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Ama sokalaku gonoszszal, a hivatal-
leséssel és a hivatalra való mértéktelen 
vágyással, amelyet a három — Crassus, 
Pompejus és Augusztus — között föl-
osztott egész világ sem elégíthetett ki, 
szembeszállván Cato, az elfajuló köz-
társaságot, amennyire egy kézzel vissza 
lehete tartóztatni, visszatartó. 

És azt fogom erős férfinak mondani, 
akit a harcok le nem győznek s az 
ellenséges erő meg nem félemiit; nem 
pedig, aki lomha népek között kövéren 
henyél. Seneca. 



Tájékoztató. 
Szokatlan tartalmú könyvet adok az olvasó 

kezébe. Vidéken megjelenő politikai napilapnak veze-
tőcikkeit tartalmazza. Politikusoknak és publicisták-
nak szántam, akik az immár hét álló esztendő óta 
húzódó politikai válság eseményeinek részletei és 
egymással összefüggő sorozata felől tájékozottsággal 
rendelkeznek s igy közelebbi fölvilágositásokra nem 
szorulnak. 

Bizonyára fölvetik a kérdést: mi cimen követel-
nek maguknak „ könyvalak "-ot vidéki hírlapi cikkek? 
Mi cimen lép velük írójuk az országos nyilvánosság 
elé és miért nem elégszik meg a lap olvasóközön-
ségének egykorú Ítéletével? 

A kérdést jogosultnak ismerem el; éppen ezért 
jeleztem, hogy a könyv szokatlan tartalmú; ugyancsak 
ezért felelnem is kell reá. 

Feleletem ez: 
Nem csupán a könyvkiadás egyéni jogán adtam 

ki ezt a könyvet. Kiadtam azért, mert a benne ösz-
szegyüjtött cikkekben hirdetett igazságaimai a nemzet 
politikai életének fejlődése minden vonatkozásukban 
megerősítette. 

A klopi-i hadparancsban kifejezett hadúri állás-
ponttól kezdődőleg az általános választójog kérdé-
sének előtérbe nyomulásáig, vagyis a mai napig 
lefolyt események kapcsán lépésrőllépésre megjósoltam 
a mai helyzet elkövetkezését és megállapítottam az 
egész alkotmányválságnak azt a prognosztikonját, 



amelyben az erő jogán a dinasztikus politika mutat-  
kozik győzőnek a nemzeti politika fölött.

És mig egyfelől már 1905 április havában rámu
tattam arra, amit most 1909-ben minden politikai 
vezér hirdet Magyarországon, hogy az általános 
választójog alapján végrehajtandó parlamenti reform 
megvalósítása előtt a válságból semmiféle mesterke
déssel kibontakozni nem lehet s ezért sürgettem a 
destruktív politika abbanhagyását s a parlamenti 
pártviszonyok konszolidálását, addig másrészről nehéz 
munkámért nekem is osztályrészemül jutott az a 
sok és méltatlan keserűség, amelyben mindenkinek 
volt része Magyarországon, aki a hazugságok és ámi- 
tások politikájával szemben kritikai ellenvéleményt 
kockáztatni mert.

Amikor pedig büszke önérzettel hivatkozhatom 
arra, hogy annak a szerény vidéki lapnak az élén, 
amelynek „Szeged és Vidéke“ a neve, Magyarország 
uj politikai korszakának előkészítése érdekében csak
nem emberfölötti munkát végeztem, azzal az alig 
kicsinyelhető közvetlen eredménynyel, hogy a régi 
kormánypárttal szemben Szegeden 1904 május 31-én 
első ízben mi juttattuk diadalra Bánffy Dezső báró 
zászlója alatt a nemzet gazdasági függetlenségének 
politikáját, akkor talán jogom van ahhoz is, hogy 
egy vidéki lap érvényesülési körénél szélesebb kör
ben kérjem megszivlelését azoknak a politikai, alkot
mányjogi és közjogi szempontoknak, amelyek publi
cisztikai munkámat irányították és amelyek igazságok 
hirdetésének elismertetésére jogosítanak, ügy érzem, 
hogy ezek között a szempontok között akadnak olya
nok is, amelyek kilépnek „önigazolásom“ határai 
közül s a kibontakozás keresésének mai válságos 
pillanataiban aktuális értékűek lehetnek.



Nekünk vidéki politikusoknak és újságíróknak 
nem adatott meg a sorsnak az a különös kedvezése, 
hogy eszméink nagyobb területen is termőkké válja
nak nemzetünk javára.

Mi abban a sorban vagyunk, mint a „vidéki“ 
színészek, „vidéki“ költők stb., azzal a különbséggel, 
hogy vendégszereplés révén sem mutathatjuk meg, 
mit tudunk és hogy milyen kevés bennünk a „vidé
kies modorosság.“

Centralizált kultúránk közepette a vidéki ember 
szavát senki sem hallja meg. És ha én most szembe- 
szállva gúnynyal, kicsinyléssel és félreértetéssel, az 
országos közvélemény elé lépek, teszem azt annak 
bebizonyítása végett, hogy: a vidéken is élünk, 
gondolkozunk és becsületes munkával szeretjük a 
hazát.

Szegeden, 1909. szeptember 16-án.
Balassa Ármin dr.



Jegyzet. 

Kossuth Ferenc 1903 junius 30-án 
a függetlenségi és 48-as pártkör esti 
értekezletén szembehelyezkedett pártjá-
val, amely Khuen-Héderváry Károly kor-
mánya ellen folytatni akarta a harcot. 

Kossuth a nemzet gyöngeségére való 
hivatkozással, a helyzettel való meg-
alkuvást követelte. A párt csaknem egy-
értelmüleg a harc folytatása mellett fog-
lalván állást, Kossuth kijelentette, hogy 

— Ezennel kijelentem, hogy lemon-
dok a pártelnökségről és kilépek a 
függetlenségi pártból. 

A képviselők óriási konsternációval 
fogadták Kossuth kijelentését, mire a 
vezér e szavakkal hagyta el a párt-
helyiséget : 

— Én e pártkör küszöbét becsület-
szavamra, többé át nem lépem. Elhatá-
rozásomban senki meg nem tántorit. 
Ilyen bandában, amely a más becsület-
szavát megszegi, nem maradok. 

Ugyanekkor Justh Gyula és Kom-
játhy Béla alelnökök jelentették be a 
pártból való kilépésüket és nyomban 
elhagyták a kört. 

Az értekezlet Barabás Béla elnök-
letével folyt tovább. 

Hat esztendővel ezelőtt tehát Kossuth 
éppen ugy leszerelt, mint most. A kü-
lönbség csak az, hogy akkor Barabás 
Béla vette át a harci zászlót s Justh 
Gyula tartott Kossuthtal, most pedig 
Justh Gyula áll Kossuthtal szemben és 
Barabás Béla tölti be az első szárny-
segéd szerepét. 



A zengő szobor. 
1903 julius 2. 

Fiam! 
A menyekben üdvözült lelkem köszöntését küldöm hoz-

zád, férfiúhoz illő elhatározásod alkalmából. 
Mert, aki a legnagyobb csatát diadallal megvívja, aki le 

tudja küzdeni önönmagát, az a férfiúhoz legméltóbb cseleke-
detet hajtotta végre. 

Félre ne érts, én jó, derék fiam! 
Ha azt kellene hinnem, hogy ellenségeid és barátaid 

gyalázkodása elől akarsz menekülni a Haza szolgálásának 
mindenekfölött álló kötelmei elől, akkor gyászos volna az én 
atyai szivemnek elborulása. 

Fájdalmas volna látnom, miként felejted el azt a tanítást, 
amit Seneca nekem adott, én pedig neked adtam. 

Az az erős férfiú, akit a harcok le nem győznek s az 
ellenséges erő meg nem félemlíti, nem pedig, aki lomha népek 
között kövéren henyél. Nem az sebezhetetlen, ami nem ütte-
tik, hanem ami nem sértetik meg. 

De benned nem a megsebeztetés gyáva félelme és nem 
a henyélés után való vágyakozás érleli elhatározásodat, hanem 
az önönerődben való megcsalatkozás és az önöngyöngeséged 
fölismerése adta ajkaidra a vezéri helyről való lemondásnak 
szándékát. 

Az önmeggyőzésnek, az önmegismerésnek olyan fölemelő 
példája ez, amely méltó Kossuth Lajos fiához és amely éppen 
ezért egy kis derűt ömlesztett örök gyászban szenvedő szi-
vembe. 

Amikor az egek Ura elaggodt testemet megváltotta földi 
szenvedéseitől és imádott nemzetem millióinak zokogása 
mellett elárvult hazám megszentelt földje örök pihenésre magá-
hoz ölelte, lelkemnek minden aggódása téged övezett körül. 

Előre láttam sorsodat. 
Tudtam, hogy a név, amelyet örökségül hagytam neked, 



nyei szerint, azon értelmezés mellett, amilyen értelmezéssel 
te azt magadra vállaltad, dicsőséggel hordozni nem lehet. 

Láttam tévedésedet. 
Láttam, ezen a helyen is, ahol Szeged népének, nem-

zetem büszkeségének szivében, érc-alakom hirdeti a magyar 
nemzet örökkévalóságát, miként jártad végig egy tróntalan 
király örökösének fejedelmi büszkeségével azt a földet, amely-
nek imádatára félszázadon át tanítottalak. 

Láttam, miként táplálja honfitársaid rajongása lelkednek 
azt az eltévelyedését, mintha nevemmel együtt történeti misz-
sziómat is örökölted volna tőlem. 

A megcsalatkozásnak el kellett következnie. 
Megfeledkeztél róla, hogy azt a világhistóriai küldetést, 

amelyet nemzetem történetében betöltenem kellett, nem önként 
vállaltam magamra, hanem az események kényszerűsége 
parancsolta reám. 

A XVIII-ik század forradalmi eszméi, amelyek Francia-
országból kiindulva, lángba borították az egész civilizált embe-
riséget, eszközöket ragadtak ki a tömegből, hogy utat törjenek 
maguknak az egész föld kerekén. 

Ilyen eszköz voltam én is a história géniuszának kezében. 
Az isteni gondviselés nem adott földi embernek akkora 

talentumot, hogy végig küzdjön vele olyan harcot, mint aminőt 
nekem megküzdenem kellett. 

De én maga az eszme voltam. 
A népjogok eszméje testesült meg bennem és amikor a 

zsarnokság eltiporta az eszmét, eltiporta Kossuth Lajos histó-
riai jogosultságát is. 

És te félszázadon át tettek helyett rezignációt tanultál tőlem. 
A gyermekből ifjú, az ifjúból férfiú fejlődött és a magyar 

haza sorsa fölött való fájdalmas aggódáson búsongó tépelő-
désen és rajongó imádáson kivül más érzést apád környe-
zetében nem szívtál magadba. 

Akinek lelke, becsvágya, tettereje a szentimentális érzések 
nyomása alatt elveszti minden energiáját, válhatik-e abból a 
tetteknek vezére ott, ahol félszázados elaléltságából kell egy 
nemzetet a munka háborújába vezetni ? 

Nem, édes fiam! 
Az a forradalom, amelyet a XVIII-ik század reformeszméiért 

a harmadik rend a nemesség ellen végig küzdött, lezárta lapjait. 



A XX-ik század szociális forradalmát a negyedik rend, 
a nép indította a polgári rend ellen. 

Ennek a forradalomnak morajlása az, ami megingatta 
lábaitok alatt a talajt és ez a távolról mindinkább közelgő 
dübörgés ki is fogja ragadni a tömegből a maga eszközeit, 
amelyek eszméinek hordozói, elszánt és hősi halálra is kész 
héroszai lesznek. 

Beláttad, édes fiam, hogy a sors nem választott be az 
ismeretlen héroszok közé. 

De ez nem baj. 
Végre is nem lehet mindenki hérosz. 
A kötelességteljesítés becsületes öntudata fölér a kép-

zelgő nagysággal! 
Lehetetlen vállalkozásodban megőrizni iparkodtál a Kos-

suth név tisztaságát: hű maradtál a hazához! A magyarok 
istenének áldása kisérjen tovább földi utaidon. 

* 

Holdsütötte hajnalon megállottam Kossuth Lajos szobra 
előtt. Az érc-ajak megmozdult. És mintha hallotam volna 
bűvös zengését. . . 
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Jegyzet. 

Kossuth Ferenc leszerelése követ-
keztében kettészakadt a függetlenségi 
párt 19G3 julius 4-én. 

A Barabás—Lengyel-féle obstruk-
ciós-csoport, a Szederkényi-csoport és 
a pártonkivüliek csoportja, összesen 
66-an kívánták a harc folytatását. 

Ezzel szemben a Kossuth—Justh-
féle békecsoport harminc képviselőből 
állott, közöttük Szatmári Mór, Kelemen 
Béla, Bizony Ákos, Komjáthy Béla stb. 

Lengyel Zoltán és Ráth Endre nyilt 
levélben jelentették be Kossuthnál a 
pártból való kilépésüket. 



A szamár árnyéka. 
1903 julius 9. 

Akárkinek van is igaza, a parlamenti rendet haladék-
talanul helyre kell állítani. 

A politikai cselszövések és parlamenti tehetetlenségek 
labirintusában nem veszhet el sem az alkotmány, sem a 
parlamentárizmus, sem a korona, sem a nemzet. 

Nincs joga egyetlen politikai pártnak vagy párttöredék-
nek sem arra, hogy céltalan huzavonákkal beláthatatlan 
időkre tönkretegyék az amúgy is agyonsanyargatott magyar 
nemzet belső békéjét, fejlődési képességét, gazdasági élet-
erejét és a politikai érettségébe vetett hit illúzióját. 

Ezek mellett a nagy, általános államérdekek mellett 
semmivé válik már a legalkotmányosabb „nemzeti követel-
mények,, hiu ábrándja is, mert az egymással küzdő felek 
annyira eltorzultak és annyira harcképtelenekké váltak, hogy 
nyomuroságos nyöszörgésüktől pozitív eredmény még akkor 
sem volna várható, ha az egyik részen nyílt követelés, a 
másik oldalon pedig a teljesítés szándéka és lehetősége 
határozott formában állana a nemzet előtt. 

Mert tárgyilagosan ítélve a dolgok fölött, fájdalom, ma 
már nem lehet azt mondani, hogy a nemzeti követelményekkel 
valamelyik politikai párt áll a kormánynyal szemben; 

A függetlenségi párt, amely ezeknek a nemzeti követel-
ményeknek parlamenti hangoztatása alkalmával egységes 
külső formájában az ország közóhajának kifejezésére jogo-
sultnak látszott, a Széli Kálmán kormányának megbuktatása 
után éppen ugy szétmállott, mint a nagy szabadelvű párt. 

Amig azonban az utóbbinak bomlása csupán csak a po-
litikai elvek problematikus értékét jelzi, mert többségi jelen-
tőségét az uj kormány parlamenti jogosultsága szempontjából 
továbbra is megőrizte, addig a függetlenségi párt bomlása 
nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy a nemzeti követelmé-
nyek erkölcsi képviselete elvérzett a harcmezőn. 
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Kossuth Ferencnek és párthiveinek határozott állásfogla-
lása Lengyel Zoltánékkal szemben politikailag lehetetlenné 
teszi a további küzdelem komolyságát, észszerüségét és 
etikai értékét, ha csak egy uj, egységes párt haladéktalanul 
vissza nem hódítja a nemzet közérzületét és a küzdelem 
sikerében való bizodalmát. 

Amint ugyanis valamely párt fakciókra bomlik és kivesz 
tagjaiból az az egységes érzelem, amelynek hatása alatt közös 
politikai működésre egyesültek, a párt mint politikai intéz-
mény elveszti jelentőségét s abeli jogosultságát, hogy a nép 
életében megnyilatkozó politikai szellem képviselőjének tekin-
tessék. 

Azok az elfajzott párttöredékek, amelyek a függetlenségi 
és 48-as Kossuth-párt tagjaiból képződtek, szétmarcangolták 
a nép köztudatát is, amelylyel az egységes párt küzdelmé-
nek nemzeti fontosságát szankcionálta és most a különböző 
párttöredékekkel szemben egyforma jogosultsággal vetheti föl 
mindenki a kérdést, hogy vájjon a hazaszeretet, az állam és 
nép általános érdekei irányitják-e cselekedeteiket, vagy pedig 
az önzés és az a dac, hogy minden áron néki és ne a 
másik töredéknek legyen igaza. 

Kit érdekel ilyen körülmények között az, hogy Kossuth 
Ferenc hétfőre mit üzen megtagadott pártjának és kit érdekel, 
hogy Lengyel Zoltán és Ráth Endre képviselő urak elveik 
föntartása mellett vagy enélkül léptek-e ki a függetlenségi 
pártból ? 

Kit érdekel ilyen körülmények között, hogy a birtokon 
belől levő uj miniszterelnököt parlamenti járatlanságában hány-
szor hozzák zavarba azok, akik elmulasztották a kellő poli-
tikai előrelátást akkor, amikor Khuen-Héderváry Károly horvát 
bán át akarta lépni a magyar parlament küszöbét? 

Hogy megrémült a sok kacagányos magyar a Tisza 
István gróf erőszakos politikájától s milyen zord hidegséggel 
tették lehetetlenné a kormányalakítást ennek a nyilt, egyenes 
lelkű politikusnak, aki a magyar királynak dezignált miniszter-
elnöke volt s milyen mohó vágygyal ölelték magukhoz a 
horvát bánt, aki csak politikai küldönce volt a királynak. 

De az ölelés elvi alapon történt. 
Teli torokkal hirdették, amikor a horvát bán alakja föl-

tűnt a politikai láthatáron, hogy személyi politikát űzni nem 
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szabad s a kormányalakítást nem szabad megakadályozni, 
mert ez sértené a király felségjogát! 

S ugyanazok, akik ezeket az elveket szabadelvű és 
függetlenségi részen egyaránt hirdették a horvát politikai 
küldönc kedvéért, két nappal előbb a legkíméletlenebb személyi 
politikát űzték és nem törődtek a király felségjogával a 
magyar parlament többségéből dezignált miniszterelnök-jelölttel 
szemben. 

Mert féltek az erőszaktól. 
Pedig milyen más jellege lenne ma a magyar parlament 

válságos küzdelmének, ha ez a küzdelem nem egy tehetet-
lenül vergődő, szószegéssel és eltitkolt erőszakos kormányzati 
célzatokkal meggyanúsított jövevény körül verné zavaros 
hullámait, hanem nyilt programja alapján egy inkárnátus 
magyar jellemű, a parlamenti harcokban edzett és a kor-
mányzás művészetének titkaiba beavatott, félelmetes erejével 
imponáló gladiátor állana a harc tetőpontján: Tisza István 
gróf személyében. 

De a mi fakciózus törekvésű, szürke politikusainknak 
nem kellett a nyilt magyar erő, mert jobban tetszett nekik a 
lappangó horvát erőszak. 

Hát most már érjék be vele! Vonják be rongyos vitor-
láikat, sorakozzanak egymás mellé ugy, ahogy tudnak, de 
hamarosan vessenek véget a komikus pörpatvarnak, még 
mielőtt világra szóló nemzeti tragédia veszedelme tornyo-
sodik föl belőle. 

A küzdelem, amelyet most folytatnak, nem annyira a 
bécsi kamarilla, mint inkább egymás ellen, ugy sem jelen-
tőségteljesebb már, mint amelyet az abderiták a szamár 
árnyéka miatt folytattak egymással. 

Csakhogy az abderitáknak meg volt az a vigasztalásuk, 
hogy amikor éveken át pörösködtek azon kérdés fölött, hogy 
egy szamárnak a gazdája tartozik-e tűrni, hogy egy fogorvos, 
aki a szamarat fuvarozásra kibérelte, a szamár árnyékában 
hűsölhessen s emiatt Abdera egész közélete tönkrement: 
végső elkeseredésükben agyonüthették a szamarat és ezzel 
helyreállott a közbéke. 

Nekünk még ez a vigasztalásunk sem lehet. 
Nem tudjuk, hol a szamár, akit agyon kellene verni. 

• 
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Jegyzet. 

A képviselőháznak 1903. julius 8-án 
tartott ülésén Khuen-Héderváry Károly 
gróf miniszterelnök a függetlenségi párt-
tól kapott ígéretre hivatkozik és beje-
lenti, hogy szükség esetén a klotür be-
hozatalától sem zárkózik el. 

Barabás Béla közbeszólt: 
— Az adott szó politikájával elárul-

ják a hazát. 
Kossuth Ferenc erre fölszólalt és 

kijelentette, hogy ő senkivel sem pak-
tált, csak fölvilágositásokat adott és 
állja azt, amit tett. 

Egykorú följegyzések szerint a füg-
getlenségi párt békecsoportja minden 
lehetőt elkövetett, hogy a kormány meg-
kapja az indemnitást. 

Kossuth tehát tiltakozott 1903-ban 
a dinasztia bizalmi politikusaival való 
paktálás ellen ; 1906-ban azonban pak-
tum alapján lépett be a Wekerle-kor-
mányba. És e kormány egész fönállása 
alatt, a királynak adott szóra való hi-
vatkozással tüntették el a nemzeti köve-
teléseket. 

SzéJ 
a p£-
kellc 
meg 
fölté 
pari; 
mán 
deb í 
nyes 
men 

álíar 
Épp 
mim 
jogo 



Szájkosár. 
1903 julius 9. 

Két férfiú kezébe volt letéve a nemzet érdekképviselete : 
Széli Kálmán és Kossuth Ferenc kezébe. Széli kezében volt 
a parlamentárizmus kormányrudja és ezt ugy kezelte, hogy 
kellő időben, politikai előrelátás hiánya miatt, nem szavaztatván 
meg az országgyűlés által a parlamentáris kormányzás tárgyi 
föltételeit: az indemnitást és a költségvetést, megtörtént az a 
parlamentáris csoda, hogy egy olyan államférfiúi, aki a kor-
mányzás művészetének elsőrangú mestere, nagy politikai 
debatter, nagyműveltségű államférfiú, kormányzásának törvé-
nyes lehetőségében megakadályozta és semmivé tette a parla-
menti kisebbségnek egy jelentéktelen kisebbsége. 

Semmi sem bizonyítja jobban, mint ez a tény, hogy az 
államkormányzáshoz elsősorban taktikai előrelátás szükséges. 
Éppen ezért a tárgyilagosan ítélők szeme előtt Széli Kálmán 
minden egyéni kvalitásai dacára elvesztette kormányzásra való 
jogosultságát, mikor ezt a taktikai hibát elkövette. 

A másik férfiú Kossuth Ferenc volt, akinek, mint a párt 
vezérének kezeiben a parlamenti kormányzás másik nagy, 
hatalmas alkotó eleme: a nemzet politikai érzületének, a nép-
lélek irányításának összes szálai összefutottak. És vele ugyanaz 
a taktikai hiba történt, ami megesett Széli Kálmánnal,, hogy 
tudniillik passzív rezisztenciával tűrte a nemzet közérzületének 
olyan kibontakozását és kifejlődését, amely a függetlenségi 
párt kisebbségének a nemzeti követelményekért folytatott el-
szánt küzdelméhez nemcsak az ország politikailag függetlenségi 
elvet valló rétegeit, hanem a nemzetnek azt a másik hatalmas 
tömegét is sorakoztatta, amely politikai meggyőződésből 67-es 
alapon álló országgyűlési képviselőket küldött a parlamentbe. 

A nemzetnek ebből az egységesen kialakult közérzüle-
tébői merítette a függetlenségi párt kisebbségi töredéke azt a 
hallatlan nagy erkölcsi erőt, hogy amikor Széli Kálmán, az 
egyébként minden oldalról, minden politikai párt részéről 
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tiszteletben tartott miniszterelnök kormányzatával együtt meg-
bukott : ebben a bukásban nem a bukás tényére, hanem arra 
esett a súlypont, hogy a nemzeti követelmények az ország 
parlamenten kívül megnyilatkozott közvéleményének ellenmon-
dást nem türö akaratnyilvánítása folytán végre-valahára dia-
dalra jutnak. 

És Kossuth Ferenc abban a pillanatban adta föl a 
harcot, amikor a szembenálló hatalmi erőkkel a leszámolásnak 
kellett volna megtörténnie. Itt Kossuth Ferenc azt a nagy 
taktikai vezéri hibát követte el a nép érzületének kormányzá-
sával, mint amelyet elkövetett Széli Kálmán a parlamentárizmus 
gépezetének kormányzásával. 

A kérdések érdemében talán mind a két vezérnek igaza 
volt. De mindketten taktikai hibával rontották el ügyüknek 
érdemleges igazságait. Ily körülmények között valóban kétségbe 
kell esni a magyar nemzet sorsa fölött, amikor a politikai 
pártok elvi és eszmei széttagoltsága mellett még olyan vezé-
reket is nélkülözni kell a nemzet képviseletében, akik a taktikai 
baklövések közt kifejlődött általános zűrzavarból a kivezető 
utat akként tudnák a nemzetnek megjelölni, hogy az alkot-
mányosság legféltettebb kincsei veszendőbe ne menjenek. 

íme, a képviselőház mai ülésén a „nevető ember" meg-
mutatta, hogy zárt ajkai közt éles fogakat vicsorgat, amelyek 
csak az alkalmas pillanatot várják, hogy egy ezeréves nemzet 
összes szabadságjogait szétmarcangolják. Kijelentette Khuen-
Héderváry Károly gróf, Magyarország koronás és apostoli 
királya által kinevezett felelős magyar miniszterelnök, hogy 
szükség esetén nem riad vissza a klotiir alkalmazásától sem. 

Ez magyarul azt jelenti, hogy a gyöngéd férfiú, aki 
tíznapos miniszterelnöki vergődése közben egyetlen eszmét vagy 
gondolatot kifejezni nem tudott, szájkosarat akar verni Ma-
gyarország népképviselőinek ajkaira. 

No, jó ! 
Ám próbálja meg Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök 

programjának ezt az egyetlen nyilt pontját megvalósítani. 
Állami életének második ezer esztendejében a magyar 

nemzet meg fogja neki mutatni, hogy népképviselői még nem 
jutottak az utcákon csatangoló kutyák sorába. Meg fogja 
mutatni, hogy a népképviseletnek az az összesége, amelyet a 
parlamenti küzdelmek kisebb-nagyobb hullámverései széttagol-



nak, mint egy test és egy lélek veszi föl az élet-halálharcot 
minden földi hatalommal szemben, amely a nemzet szabadsága 
ellen pártütésre mer vetemedni. Meg fogja mutatni, hogy 
ugyanaz a félelmetes erő, amely 1848-ban ki tudta küzdeni 
a szólás-szabadság népjogát, meg is fogja ezt a jogot tiszta 
épségben védelmezni ma és minden időkön keresztül. 

Mert egyet az elszántság utolsó pillanatában is mérle-
gelni fog Khuen-Héderváry Károly, alkotmányos magyar 
miniszterelnök. Ez pedig az, hogy amikor a magyar nemzet 
szabadságjogait veszélyeztetve tudja, akkor a leggyöngébb 
magyar is egész nemzetét szivében hordja és föl magasztosul 
a lelkekben a nemzet önföntartásának ösztöne. Ennek az 
ösztönnek vulkánikus fölriadása megteremti a nemzet vezéreit 
is, akik biztos diadalra vezérlik a nemzet ügyét, mert a magyar 
nemzet ügye mellett a világtörténelem géniusza őrködik és 
ezért a magyar nemzet ügyének igazsága el nem bukhatik. 

CD 
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Jegyzet. 

A képviselőháznak 1903 julius 29-én 
tartott ülésén Pap Zoltán dr. képviselő 
10,000 koronát tett le a ház asztalára s 
kijelentette, hogy őt ezzel megakarták 
vesztegetni. 

A leleplezés óriási konsternációt kel-
tett ; a ház éjfélig ülésezett és fékezhe-
tetlenül tombolt az erkölcsi fölháboro-
dás. 

A leleplezések során Szapáry László 
gróf, Nessi Pál, Dienes Márton, stb. 
bukkantak elő érdekeltek gyanánt. 

Apponyi Albert gróf összehívására 
parlamenti bizottság alakult meg a 
szennyes ügy megvizsgálására s mivel-
hogy a bizottság elnökségét Andrássy 
Gyula gróf nem akarta elvállalni, Ro-
honyi Gyulát választották meg elnöknek. 

A bizottság nyomban megkezdette 
ülését s este 8 órakor Papp Zoltán azt 
a kijelentést tette, hogy Dienes Márton 
egészen határozottan a miniszterelnököt 
nevezte meg, akivel a megvesztegetőnek 
közvetlen nekszusa van. 

Szapáry László gróf beismerő val-
lomást tett, de tagadta a miniszterelnök 
részességét. 

Kossuth Ferenc a képviselőháznak 
1933. julius 31-én tartott ülésén kije-
lentette, hogy ha Khuen-Héderváry ré-
szes a megvesztegetésben, akkor ö 
Kossuth megtartja ugyan politikai állás-
pontját, a miniszterelnöknek azonban 
távoznia kell. 

A vizsgálat eredménye a kormány 
bukását elkerülhetetlenné tette, ami 
1903. augusztus 8-án be is következett. 

A Khuen-Héderváry Károly kormá-
nyát tehát nem a nemzeti jogok érde-
kében, hanem egy teátrálisan rendezett 
erkölcsi vizsgálat alapján buktatták 
meg. 

Ez az incidens támasztotta föl a 
nemzeti követelések egységes akarását. 



Hozsanna a megtérteknek! 
1903 augusztus 19. 

Amit a hitélet birodalmában évszázados küzdelmek 
kivívni nem tudtak, az a magyar politikai életben ime egyet-
len egy csöpp véráldozat nélkül elkövetkezett. Megvan az egy 
akol, egy pásztor. Az apostoli magyar király fölséges őrkö-
dése mellett egy akolba kerültünk, ahányan csak vagyunk 
magyarok. A nemzeti követelmények jogosságába, törvényes-
ségébe, alkotmányosságába vetett rendületlen hit terelt össze 
bennünket. 

Nehéz munkája volt a hit csodatevő munkájának. 
Hiszen olyan számosan valának Izraelnek eltévelye-

dett juhai. 
Szólott az egyik: 
— Hazaárulók, politikai banditák azok a tizenegyek, 

akik a többségi akarat sérthetetlensége ellen föllázadtak. El 
kell őket tiporni, még mielőtt végső veszedelembe sodorják a 
magyar parlamentárizmusnak féltve őrzött drága kincsét és 
magát a nemzetet. 

Folytatta a másik: 
— Politikai pártközösség fűz bennünket a küzdőkhöz, 

de mégis megtagadjuk tőlük a küzdelemben való szolidaritást, 
mert ha a vér- és pénzadót követelő katonai javaslatokat 
visszavonja a horvát bán, akkor diadalunk teljes. A nemzeti 
követelményekhez nekünk semmi közünk. Ez a program nem 
a mienk. Ez a 67-esek programja. Küzdjék ki ők. És viseljék 
küzdelmükért a felelősséget, ha veszedelembe sodorják vele 
a hazát. 

És félreállottak a haza szeretetének szent nevében. És 
hallgattak, mint száraz ágon a csüggedt madarak. 

De csoda történt. 
Néhány rövid hét múltán szólt az egyik: 
— A nemzeti akarat egy és oszthatatlan. A nemzeti 

követelmények föltétlenül teljesitendők, mert benne vannak a 
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mi evangéliumunkban : az 1867 : XII. törvénycikkben. Tudtuk 
mi és velünk együtt tudta a nagy, az egységes és oszthatat-
lan szabadelvű párt is, amelyhez most és mindenkoron tar-
tozni szerencsénk van, hogy a törvényben benne vannak ezek 
a követelmények; de szemet hunytunk a 11. § fölött, mert 
a 48-as és függetlenségi párt a perszonál unióért küzdött; 
türtük tehát inkább alaptörvényünk elkallódását, semhogy vér-
szemet kapjon a szélsőbal forradalmi politikája. De mert most 
már kialakult az egységes nemzeti akarat, követeljük mi is a 
nemzeti követelmények teljesítését, amiért a 67-es alapon álló 
szabadelvű párt évtizedek óta küzdött. Kormányalakításra 
nem vállalkozhatik már csak olyan államférfiú, aki ennek a 
programnak a megvalósítását garantirozni tudja. 

És folytatta a másik: 
— Mi nem ültünk föl a szájhősöknek, akik soha sem 

mennek fejjel a falnak, hanem a függetlenségi pártot akarják 
faltörő kosul használni. A függetlenségi párt ketté vált. Egyik 
párt az obstrukció folytatásától Khuen bukását s katonai vív-
mányokat remélt, a másik meg az obstrukció folytatása ese-
tén nagy veszedelemtől féltette az országot. Ezek voltunk mi l 
De megkondult a vészharang julius 29-ikén. Sivító és vér-
fagyasztó hanggal zúgta be a pártot; Megálljatok, halljátok, 
pénzzel vesztegetik a képviselőket! A függetlenségi párti kép-
viselők az első szóra összefutottak, kibékültek, egygyé olvad-
tak, hogy Kossuth Ferenc vezetése alatt megmentsék a hazát. 
Egyébként a nemzeti követelményeket vívják ki a 67-sek. A mi 
elvünk a 48 ; afölött nem alkuszunk ! Ennek dacára a válsá-
gos helyzetből a kibontakozásnak egy utja van: a magyar 
nemzeti követelményeket teljesíteni kell; a magyar zászlót, 
magyar cimert, magyar vezényleti nyelvet meg kell adni, 
mert ez a nemzet egységes akarata és ezért siettünk Kossuth 
Ferenccel a bán megbuktatására, hogy megmentsük a hazát! 

A világtörténelemnek melyik lapja jegyezte föl az esz-
mének ilyen csodás diadalát? 

Oh, itt sem a maga erejéből diadalmaskodott az eszme. 
Példát keresett és talált a minden tudásnak könyvében: 

a testamentomban. Máté evangéliumában találta megírva, hogy 
Jézus mondta az ő tanítványainak: 

Az aratásra való gabona bizony hogy sok, de az arató 
kevés. Kérjétek azért a gabona aratásának urát, hogy bo-
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csássa ki az aratókat az ő gabonájának aratására. Akkor az 
ő tizenkét tanítványát előszólitván, ada nekik hatalmat a 
tisztátalan lelkek ellen, hogy azokat kiűznék és gyógyítanának 
minden betegséget és minden erőtelenséget, mondván nekik: 
menjetek Izrael házának eltévelyedett juhaihoz. 

És a magyar politika megváltó eszméjének ura és paran-
csolója Khuen-Héderváry Károly gróf, okulván az evangéliumi 
példa évezredes sikerein, előszólítja egyetlen tanítványát: 
Szápáry László grófot és ada neki hatalmat a tisztátalan 
lelkek ellen. 

Az apostol küldetését följegyezte a história. 
Látván pedig magunk körül jobbról is, balról is az 

aratók nyüzsgő seregének tolongását, amint üres csűreiket 
érett maggal telehordani akarják, pártbontó lelkünkben a 
következő kérdések halmozódnak össze: 

Honnan várják a jobboldalról megtért juhocskák a sza-
badelvű párt részére az abszoluciót azért a mulasztásért, 
amelyet az 1867. évi XII. törvénycikk végrehajtás nélkül való 
maradása körül elkövetett? 

Honnan veszik a ténybeli alapját annak az állításnak, 
hogy a szabadelvű párt a 67-es törvényben gyökerező nem-
zeti követelményekért politikai küzdelmet folytatott, holott 
ennek a törvénynek a nemzeti követelmények forrását alkotó 
részét az 1889. évi VI. törvénycikkely (a véaerőről) tökélete-
sen semmivé tette, mert mig a 67-es törvényben csak a véde-
lem közösségérői, a 68-iki véderőtörvényben pedig a fegy-
veres erő alkatrészei között csak hadseregről (az előbbi alap-
törvény értelmében tehát magyar hadseregről) van szó, ellen-
ben az 1889-ki véderő törvény 2. § - a ' a fegyveres erő alkat-
részei között már kifejezetten közös hadseregről beszél? 

Honnan veszik a jobbról is, balról is megtérült juhocs-
kák a feleletet arra a kérdésre, hogy ha a nemzeti követel-
ményekért Barabás Béla és társai részéről folytatott elszánt 
küzdelemben nemzeti veszedelmet láttak a horvát bán hata-
lomra jutásáig, — ezt a veszedelmet nemcsak megszűntnek, 
hanem a küzdelem sikerében egyenesen a magyar alkotmány 
érvényre jutásának parancsoló szükségét ismerték föl abban 
a pillanatban, amikor a fiumei kormányzó apostoli munkája 
fucscsot mondott és az erkölcsi fertőbe magával rántotta öt-
hetes uralkodásban megdicstelenitett tanítómesterét i s? 
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Mert hiszen, ha a nemzeti jogok követelése veszedelem 
volt a hazára nézve Pap Zoltán császármetszése előtt, akkor 
veszedelem ma is. Ha pedig nem veszedelem ma, akkor nem 
volt veszedelem a bán trónraléptekor sem. 

De ne folytassuk tovább az oknyomozást. 
A magyar büntető törvénykönyv hiányosságainak novel-

láris uton leendő pótlásával előbb-utóbb foglalkozni fog a 
magyar törvényhozás. Az uj javaslat bizonyára külön fejeze-
tet fog szentelni az országgyűlési képviselők megvesztegeté-
sének. A fejezet cime valószínűleg ez lesz: Crimen Szá-
páryánum. 

A részletes tárgyalás alkalmával azonban föl fog állani 
valaki s igy fog szónokolni : 

Tisztelt Ház! Tiltakozom az ellen, hogy Szápáry László 
gróf neve büntetendő cselekménynyel megbélyegeztessék. 
A nemes gróf ugyanis egyike hazánk legnagyobb jótevőinek. 
Csak emlékezzenek vissza, uraim. Ha apostoli küldetése sike-
rült volna, Khuen-Héderváry Károly gróf Kossuth Ferencnek 
és társainak, valamint az egységes szabadelvű pártnak hall-
gatólagos asszisztencia mellett kitörte volna az obstrukció nya-
kát,_ megmentette volna a hazát a veszedelemtől a közös 
hadsereg nyelvi és szervezeti egységével együtt és a miniszter-
elnöki székből most is a nemzet szeme közé vigyorogna. 
A célzata tehát nemcsak nemes, hanem a szabadelvű párt és 
Kossuth Ferencék magatartása által politikailag szankcionált 
is volt. Ám a küldetés nem sikerülvén, mi következett belőle ? 
Nem kevesebb, mint a haza megmentése, mert Kossuth 
Ferencnek és társainak, no meg a szabadelvű párt tagjainak 
agyáról elszállotta köd, szemükről elhúzódott a hályog, szi-
vükből elröppent a bátortalanság, csontjaikba életerő rakodott, 
ereikbe tüzes vér ömlött és diadalmasan siettek Barabás Bélá-
nak és társainak segítségére, hogy a magyar nemzet alkot-
mányos jogainak kiküzdéséért folytatott végzetes harcot diadalra 
juttassák! 

A szónok beszédének további részét nem anticipálhatjuk, 
mert ebben a pillanatban még nincs eldöntve: győzött-e hát 
csakugyan a nemzet igazsága vagy csak a győzelem látszatá-
nak narkózisában fog elalélni. 

De az már most is bizonyos, hogy történetíró előtt 
nehezebb probléma még alig állott, mint az a kérdés, hogy 
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Szápáry László gróf megható föllépése nélkül miként alakult 
volna ki az egységes nemzeti akarat, amelynek közös aklába 
a gróf űr bukása után olyan hangos és vidám bégetéssel 
futottak össze jobbról is, balról is az eltévelyedett juhocskák. 

De fejtse meg ezt a kérdést a történetíró. 
Mi szentül hiszünk a politikai elhatározások elvi alap-

jában és őszinteségében. 
És alkalmazkodunk az irás tanításához: aki elfödözi 

másnak vétkét keresi a szeretetet; aki pedig szemrehányja 
azt, elszakasztja egymástól a barátságosakat is. 

Hozsannát zengjünk tehát a megtérteknek, hogy egyek 
és barátságosak maradjanak velünk nemzetünk fordulóra 
jutott súlyos napjaiban és velünk együtt segítsék valódi diadal-
hoz az immár oszthatatlanul egységessé vált nemzeti akaratot. 
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Jegyzet. 

A Khuen-Héderváry-kormány lemon-
dása után az országgyűlést elnapolták 
és keresték a kibontakozást. Széli Kál-
mán, Apponyi, Lukács László neveit 
emlegették, mint akik közül valamelyik 
megbizatást kap a kormányalakításra. 
E közben publikussá vált, hogy a sza-
badelvűpárt magáévá teszi Andrássy 
Gyula grófnak azt a fölfogását, amely 
szerint az 1867 XII. t.-c. alapján a ma-
gyar hadsereg fogalmából a magyar 
nyelv joga a hadseregbe le nem vezet-
hető. 

A pártnak ez a fölfogása 1903. szep-
tember 13-án vált ismeretessé, amit 
nyomban követett szeptember 17-én a 
Chlopyban kiadott királyi hadiparancs, 
amelyben őfelsége kijelentette, hogy 

„sohasem adom föl azokat a 
jogokat, amelyek a legfőbb had-
úrnak biztosítva vannak, akarom, 
hogy közös és egységes maradjon 
hadseregem,** 

A szabadelvüpárt fentismertetett ál-
láspontját később a párt kilences bizott-
sága által készített munkálat 8-ik pont-
jában fikszirozták. 
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Fölebbezés. 
/5Ö3 szeptember 20. 

Igenis, fölebbezés. 
A magyar alkotmány fegyvertára sokkal gazdagabb, 

semhogy jogerősnek kellene tekinteni a legfőbb hadúr világra-
szóló hadiparancsát. Mert nem apokrif, hanem valódi, hiteles 
közjogi okirattal állunk szemben. Hitelesebb, mintha Magyar-
ország összes közjegyzői hitelesítették volna. Valódi, hogy 
olvasása közben a legforróbb magyar vér is jéggé der-
med tőle. 

Meg kell tehát apellálni. Sürgősen. Késedelem nélkül. 
Nyomatékosan, hogy az egész világ meghallja. Méltóságteljes 
komolysággal, hogy az igazságot gyanúba ne keverje a föl-
háborodás dördülése. Mert aki haragszik, annak nincs igaza. 
A magyar nemzetnek pedig igaza van, nem szabad tehát 
haragudnia. És hogy fináncszempontból se essék kifogás 
alá az apelláció, bélyeget is kell rá tenni. A nemzet becsüle-
tének bélyegét. Ezt a bélyeget pedig át kell ütni az alkot-
mány pecsétjével. 

De hol van a fölebbezési hatóság? 
Megmutatja a magyar alkotmány. 
A magyar nemzet és a legfőbb hadúr között fölmerült 

vitás kérdés elbírálására a magyar alkotmány dicsőségesen 
uralkodó királyunkat, I. Ferenc Józsefet, mint Magyarország 
legfőbb bíráját jelöli ki fölebbezési fórum gyanánt. 

Ezzel a fórummal szemben minden érdekeltségi kifogás 
elvileg ki van zárva. Hogy a legfőbb hadúr fizikai személy 
szerint azonos a legfőbb bíróval, ez a tény a legfőbb biró 
pártatlan igazságosságát a legtávolabbról sem érintheti. A 
legfőbb hadúr az erő, a hatalom érzetében cselekedett. De 
az erőnek, a hatalomnak ez az érzete sokkal gyöngébb, 
semhogy a magyar szent koronában gyökerező államfelség-
jogok összességét néhány soros írással egyetlen nap alatt 
elkobozhatná. És ha az elkobzást mégis megkísérelné, elö-
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térbe ne lépne az államfelségjogok legerősebbje: a legfőbb 
birói felségjog és vétót ne mondana a nyers erőnek az igaz-
ság nevében, amelynek őréül magán- és közjogok vitájához 
eskü szentségének biztositéka mellett rendelte ki a magyar 
alkotmány I. Ferenc József őfelségét, a legfőbb birót. 

A nemzet fölebbezését majd elkészítik az ország ra-
gyogó tollú képviselői. A mi fölebbezésünk rövid tartalma 
pedig a következő: 

A mai magyar nemzetnek századok előtt sirba dőlt 
ősei kétségtelenül bűnösök abban, hogy a magyar törvény-
tárban következetesen megalázták a magyar nemzet méltóságát 
és tekintélyét. Forgatva ennek a törvénytárnak lapjait, lehetet-
lenség be nem látni, hogy a királyi talpnyalás, a csúszás-
mászás, a királyi donációk után való telhetetlen áhitozás 
miként sodorta bele a magyar főrendeket a megalázkodás 
olyan posványába, amely csaknem elcsapott a nemzeti ön-
érzet feje fölött. Ilyen közjogi kódeksz mellett könnyen proble-
matikus értékűvé válhatott az a közjogi tétel, hogy az állami 
főhatalom két főtényezője: a nép és a király együtt gyako-
rolják az állam főhatalmát. Könnyen kifejlődhetett a magyar 
királyokban a hatalomnak olyan érzete, amely őket a nemzet 
mellől a nemzet fölé vitte. 

Egyetlenegy törvény van a magyar törvénytárban, amely 
hosszú századok bűneit, legalább ennél az egy kérdésnél, 
végre jóvátette s fölemelte a magyar nemzetet az állami 
szuverénitás olyan magaslatára, ahol már minden kétségnek 
el kellett oszolni a két főhatalmi tényező egyenrangúsága te-
kintetében. 

Ez a törvény az 1867. évi XII. törvénycikk. 
Ebben a törvényben a magyar nemzet végre olyan han-

gon szólal meg és olyan méltóságteljes erővel állítja magát a 
király mellé, amilyen hangon egy minden mástól független 
nemzet önérzete szólani jogosult és amilyen méltóság egy 
ezeresztendős nemzetet minden körülmények között megillet. 

Amikor őfelsége ezt a törvényt szentesitette, akkor el-
ösmerte Magyarország állami önállóságát összes alkotmányjogi 
biztosítékaival együtt. Ennek az elösmerésnek kölönös hang-
súlyozása fölöslegesnek látszik; mert hiszen a létező önálló 
államiság egyrészt nem attól függ, hogy elösmerik-e vagy 
sem, másrészt az 1867: II. törvénybe becikkelyezett koroná-
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zási hitlevél és királyi eskü tartalma nem egyéb, mint Magyar-
ország független államiságának és alkotmányának alkotmányos-
elösmerése és garantirozása. De hogy mégis utalunk erre a 
királyi elösmerésre éppen az 1867. évi XIÍ. törvénycikkel 
kapcsolatban, ennek oka az, mert ebben a törvényben van 
kifejezve a magyar alkotmánynak nemcsak létezése, hanem 
az a csodatevő ereje is, amelylyel szerelmes szivünkön me-
lengetett osztrák testvéreinket az abszolutizmus bilincseiből' 
az alkotmányosság szabad templomába bevezettük. 

Ez a törvény nagyon fontos törvény. Magyarázni lehet 
jobbra is, balra is; csürni-csavarni lehet ide is, oda is, de 
sem kiirtani belőle nem lehet azt, ami benne vagyon, sem 
belecsempészni nem lehet azt, ami benne nincsen. 

Amikor ezek előrebocsátása után mi teljes alattvalói 
hűséggel és megalázkodással a legfőbb hadúr hadiparancsa 
ellen appellációval fordulunk őfelségéhez, a legfőbb bíróhoz, 
akkor nekünk egyetlen és döntő argumentumunk maga az 
1867: XII. törvénycikk, amely ennél a kérdésnél a magyar 
alkotmány teljességét jelenti, appellátánk sikerének biztositékát 
pedig a királyi eskünek az a része képviseli, amelyben őfel-
sége kijelentette, hogy mindenkinek igazságot szolgáltat. 

Ez a legfőbb biró esküje. És mert az igazságra szoruló 
mindenkik sorából maga az egész nemzet kirekesztve nem 
lehet, ennélfogva lelkünk mélyében élhet az a hit, hogy amikor 
a nemzet a maga tiszta igazságát keresi, akkor őfelsége, 
a legfőbb biró, az igazságot ki is szolgáltatja neki, még 
akkor is, ha a pörveszteség gyűlöletét a legfőbb hadúrra kell 
is a bölcs ítélettel hárítania. 

Mi is van hát az 1867: XIÍ. törvénycikkben? 
Ugyanabban a 11. §-ban, amelyben az egész had-

seregnek egységes vezérletére, vezényletére és belszervezetére 
vonatkozó intézkedési joga őfelségének alkotmányos fejedelmi 
jogai folytán elismertetik, benne van az is, hogy őfelségé-
nek ezen hadügyi intézkedési joga a magyar hadsereg egy-
séges vezérletére, vezényletére és belszervezetére vonatkozik. 

De közelebb szemügyre véve, meg kell állapítani ezen 
§ tartalmából azt is, hogy ezen hadügyi intézkedési jog nem, 
mint valamely uj felségjog van a törvényben konstruálva, 
hanem egyszerűen le van vonva őfelségének a hadügy körébe 
tartozó jogaiból 
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A legfőbb hadúr és a nemzet között fölmerült vita 
a magyar hadsereg magyar vezényleti nyelvének kérdése körül 
csúcsosodván ki, az 1867. évi XII. törvénycikk 11. §-ának 
egész tartalmában az igazság keresésénél az „alkotmányos" 
szóra kell a döntő súlyt helyezni. 

Miként értelmezhető tehát a magyar vezényleti nyelvre 
vonatkozó alkotmányos hadügyi intézkedési joga a magyar 
királynak ? 

A koronázási hitlevélben alkotmányjogi biztosíték fog-
laltatik arra nézve, hogy az ország törvényei szentül és sér-
tetlenül megtartatnak. 

Az 1790. évi XVI. törvénycikkely szószerint igy szól: 
„Ő szent felsége biztosítja a karokat és rendeket, hogy 

bármiféle ügyekre nézve idegen nyelv nem fog használtatni 
A hadügy körébe tartozó alkotmányos intézkedési jog 

tehát a magyar hadsereg vezényleti nyelve tekintetében egye-
nes közjogi korlátját találja magával szemben az 1790. évi 
XVI. törvénycikkben, amely az állam összes ügyeiben kizárólag 
a magyar nyelv törvényes uralmát biztosítja. 

Az 1867. évi XII. törvénycikk 11. §-ában tehát nyíltan 
és világosan benne van 

1-ször a magyar hadseregnek, 
2-szor a magyar hadsereg magyar vezényleti nyelvének 

elismerése. 
Amit ezentúl, mint anyagi közjogot a törvénybe bele-

magyarázni akarnak, az a törvényben nincs benne. 
Ez a törvény még az Ausztriával való államjogi viszony 

szabályozása szempontjából sem anyagi törvény, hanem egy-
szerű eljárási vagyis alaki törvény, amely a magyar korona 
országai és Ausztria között fönforgó közös érdekű viszonyok 
elintézési módját szabályozza. 

Maguk a közös érdekű viszonyok nem az 1867. évi XII. 
törvénycikkben, hanem a pragmatika szankcióban gyökereznek. 

Nincs tehát benne az 1867. évi XII. törvénycikkben: 
1-ször a közös hadsereg; 
2-szor az egységes hadsereg; 
3-szor a német nyelvnek, mint Magyarország ügyeire 

nézve teljesen idegen nyelvnek, a magyar hadügy intézésénél 
jogosult nyelvnek elösmerése. 

Az összes közjogi fölfogások némi kis hézagot mutat-
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nak tehát, amikor a vitából való kibontakozást csaknem 
kizárólag az 1867. évi XII. törvénycikk 11. §-ában keresik, 
holott a kulcsot a törvény első és második §-ában kell 
keresni, kiegészítve azt a 8-ik és 9-ik §. kezdősoraival. 

Az 1867. évi XII. törvénycikk 1-ső és 2-ik §-ai szó-
szerint igy szólnak: 

1. §. Azon kapcsolat, mely egyrészről a magyar korona 
országai, másrészről őfelségének többi országai és tartományai 
között jogilag fönnáll, az 1723. I., II. és III. törvénycikkek 
által elfogadott pragmatika szankción alapszik. 

2. §. Megállapítván ez ünnepélyes alapszerződés a 
Habsburg-ház nőágának trónöröklési jogát, kimondotta egyszer-
smind, hogy azon országok és tartományok, melyek a meg-
állapított öröklési rend szerint egy közös uralkodó alatt álla-
nak, föloszthatlanul és elválhatlanul együtt birtoklandók. 
E határozottan kimondott elv folytán a közös biztosság együt-
tes erővel leendő védelme és föntartása oly közös és viszo-
nyos kötelezettség, mely egyenesen a pragmatika szankcióból 
származik. 

A 8. §. kezdő sorai pedig igy hangzanak: 
A pragmatika szankcióból folyó közös és együttes véde-

lemnek egyik eszköze a külügyek célszerű vezetése, mig a 
9. §. szerint a közös védelemnek másik eszköze a hadsereg 
s az arra vonatkozó intézkedések, egyszóval: a hadügy. 

Ezek a törvényhelyek világosan mutatják, hogy az 1867. 
évi XII. törvénycikkbe csak rabulisztikus erőszakkal lehet akár 
a közös hadsereget, akár a hadsereg egységét belemagyarázni. 

A törvény szószerinti szövege szerint csak a közös ural-
kodó által együtt birtokolt országok és tartományok közös 
biztosságának együttes erővel leendő védelme és föntartása 
van a törvényben közös és viszonyos kötelezettség gyanánt 
megállapítva. 

Aki magyarul tud, vagy magyarul érteni akar, annak elméje 
előtt a törvény szövege világosabb a tiszta napfény ragyo-
gásánál. 

Az egész közjogi kérdés a törvény idetartozó tartalmával 
együtt abban a néhány szóban foglalható össze, hogy csak a 
cél közös, amelyet a közös uralkodó által együtt birtokolt, 
egyébként azonban önálló országok külön-külön hadserege a 
szükséghez képest együttesen és kölcsönösen egymás vagy 



mindkettőjük megtámadott biztossága érdekében szolgálni 
tartozik. 

Egyszerű parasztos példával még világosabbá lehet tenni 
a kérdést. 

Ha két szomszéd abban állapodik meg, hogy közösen 
vesznek egy lovat s ezzel az egy lóval végeztetik mindkettőjük 
gazdasági munkálatait, hát akkor van nekik egy közös lovuk. 

Tehát nemcsak a cél, hanem a célt szolgáló eszköz is 
közös. 

Ez a közös hadsereg. 
Ha pedig a két szomszéd abban állapodik meg, hogy 

anyagi erejéhez képest mindegyik vesz magának külön-külön 
egy-egy lovat s mindegyik végezteti a maga lovával a saját 
dolgát, ha azonban a szükség ugy kívánja, akkor kölcsönösen 
kisegítik egymást, összefogják a lovukat és ezzel az együttes 
erővel végeztetik mindkét gazdaság munkálatait, akkor nincs 
nekik közös lovuk, hanem van együttes erejük, amelylyel 
mindkettőjüknek önálló érdekeit közösen szolgálják. 

Ez az önálló magyar és önálló osztrák hadsereg az 
önálló magyar és önálló osztrák érdekek biztosságának köl-
csönös és együttes szolgálatában. 

Vonatkozásba hozva ezek alapján az 1867 : XII. t.-c. 
11. §-ában foglalt „alkotmányos" szót a ma is élő 1790: 
XVI. t.-c. rendelkezésével, a közjogi statuskvo az, hogy: a 
kiegészítő magyar hadsereg nyelvének magyarrá tétele érdeké-
ben a nemzetnek nincs szüksége uj törvényre; ellenben ha 
őfelsége abban a legmagasabb véleményben van, hogy az 
abusus folytán jogossá vált a német nyelv uralma, kegyes-
kedjék ezt a jogosságot a magyar országgyűlés által törvénybe 
iktattatni. 

De hogy okfejtésünket ne a mi alantjáró paraszteszünk-
kel támogassuk, hivatkozunk a legilletékesebb forrásra, amely 
egyenesen kimondja, hogy a pragmatika szankcióban nemcsak 
a közös és egységes hadsereg nincs konstruálva, hanem még a 
közös, kölcsönös és együttes védelem kötelezettsége sem fog-
laltatik benne. 

Ez a forrás Deák Ferenc. 
A 67-es bizottság 1867. évi január 28-án tartott ülésén 

Nyári Pál és Bónis Sámuel megtámadták a törvényjavaslat 
1-ső és 2-ik §-át, mert véleményük az volt, hogy a pragmatika 
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szankció alapján az országot közös védelmi kötelezettség 
nem terheli. 

Deák Ferenc e támadásra többek között ezeket felelte: 
„Azt mondják, hogy az együttes és egyszersmind kölcsö-

nös védelem kötelezettsége nincs kimondva a pragmatika szankció-
ban. Természetesen, hogy nincs kimondva; a kölcsönösség csak 
következik belőle. Azt kérdezi valaki, hogyan jött tehát most a 
közösség bele ? A dolog igen egyszerű. Amidőn a pragmatika 
szankció megköttetett, akkor Magyarország azt mondotta, hogy 
az együttes, föloszthatatlan és elválaszthatatlan birtoklás monda-
tik ki a pragmatika szankcióban; tehát azzal azon kötelezett-
séget, hogy ezen birtoklás együttes elválaszthatatlansága lehető 
legyen, magára vállalta. Ugyanaz által, hogy a fejedelem 
ezen pragmatika szankciót elfogadta, ugyanazon föltételt Magyar-
ország irányában magára vállalta. Magyarország magára vál-
lalhatta, mert mindezen dolgoknál ő maga Szent István koro-
nája körében a fejedelemmel együtt intézkedett; a fejedelem 
magára vállalhatta, mert abszolút ura lévén azon tartomá-
nyoknak, ő diszponált azon tartományok seregével és pénzével, 
midőn a magyar birtokot meg kellett védeni. Most azt mondja 
a fejedelem : „Én alkotmányt adtam az örökös tartományok-
nak, már most nem diszponálok azoknak katonáiról és pén-
zéről szabadon és föltétlenül, mert most azoknak is van hozzá 
szavok, mint nektek ván a magatok katonája és pénze fölött: 
arról kell tehát gondoskodni, hogy ezen kölcsönös védelmet, 
mely éppen úgy van a mi érdekünkben, mint az övéikben, 
teljesítse mindenik rész: a magyar teljesítse azt a maga 
törvényhozásának útján, azok szintén a maguk törvényhozása 
útján. 

Hogy ebből viszonyok származnak, melyek elinté-
zendők, az kétséget nem szenved. Azért indítványozta az 
albizottság ezen véleményét. Ha valaki jobbat talál, első 
leszek, ki hozzá állok; csak azt nem tartom elfogadható esz-
mének, hogy mivel a kölcsönösség nincs kimondva a pragma-
tika szankcióban, az nem is természetes következése a jelen 
viszonyoknak." 

A magyar alkotmány tehát nem ismer egységes közös 
hadsereget, hanem ismeri a magyar nemzet által önként ma-
gára vállalt kölcsönös védelmi kötelezettségnek magyar nyelvű, 
magyar hadseregével való teljesítését. 
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Ezek lévén a mi törvényes argumentumaink, amelyeket 
a magyar hadsereg magyar nemzeti nyelvéért folytatott har-
cunk igazsága mellett a legfőbb biró felséges szine előtt föl-
hozni bátorkodtunk, a magyar alkotmány és magyar közjog 
félremagyarázásából származóknak kell tekintenünk a meg-
fölebbezett hadiparancs azon kitételeit, amelyek a legfőbb 
Hadúrnak a közös és egységes hadseregre vonatkozó jogait 
és jogosultságait hangsúlyozzák. Nemlétező dologra vonatkoz-
tatható jogok és jogosultságok sem létezhetnek. 

A magyar nemzet nem ellensége a legfőbb hadúrnak. 
Amikor pedig Európa tanúságtételére hivatkozhatunk azon álli-
tásunk igazsága mellett, hogy külellenség őfelségének egyetlen 
országát, vagy tartományát sem fenyegeti, akkor érthetetlen 
előttünk : milyen ellenség fenyegetése tette szükségessé, 
hogy a hadiparancs az összes fegyveres erőt hűségi eskü-
jére való hivatkozással figyelmeztesse kötelességének telje-
sítésére. 

Alázatos bizodalommal járulunk tehát Magyarország 
legfőbb birájának legmagasabb trónusa elé és kérve kérjük, 
tegyen igazságot a legfőbb hadúr és a magyar nemzet nagy 
pőrében. 

Széchenyi István gróf, a legnagyobb magyar 1847-ben 
így jajdult föl: 

Minden nyavalya csak ugy gyógyítható, ha azon kútfő, 
amelyből keletkezett, tökéletesen föl van ismerve. És ha most 
azt kérdezitek tőlem, hol lappang hát ezen kútfő? Válaszom 
im ez : 

Legelsöbben is ott, hogy az ausztriai kormány nem mél-
tatta eléggé, sőt éppen nem méltatta a magyarnaksem nem-
zetiségét, se alkotmányát, de a közálladalmi bonyodalom egy-
szerűsítése végett folyton folyvást az egésznek egybeolvasztására 
s minden részek egybepontositására törekedett. 

Széchenyi István grófról elég hitelesen megállapította 
már a történelem, hogy nem forradalmi célok hevítették láng-
elméjét és halhatatlan nagy lelkét. 

Az ő bölcsesége a mi támasztékunk, amikor bajaink 
forrását ott keressük mi is, ahol ő megjelölte. 

A nagy egész gondolata. A hadiparancs vezéreszméje. 
Amit Széchenyi 1847-ben a nemzeti bajok főforrásául meg-
jelölt! 
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Mi bizunk a legfőbb biró pártatlan igasságosságában. 
Bízunk abban, hogy a hadiparancsban tomboló félelmetes 
hadi erőt bírói pálcájával mérséklésre inti, mert a történelem 
ezerszer bebizonyitotta már, hogy: 

„ A legerősebb sem elég erős arra, hogy úr maradjon, ha 
erejét joggá nem változtatja 

A hadúr ereje pedig a nemzet pőrében átváltozhatik 
erőszakká, de joggá soha. Az úr tehát csak a nemzet marad-
hat, mert ereje a jogban élő igazság. 
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Tisza István gróf kormányra jutásá-
tól egész bekövetkezett bukásáig azon 
a területen, ahonnan e munka irója 
politikai megfigyeléseit tette, a Bánffy-
párt megalakulása és politikai harcai 
foglalták el a közérdeklődést. Ennek a 
korszaknak eseményei a hozzájuk fűzött 
kritikával együtt külön földolgozást ér-
demelnek. 

Ott veszem föl tehát az események 
fonalát, ahol az 1905. januáríusi válasz-
tások a szabadelvüpártot elsöpörték és 
az egyesült ellenzéket juttatták több-
séghez. 
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Tisza István gróf, volt magyar miniszterelnök egyéni ké-
pességeinél fogva kétségen kivül az a férfiú, akinek politikai 
szörnyhalála az ellenzék diadalának örömrivalgásai közé az 
aggódás érzetét is belopja. Esze, tudása, agitátori és pártszer-
vező energiája olyan intellektuális erőt képviselnek, hogy 
kivonulását az aktiv politikai élet területéről a magyarnál na-
gyobb és politikai tehetségekben gazdagabb nemzetek is az 
érzékeny veszteségek közé számítanák. 

Nagy tragikuma azonban a nemzetnek és Tiszának egy-
aránt, hogy bukását olyan súlyos beszámítás alá eső politikai 
vétségek idézték elő, amelyekért a volt miniszterelnök belát-
ható időkben bűnbocsánatra nem számithat. Bele kell tehát 
nyugodni a megváltozhatatlan tényekbe és tudomásul kell 
venni, hogy egy jobb sorsra érdemes, rendkívül tehetséges 
államférfi balga önhittségében, nemzete faji sajátosságainak 
figyelmenkivül hagyásával, nemzete legdrágább kincsének: 
alkotmányának elkobzásával, a politikai ellenfelek durva sérte-
getésével, Badenitől és Khuen-Héderváritól tanult galíciai és 
horvát erőhatalmi kormányzási elvek erőszakolásával korai 
sirba döntötte közpályájának jövendőjét, amelynek Messiása 
aligha fújja meg egyhamar a föltámadás trombitáját. 

Az enyhítő balzsamként Bécsből szerte röpitett az a 
híresztelés, hogy őfelsége nem ejtette el végleg Tiszát, lehet 
igaz a koronás király szubjektív érzése szempontjából, de 
teljesen jelentéktelen az aktuális magyar politikai viszonyok 
alakulása érdekéből, mert olyan lehetőség, hogy a magyar 
nemzet parlamentjében Tisza István gróf kormányzó hata-
lommá emelkedhessék, a korona teljes és tökéletes kegye 
mellett is hosszú időre ki van zárva. 

A magyar politikai élet fölkorbácsolt óceánjának hullám-
fodrai egyideig bizonyára űzni fogják még pajzán játékukat 
Tisza István körül, de csakhamar kilöki őt a mederből az 
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I 
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útban levő hullámáradat: a válság megoldásának kényszerű-
sége és Tisza István gróf fölött egyelőre napirendre tér a 
magyar politikai élet fejlődési törvénye. 

A nemzet előtt pedig fenyegetően meredezik a nagy 
kérdőjel: ki az a providenciális államférfiú, aki királyi meg-
bízásból, de a nemzet összeségének bizalma alapján nemcsak 
megoldja a kormány- és alkotmányválság kérdését, hanem 
Magyarország szerencsétlen pártviszonyai között olyan párt-
alakulást is tud teremteni, amely a parlamentárizmus gépe-
zetének szabatos működését is biztosítani fogja. 

Mert a válság megoldásánál a bajok gyökerének ki-
kutatása nélkül lehetetlenség a gyógyító orvosság megtalálása. 
A bajok forrása pedig semmi más, mint amit mi két évnél 
hosszabb idő óta állandóan hirdetünk és amit a B. H. 1904. 
december 14-iki számában is megjelölt, tudniillik a pártok 
parlamenti váltógazdaságának hiánya. Okszerüleg következik 
a diagnózis ilyetén megállapításából, hogy a gyógyító orvos-
ságot csakis a váltógazdaság gyakorlati megvalósításában 
lehetne mégtalálni. 

A mult év november 27-iki szegedi népgyűlés alkalmá-
ból tartott lakomán, amikor még csak sejtelemként formáló-
dott ki az országgyűlés föloszlatása, Bánffy Dezső báró nyíltan 
kijelentette, hogy az alkotmány megvédelmezése után a pár-
tok szembe fognak kerülni egymással programjuk alapján. 

Ez a nyilatkozat akkor a következő gondolatokat kel-
tette bennem, amint fölszólalásomban kifejtettem: 

Ha tul leszünk a mostani alkotmányvédelmi harcon, meg 
kell döbbennünk attól a sivár képtől, amelyet négy, öt, vagy 
hat parlamenti pártfrakció tülekedése tár elénk. Hogy engedni 
fog-e egyik a másiknak, azt tudni nem lehet, de bizonyos az, 
hogy olyan pártprogramok alapján, amelyek az államkormány-
zat legaprólékosabb szempontjától kezdve egészen a történeti 
ideálokig az államélet folytonosságának tartalmát képező kér-
déseket felölelik, egészséges parlamentárizmus nem lehetsé-
ges. Ha a pártok parlamenti váltógazdasága be nem áll, 
állandó törvényhozási rend nem lehetséges, mert nem kép-
zelhető el olyan alkotmány, amelyet preventív intézkedésekkel 
a saját belső forradalmától megóvni lehetne. Nem szövetke-
zett ellenzékre, hanem egyetlen elvi alapon álló ellenzéki pártra 
van tehát szükség, amely kiragadja a nemzet életbevágó kér-
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dései közül a legszükségesebbet és küzd érte mindaddig, 
mig azt meg nem valósítja. Minthogy pedig a gazdasági kér-
dés legaktuálisabb kérdése a magyar nemzet életének, ennél-
fogva meg kellene alakulni az egységes gazdasági ellenzéknek, 
hogy megteremtse a gazdaságilag önálló és független Magyar-
országot. 

A novemberben elő-előbukkant ez a sivár kép ime 
most már teljes valóságában áll előttünk és szinte megdermed 
az ember ereiben a vér arra a gondolatra, hogy az ellenzéki 
pártok világraszóló diadala is belefulad egy keserves nemzeti 
sóhajtásba, mert a különböző pártfrakciók önálló létükről 
lemondani képtelenek s emiatt megmarad a valamiképp össze-
foltozott kormánypárt régi uralma a függetlenségi párt parla-
menti ellenzéki szerepének túlsúlyával és az obstrukció állan-
dóságának veszedelmével. 

Az obstrukció elfajulását jelölik meg a házszabályrevizió 
szükségességének okául. Az obstrukció elvileg illegitim fegy-
verét azonban a magyar parlamentben az a tény legitimálta, 
hogy a vezető ellenzéki párt kormányrajutásában önmaga 
sem bizván, programját olyan követelésekkel súlyosbította, 
amelyeket a kormányrajutás lehetőségével összekötött felelős-
ség tudatában talán kihagyott volna. Szélsőségekben mozgó 
programokat azok a pártok állítanak föl, amelyek nem biznak 
a kormányrajutásban. A parlamenti pártok váltógazdaságának 
éppen azért van jelentősége, mert a kormányrajutás a progra-
mok mérséklésére utalja az összes pártokat. 

Az előttünk álló tapasztalás ime igazolja a parlamentá-
rizmusnak ezeket az elveit. Nem tapasztaljuk-e, hogy a 
kormánypárti sajtó miként él vissza a maliciózus guny fegyve-
rével, amikor a függetlenségi pártot a kormányzat átvételére 
ingerli, azzal a ravasz hátsó gondolattal, hogy a Kossuth-
párt programja sokkal tovább megy, mint amennyit a tételes 
magyar alkotmány keretében ezidőszerint a kormányzás 
programjául a koronával elfogadtatni lehetne. 

A függetlenségi párt parlamenti többségének föltételezése 
mellett nyilt kérdés, hogy a függetlenségi párt teljes programja 
alapján Kossuth Ferenc kapna-e őfelségétől kabinetalakitásra 
megbízást. 

A legalkotmányosabb uralkodóról föl kell tételezni a 
kérdés igenleges eldöntését. 
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Kossuth Ferencnek 1903-ban tett azon nyilatkozata 
alapján azonban, hogy még nem érkezett el az a történeti 
pillanat, amikor a függetlenségi párt programjáért a dinasztiá-
val való összeütközést provokálni lehetne, kétségen kivül meg-
állapítható, hogy az illusztris pártvezér teljes tudatában van 
az alkotmányos uralkodás elvi igazságai és a dinasztia 
hatalmi érdekei között levő különbségeknek. 

A helyzet ma is az, ami 1903-ban volt. Akkor is meg 
lehetett állapítani, hogy a nemzet politikai többsége a nemzeti 
követelmények alapján áll. Ha akkor Kossuth Ferenc ki nem 
tér az összeütközés elől és Széli Kálmánt belekényszeríti az 
országgyűlés föloszlatásába, talán legális többségre jutott 
volna a függetlenségi párt. 

Ugy látszik, Kossuth Ferenc félt ettől a lehetőségtől. 
Most az általános választások csaknem legális több-

séghez juttatták a Kossuth-pártot s a nemzet az előtt a kinos 
probléma előtt áll, hogy vájjon a Kossuth-párt annak a szám-
beli különbségnek a nyílásán, amely őt a 67-es pártokkal 
szemben még mindig kisebbségnek tünteti föl, nem fog-e 
elmenekülni a saját programjának elvi jelentőségű hangozta-
tásához, nem ad-e szalvusz konduktuszt a bukott kormány-
pártnak és nem sodorja-e vissza a magyar parlamentárizmusí 
abba a veszedelembe, hogy az ellenzék egyik politikai forra-
dalomból a másikba kergeti bele a nemzetet, csak azért, hogy 
programja egyes szilánkjainak megmentésére a kormány-
pártot kényszerítse, de anélkül, hogy a parlamenti viszonyok 
radikális gyógyításához csak egy szemernyivel is járulna, 
vagy a nemzeti állam kiépítésének nagy müvét csak egyetlen 
lépéssel is előbbre vinné, mint vihetné akkor, ha Magyar-
ország függetlensége mellett őrt állva, egyelőre átengedné 
azt a történeti fejlődés elementáris erejének, ő pedig lépés-
ről-lépésre azt tekintené programkérdésnek, ami ezidőszerint 
megoldható az 1867 : XII. t.-c. keretében és amiben az ország 
függetlenségének kiküzdéséhez legyőzhetetlen fegyvert ragad-
hatna a kezei közé. 

Nehéz probléma, amelynek megoldására az országos 
pártok és elsősorban a Kossuth-párt, ez a hatalmas és dicső-
séges multu, a nemzet hálájára örökre érdemes párt illetékesek. 

De a probléma megoldásának némely elemére talán 
az országos pártokon kivül álló egyszerű polgár is jogosult. 



A 48-as és 67-es program közötti különbség mérhetetlen 
távolságban választja el egymástól a nemzet rétegeit — 
látszólag. Valójában a magyar nemzet szivében hordja Magyar-
ország függetlenségét. 

Éppen ezért nyilt kérdés, hogy kik a 48-asok? 
Néhai id. Andrássy Gyula gróf 1848 március 14-én azt 

mondotta, hogy a nemzetnek határozott politikát kell követ-
nie, mert különben minden elv, amit hirdetünk, ugy jár, mint 
az 1790: X. t.-cikkben biztosított önállóság: levegőben marad, 
mint Mohamed koporsója. 

Ugyanez az Andrássy Gyula gróf miniszterelnök korá-
ban 1868 augusztus havában a véderő-törvényjavaslat tárgya-
lása alkalmával Madarász Józseffel polemizálván, az ellenzéket 
szélsőbalnak nevezte, amire közbekiáltották a baloldalról: 

— Negyvennyolcasok! 
Ezt a közbeszólást Andrássy igy utasította vissza: 
— Kérem ezt el nem fogadhatom: azok mi vagyunk! 
íme a leghatvanhetesebb Andrássy Gyula gróf, akinek 

csakugyan volt valami köze a 48-hoz is, 1868-ban az akkori 
szélsőbal néma hallgatása mellett reklamálta a 67-es kor-
mánypárt részére a 48-asságot. 

Mi is hát az a 48-asság, amiből a függetlenségi párt 
hatalmas ereje állandóan táplálkozik? 

A kérdésre megfelel Kossuth Lajos. 
Visszapillantás 48-ra cimű értekezésében írta Kossuth 

Lajos 1871-ben, hogy „a kegyeletes ragaszkodás a 48-iki 
hagyományokhoz még nem veszett ki. Századok eltompító 
szolgasága kell hozzá, hogy a delejes rezgés megszűnjék, 
melyeket a 48-iki törvényeknek mind főbb vívmányai, mind 
szelleme, iránya s vezérelvei a nép szivének húrjain felköl-
töttenek." 

Tehát a delejes rezgés, amely a nép szivének húrjain 
állandó nemzeti játékot űz s amelylyel századokon át lehet 
a 48-iki hagyományokhoz való kegyeletes ragaszkodást 
ébren tartani! 

Kossuth Lajos azonban két évvel előbb, 1869-ben ennek 
a delejes rezgésnek nemcsak hatalmas árammal adott éltető 
erőt, hanem egyúttal meg is jelölte azt a határt, ameddig a 
48-as politikának a delejes rezgést a gyakorlati politizálás 
céljaira kihasználnia szabad. 

41 

n 



Kossuth Lajos az 1869-iki képviselőválasztások alkal-
mából többek között azt izente haza, hogy az 1848-iki reform-
alapokat semmiféle hatalom nem fogja többé elenyésztetni, 
éppen ezért ajánlotta híveinek, hogy ne a belreform-kérdé-
sek, hanem az 1867-iki közjogi alap elvetésének zászlaja 
körül csoportosuljanak. 

„Ha ezen zászló jutna diadalhoz, — mint lelkemből 
óhajtom, hogy jusson — azért azzal, hogy a mult ország-
gyűlés közös-ügyes épülete mindjárt elsüpped, nem merném 
a nemzetet kecsegtetni. 

A bizonyos eredményeket a következőkben jelölöm ki: 
1-ször. A nemzet ki fogja tapasztalni, vájjon a híresztelt 

parlamentáris kormányzat valóság-e, ha mindjárt azon párt jut is 
többségbe, mely a kabinetpolitika kívánalmainak nem kedvező ; 

2-szor. A reformkérdések mezején szabadabban fog mo-
zoghatni a jövő országgyűlés s ami mindennél fontosabb; 

3-szor. Európa tudni fogja, hogy a magyar nemzet nem 
vállalkozhatik lovagjává azon kabinet-politkának, mely az 
osztrák birodalommal egy államtestületté összeolvadásból 
logikailag következik. Én ugy vagyok meggyőződve, hogy ily 
nyilatkozattal hazánk az enyészettől leszen megóva." 

íme Kossuth Lajos a 67-es közjogi alappal szemben a 
48-as párt többségre jutásának esetlegességétől a 67-es 
kiegyezés létrejötte után két év múlva sem várta ennek az 
alkotmánynak a pusztulását, hanem mindössze a parlamentá-
rizmus próbáját és egy Európának szóló nemzeti enunciációt 
látott volna benne. 

Vájjon remélheti-e Kossuth Ferenc, hogy 38 év után, 
amely idő alatt végre is az 1867-es alkotmány az állami élet 
intézményeit keresztül-kasul szőtte s amely idő alatt a delejes 
rezgés valamit mégis veszített kegyeletes hatásából, pártjának 
esetleges többségre jutásától több eredményt lehetne várni, 
mint amennyit halhatatlan édesatyja 1869-ben remélt és amely 
eredménynek három pontban való összefoglalásával a függet-
lenségi párt gyakorlati politikájának eredményeit mintha 
emberileg belátható időkre formulázta volna Kossuth Lajos? 

Keresve ezek után azt, hogy a magyar ellenzéki pártok 
programja szemponjából mit értett Kossuth Lajos függetlenség 
alatt, fölvilágosítást kapunk tőle 1868 március 3-án irott leve-
lének következő soraiból: 
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„Függetlenség, demokrácia, közművelődés!" 
E három nagy eszme, melyhez hazánk állami léte, biz-

tonsága, virágzása kötve van, egymást kölcsönösen föltételezi. 
Mindenik cél, mindenik eszköze a másiknak. A haza 

független csak a demokrácia által lehet, a demokrácia hatal-
massá csak a közművelődés által válhatik, a közművelődés 
kellő mérvben való fölemelése csak a független hazában 
remélhető. E három eszme egy egész program. 

Politikai tusákban a pártelnevezés nem közömbös dolog. 
Én megvallom, sohasem szerettem azt a baloldal, balközép, 
jobbabb-bal, balabb-bal, szélsőbal elnevezést. Ennek az ország-
gyűlési termen kivül nincs értelme; semmi esetre sincs 
oly határozott értelme, mint másutt Európában. Nem ad a 
pártnak kézzelfogható jelvényt. Pedig nálunk, ahol a nem-
zettest nagy tömege még csak alig kezd politikai életet élni, 
szembetűnő, kézzelfogható jelvény kell, hogy magát tájékoz-
hassa. Én sokkal jobban szeretném a „nemzeti demokrata pártu 

elnevezést, „függetlenség, demokrácia és közművelődés" jel-
szóval. 

Kossuth Lajos idézett soraiból a következő tanúságok 
vonhatók le: 

Az 1790—91 : X. t.-c. és 1848-iki törvények alapján 
Magyarországnak minden állami ügyekben, minden idegen 
avatkozástól ment rendelkezési jogát tekintse minden magyar 
ember politikai hitágazatának. 

A gyakorlati politikát üző ellenzéki pártok esetleges 
többségre jutásuktól nem remélhetvén egyelőre a 67-es alkot-
mány összeomlását és a 48-iki közjogi alap visszaállítását, 
űzzenek demokratikus alapon reális nemzeti politikát, emeljék 
föl a magyar nemzetet kultúrájában és függetlenítsék gazda-
sági erejében. 

A megoldásra váró nagy politikai probléma eldöntéséhez 
gyönge vagyok, de ugy vélem, hogy a Kossuth Lajos által 
ajánlott nemzeti demokrata párt elnevezés nemcsak névajánlás, 
hanem az ellenzéki politika céljainak kitűzése és határainak 
megvonása is. 

Ezen célok és határok kereteibe illesztve a Kossuth Ferenc 
vezérlete alatt álló függetlenségi és 48-as párt politikáját, 
ugy tetszik, mintha e párt nevének nyűgével küzködnék és 
abban a hitben gyökereznék, hogy a néppel való benső kap-



csolatát csak annak a delejes rezgésnek további kihaszná-
lásával tudja föntartani, amely a magyar nép lelkében a 48-iki 
hagyományokhoz való kegyeletes ragaszkodás hatása alatt él. 

A valóság pedig az, hogy a magyar nép mai nemzedéke 
ápolja ugyan lelkében a történelmi hagyományok iránt való 
kegyeletes érzéseket, de átérti a mindennapi élet követelmé-
nyeinek szükségeit is és éppen ezért legtávolabbról sem 
kellene attól tartania a Kossuth-pártnak, hogy ha a Kossuth 
Lajos által megjelölt nemzeti demokrata pártprogram alapján 
a Bánffy, Vázsonyi programjával egyesülve, az 1867. évi 
XII. t.-c. keretében megvalósítható reális nemzeti politika alap-
jára állana, elvesztené a magyar nép rokonszenvét, mert a 
48-iki hagyományok árulójának tekintené. 

Kossuth Lajos nagy politikai öröksége tiltakozik minden 
olyan törekvés ellen, amely az ő zászlója alatt harcoló pár-
tot a kabinet-politikával való megalkuvás jármába akarná haj-
tani. De a nemzet jövendője érdekében nem is szabad föl-
áldozni azt a demonstratív politikai fenyegető erőt, mely az ellen-
zéki függetlenségi pártban áll a nemzet rendelkezésére. A kor-
mányra való törekvés pillanatában gondoskodnia kell Kossuth 
Ferencnek arról, hogy kiválás történjék a függetlenségi párt-
ból, amely kilépő csapat továbbra is megmarad a nagy füg-
getlenségi párt eddigi őrállomásán s mint komoly parlamenti 
ellenzék gyakorolja az ellenőrzés elengedhetetlen hivatását. 

Ha pedig Kossuth Ferenc aktiv politikus akar maradni, 
még pedig az ország kormányrudja mellett, akkor számoljon 
az élő alkotmánynyal. Ez pedig parancsoló kötelességgé teszi 
a 67-es alap elfogadását. Erre az alapra rálépve aztán hozzá 
kell látnia a Kossuth Lajos nemzeti demokráciájának megte-
remtéséhez, amelytől a halhatatlan kormányzó a független 
Magyarország megteremtését várta. Hiszen a 48-iki reformok 
nagysága éppen abban rejlik, hogy a népnek szélesebb ré-
tegeit is bevitte az alkotmány sáncai mögé. 

Uj néprétegek keletkeztek, amelyek követelik jogaikat. 
Uj delejes rezgés képződött a nemzet lelkületében, amelylyel 
számolnia kell annak, aki azt nem akarja, hogy a régi meg 
az uj áramlat közé kerülvén, összetörve maradjon a küzdő 
porondon. 

A régi delejes rezgés elvesztette aktuálitását. 
Most tehát csak egy kérdés aktuális: a parlamentáriz-
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mus megmentése a parlamenti reform megvalósításával az álta-
lános, egyenlő, titkos, községenkénti szavazati jog alapján. 

A magyar nemzeti állam föltételeinek egész a perszonális 
unió határáig terjedő gyakorlati megvalósítása a történeti fej-
lődésnek föladata. 

Ehhez nem pártvezérek és pártok hiúsága, hanem párt-
vezérek és pártok lemondása és józan bölcsesége szükséges. 

És a nemzet e nehéz napok során bizva-bizik a 
hazafias önzetlenségben és józan bölcseségben. 
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Jegyzet. 

Kossuth Ferenc a „Magyarország* 
1905 február 26-iki számában „Mérsé-
keljék magukat a korona és a nemzet* 
cimen cikket írt. Ebben a cikkben utalt 
arra, hogy a nemzet nem a független-
ségi pártnak, hanem a szövetkezett el-
lenzéknek adott többséget. Küzdöttek, 
hogy a jogtipró kormányt megbuktas-
sák. Ez sikerülvén, a szövetkezett ellen-
zéknek nemcsak joga, de kötelessége a 
a kormányalakítás, mert az ország kor-
mány nélkül nem maradhat. 

Ezt követelte Kossuth, mégsem vet-
ték át a kormányt s ezzel kény szeritet-
ték a koronát arra, hogy a Fejérváry-
kormányt kinevezze, mert a király is 
abban a nézetben volt, hogy az ország 
nem maradhat kormány nélkül. 

És amit előbbi cikkemben föltéte-
leztem, máris bekövetkezett: Kossuth 
menekült pártjának programjával a 
„kisebbségi" szelelő lyukon. A kormány-
zatot nem a függetlenségi párt, hanem 
a szövetkezett ellenzék részére rekla-
málta. 



A forró kása. 
1905. február 26. 

Amikor a január 26-án beköszöntött fényes ellenzéki 
győzelmi napok után a király Őfelsége Kossuth Ferencet 
fogadta, a lapok egybehangzóan azt jelentették, hogy a királyi 
fogadtatás „kegyes" vala. Ugyancsak a lapok egybehangzóan 
különös hírként akarták a királyi felség eme „kegyes tényét" 
elfogadtatni. 

Némelyek előtt a hir hatása alatt már ott ragyogott a 
firmamentumon Magyarország függetlenségének csillaga. 

A tárgyilagos szemlélődőnek azonban önkéntelenül is 
eszébe jutott, hogy amióta Őfelsége Magyarország trónján ül, 
nem volt rá eset, hogy kegyesen ne fogadta volna a leg-
felsőbb királyi meghívó oltalma alatt felséges szine előtt meg-
jelent magyar politikusokat. És ez természetes. Hiszen a polgári 
társadalom legelemibb illendőségi szabályai szerint is, meg-
hívott vendégeit minden házigazda udvariasan és lehetőleg 
barátságosan szokta fogadni. Még a kellemetlen vendéget is. 

Éppen ezért, ha a nemzet, az uralkodó titkolózási sza-
bályok miatt, nem volt abban a helyzetben, hogy biztos 
tudomást szerezzen a király és Kossuth Ferenc között lefolyt 
bizalmas kihallgatás tartalma felől, akkor az első pillanatban 
okosan tette volna a nemzet, ha a külsőségek nyomában kelt 
érzelmi hatásokat leszállítja a kellő értékükre s a független-
ségi párt programjának a magyar alkotmányhoz való viszo-
nyából vont következtetés segélyével igyekezett volna meg-
állapítani a titokzatos politikai beszélgetés tartalmát. 

Csakhogy ez nagyon nehéz lelki müvelet lett volna. 
Könnyű volt volna akkor, ha maga a függetlenségi párt-

program áll vala a király előtt. De mint minden program, a 
függetlenségi párt programja is arra van kárhoztatva, hogy 
emberek képviseljék. Emberek, akik lehetnek a legfényesebb 
történeti nevek örökösei; lángeszű politikusok, diplomaták 
és pártvezérek, de akik abban a pillanatban, amikor szembe 
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kerülnek az úgynevezett kormányrajutás felelősségteljes köte-
lességével, számolni kénytelenek a nemzet másik alkotmányos 
felének: a királynak programjával, vagyis programjuk ideális 
magaslatáról le kell szállaniok a lehetőségek politikájának 
rideg légkörébe. 

A programok állják a harcot, de a férfiak engedni 
kénytelenek. 

És alig egy hónapra a világraszóló ellenzéki győzelem 
után itt áll a nemzet a csillagtalan sötét éjszakában. 

Az ország politikai és alkotmányválsága mintha elvesz-
tette volna reá nézve ingerlő hatását és mintha a sötét éj 
nyirkos, ködös levegőjén keresztül is megérezné, hogy ami 
most Bécsben történik, az nem egyéb, mint az osztrák 
kamarilla évszázadok óta űzött aknamunkájának tervszerű 
folytatása Magyarország életereje ellen. 

A nemzet egészséges politikai érzéke azonban még mást 
is kitapintott a sötét titkok leple alatt. 

Kitapintotta azt a szomorú valóságot, hogy a ma érvény-
ben levő magyar alkotmány keretében csak csillogó frazeoló-
gia minden olyan program, amelyik Magyarország teljes 
állami függetlenségének kiküzdhetőségét napirenden levő 
politikai kérdésként hirdeti. 

Mert a nemzetnek lehet igazsága, de nincs ereje. 
Ha tehát a nemzet gyöngesége miatt arra van kárhoz-

tatva, hogy békességes tűréssel be kell várnia a történeti fej-
lődés igazságtételét, akkor a legkevesebb, amit tulon-tul 
dédelgetett vezérlő politikusaitól ezekben a nehéz napokban 
elvárhat az, hogy ne ábrándozzanak és ne érzelegjenek a 
nyilvánosság előtt több eredmény sejtetésével, mint amennyit 
a mi szerencsétlen közjogi viszonyaink között jóhiszemüleg 
sejtetniök szabad. 

Kossuth Ferenc mai cikkének ama kitételében, hogy a 
nemzet nem a függetlenségi pártnak, hanem a szövetkezett 
ellenzéknek adott többséget, a nemzet jóhiszemű fölvilágosi-
tásának látszata csillog. 

Látszatot mondok, mert kerülgeti az igazságot, mint a 
nagyon banális közmondás szerint, macska szokta kerülgetni 
a forró kását. 

Az igazság, amit Kossuth Ferencnek ki kellene mon-
dani az, hogy a királylyal folytatott beszélgetése arról győzte 



őt meg, hogy a függetlenségi párt programja akkor sem 
érvényesülhetne ez idő szerint, ha a nemzet a függetlenségi 
pártnak adott volna, vagy adna többséget. 

Ha más az igazság, miért nem mondja ki azt Kossuth 
Ferenc ? 

Lehet-e kétség abban, hogy ha Kossuth Ferenc igazság-
ként mondhatná ki azt, hogy mihelyst a függetlenségi párt 
parlamenti többségre jut, a függetlenségi párt programja^ 
alkotmányos uton megvalósítható, az összes 67-es alapon álló 
ellenzéki pártok abban a pillanatban beolvadnak a független-
ségi pártba, hogy a szövetkezett ellenzék helyett létrejöjjön az 
egységes és parlamenti többségben levő függetlenségi párt ? 

Ha pedig Kossuth Ferenc nincsen abban a helyzetben, 
hogy ezt a nemzetboldogitó igazságot proklamálhassa, akkor 
nyíltan kellene kimondania azt a másik igazságot, hogy a 
a függetlenségi párt programja ezidőszerint a maga teljessé-
gében nem aktuális és ezer hálát kell adnunk a magyarok 
Istenének azért, mert sem a nemzet nem adott többséget a 
függetlenségi pártnak, sem a 67-es ellenzékiek nem sietnek 
megteremteni a függetlenségi párt többségét, mert igy legalább 
megmenthető a függetlenségi párt eddig kipróbált kettős hatása, 
u. m. a fölfelé való rémités és a lefelé való mandátum-biztositás. 

Be kell vallanom, hogy ennek az igazságnak ilyen nyilt 
hirdetését Kossuth Ferenctől kívánni nem lehet. 

Nemzetünk kinos gyötrődéseinek közepette lehetetlenség 
megilletődés nélkül látni, miként töltik el Magyarország leg-
jobb fiai idejük javát eredménytelen párttaktikázásokkal, belső 
és külső cselszövények hálóinak bontogatásával és miként 
kell velük szemben a kritika jogát mérsékelni, ha azt nem 
akarjuk, hogy érzelmeket sértsünk és tiszteletet romboljunk 
ott, ahol mi magunk is a teljes és tökéletes tisztelet adójával 
akarunk hódolni. 

De a megilletődés érzékenysége és a kritika élének tom-
pítása sem mehet tovább a nemzet érdekei által megvont 
határoknál. 

Ezek a határok pedig a magyar parlament munkaké-
pességének és az alkotmány szabatos működésének megte-
remtését jelölik meg legközelebbi célok gyanánt. 

Ezeknek a céloknak az érdekében politikai eredmény-
ként el kell fogadnunk annak a pártnak prograjpjátr-amelyik 



legközelebb áll a függetlenségi párt programjához és megva-
lósítható az uralkodó 67-es alkotmány keretében. 

Ez a program: a Bánffy Dezső báró vezérlete alatt 
álló uj párt reális, szabadelvű, nemzeti és gazdasági pro-
gramja. 

Bármilyen politikai paradoxonnak tessék is, a politikai 
válság mai állásában már bátran lehet állítani, hogy az ellen-
zék nagy győzelme lényegében nem egyéb, mint a Bánffy 
Dezső báró párteszméjének és programjának diadalmas poli-
tikai sikere. 

Ez az igazság sokakra nézve lehet forró kása, de aki 
sokáig kerülgeti és bevenni nem akarja, az kilép a közmon-
dás ártatlan macskaságából és beáll a nemzet ellenségei 
közé, akik fölfelé épp ugy, mint lefelé mindenkor macskahi-
zelgéssel és macskaravaszsággal nemzeti köntösben állották 
útját a nemzet boldogságának. 
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Jegyzet. 

Az uj országgyűlés képviselőháza 
1905 február 17-én tartotta első ülését 
s ettől kezdve megindult a bukott Tisza-
kormány agonizálása és megtörtént az 
egyesült ellenzéki vezérek várva-várt 
kihallgatása 1905 március 4-én. 
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A király. 
1905 március 5. 

Végzetes tévedések végzetes bajokat szülnek. 
Az emberiség végtelen fájdalmának és szenvedéseinek 

forrása sem más, mint végzetes tévedések évezredes láncolata. 
A tévedések elseje az volt, hogy a műveletlen, buta ember, 
a maga elképzelhetetlenül naiv hiszékenységében elejétől 
fogva bálványokra bizta a sorsát. 

A tévedések másodika és végtelen sokasága pedig abból 
származott, hogy ahány bálvány megcsalta, annyi uj bálvány-
nak esküdött hűséget, még mielőtt a réginek csalfasága által 
ejtett fájó sebek beheggedtek volna. 

Az örök bálványimádás gyötrelmeiben szenvedő emberi-
ségnek azonban mégis volt egy nagy szerencséje. Az t. i., 
hogy fájdalmait megoszthatta. A sors ostobasága vagy talán 
inkább ravasz számítása nemzetekre tagolta szét az emberi-
séget, nyilván azért, hogy a sok nemzetnek sok bálványa 
által okozott különböző fájdalmak az emberiség láthatatlan 
teremtő Istenének gyönyörszomját is ki tudják elégíteni. És 
folyik az isteni színjáték, nem azért, mert Dante megírta, 
hanem egyszerűen azért, mert a láthatatlan teremtő Isten 
beléoltotta a gonosz emberi fajzatba a mások szenvedéseiben 
való kéjittas gyönyörködést. 

A világot föntartó Isten jól cselekedett. 
Hiszen, ha azt látjuk, hogy olyan csekélyke nemzet 

áletében, mint aminő a magyar, egy politikai párt 37 esz-
tendős uralmának nyugalma az örökkévaló boldogság hitét 
képes az emberek lelkébe beleoltani s e közben a lepel 
alatt elrothadt minden, ami a nemzetek életében becsült, 
szent és életföntartási föltétel, akkor bizonyos, hogy az egész 
emberiség és a világ összes nagy nemzetei rég elpusztultak 
volna, ha csalódások nem érik, amelyek tétlen nyugalmából 
kizavarják és a szenvedések kálváriáján keresztül meg nem 
váltják magukat időszakonként az elkárhozástól. Az Isten 
pedig a nemzetek mellé rendelt bálványok segélyével teszi 



változatossá örömben, fájdalomban, kétségbeesésben és remény-
kedésben a nemzetek életét. 

Az orosz kolusszus vértengerben fetrengő testének 
vonaglásaitól megremegnek a föld gyomrában veszteglő 
elemek, félelmetes dübörgésüktől inog alattuk is a föld és a 
népszabadságért esdeklő milliói az orosz népnek testvéresül-
nek a világ összes elnyomottjaival, hogy akár vérfürdőn 
keresztül is benyomuljanak a kevesek által bitorolt alkotmá-
nyok sáncai mögé. 

A minden oroszok bálványa II. Miklós cár fogvacogva 
didereg biborpalástjában és várja: mikor éri utói őt is szeren-
csétlen őseinek sorsa, akik az utca kövezetén szétroncsolt 
agyvelővel fejezték be kárbaveszett életüket, holott az ember-
milliók szivének melege versenyre tud kelni a nap perzselő 
hevével, csak a bálványok ne zárják el maguk elől az utat, 
amelyen, a szeretet csatornáin keresztül jutna el hozzájuk a 
népek szivének melege. 

És a féreghalál helyett a megdicsőülés lehetne emberi 
elmulásuk. 

De jaj lenne a nemzeteknek, ha minden bálvány egy 
uton járna! 

Szerencse, hogy a história tanúsága szerint voltak és 
vannak közöttük olyanok, akik, — miként a költők, irók, 
tudósok, politikusok és államférfiak igazi hőseivé válnak 
nemzetüknek, — ők is héroszi magasságba emelkednek és 
igazolják Carlyle amaz állítását, hogy a királyság tulajdon-
képpen nem más, minta hősiesség utolsó, legmagasabb formája. 

A magyar királyi trónon uralkodó /. Ferenc József 
apostoli magyar király, amióta Szent István koronája ékesíti 
fejét, az igazi hősiességnek annyi példáját szolgáltatta, hogy 
a köteles tiszteletet fölváltotta a nemzetnek valóságos benső 
szeretete. S ha volt valaha király, aki ember mivoltában 
kiállott földi szenvedéseket azért tudott késő aggkoráig 
elviselni, mert emberi szenvedéseit megosztották vele alatt-
valóinak milliói, akkor I. Ferenc József, ez a kivételes uralkodó. 
Magyarország népei a szerető gyermekek együttérzésével osztoz-
tak a sors csapásai által oly sokszor sújtott király szenvedéseiben. 

Megtörtént volna-e a szenvedésekben és szeretetben 
való eme fönséges egyesülés, ha I. Ferencz József csak a 
história parancsa által a nemzetre kényszeritett koronás bál-
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vány lett volna, olyan bálvány, akiről ugyancsak Carlyle a 
következőket irja: „Egy kerek ércdarabra rábigygyeszteni 
egy arcképet, azt elnevezni királynak s azt állítani, hogy 
egy találomra választott emberben (bármilyen módon történt 
légyen is a választás) isteni erény lakozik, ugy hogy az 
istenek egy válfajává lett, olyan ihletett istenség, amelynek 
tehetsége és joga van fölöttetek az idők végéig uralkodni: 
azzal az állítással ugyan mit tehetünk egyebet, minthogy 
hagyjuk porladozni a könyvtárban." 

Nem történhetett volna meg az egyesülés. De megtör-
tént azért, mert I. Ferencz József, a magyar nemzet élén 
uralkodva, első munkás tagja volt a nemzetnek s ha a ma-
gyar nemzettel ellentétes érdekű más népek fölött való ural-
kodás sokszor leküzdhetetlen ellentétek kiegyenlítését tette 
kötelességévé, bölcs megfontolással és körültekintő éleslátás-
sal mindenha azt a módját választotta a bonyodalmakból 
való kibontakozásnak, amely egy szemernyi kétséget sem 
hagyott fönn a tekintetben, hogy a magyar király a trónon 
való uralkodását nem tekinti öncélnak, hanem a nemzet bol-
dogitásának szolgálatában álló súlyos kötelességnek. 

Soha ez a kötelesség teljes súlyával nem nehezedett 
ugy a királyra, mint most. Nem politikai válságot kell el-
intéznie, hanem az alkotmány romjait kell összeszednie és 
újra összeépítenie. A magyar politikusok, akik oda vannak 
rendelve a királyi trón elé, hogy fölvilágosítsák őfelségét 
Magyarország politikai viszonyai és alkotmányos követelései-
nek jogossága felől, bizonyára a királylyal egyként tudatában 
lesznek a filozófus ama intelmének, hogy jaj annak, aki en-
gedelmességet követel, amikor arra jogos igénye nincs, de 
jaj annak is, aki azt megtagadja, amikor azzal tartozik. 
Csak ne legyen a magyar politikusok között Racine-féle alak, 
aki abba halt belé, mert XIV. Lajos egy fagyos tekintetet 
vetett reá. Ki kell állaniok a király igazságot fürkésző tekin-
tetét s hinnie kell minden magyarnak, hogy a megoldás egyet-
len módját megtalálja a király: fölismeri hü magyarjai között 
a legjobbat, legbölcsebbet, legigazabbat és arra fogja bizni 
a már-már kétségbeeső nemzet sorsának további intézését. 

A nemzet hódolattal várja a királyi döntést és ismét 
örömujjongva fogja hirdetni, hogy szent István trónján nem 
hiu bálvány ül, hanem király, amely név a nemzet atyját jelenti. 
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Jegyzet. 

A vezérlő-bizottság elkészítette a 
koalíció fölirati javaslatát, amelyben le-
fektette mérsékelt programját. A hús-
véti szünet üres találgatásokkal telt 
el ; pedig már akkor tisztán lehetett 
látni, hogy a király álláspontját megin-
gatni nem lehet s válságba sodródik 
az ország, ha nyilt kormányzati pro-
gram alapján külön nem válnak egy-
mástól a közjogi pártok. A 67 és 48 
megölték egymást a koalícióban. 
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1905 április 23. 
Bánffyhoz. 

Másodnap pedig, amely a húsvétra 
készülő nap után való: gyülének a papi 
fejedelmek és a farizeusok Pilátushoz, 
ezt mondván: Uram, emlékezünk róla, 
hogy ama hitető még éltében ezt mon-
dotta: harmadnap föltámadok. Paran-
csold meg azért, hogy őrizzék a kopor-
sót harmadnapig, hogy valami módon 
el ne jöjjenek az ő tanítványai éjszakán 
és ellopják őtet és ezt mondják a köz-
ségnek : Föltámadott a halálból: és az 
utolsó tévelygés gonoszb lészen az 
elsőnél. Máté, XXVIII. 62,63,64. 

Tudvalévő dolog, hogy amikor Bánffy Dezső báró 
1899-ben megbukott, kijelentette, hogy ő a nemzet életében 
tettekkel tényező akar lenni. Kilátásba helyezte tehát politikai 
föltámadását. Tudvalevő dolog az is, hogy Széli Kálmán 
annyira szivére vette az újkori magyar politikai élet evangé-
liumi csodáját, hogy Bánffy Dezső bárót valósággal őrizet 
alá vette s személyenkint ellenőrizte mindazokat, akik a bukott 
miniszterelnökkel érintkezni merészeltek. Félt, hogy a tanít-
ványok ellopják a koporsót és elkövetkezik a föltámadás. A 
tanítványok nem siettek a föltámasztással. Egészen magára 
hagyták a mestert s talán ők se biztak a föltámadás csodá-
jában. Bánffy Dezső báró hatalmas ereje azonban nem várt 
segítségre, hanem feltörte politikai koporsóját, eloszlatta maga 
körül a királyi kegy hiú fényözönét s föltárta a magyar nem-
zet előtt a legcsodálatosabb politikai látványok egyikét. 

A főudvarmesteri állás gyöngének bizonyult arra, hogy 
fölszivja magába a magyar hazafi politikai önbecsérzetét, a 
haza iránti kötelességek következetes ápolását és a hatalom 
polcán meg nem valósitható célok elérhetésébe vetett hitét. 
Sőt ellenkezőleg. Minél távolabb tolta az idő az államkor-
mányzás aktivitásától, minél inkább hatalmába ejtette a jog, 
törvény, igazság jelszavaival ámitó politikai rendszernek „szó-



noklatokkal tényező" hamisított mámora az ország összes 
politikai intézőit és minél tisztább tükörben látta a nemzet 
politikai pártjainak és pártvezéreinek parlamenti tehetetlen-
ségét, annál közelebbi távlatba jött hozzánk egy hatalmas' 
politikai karakter imponáló ereje, aki a korona fényében 
nemzetének elhagyatottságát látván megvilágítva, belekapott 
az események lendülő kerekeinek küllőibe és valóban 
hősies elszántsággal beledobta magát a hajtóerők forga-
tagába. 

Aki figyelemmel kisérte az ujabbkori alkotmányos 
Magyarország politikai életének fonalát és a soron fölfűzve 
látta részint fényes hivatalokban, részint előkelő szine kúrák-
ban a heringek módjára kiszárított bukott minisztereket és 
aki a semmivé vált politikai hullákkal okozati vonatkozásba 
tudta hozni Magyarország parlamentjének és pártjainak 
alacsony színvonalát, az belátta, hogy ha amazok, enyhén 
szólva, a közéleti hasznossági elvet előbbre tették politikai 
küldetésük továbbszolgálatánál, akkor emennek a hősi elszánt-
ságra volt szüksége, hogy szembeszálljon a megszokott gya-
korlattal és politikai magárahagyaíoítságában hite lehessen 
megigért tetteinek tényező erejében. 

A kényelemhez szokott politikai elmék nem szívesen 
mozdultak ki abból a mederből, amelybe négy évtizedes 
pártüzem szorította őket s igy nem akarták belátni, hogy az 
az akció, amelyet Bánffy Dezső báró pártalakitó zászlóbon-
tásával szolgált, elsősorban a parlamentárizmus érdekét támo-
gató politikai tény volt, mert a függetlenségi párt álláspontjá-
val járó permanens obstrukció veszedelméből volt hivatva 
kiszabadítani az országot. Apródonkint azonban megvilágo-
sodtak az elmék s kezdték belátni, hogy ha egyéb ténynyel 
nem is tudna Bánffy Dezső báró nemzetének szolgálatot 
tenni, mint azzal az egy ténynyel, hogy a politikai evolúció 
folyamatát megindította, már akkor is jogot szerzett arra, 
hogy a nemzet életében tettekkel tényezőnek tekintsék és a 
tisztelet nagyobb mértékére érezzék magukat vele szemben 
kötelezve éppen azok, akik hatalmának fénykorában még 
politikai tévedéseit is dicskoszorúval övezték körül. 

A Bánffy Dezső báró politikai föltámadásának kettős 
alapját lehet megállapítani; ugy mint: az egységes magyar 
nemzeti állam kiépítését sürgető programját és a parlamenti 



pártok váltógazdaságának gyakorlati megvalósítását, a 67-es 
alapon álló ellenzéki párt megteremtésével. 

Hogy miként fogadta az ország közvéleménye Bánffy 
Dezső báró politikai föltámadását ezen a kettős alapon, azt 
a mult év május 8-ikán Szegeden elmondott program beszédje 
alkalmával megjelent hírlapi cikkek tükrében lehet meglátni, 
melyek közül a B. H. cikke válik ki következő tömör jellemzésével: 

„Egy férfi alakja bontakozott ki Bánffyban, akiről 
konstatálni kellett, hogy a főelv tekintetében az volt a hatal-
mon, ami ma a hatalom ellen : az a politikus, aki a kormányzat 
föladatait abból a szempontból ítélte meg, minő mértékben 
érintik a nemzeti szempontot? De hiszen Apponyi is ezt 
vallotta, Ugrón is. Ugrón, a legelragadóbb szónok, ma párt 
nélkül áll, Apponyit, a magyar politikai élet díszét, majdnem 
magára hagyták; olyanok is eltávoztak tőle, akiket egyénisé-
gének varázsa szinte hozzáláncolt. És előáll Bánffy báró a 
két ember programjával és noha kevesebb a tudása és az 
alkotmányosság szempontjából megítélt a múltja: pártot tud 
csinálni, országosat és egyre szaporodik azok száma, akik a 
maguk politikai sorsát az övéhez kötik, akik benne a jövő 
alakulás héroszát tisztelik és akik neki elhiszik azt, amit 
Apponyinak nem hittek és akik általa megvalósíthatónak 
vélik azt, amit Apponyi programjában jámbor hitnek, politikai 
álomnak, csillogó ideálizmusnak, Ugronnál pedig szélbali 
okvetetlenkedésnek tartottak. 

Hogyan lehet ez ? 
Ha a politikai következetesség szempontjából válaszol-

nának e kérdésre, fájdalmas és keserű választ kellene adnunk 
a nyilvánosan űzött elvcserélésről; de ha abból a szempont-
ból nézzük, hogy Bánffy báró a politikai bátorság és magyar 
szovinizmus útjára vezetett olyanokat, akik ettől az úttól 
távol állottak: akkor a Bánffy báró egyéniségében kell a 
kulcsát keresnünk az ő sikereinek, 

Az első az ő bátorsága, az ő szívóssága. Mert és tudott 
cselekedni, mint kormányelnök, mert és fog tudni cselekedni, 
mint ellenzéki vezér. Természetes, hogy híveivé szegődnek, 
akik a mostani politikai tényezők holttestén akarnak följutni 
a hatalom várába, mert másként nem juthatnak! Odaadással 
állnak e különös és csodálatos ember táborába és készek az 
áldozathozatalra is." 
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A B. H. helyesen Ítélte meg most egy évvel ezelőtt 
Bánffy föllépését, mert ime most már Bánffy személyében 
áll a nemzet előtt a mostani politikai alakulás hérosza. Köz-
tudat, hogy a mostani alkotmányválság első pillanatától 
kezdve ő képviselte a rendithetetlen nemzeti akaratot, most 
is ő áll a koalíció középpontjában, mint olyan erő, amelyet 
sem kívülről, sem belülről való támadás helyéből nem tud 
kimozdítani, hacsak ő maga helyéből kimozdulni nem akar. 

A kérdés csak az, hogy a nemzet jól fölfogott érdekében 
meddig kell és meddig szabad Bánffy Dezső bárónak a moz-
dulatlan erő szerepét játszania, meddig kell és szabad el-
határozását a koalíció nyűgében párttaktikai szempontoknak 
alárendelnie, ahelyett, hogy nagy erejét megmozdítaná s azzal 
megindítaná a válságból való nehéz kibontakozás folyamatát. 

Azt hiszem, Bánffy Dezső báró maga tisztában van már 
azzal, hogy missziójának első része be van fejezve. Ez a 
rész a 67-es alapon álló kormányképes ellenzéki párt meg-
alakítása és ezzel a parlamenti pártok váltógazdaságának 
gyakorlati megvalósítása. Amikor Bánffy Dezső báró ezen cél 
megvalósítása érdekében zászlót bontott, a régi kormánypárt 
uralma törhetetlennek s a függetlenségi párt ellenzéki jelen-
tősége megtörtnek látszott. A pártalakitás eszméje ebből a 
látszatból merítette tápláló erejét s ugy tetszett, hogy egy 
természetes fejlődési procedúra egy vagy két általános válasz-
táson keresztül a Bánffy Dezső báró reális nemzeti politikája 
alapján a függetlenségi párt lábai alól mind nagyobb területet 
sodor a Bánffy hóditó hatalmába s lassankint egy 67-es 
alapon álló kormányképes ellenzék fog szemben állni a régi 
kormánypárttal, amelyet fölválthat az uralomban. 

Ki gondolhatott azonban arra, hogy ezt a hosszabb időt 
igénylő fejlődési folyamatot merész szökkenéssel megelőzi a 
nemzet életének erőszakosan provokált életösztöne s még 
mielőtt a 67-es ellenzéki párt kialakulhatott volna, maga a 
függetlenségi párt váltja föl a régi kormánypártot a kormányra-
jutás küszöbén. A január 26-iki általános választás valósággá 
érlelte azt, amire sem Bánffy, sem senki ebben az országban 
egy évvel ezelőtt még csak gondolni se mert. A Bánffy Dezső 
báró párteszméjét tehát megelőzte az idő, mert afölött igazán 
nem lehet vitatkozni, hogy 67-es alapon álló kormányképes 
ellenzéki párt alakításának vagy föntartásának szükségéről 



szó sem lehet akkor, ha a függetlenségi párt immár kormány-
párttá vált s vele szemben áll természetes ellenzék gyanánt 
a régi konzervatív 67-es kormánypárt. Az uj pártot tehát 
mint külön szervezett ellenzéki pártot elmosta a politikai élet 
váratlan forgataga s ha tárgyilagosan ítéljük meg e párt 
helyzetét, ugy be kell látnunk, hogy mindazok, akik Bánffy 
körül, mint egy egészen uj párt tagjai sorakoztak, ma csak 
mint személyes hivők jöhetnek figyelembe, de nem tekinthetők 
külön párt tagjainak akkor, amikor a cél, amely e pártot 
szülte, túlhaladott, a program pedig, amelyre e párt politikai 
létjogosultságát alapította, általános nemzeti programmá vált, 
sőt a függetlenségi párt programjának is csaknem legális 
többséget adott a nemzet választó közönsége. 

A politikai viszonyok ilyetén alakulata mellett lehetet-
lenség szemet hunyni ama groteszk látvány előtt, hogy a 
koalíció keretében Bánffy Dezső báró, aki párteszméjét a 
parlamenti pártok váltógazdasága érdekében akarta gyakor-
lativá tenni, programmjának parlamenti érvényesülését éppen 
ama párttal való szövetkezésével teszi lehetetlenné, amely 
pártnak közjogi álláspontja állott eddig és áll most is a par-
lamenti kormányzat szabad működésének útjába. És ha igaz 
volt a Bánffy fellépésekor az, hogy neki a függetlenségi párt 
dlen kellett az elszánt harcot jelvennie, ugy igaz most is, 
hogy ha programmját a nemzet javára gyümölcsözővé akarja 
tenni, akkor mielőbb ki kell mozdulnia a koalíció nyűgéből 
és számot kell vetnie azzal a ténynyel, hogy a 67-es és 48-as 
közjogi alapon álló különböző pártok szövetkezése alapján 
A Ferenc Józsej akaratából parlamentáris kormányzatot Magyar-
országon életre hivni nem lehet. 

A koalíció föliratából meggyőződött már a nemzet arról, 
hogy ez a szövetkezés alkalmas lehet a királylyal való daco-
lásra s a chlopy-i hadiparancs második kiadásának provoká-
lására, de nem lehet alkalmas a normális államfejlődés föl-
tételeinek előállítására. 

A nemzet kezd gyanakodni és arra a tapasztalatra jut, 
hogy azok a pártvezérek, akik a koalíció vezérlő-bizottságá-
ban helyet foglalnak, nem annyira pártokat, mint inkább 
hatalmi öncélt szolgáló jakciókat képviselnek, akik a közjólét 
érdekét alárendelik egyes politikai érdekcsoportok érvényesülési 
vágyának. 
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Bánffy Dezső báró a nemzet iiyen gyanakvásának nem 
áldozhatja föl csodálatos föltámadásának nemzeti fejlődését 
és előrehaladást hirdető varázsát. A problémát meg kell 
oldani. Az első nagy elhatározást követni kell a másodiknak 
s aki rámutathat arra, hogy programja mellett a nemzet több-
sége áll, annak a nemzeti akarat kijelölte az elsőség helyét 
s egyáltalában nincs arra utalva, hogy vele konkurráló sze-
mélyi ambíciók féltékenységére való ügyeléssel megbénítsa 
tetterejét és mozdulatlanságra kárhoztassa magát akkor, ami-
kor bátran és merészen a nemzet élén előre kell haladnia. 
Bánffy Dezső bárónak számot kell vetnie azzal, hogy az ő 
pártját ebben az országban csak addig képviseli az a 11 
országgyűlési képviselő, akik most az uj pártot alkotják, 
amig ő maga is ebben a szűken határolt pártkeretben akar 
mozogni. Számot kell vetnie azzal, hogy az ő pártját jelenti 
ma az országnak az a nagy közvéleménye, amely immár 
tisztában van azzal, hogy a függetlenségi és 48-as párt poli-
tikája a magyar parlamentárizmus szempontjából tökéletesen 
csődöt mondott s amig Kossuth Ferencék fölfelé a legkon-
ciliánsabb 67-es politikát kénytelenek űzni, lefelé 48-asoknak 
hirdetik magukat s lekötve tartják a nemzet politikai életerejét. 
Éppen ezért a nemzet örömmel ragadná meg az alkalmat 
arra, hogy ezt a politikai erőt valaki szabaddá tegye s a 
67-es alkotmány keretében érvényesíthető nemzeti jogok mellé 
sorakoztassa a 67-es közjogi alapon álló választópolgárságot. 
A koalíciónak volt értelme addig, amig meg kellett védel-
mezni az alkotmányt. Ez megtörtént s ezzel a koalíció 
missziója bevégződött. Bánffy Dezső bárónak ki kell szállnia 
a magyar politikai élet sik tengerére s akár jut a közel 
jövőben kormányra, akár nem, arra kell törekednie, hogy a 
nemzet akarata minél előbb szabadon mondhasson Ítéletet az 
egymással szemben álló közjogi fölfogások fölött. És első-
sorban Bánffy Dezső bárónak van joga ahhoz, hogy ezt a 
nemzeti Ítéletet Iminél előbb provokálja. Ő hirdette ugyanis 
azt, mint ellenzéki pártvezér, hogy véget kell vetni a meddő 
közjogi küzdelmeknek. Ő volt az, aki amikor májusban a 
szegedi mandátum alapján bejutott a képviselőházba, meg-
kezdte a függetlenségi párt közjogi politikájának kritikai 
támadását, de abban kellett hagynia, mert a függetlenségiek 
figyelmeztették arra, hogy ha a megkezdett uton halad, nem 



fogják őt támogatni s a teljesen egyedül álló Bánffy kény-
telen volt kritikáját abbanhagyni, ha teljesen összezúzatni 
nem akarta magát Tisza István gróf és pártjának szertelen 
személyi támadásai által. Ö volt az, aki itt Szegeden, 1904 
november 26-án azt a kijelentést tette, hogy az alkotmány 
megvédése után a programmok alapján kell a pártoknak 
egymással szembe szállniok s helyeselte azt a nézetemet, 
hogy a koalíció helyett ki kell alakulnia az egységes nagy 
gazdasági pártnak. 

Most már tisztán áll mindenki előtt, hogy a Tisza István 
gróf és pártja által követett régi 67-es konzervatív politika 
életre többénem kelhet, meri a 67-es törvényben lefektetett gazda-
sági mobiliszmus elve a nemzet politikai köztudatává válts 67-es 
politikát csak azon az alapon lehet tovább folytatni, amelyet 
Bánffy Dezső báró képvisel. Bánffy Dezső bárónak tehát nem-
csak joga, hanem kötelessége is a nemzet akaratát a nép-
képviseleti alapon álló parlamentárizmus javára érvényesíteni 
s minél előbb megteremteni olyan helyzetet, amelyben egy-
más mellé sorakozhatnak mindazok, akik a 67-es alkotmány 
értelmében megvalósíthatónak tartják Magyarország gazdasági 
önállóságát, a közös hadsereg kiegészítő részét képező ma-
gyar hadsereget, az önálló magyar jegybankot és Magyar-
ország független államiságának a külképviseletben való 
érvényrejutását. 

Bent a koalícióban ez a program teljes életképtelenségre 
van kárhoztatva. Ebben a lehetetlen helyzetben Bánffy köz-
jogi álláspontjánál fogva ellenzéke a Kossuth-pártnak és 
viszont Kossuth ellenzéke az ő pártjának. Ellenben a két 
program részletkérdéseiben találkozik egymással. A koalíción 
kivül Bánffy Dezső báró programja önállóvá válik a parla-
mentárizmus szemtpontjából, mert ennek a programnak 
érvényrejutása, a korona alkotmányos gondolkodását föltéte-
lezve, közjogi akadályokba nem ütközhetik. A koalíció kere-
tében hatalomra leskelődő disszidensek, néppártiak, újpártiak, 
Kossuth -pártiak egy-egy párttöredék jelentéktelenségének szín-
vonalán vesztegelnek, a koalíción kivül feltámadhat annak 
a pártnak egyénisége, amely tiszta bort önt a nemzet kiszáradt 
kupájába s egységessé tudja tömöríteni zászlója alatt a választó-
polgárságnak azon nagy egyetemét, amely testestől-lelkestől 
megunta a nemzeti sóhajtások politikáját s elérkezettnek látta 
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az időt arra, hogy az ország urai a nép kenyerének politikáját 
tűzzék napirendre. 

Ezt a célt csak egy esetben lehet elérni. Ez az eset 
pedig az, ha Bánffy Dezső föltámadásának szegedi évfordulója 
alkalmából kettévágja a gordiusi csomót és arra az állás-
pontra helyezkedik, hogy meg kell valósítani a választási 
reformot s azután nyomban föl kell oszlatni az országgyűlést, 
hogy a nemzet Ítéljen az egymással szemben álló közjogi 
programok fölött. 

A kibontakozás útjában semmi más akadály nem áll, 
mint a függetlenségi párt numerikus nagysága, semmivé vál-
tan a 67-es alkotmányra támaszkodó királyi akarat súlya 
alatt s vele szemben a szervezetlen 67-es frakciók egységes 
numerikus nagyságának ismeretlensége. 

Ezt az ismeretlen mennyiséget kell ismertté tenni és 
akkor a király és nemzet abban a helyzetben lesznek, hogy 
konszolidálhatják az ország parlamenti rendjét és lehetővé 
tehetik a békés fejlődés munkáját. Ha Kossuth Ferenc nem 
merte zászlójára irni a forradalom jelszavát, akkor le kell 
mondania arról, hogy úgynevezett függetlenségi és 48-as 
programmal tovább is agyonnyomják a nemzeti élet szabad 
mozgását, el kell dobniok a farizeusok álorcáját s meg kell 
nyugodniok abban, hogy Bánffy politikai halotti koporsója 
üresen áll s akit örökre bukottnak hittek, föltámadott s a 
tanítványok szerte hirdetik az országban az igét. 

De hogy a farizeusok jóslata be ne teljesedjék s Bánffy 
régi hatalmi tévelygését.politikai nagy tévelygése fölül ne 
múlja, tétovázás nélkül szét kell rombolnia azt a mindjobban-
jobban terjedő tévhitet, mintha a farizeusokhoz való személyi 
alkalmazkodás kedvéért nem akarna a nemzet politikájának 
urává lenni. 

Hogy a királyi kegy kire fogja bizni a nemzeti politika 
végrehajtását, ez a kérdés bizonyára kivül esik Bánffy Dezső 
báró elhatározásának okain. 

EH 
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Jegyzet. 

A király Budapesten ¡905. junius 18-án kelt 
királyi szózattal megbízta Fejérváry Géza bárót, 
hogy a politikai pártokkal való érintkezés folytán 
tegye lehetővé a megegyezést s ezáltal egy többségi 
kormány kinevezését mozdítsa elő. 

A király bizott Fejérváry eljárásának sikeré-
ben, mert szózatában utalt arra, hogy a belkor-
mányzati és közgazdasági reformok terén szívesen 
fogja venni a képviselőház többségének javaslatait s 
ami a katonai kérdésekben kifejezett kívánalmait 
illeti, ezekhez az idők folyamán és legutóbb a kor-
mány 1903. évben adott kötelező nyilatkozataiban a 
lehetőséghez képest már hozzájárult. 

A szózattal egyidejűleg jelent meg a hivatalos 
lapnak 1905 junius 20-iki számában a Tisza-kor-
mányfölmentése és a Fejérváry-kormány kinevezése. 

A képviselőház junius 22-iki ülésén mutatko-
zott be az uj kormány. A kinevezést tartalmazó 
királyi kézirat fölolvasása után Fejérváry fölakarta 
olvastatni a ház elnapolását elrendelő királyi kéz-
iratot. A képviselőház szavazattöbbséggel kimon-
dotta, hogy a második kéziratot addig, mig a bizal-
matlansági kérdésben nem határoz, nem kívánja 
meghallgatni. 

Tisza István gróf azt az álláspontot foglalta el, 
hogy a képviselőház elnapolását elrendelő királyi 
kézirat fölolvasandó, azután pedig már nem hatá-
rozhat a ház a bizalmi kérdésben. 

A ház Kossuth indítványára bizalmatlanságot 
szavazott a Fejérváry-kormánynyal szemben. 

Ennek megtörténtével fölolvasták az elnapoló 
kéziratot. 

Ezután Bánffy Dezső báró határozati javaslata 
alapján kimondotta a ház, hogy a királyi elnapolást 
ünnepélyesen alkotmányellenesnek tartja, az uj kor-
mányt eltiltja a közügyek vezetésétől, adó és újoncok 
szedésétől. 

Megjegyzem még a következőket: 
A delegáció hadügyi albizottságának ülésén 

1904 február havában Apponyival együtt Tisza István 
gróf erősen hangoztatta egy 67-es közjogi alapon 
álló ellenzéki párt szükségét. Csak azt az aggodal-
mát fejezte ki Tisza, hogy alattomban ez a párt is 
támadná a 67-es alkotmányt. 

A Bánffy-párt ennek a szükségnek felelt volna 
meg; Tisza eívi álláspontjának az felelt volna tehát 
meg, hogy Bánffyt tárgyilagos megítéléssel fogadja. 

Ehelyett amidőn Bánffy megjelent 1904-ben a 
képviselőházban mint szegedi képviselő, Tisza olyan 
sértő kicsinyléssel fogadta, hogy Bánffyt egyenesen 
belekényszeritette a 48-askodásba. 
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Temetni jöttem Cézárt . . . 
1905 junius 24. 

Isten önnel „Bukott" kegyelmes úr! 
De bocsánat; mielőtt tovább folytatnók a búcsúzást, el 

kell oszlatnunk az esetleges tévedést. Nem Bánffy Dezső 
bárótól búcsúzunk, akit „Bukott"-ként tisztelt éveken át a haza 
közvéleménye. Bánffy Dezső báró 1903 junius hava óta, 
amikor „Izoláltan" című vezércikkével az aktuális politika 
küzdőterének sorompóiba lépett, megcsinálta a magyar poli-
tikai történet legérdekesebb sakkhuzását, amelylyel meg-
mattolta összes ellenfeleit. Rövid két esztendő után immár 
ott áll a politika sötét poklának kapuja előtt a vezető kalauzi 
állás legtermészetesebb várományosaként. Vitán fölül áll, hogy 
ő a végleges kibontakozás predesztinált vezére. A predesztiná-
cióhoz nem valami isteni kegyelemből jutott. Csodálatos 
taktikai intuíciójának és szinte emberfölötti energiájának ered-
ménye az, hogy ő, a mindenkitől elhagyatott, most Budapest 
és Bécs politikai életének középpontjában áll. És ha az egyéni 
erőnek joga van a kiküzdött eredményben való büszkélke-
désre, akkor Bánffy Dezső báró a legteljesebb önérzet gőg-
jével mosolyoghatja meg ádáz ellenfeleit, akik immár ismét 
arra lesznek kárhoztatva, hogy kegyeit sóvárogják, saruja 
szíját megoldják és majdan legendákat zengjenek a Mikszáth 
Kálmánok a vonal alatt és vonal fölött az újkori magyar 
politikai élet főnikszéről és hamvasszürke cilinderéről 

Nem tőle búcsúzunk tehát, akinek programja a mi 
programunk s akinek politikájával legalább is annyi közössé-
günk volt föllépése előtt és van most, mint a pártját alkotó 
tizenegy országgyűlési képviselőnek együttvéve. 

Búcsúzunk a másiktól, a bukásban napirenden levőtől, 
Tisza István gróf őkegyelmességétől. 

Amikor Bánffy Dezső báró szegedi mandátumának 
birtokosaként tavaly nyáron megjelent a parlamentben, Tisza 
István gróf maró szatírával „a legifjabb képviselő" gyanánt 
üdvözölte őt és az intellektusában elbizakodott geszti kényúr, 
háta mögött érezvén a kormánypárti fejek ingó-ringó sürü 



erdejét, a személyes üldözés olyan szilajkodásra ragadtatta 
magát, hogy még a saját pártja is 50%>-os fejcsóválással 
adott kifejezést megütközésének. És mindössze egy rövid esz-
tendő kellett ahhoz, hogy a kormánypárti sürü erdő árnyából 
az irtásnak kopár sivatagába üződött a vadon fejedelme és a 
népszerűségben diadalmas Bánffy, mint „az ország kormány-
zására éretlen ifjút" tette őt felelőssé az ország alkotmányá-
nak katasztrófájáért. 

íme, igy forog a kerék. Egyszer lent, egyszer fönt a 
talpfa és aki nem ül okosan Fortuna szekerén, a talp alá 
kerül és összetörik keze-lába, tudással telített koponyája. 

Ma már teljesen bukott Tisza István gróf, a királyi kegy 
glóriájával ékesítve. Bukása nyomán a trón felhői közül hat 
sötét bolygó társaságában a politikai naprendszernek egy ki-
hűlt tányérja bukkant elő, hogy égiháboruba kergesse a vész-
terhes elemeket. És amint búcsút intünk a távozó után, ugy 
tetszik előttünk, mintha némely tekintetben nem kivánt, nem 
keresett, akaratlanul elért győzelem egy-egy eltévedt babér-
levelét is lehetne a bukás marcangoló koronájának tövisei 
között föltalálni. 

Kossuth Lajosnak és Andrássy Gyulának fiával viaskodván 
Tisza Kálmán fia, az újkori Magyarország egész politikai 
világa ütközött össze önmagával. 

A demokratikus független nemzeti állam nagy apostolá-
nak géniusa szállott harcba a korona militarizmusának min-
denhatóságával és izzé-porrá zúzta azt az éket, amelyet a 
kormányzati autokratizmus képében vert a kettő közé Tisza 
Kálmán. 

Tisza István gróf, ennek az autokratizmusnak hajtha-
tatlanul gőgös örököse, nem számolt azzal, hogy a Tisza 
Kálmán államának társadalmi tartalma: a protekció, a nepo-
tizmus és ekszisztenciális személyi függőség etikátlan kötelé-
keivel mesterségesen összerótt embertömeg tökéletesen szét-
mállott és a szociális érdekek elementáris erejének hatalma 
alá jutott. Egyéneiben, foglalkozási köreiben, társadalmi 
szövetkezéseiben, vallási és közigazgatási tagozataiban le-
küzdhetetlen vágy keletkezett az uj életösztönök kielégítésére. 
Megtudták végül az emberek, hogy nemcsak a csörgő bilin-
csekben sorvad el a szabadság, nemcsak akkor alkotmány 
nélkül való a nép, ha kihallgatás nélkül tömik tele státus-
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foglyokkal a tömlöcöket, hanem rab a nép akkor is, ha az 
alkotmány sáncai mögött életerejét kiszívják és lelki életének 
minden illúzióját belefullasztják egy idegen állammal való 
kényszerű összeköttetés politikai posványába. 

Hiába is keressük, hiába is kutatjuk a mai alkotmá-
nyos fölfordulás forrását másban, mint a politikai viharok 
közeledésének abban a prognosztikonjában, amelyet Bacon 
a nép általános elégületlenségét előre jelző, tompa, határo-
zatlan, artikulálatlan morajban jelöl meg s amely általános 
elégületlenség Magyarország minden társadalmi osztályának 
lelkületét évek óta háborgásban tartván, végre is ki kellett 
törnie az alkotmány körül vívott politikai forradalomban. 

Méltán érezheti tehát magát Tisza István gróf győző-
nek abban, hogy a Tisza Kálmán társadalmának romjaiból ő 
hivta életre a nemzeti ítéletet, amelynek szankciója: halotti 
fejfa a régi rendszer sírjára és derűs szivárvány a demokra-
tikus független polgári társadalom megszütetésének bölcsője felé. 

Ezért az akaratlanul kiküzdött eredményeért hála és kö-
szönet önnek távozó miniszterelnök ur s ha tart valamit nem-
zetének ítéletére, forduljon vissza siralmas utján s ha látja 
maga mögött szent István koronáját a fölkorbácsolt szenve-
délyek hömölygő áradatában, ne érezze magát Coriolánusz-
nak, aki átkot szór a viszály honára, hanem engedje át lelkét 
a magábaszállás tisztitó folyamatának, fogjon kezet a nép-
képviselet vezéreivel és örüljön, hogy a nemzet barátai közé 
került abban a döntő pillanatban, amikor Magyarország népe 
évszázados gyűlölet leküzdésére szövetkezett a bécsi kama-
riila vakmerő kihivása ellen. Meg fogja-e az ön lelkét szállani 
végzetes tévedésének megnyugtató beismerése s akar-e ön 
számára a vihar nyomán támadt békés munkában gyümöl-
csöket érlelni, nem kutatjuk, de őszintén mondjuk, kár lenne, 
ha a nemzetével való meghasonlásból az önmagával való meg-
hasonlásig jutna 5 kétségtelenül fényes tehetségeit terméketle-
nül elpusztulni engedné a politikai ellenfelek ádáz személyi 
gyűlöletének szenvedélyében. 

Mert a nemzet ügye igaz ügy s csak bele kell nyúlni 
a magyar alkotmány ragyogó sugárözönébe s egy-két kira-
gadott sugárral is meg lehet világítani mindent, még azt is, 
h°gy a képviselőház szerdai ülésének teknikai rendjében a 
legtökéletesebben érvényesült a nemzet szuverénitása. Fejér-
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váry Géza miniszterelnök még akkor sem menekülhetett volna 
a képviselőház bizalmatlansági szavazatának parlamenti jog-
hatálya alól, ha az elnapolási királyi kézirat előbb kihirdette-
tik s csak aztán következik a bizalmatlansági szavazat és 
Bánffy Dezső bárónak a nemzethez intézett határozati 
javaslata. 

Nem volt szükség a királyi kézirat kihirdetésének meg-
előzését elnöki hatalommal biztosítani s viszont hiábavaló 
volt a miniszterelnök urnák az a törekvése, hogy az elnapo-
lási királyi kézirat kihirdetésével hatálytalanná tegye a kép-
viselőház előre tudott bizalmatlansági határozatát. De mert 
mégis kölcsönös taktikázások történtek abból a célból, hogy 
a bizalmatlansági határozat s a Bánffy Dezső báró határozati 
javaslata a tiszta alkotmányosság színében álljon a nemzet 
előtt, azért, hogy egyfelől sem Fejérváry Géza báró minisz-
terelnök ne gyengithesse a képviselőház bizalmatlansági ha-
tározatát az alkotmányellenesség kifogásával, sem a nemzet 
bizonyos rétegei a nemzeti ellentállás szervezését követelő 
képviselőházi határozatot az alkotmányosság szempontjából 
emelt kritika miatt kétkedéssel ne fogadhassák, — a magyar 
alkotmány kazuisztikájából ki kell mutatni, hogy ugyanabban 
az ülésben, amelyben az elnapolási királyi kézirat jegyző-
könyvbe iktattatott, ennek megtörténte után is joga volt a nem-
zet képviseletének mindazt kinyilatkoztatni, amit múlhatatlanul 
szükségesnek látott. 

A magyar képviselőháznak 1866. évi junius hó 26-ikán 
olvastatott föl őfelségének junius 24-ikén kelt leirata, amely 
a háború miatt elnapolta az országgyűlést. 

Deák Ferenc ekkor ezt a kijelentést tette»: „Mi az elna-
polás ellen föl nem szólalhatunk, mert a fejedelem joggyakor-
latát el kell ismernünk; mivel pedig azt vissza nem utasíthat-
juk, erre nézve valamely végzésnek vagy határozatnak tárgya 
nincs; de van igenis helye annak, hogy midőn a jegyző-
könyvbe beleiktattuk, hogy ezen királyi leirat kihirdettetett,, 
akkor a kihirdetés után jelentsük ki azt, amit kijelenteni múl-
hatatlanul szükségesnek tartunk. Én a jelen való nehéz hely-
zetet tekintetbe véve, következőket vélnék a jegyzőkönyvbe, mint 
kijelentésünket iktatni." 

Erre Deák Ferenc fölolvasta határozati javaslatát, amely 
a következő sorokkal végződött: 
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„Fájlalja a képviselőház, hogy ismételve fölterjesztett 
föliratai mindezideig sikertelenek maradtak és az ország jogos 
kivánatai meg most sem teljesültek. Állandóan ragaszkodik a 
képviselőház eddigi fölirataiban kifejtett elveihez s azoknak 
alapján jogszerüleg kívánja és reméli, hogy az ország alkot-
mánya teljes épségében vissza fog állíttatni." 

Ugyanabban az ülésben Tisza Kálmán is hasonló ér-
telmű határozati javaslatot terjesztett elő, amelyben a követ-
kező kijelentések foglaltattak: „Fájdalommal értette a kép-
viselőház, hogy őfelsége több oldalról háborúval van meg-
támadva. Következése ez nagyrészben az alkotmányellenes 
kormányzatnak, amely a háborúk csapásait idézte elő akkor, 
amikor az ország alkotmányos és anyagi érdekei a békét 
tették volna szükségessé. Ünnepélyesen kijelentjük egyébiránt, 
hogy az alkotmányunk visszaállítása iránt ismételten kifejezett 
kívánalmainkhoz tántoríthatatlanul ragaszkodunk és minden 
ujabb törvénytelenség ellen előre is tiltakozunk 

íme, a magyar alkotmány fénysugarai, amelyek tisztán 
világítják meg a magyar nemzet képviseletének alkotmányos 
jogát arra, hogy a király elnapoló kéziratának kihirdetése 
után is teljes joga volt a képviselőháznak a kormány lesza-
vazásához s Bánffy határozati javaslatának elfogadásához, 
amelynek lényege minden szóban, minden gondolatban azonos 
a Tisza Kálmán határozati javaslatával. 

Az 1866-iki országgyűlés a Deák Ferenc határozati 
javaslatát fogadta el, az 1905-ik évi országgyűlés képviselő-
háza pedig a Tisza Kálmánét, illetőleg Bánjfy Dezső báróét. 

Hogy pedig a nemzet jogaiért folytatott küzdelem a 
Bánffy-féle radikálisabb határozati javaslat elfogadását tette 
indokolttá, azt az 1866. évi elnapolási királyi kéziratban fog-
lalt uralkodói ígéretnek a nemzet mostani helyzetével való 
szembeállításával lehet igazolni. Az akkori kéziratban ugyanis 
a következő igéret foglaltatott: 

„Uralkodói hivatásunk legfőbb föladatát követvén, biro-
dalmunk belviszonyainak alkotmányos rendezését és ezzel 
egybefüggőleg kedvelt Magyarországunk közjogi és belkor-
inányzati önállóságának szilárd megalapítását tüztük ki egy 
oly rendszer kiindulási pontjául, amelynek sarkkövét a feje-
delem és nép között újból felkeltett bizalom és kölcsönös 
érdekeknek innen folyó méltányos kiegyeztetése képezendette." 

71 



Előttünk áll az Ígéretek gyönyörű teljesítése. Magyar-
ország közjogi önállósága sárba tiportatik s Pitreich ur aka-
ratától tétetik függővé, a népképviselet alapján nyugvó par-
lamentárizmusban lefektetett nemzeti szuverénitás pedig res 
nullius-ként egy táborszernagy tarsolyába csempésztetik. 

Az alkotmányjog tanítása szerint a többségi minisztérium 
azt jelenti, hogy az állam végrehajtó hatalmát kezelő függet-
len minisztériumot tulajdonképpen közvetve a nemzet nevezi ki. 
A személyeket megválaszthatja a király, de a kineveztetésük 
csak akkor hatályos, ha ahhoz a nemzet képviseletének több-
sége hozzájárul. 

Ha a nemzetnek ezt a jogát elragadják, akkor elragad-
tak tőle mindent, ami a parlamentárizmus lényege és nya-
kába zúdítják a teljes és tökéletes abszolutizmust. 

Röstelkedhetik tehát Tisza István gróf azért, hogy a 
nemzet igaz ügyéért kapitulálnia kellene Bánffy Dezső báró 
előtt, de büszkélkednie kellene abban, hogy politikai tévedé-
sével ő teremtett Magyarországon olyan helyzetet, amikor 
boldog emlékű édes atyjának, Tisza Kálmánnak oly sokszor 
kompromittált és meggyanúsított hazafi hűségét rehabilitálni 
lehet azzal, hogy életének egy kimagasló politikai tényét 
akkor lehet bizonyítékul a nemzet igaza mellett fölhívni, 
amikor ő, a fiu tette szükségessé, a minden bekövetkezhető 
ujabb törvénytelenségek ellen Bánffy Dezső báró személye 
utján való előzetes nemzeti tiltakozást. 

Isten önnel kegyelmes ur! 
Az alkotmány fénysugarai bevilágítják nemcsak a nem-

zet igaz ügyét, hanem azt az utat is, amelyen ön halad. 
Ennél a fénynél nem lehet szem elől téveszteni sem a hősö-
ket, sem az intrikusokat. És mi hiszszük, hogy ha katasz-
trófáig fejlődik a nemzeti tragédia, amitől Isten óvja meg 
szegény hazánkat, önt az alkotmány jényével bevilágított uton 
nem az intrikusok, hanem a hősök között találjuk, hogy nagy 
erejével ezekkel együtt szolgálja Magyarországnak szentséges 
szent ügyét! 

Addig pedig tűrni fogja férfias megadással, hogy a 
nemzet sorsának intézését az ön kezéből talán éppen Bánffy 
Dezső báró kezébe helyezte át a történeti fejlődés szeszélyes 
Istenasszonya! 
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Derengés. 
1905 julius 30. 

Hajnali derengés kezdi oszlatni a nemzeti politika éjsza-
kájának rémes sötétségét. 

A súlyos alkotmányválságból való kibontakozás leküzd-
hetetlen vágyakozásának tünetei állapithatók meg az ország 
összes politikai tényezőinek magatartásában s ha Ítéletünkben 
nem tévedünk, ugyanezt a vágyakozást lehet megállapítani a 
központi sajtó magatartásában is. 

Ezek a tünetek elsősorban Bánffy Dezső báró politikai 
nagyságát állítják előtérbe és immár kétségbevonhatatlanul 
állapítják meg azt az igazságot, amit mi a januári választások 
óta állandóan hirdetünk, hogy az ellenzéki győzelem tulaj-
donképen a 12 tagu ujpárti politika programjának diadalát 
jelenti, mert tételes alkotmányunk keretében király és nemzet 
csak ennek a programnak alapján érthetik meg egymást és 
állithatják vissza a parlamentarizmus gépezetének szabatos 
működését. Ugy látszik, hogy ezt most már minden politikai 
tényező belátja és elismeri, hogy a nemzet és király a leg-
élesebb harcokra jogosultak egymással szemben, ha azt hiszik, 
hogy az államérdekek annak az álláspontnak érvényesülését 
követelik, amelyet egyik vagy másik közülök elfoglal. 

Az egymással való dacolásra azonban sem a nemzet, 
sem a király nem jogosultak. A dac az egymás igazságának 
elismerését is, másrészt helytelenül értelmezett önérzetből való 
makacs megtagadását is jelenti s ha akár a nemzet politikai 
vezérei, akár a király tanácsadói az oktalan dacolást a vég-
letekig fenntartják, méltatlanokká válnak a nemzet becsülé-
sére, kihívják maguk ellen a történelem lesújtó Ítéletét. 

Az a szilaj vadság, amelylyel Tisza István gróf a 
politikai szenvedélyeket felkorbácsolta s amely éppen olyan 
szilaj vadságra ösztökélte vele és pártjával szemben a győzel-
mes ellenzék vezérkarát, az általános választások óta lefolyt 
kerek féiesztendő alatt teljesen kitombolta magát s az alkot-
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mány romhalmazai fölött siránkozók végre is belátják, hogy 
a kockára tett nagy nemzeti igazságok nem kívánják azt 
meg múlhatatlanul, hogy a politikai érdekek mérlegelésébe 
való higgadt és nyugalmas elmélyedés mellőzésével tovább 
is az ellentétek kiélesitésében, a szenvedélyek felzaklatásában, 
szertelen személyi hajszákban és minden fennálló rend állandó 
ostromálásában keressék a nemzeti élet továbbfejlődésének 
biztosítékait. 

Ha pedig elmélyedünk a politikai viszonyok tárgyilagos 
mérlegelésbe, akkor a derengés fényénél másodsorban föl-
fedezhetjük azt a politikai igazságot, hogy Bánffy Dezső 
báró ama törekvésében, mikép az ország 67-es közjogi alapon 
álló közvéleményét egységes pártban szervezze, a független-
ségi párt nem láthatja a koalíciónak és magának a függet-
lenségi pártnak elárulását. Nem láthatja azért, mert ha Kos-
suth Ferenc és az egész függetlenségi párt helyesen ítélik 
meg azokat az erőviszonyokat, amelyek számbavételével a 
nemzetnek politikai napirenden levő problémái megoldandók, 
akkor be kell látniok, hogy amidőn ők a függetlenségi párt 
programjának ez idő szerint való megvalósíthatatlanságát 
nyiltan hirdetik, akkor ebből az álláspontból feltétlenül arra 
a politikai eredményre kell jutni, hogy a nemzetnek politikai 
erejét a parlamentárizmus keretében való érvényesülhetéstől 
elvonni és lekötve tartani sem nem indokolt, sem nem lehet-
séges. El kell tehát ismernünk, hogy állami életünk közjogi 
alapja ez idő szerint az 1867 : XII. t.-c.-ben lévén szabályozva, 
első és legközvetlenebb cél csak az lehet, hogy az ezen 
közjogi alap hivei egységes pártszervezet keretében össze-
foglalják azokat a kormányzási irányelveket, amelyeket a 
mostani nagy politikai válság, mint megvalósítható nemzeti 
eredményeket megérlelt, fönmaradván a függetlenségi pártnak 
az a nagy hivatása, hogy ezzel a programmal szemben a 
politikai ellenőrzés szerepét híven és becsületesen betöltse 
és a történeti fejlődés eseményeit éber figyelemmel kisérve, 
akkor álljon elő a maga radikális programjának teljességével, 
ha a 67-es közjogi alapon lehetséges állami fejlődés teljesen 
kimerült s a gazdaságilag megerősített és függetlenített nemzet el-
bírja a teljes és tökéletes állami függetlenségnek rendkívüli terheit. 

A mi politikai álláspontunknak nagy elégtételül szolgál-
nak a Bánffy és Andrássy-féle akcióban fölismerhető kibon-
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takozási törekvések, mert hiszen húsvéti számunk vezető 
cikkében már azokat az elveket hirdettük, amelyek a Bánffy 
akcióját irányítják s amely álláspontunkat akkor igy formu-
láztuk : 

A kibontakozás útjában semmi más akadály nem áll, 
mint a függetlenségi párt numerikus többsége, semmiváltan 
a 67-es alkotmányra támaszkodó királyi akarat súlya alatt 
s vele szemben a szervezetlen 67-es frakciók egységes nu-
merikus nagyságának ismeretlensége. Ezt az ismeretlen meny-
nyiséget kell ismertté tenni és akkor a király és nemzet 
abban a helyzetben lesznek, hogy konszolidálják az ország 
parlamenti rendjét és lehetővé tehetik a békés fejlődés mun-
káját. 

Bánffy Dezső báró tehát ismertté akarja tenni a nemzet 
67-es alapon álló politikai közvéleményének számszerinti 
nagyságát, vagyis le akarja vonni a mostani küzdelem par-
lamenti konzekvenciáját, szembe akarván egymással állítani 
a 67-es és 48-as közjogi alapon álló parlamenti pártokat. 
Aki pedig tisztában van azzal, hogy Bánffy Dezső báró 67-es 
közjogi álláspontja a legradikálisabb nemzeti fejlődés politi-
káját jelenti azzal a céllal, hogy az 1867: XII. t.-c.-ben biz-
tosított nemzeti továbbfejlődést a lehető legteljesebb gyakor-
lati eredménynyel megvalósítsa, s a gazdaságilag független 
Magyarország állami épületét tető alá juttassa, annak osz-
tozkodnia kell abban a minél előbb általánossá váló nemzeti 
örömben, hogy végre Bánffy Dezső báró szakit a mozdulat-
lanság politikájával, — szabaddá igyekszik tenni a nemzet 
politikai erejét, s a 67-es alkotmány keretében érvényesíthető 
nemzeti jogok mellé sorakoztatja a 67-es közjogi alapon álló 
választópolgárságot. Hogy az újonnan szervezendő 67-es 
közjogi párt programja miként fogja kielégíteni az ország 
közvéleményét akár a gazdasági, akár a katonai kérdésben, 
arról csak akkor lehet ítéletet mondani, ha ismertté válik ez 
a program. Annyit azonban már most is kell mondanunk, 
hogy lehetőleg óvakodni kell olyan közjogi terminológia 
fogalmazásától, amelyben a nemzet csak bukdácsol, de mo-
zogni ismét nem tud. Elég volt a szabadelvüpárt kilences 
bizottságának 8-ik pontja, amelyet a korona valóságos köz-
jogi forrásként hívott fel a maga abszolút haduri felségjogai-
nak bizonyítéka gyanánt. Ilyen veszedelem fenyeget abban a 
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felfogásban, amely a Bánjfy-féle akció céljául a 67-es alap 
megerősítését véli kitüzendőnek. A 67-es közjogi alap erősítése 
nem lehet magyar politikai cél. 

Ez a vezérgondolat a 67-es közjogi alap állandósításá-
nak és érinthetetlenségének elvét proklamálná, ami a nemzet 
függetlenségi törekvései elé ismét alig leküzdhető akadályokat 
állithatna. 

A magyar nemzeti politika célja a 48-iki nemzeti de-
mokratikus elveken nyugvó alkotmány erősítése lehet a mostani 
67-es alap által nyújtott fejlődési lehetőségek teljes kihaszná-
lásával, mindazoknak az eszközöknek igénybevétele mellett, 
amelyeket az általános választói jog alapján reformálandó 
parlamentárizmus biztosit az alkotmányos fegyverekkel küzdő 
nemzet részére. 

Mikor következik be a kibontakozásnak eme nehezen 
várt eredménye, azt ma még egész biztosan megállapítani 
nem lehet; de bármikor és bármilyen közjogi vívmányokkal 
fog is bekövetkezni, bizonyos az, hogy ez a nagy válság a 
teljes és tökéletes politikai eredménynyel fog végződni. A po-
litikai eredmény teljessége és tökéletessége pedig abban áll, 
hogy eltűnik a földszínéről egy csaknem négy évtizedes po-
litikai rendszer, amelyben elpusztultak a nemzet politikai 
erkölcsei s helyet teremtett a társadalmi erők szabad mozgá-
sának, a gazdasági és társadalmi érdekek értékcseréjének; a 
hatalomból eddig kizártaknak kezeibe kerülvén a hatalom, 
más nemzedékek s más társadalmi rétegek is részeseivé vál-
hatnak a váltakozó uralmakkal járó igazságos érdekkielégitési 
hullámzásnak. Mert igenis képmutatás nélkül el kell ismerni, 
hogy a politikai hovatartozandóság jelentékeny gazdasági és 
társadalmi érdekek szolgálatát is jelenti s a hosszú párt-
uralmak a nemzet egyes csoportjai részére tartják lekötve az 
odatartozással járó összes előnyöket s örök lemondásra kár-
hoztatják azokat, akik az ellentmondás politikájához mernek 
szegődni. 

Az uj politikai rend ezt az egyoldalú konzervativizmust 
összezúzván, a politikai hajnal derengése végül a társadalmi 
jogok egyenrangúságát világítja meg s a közjogi eredmények 
mellett ez a politikai eredmény a polgárság ítélete előtt aligha-
nem egyenrangú amazokkal, s igazán jelentőségteljessé akkor 
válik, ha a válságból való kibontakozás tiszta eredményeként 
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állítja a nemzet elé azt a tényt, hogy a polgárság igazsága 
győzött a militárizmus felett s nem engedi tovább élni azt a 
kinos gondolatot, hogy ebben az országban csak a katona-
ságnak van királya, a polgári társadalom ellenben elhagya-
tott, árva. 



Jegyzet. 

Kristóffy József belügyminiszter 1905 julius 
27-én a szociáldemokrata párt küldöttsége előtt ki-
jelentette, hogy aktuális törvényhozási kérdéssé 
teszi az általános titkos, községenkénti, egyenlő sza-
vazati jog törvénybe iktatását. 

A küldöttség szónoka Bokányi Dezső volt, aki 
fölpanaszolta, hogy a kormányok elhanyagolták a 
munkásság érdekeit, magának kell tehát azokért 
küzdenie. Ámde gyűléseiket betiltják. Kérte a mi-
nisztert, hogy biztosítsa a gyülekezési szabadságot 
és fogadja el az általános titkos választójogot az 
ország fejlődésének alapjául. 

Erre tette Kristóffy a fönt idézett határozott ki-
jelentését. 

Augusztus 8-án publikussá vált, liogy a király 
részéről a Kristóffy-féle álláspont alapján benyúj-
tandó törvényjavaslat ellen kifogás nem emeltetnék. 

A vezérlő-bizottság 1905 augusztus 11-én kizá-
rólag az általános választójog kérdésében ülést tar-
tott s kimondotta határozatilag, hogy a koalíció a 
választásoknál az általános szavazati jogról nem tett 
ígéretet. A függetlenségi és az ujpárt programjába 
vette bizonyos biztosítékok mellett. 

Kijelentette továbbá a vezérlő-bizottság, hogy 
amikor az általános szavazati jog kérdése fölvette-
tik, a koalició minden pártja a maga elvi álláspontja 
szerint fog abban állást foglalni, de anélkül, hogy 
cserében ezért a reformért föláldozná az alkotmány 
alapelveinek biztosítását s azokat a gazdasági, tár-
sadalompolitikai és nemzeti törekvéseket, amelyeknek 
keresztülvitelére a nemzettől mandátumot nyert. 

Az alkotmányellenes kormány akcióját azért 
kárhoztatta a vezérlő-bizottság, mert a nemzeti törek-
vésekkel szembehelyezte az általános választójog 
hirdetését. 

Újra ülést tartott szeptember 5-én a vezérlő-
bizottság s Andrássy Gyula gróf helyeslő felszóla-
lása mellett kimondta, hogy a kormány vád alá he-
lyezését javasolja a parlamenti többségnél. 

Az általános választójog kérdésének előkészíté-
sére bizottságot küldtek ki, amelynek tagjai voltak: 
Bánffy Dezső báró, Kossuth Ferenc, Andrássy 
Gyula gróf, Apponyi Albert gróf és Zichy Aladár 
gróf. 



Chlopytól Bokányiig. 
1905 szeptember 10. 

Két esztendeje lesz szeptember 17-én, amikor őfelsége 
I. Ferenc József Chlopyban kiadta a hírhedett hadiparancsot. 

Két állandó esztendő viharzott el a fejünk fölött abban 
a zaklatott lelki állapotban, amelybe a magyar nemzet állami 
függetlenségét és önállóságát egyenesen megtagadó haduri 
parancs a magyar nemzet összes néprétegeit belehajtotta. 
A folyó évi szeptember havának 15. napja tehát körülbelől 
évfordulónak tekintendő s amint a jelek mutatják, a leg-
gyászosabb évforduló, amelyet a magyar szent korona népei 
valaha átéltek. A magyar alkotmány szerkezete darabokra 
szaggatva az országútra van kidobálva s nincs senki sem, 
akiben e súlyos órákban a nemzet megnyugvást találhatna 
arra nézve, hogy a féltékenyen őrzött szerkezetet haszna-
vehető állapotba juttatja s rövid időn belül ismét a békés 
fejlődés útjára lehet terelni a nemzet munkaerejét. 

Széli Kálmán, Khuen-Héderváry Károly gróf, Tisza 
István gróf és Fejérváry Géza báró alakjai mint politikai 
árnyak állnak a háttérben s ha volt valaha jogosultsága annak 
a vádnak, hogy a magyar kormányzó államférfiak hatalomra 
jutván, függetlenítették magukat nemzetük benső vágyaitól, a 
magyar nemzeti nagyság illúzióit tápláló reménykedéstől, 
akkor ezekkel a kormányzó politikusokkal szemben ez a vád 
hatványozott mértékben jogosult, mert minden mozdulatuk, 
minden tettük az egyoldalú királyi hatalom álláspontjának 
szolgálatát bizonyítja, azét a királyi álláspontét, amely a köz-
jogi kényszerhelyzet folyományaként inkább császári, mint 
királyi álláspontként jelentkezik a nemzet közvéleménye előtt. 

Valóban, a koalíció vezérlő-bizottságának az az elhatá-
rozása, hogy a Fejérváry-kormányt vád alá helyezi, az egyet-
len remediumnak látszik azokért a súlyos bűnökért, amelyek 
a mostani kormányt terhelni látszanak. De nézetünk szerint 
ez a vádinditvány részben elkésett, mert bármiként állottak 
Is a parlamenti pártok erőviszonyai az előző kormányok 
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uralma alatt, az alkotmány fokozatos szétrombolását már 
Széli Kálmán idejében meg lehetett volna előzni azzal, ha 
az 1848: III. t.-c. 32. §-ában lefektetett miniszteri jogi fele-
lősség súlyát a függetlenségi párt kihasználja s az úgyneve-
zett kormányzati szükségrendeletek köpönyege alatt garáz-
dálkodó törvény- és alkotmánybiztositék sértéseket a vád alá 
helyezés fenyegető szankciója alá helyezi. Elkésett tehát a 
mostani vádinditvány, mert a Fejérváry-kormánynyal szemben 
legfeljebb megtorló hatása lehet, ellenben ha korábban, pl. 
már Khuen-Héderváry Károly gróffal szemben kísérli meg a 
függetlenségi párt a jogi megtorlást, bármilyen sorsa is lett 
volna a vádinditványnak az akkori kormánypárt többségi 
uralma miatt, kétségtelenül megelőző hatással állott volna 
útjába a későbbi vakmerő törvény- és alkotmánysértéseknek. 

A mostani vádinditványnak azonban nemcsak az a baja, 
hogy nélkülözi a megelőző hatást, hanem gyöngíti az a tény, 
hogy a koalíció vezérlő-bizottsága által a Fehérváry-kormány 
uralmi létjoga ellen alkalmazott taktikai fegyvernek látszik, 
ami megfosztja az anyagi büntető igazságszolgáltatás meg-
nyugtató erejétől. 

De végre is jobb későn, mint soha. Miként fog ez a 
megtorló eljárás a képviselőház szeptember 15-iki ülésen érvé-
nyesülni, azt bajos lenne megjósolni. Kétségtelen tény 
azonban az, hogy éppen a bizonytalanság miatt hatalmas 
áradatban hömpölyög az ország népének lelkületén keresztül 
a nyugtalanság érzete. Nyilvánvaló immár, hogy a nemzet és 
a király ujjat húznak egymással. Aki pedig tudja, hogy mit 
jelent népünknél az ujjhuzás mulatsága, az tudja azt is, hogy 
a játék vége vagy az, hogy az összeakasztott gyürüs ujjal az 
erősebb kihúzza helyéből a gyöngébbet s ezzel a játszmát 
megnyerte; vagy az, hogy egyforma erősek lévén, egyik se 
mozdul, — ellenben valamelyiknek az ujja kiszakad a helyé-
ből. Nincs győző és legyőzött, de van sajgó fajdalom, amiért 
nem volt érdemes huzakodni csupán játszi kedvből. 

A király és a koalíció vezérlő-bizottsága merész elhatá-
rozással akasztott ujat egymással és most hét és fél hó 
multán egyik sem mozdult helyéből, csak a közönség nyugalma 
hagyta el medrét, hogy helyet adjon az ideges nyugtalan-
ságnak, érezvén, hogy alighanem a nemzet gyűrűs ujja hib-
ban ki helyéből, keserves sajgó fájdalom közepette. 
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Mi, akik a nemzet érdekeit három év óta lankadatlan 
kitartással szolgáljuk, végre is csekély atomja vagyunk a 
nemzeti élet organizált egységének. Kötelességünk az, hogy 
együttéljünk a nemzettel s ha azt láttuk, hogy a nemzet 
elfogadott vezérei nagy nemzeti célokért nagy elhatározással 
harcba szólították a nemzetet, akkor azt a kötelességet érez-
tük magunkra hárulni, hogy az országos közvélemény erősí-
tésével erősítsük vezéreinket, akik igyen megerősítve diadalra 
is fogják vinni a célul kitűzött nemzeti jogokat. A vezérekben 
való bizakodás elnémította azt az időről-időre kifejezésre 
juttatott nézetünket is, hogy a koallició politikai összetétele 
önmagában hordja a bukás erjesztő elemeit. S ha mégis elhall-
gattuk aggodalmainkat, tettük azért, mert Kossuth, Bánffy, 
Andrássy, Apponyi és a többi nagy vezér egész politikai 
létüket kockára tették s igy a nagy játszmára való elhatá-
rozás inditó okát csak abban a meggyőződésükben ismer-
hettük föl, hogy SZÍVÓS kitartás mellett a nemzet győzelme 
elmaradhatatlan. Meggyőződésüket most is a legnagyobb 
tisztelettel honoráljuk s adja Isten, hogy a meggyőződést 
gyakorlati siker is igazolja. 

Szükségesnek tartjuk azonban, a nemzet sorsának döntő 
fordulójánál, elhallgatott aggodalmaink némely okát kiemelni. 

Az 1903 szeptember 17-én kibocsátott chlopyi hadparancs 
után támadt országos vihar a kormánypárt kilences bizott-
ságának munkálataiba Tisza István gróf akkori miniszter-
elnök módositványa folytán felvett 8-ik pont alapján oszlott 
el a nemzet feje fölül, amikor 1904 március havában az 
összes politikai pártok kibékültek egymással s a Tisza-Thaly-
féle testvéri csókkal levették az aktuális politikai kérdések 
napirendjéről a magyar vezényszó kérdését. A kilences bizott-
ság munkálatának 8-ik pontja olyan kedvezést foglalt magá-
ban a chlopyi hadparancs kifejezett haduri álláspontja részére, 
hogy a kommandó kérdésének alkotmányos uton leendő sza-
bályozását egyszer s mindenkorra kizártnak tüntette fel a nép-
képviseleti törvényhozás jogköréből. Emlékezhetünk reá, hogy 
a mostani válság alatt is a korona állandóan a szabadelvű 
párt határozatának 8-ik pontjára hivatkozott, mint közjogi 
forrásra. S ha most figyelembe vesszük azt, hogy a januári 
általános választások a november 18-iki parlamenti csínyből, 
mint alkalmi okból keletkeztek, akkor természetesnek kell 



találnunk, hogy az az uralkodó, aki 1903 szeptember havá-
ban a soha-álláspontra helyezkedett s 1904 március havában 
arra a tapasztalatra jutott, hogy az összes politikai pártok, 
ennek a fölfogásnak kedvezve, adták fel vele szemben a har-
cot, — a kommandó kérdéstől teljesen független alkalmi 
okból keletkezett parlamenti erőviszonyokat nem akarja azzal 
a hatálylyal felruházni, hogy vele szemben a kommandó 
kérdése személyileg ugyanazon pártok részéről kormányzati 
programkérdésként állittassék fel. Más szóval Ö Felsége 
Ferenc József szubjektive az igazság álláspontján látszik lenni 
s ha van valami, ami ezt az álláspontot tarthatatlanná teszi, 
az csak az, hogy a királyoknak sem lehet szubjektív állás-
ponton vesztegelniük, mert az uralmuk alatt álló nemzetek 
jogait minden pillanatban tiszteletben kell tartamok, főleg 
amikor vitán kivül helyezhető a jogok elismerését és teljesíté-
sét sürgető egyetemes nemzeti akarat. 

De mert végre is a magyar királynak a magyar szent 
koronában való szimbolizálása csak közjogi formula, lényegi-
leg azonban a koronás király is ember, emberi célok és 
emberi befolyások alá helyezve, ezért megérthető az is, hogy 
a válság megoldásának nehézségei között elsőrendű tényező-
ként kell felismerni a király személyi önérzetét, aminthogy a 
koalíció vezéreinek magatartásában is a kibontakozáshoz vezető 
elhatározás ellensúlya gyanánt fel lehet ismerni a politikai hitel és 
párt-vezérség aggodalmas megóvásának személyi momentumait is. 

S miközben a válság érdemi okát csaknem teljesen hát-
térbe szorító engesztelhetetlen dac miatt a kibontakozás verő-
fényének egyetlen sugara sem mosolyog a nemzet felé, ele-
mentáris erővel ékeli magát a küzdőfelek közé a nemzet 
munkás-osztálya s a forradalmi készülődések közepette követeli, 
hogy vegyék föl öt is az alkotmány sáncaiba s azok az osz-
tályok, amelyek eddig rosszul intézték az ország sorsát, osszák 
meg velük a hatalom irányítását és kezelését, mert ők is pol-
gárai a hazának s nekik is joguk van a kormányzatban való 
részvételhez. És immár nemcsak az az egy kérdés uralkodik, 
hogy a magyar nemzet hadserege nyelvében és szellemében 
legyen magyar, hanem ott uralkodik mellette az általános 
titkos választójog kérdése s formulázva van a kérdés akként, 
hogy melyik előzze meg a másikat a gyakorlati megvalósítás 
szempontájból ? 



Ha normális parlamenti viszonyok között élne a nemzet 
és csupán csak arról volna szó, hogy a kormányzati pro-
grammok körül való sorakozás döntse el akár egyik, akár 
másik program-kérdés sorsát, akkor nagyon egyszerű volna 
a megoldás, mert a pártok erőviszonyai megszabnák a tör-
vényhozási teknika sorrendjét. 

A mostani fölfordult politikai viszonyok között azonban 
annyira bonyolult a kérdés, hogy a belőle való kibontakozás 
úgyszólván lehetetlennek látszik. 

Bizonyos, hogy az általános titkos választójog nem a 
nyilvánosság érlelő retortáján keresztül jutott az aktuális kér-
dések közé, hanem Kristóffy József taktikai sakkhuzása dobta 
a kavargó hullámokba, hogy a már választó jogosultsággal 
biró választóközönség képviselőinek politikai összetételéből ala-
kult koalíció és a még választójogosultsággal nem biró nép-
rétegek összevesszenek egymással. 

Azért a tényért azonban, hogy a szociálisták a nem-
zeti küzdelem nyomán támadt politikai helyzetet kizsákmá-
nyolható alkalmi oknak tekintik jogaik érvényesítésére, épp 
oly kevéssé vádolhatók, mint a mily kevés figyelemre mél-
tatta az ellenzék a kormánypártnak azt a szemrehányását, 
hogy a nemzeti követelések sürgetését az időrend tekinteté-
ben más sorban tűzte napirendre, mintahogy Tisza István 
kormányzati taktikája azt megkívánta volna. 

Az államélet fejlődéstörvényei nem tűrik a megérett 
eszmék beraktározását s nem biztosítják egyik néposztály 
részére sem azt a kiváltságot, hogy a másik néposztály az ő 
érdekei szerint igazodjék a maga érdekeinek kiküzdése körül. 

Az általános választójog kérdésének sorsa, amelyet 
Eötvös József báró a XIX. század uralkodó eszméinek prae-
domináns kérdései között tárgyalt, nem azon fordul meg, 
hogy ki tűzte napirendre s hogy mennyiben zavarja az ural-
kodó néposztályok politikai pártjainak élet-halál küzdelmét, 
hanem megfordul azon a tényen, hogy a magyar alkotmány 
azoknak a hatalmi tényezőknek kezelésében, akik eddig ural-
mon voltak, nem tud megfelelni ama rendeltetésének, hogy a 
nép összessége bizalommal viseltessék irányában. 

Csak az az alkotmány felel meg céljainak, amelyik 
egyrészt megnyugtatja a népet afelől, hogy sorsát a lehető 
legjobban intézik, másrészt afelől, hogy az uralkodó kor-
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mányok a népfölség hatalmára, nem pedig a korona vak 
szolgálatára támaszkodhatnak. 

Ahol az alkotmány szabatos működésének ez a kettős 
feltétele hiányzik, ott az alkotmány-reformot sürgető nép-
akarat elől kitérni sem nem lehet, sem nem szabad, mert 
amint Eötvös József báró tanítja, az alkotmány jósága nem 
azon fordul meg, hogy intézményei tényleg jók legyenek, 
hanem azon, hogy a nép jónak tartsa azokat. 

A magyar nép immár rossznak tartja a magyar alkot-
mányt és pedig egyformán rossznak a nemzet közjogai és a 
néprétegek osztályérdekei szempontjából. 

Kitérés tehát nincs. 
Megoldásnak azonban kell lennie. 
A válság a parlamenti viszonyok elfajulásából kelet-

kezett és elvezetett a parlamentarizmus teljes fölbomlásáig. 
Megoldás tehát egy lehet: a parlamentarizmus helyre-

állítása. 
Félre kell dobni minden személyi és hatalmi szempontot 

és lehetővé kell tenni a parlamenti tényezők erőmérkőzését, 
hogy ennek eredménye döntse el a nagy alkotmányreform-
kérdéseknek nemcsak tárgyalási sorrendjét, hanem gyakorlati 
megvalósítását is. 

A parlamenten kivül való kölcsönös zsarolási kísérletektől 
kezd a nemzet undorodni és félő, hogyha szeptember 15-ike 
után sem lát pozitív eredményt, kegyvesztettekké válnak mind-
azok, akiket a népkegy hordozott eddig vállain. 

És ha a Chlopytól Bokányiig két álló esztendeig tartó 
vezeklő uton vezérlő politikusoknak úgynevezett következe-
tessége áldozatául esik, hát ebbe bele kell nyugodnia min-
denkinek azért a tapasztalati eredményért, hogy a társadalom 
örökös evolúciója, épp ugy nálunk is, mint mindenütt a vi-
lágon, a polgárosultság előrehaladtával uj szükségleteket 
teremtett, amikről az államnak gondoskodnia kell. 

Az államkormányzás művészete és bölcsessége feleljen 
a kérdésre: 

Békés uton, avagy forradalmi erőszak árán akar-e az 
állam a nép boldogságáról és nyugalmáról gondoskodni ? 
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Jegyzet. 

A Fejérváry-kabinet 1905. szeptem-
ber 12-én beadta lemondását s azt a 
király elfogadta. 

Ugyanezen a napon Polónyi Géza a 
ház inditványkönyvébe bejegyezte a ve-
zérlő-bizottság által elfogadott vádalá 
helyezési indítványát. 

Fejérváry a képviselőház szeptem-
ber 15-iki ülésén bejelentette, hogy a 
király a magyar országgyűlés üléseit 
október 10-ig elnapolta s őt az ügyek 
ideiglenes vezetésével megbizta. A király 
még mindig reméli, hogy sikerül a több-
ségnek az eléje terjesztendő program 
alapján kormányt alakítania. 

Szeptember 23-án fogadta a király 
együttesen Kossuthot, Bánffyt, Apponyit, 
Andrássyt és Zichyt. 

Ekkor olvasta föl a vezéreknek a 
király azt a nevezetes öt pontból álló 
ultimátumot, amely az összes harcba 
vitt nemzeti követelések kikapcsolását 
s ugy az összes állami, mint közös ka-
tonai és külügyi szükségletek megsza-
vazását követelte. 



\ 

Az ősök üzenete. 
1905 szeptember 24. 

A Habsburg ősök családi tanácsot tartottak a közös 
kriptájban. 

Kimondották határozatilag és megüzenték az isten 
kegyelméből népek fölött uralkodó élő utódnak: 

— Nem szabad elismerned a népek igazságát. Csak 
addig lész hatalmas, nagy és dicső, amig rettegnek tőled 
alattvalóid, akik Néked jobbágyaid. Alkalomadtán, amikor 
hadsereged részére véráldozatot, ágyúkra milliárdokat kell 
kérned, atyai kegyelmedről biztosíthatod őket. És ha dicső 
hadsereged erős lészen népeid vérétől és pénzétől, népeid 
pedig szegények, erőtelenek lesznek, akkor tipord el őket és 
az erő jogán tagadd meg tőlük az élethez való jogot. Csak 
addig lész erős, dicső és nagy, amíg a népjogok elismeré-
sével gyöngeségről nem tész bizonyságot. Vigyázz magadra 
és magadban családodnak hatalmára, óh dicső utódunk; 
amiként szellemünk őrködik fölötted ma és mindörökké, amen. 

A koporsók födelei lezáródtak. A bölcsességben ham-
vadó ősök összeszedték rothadó poraikat és pihennek tovább, 
őrködvén az élet keserves gondjaival küzködő, dicsőségesen 
uralkodó jogutód fölött . . . 

A fölpattantott koporsókból azonban foitó hullaszag 
árasztja el a népek millióit . . . 

A még tegnap békében bizakodó nemzet ma már teme-
tőben érzi magái, ahol a magyar nemzet állami önállóságá-
nak és függetlenségének feneketlen mély sirja várja őt ma-
gába. A nemzet tegnap még a béke olajágával indította útnak 
vezéreit, hogy hódolatteljes tisztelettel fogadják a koronás 
király béke jobbját, ma pedig a király hadüzenetétől fölkor-
bácsolva, a vérig megalázott nemzeti önérzet a forradalom 
vagy örök szégyen gyalázatának alternatívája elé van állítva. 
Igen, a nemzetnek alig lehet más választása, mint az, hogy 
erőt szegezzen az erő ellen. A francia forradalom kezdetén a 
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kerítések rácsaiból dárdákat kovácsoltak, a sírokból kiásott 
koporsókból golyókat öntöttek s a harangokból ágyukat ol-
vasztottak. Ne adja Isten, hogy egy eldobott szikra megin-
ditsa a népharag förgetegét és megtalálja az utat azokhoz az 
eszközökhöz, amelyek végső összeütközésre bátorítják a 
nemzetet. 

Miért kellett e szomorú napnak Magyarországra virradnia? 
Kik állnak I. Ferenc József háta mögött, akik tőrbe 

csaták a nemzet vezéreit, hogy szemtől-szembe megalázzák 
őket s bennük a király-hűségéről világszerte tisztelt és becsült 
magyar nemzetet? 

Végre is a király őfelségének meg lehet a maga elhatá-
rozása a koalíció politikájával szemben követendő saját 
politikája tekintetében. A mód azonban, amelylyel ezt a 
politikát a korona gyakorolhatja, korlátot kell, hogy lásson 
maga előtt a korona szuverénitásával egyenrangú nemzeti 
szuverénitásban. Miként vélekednek a trón körül erről a 
nemzeti szuverénitásról, arról örökké emlékezetes és gyászos 
példát mutat a két évvel ezelőtt kiadott chlopyi hadparancs. 
Az a hirhedt irás azonban csak papiros volt, rongy, amely 
tűrte a tintafoltot s nem volt meg a nemzetet képviselő 
személyek ellen elkövetett közvetlen sértés elviselhetetlen 
hatása. Amikor az örökké emlékezetes udvari bál alkalmával 
ő felsége elnézett Apponyi Albert gróf feje fölött, aki akkor 
Magyarország képviselőházának elnöki minőségében volt 
jelen, már akkor látható volt a chlopyi hadparancs haduri 
szellemének ellentmondást nem tűrő zsarnoki ereje, amely 
nem fél semmitől, különösen, ha ez alatt a semmi alatt az 
erkölcseiben és anyagi erejében tökéletesen enervált szegény 
magyar nemzetet kell érteni. 

De van-e ahhoz fogható példa a nemzetek történetében, 
aminő jelenet a bécsi Burgban 1905 szeptember havának 
23-ik napján délelőtt lejátszódott ? Testületileg maga elé ren-
delte a király a nemzet politikai pártjainak vezéreit s ahelyett, 
hogy velük közvetlen tanácskozásba bocsátkoznék, vagy kép-
viseletével olyan egyént bizna meg, aki a magyar közjog 
szerint illetékesnek tekinthető a király személyének képvise-
letére, Goluchowsky Agenor közös külügyminiszterhez uta-
sítja őket, hogy vele tárgyaljanak a magyar nemzet jogos 
kívánságai fölött. 
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Az első hir, amely erről az audienciáról érkezett, a 
maga lakonikus rövidségében, leírhatatlanul leverő hatást 
gyakorolt a polgárságra s mindenki azt hitte, hogy a nemzet 
életének fonalát vágták ketté a bécsi Burgban. S talán igy 
is van. Mert az a későbbi értesülés, amely magában foglalja 
azokat a kormányzati föltételeket, amelyek mellett hajlandó a 
király a koalícióból kormányt kinevezni, csak pillanatnyilag 
mérsékeli az audiencia megdöbbentő hatását, de semmit sem 
változtat annak azon lényegén, hogy őfelségének elfogadha-
tatlan kormányzati programját a koalíció vezérei apodiktiku-
san visszautasítván, a királynak hozzájuk intézett azon intelme, 
hogy gondolják meg jól elhatározásukat, nem jelent egyebet, 
mint ama fenyegetést, hogy ha a koalíció el nem fogadja a 
korona föltételeit, akkor el fog következni a nyers és alkot-
mányos korlátokat nem ismerő abszolutizmus. 

Magyarország parlamentáris, független, felelős kormá-
nyának kinevezéséről lévén szó, az 1867 : XII. t.-c. 27. §-a 
értelmében, a közös külügyminiszterhez való utasítás egy-
értelmű a magyar nemzet megalázásával és az 1867-es al-
kotmány semmibe vételével. Az alkotmány értelmében ugyanis 
a közös minisztériumok a közös-ügyek mellett se Magyar-
ország, se Ausztria külön kormányzata ügyeit nem vihetik, 
azokra befolyást nem gyakorolhatnak. És mégis a közös kül-
ügyminiszter ingerenciájának szolgáltatta ki őfelsége Magyar-
ország népének képviselőit. 

A sérelem nagysága mérhetetlen és csak akkor tűnik 
föl teljes nagyságában, ha elképzeljük azt a fogadtatást, 
amelyben Goluchovszki részesül, ha mint homo regius be 
merészeli tenni a lábát Budapestre. 

A külügyi kegyencet azonban megkímélte őfelsége a 
szégyenletes visszaüzetéstől, ellenben fölrendelte magához 
a magyarokat, hogy hódolásra kényszerítse őket. 

A lojálitásnak valóban nagy túlzását kell abban látnunk, 
hogy Kossuthék szót fogadtak a királynak és szóba állottak 
a külügyminiszterrel. Csak a váratlan meglepetéssel tudjuk 
magunknak a teljesen fölösleges látogatást megmagyarázni. 
Megmagyarázni igen, de menteni nehezen, mert akik nemze-
tüket képviselik, azok minden körülmények között kötelesek a 
nemzet önérzetét és alkotmányos jogállását megőrizni. A láto-
gatással és a külügyminiszterre bízott üzenettel végre is el-
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ismerték a közvetítői jogosultságot. Ez pedig végzetes hiba 
volt a vezérek részéről. 

De hát megtörtént. Kossuthék az audencia után elmen-
tek a külügyminiszterhez; közölték vele, hogy mint magán-
emberhez mentek s vele nem tárgyalhatnak, mert nem magyar 
állampolgár. De érdemleges nyilatkozatot is tett Kossuth 
Ferenc. Kijelentette, hogy a kormányalakítást a király pro-
gramja alapján nem vállalhatják. 

Erre a külügyminiszter jelentést tett a királynak. Őfel-
sége pedig magához hivatta Ciráky Béla grófot Sopronból, 
akit homo regiusnak kinevez. 

Miért e kinevezés? 
Mi a célja? 
Hiszen ismeretes a király programja és ismeretes már 

a koalíció válasza is. 
Miért nem kezdte igy a király ? Miért nem küldte mind-

járt Ciráky Bélát Budapestre, miért citálta magához a magyar 
vezéreket, tudván-tudva, hogy a legkegyelmesebb program 
elfogadása lehetetlen ? 

Csak azért, hogy szemtől szembe figyelmeztethesse őket 
a rájuk háruló felelősségre, ha a kormányalakítást el nem 
vállalnák. 

És hát vállalják-e azon az alapon, amelyet a király 
eléjük szabott? 

A katonai kérdések, amelyekre nézve engedmények ki 
vannak zárva, a programból kivétetnek. 

Teljesitheti-e ezt a koalíció? 
Soha. 
A koalíció fölbomolhat, de addig, amíg fönnáll, harakirit 

nem végezhet önmagán. 
Hiszen a katonai követelések nélkül nincs válság s ha 

őfelsége a király nem akarja uj választások segélyével a 
nemzet kétségbe vont politikai akaratát megismerni, akkor a 
koalíció által képviselt nemzeti akarattal szemben fölállított 
egyoldalú királyi akarat már nem uralkodást, hanem abszolu-
tisztikus kormányzást, alkotmány nélküliséget jelent. 

A király nem alázhatja meg magát, mondják a béke-
férfiak és mondjuk mi is. De nem alázhatja meg a nemzetet 
sem. Mondania kell mindenkinek, aki együtt érez nem-
zetével. 



Az a kálvária pedig, amelyet Chlopitól a bécsi Burgig 
járatnak a nemzettel, semmi egyéb, mint a megaláztatások 
végtelen sorozata. 

A mai látogatás lefolyásának pedig olyan sajátszerű 
revans szine van. 

A darabont-kormányt bemutatkozása alkalmával bizo-
nyos oldalról köpés kisérte. 

Mintha ezt a köpést adták volna vissza Bécsben királyi 
utalványra a külügyminiszteri palotában. 

Valóban méltó elintézése a magyar nemzet alkotmányos 
küzdelmének. És érthető. 

Mert a Habsburg ősök szellemének gyülekezete mindig 
tudta, mit cselekszik, amikor üzenetet küld a dicsőségesen 
uralkodó utódnak. 

Amint Kossuth Lajos megírta: „Az osztrák abszolutiz-
mus Magyarország nemzeti öntudatának megsemmisítése végett 
három századon át a zaklatásnak és kegyetlenkedésnek időn-
kint kigondolható minden nemét zúdította a nemzetre; meg-
kisérlette lassú méreggeli megölését, megkisérletíe erőszakos 
kiirtását". 

És ime, fájdalom: a százados gyötrelmeknek folytatása 
következik. 



Jegyzet. 

Tisza István gróf 1905. október 
4-én az általános választójog ellen nyi-
latkozott az „Az Újságában. 

Október lu-én újra elnapolták az 
országgyűlés üléseit és pedig decem-
ber 13-ikáig. Andrássyés Apponyinagy 
beszédükben tiltakoztak az elnapolás 
és az alkotmányellenes kormányzás 
ellen. 

Apponyi nyugalmat és bölcs mér-
sékletet ajánlott. 

Az ország közhangulata a békét 
követelte. Tisztában volt vele mindenki, 
hogy ha tovább folyik a dacolás és a 
koalíció a király által megvont határok 
között nem vállalja a kormányzást, a 
nemzet el fog bukni erkölcsileg is, anya-
gilag is. 

A vezérek a parlamentben békét, 
magasztos nyugalmat tanácsoltak a 
nemzetnek, lent pedig olyan társadalmi 
és alkotmánypusztitó izgatást rendez-
tek, mintha még mindig a vezény-
szóért és önálló vámterületért küzdöt-
tek volna. 





Izoláltan. 
1905. október 15. 

A harc kerek három esztendeje folyik. 
A Nessi-ügyből fejlődött ki a magyar nemzet legnagyobb 

alkotmányválsága. Az 1848-iki önvédelmi harc leveretése 
után meg volt a nemzetnek az a szomorú vigasztalása, hogy 
az egyesült orosz hadak nyers ereje nélkül diadalra jutott 
volna a nemzet igazsága. Az 1861-iki abszolutizmus nyíltsá-
gával nem ejtette tévedésbe a politikusokat az alkotmány fel-
függesztése tekintetében. Nem burkolódzott a bécsi reakció 
a papiros alkotmány rongyaiba, hanem nyilt fellépésével ha-
tározott célt tűzött a nemzet nagyjai elé: az alkotmány vissza-
vivásának célját. 

A mostani küzdelemben nincs a nemzetnek segítségére 
semmi vigasztaló. Idegen hatalom nyers ereje nélkül nap-nap 
után győzedelmeskedik fölötte a rideg, gőgös bécsi politika. 
Az alkotmányosság álorcája alatt valóságos farsangi komé-
diát játszik a nemzet virtuális jogaival és az alkotmány ron-
gyaiból font korbácscsal alkotmánytiszteletre akarja tanítani 
az alkotmányhü magyar nemzetet. 

Harcba vittünk mindent, ami rendelkezésünkre állott. A 
közvélemény minden elképzelhető mozgató erejét teljes gőz-
erővel mozgósítottuk s ahelyett, hogy eredményt értünk volna 
el, a közjogi statusquo előtti állapotnál is rosszabb helyzetbe 
jutottunk, mert az 1867: XII. t.-c. értelmét is annyira kifor-
gatta már sarkaiból a császári felfogás, hogy immár azt is 
nagy eredménynek kell majdan tekinteni, ha a kiegyezési 
törvény eddigi értelmezéséhez vissza lehet terelni a bécsi 
hatalom tekervényes észjárását. 

Egyszóval: rombadőlt világban bolyongunk. Kivezető 
ösvényt pedig nem találunk. 

Apponyi Albert grófnak az a kijelentése, hogy a kép-
viselőház határozatában kifejezésre juttatott tiltakozás elegendő 
a nemzet erejének elismertetésére, mert az ilyen tiltakozások-
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nak visszariasztó hatásuk szokott lenni, tapasztalatilag kipró-
bált — naivitás. 

Minden nemzeti tiltakozásra — röhögéssel felelnek 
Bécsben. A válság mostani stádiumában pedig nemcsak 
naivitás, hanem taktikai képtelenség is az Apponyi fölfogása. 
Ha zárt ajtók mögött, a vezérlő-bizottság ülésén titokban álla-
podnak meg a vezérek valamely elrettentő tiltakozás publiká-
lásában és váratlanul előállanak egy „noch nicht dagewesen"-
tiltakozó kiáltványnyal, amely álmában lepi meg az ellensé-
get, akkor talán lehetne arról beszélni, hogy a váratlan 
psychikai hatás valamelyes eredményt biztositana a nemzet 
részére. 

Nyíltan hirdetve azonban a tiltakozásnak azt a célzatát, 
hogy majd megijesztjük vele a bécsi uraságokat, akik a leg-
raffináltabb ferblisták módjára minden kártyánkat ismerik 
már s a gyomrunkba látnak, — taktikailag annyira szende 
ábrándozás, hogy szinte nevetséges. 

Azoknak az uraknak — hogy továbbra is ferblibeli 
szakszerűséggel fejezzem ki magamat — banda van a kezük-
ben s még akkor is rebesszert mondanának, ha a magyar 
spielerek arculatjának minden izma el nem árulná, hogy négy 
szin van a markukban és ijesztés árán akarnak a hazárddul 
összehalmozott cukasszához jutni. 

Arról tehát le kell mondani, hogy december 19-én a 
koalíció programja alapján diadalra jut a nemzet igaz ügye, 
ha csak a megijesztéstől várunk eredményt. 

Mi fog tehát történni? 
Senki sem tudja. 
Valószínűleg az, amit mindenki előre sejtett, ;de kimon-

dani senki sem mert: álürügyekkel ki kell majd térni a di-
nasztikus erőhatalmi akarat elől és bele kell nyugodni a par-
lamentárizmus formaságainak mesterséges helyreállításába, 
hogy zakatoljon a száraz malom tovább, anélkül, hogy lisz-
tet vetne az üresen tátongó zsákokba. 

A megnyugvás valóban keserves tanulságok árán fog 
elkövetkezni. 

Vezérlő politikusaink be fogják látni, hogy a nemzet tör-
téneti igazságának felismerése nem egyértelmű a gyakorlati 
politika eszélyességi követelményeinek követésével. Be fogják 
látni, hogy valamely kormány taktikai túlzásából elkövetkező 



ellenzéki győzelem nem jelenti a nemzet történelmi jogainak 
uralomrajutását. El fogják ismerni, hogy incidentaliter föl-
merült alkotmányjogi kontroverziák király és nemzet között 
egyik fél részére sem biztosítják az egyoldalú igazság jogát. 
És be fogják látni, hogy mindaz, ami most történt, periodi-
kusan ismétlődő jelenetsorozata a magyar nemzet tragédiájá-
nak, amelyet Ausztriához való közjogi viszonylata miatt végig 
kell szenvednie. 

Üssük föl a függetlenségi harc történetének lapjait és 
látni fogjuk a magyar nemzetet, amint törvénybe akarja ik-
tatni a magyar hadsereghez való történeti jogát. 

„A reakció már nyiltan lép föl" — irta Batthyány Lajos 
gróf miniszterelnök 1848. augusztus 18-án Szalay Lászlóhoz. 

Éppen igy szólott négy nap előtt Andrássy Gyula gróf 
a képviselőházban. 

A napról-napra fenyegető körülmények mind a kormányt, 
mind az országgyűlést komolyan inték, mennél gyorsabban 
megalkotni az országgyűlés első napjaiban oly lelkesedéssel 
megajánlott honvédelmi eszközökről, az országos hitelről és 
ujoncállitásról szóló törvényeket. 

Mészáros hadügyminiszter a hadsereg kiállításáról szóló 
törvényjavaslatot beterjesztvén, a képviselőházban kifeje-
zésre juttatott különböző felfogásokat igy irja meg Horváth 
Mihály: 

Kívánták, hogy a német vezénylet, mint a régiben még 
folyton létezett, az uj seregben is megtartassék; mert — ugy 
mondák — különben remélni sem lehet, hogy a törvény 
királyi szentesítést nyerjen. 

A másik felekezet ellenben nagy hévvel követelte, hogy 
a hadsereg azonnal teljesen magyar lábon szerveztessék, okul 
adván, hogy a régi katonaság nagy részének, különösen job-
bára idegenekből álló tisztjeinek szelleme nemzeti szempont-
ból ugy sem igen megnyugtató s a régi rendszer mellett majd 
az uj sereg is a réginek szellemét szívná magába. Az ország 
függetlensége különben is igényli, hogy a seregnek nemzeti 
vezénylete és szervezete legyen. 

Kossuth nézete az volt, „hogy az ujdon felállítandó 
hadsereg csak magyar lábra állittassék, az igen természetes. 
Hiszen ez a magyar nemzetnek mindenkor jogszerű követelése 
volt; s amikor a veszély körmön égett, nem is volt ellene ki-
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fogás. A magyar insarrekció mindig csak magyar zászló alatt 
állott, magyar parancsszót ismert". 

Batthyány elnökminiszter arra figyelmeztette a Házat, 
hogy e tárgyban nem egyedül a nemzeti jogokat, sem nem 
azt kell tekinteni, mi kívánatos hazai szempontból, hanem 
szem előtt kell tartani azt is, miképpen arra, hogy a Ház 
határozata törvénynyé legyen, a király hozzájárulása szüksé-
ges. Ha oly alakba öntetik a határozat, hogy őfelsége el nem 
fogadja, leléphet ugyan egy vagy más miniszter, de törvény 
nem lesz a végzésből s a nemzetnek nem lesz hadserege. 

Voltak azonban sokan, akik ügy vélekedtek, hogy ilyes 
tekinteteket nem kell, nem szabad figyelembe venni, mert a 
király nem teheti, hog)> az összes nemzetnek kétségbevonhat-
lan jogon alapuló kivánatát iörvénynyé ne szentesítse. 

íme a hadsereg magyarságáért folytatott parlamentáris 
küzdelem abban a korszakban, amikor az erőhatalmi össze-
ütközés esélyeit is számításba vették a nemzet politikai vezérei. 
Amikor még nem volt kifejlődve a parlamentárizmus fraze-
ológiája, ellenben ismerték annak lényegét s gyakorolták is 
abban, hogy a képviselőház törvényhozási jogát nem enged-
ték át a királyi hatalomnak, hanem a nemzet fölismert érde-
keihez képest éltek a kezdeményezés jogával s a kész tör-
vényjavaslatba öntött nemzeti akarattal szemben provokálták 
a király alkotmányos hozzájárulását. 

Miként egyeztették ki ezeket az ellentétes fölfogásokat 
és mi lett a sorsa a képviselőház határozatának, annak tár-
gyalása kivül esik e cikk keretén, — csupán annak megál-
lapítása végett idéztem a történeti tényeket, hogy a mostani 
végtelen válság tartama alatt összesen nem irtak, nem mond-
tak többet és igazabbat a nemzet jogairól és a királynak a 
nemzeti akarattal szemben való alkotmányos kötelmeiről, 
mint amennyi a fenti néhány sorban 1848 augusztus havá-
ban elhangzott . . . 

Nem uj tehát a magyar vezényszóért folytatott küzde-
l em. Szórói-szóra ismétlődő tragikus jelenet, a jól ismert 
históriai drámából. 

Csak az a kérdés, mennyit érlelt meg 1905-ig 1848 óta 
a történeti fejlődés a nemzet történeti jogaiból? 

Megérlelte a közös hadsereg egységének gondolatát és 
a király haduri felségjogát a szabadelvű párt kilences bizott-
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sága által készitett javaslat 8-ik pontjában lefektetett formula 
szerint, amely formulával az összes pártok rosszabb hely-
zetbe juttatták a nemzetet, mint amilyen helyzetben volt 
addig, amig az élére állított válság aktuálissá nem tette az 
1867: XII. t.-c. 11. §-ának értelmi bolygatását. 

Várható-e ezen a téren eredmény? 
Mi történhetik tehát december 19-ikéig? 
A király éhezteti-e ki a nemzetet, vagy a nemzet a 

királyt ? 
A vezérlő-bizottság óriási felelősség súlyát vállalta magára. 
Ha nincsenek ujabb taktikai invenciói, amelyekkel a 

koalíció fentartásának politikai észszerüségét és szükségét a 
köztudatban ébren tudja tartani s ha nincs pozitív meggyő-
ződése programjának győzelme felől, akkor valóban itt az 
ideje, hogy sietve működjék közre a nemzet politikai élet-
erejének fölszabadításában és az alkotmányos kormányzási 
rend helyreállításában. 

Nézetem szerint ugyanis, a koalíció nyolc hónapos élete 
nem jelenti e szervezetre nézve az állandóságban rejlő jog-
folytonosság frázisát, ellenben a passzív rezisztenciába vetett 
bizakodásában való csalódásai kétségtelenül politikájának 
problematikus értékét jelzik. Akár a korona tanácsosainak 
gonoszsága, akár a dinasztia hagyományos nagyhatalmi poli-
tikája, akár a kamarilla cselszövései miatt nem tudja a koalíció 
programját a vezérlö-bizttoság érvényre juttatni, a nemzetre 
nem az ok, hanem csak az eredménytelenség tartozik. 

A nemzet történeti és alkotmányjogi igazságainak hány-
torgatása nem politika. Magyarország története többszörösen 
meg van irva. Aki igazságokat akar megtudni, könnyen^meg-
ismerheti őket a históriából. 

A nemzetnek kézzelfogható reális eredmények kellenek 
s egyáltalán nem hajlandó arra, hogy alkotmányának rom-
halmazai között ítéletnapig a bolondját járja. 

A méltóságteljes, magasztos hallgatás; a biztos levere-
téssel járó háborútól való bölcs tartózkodás stb., mind gyanús 
rezerváták, amelyek mögött ott settenkedik a fölzaklatott 
nemzeti hangulat opportunisztikus sakkbantartása anélkül, 
hogy a vezér urak bármelyike akár hatalomra jutásuk esé-
lyéből fölfelé, akár valamennyien népszerűségükből lefelé csak 
egy szemernyit is kockáztatni mernének. 
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Azt, hogy a koalíció programja alapján nevezzen ki a 
király kormányt, maga a vezérlő-bizottság sem gondolja. 

Hogy a vezérlő-bizottság a magyar vezényszót kikap-
csolja programjából, azt józan észszel ettől a kollektív politi-
kai egységtől senki sem kívánhatja. 

Mi lehet tehát a passzív rezisztenciában való további 
bizakodás célja? 

A király alkotmányosságának próbáratétele s a nyilt 
abszolutizmus provokálása ? 

Hát nem itt áll a nemzet előtt az a kétségbe nem von-
ható tény, hogy Bécsben fittyet hánynak az alkotmányosság 
konvencionális szabványainak ? 

És ha itt az eredmény, mit várhatunk a még nyíltabb 
abszolutizmustól, ha előre hirdetjük, hogy erőnkön fölül van 
az erőszakkal való erőszakos harc fölvétele? 

Ha pedig már most anticipálják azt a tényt, hogy a 
függetlenségi párt programja alapján akkor sem nevez a 
király kormányt, ha ez a párt uj választások alkalmával 
legális többségre jut, akkor miért a helyzet olyatén föntar-
tása, amelynek egyetlen pozitív eredménye a nemzet összes 
politikai erejének kimerítése lehet, anélkül, hogy a nemzet-
nek harcbavitt vitális érdekei közül csak egyetlen egy is 
diadalra juthatna? 

Joggal vetheti föl bárki is a kérdést: miért e kétkedés 
most és miért nem előbb? 

A kétkedést nem egyszer, számtalanszor kifejeztük és 
nyíltan hirdettük, hogy a nemzet történeti jogainak és igaz-
ságainak tudatában rendületlen hűséggel segítünk a jogok és 
igazságok kiküzdésénél azoknak a vezérlő politikusoknak, 
akiket a nemzet politikai vezéreiül elismert; de többszörösen 
hirdettük azt is, hogy Kossuth Ferenc tétovázása ellentétben 
áh a kitűzött céllal és kifejeztük amaz aggodalmunkat, hogy 
a z egész küzdelem belefullad egy nemzeti sóhajtásba s az 
eredmény nem lesz több, mint amennyit Kossuth Lajos a 
kiegyezés után való képviselőválasztás alkalmával 1869-ben 
Megjósolt: a nemzeti önérzet és Magyarország állami függet-
ienségéhez való szívós ragaszkodás demonstratív hatású kifejezése. 

Itt az eredmény: sem több, sem kevesebb. 
Tisztelettel, bámulattal, csodálattal, örök hálával adóz-

hatunk tehát a koalíció vezérlő-bizottságának azért a heroikus 
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vállalkozásért, amelylyel a nemzet történeti jogainak magas-
latára emelkedve, Magyarország függetlenségének problémáját 
a történeti fejlődés kérlelhetetlen logikájához képest a meg-
oldás felé siettetni akarta, mert örök igazság, hogy in 
magnis et voluisse sat est, azaz nagy dolgokban elég az 
akarás is. 

Ám, ha az akarat megvalósításához hiányzik a kellő erő, 
a dicsőség rovására esik a céltalansághoz való makacs ragasz-
kodás. 

Jól meg kell tehát a dolgot minden oldalról fontolni. 
Addig, amig az alkotmányellenes kormányzás tart, ren-

dületlenül ki kell tartamok polgárságnak és törvényhatóságok-
nak az alkotmány védelmében. 

Ám, minél becsületesebben teljesiti a nemzet alkotmány-
védő kötelességét s ezen magasztos kötelességteljesítés közben 
minél ridegebben zárkózik el a válságot előidézte tényezők 
politikai kritikájától, — annál komolyabban kell mérlegelni 
az eredménytelenségnek azt a végzetes következményét, hogy 
ha a küzdelemnek ma már előre látott céltalansága ellenére 
is tovább taktikázik a koalíció s még nagyobb válságba so-
dorja az országot, akkor ezt a nemzetet politikai lelkesült-
ségre évtizedeken át senki sem tudja hangolni, teljes fásult-
ság vesz erőt a nemzeten s olyan diadalt biztosit a bécsi poli-
tikának, amely fölér akármilyen véres forradalom diadalmas 
leverésével. 

Bölcs körültekintéssel ezt a nagy csapást meg lehet 
előzni. 

A koalíció végre is rámutathat egy óriási eredményre. 
Összezúzott ugyanis egy keresztül-kasul korrumpált, az 

államélet fejlődését minden vonatkozásában megbénító kor-
mányzási rendszert. 

A társadalom szociális érdekeinek törvényhozási szabá-
lyozása szempontjából ennek a politikai eredménynek értéke 
olyan nagy, hogy cserébe érette föltétlenül megkapná a koalíció 
a nemzettől a közjogi kérdések sikerébe vetett hitének ered-
ménytelenségéért való felelősség alól az abszoluciót. 

Be kell látni, hogy a törvényhozás termét az összes tár-
sadalmi rétegek osztályuralmi és exisztenciális érdekei ostro-
molják. Be kell látni, hogy az alkotmány nemcsak abban a 
vonatkozásában mondta föl a szolgálatot, amelyben király és 
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népképviselet állanak egymással, hanem rendeltetésének abban 
a céljában is, hogy a polgárok megnyugvást találjanak a 
létező állapotokban. Be kell látni, hogy az alkotmány nem 
öncél, hanem csak eszköz arra, hogy az államélet intézői a 
lehető legjobban és legtöbb eredménynyel szolgálják a nép 
összességének anyagi és erkölcsi érdekeit. És mindezekből 
kifolyólag be kell látni, hogy ha már nekünk népképviseleti 
alapon nyugvó parlamentárizmust biztosit az alkotmány, akkor 
ez a parlamentárizmus — bármilyen gyönge is a néprétegek 
fogyatékos képviselete miatt — legalább a törvényhozási 
munka végzésére mielőbb alkalmassá teendő. 

Tudom és érzem, hogy abban a politikai hangulatkör-
ben, amelyben most az ország ellenzéki közönsége mozog 
és amely eszmekörnek sok sebből vérző harcos katonája 
vagyok én is, talán időelőttinek fog tetszeni a harc sikere 
fölött való kételkedésnek ilyetén nyilt kifejezése. 

De, amiként 1902 őszén teljesen izoláltan állva hadat 
üzentein a teljes és egyhangú dicsőségben kormányzó Széli 
Kálmánnak s illetőleg a vezérlete alatt álló régi kormányzati 
rendszernek; és amiként teljesen izoláltan egymagam hirdet-
tem a régi pártkeretek lerombolásának szükségét s a fennálló 
tételes alkotmány alapján a radikális, fejlődő, nemzeti, gaz-
dasági, demokratikus alapon nyugvó szociális politika inaugu-
rálását és viseltem gúnyt s lapáttal reám hányt sarat, mig 
nem a bekövetkezett események fényes politikai eredményekkel 
nekem adtak igazat, — éppen ugy most is viselem izolált 
ellenzéki állásfoglalásomért a felelősségnek minden terhét, 
mert a válság összes politikai és eröhatalmi tényezőinek 
mérlegelése mellett belátom, hogy az öi-vény szélére jutunk, 
& ha tovább is haladunk, menthetetlenül belezuhanunk. 

A politikában is tanácsos Pláton bölcs körültekintését 
követni. Mintha olvasta volna a görög bölcs a Buzyrane 
kapuinak föliratát: „Légy merész!" s a második kapun: 
„Légy 

merész, légy merész, örökké légy merész!" s aztán 
megállott a harmadik kapunál: „Ne légy felettébb merész!", 
jegyzi meg Emmerson. 

Ugy látom, hogy a koalíció politikája a harmadik kapu 
előtt tétovázik. 

Azt vélem azonban, hogy akik olyan végzetes harcot 
f°lytatnak, mint a vezérlő bizottság tagjai, azok inkább 



lehetnek tulmerészek, mint tétovázók. A tétovázás ugyanis arra 
vezet, hogy az ellenség a halogatás idejét a maga előnyére 
kihasználja. Kossuth Lajos figyelmeztette erre a magyar 
ellenzéket, Machiavelli szavait idézvén, aki azt mondotta: 
„hogy a kikerülhetetlen összeütközés halogatása az ellenség 
előnyére szokott kiütni". 

Nos, az ellenség az összeütközés halogatásának minden 
előnyét kizsákmányolta a maga előnyére. Kizsákmányolta főleg 
a koalíció ama taktikai balfogását, hogy a kormányzat átvételét 
megtagadta, mert az ellenzéki győzelem politikai eredményét 
értékesíteni kellett volna a kormányzat átvételével s ily módon 
a nemzet politikai életerejét ki kellett volna ragadni a Tisza 
Kálmán-féle közigazgatási törvény gyilkos autokratizmusának 
karjaiból. 

Erről az erőről eddig lemondott a koalíció és előttünk 
áll az a bizonyosság, hogy ha tovább haladunk a meg-
kezdett uton, ki fog tűnni, hogy nemcsak fegyveres erőtelen-
ségiink, hanem politikai gyöngeségiink is az ellenség részére 
termel gyümölcsöket, mert az eredmény odahúzódik, ahol a 
hatalom rendelkezik. 

A harmadik kapu fölirására való utalás nincs tehát 
ellenmondásban azzal a kritikával, amelyben a nemzeti poli-
tika tétovázását részesítem, mert a tétovázás itt nem bölcs 
körültekintést, hanem felettébb való merészkedést jelent. 
Cselekvési elhatározás nélkül a bölcs körültekintés a tétovázás 
abbanhagyását és a kibontakozás határozott irányvonalának 
megvonását jelenti. 

Abban az emlékezetes harcban, amelyet 1890-ben a 
függetlenségi párt kettészakadása alkalmával Ugrón Gáborral 
folytatott Kossuth Lajos, Ugrón Gábor azzal indokolta a 
függetlenségi pártból való kilépését, hogy a párt nem növe-
kedhetik, mert annak némely tagjai 49-esek, a nemzet pedig 
ettől irtózván, a 49-esek miatt idegenkedik a párttól az 
intelligencia; miattuk nem bir többségre jutni a választásoknál. 

Kossuth Lajos 1890 szeptember 25-én Hermann Ottó-
hoz intézett levelében Ugrón felfogására első sorban azt a 
megjegyzést tette, hogy tévedésben van, mert 67-esek is 
hangoztatják a függetlenségi párt szükségességét s éppen 
ezért nem a 49-es szag miatt idegenkednek a párttól, hanem 
azért, mert annak kivitelét, amit Ugrón „personal-unió"-nak 
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nevez, ez idő szerint nem tartják kivihetőnek, tehát az annak 
kivivására irányzott törekvést, mint egy pium deziderium haj-
hászatái inopportunusnak tekintik. 

Kossuth Lajosnak ezt a véleményét a függetlenségi párt 
nagyarányú megnövekedése, éppen az intelligencia segélyé-
vel megcáfolta, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a függet-
lenségi párt végcélját Justh Gyula a király előtt éppen a 
personal-unio kiküzdésében jelölte meg. 

Igen, csakhogy Kossuth Lajos ugyanakkor azt is kije-
lentette, hogy magyar közjogban ez a szó „personal-unio11 

ismeretlen, tehát egy parlamentáris párt politikai programjában 
helye nem lehet. 

Közjogi tartalma szerint tehát a függetlenségi párt prog-
ramja a personal-unio felé való törekvésében ellenkezik a 
magyar közjoggal s ezért a függetlenségi párt ezzel a prog-
rammal parlamentáris pártnak nem tekinthető. 

Ha ezt hirdette Kossuth Lajos, akkor valóban megold-
hatatlan problémának látszik a koronával szemben fölállított az 
o. követelés, hogy a függetlenségi pártból még legális több-
ségre jutása esetén is kormányt nevezzen. 

Ám, ha igy áll a függetlenségi párt kiélezett program-
jával való vonatkozásban a kibontakozásnak parlamentáris 
esélye, akkor nyilvánvaló, hogy a koalíció programjának a 
függetlenségi párt elvi álláspontjával terhelten olyan túlsúlyai 
vannak, amelyekkel partra jutni lehetetlenségnek látszik, ami-
kor ezer és ezer melléktekintet, személyi és pártérdek lehetet-
lenné teszi még a látszólag egy táborban küzdök elvi közös-
ségének szabatos meghatározását is. 

Deák Ferenc 1861-ben az 1790/91 : X. t.-c. álláspont-
ján képviselte Magyarországnak Ausztriától való teljes állami 
függetlenségét. 

Az 1867-iki kiegyezés kétségtelenül nagy esés visz-
szafelé. 

De ha Kossuth Lajos 1869-ben azt hirdette, hogy egy 
általános választáson elérhető függetlenségi győzelemtől az 
1867-es alkotmány összeomlását várni nem lehet; Kossuth 
Ferenc pedig 1903 junius havában, 1904 március havában 
következetesen hirdette, hogy nincs itt az a történeti idő, ami-
kor függetlenségi jogainkért a harcot sikerrel fölvehessük, 
™ert útjában áll ennek éppen az 1867-iki alkotmány; s hir-



dette ezt 1905 január havában is, kifejezvén egyúttal a katonai-
kérdések sikere tekintetében is aggodalmait, — akkor miként 
lehet nekünk közkatonáknak hitünk és bizodalmunk annyi 
visszaveretés után is a mostan folyó erőtelen harc sikerében ? 

Adja Isten, hogy csalódás kövesse aggodalmaimat és a 
teljes siker dicsőségének koszorúját tehesse a nemzet vezé-
reinek fejére. 

A becsületes kötelességteljesítés tudata engem megnyug-
tat, mert legjobb meggyőződésem és tudásom szerint ki is 
mertem mondani azt, amit ezren és ezren éreznek és kimon-
dani szeretnének. 

E=3 
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Jegyzet. 

A király 1905 október 10-án kelt és 
18-án publikált kézirata szerint újból 
kinevezte Fejérváry Géza bárót, meg-
bízván őt azzal, hogy a válságos hely-
zetből a kibontakozást alkotmányos uton 
mielőbb megvalósítani igyekezzék. 

KristóffyJózsef belügyminiszter októ-
ber 25-én rendeletet küldött a vár-
megyékhez, követelvén a föltételes enge-
delmességet. 

Szegedre is megérkezett Fejérváry 
Géza báró miniszterelnöknek 1905 októ-
ber 23-án kelt rendelete, amelyben a 
tisztviselők törvényes kötelességteljesi-
tését követelte. 

Az egész ország lángba borult s 
minden komoly megfontoltság azt pa-
rancsolta, hogy a koalíció vegye át a 
neki felajánlott kormányzatot, állítsa 
helyre a nemzet nyugalmát. 

Még mindig szították a forradalmat, 
mintha a nemzeti célokat elérhetőknek 
tartották volna, pedig már tudták, hogy 
elérhetlenek. 



A káosz. 
1905 október 29. 

Nagy esemény színhelye lesz ma Szeged. 
Bánffy Dezső báró, a város I-ső kerületének ország-

gyűlési képviselője nyilatkozni fog a politikai helyzetről. 
A nyilatkozatot beszámoló beszédnek is lehetne minősíteni. 
És pedig teljes joggal. — Amióta ugyanis az uj párt illusz-
trisz vezére Szeged polgárságától népképviseleti megbízó 
levelet kapott, egyetlen egyszer sem volt még rá alkalom, 
hogy a képviselő megjelenhetett volna választói előtt és 
beszámolhatott volna azoknak az irányelveknek parlamenti 
képviseletéről, amelyeknek szem előtt tartásával őt Szeged 
polgársága bizalmával megtisztelte. 

Bizonyára nem Bánffy Dezső bárón mult az alkalom 
keresése és megtalálása. A politikai viszonyok szeszélyes és 
elfajult alakulása tette lehetetlenné nemcsak azt, hogy a kép-
viselő parlamenti tevékenységet fejtsen ki programja érdeké-
ben, hanem még azt is, hogy programjának a többi pártok 
Programjától való különbözőségét megóvhassa. Hatványozottan 
nehézzé vált ez a helyzet éppen Bánffyra nézve, aki nemcsak 
képviselő, hanem pártvezér is és mint ilyen a koalíció vezérlő 
bizottságában az egész koalíció taktikai politikájához volt 
kénytelen alkalmazkodni. Hogy ez az alkalmazkodás a nem-
zet jóhiszeműen mérlegelt érdekei kedvéért történt, azt senki 
sem vonhatja kétségbe. Bizonyos azonban az, hogy a politikai 
viszonyok mai kaotikus rendszertelensége és a választó pol-
gárság tájékozatlansága jórészt abból származott, hogy a 
Pártok fővezérei, mint a koalíció vezérei, nagyobb súlyt 
helyeztek egyéni érvényesülésüknek publicistikai uton való 
kiküzdésére, mint a polgárság politikai éberségének, öntuda-
tosságának közvetlen érintkezés utján való fentartására és 
fokozására. 

A Zeit, vagy Neue Freie Presse vezércikk rovatai alkal-
masabb talajnak látszottak a harc sikeres megvívására, mint 



a választó kerületekkel való érintkezés utján a polgárság 
koalíciójának szervezése. 

így következett el az a sötét káosz, amelyben senki 
sem lát egyebet sürü sötétségnél. Egymásba ütköző, mene-
külni akaró kényszerutasok vagyunk mindannyian s mert 
egyebet nem tehetünk, bandukolás közben beleharapunk egy-
másba, azt vélvén, hogy ezzel boldogítjuk a hazát. 

A káosz azonban nem tarthat örökké. 
A „legyen világosság" isteni parancsnak végre is érvé-

nyesülni kell a magyar nemzet politikai világában is s ha 
nem rendelkezünk is Messiásokkal, akik isteni küldetés alapján 
gyújthatnak előttünk fáklyát, kalauzok talán mégis csak fognak 
akadni, akik megtalálják a kivezető ösvényt s visznek ben-
nünket magukkal a friss üde levegőre, ahol ismét elvisel-
hetővé válik az élet és termővé az emberi munka. 

És ezzel meg van oldva a Bánffy szegedi nyilatkozá-
sának politikai jelentősége és rendeltetése. 

Ha eddigelé sajnosan kellett is nélkülöznünk annak a 
jogosult várakozásunknak teljesülését, hogy ha már városunk 
egyik kerületét egyik legelső államférfi képviseli Bánffy Dezső 
báró személyében, akkor a válság alatt az ő személye révén 
Szeged válik a nemzeti politika irányításának súlypontjává; 
és ha már ebben a várakozásunkban eddigelé annyira csalód-
tunk, hogy a hónapok óta tartó válság alatt a vezérlő bizott-
ság egyetlen egy tagja sem tartotta érdemesnek Szeged közön-
ségét arra, hogy a nemzeti küzdelem lábát Szeged erős 
nemzeti talajában vessék meg, akkor legalább most a válság 
döntő fordulóján a város nagynevű képviselője itt Szegeden 
tájékoztassa az ország közönségét a koalíció eddigi politiká-
jának irányelvei, célja és eredménye felől és mindenekfölött 
megjelölje azt a célt, amelyet a nemzeti elleniállás további 
föntartásával elérni akar és elérhetőnek tart. 

Az a kölcsönös káromkodás és szidás, amelylyel a 
különböző politikai nézeten levő politikusok, publicisták és 
polgártársak egymást traktálják, helyén lehetett addig, amíg 
arra volt szükség, hogy alaposan bepiszkoljanak mindenkit. 
Ez a piszkolási törekvés nem egyesek gonosz indulataiból, hanem 
a politikai küzdés psychológiájából magyarázható. Mindenki 
bölcs, mindenki lángoló hazafi, aki velünk egy nézeten van; min-
denki ostoba, mindenki hazaáruló, aki a másik párthoz tartozik. 
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Aki a politikai élet forgatagába kerül, az így itél ellen-
feleiről s még a mérsékeltebb kivételek is kénytelenek 
elismerni, hogy ellenállhatatlan lelki kényszer hatása alatt, 
statarialiter bánnak el ellenfeleikkel. 

Kossuth és Széchenyi is igy harcoltak egymással. 
Széchenyi Kossuth pártját „hazaboldogitó" pártnak 

csúfolta s így jellemezte: 
„A hazaboldogitó címmel felékesitetí honfiakban nincs 

egyéb vérlüktető, sem más hazafisági mozgató, mint egy, 
jóllehet, nem ritkán a legszerényebb színekbe burkolt, telhe-
tetlen uralkodási vágy, melynek mindent alárendelnek, mint-
hogy alkudozni nem akarnak és hajlani csak akkor készek, 
amikor hajszálig teljesíttetik, amit praeskribálnak s a melyet 
ekkép, mert már másodtermészetükké vált s abból e szerint 
ki nem vetkezhetnek többé, ha annak hódolni nem akarunk 
s nem kivánjuk a leggyülöletesebb zsarnokság alá hajtani 
fejeinket, minden áron megtörnünk kell." 

Kossuth sem maradt adós. Ő viszont Széchenyiéknek 
azt vetette szemükre, hogy „a saját és a kormány érdekeinek 
mindenkor alárendelik az ország érdekeit". 

íme Magyarország politikai életének két legnagyobb 
lángelméje, akik most mythoszi fényben ragyognak fölöttünk, 
éPP ugy traktálták annak idején egymást, mint most Ap-
ponyi Albert és Tisza István, avagy Gajári Ödön és boldo-
gult Bartha Miklós. 

Ám az a tény, hogy a kritikai túlzások a politikai küz-
dések természetrajzához tartoznak, más tanulságos megálla-
pításhoz is vezet. . 

A Kossuth jellemzését megérdemlő kormánypárt — 
Bluntschli szerint még a miniszterek előtt sem áll becsülésben 
és a nemzet lenézi öt. Alig érdemli meg ez a párt a politikai 
Párt nevét, minthogy politikai meggyőződése nincs. A hata-
lom kezelőinek erkölcsi érték és politikai méltóság nélküli 
függeléke ez. Rendesen a korrupcióra kész s hajlandó szol-
gálatát áruba bocsátani és hűségét megszegni. 

A Széchenyi jellemzését megérdemlő ellenzéki pártnál a 
mozgató .erő, ugyancsak Bluntschli szerint — jóllehet, nem 
a z önhaszon, miként a kormánypártnál, de igenis az akara-
tosság, az államtekintélylyel szemben dacos ellenszegülés és 
^nnak megzsibbasztása, az anarchia államellenes szelleme. 



Épp oly kevéssé érdemli tehát ez meg a politikailag érett nemzet 
kegyét, mint a kormánypárt egy jeles kormányét. 

„Midőn a húszas és harmincas években — irja Bluntschli 
— a német kamarában ilyen ellenzéki párt ütötte föl a fejét 
s a nép rokonszenvét megnyerte, ez csak az államélet éret-
lensége mellett tanúskodott. Ekkor még a nép nagy részében 
el volt terjedve a hit, hogy csak az a hazafi, aki opponál és 
csakis addig, amig opponál. Ily veszélyes tévhit elterjedése 
után könnyen megérthetjük, miért veszti el a kormány, hozzá-
járulván még saját hibája is, erkölcsi jó hírnevét. Midőn 
akkor az addigi ellenzék vezérei a kormányba léptek, már 
maga a belépés gyanússá és gyűlöltté tette őket." 

Hogy a régi szabadelvű pártot a további politikai biza-
lomra méltatlan kormánypártnak ítélte a nemzet, azt bizonyí-
tanom, a teljes semmivéválás után, fölösleges. 

Hogy a függetlenségi párt politikája is kihívta maga 
ellen a bizalmatlanság jogosultságát, az is történeti igazság. 

Ha pedig igy állnak a tények és politikai igazságok s 
három esztendő alatt koromfeketére piszkoltuk egymást, akkor 
talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy a kivezető ut kere-
sésének oda kell irányulnia, ahol az állandó parlamenti munka 
alapját képező egészséges pártalakulások megtalálhatók. 

Vagyis, mint minden betegségnél, a politikai nyavalyák-
nál is a baj gyökerét kell fölkutatni, ha gyökeresen akarunk 
gyógyítani. 

Persze, most, amikor az alkotmányrombolás permanen-
ciájában élünk, ugrásnak tetszik a pártalakulás szükségének 
előtérbe állítása. De csak látszik. És pedig azért csak látszik, 
mert az alkotmányválság is abnormis pártviszonyokból kelet-
kezett és fokozódott a lehetetlenségig csak azért, mert a 
koalíció föntartása útjába állott a politikai erők parlamenti 
érvényesülésének és most ugy látszik, hogy az alkotmányvál-
ságot kell előbb megoldani és csak azután lehet pártszervez-
kedésekről beszélni; holott az alkotmányválság csak okozata 
lévén az egészségtelen parlamenti pártviszonyoknak, az okot 
kell előbb megszüntetni és azután bármily nehéznek látszik is, 
elkövetkezik az alkotmányválságból való kibontakozás is. 

Hogy ma már mind a két baj krónikus és szervi ösz-
szefüggésben állván egymással, a kettéválasztás nehéz, az 
bizonyos. 

112 



De éppen ezért bizonyos az is, hogy az operáló késnek 
most már nem szabad a beteg test fölületén ugrándoznia, 
hanem bele kell vágni egészen az elevenig, hogy min-
den kóros anyag eltávolítható és a teljes gyógyulás várható 
legyen. 

A teljes gyógyulás pedig nem kicirkalmazott progra-
moktól, nem jó programkérdésekkel való dacolástól, nem a 
nemzet alkotmányos és történeti igazságainak napról-napra 
fokozódó erőszakosságokkal való eltiprásától és a személyi 
aspirációk tulhajtásától, hanem a kölcsönös sérelmek expiálása. 
alapján munkaképes parlament és a legszigorúbb alkotmá-
nyossági elvek alapján álló kormányzat megteremtésétől lehet 
várni. 

A fő kérdés tehát, aminek megfejtését Bánffy Dezső 
bárótól várhatjuk, az, hogy a koalíció föliratának a királyhoz 
történt juttatása óta lényegesen változott politikai viszonyok 
között mi az a határozott cél, amit a koalíció a nemzeti 
ellentállás segélyével ki akar küzdeni. 

A nemzeti ellenállás ugyanis nem öncél, hanem csak 
eszköz, valamely politikai eredmény kiküzdéséhez. 

Ha lehet még a koalíció föntartása utján elérhető célt 
meghatározni s ezt Bánffy meg is fogja határozni, akkor 
világosság fog elözönleni a sötét Káosz fölött és nyílegyenesen 
haladhatunk a kitűzendő cél felé. 

De ha nem tud ilyen célt kitűzni, akkor meg kell fej-
tenie azt a másik kérdést, hogy 67-es alapon álló nemzetig 
Programját a 48-as függetlenségi párt törekvéseinek kedvező 
hangulat szitásával miként véli érvényesíthetni anélkül, hogy 
sürgősen szabaddá tenné a közjogi bonyodalmaktól irtózónak 
hirdetett gazdasági és szociális politikáját ? 

A szegedi I-ső kerületben tudvalevőleg alig számba-
vehető a 48-as elvű polgárság. 

Elvűt és nem érzelműt mondok. 
Valamennyien függetlenségi érzelműek vagyunk; de nem 

vagyunk a gyakorlati politika eszélyességi követelményei miatt 
agynevezett függetlenségi 48-asok. 

Csak annyira vagyunk 48-asok, mint Kossuth Ferenc. 
Ezért mondottam a Bánffy-párt alakuló nagygyűlésén 

!904 május 8-án, hogy mi a nemzeti érzések politikája helyett 
0 nemzeti érdekek politikáját akarjuk gyakorlativá tenni. 
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Beismerem, hogy az időközi forradalmi hangulat az 
érzések politikáját csaknem egyenértékűvé s illetőleg azonossá 
tette az érdekek politikájával. 

Ha azonban ma már nem lehet kétségbe vonni, hogy 
az érzések tovább ragadtak bennünket a vágyak szárnyain, 
mint ahol érdekeink tápláló erőt szívhatnak magukba, akkor 
érzéseinket vissza kell szorítanunk és fölismert érdekeinket 
nyíltan és becsületesen keresnünk kell lent azon a földi uton, 
amelyen az élet halad és amelynek határpontján oz erő szab 
mértéket a jognak. 

CZj 
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1 Jegyzet. 

Az elfajult politikai viszonyok bacil-
lusai nemcsak a közigazgatás, hanem az 
igazságszolgáltatás szervezetét is meg-
fertőzték. 

Lányi Bertalan igazságügyminiszter 
1905. november 2-án főleg a közigaz-
gatási rend megvédése érdekében ren-
deletet adott ki az összes főügyészsé-
gekhez és kir. ügyészségekhez címezve, 
amelyben a nemzeti ellentállás egész 
területén elkövethető bűncselekmények 
(hivatali kötelesség megtagadása, ható-
ság elleni erőszak, izgatás) szigorú 
megtorlására hivja föl a figyelmüket. 

A rendelet minisztertanácsi határo-
zatból keletkezett. 



Politikai tévelygések. 

Lehet, hogy ezek a sorok is tévelygés számba mennek. 
Mégis leirom őket; menjenek a többivel. 
Azt lehetne mondani, hogy Magyarország a hazug igaz-

ságok országává vált, ahol az elmék tévelygő kalandozása 
minden igazságot meghamisít és a legtisztább igazságot is a 
hazugság szinében tünteti föl. 

A magyarázat nagyon egyszerű. Ahány lap, ahány párt-
vezér, annyi igazságot hirdet. Mégis hazugságnak látszik 
valamennyi, mert egyik sem ott és abban az irányban hir-
deti az elvontságában doktrinér értékű igazságot, ahol gya-
korlativá kellene tennie, hanem hirdetik elvontan és függet-
lenül a népjólét egyetemessége által megszabott harmóniára 
való törekvés szükségszerűségétől. 

Széli Kálmán taktikai botlásaitól kezdve egész az igaz-
ságügyi miniszter tegnapi rendeletéig szakadatlan láncolata 
áll előttünk a politikai tévedéseknek és a miközben részle-
tekben összetörték az alkotmányt, nem veszik észre, hogy az 
alkotmányon harc közben ejtett sebek gyógyítása nem lehet 
a küzdelemnek sem célja, sem csereértéke, hanem csak indító 
oka lehet a küzdő felek elmélkedésének a fölött, hogy akár 
egyik, akár másik részről van-e érielme a háborúskodásnak, 
a v a gy a józan belátás parancsához képest meg kell előzni az 
alkotmány további rombolását és hasznosítani kell az eddigi 
karc kiküzdött eredményét annak az általános nemzeti érdek-
nek biztosításával, hogy helyre áll ismét az alkotmány 
uralma. 

A háborúban sem az a cél, hogy a harc közben eleset-
tek feltámasztassanak, vagy a sebesültek még a harc folyama 
alatt meggyógyíttassanak, hanem az, hogy a háború okául 
szolgáló célt a hadizenő fél kiküzdje; s ha célja elérhetet-
lennek mutatkozik, a további emberanyag s egyéb gazdasági 
javak pusztulását a békekötésre való törekvéssel megelőzze. 



A rekriminációkkal, a kölcsönös szidásokkal, gyanúsí-
tásokkal, káromkodásokkal a bajokon segíteni nem lehet. 
Hiábavaló a koalíció hibáztatása, amiért a vezényszó jegyé-
ben indított harc alatt lemondottak annak kiküzdéséről, a 
népet mégis abban a tévedésben tartották, mintha a harcot 
még mindig a vezényszóért folytatnák. 

Kinek volna bátorsága azt mondani, hogy a vezényszó 
jegyében folytatott politika a büntetőtörvénykönyv terminoló-
giája szerint minősíthető politikai megtévesztés, főleg amikor 
senki sem meri állítani, hogy a koalíció vezérei dolose jártak 
e l ; hanem csak annyit lehet mondani, hogy a korona merev 
tagadó álláspontját a vezényszó követelésének látszólagos 
fentartásával akarták a nép hangulatának szitásával egyéb 
ellenzéki célok érdekében hasznosítani. 

Ki merné azt kétségbevonni, hogy a királyi, vagy még 
inkább császári akaratnak a nemzet akaratával való rideg 
szembeállítása mindkét részről inkább taktikai szélsőségek 
csinytevése volt, semmint alkotmányjogi meggyőződésből 
származó igazság hirdetése, amidőn mindkét részről föl kell 
tételezni annak tudását, hogy nincs az az alkotmány, amely 
önmagát meg tudná óvni a saját belső forradalmaitól, ha a 
kezelésére hivatott emberek mindenáron össze akarják zúzni a 
forradalom ellensúlyául szolgáló intézményes biztosítékokat. 

Ennek a tudásnak tartalmában pedig ott rejlik az az 
igazság, hogy a magyar közjog terminólogiája szerint a király 
és a nép együtt a nemzet s eszerint a koronát viselő egyé-
niség királyi minőségében nem mint egy fizikai személy áll 
egyéni akaratával a nép millióival szemben, hanem mint a 
nemzet egyik fele épp oly jogosult a nemzet akaratának kép-
viseletére, mint a nép maga. 

Ott van ez a közjogi igazság az 1867 : XII. t.-c.-ben 
is fényesen formulázva, ahol a pragmatika szankción alapuló 
együttes és elválaszthatlan birtoklás ténye mellett a Habsburg-
dinasztiával s illetőleg annak uralma alá tartozó többi orszá-
gokkal szemben nem „ű nemzethanem „az ország„az 
országgyűlés" (tehát a király és a nép együtt) tartja fönn 
Magyarország teljes és tökéletes állami függetlenségét és 
bástyázza körül intézményes biztosítékokkal. 

Magyarország mint territoriális államalakulat összes javai-
val egyetemben külön válik mint fizikai jelenség a király fizikai 
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személyétől, lakosságának milliói azonban a királylyal együtt 
egységes és osztatlan nemzetet alkotnak a magyar szent ko-
rona joghatósága alatt. 

Verbőczy Hármaskönyvének II. rész 3. címének 3. és 4. 
§§-aiban van szabályozva, hogy csak a király és a nép 
együtt alkothatnak törvényeket; de akár a királytól, akár a 
néptől indul ki a törvényalkotás kezdeményezése, törvény 
csak ugy jöhet létre, ha a fejedelem beleegyezése és meg-
erősítése mindkét esetben azokhoz hozzájárul. 

íme a király vétó-joga a magyar közjogban, ami a 
királyt nemcsak fegyveres erejével, hanem a jog hatalmánál 
fogva is a nemzet erősebbik felévé minősiti. 

Szabatos és komoly gondolkodás mellett tehát nem 
lehet arról beszélni, hogy a király akarata szemben áll a 
nemzet akaratával; hanem csak azt lehet mondani, hogy az 
alkotmány által teremtett szervek fölmondták a szolgálatot 
és nem képesek a nép és király együttes akaratát, mint 
nemzeti akaratot, kifejezésre juttatni abban a formában, 
amely formában a nemzetek akarata a parlamentárizmus sza-
bályai szerint kifejezésre jutni szokott. 

Kétségtelen, hogy olyan egyetemes láz közepette, mint 
amilyenben ma a magyar nemzet lelkülete lobog és amelyet 
föltétlenül kárhoztatandó belügyi és igazságügyi rendeletek 
agresszivitásával megbotránkoztató módon szítanak, lehetet-
•enség azt kívánni, hogy közjogi igazságok irányítsák a köz-
hangulatot. Amikor azonban mégis azt látjuk, hogy a kor-
mány programjában törvényhozási föladatként előtérbe állított 
megbecsülhetetlen értékű parlamenti és szociális reformkérdé-
sek jelentőségét azzal akarjuk devalválni, hogy azt a király 
egyoldalú akaratából származó erőszak eredményének sze-
nt jük feltüntetni, akkor mégis szemügyre kell venni a tör-
vények keletkezésének alkotmányos mechanizmusát és le kell 
szűrnünk a való igazságot, ha csak egyéb célunk nincs, 
mint a lázítás állandósítása és a válság olyan politikai ered-
ményeinek összezuzása, amelyekre az összes politikai pártok 
büszkék lehetnének, — ha igazán Magyarország demokráciá-
jának szolgálatában állanak. 

A fölismert igazság pedig az, hogy az agyonhivatkozott 
angol alkotmány szerint a királynak az a joga, hogy a par-
tement két házának egyező határozataitól is megtagadhatja a 



szentesítést, abban leli korrektivumát, hogy „az angol korona 
hatalma nem függ többé azon vétó-jogtól, melynek segélyé-
vel elméletileg birt jogánál fogva őfelsége mindig megaka-
dályozhatja a parlamentben keresztülment törvények érvénye-
sülését, hanem sokkal inkább a miniszterei fölött s ezek által 
a törvényhozás mindkét háza fölött birt azon befolyástól függ 
az, melynél fogva már előbb van alkalma akaratát érvényesí-
teni, mintsem midőn a javaslatok a parlament elé terjesztve, 
megnyerték annak beleegyezését. A parlamenti kormány feles-
legessé tette a vétót, fölmenti a koronát attól, hogy a parla-
menttel ily egyenesen szembeszálljon s a szentesítés a mai 
gyakorlatban csak azt fejezi ki, hogy a törvény formailag is 
kellő módon jött létre.u 

A gyakorlatban éppen igy áll a törvényhozás nálunk is. 
Ennek a kipróbált alkotmányos gyakorlatnak a tükrében 

szemlélve a válság mai stádiumát, meg lehet állapítani, hogy 
pusztán azért, mert olyan kormány szolgáltatta a nemzet régi 
vágyait felölelő reformprogramot, amelyik ellen akkor, mikor 
mint ügyvezető jelentkezett, az országgyűlés mindkét háza 
bizalmatlanságot szavazott s ennek következtében állásáról 
le is mondott, — ezt a programot nem lehet a király által 
a nemzetre erőszakolt programnak mondani és egyszerűen a 
sárba taposni. 

Ezt csak akkor lehetne tenni, ha a program a nem-
zetre nézve idegen, retrogád irányzatú, jogfosztó törekvéseket 
árulna el. De mert ennek éppen ellenkezője, vagyis az áll, 
hogy a program reform-tartalmát a koleált pártok összesége 
a magáénak reklamálja, ezért csak azt lehet mondani, hogy 
a koalíciónak politikai jogosultsága van arra, hogy ha már 
a király éppen a koalíció által folytatott nemzeti küzdelem 
hatása alatt a népjogok álláspontjára helyezkedett, akkor 
ezeknek a népjogoknak törvényhozási uton való érvényesítésé-
vel a koalíció vezérei bízassanak meg. 

Hogy a koalíció ezt a reformprogramot súlyos politikai 
beszámítás alá esők taktikai hibából nemcsak elutasította ma-
gától, hanem tartalmilag is diszkreditálta, az mitsem változtat 
a program reform tartalmának értékén, hanem csak azt a politikai 
szerencsétlenséget idézte elő, hogy a helyzetet még súlyosabbá 
tette és olyan kormány kezére játszotta, amely provenienciájának 
terheltsége miatt a siker reményével alig kecsegtetheti magát. 
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Nehéz, kinos, alig megoldható probléma. 
De bátorkodom fölvetni azt a kérdést, hogy ha a koalíció 

-abszolút biztos a tekintetben, hogy a nemzet többsége mel-
lette áll s biztos abban, hogy általános választás esetén a 
kormány programjával együtt elbukik, ugy miért helyezkedik 
az államélet teljes destrukciójának álláspontjára és miért nem 
várja inkább örömmel a döntő ütközet mielőbbi elkövetkezését, 
amikor a nép igazán afölött mondana Ítéletet, hogy a koalíció 
fentartását kivánja-e eddig még nem formulázott konkrét tör-
vényhozási célok nélkül, avagy gyökeres szociális reformpolitikát 
óhajt, amelynek homlokterében áll a parlament olyan újjá-
szervezése, amelyen belül a nép egyetemének valódi képviselete 
nemcsak lefelé az összes néprétegek szociális érdekeit, hanem 

fölfelé a nemzeti állam kiépítésének föltételeit is félelmetes ere-
jének oltalma alá helyezné. 

De nem kevésbbé jogosult az a kérdés is, hogyha a 
Fejérváry-kormány komolyan akarja programját megvalósítani 
és komolyan bizik abban, hogy a választások alkalmával a 
nép, felismervén a programban foglalt reformok jelentőségét, 
őt bizalmával támogatni fogja, akkor miért nem veszi tudo-
másul ennek a bizalomnak most még csaknem teljes hiányát 
és alkotmányos törekvéseinek jóhiszeműségét, miért diszkredi-
tálja a nemzet ellentállási hangulatának erőszakos fellázitásá-
sával s miért szédül bele olyan taktikai fogások alkalmazá-
sába, mint aminő a Lányi-féle rendelet kibocsátása, amelyek 
semmiképpen sem alkalmasak arra, hogy a program mellett 
politikai bizalom érlelődhessék meg. 

Vagyis: mindkét részről a szertelenségeknek. olyan esz-
közeivel folyik a küzdelem, hogy igazán ember legyen a tal-
Pán, aki akár az egyik, akár a másik részen állást mer fog-
lalni, mert a haza sorsával való foglalkozásnak éppenséggel 
nem kellemes járuléka a hazaárulással való megbélyegzés, 
amely kellemességnek most mindenki ki van szolgáltatva, 
akár jobbra, akár balra irányítsa is politikai meggyő-
ződése. 

Végzetesebb hibát nem követhet el a kormány, minthogy 
az igazságszolgáltatás erejét politikai célok szolgálatába kény-
szeríti s bármily nagy állami érdek fűződik is ahhoz, hogy a 
nemzeti ellentállás érdekében teljes joggal és törvényesen 
Jgénybe vett törvényhatósági rezisztencia területén az állami 



élet gépezete működésben tartassák, ezt az érdeket semmi-
esetre sem szabad az igazságszolgáltatás semleges területének 
megfertőzésével szolgálni. 

Éppúgy, mint amiként a vasúti sztrájk alkalmából kép-
telenségnek látszott előttem, hogy bármely vasutast bünvádi-
lag üldözni lehessen egy egyetemes szociális mozgalom 
kényszerhatása alatt elkövetett eljárásáért, épp ugy képtelen-
ségnek látszik előttem az is, hogy egy 3 év óta tartó politi-
kai válság hatása alatt megérlelődött politikai hangulat szug-
gesztív hatása alatt cselekvő állampolgár büntetőjogilag fele-
lősségre vonható lenne. 

Ezen elmélkedésem alapját és inditó okát a mostani 
válság konkrét eseményein kívül főleg azoknak az esemé-
nyeknek a hatása keltette bennem, amelyek az 1867-iki ki-
egyezés után az első Andrássy-kabinet hatalomra lépése alkal-
mával történtek. Az ezeknek az eseményeknek hatása alatt 
kelt politikai képe az országnak motívumaiban és eredmé-
nyeiben teljesen azonos volt a mostanival. 

Kossuth Lajos váci levelében kimondta a dinasztia in-
kompatibilitását Mpgyarország függetlenségével. [Andrássy a 
Kossuth-kultusz észlelhető elfajulásaitól tartván, lefoglaltatta 
a „Magyar Újság" azon számát, amely Kossuth levelét közzé-
tette. Ez a lefoglalás vezetett a Heves vármegyével kitört 
konfliktusra. Eger városa ugyanis bizalmat szavazott Kossuth-
nak s a kormány elrendelte a bizalomszavazatról szóló vég-
zés megsemmisítését. A kormány rendeletét azonban Heves 
vármegye nem hajtotta végre s igy Andrássy az engedel-
messég megtagadására királyi biztos küldésével felelt s hogy 
megmutassa erélyét, Böszörményi Lászlót, a Magyar Újság 
szerkesztőjét is pörbe fogta. Ennek nyomán olyan általános 
anarchia fejlődött ki, hogy az ellenzék mérsékelt elemei is 
annyira megdöbbentek, hogy Tisza Kálmán a baloldal érte-
kezletén nyíltan elismerte, hogy a társadalmi rend van fenye-
getve. A szélsőséges izgatások nyomán az esküdtszékek is 
beleszóltak a küzdelmekbe, amelyeket az alig megalakult 
minisztérium a mérsékeltebb ellenzéki elemektől is támogatva 
viselt a túlzó izgatás ellen. 

Kossuth Lajos pedig okulva a tapasztaltakon, 1869-ben 
irott levelében figyelmeztette párthiveit, hogy még legális 
többségre jutásuk esetén sem várhatják a 67-es alkotmány 
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összeomlását, hanem legnagyobb eredményként várhatják a 
nemzet szabadabb mozgását a belreformok területén. 

íme itt vannak előttünk a szélsőségekben mozgó izga-
tások, az Andrássy Gyula által 1868-ban már mozgósított 
kormányhatalmi eszközök s a nemzet szabadabb mozgása a 
belreformok területén. 

De most előttünk áll egy sokkal nagyobb eredmény s 
ez az, hogy a belreformok a király hozzájárulásával törvény-
hozásilag megvalósíthatók lennének. Miért nem találkozási 
pontokat s miért inkább szétválasztó, dinamikai erőket kere-
sünk tehát tovább a harctéren ? 

Akkor, 1868-ban a társadalom öntudatra jutása állott 
útjában a további anarkisztikus bomlásnak s volt bátorságuk 
az embereknek arra, hogy akik nyíltan Deák Ferenc politi-
káját követték, a szélsőséges 48-as áramlatokkal szemben 
Deák-körök szervezésével tömöritették azokat, akik békét és 
rendet akartak az érlelő munka érdekében. 

Hol rejlik tehát az a nagy bün azok terhére, akik bátor-
ságot vesznek maguknak arra, hogy a béke felé való törek-
vés szükségét hirdessék és kritikát mondjanak azok fölött 
is, akikkel eddig együtt küzdöttek s azok fölött is, akikkel 
sem nem küzdöttek, sem nem küzdenek, de akik akár jó-
hiszeműséggel, akár helytelenül értelmezett politikai és ha-
talmi jogkörben hibákat és botlásokat követtek el, aminek 
árát csak a nemzet adhatja meg? 

!ZD 
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Jegyzet. 

Az egykorú koalíciós lapok közlé-
seiből megállapítható, hogy már nyíl-
tan hirdették a nemzeti követelések ki-
küzdhetetlenségét, a forradalmat mégis 
szították, ahelyett, hogy a kormányt 
átvették volna. 

A főispáni installációk körül napi-
renden voltak a világra szóló botrá-
nyok. 



Politikai következetesség. 
1905 november 12. 

Azt olvastam Bodley kitűnő könyvében, hogy államférfi, 
aki e névre érdemes, sohasem volt még teljesen következetes, 
még ha a legállhatatosabb természetű volt is. „Különféle 
befolyások vannak, amelyek a polgár közszereplésének folya-
mát még a legrendezettebb országokban is irányítják. 
Ott vannak a szubjektívnek nevezett befolyások, amelyek az 
embert szellemi fejlődésének fokozatos stádiumában arra 
késztetik, hogy megváltoztassa a kormányzat tudományáról 
és törvényhozásról való nézetét. Ott vannak a társas érint-
kezésben való viszonyai, amelyek módosítják az eszméit. 
Es ott van azonfelül a társadalom örökös evolúciója, amely 
a polgárosultság előrehaladtával uj szükségleteket teremt, 
amikről az államnak gondoskodnia kell. Az opportunizmus, 
a maga egészséges értelmében, az alkalmazkodás művészete 
változó körülményekhez, amelyek még a politikai rázkódtatá-
soktól mentes országokban is előállanak". 

Magyarország politikai viszonyainak örökös forradalmi 
megrázkódtatásai rosszul értelmezett politikai következetességből 
származtak. Az a közjogi kapcsolat, amelyet a pragmatika 
szankció Magyarország és Ausztria között a trón mindenkori 
birtokosának személye révén teremtett, kiapadhatatlan forrása 
sz együttesen birtokolt országok érdekösszeütközéseinek, 
másrészt a bécsi politika összbirodalmi törekvéseinek. Hogy 
ezeket az érdekellentéteket és a bécsi kamarilla beolvasztási 
törekvéseit mindenkoron a nemzet legjobbjainak együttes 
erejével kellett ellensúlyozni, az szomorú végzete nemzetünknek. 
Magában véve azonban ez még nem jelenti azt, hogy annak az 
államrendnek keretében, amelyet az 1867: XII. t.-c.-vel biz-
tosított magának Magyarország, a régi szabadelvű és függet-
'enségi 48-as párthoz való tartozandóság makacsul követke-
2etes hirdetésével és fentartásával lehetetlenné tétessék egyrészt 
a társadalom fejlődése, másrészt olyan egészséges politikai 
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irányváltozások kialakulása, amelyek a régi pártkeretek között 
elhelyezkedett konzervatív politika tartalmatlanságát és cél-
tudatlanságát tiszta világításba helyezik. 

A sújtó villámokkal terhelt politikai égboltozat minden 
pontján Kátók trónolnak most, akik a nemzeti hangulat 
palástjával vértezve árgusszemekkel leskelődnek mindenki után. 
És pusztán azért, mert velük egy véleményen nincsenek, 
sárral és piszokkal dobálják nyilván csak azért, hogy maguk 
hófehér tisztáknak látszassanak. Politikai elhatározásának 
mindenki független ura s csak a szenvedélyek észbontó for-
gatagában nyúlnak a küzdő felek a becsületrablás fegyvereihez, 
ahelyett, hogy a kitűzött célok mértékéig felhevített nép-
hangulat továbbhevitésében megállnának és az irányítás köte-
lességét abban ismernék fel, hogy az eszményi törekvéseket 
összhangba hozzák a gyakorlatilag elérhető célok politikai 
követelményeivel. Igaz, hogy a gyanúsítás fegyvereivel való 
küzdés sem Magyarországon, sem más államokban nem 
ismeretlen. Éppen ezért, aki politikai küzdelemre vállalkozott, 
annak sem a népkegy verőfényes mosolygását nem szabad 
elbizakodottsága alapjául tekinteni, sem a rágalmakat nem 
szabad tragikusan felfognia. El kell viselni mindkettőt, mint 
természetes folyományát a politikával való foglalkozásnak, 
amit lehet művészi kedvtelésnek s lehet a pocsolyában való 
fürdésnek is nevezni. Anglia és Franciaország a XIX. század-
ban a politikai korrupció melegágyai voltak s a politikai 
történetírók nem az egyének erkölcsi elvetemültségében, 
hanem a politika azon transzformáló hatásában keresték a 
magyarázatot, amely szerint minden társadalom politikai párt-
jainak a zömét átlagos erkölcsű emberek alkotják, akik csak 
az emberi lehetőség határai között tudják a közönséges 
értelemben vett erkölcsösségüket megóvni. 

Szó sincs róla, mintha ezeknek az igazságoknak meg-
állapítása és felszinrehozása valami lélekemelő eszmekörbe 
emelne bennünket. De, amidőn előttünk áll az a szomorú 
tapasztalás, hogy a politikai elvaduitságok közepette immár 
nem oda nehézkedik a küzdés súlypontja, ahol a nemzet jól 
felfogott érdeke eldől, hanem oda, ahol szemétdombok gyü-
lemlenek össze az ellenfelekre szórt piszkokból, akkor végre 
is meg kell barátkozni azzal a gondolattal, hogy mindazok, 
akiket ezidő szerint Magyarországon legazembereznek, meg-

126 



iZÖtt 
cél-

iden 
;ulat 
itán. 
nek, 
iguk 
ínak 
for-

ihez, 
nép-
köte-
seket 
'tikai 
való 
nem 

)ZOtt, 

abad 
nem 
mint 
rnak, 
való 

izad-
itikai 
íben, 
ték a 
párt-
osak 

séges 

meg-
íörbe 
moru 
Tímár 
et jól 
gyü-

végre 
lazok, 
meg-

vásárolt hazaárulóknak tisztelnek, talán még sem olyan fegy-
házba való banditák, hanem osztályosai annak a sorsnak, 
amelybe a legnagyobb magyar, Széchenyi István gróf is bele-
került titáni küzdelmei során. Valóban olyan országban, ahol 
1843-ban Széchenyi István grófról azt hirdették ellenfelei, 
hogy a kormány megvásárolta és nem politikai meggyőződés-
ből lépett át az oppozicióból a kormánypártra s aki a nép-
szerűség legmagasabb lépcsőfokáról ellenfeleinek ádáz ostrom-
tüzében a népszerűtlenség olyan örvényébe bukott, hogy alig 
volt ember Magyarországon, aki szívesen szóba állt vele, ott 
politikusok és kicsinyke polgárok is elviselhetik a legkellemet-
lenebb gyanúsítások ódiumát. Széchenyi István gróf nemcsak 
átment az oppozicióból a kormánypártra, hanem kormányhi-
vatalt is vállalt 2000 forint fizetésért s azt mondották, hogy 
eladta magát s még azt is ráfogták, hogy azért kezdett a 
nemzet gazdasági ügyeivel foglalkozni, mert a katonaságnál 
nem tudott előrehaladni és sértett hiúsága vezette a politika 
mezejére. 

És amikor Széchenyi a legsúlyosabb meggyanusitások 
közepette vívódott magával, Kossuth neki hányta szemére, 
hogy meggyanúsítja politikai ellenfeleit. 

Azt hitték, — irja a legnagyobb magyar életirója, Falk 
Miksa — Széchenyi e szemrehányást fölháborodva fogja 
visszautasítani; de ő az ellenkezőt tevé és elfogadá azt. 

„Személyek — igy felelt ő — politikai téren részemről 
örökké szalvus konduktuszban fognak részeltetni; de nem 
fogok másfelöl megszűnni, soha kétségbe vonni s minden 
módon gyanúsítani hivatását azoknak, akik elbizakodva kolom-
posokul tolják föl magukat, akiket a fanatizmus, álnimbusztól 
félrevezetve, vezérekül fogad s akikben én sem elég józanságot, 
sem a viszonyok kellő ismeretét, sem elég mélységei és tapin-
tatot fölfedezni nem tudok.u 

És haladt a maga utján következetlenül önmagához, de 
végzetes következeteséggel a haza iránt való kötelességteljesi-
téshez. 

Amikor pedig a haza üdvéért folytatott harcban csupán 
a „methodus", a „taktika" eltérő fölfogása az életre-halálra 
menő küzdés esélyeivel állította szembe Széchenyit Kossuth-
tel s ez utóbbi azt kezdte észlelni, hogy Széchenyi közleke-
dési politikája az ő népvezéri pozícióját veszélyezteti, — lát-
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szólag a legszubjektivebb okból egyszerűen népszerűségének 
megmentéséért elvi álláspontot változtatott s ő, aki leghőbb 
védője volt a hatósági szervezetnek s a megyék független-
ségének, gyors fordulattal átment a parlamenti kormányzat 
mellett küzdők táborába. 

Az elvváltoztatás csak látszólag volt egyéni okból szár-
mazó. Valójában a lángeszű politikus taktikai mesterfogása 
volt, aki belátta, hogy a nemzeti átalakulás reformkérdése 
megérett és semhogy a személyi következetességben való tet-
szelgés kedvéért semmivé tette volna önmagát is, föláldozta 
elvi következetességét s megmentette önmagát, hogy páratlan 
népszónoki hatalmával diadalra vigye a centralisták reformpo-
litikáját. 

És koalíció is volt akkoron. 
Az adózás terheitől a nemességet féltők koalíciója. 
Ezek igy szóltak a vagyontalan nemességhez: 
„Hogyha ti legbecsesebb kiváltságtokat akarjátok fölál-

dozni s a paraszttal egy színvonalra helyezkedni, nektek, akik-
nek ősei e hont szerzék s akik ez áldozatért vagyonilag 
sem remélhetik jobbulni helyzetüket, most nyomorognotok is 
kellend s a garast megvonni szájatoktól, csak azért, hogy 
akármely mesterember vagy zsidó rangjára sülyedjetek alá?" 

A gazdagoknak pedig ezt mondák: 
„Védjétek birtokaitokat, mert ez a vagyontalanok harca 

a birtokosok ellen. Csak nézzétek meg jól azon embereket, 
akik a megadóztatás mellett agitálnak; vájjon kik ők és mivel 
bírnak ?" 

Nem ennek a nótának variációja cseng most a fülünkbe 
abból a vegyes karból, ahol a mágnások, nagybirtokosok, 
papság, szóval az arisztokrácia veri a nagy dobot a „nem-
zeti" eszme mellett, látszólag — tulajdonképpen pedig el-
riasztani akarja a népet az alkotmány nyitott ajtaja elöl, 
hogy be ne tódulhasson rajta s részt ne kérhessen magának 
a jogokból, amelyeket a kiváltságosak annyi szende bájjal 
sajátítottak ki a maguk számára? 

Amikor pedig mindkét párt elkeseredése a legnagyobb 
fokra hágott, nyilt összsütközésre került a sor, erőszak erő-
szak ellen lőn alkalmazva és a zalai szabadelvűek győztek, 
de nem erkölcsi, hanem anyagi eszközökkel, — Deák Ferenc 
a követséget visszautasította „s mélyen megszomorodva egy 
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politikailag érett nemzethez méltatlan események fölött," — 
magányába vonult vissza. 

Kinek van joga ahhoz, hogy útjában álljon a néptenger 
áradatának? Joga van hozzá bárkinek, kicsinynek, nagynak 
egyaránt. De királyi trónok, kicsinyek és nagyok elvesznek 
az áradatban, ha gyors elhatározással és erős kézzel gátat 
nem tudnak vetni a hullámáradás elé. 

Elrémül az ember, elfacsarodik a szive, amidőn azt 
látja, hogy az egymással összeveszített néprétegek miként 
marcangolják egymást. 

A szemlélődő megdöbben a kinos látvány előtt, hogy 
a királyi tróntól kezdve a népfölség szentségéig nincs már 
ebben az országban semmi ép, semmi igaz, csupán csak a 
leplezett bátortalanság annak az igazságnak kimondásával 
szemben, hogy hibák történtek fent és alant, nyíltan, férfiasan 
be kell tehát vallani és egyesülni kell egyetlen közös célban: 
az államrend helyreállítása felé való törekvésben, személyi 
áldozatok nélkül ha lehet, azok árán, ha kell. 

És ha a legnagyobb és legtekintélyesebb koalicionális 
lapok, hol azt hirdetik, hogy már nem a vezényszóért folyik 
a küzdelem, hol azt, hogy a válság eredeti okait félretolták 
az események, akkor immár lehet azt mondani, hogy az ellen-
táborok vezérei nem ugy értelmezik a politikai következetes-
séget, amint azt a legnagyobb magyar politikai vezérek értelmez-
ték, hogy t. i. a haza és a nemzet érdekében elvi álláspontot 
is el kell néha hagyni, meg\>alósitásra érett reformkérdésekért 
a meggyanusittatás ódiumát is el kell szenvedni és erős kézzel 
üstökön kell ragadni a felszínre toluló eseményeket,. — hanem 
értelmezik ugy, hogy a megsértett önérzetnek elégtételt keU 
keresnie mindaddig, amig a konjunkturális politika kedvező 
szeszélye meg is hozza a várva-várt eredményt. 

A nemzetnek igenis joga van: a magyar vezény szóhoz, 
Qz önálló vámterülethez, önálló jegybankhoz, önálló kül-
képviselethez, szóval mindahhoz, ami Magyarország teljes 
állami függetlenségéhez tartozik. 

Aki azt mondja, hogy ezek közül a jogok közül le kell 
mondani valamelyikről, az hazaáruló. 

Amig azonban a harc nem ugy intéződik, hogy 
mindezt kapjuk meg most, amikor érette harcolunk, hanem 
ugy, hogy a király ismerje el a jogot, - addig bátor vagyok 



azt mondani, hogy a harc nem harc, hanem jóhiszemű 
lángolás, ami ha ellobban, azt a sötét képet fogja mutatni, 
hogy a nemzet élő jogát királyi deklarációtól tették függővé, 
— tehát gyöngítették a jogot. Mert a jognak elismertetésre 
nincs szüksége, amit pedig el kell ismertetni, az nem jog. 
Aminthogy nem ér egy pipa dohányt az olyan jog, amit 
érvényesíteni erő hián nem lehet — mondotta Deák Ferenc 
nem is egyszer, hanem nagyon sokszor. 

Ám ha Deák Ferenc a haza sorsának legválságosabb 
pillanatában elmenekült az ökölharc színteréről, akkor a hozzánk 
hasonló politikai parányok is eldönthetik további maguk-
tartására nézve a kérdést akként, hogy a nemzeti ellentállás 
jogi és politikai helyeslése nem kötelez a záptojásokkal és 
dorongokkal vívott harc helyeslésére. Valamint a politikai 
következetesség sem kötelez arra, hogy vakon kövessünk olya-
nokat, akik egyénileg nagyérdemű, kitűnő férfiak és a valódi 
államférfiúi nagyság atributumaival is ékeskednek, eltévesztett 
politikájuk azonban kicsinyekké tette őket az események nagy-
ságával szemben. 

Teljes tisztelettel türelmet kérek. 

O 
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Jegyzet. 

Lukács László volt pénzügyminisz-
ter a béke létesítése érdekében Bécs-
ben tanácskozott 1905 december 15-én 
Fejérváryval és Pitreichchel. 

Munkássztrájkok, közigazgatási bot-
rányok, hivatalnokcsaládok pusztulása, 
stb. izgatták a népet, szóval egyetemes 
fölfordulásban vergődött a nemzet. 
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Hamvadó tüzek. 
1905. december 17. 

Az 1905 január 26-ikán megejtett általános képviselő-
választás eredménye a nemzet függetlenségének lázába ejtette 
az ország polgárságát. Azt gondolta mindenki, hogy az a 
váratlan nagy diadal, amely rombadöntötte a 30 esztendős 
nagy kormánypárt uralmát, se többet, se kevesebbet nem 
jelent, mint Magyarország gazdasági és közjogi független-
ségének végleges diadalát, szakítást az 1867: XII. t.-c.-ben 
lefektetett közösügyi intézményekkel és kibontakozást az ural-
kodó család összpontosítási politikájának szövevényeiből. 

Akik azonban éber figyelemmel kisérték az 1902. év 
vége óta folytatott obstrukcionális küzdelmet, nemkülönben 
a szerencsétlen pártviszonyokat, azok aggodalommal szem-
lélték a lázas lelkesültségnek szertelenségeit. A nemzet nagy-
sága iránt táplált minden vágyakozásuk ellenére kétkedéssel 
fogadták az opportunisztikus örömrivalgásokat. 

A nemzet előtt fenyegetően meredezett a nagy kérdő-
jel : ki az a providenciális államférfiú, aki királyi megbízás-
ból, de a nemzet összeségének bizalma alapján is nemcsak 
megoldja a kormány és alkotmányválság problémáját, hanem 
Magyarország elfajult pártviszonyai között olyan pártalakulást 
Is tud teremteni, amely a parlamentárizmus gépezetének sza-
batos működését biztosítani fogja. 

A nagy kérdőjelre deprimáló feleletet adott az a ta-
pasztalás, hogy a pártok között túlsúlyban lévén a függet-
lenségi párt, félni lehetett attól, hogy Kossuth Ferenc annak 
a számbeli különbségnek a nyílásán, amely pártját a 67-esek-
k e l szemben még mindig kisebbségben tünteti föl, el fog 
menekülni a saját programjának elvi jelentőségű hangoztatá-
s h o z , szalvusz konduktuszt ad a 67-eseknek és visszaso-
dorja a magyar parlamentárizmust abba a veszedelembe, 
h°gy az ellenzék egyik politikai forradalomból a másikba 

k e rgeti a nemzetetet. Kossuth Ferenc lemondott arról a dicső-



ségről, hogy ő legyen az a providenciális államférfiú, aki 
pártjának nagysága révén a kormányra jutás jogát magának 
követelhetvén, megoldja a megoldandó nehéz kérdéseket. Ez 
az aggály ime most már teljesen alaposnak bizonyul, mert 
Kossuth Ferenc lépten-nyomon a függetlenségi párt numeri-
kus kisebbségére hivatkozván, ragaszkodik a koalíció föntar-
tásához és egyetlen szóval sem meri jelezni, hogy a függet-
lenségi párt a maga programja alapján kormányra akar jutni. 
Ha ennek a magatartásnak csak negatív hatású formai jelen-
tősége volna, akkor fölösleges volna vele bővebben foglal-
kozni; minthogy azonban az a pozitív hatású érdemleges 
jelentősége is van, hogy Kossuth Ferenc jól tudja, miként a 
függetlenségi párt programja alapján még legális többség 
szerzése esetén sem juthat kormányra, ennélfogva meg kell 
állapítani, hogy a függetlenségi párt magatartása ellenkezik 
azokkal a követelményekkel, amelyeket a parlamenti viszo-
nyok rendezése érdekében Kossuth Ferencnek szem előtt 
kellene tartania. 

Kossuth Ferenc 1903 julius havában azt irta többek 
között, hogy az úgynevezett nemzeti követelések neki nem 
kellenek, mert azok 67-es követelések, a függetlenségi párt 
pedig önálló magyar hadsereget követel. Hirdette továbbá, 
hogy még nem érkezett el az a történeti pillanat, amikor a 
nemzet a dinasztiával erőhatalmi összeütközésre szánhatná el 
magát, ami nyilvánvalóan bizonyította, hogy az illusztris párt-
vezér teljes tudatában volt a király alkotmányos uralkodásá-
nak elvi igazságai és a dinasztia hatalmi érdekei között 
levő különbségeknek. Ezért történt, hogy a szabadelvüpárt 
kilences bizottsága által 1903 október havában szövegezett 
és Tisza István módositványával elfogadott katonai program 
alapján 1904 március havában hozzájárultak a politikai béké-
hez és koncendáltak olyan közjogi fölfogást a nyolcadik pont 
elfogadásával, amely nemcsak a magyar hadsereg jogától, 
hanem az egész hadsereg kiegészítő részét képező magyar 
hadsereg iránt fölállított nemzeti követelések jogától is sokkal 
messzebb taszította a nemzetet, mint amilyen messzeségben 
azoktól a harc megindítása előtt állott. 

Általános függetlenségi program hirdetése tekintetében 
annak a nyilt vallomásnak megtétele terhelné tehát a függet-
lenségi pártot s főleg annak vezérét, hogy az ország polgár-
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ságát a program közjogi kiküzdhetetlenségéről fölvilágosítsa 
s bevallja, hogy közjogi szempontból ez a program nem 
egyéb illúziók ápolásánál s csak azoknak a szociális és de-
mokratikus kérdéseknek szempontjából hirdethető, amelyek 
1848-iki reformalkotások után továbbfejlesztésre várnak. 

Az 1904 március havában történt Tisza—Thaly-féle ki-
békülés azt jelenti, hogy a hadseregre vonatkozó közjogi 
követelések tekintetében Kossuth Ferenc pártjával együtt az 
1867: XII. törvénycikk alapjára állott s igy valóban kíváncsi 
lehet a nemzet: mit jelent hát a függetlenségi és 48-as párt 
számbeli nagyságával és programjával egyetemben, ha nem-
csak tudatában van az úgynevezett függetlenségi programja 
ez idő szerint való kiküzdhetetlenségének, hanem annak is, 
hogy pusztán azért, mert függetlenségi és 48-as pártnak ne-
vezi magát, lehetetlenség betöltenie az ellenzéki pártoknak azt 
a. hivatását, hogy a kormányt megbuktatván, ö foglalja el 
annak helyét. 

Szembeáilitván a függetlenségi párt ezen inposszibilitá-
sával a 67-es párttöredékek rendezetlenségét, természetesnek 
kell immár találnunk, hogy azok a lángoló tüzek, amelyek 
már-már az egeket nyaldosták, hamvadóban vannak s a pol-
gárság ismét azt kérdezi, hogy hol van az a providenciális 
államférfiú, aki magához tudja ragadni a közbizalmat és egyé-
niségének nagyságával, szavának súlyával s energiájának ere-
jével, mindenkit megnyugtató módon rendbe tudja szedni az 
ország össze-vissza kuszált közviszonyait. 

Minél igazabb az az állítás, hogy a haza veszélyben 
van, annál nehezebben várjuk a nagy államférfiú jelentkezé-
sét, aki föl fog állani a magyar képviselőháznak nevezett 
konventben s miként annak idején Danton, föl fog emelkedni 
s oda fogja dörögni a képviselőtársainak: 

— Polgártársképviselők! A végzetnek ilyen válságos 
fordulatánál nem fogjuk-e abbanhagyni a viszálykodást ? A 
jó hirnév ? Ó, micsoda ennek vagy amannak az embernek a 
jóhirneve?! Ám hadd legyen az én nevem megbélyegezve, 
csak Franciaország legyen szabad ! 

Hol vagy magyar Danton, aki nem törődöl az álhaza-
f i ság gyanújával, nem félted nevednek jó hirét, ha nyíltan, 
becsületesen kimondod, hogy legyen vége a viszálykodásnak, 
valljuk be tévedéseinket s ismerjük el, hogy az egymásra 
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szórt gyanú nem a benső meggyőződésből, hanem az elke-
seredésből táplálkozik, amit mindenkivel szemben érzünk, 
aki reményeink, vágyaink összeomlásáról értesít bennünket. 
Aki reményeinket, aki vágyainkat ápolja, azt szeretjük a vá-
gyakozás pillanatában; aki a csüggedés lohasztó érzését 
lopja lelkünkbe, azt gyülöljük és meggyanúsítjuk. De ha el-
következik a kiábrándulás kényszerűsége, akkor végre is be 
kell látni, hogy ez utóbbiak talán jobb barátaink voltak, 
mint amazok s ha rendet és békét akarunk, végre is meg 
kell nyugodnunk a kölcsönös kiengesztelődés felemelő érzé-
sében. 

C l 
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jegyzet. 

A király ¡905 december 19-én 1906 
március l-ig elnapolta az országgyűlés 
üléseit. 

A király december 20-án kelt kéz-
iratában a Fejérváry-kormány ujabbi 
lemondását nem fogadta el. 

A kormány 1935 december 20-án 
közzétette az általános választójogról 
szóló törvényjavaslatot. 

Eötvös Károly december 21-én kö-
vetelte, hogy a koalició vegye át a kor-
mányt, mondván: 

— A koalició a kormányt nem akarja 
átvenni, de azt se tűri, hogy más kor-
mányozzon. Ez anarchiára vezet, mely-
nek az ország végtelen kárát vallja. Azt 
hozzák föl, hogy a király a koalició pro-
gramját nem fogadja el. Erre azt mon-
dom, hogy az ország kormányzása 
százszor előbbre való, minden párt-
programnál. 

Kossuth is ezt az elvet vallotta a 
januáriusi választások alkalmával, még 
sem vették át a kormányt. 

Ellenben tárgyalt Lukács László 
volt pénzügyminiszterrel ő is, a többi 
vezér is a béke érdekében, éppen ugy, 
amiként 1909-ben tárgyaltak vele. 

Kossuth a tartós béke sürgős meg-
kötéséről irt cikket 1905 december 22-én 
éppen a Lukács akciójának kapcsán, de 
azért még sem kötötték meg a békét, 
hanem tovább tűrték a nemzet pusz-
tulását. 
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Fanyar karácsony. 
1905 december 24. 

A törvényesen összehívott országgyűlés összetörve vonag-
lik az ország utján. 

A világhistória egyetlen nemzetének élete sem mutat rá 
Példát, hogy miniszterelnökök csupán azért, mert az ország-
gyűlés alsóházának tárgyalási rendjében abnormitások fejlőd-
tek ki s ők azokat leküzdeni nem tudják, tehát egyszerűen 
kormányzási képtelenségük tudatára kell jutniok, szétverjék 
az országgyűlést, kiszorítsák a nemzet megválasztott képvise-
lőit az ország házából és rendszerré emeljék a politikai dema-
gógiát. 

Ezt a rendszert Tisza István gróf miniszterelnök kezde-
ményezte és betetőzte Fejérváiy Géza báró, aki immár másod-
szor volt kénytelen levonni magára és minisztertársaira nézve 
az országgyűlés mindkét háza által kifejezett bizalmatlanság 
Politikai konzekvenciáját, a király rendelkezésére bocsátván a 
kormány állását. 

A polgárok, akik nincsenek beavatva a politika misz-
tériumaiba, botor naivitással őrzik lelkükben a magyar nem-
zet nagyságának kultuszát és remegve űztek el maguktól 
minden olyan tünetet, ami nemzetünk szebb jövőjének illu-
2 l°ját csak a legtávolabbról is érintette. 

Ma azonban már gyengének mutatkozik a polgárság az 
a rnyak elűzésére. Nincsenek illúzióink, nincsenek ábrándjaink, 
s apródonkint be kell látnunk, hogy a nemzet politikai intéz-
ményei képtelenek a rendszeres működésre, mert kiveszett 
belőlük az összefoglaló etikai erő. A nemzet testét alkotó nép-
ómegek belső lelki nyugalma végre is annak a fékező erőnek 

a hatalma alatt vesztegel, amelyet a vezetők közéleti megbíz-
hatósága, politikai intaktsága és a köztudat előtt kifejlődött 
ekintélye képvisel. Mihelyest ezek az attribútumok lehámlanak 

^vezetők egyéniségéről és a tömeg előtt minden etikai zománc-
01 Pőrére vakart közönséges alakok imbolyognak, a nép 



elveszti az intézményekbe vetett hitét is, belső forrongás ejti 
hatalmába és amit századok keserves munkája alkotott és 
őrzött meg hiven: alkotmány, jogrend, törvénytisztelet, hazasze-
retet és királyhüség rövid percek alatt alapjukban megrendülnek. 

Nem érezzük-e mindannyian, hogy mindaz, amiről itten 
szó van, alapjában megrendült, nem ugyan néhány rövid 
perc alatt, hanem immár három hosszú esztendő folyamán s 
leginkább azért, mert a nemzet vezetőpolitikusai egymás 
politikai megbízhatóságának kompromittálása árán akartak 
nemzeti javakat kiküzdeni s most a végső eredmény az, hogy 
az alkotmány rendszabályaiba burkolózva keresi mindenki a 
kibontakozás formuláját ? 

Az alkotmány, a maga rendszabályaival, kétségtelenül 
fundamentumául szolgál az állami rend fönmaradásának. De 
amikor válságba jut az alkotmány s rendszerek omlanak 
össze, akkor a szétrombolt rendszabályok nem elegendők, 
ha nincsenek férfiak, akik erős kézzel és merész elhatározás-
sal tudnak az ügyek élére állani. 

Sohasem volt alkalomszerűbb, mint most, Anglia egyik 
legnagyobb szónokának és államférfiának, Canningnek követ-
kező megjegyzése: 

— Hagyjunk föl egyszer már azon üres fecsegéssel, 
hogy rendszabályokra és nem emberekre van szükség, mintha 
a hám húzná a szekeret és nem a ló, amely a hámba fogva 
van. Ellenkezőleg, én azt mondó vagyok, hogy a rendszabá-
lyok önmagukban kevés értékkel birnak, de annál többel az 
ember, a férfiú. Különösen válságos időkről szólok, midőn 
rendszerek romba dőlnek és általános szabályok csütörtököt 
mondanak. Ilyen esetben nem a rendszabály, bármilyen helyes 
legyen is az gondolatban, menti meg a közállományt, hanem 
igenis egyes személyiségek jelleme és erélye. Ilyenkor dőlnek 
romba vagy emelkednek nemzetek, nem a tanácsok tartalma, 
hanem aszerint, hogy milyen kaliberű emberek állanak élükön. 

S ha emlékezetünkbe idézzük annak a szóáradatnak a 
tengerét, amelybe vezérférfiaink a politikai és alkotmányválság 
érdemi okait belefullasztották, anélkül, hogy bármit is csele-
kedni tudtak volna, akkor a fenti idézetet a mai magyar 
politikai viszonyokra való vonatkoztatásában betetőzhetjük 
I. Napoleonnak Szent Ilona-szigetén életének utolsó napjai-
ban tett következő kifakadásával : 
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— Minek a beszéd, a panasz, főleg minek a veszekedés ; 
nincs abból semmi haszon ; ha cselekedni nem tudunk, semmi 
eredményt nem érünk el. Ne beszéljetek, ha tenni nem tudtok. 

Amikor már minden összetört s a nemzet minden rétege 
ideges kétségbeesésében várja a gyors, merész és bátor el-
határozást, akkor tettek helyett kiáll a fórumra Apponyi Albert 
és Tisza István gróf és beszélnek, beszélnek, megint csak 
beszélnek méla akkordokkal, szentimentális hurok pengetésé-
vel, méltóságteljesen játszván az államférfiúi megfontoltságod, 
ami visszautasít magától mindent, ami a rend megbontására 
való törekvést jelentené. 

Egy szemernyi tett többet érne e válságos napokban,, 
mint Demosthenes összes beszédei, — és a nemzet vezérlő-
politikusai csak beszélnek és beszélnek. 

Ám jó, beszéljenek, ha cselekedni nem tudnak. 
De ha 1904 december 13-án az ellenzék szenvedélyes 

vak dühében összetörte a képviselőház üléstermének bútorait 
és nem félt a rendbontástól, amikor boszut kellett volna 
állania Tisza István grófon a házszabályok ellen elkövetett 
merényletéért, akkor kérdezzük, hogy 1905 december 19-én 
miért a rettegés a rendbontástól és miért az irtózás egy sze-
mernyi cselekvéstől, amikor már nemcsak a házszabályok 
ellen történt merénylet, hanem fölfordult az alkotmány alapjában ? 

Mi nem panaszkodunk azért, mert forradalmi lázadásra 
nem határozta el magát a képviselőház, csak tényként álla-
pítjuk meg, hogy az alkotmány veszedelmének fokozódásával 
egyenes arányban lohadt az ellenzék harci bátorsága, amiből 
semmi esetre sem lehet mást következtetni, mint azt, hogy a 
harctól, amelybe a nemzetet is belevitték, immár eredményt 
maguk sem várnak. 

De ha ezt pozitívumként meg lehet és meg is kell álla-
pítani, akkor bizonyos, hogy az Apponyi és Tisza-féle nyi-
latkozatok üres szóáradatnál több jelentőségre számot nem 
tarthatnak, mert semmit sem tartalmaznak abban az irányban, 
h°gy a céltalanná vált küzdelem helyét az alkotmány meg-
mentése érdekében milyen cselekvésnek kell betöltenie. 

Hogy Apponyi Albert gróf ebben az irányban a koalíció, 
szigorúan negatív álláspontján maradt s a királyi elnapolással 
szemben az óvás kifejezésére szorítkozott, azt még meg lehet 
valahogy érteni. 
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De hogy Tisza István gróf, akinek szerencsétlen kor-
mányzása zúdította a nemzetet a feneketlen örvénybe, ugyan-
csak az óvás népszerű talaján állva, mondott néhány perces 
beszédet, azt megérteni és méltányolni nem lehet. 

Könnyű kimutatni, hogy Tisza István grófnak ez a fel-
lépése nem a kibontakozást mozdítja elő, hanem úgyszólván 
lehetetlenné teszi. Hiszen amikor Fejérváry Géza báró társai-
val együtt mint ügyvezető minisztérium állott az ügyek élén, 
akkor sokkal természetesebb lett volna Tisza István gróf 
részéről is az óvás, mint most, amikor a kormány az első ország-
gyűlési bizalmatlansági szavazás után lemondott állásáról s ujabb 
kineveztetésekor kormányzási programmal lépett a nemzet elé. 

Nincs népszerűbb álláspont, mint a Fejérváry-kormány 
szidása és kárhoztatása. Mi azonban ugy fogjuk föl a mai 
viszonyok között a helyzetet, hogy Fejérváry Géza báró tár-
saival együtt egyénenkint, ugy szólván, nem létezőknek tekin-
tendők s egyszerűen csak kormányzási kényszerűségnek esz-
közei gyanánt itélendök meg. Kényszerű szervek az államélet 
gépezetében, amelyeket tűrni kell addig, amig másokkal ki 
nem cserélhetők. Ezek a személyi vonatkozások azonban 
annyira jelentéktelenek a válság érdemi részével szemben, 
hogy aki még mindig azt hiszi, hogy a személyi pocskolódás 
előbbre viszi a nagy nemzeti szerencsétlenség elhárításának 
munkáját, arról nyugodtan lehet mondani, hogy nem látja 
tisztán a helyzetet. És mert tárgyilagos megítéléssel oda kell 
jutni, hogy a válságot a politikai pártviszonyok erőhatalmi 
összekavarodása juttatta idáig, könnyű kimutatni azt is, hogy 
Tisza István gróf részéről mit lehetett volna tettként elvárni, 
ha csakugyan szolgálatot akart nemzetének tenni azzal a 
magatartásával, hogy visszavonulás helyett aktiv tényezője 
maradt a válságos politikai bonyodalmaknak. 

Tisza István grófnak egyetlen feladata lett volna, amit 
ha teljesít, nagyot cselekszik vele: ünnepélyes deklarációval 
ki kellett volna jelentenie, hogy vele és kormányával együtt 
megbukott a régi szabadelvüpárt s ennélfogva azt feloszlott-
nak jelenti ki s ugy a szabadelvüpárt képviselőinek, mint a 
kormánypárt polgárságának szabad elhatározására bizza az 
ujabbi pártszervezkedést. 

Ezt a döntő cselekvést Tisza István gróf elmulasztotta, 
s mert elmulasztotta, minden lépése, minden szava csak arra 
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jó, hogy a válságbói való kibontakozást lehetetlenné tegye, 
mert egyfelől a koalíció, másfelől a Tisza személyében életre 
kelni vágyó kormánypárt mint két malomkő szorítja maga 
közé a nép összeségének szociális érdekeit, anélkül, hogy 
ezen érdekek megtudnák mozdítani a polgárság politikai 
szervezkedésének vágyát. 

Miként képzeli azt Tisza István gróf, hogy akár Fejér-
váry Géza báró, akár más miniszterelnök kormányzási pro-
gramjának ez idő szerint pártot tudjon teremteni, ha a bukott 
miniszterelnökök és egyéb miniszterelnök-aspiránsok bukott 
pártok s újonnan szervezett pártok cégére alatt lefojtva tart-
ják a polgárság politikai mozgását ? Ebből a bonyodalomból 
csak az országgyűlés feloszlatása utján menekülhet a nemzet. 

Az alkotmány szerkezete legparányibb részében is any-
nyira érzékeny, hogy semmiképen kijátszani nem lehet. 
A januári képviselőválasztás nem politikai bizalmi választás 
volt. Januárban jogi verdiktet mondott a nemzet a Tisza 
István gróf által elkövetett alkotmánysértés felett. A parla-
menti bíróság ítéletét helyettesítette a népitélet és mert ezt 
az ítéletet politikai szankcióval kötötték össze s ellenzéki 
pártprogramok győzelmének hirdették, be kellett következni 
az alkotmányveszedelemnek, ha a régi kormánypárt meg-
bukása után alkalom nem adatott a nemzetnek nyilatkozat-
tételre, hogy a 48-as párt közjogi alapjával szemben a 67-es 
közjogi alapon minő kormányzási program mellett hajlandó 
egy uj kormányzási rendszernek többséget adni. S mert a 
nemzetnek erre alkalom nem adatott, az alkotmány beleveszett 
a többségi elv hazugságaiba. 

A parlamentárizmus szempontjából ugyanis hazugnak 
kellett tekinteni a hirdetett többségi elvet, mert a képviselő-
házban a 67-es alapon állók képviselték a többségei s mégis 
Q 48-as pártnak adatott meg 67-es segítséggel a többségi 
jelleg. Minden, ami ezen a körön kivül esik, csak cafrang és 
hiu törekvés, mesterségesen ápolt érdekek kielégítésére. Hogy 
Tisza István gróf nem vonult félre s a feltámadás vágyako-
zása idő előtt erőt vett rajta, azt tőle egyénileg sentá rossz 
néven nem veheti, mert az egyéni érvényesülés természetes 
v ágya leküzdhetetlenül él mindenkiben. Tisza István gróf 
kétségtelenül jogosult is arra, hogy egyéniségét érvényesítse. 
A nemzet szempontjából azonban lehetetlenség meg nem látni, 
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hogy ez az érvényesülési vágy rosszkor jelentkezett és magán 
hordja a túlzott türelmetlenség bélyegét. És még más egyebet 
is. Amikor Tisza István gróf az általános választói joggal 
szemben látszólag állást foglal, másrészt maga is a választói 
jog kiterjesztésének szükségét hirdeti s a saját álláspontját 
azzal támogatja, hogy az ország sorsának intézését nem lehet 
extrém hajlamú elemekre bízni, akkor ismét az ő közmondá-
sos nyíltságával látszik operálni, mert nyíltan az általa kép-
viselt feudalisztikus osztályuralom védelméért kelt sikra. A mai 
viszonyok között azonban ez a nyíltság inkább jezsuitizmus» 
mint őszinteség. Mert egyfelől amig azt hirdeti a volt mi-
niszterelnök, hogy az alkotmány védelmében jár el, másfelől 
az alkotmányos rend helyreállítását a koalíció erejének támo-
gatásával lehetetlenné teszi s egy predomináns reformkérdés 
részleteinek hánytorgatásával lehetetlenné teszi a közfelfogás 
kialakulását s parlamenten kivül akar elintézni kérdéseket, 
amelyek csak a parlamentben lennének elintézendők, akkor 
evidens, hogy az alkotmány felé való mosolygása alatt ott 
lappang a tagadás szelleme, amely azt suttogja alattomban a 
nemzet fülébe: ne higyjetek senkinek sem, csak nekem. Én 
vagyok a ti Megváltótok s csak akkor lesz a nemzetnek igazi 
karácsonya, amikor ismét én intézhetem sorsát. 

A nemzetek azonban karácsonykor nem Luciferekre,, 
hanem igazi Megváltókra szoktak hallgatni, akik nem az ön-
imádásról, hanem a népek egyetemének szeretetéről tettek 
kínszenvedések között tanúbizonyságot. Az a keresztrefeszités, 
amelyet Tisza István grófnak el kellett szenvednie, fájdalmas 
sebeket ejthetett a nagy kaliberű államférfiú lelkületén s talán 
a megváltó szerepe is várakozik reá. De ha cselekvés helyett 
vérző sebeit bekötözésre odakínálta azoknak, akik fölfeszí-
tették és Luciferekként vigyorogtak a háttérben, amikor súlyos 
keresztjével járta a kálváriát, akkor a magyar nemzet e szo-
morú karácsonyi ünnepén bele kell törődni abba a tudatba» 
hogy Tisza István is a Luciferek társaságát szaporította. 

Féltékenykedés és fondorkodás! 
Minden nemzetek politikusainak ezek a közös bűnei ' 

teszik örökké emlékezetessé a Luciferek fanyar karácsonyát. 
A szegény, elárvult magyar nemzet pedig néma meg-

adással várja a — Megváltót. 
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A káosz középpontja felé. 
1906 január 6. 

Három nappal a junius 21-iki nevezetes országgyűlési 
¡nap előtt felvetettem azt a kérdést, hogy vájjon mitől várja 
n koalíció politikai céljainak kiküzdését, ha a korona részéről 
még merevebbé válik az ellentállás ? A feleletet magam meg-
adtam annak a tapasztalásnak a konstatálásával, hogy a megyei 
és városi törvényhatóságoktól várják a csata diadalmas 
•eldöntését. Kifejeztem azonban, hogy ez a bizakodás hiába-
való, mert akármi történjék is junius 21-ikén, uralkodni fog 
tovább is a Habsburg-dinasztia alkotmányosan, ha ugy tetszik 
neki, alkotmány ellenére, ha másként nem lehet; s a nemzet 
keresheti a maga boldogságát abban, amit megvont tőle a 
gondviselés : a személyes nagyravágyástól mentes, igazán nagy 
államférfiakban és a minden ellentállásra képes erős, független 
Polgárságban. 

A megyei és városi törvényhatóságok ellentállása tény-
teg a legvégsőig felfokozódott. Az eredmény is ugyanaz, 
vagyis semmi más, mint a dinasztia hatalmi erejének félel-
metes villogása a szuronyok hegyén. További eredmény: a 
kibontakozás formulájának keresése. Ez helyes. Végre is, 
amennyire megöli a szabad mozgást és leköti az erők érvé-
nyesülését az örökös formulákban való bujkálás, annyira igaz, 
hogy politikát alkalmas módok találása nélkül csinálni 
nem lehet. 

Ubi sunt homines, ibi sunt modi. Az emberek csak 
tiszteletben tartott formák és helyesen megválasztott módok 
szerint tarthatják fenn akár a társadalmi, akár az állami 
együttélést. 

Meg vagyon irva Carlyle szent könyvében, hogy az 
%azi ember tragikus helyzetbe jut, amikor forradalomban 
V e s z részt. Anarchistának látszik; valójában az anarchiának 
sajnálatos eleme tapad minden lépéséhez hozzá, aki egész 
telkéből gyűlöli az anarchiát. Hivatása a rend; minden 



emberé az. Azért van itt, hogy a rendezetlen, kaotikus dolgot 
rendezetté, rendszeressé tegye. Nincs az a káosz, ami ne 
keresné a maga középpontját, ami körül forogjon. 

Nem mindenki anarchista tehát, aki részt vesz a nemzet 
nagy küzdelmeiben s nem mindenki hazaáruló, aki keresni 
akarja a káoszból való kibontakozás súlypontját. 

És keresvén a mai magyar politikai káosz középpontját, 
amely körül forogni kell a kibontakozás felé törekvő igaz 
emberek formula-keresésének, ismét és szüntelenül a parla-
mentarizmus természetében kell ezt a középpontot felismerni. 
S ha közeledünk ehhez a középponthoz, rendkívüli jelentő-
ségűvé válik előttünk Andrássy Gyula grófnak az az állás-
pontja, hogy ő már nem elégszik meg a restitutio in integrum 
biztosításával, mert neki az eddigieknél erősebb, uj alkotmány-
jogi biztosítékokra van szüksége, hogy a mostanihoz hasonló 
nemzeti megaláztatás ismét el ne következzék. Nagy és 
súlyos gondolat. Mert hiszen, amint Kossuth Lajos kifejezte: 
„Parlamentaris-kormányzat a nemzet akarata szerinti kormány-
zatot jelent. Ha nem az: ugy csalás, ámítás, humbug." 
S valóban, amikor a nemzeti követelések érdekében osztatlan 
egységgé vált a nemzet akarata s ez az akarat még sem tud 
érvényre jutni a parlamentarizmus törvényei szerint, akkor 
nem lehet afölött vitatkozni, hogy az előttünk fekvő jelensé-
gek szerint a magyar parlamentáris kormányzat csalás, ámítás, 
humbug, mert nem a nemzet akarata szerinti kormányzatot 
fejezi ki. 

Ha azonban a válság mélyéig lehatolunk és felszínre 
igyekszünk hozni onnan a viszonyok elfajulásának okait, 
akkor talán még sem ott fogjuk megtalálni a bajok főokát, 
ahová a látszatok minden figyelmet utalnak. Andrássy Gyula 
gróf nem jelölte meg pontosan, hogy minő ujabb alkotmány-
jogi biztosítékokat követelne ő a kibontakozás feltételeiül 
és talán nem is tudná azokat megjelölni. Alig is lehet azokat 
megjelölni, mert amint Bodley mondja, a parlamenti rendszer 
szövevényes szerkezet, egész korszakok alkotása és állandó-
sága sók olyan feltételtől függ, amelyeket nem lehet tetszés 
szerint előteremteni; függ a hagyományoktól, érzelmektől és 
ideje mult intézményektől. S ezen premissza után az angol 
nemzettel szemben azért tartja a franciát képtelennek a parla-
mentáris kormányrendszer fenntartására, mert a franciáknál 
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nincs meg az a feltétel, amelyen a fegyelem alapszik, amint 
megtalálható Angliában, ahol az angolok yelük született haj-
lamuknál fogva tisztelik a felsőbbséget az előzményekben, 
-az eddigi gyakorlatban s még a visszaélésekben is, melyek 
a múltból szálltak reájuk; a franciáknak hivatalos foglalko-
zásaikon kivül nincs meg még a készségük önmaguk fegyel-
mezésére s ezért a parlamenti rendszer efféle részleteit rög-
tönösen kell kieszelniük vagy kölcsön kell kérniök. 

Andrássy Gyula gróf pedig, a mostani Andrássy nagy-
nevű édesatyja, a védelmi törvények tárgyalása alkalmával 
1868 augusztus 1-én Ghyczy Kálmánnal szemben, aki nem 
látott alkotmányos biztositékot arra, hogy a tarlalékkal Ő fel-
sége csakis ellenjegyzés mellett rendelkezzék, a következő 
kijelentést tette; 

— Az alkotmányos garancia sohasem foglaltatik a tör-
vény egyes pontjaiban, hanem a nemzetek érettségében, azon 
súlyban, amelyet a nemzetek maguknak szerezni tudnak. 
Azt paragrafusokba szedni nem lehet. Ha a nemzet régi 
tradicionális józansága alkotmányos képességénél fogva meg 
fogja adni a fejedelemnek, ami a fejedelemé és megtartani 
a nemzetnek, ami a nemzeté, akkor meg lesz azon suly, 
Meg lesz az alkotmányos garancia, amely nem egyes paragrafu-
sokban, de a nemzet összes törvényeiben rejlik. 

Látnivaló ezekből, hogy az ifjú Andrássy grófnak az az 
ötlete, hogy a mostani káoszban rögtönösen valamely ujabb 
alkotmányos garanciától kell függővé tenni a kibontakozást, 
olyan ártatlan kis pilula, ami egy halálos, krónikus betegség 
•eltávolítására teljesen és tökéletesen alkalmatlan.; 

A nemzet összes törvényeinek organikus összefüggése 
<Mnyi alkotmányos biztositékot képvisel, hogy annak pótlására 
ezidőszerint semmiféle ötletből szükség nincsen. Ha megvan 
a nemzetnek igazán alkotmányos érzülete, akkor a szenve-
délyek lecsillapítása után megkülönbözteti azokat a tényezőket, 
amelyek a parlamentárizmus keretében egymással küzdenek. 
S ha megteszi a kellő distinkciót, akkor külön fogja egy-
Mástól választani az alkotmány közjogi intézményeit és poli-
ükai alakulatait. 

A korona, a király, az országgyűlés két háza, a független 
felelős kormányzat s a törvényhatóságok: közjogi intézmények 
az állandóság jellegével; ellenben a pártok: csak politikai 



alakulatok. Lehet, sőt kétségtelen, hogy Andrássy Gyula gróf 
csalódott abban a föltevésben, hogy ha a nemzet megadja 
a fejedelemnek azt, ami a fejedelemé, akkor a nemzet is> 
megkapja a fejedelemtől, ami az övé. 

Annál kétségtelenebb ez a csalódás, mert a nagy állam-
férfu fentebb idézett beszédjében azt a kijelentést is tette 
I. Ferenc József nevében, hogy a közös haderőnek nem árthat, 
hanem csak használhat, ha magyar katona ebben a hadsereg-
ben nemcsak száraz kötelességét teljesiti, hanem saját külön 
hazaszeretetének egész súlyát viszi át a közös hadsereg 
csapataiba s ha e hazának és a seregnek minden tagja két-
szeresen van érdekelve a sereg jó és rossz sorsában, először, 
mint közös hadsereg tagja, másodszor, mint magyar állam-
polgár, — mégis most 38 esztendő után a válság abból 
származott, mert őfelsége ellentállt a nemzet azon törekvésé-
nek, hogy a hadsereg magyar részében érvényre jusson a 
hazaszeretet és a nemzeti érzület egyetlen fegyvere és bizto-
sitéka : a nemzeti nyelv szuverénitása. 

Ebből a csalódásból azonban nem lehet azt a konklúziót 
levonni, hogy kizárólag az alkotmány közjogi intézményei 
tették lehetetlenné a parlamentárizmus működését s a felelősség 
ezekben, nem pedig a parlamentárizmus azon tényezőiben 
is keresendő, amelyek a változott politikai viszonyok szerint 
kell, hogy szintén átalakuljanak s a kellő fegyelmezettség 
alkalmazásával hajlékonynyá tegyék a közjogi intézmények 
állandóságával összekötött merevségét az alkotmánynak. 

Ezek a tényezők pedig a politikai pártok. A káoszból 
való kibontakozás középpontját tehát itt kell keresni s ha 
idáig eljutottunk, akkor könnyű lesz megtalálni azt a for-
mulát is, amely az előbbi állapot helyreállítását teszi lehetővé, 
a jogfolytonosság biztosításával mindazokban a közjogi vonat-
kozású kérdésekben, amelyekért a politikai küzdelem megindult. 

Ezen vizsgálódás közben rá fogunk jönni annak az 
animozitásnak a forrására is, amely a főispáni beiktatásokat 
valóságos forradalmi jellegüekké teszi s rá jövünk arra is,, 
hogy a kibontakozás kulcsát sehol másutt, mint a polgárság 
öntudatra ébresztésében és ennek az öntudatosságnak harcba-
vitelében nem kereshetjük. 







Az alkotmány fundamentuma. 
1906. január 14. 

Hogy a legmagasabb fokig felcsigázott hazafias lelke-
sedés hamvadó tüzében megtörténő főispáni installáció külső 
tüneteit mennyi igazság és mennyi képmutatás mozgatja, 
arról a nagy esemény megtörténte után lehet tárgyilagos 
ítéletet mondani. Ezúttal nem akarjuk a fényes ellenzéki 
győzelem cirkulusait megzavarni s mindössze annyira szorít-
kozunk, hogy a város komolyságának, tisztességének és be-
csületének megóvása érdekében hetek óta folytatott szenvedély-
csillapító törekvéseink eredményét látjuk abban, hogy a 
főispáni beiktatás lehetőleg botrány nélkül fog végbemenni. 

Ily körülmények között azok az operettszeríí jelenetek, 
amelyek sehol sem emelkedtek a károlyiistvánkodás szín-
vonala fölé, ma már senkit sem érdekelhetnek; hanem igenis 
érdekelhetik a gondolkozó embereket azok a mélyenfekvő 
politikai és alkotmányjogi szempontok, amelyeket a főispán-
kérdés megítélésénél sem a jelen, sem a jövő érdekei okából 
figyelmen kívül hagyni nem lehet. 

1905 október 15-ikén rámutattam arra a körülményre, 
hogy a koalíció taktikai hibájával az ellenfél kezére játszotta 
a januári ellenzéki győzelem politikai eredményét. A győzelem 
Politikai eredményét a kormányzat átvételével kellett volna 
értékesíteni s ily módon a nemzet politikai életerejét ki kellett 
volna ragadni a Tisza Kálmán-féle közigazgatási törvény 
automatizmusának karjaiból. Hatalomra jutván a koalíció, 
m e g kellett volna teremteni az uj főispáni kart és az állam-
étet egyéb szerveinek olyatén organizmusát, amelynek segélyé-
vel eliminálhatta volna a régi kormányzati rendszer diszkre-
ditált elemeit és ezen új kormányszervezet erejével összekötő 
kapcsot teremthetett volna a nemzeti és szociális reformtörek-
vései s a nemzet politikai közvéleményét képviselő újonnan 
alakuló pártok között. Erről az erőről lemondván a koalíció, 
előállott az a bizonyosság, hogy politikai gyöngeségünk a 



hatalom számára termelt gyümölcsöket. Ezekkel a bevégzett 
tényekkel most már vitatkozni nem lehet. S ha keressük a 
főispánokkal szemben fölszított animozitás okait, akkor ezeket 
az okokat a párturalmak változásával járó érdekkielégülések-
ben s illetőleg kielégítetlenségekben kell nagyobbrészt ke-
resnünk. A korrupció magával a kulturával és mindenféle 
kormányrendszerrel kapcsolatos, bizonyos mértékig tehát ter-
mészetes. Tűrhetetlenné csak akkor válik, ha hosszantartó 
uralom egyoldalűlag, nemzedékeken keresztül ugyanazok ré-
szére tartja lekötve a hatalomhoz való tartozandósággal össze-
kötött előnyöket. Hogy az ellenzéki győzelemnek hatását és 
politikai jelentőségét januárban így fogták fel, azt könnyen 
ki lehet mutatni az akkori sajtó kritikájából, amelynek sorá-
ban hallatszottak olyan hangok is, hogy a győzelmes ellenzék 
nem lesz kegyetlen a bukott kormánypárthoz tartozó férfiakkal, 
családjaikkal és barátjaikkal szemben s a „húsos fazék" mellől 
nem taszítja el őket irgalmatlanul az exisztenciális megsemmi-
sülés örvényébe. 

Az összeférhetlenségi és kúriai bíráskodásról szóló tör-
vény is abból az áramlatból született, amely a régi szabad-
elvűpárt három és fél évtizedes uralma alatt kifejlődött egy-
oldalú és túlhajtott korrupció nyomán keletkezett. Nyíltan 
tanítják a parlamentárizmus tudós írói, hogy a párturalmak 
változásával természetszerűleg van az összekötve, hogy az 
ellenzéki vezér, aki pártját diadalra juttatja, a hatalom bir-
tokában azokkal osztja meg a hatalomrajutás előnyeit, akik 
harcközben háta mögött sorakoztak és őt a hatalomhoz jut-
tatták. Ahol a pártok felváltják egymást a hatalomban s ily 
módon a vezérek hadseregei is felváltják egymást a hatalom-
mal összekötött előnyök élvezésében, ott a mindenfajtájú kor-
mányformával összekötött úgynevezett korrupciót természetes-
nek tekintik. Ha azonban egy párturalom három és fél 
évtizedig tart s az emberek egyik jelentékeny része úgy-
szólván beleszületik a miniszterségbe, államtitkárságokba, 
főispánságokba, közjegyzőségekbe, stb., akkor az egyébként 
természetesnek tartott mérsékelt korrupció valóban elfajul és 
az örök lemondásra kárhoztatott ellenzék kénytelen fellázadni. 
Hogy holmi összeférhetlenségi és kúriai bíráskodási törvények 
ezeken a bajokon segíteni nem tudnak, az mindenki előtt 
bizonyos, aki tisztában van azzal, hogy az embereknek kielé-
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gítés után szomjazó érdekeit legfeljebb álutakra lehet terelni, 
de kipusztítani őket nem lehet. A tapasztalat eddig is igazolta 
ezt nálunk. 

És a válságnak elfajulásai is odavezetnek bennünket 
hogy az ellenzéki közönség egyik jelentékeny része öntudat-
lanul is annak a mozgató erőnek a hatása alatt áll, hogy 
ha már megbuktatták a régi kormánypártot, miért maradjanak 
továbbra is annak tagjai a húsos fazék mellett és miért ne 
jussanak a volt ellenzékiek a gazdasági értékcsere előnyeinek 
élvezésébe. A predomináns mozgató erő minden kétségen 
télül a nemzet történeti igazságának és jogainak átérzése, de 
ezzel az érzéssel egyenközűen haladó erőt képvisel az egyéni, 
társadalmi és osztályérdekek keserű csalódottsága. 

Senki sem vonhatja kétségbe, hogy mindenki természe-
tesebbnek és a közhangulatot kielégítőbbnek tekintette volna 
fí;hát, ha például Szegedre egy ellenzéki férfiút neveznek ki 
főispánná, minthogy kineveztek egy régi kormánypárti volt 
országgyűlési képviselőt. 

Ezeket a szempontokat magunk előtt tartva, sokkal tisz-
tábban ítélhetjük meg a vitás alkotmányjogi kérdéseket is, 
meit inkább megtudjuk magyarázni, hogy az alkotmány vé-
delme érdekében folytatott harc, amely valóságos alkotmány-
rombolást végez a törvényhatósági rezisztencia területén, a 
nemzeti érzéstől egészen független materiális okokból is táp-
lálkozik. 

És ezért nem akarnak tudomást venni az olyan egyszerű 
Jgazságokról, mint aminők itt következnek: 

Azt mondják, hogy a kormány nemcsak inparlamentáris, 
hanem törvénytelen is és mert törvénytelen, rendelkezései 
hgyelmen kívül hagyandók s még a köztisztviselők által sem 
foganatosítandók. A kormány azonban, pusztán azért, mert az or-
szággyűlés mindkét háza bizalmatlanságával sújtotta, nem tör-
vénytelen, hanem csak kormányzás közben kénytelen össze-
ütközni a törvénynyel, mert költségvetési és ujoncozási törvény 
nélkül kormányoz. 

Rámutattunk azonban arra is, hogy ezért csak az or-
S2ággyűlés által vonhatók a miniszterek felelősségre az 1848. 
m - t.-c. 32. §-a értelmében. 

Ennek ellenében azt mondják, hogy a kormány lehe-
tetlenné teszi az országgyűlés elnapolása által vád alá helyez-
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tetését. Ez lehet igaz ténybelileg, de nem igaz abban a jogi 
hatályában, amelyet a törvényhatóságok és törvényhatósági 
tisztviselők ellentállásának igazolásául hozzáfűznek. A kormány 
alkotmányellenes kényszerű tényeiből a törvényhatóságok és 
tisztviselőik részére nem nyílik meg jogforrás törvénysértés 
elkövetésére. 

És valamint mi a törvényhatóságoknak azt a tényét, 
hogy az önkéntes adózásnál és ujoncozásnál való közremű-
ködést megtagadják, állandóan és következetesen csak azzal 
tudtuk indokolni, hogy sem az egyesek, sem a törvényható-
ságok tisztviselőik utján nem ragadhatják magukhoz az ország-
gyűlés ujoncozási és adómegajánlási jogát, épp ugy vitatjuk 
és állítjuk, hogy a törvényhatóságok tisztviselőik renitenciája 
útján nem ragadhatják magukhoz a miniszterek jogi feleletre 
vonását, ami kizárólag az országgyűlés hatáskörébe tartozik. 

Már pedig, ha a törvényhatóságok abból az okból tartják 
megengedhetőnek, hogy tisztviselőik hivatali esküjök meg-
szegésével megtagadják a király által kinevezett miniszterek-
nek az engedelmességet, mert a miniszterek törvényszegést 
követnek el, akkor ez nem jelent mást, mint azt, hogy a 
törvényhatóságok az országgyűlés feleletrevonási jogát gya-
korolják a miniszterekkel szemben. 

És érdekes dilemma keletkezik ebből a felfogásból. A mi-
niszterek a törvényhatósági ellentállás körén belül kényszerülve 
vannak arra is, hogy a király végrehajtó hatalmának érvényre-
juttatása érdekében a közrendet és közbiztonságot is megóv-
ják. Ha már most a miniszterek engednek a törvényhatóságok 
illetéktelen hatalmi túlkapásainak s a törvényhatóságok által 
engedik magukat feleletre vonatni, elmulasztván a törvény-
hatóságok ezen célja kedvéért a szükséges közrendi és köz-
biztonsági tevékenység kifejtését, akkor a miniszterek ismét 
elkövetnek egy olyan mulasztást, amely a törvényhatóságok-
nak tetszenék ugyan, de ami miatt az országgyűlés által 
feleletre volnának vonathatók, mert az 1848 : III. t.-c. 32-ik 
§-nak c) pontja következőképp hangzik: 

A miniszterek feleletre vonathatnak a törvények végre-
hajtásában vagy a közcsend és közbiztonság föntartásában 
elkövetett mulasztásokért, amennyiben ezek a törvény által 
rendelkezésükre bízott végrehajtási eszközökkel elháríthatok 
valának. 
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A független felelős minisztériumról szóló törvénynek ez 
a rendelkezése ismét csak azt bizonyítja, hogy az alkotmány 
organikus összefüggő intézkedéseit álutakon sem megkerülni, 
sem kijátszani nem lehet, de nem is szabad. 

A magyar alkotmány fundamentális biztosítéka, a király-
tól kezdve lefelé, a hivatali hyerarchia minden státusában a 
hivatali esküben jut kifejezésre. 

A király koronázási esküjében és a királyi hitlevélben 
leteszi az esküt arra, hogy az ország törvényeit és fennálló 
szokásait mind ő maga megtartja, mind mások által meg-
tartatja. A miniszterek esküt tesznek az alkotmányra a király-
nak, ami garanciáját képezi a királyi eskü azon kötelmének, 
hogy a király a törvényeket mások által is megtartatja. És ha 
az eskünek, mint alkotmányjogi biztosítéknak, a szegedi polgár-
mester esküjéig levezető láncolatán végig haladunk, akkor 
odajutunk, hogy akik a közhivatalnoktól hivatali esküje elle-
nére engedetlenséget követelnek a hivatali előljáró parancsa 
ellenében, azok nem tesznek egyebet, mint az alkotmány 
legerősebb biztosítékának romboló munkáját végzik. 

És mi következik mindezekből ? 
Következik az, hogy azt a gyűlöletet, amelyet a régi 

kormánypárttal és annak volt tagjaival, nemkülönben a nekik 
tulajdonított társadalompusztító korrupcióval szemben érezünk; 
továbbá azt a boszúságot, amely az ellenzéken való maradás 
kényszerűségével összekötött inségesség miatt bennünk tombol, 
kényünk-kedvünk szerint szabadjára ereszthetjük, de csak addig 
a határig, ahol az alkotmány biztosítékainak tiszteletben tartása 
összeesik a haza érdekeinek igazi felismerésével és megóvásával. 

Aztán következik belőle még más is ; az tudniillik, hogy 
akik ma még mint koalicionalisták a hazaszeretet érzelmi 
tengerében tobzódnak, mint abszolút többségben levők, 
nagyon rövid ideig kénytelenek az ellenzéki lemondás éh-
szomját szenvedni, mert hiszen, mint többség, rövid időn 
belül okvetlenül kormányra jutnak s kénytelenek lesznek kor-
mánypártiakká lenni. A mostani hatalomhoz való tartozandó-
sággal gyanúsítottaknak engedjék meg tehát békességtűréssel, 
hogy egy-két hétig élvezhessék a hatalom fényében való kétes 
értékű sütkérezést; úgyis ezek lesznek az ellenzékiek, ha ők 
— a nagy többség — kormányra jutnak s majdan a mostani 
hazaárulókkal mint kormánypártiak, szóba sem állnak. 





Shakespeari színvonal. 
1906. január 12. 

Egyik szélső koalicionális estilap vezető-cikkében a kö-
vetkező fundamentális jelentőségű kitétel foglaltatik: 

„A záptojásozás pedig igen szép dolog. Az elmésség 
sem utolsó. Egy kis derű és humor, ha be is vegyül a ko-
moly küzdelembe, az sem nagyon árt az ügynek." 

Tehát derű és humor emeli föl magasztos nemzeti 
ellentállásunkat a shakespeari színvonalra. 

Az Írásművek elméletének a tragédiáról szóló azt a 
tanítását ugyanis, hogy még a legsötétebb tragédiát is kívá-
natos helylyel-közzel egy kis humorral enyhíteni, senki sem 
érvényesítette mesteribben, mint a britt óriás az ő nagy 
tragédiáiban. 

Leár király udvari bolondja és Hamlet sírásója fényes 
példái a tragédiabeli humor megtestesítésének. Különösen a 
hamleti sírásó. Amikor a földobott koponyákat sorba pofozza 
s hajdani gazdájuk emberi mivoltáról Hamlettel együtt szati-
rizál, valóban a humor derűjén keresztül siratjuk születésünk 
kényszerűségének tragédiáját. És mert Hamlet az egyik kopo-
nyát orrához emelvén, borzongva dobja el, mondván: milyen 
szaga van, — bizonyos, hogy nemzeti ellentállásunk tragé-
diája is csak a humor és záptojás révén juthat el a shakes-
peari színvonalra, — mert hiszen a záptojásnak is van szaga. 

Pfuj ! 
Mennyi cinizmus! Mennyi jezsuitizmus! A nép érde-

keivel mennyi visszaélés! 
Az oligarkiának zsarnoksága elakarja hitetni, hogy nem-

zetmegválló, üdvözítő munkát folytat. 
Tizenkilenc milliót számláló nemzettest mozdulatlan néma-

sággal nézi a hazárdjátékot és nem látják meg sem a kor-
m á ny , sem a nemzet vezérei, hogy ebben a vérfagyasztó 
néma hallgatásban halálos ítélete van megpecsételve annak 
a z osztályuralmi zsarnokságnak, amely a nacionálizmus vak-



merő kizsákmányolásával rávetette magát annak a tizenkilenc 
millió embernek kielégülést követelő szociális érdekeire. Hogy 
elfojtsa őket. 

De az a pár százezer ember, akik a mágnások és zsentri 
képviseletében most lekötve tartják a nemzet politikai élet-
erejét, képtelenek a milliók érdekeinek elfojtására. 

A kormány is, ők is, beszélnek arról, hogy a forrada-
lom kellő közepében vagyunk. 

De mennyi naivitás van abban a hitükben, mintha ezt 
a forradalmat az a harci zaj bizonyítaná, amit a törvényha-
tósági rezisztencia ver záptojásokkal és koponyák megléke-
lésével. 

A forradalmat a milliók megsemmisítő hallgatása jelzi. 
Ez a természeténél fogva lobbanékony nemzet az izga-

tások minden elképzelhető fajtájára néma hallgatással felel. 
Az óriási befolyást gyakorló sajtó egeket ostromló jaj-

gatására is mozdulatlan. Hallgat. 
Közigazgatási rendjének csődjére sem reagál. Hallgat. 
Az újkori Magyarország legragyogóbb nevü élő nagyjai 

a szó varázsos hatalmával próbálják szenvedélyeit fölizgatni. 
Nem sikerül. Mozdulatlanul marad. És hallgat. 

Hallgat, mint a Titán, akit legyek csipkednek és mert 
nem akarja őket összezúzni, vérszemet kapva, testére ra-
kodnak. 

Ám az óriásnak is elfogy a türelme. Megrázza hatal-
mas testét s lehullanak róla az ártatlan izgatók; — hogy 
nyomban meg is semmisüljenek. 

Nem érzitek a nemzet rémületes hallgatásának forra-
dalmi fenyegetését ? Nem érzitek, hogy ebben a hallgatásban 
azoknak a halálos ítélete képződik rettenetes következetes-
séggel, akik történeti jogokkal üres játékot űzve útjába állot-
tak a népjogok történelmi fejlődésének? 

Nem látjátok, hogy a debreceni tragikus jelenet humorát 
is az emeli a shakespeari tragédia színvonalára, hogy a nép 
ott is hallgatott s még abban a pár száz főnyi tömegben is, 
amely a humort belevitte a tragédiába, több a terhelő tanú, 
mint a mártír, vagyis, hogy még „a jelen voltak" között sem 
volt meg a nemzeti eszmének mindeneket egybeforrasztó, 
szolidaritást termő hatása? 

Ám mondjátok: árulók a tanuk. Legyenek árulók. De 
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a tény mégis csak az, hogy egy súlyos testi sértés bűntetté-
nek kiderítését sem teszi lehetetlenné az egyetemesnek hir-
detett nemzeti ellentállás magasztossága. Pedig egy be nem 
iktatott főispán testi épsége ellen elkövetett bűncselekmény 
kiderítéséről van szó. Csak erről. És vannak árulók, akik 
nem tesznek hamis tanúvallomást — a hazáért. 

Szentséges isten: a hazáért. 
A tízparancsolatba elfelejtették belevenni, hogy a haza 

nevét ne vedd hiába ajkadra. És hordozzuk ajkainkon, anél-
kül, hogy gondolkozóba esnénk és megkérdeznők: Mi is a 
haza és ki bántja a hazát? 

A haza annak a tizenkilenc millió embernek boldogságot és 
megelégedést, erkölcsi és anyagi javakban való megerősödést 
termő föld, amely itt lakik és a fölötte elterülő égboltozat 
fényes napjával és ragyogó csillagaival. 

És ki bántja ezt a hazát? 
A királyi hatalomból és a népfölségből képzeletileg 

Összerótt alkotmánynak rettenetes gyöngeségei, visszásságai, 
egyoldalúságai és szervi bénultságai kerültek napvilágra. És 
ahelyett, hogy ezektől a tapasztalatoktól megrémülve min-
denki sietne a gyászos fölfödözés elpalástolására, mohó kap-
zsisággal arra törekszenek, hogy az ellenségnek tartott ellen-
fél minél tisztábban lássa gyöngeségünket és a jövőre nézve 
is a biztos győzelem reményében szőhesse hadi terveit. 

A haza tényleg a megtámadtatás ostrom-tüzében áll. 
De nem azok vezetik-e a támadást, akik a védelem látszata 
alatt a győzelem minden reménye nélkül kiszolgáltatják a 
nemzet összes erőkészletét csupán csak azért, hogy leveres-
sék a nemzetet? 

Ki hallott valaha olyan hadviselő felet, aki győzelemre 
indulván, nem a győzelemért, hanem azért folytatja végki-
merülésig a harcot, hogy leverjék? 

A nemzet tisztában van már a vele űzött komédiával. 
Ugy tesz, amiként Hamlet: bolondnak tetteti magát. 

Tudja, hogy tettetésének palástja alatt gyöngéit kizsákmányol-
ják s hízelegnek neki, amiközben tökéletesen megismeri a 
hízelgőket. 

És a nemzeti Poloniuszok ráfogják a semmiségben 
úszkáló felhőkre, ha neked Hamlet, ugy tetszik: a felhő teve-
a)akú az egyik, menyét és cethalformájú a másik pillanatban. 
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Ha neked ugy tetszik tragédiád fölött tépelődő nem-
zet, akkor a lehetetlenség felhői között úszkáló cél: önálló 
vámterület az egyik, magyar vezényszó vagy alkotmányvéde-
lem a másik pillanatban. 

De hogy is mondja csak Hamlet? 
— Csak addig tesztek engem bolonddá, ameddig ked-

vem tartja. 
Igen, igen: nem a záptojások és elmésségek derűje, 

hanem a nemzet lelkének háborgása emeli a válságot a 
shakespeari tragédia színvonalára. 

A bonyodalmon tul vagyunk. Most jő a peripécia, a 
sorsfordulat; mert a nemzetnek elment már attól a kedve, 
hogy tovább is bolonddá tegyék a Polónyiakká magyaroso-
dott Poloniuszok. 





Jegyzet. 

Az egész politikai válság a béke 
jegyébe jutott és Kossuth Ferenc a 
Budapest 1906 február 1-én megjelent 
számában cikket irt, amelyben kijelen-
tette, hogy a vezérlő-bizottság a béke-
kötésnél a nemzet jogaiból semmit sem 
fog elkobozni. 

Andrássy Gyula gróf február 2-án 
történt kihallgatása alkalmával átadta 
a vezérlő-bizottság békeföliratát őfel-
ségének. 

A Budapesti Hírlap általános föltű-
nést keltő cikkben ezt irta: 

„Kimondjuk, hogy a vezérbizottság 
ajánlata komoly, lelkiismeretes és ön-
zetlen férfiak cselekedete, akik sokkal 
több elérhetövel kecsegtették ugyan a 
nemzetet, akik azonban inkább egy tisz-
tességes alkuért kívánták magukra 
venni a nemzet előtt a felelősséget, 
mintsem a nyomor és szenvedés to-
vábbi csapásaiért." 

Kétségtelen tehát, hogy ámították a 
nemzetet s ennek beismerésére csak 
akkor szánták rá magukat, amikor a 
beugratott, jóhiszemű nemzet a nyomor 
és szenvedés kálváriáját végigjárta. 



Siralom. 
1906 február 4. 

Meg kell örökítenünk az országos komédia siralmát, 
minden hazafias póztól és minden félelemtől mentesen. 

Ha nem sírna az ember lelke a nemzet elbolondításá-
nak láttára, kacagó kupiéba foglalná az országos népbolon-
ditásnak azt a szörnyű cinizmusát, amelyet a válságból való 
kibontakozás ürügye alatt játszanak a nagy műszinház hős 
és kevésbé hős szerelmes színészei. 

Mert színészek ők és szerelmesek. 
Színészek, mert egy álló esztendő óta alakoskodnak az 

ezeregyéjszakás káprázat fényétől tündöklő nemzeti díszben, 
amit a mult esztendő január hónapjában kivívott ellenzéki 
győzelem leple alatt kértek kölcsön a nemzettől. 

A vezérlő-bizottság tanácskozási terme úgy tűnik föl 
előttünk, mint egy színház öltöző-szobája, ahol masztiksz és 
méregkeverékkel alakították magukat páronként hol 48-as, 
hol 67-es fintorok segítségével egyhasi ikrekké s hogy sen-
kinek se jusson eszébe születésük törvényességének kétségbe-
vonása, — nap-nap után harsogták a világ mind a négy 
fája felé: 

— Mi vagyunk az egyedül való üdvözítők, akik szeplő-
telen anyától megváltásra születénk. 

És a nemzet hallelulája volt a visszhang. 
Kárpátoktól az Adriáig hangzott a szent zsolozsma. 
A rózsás újjú hajnal ébredésének pillanatától Órion 

kardjának égreszökkenéséig tömjénfüst szállott Hadúr trónjá-
hoz; és a magyarok istene Attilával, az isten ostorával, meg 
Árpáddal, a kacagányos honfoglalóval tanácskozott a nagy 
ünnepi lakoma tárgyában, amelyet a földi helytartók dicső-
ségére voltak rendezendők a mennybeli magyarok. 

Az Óceán hullámaival viaskodó kivándorlási hajókon 
ezalatt üres gyomrú magyarok ezrei epedve várták az új haza 
földjét, hogy megcsókolják kenyeret adó rögeit és üdvözöljék 



a napot, amelynek ott nem hazug a fénye és nem koplaltató 
a melege. 

A tenger mormolásában mintha Neptun isten gúnyoló-
dása hangzott volna a megtévesztett Hadúr felé, aki néhány 
száz esztendő alatt elfelejtette pártoskodó magyarok mind-
untalan való születését és komédia játszását honszerelemből 
— a hatalomért. 

No mert nemcsak színészek ők, hanem szerelmesek is. 
Szerelmesek önmagukba. 
Minden elveszhet, csak ők maradjanak sértetlenül. 
Csak ők maradjanak bántatlanul és nimbuszukban meg-

tépetlenül, ők, akiknek csoportosított arcképei önálló vám-
terület nélkül is rettenetesen nagyot lendített a hazai iparon, 
százezrével kelvén el a fa- és rézmetszetü halhatatlansági 
szimbólum a nemzeti sokadalom nagy vásárjában. 

Erre a célra kell formulát találni. 
A küzdelem tárgya elsülyedhet a Habsburgok kriptájá-

ban. A küzdelem célja elsikkadhat a vezércikkek tengerében. 
A nemzet jogait beraktározhatja a történelem géniusza. 

Csak ők maradjanak megingathatatlanul abban a szék-
ben, amelybe önönmagukat ültették, a „nemzet vezéreihez* 
címzett széken, amelyet nem borít királyi bíbor, csak a nép-
jogok szemfedője. 

De mi köze a nemzetnek, mi köze a népnek az ön-
imádás emez émelygős szerelmi idilljéhez? 

Mi köze a béke érdemleges okainak ahhoz a közel-
fekvő lehetőséghez, hogy a nemzet kidobja kegyeiből eddigi 
vezéreit ? 

Mert a kérdés lényege ez : 
A nemzet békét akar és ezért a békének el kell következnie. 
Nem azért, mert Kossuth Ferenc és politikai érdektár-

sai ilyen vagy olyan föltételek mellett hajlandók békét kötni, 
hanem azért, mert a békét akarniok kell nekik is. 

Akarniok kell, mert megbukott az a politika, amelynek 
\végrehajtására vállalkoztak és éppen ezért abban a szövetke-
zeti formában, amelyet koalíciónak, komprimálva vezérlő bizott-
ságnak neveznek, elvesztették a jogukat arra, hogy a nemzet 
politikai életerejét tovább is lekötve tartsák, csak azért, hogy 
ilyen vagy olyan mismás miniszteri liszta kerüljön le a poli-
tikai gyúródeszka diszgusztálóan összepocskolt fölületéről. 
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És mindezért a felelősség első sorban Kossuth Ferencet 
terheli. 

Tisztelet-becsület az európai műveltségnek, diplomatikus 
simaságnak, mérsékelt hajlamoknak és forradalomtól való 
bölcs óvakodásnak. 

Ilyen tulajdonságok ékesíthetnek egy aulikus hajlamú 
politikust, de tragikumává válnak egy radikális, történeti 
program alapján álló pártvezérnek is, nemzetének is. 

Nemleges, szenvedőleges hajlamokkal nem szabad még 
Kossuth fiának sem a nevében rejlő varázserőt arra használni, 
hogy nemzete többségében olyan vágyakat támaszszon, ame-
lyeknek megvalósíthatatlanságát nemcsak tudja, hanem imitt-
amott hirdeti is. 

A vágyak csalódottsága a remények halálát jelenti. 
Aki, mint vezér, sietteti a csalódottság elkövetkezését, 

az a nemzet jövendőjébe vetett remények ellen követ el 
merényletet. 

Kossuth Ferenc jól ismeri Kossuth Lajos iratait. 
Ezekben az iratokban ilyen sorok is olvashatók: 
„Nem a helyes fölfogás, nem az értelem hiányzik, hanem 

o határozottság, a tetter^Majd a haza érdekét háttérbe szo-
rító pártérdek, az újabbkori parlamentárizmus e súlyos átka, 
mely annak hitelét tönkre teszi; majd annak a tudatnak kebel-
nyomasztó lidérce fog ki az értelmen, hogy még annak a 
csonka, béna, annak a nagy állami érdekek körül pusztán 
alaki értékű alkotmányosságnak is, melylyel az ország most 
bir, nincs semmi reális biztosítéka; ennek a lidércnyomás-
nak következése, hogy ott, ahol a nagy nemzeti érdekek 
súlyát kellene határozottan belevetni a politika mérlegébe, az 
a tekintet kerekedik fölül, hogy nem tanácsos a bécsi kabinet-
Politikával súrlódásba keveredni. Meg lehet, hogy itt-ott kivé-
telképen a személyes önzésnek is van része amaz apoztaziák-
ban, ama köpönyegfordításokban, amelyeket korunk Magyar-
országon fölmutat, de én azoknak főindokát nem szennyes 
önzésben, hanem ama lidércnyomásban, ama félszben gon-
dolom rejleni." 

Ismeri Kossuth Ferenc bizonyára Kossuth Lajosnak azt 
a jóslását is, amelyet a kiegyezés előtt az 1867 : XII. t.-cikk 
12- §-ában később szabályozott alkotmányjogi biztosítékok-
hoz fűzött, e szavakkal: 



• 

„Azt igérik a nemzetnek, hogy az ujoncilleték megaján-
lásának, a megajánlás föltételeinek és a szolgálati idő meg-
határozásának jogát meg fogja tartani. 

De van-e egy független gondolkozású ember az ország-
ban, aki tisztában ne volna arra nézve, hogy a legelső alka-
lommal, midőn a magyar országgyűlés bátorkodnék az ország 
érdekeivel meg nem egyező célzatok elé ujoncajánlási feltételek 
cime alatt akadályokat gördíteni, azon bécsi közös hadügyi 
kormány, mely az összes fegyvererő fölött rendelkezik, egy 
pillanatig sem fogna habozni, hogy a kérdésből alkotmány-
kérdést csináljon és mindaddig, mig újabb kivánatai ismét 
nem törvényesíttetnek, az abszolutizmus gonosz rendszabályait 
alkalmazza s ha kell, még ezeknél is irtózatosabb eszközökhöz 
folyamodjék. 

Aki igy távolból szintelen üvegen át nézi a dolgok 
folyását, lehetetlen idegessé nem lennie azon kínos erőlködés 
láttára, amely kifejtetik, hogy a dialektikai ügyesség meg-
győződés színében tüntesse föl, ami csak lidércnyomás, ami 
csak félsz." 

Akinek ilyen intelmek, a nemzetnek és dinasztiának egy-
máshoz való viszonyában rejlő erőviszonyok ismeréséből 
leszűrt ilyen megfigyelések állanak rendelkezésére, annak nem 
szabad olyan helyzeteket teremteni, amelyekben csak a nem-
zet erőtlensége juthat napvilágra. 

— Nem nagy köszönet van az olyan emberben — 
mondja Carlyle — aki tisztán tartja a kezét s csak keztyüs 
kézzel nyul hozzá a dologhoz. 

Biz úgy. Három esztendő alatt számtalanszor megírtuk, 
hogy Magyarország tragikumát abban az ellentétben látjuk, 
amely Kossuth Ferenc keztyüs kezének gyöngesége és párt-
jának radikális törekvései között fönnáll. 

Neki, mint vezérnek vagy akarnia kell teljes összeségé-
ben amit pártja akar, vagy ha céltalannak tartja az akarás 
látszatát, akkor útjába kell állania a függetlenségi eszmék 
olyan áradatának, amely benne első sorban kelti a kormány-
vállalás lehetetlenségének rémületét. 

Ha pedig nem tudta, vagy nem akarta útját állani, akkor 
meg kell nyugodnia abban a szomorú valóságban, hogy 
amint megbukott 1905 január havában a régi konzervatív 
kormánypárt, épp úgy megbukott 1906 január havában a régi 
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konzervatív függetlenségi párt. Ez a két kolosszus, amelyek 
tehetetlenül feküdtek rá a nemzet politikai szabad mozgására. 

Hiába való minden mesterkedés. 
A koalíció leple alatt sem lehet azt eltitkolni, hogy aki 

belép a kormányba, az abban a pillanatban átalakul 67-es 
politikussá. 

És mert a 48-asok között sokan vannak, akik ambicio-
nálják a kormányvállalást, ezért bizonyos, hogy a független-
ségi párt fölött megkondult a halálharang. 

Nincs benne semmi baj, sőt kívánatos az ország fejlő-
dése, haladása szempontjából. 

A nemzet jogaiért, gazdasági érdekeiért, szociális fejlő-
déseért kokárdás jelszavak nélkül is lehet küzdeni. 

Van azonban más baj. 
Hanem ez aztán nagy baj. 
A koalíciót mi elejétől fogva csak mint megtorló szövet-

kezést tartottuk jogosultnak. Mint politikai kormányzó egye-
sülést képtelenségnek állítottuk. 

Ezt állítjuk most is s állításunkat a tapasztalás ismét 
igazolni fogja. 

De ha már együtt maradtak idáig s nyíltan kénytelenek 
bevallani, hogy a katonai kérdésekben célt érniök nem lehet, 
akkor nézetem szerint a békét nem szabad a koalícióban 
árdekelt személyi vagy pártérdek kielégítésétől függővé tenni, 
Mert a koalíció vezérlőbizottsága mint kollektív egység, csak 
olyan deklarációval fejezheti be működését, amely a jövőre 
Mézve biztosithatja a nemzet részére a jogfolytonosságot a 
vezényszó kérdésében. 

Ez a deklaráció pedig csak olyan tartalmú lehet, amely 
a nyilatkozatban résztvevőket kormányképtelenné teszi. 

Őfelsége a király ugyanis a szabadelvű párt kilences 
bizottsága által alkotott munkálat 8-ik pontján túl menő nyi-
latkozatot nem tesz. 

Ha a koalíció ezzel megelégszik, akkor elárulja a nem-
z e t jogait, mert a 8-ik pont elfogadása előtt az 1867: XII. 
f -c . 11-ik §-ában szabályozott alkotmányos fejedelmi intéz-
kedési jog nyílt kérdésként állott a nemzet előtt. 

A válság eredménye az, hogy őfelsége a 8-ik pont alap-
ján abszolút hadúri jogot származtat a törvény 11. §-ából. 

Ha már most a koalíció ezen királyi fölfogás miatt I. 



Ferencz József őfelségével szemben a nemzet jogait meg-
valósítani nem tudja, akkor legalább a jövőre nézve kell az 
előbbi állapotot helyreállítani az egyesült ellenzék olyan nyi-
latkozatával, amely kijelenti, hogy a szabadelvű párt munká-
latának 8-ik pontjában foglalt törvénymagyarázatot el nem 
fogadja, azt a magyar közjog forrásaiból kirekeszti és az 
1790191: XVI. t.-c. alapján kifejezetten föntartja a magyar 
nyelv uralomra jutásához való jogát a nemzetnek. Az 1867: 
XII. t-e. II. §-ában nincs hadúri jog dekretálva, hanem az 
alkotmányos fejedelmi jogból kifolyólag királyi intézkedési jog 
van elismerve. Ennek az alkotmányos intézkedési jognak pedig, 
a német nyelvvel szemben az 1790/91 : XVI. t.-c. a magyar 
nyelv jogát biztosítván, alkotmányos korlátot szab a magyar 
közjog. 

Ha a koalíció ilyen kijelentést tesz, akkor megtette köte-
lességét a nemzettel szemben, mert helyreállította legalább a 
jogfolytonosságot. 

De egyútfal lemond a kormányra jutás lehetőségéről. 
Azt hiszem, nem tesz ilyen kijelentést két okból. 
Először azért, mert kormányra akar jutni. 
Másodszor, mert a Thaly—Tisza-féle csókos kibékülés 

alkalmával a függetlenségi párt már elfogadta a 8-ik pontot. 
Ezért tartottam komédiának a vezényszóért való küz-

delmet I. Ferenc József uralkodása alatt és ezért írtam meg 
már egyszer, hogy a koalíció pártjaival szemben szubjektive 
a királynak van igaza. 

Mi lesz azonban, ha jogfolytonossági nyilatkozatot sem 
tesznek, kormányra sem jutnak? 

Az, ami mindkét esetben úgy is elkövetkeznék: szét-
hullanak s ha a nemzet ismét politikai bokrétát akar magá-
nak kötni, akkor az élet dúsan termő kertjéből friss, üde 
virágokat szaggat s néha-néha kegyelettel emlékezik meg a 
nagy őszi hervadás siralmára. 

És Bánffy ? 





Jegyzet. 

A király 1906 február 17-én kelt leg-
felső kéziratával az 1906 február 15-ére 
összehívott országgyűlést föloszlatta. 
A képviselőház február 19-én tartott 
ülésében nem akarta tudomásul venni 
az országgyűlés föloszlatását. 

Ekkor történt Magyarország alkot-
mányának történetében az a leggyászo-
sabb esemény, hogy a katonaság Fab-
ricius Győző honvédezredes vezetése 
alatt és a Nyiry Sándor teljhatalmú 
királyi biztos rendelkezésére álló rend-
őrség kiverte tanácskozó terméből a 
magyar országgyűlés képviselőházának 
képviselőtestületét. 



Megvirrad még valaha . . . 
1906 február 20. 

A bevégzett tényeken nem lehet változtatni. 
A legújabb bevégzett tény pedig az, hogy I. Ferenc 

József őfelsége, Magyarország apostoli királya föloszlatta az 
országgyűlést és ezzel megszűntek az 1905 január 26-iki 
választások alkalmával szerzett képviselői mandátumok. 

A legdíszesebb mandátumok, amelyekez foghatókat 
magyar országgyűlési képviselők eddigelé nem kaptak. 

A díszt a politikai erkölcsök tisztaságából merítették. 
Tisza István grófnak a maga fanatikus szubjektív igaz-

ságába vetett hite hajótörést szenvedett azon az izzó gyűlö-
leten, amely a régi kormánypárti uralommal szemben táplált 
a választó polgárság. A kormánypárt, amely előbb még mint 
legyőzhetetlen óriás cinikus nyugalommal gúnyolódott a 
Zoltánok radikalizmusával, törpe kisebbséggé zsugorodott a 
tiszta választások jelszava alatt harcoló ellenzék súlyos 
csapásai alatt Az uj országgyűlés képén ott ragyogott a 
nemzeti Magyarország életrekelésének csalhatatlan bizonyos-
sága. Amikor pedig a képviselőház megalakulásakor az elnöki 
székbe Justh Gyulát, a radikális 48-as képviselőt ültette, ugy 
látszott, mintha a magyar fajnak nemcsak törvényes supre-
mációja a népmilliók vegyes nemzetiségű összetételével szemben, 
hanem hatalmi ereje az egyoldalú osztrák érdekek szolgálatát 
támogató bécsi politika ellenében is döntő diadalhoz jutott 
volna. 

Fájdalom, ez a látszat csak látszat maradt. 
Valósággá alakulhatott volna, ha a diadal mámora 

vezérlő politikusainkat el nem kábítja, tisztánlátásuktól meg 
nem fosztja őket és a gyakorlati politika észszerüségének 
szemmeltartása helyett a történeti illúziók hajszolásába nem 
sodortatják magukat. 

Fájdalmas érzések nélkül lehetetlenség a nemzet rette-
netes csalódásai fölöti elmélkedni. 
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Kossuth Ferenc és társai történeti eseményeket érleltek 
a nemzet életében s amire minden hazafinak irtózattal kell 
gondolnia, azt ők valóságos gyermekes naivsággal készítették 
elő: a történeti események megoldásához nem tudták meg-
nyerni a népek millióit s amikor a válságot meg kellett volna 
oldani, a népmilliók erejének hiánya miatt egy millió man-
licher erejének szolgáltatták ki a magyar alkotmányt. 

A dinasztiához és Ausztriához való viszonyunk történeti 
kényszerűségében rejlő nemzeti elkeseredés tarthatja csak 
féken a népitéletet azokkal szemben, akik a legjobbat akarva, 
a világhistória legnagyobb politikai tévedését követték el 
akkor, amikor csak erőhatalmi összeütközéssel megoldható kér-
déseket állítottak élére a nemzet gyöngeségének hirdetése mellett. 

Miért rekrimináljunk ? Miért zavarjuk a polgárság 
szomorúságának bensőségét igazságok hangoztatásával? Miért 
előzzük meg ismét az idők méhében fokozatosan érlelődő 
események születését, amikor a rohamosan egymásra halmo-
zódó tapasztalások előbb-utóbb fölvilágosítják az elméket 
és a polgári öntudat maga fog elmenekülni a lehetőségek 
politikájához ? 

De bármennyire akarjuk is kerülni a katasztrófa előz-
ményeinek oki és okozati kimutatását, azt az egyet konstatál-
nunk kell, hogy akik ebben a csatában a nemzet legyőzetését 
akarják láttatni, azok rossz szolgálatot tesznek a nemzet 
ügyének és nem is hirdetnek igazságot. 

A csatát néhány vezető politikus vesztette el s a bukás 
csakis az ő rossz, eltévesztett politikájukat érte. 

Az örökkön örökké hirdetett nemzeti akarat egységessé-
géről csak akkor lehetett volna beszélni, ha ez az akarat 
önként, szabadon, nem pedig oligarkikus zsarnokság példátlan 
terrorizmusa alatt képződik ki. És bármilyen különösnek 
látszik is, ugy igaz, hogy a szabadulást a vezérekre nézve 
az tette lehetetlenné, hogy a királynak szánt terrorizmus 
hatása alá ők kerültek. 

De még talán menekülhettek volna, ha velük van a nép. 
A nép föloldhatta volna őket a felelősség alól, amikor hétről-
hétre, napról-napra látta a válságból való kibontakozás ürügye 
alatt folytatott leszerelési kísérleteket. 

A kinos vergődés láttára megesett az emberek szive, 
de a tömegek nem mozdultak, — mert a tömegek egyetlen 
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pillanatig sem tudták megérteni, miért kellett a létező alkot-
mány nem létezését napfényre deríteni, csak azért, mert a 
király a maga vitatott jogainak megvédelmezéséhez több erővel 
rendelkezik, mint a nemzet, azoknak az érdekeknek meg-
valósításához pedig, amelyek a népmilliók szociális érdekeit 
jelentik, a király sietett segítségül hatalmának és erejének 
teljes összeségével. 

És a népmilliók gyanakodtak is. 
Mágnások állottak a nemzeti ügy élére. 
Kossuth Lajos pedig 1893-ban a magyar mágnásoknak 

es főpapoknak a budai honvédemlékkel szemben tanúsított 
kegyeletlen maguktartása alkalmával följegyezte, hogy a nép 
az ilyen vétségeket nem felejti el. 

Hogy azok a főpapok és mágnások, akik a nemzeti 
kegyelethez a hozzájárulást tüntetőleg megtagadták, saját 
osztályuk érdekében nagy ostobaságot követtek el — több 
mint bizonyos — irta Kossuth Lajos. 

„Nagyon SZÍVÓS a nép emlékezete, hallgat, de nem 
felejt s a nemfeledés hagyományilag nemzedékről nemzedékre 
száll; s tessék vagy ne tessék akárkinek is a világon, az 
emberi dolgok sorsa hozza magával, hogy a válságok órája, 
mint a hajnal az éj után el nem marad, pedig azt is ezer 
évek krónikája bizonyítja, hogy mikor a válság órája üt, a nép 
csinálja a történelmet 

Nos hát mégis ütött a válság órája. És a nép csinálja 
a történelmet. 

Kossuth Lajos fia, Kossuth Ferenc mágnásokkal szövet-
kezett, hogy nemzeti politika örve alatt szolgálatot tegyen a 
népmilliók zsírján élősködő mágnások, főpapok, nagy-
birtokosok tarthatatlan osztályuralmi politikájának. 

És a nép megcsinálta a történelmet. Hallgatásával meg-
oldotta a válságot. Elbuktatta az osztályuralmi parlamentet, 
mert amint Kossuth Lajos följegyezte, a nép nem felejt s mert 
nem felejt, nem is fog hinni abban a nemzeti küzdelemben, 
amelyet a nép örök ellenségei a saját külön világuk romjainak 
megmentése érdekében folytattak. 

A nemzeti szerencsétlenségnek ez az egyik tanulsága. 
A másik pedig az, hogy a koalíció nem tudta I. Ferenc 

József királyt a trónról való lemondásra kényszeríteni, ellenben 
a király megtudta szüntetni a koalíció uralmát. 
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A nemzet ezért élni fog tovább, dicsőséggel, anyagi és 
erkölcsi erőben meggyarapodva. 

Teátrális jelenetek rendezésével nem lehet a históriai 
fejlődés útját bevágni. 

Uj korszakok hajnala dereng felénk. Megvirrad még 
valaha. 

A nép éhes. 
A hajnal fölkelő napja a nép kenyerének kalászait érleli. 





J 

I 
I 

Bánffy Dezső báró 1906 március 
2-án nyilt levelet intézett választóihoz, 
amelyben föladja a koalícióban elfog-
lalt politikai álláspontját, 

1. az általános választójog elvét 
fönntartja; 

2. a katonai kérdéseknek ezidő sze-
rint való erőltetését észszerűtlennek 
tart ja; 

3. az önálló vámterületet csak a 
szerződések lejártával óhajtja életbe-
léptetni ; 

4. nehéz idők lévén, nem makacs 
jogföntartás, hanem bizalmunk királyunk 
alkotmányos érzületében és a nemzet-
nek okos mérséklete szüntethetik meg 
a súlyos válságot; 

5. elitéli a függetlenségi és 48-as 
párt túlzásait. 

Már mindnyájan leszereltek, de még 
mindig tűrték, hogy párthiveik — a leg-
ellentétesebb elvi alapon állók is — 
egymással szövetkezve folytassák tár-
sadalmi és politikai forradalmukat. 



Ácsolják a szégyenoadot . . . 
1906 április 1. 

Fáj, bizonyára nagyon fáj minden magyar embernek az 
a tudat, hogy három hosszú esztendőnél tovább folytatott 
elkeseredett küzdelemnek semmi más eredménye nincs, mint 
a nemzet megaláztatása a bécsi burg hatalmi politikája előtt. 
De mit ér a fájdalom, mit ér a legmélyebb elkeseredés, ha a 
bevégzett tényekből a polgárság nem tudja a helyes követ-
keztetéseket levonni s ahelyett, hogy a közös bánatban egye-
sülve, lehetővé tenné a gyászos állapotok mielőbbi megszün-
tetését, tovább is belehajszolja magát az alkotmányrombolás 
kárhozatos munkájába. Tudjuk nagyon jól, hogy azok, akik 
Még most is a koalicionális politika érzelmi forgatagának 
hatása alatt állanak, ugyanezt mondják nekünk, akik a for-
gataggal szembeszálltunk és minden erőnket arra fordítjuk, 
hogy a romok közül kiragadjuk azt, ami még az alkotmány 
roncsaiból megmenthető. Ök is azt mondják nekünk, hogy 
Miért nem sorakozunk velük egy táborba, hogy miért nem 
egyesülünk valamennyien a bécsi hatalom visszaverésére. A 
kérdés tehát csak az, hogy melyik szemrehányás jogosabb, 
Melyik követelés jogosultabb s a nemzet ügyére nézve melyik 
észszerűbb és hasznosabb. Ha ugy értelmezik politikai ellen-
feleink a nemzeti ellentállás további föntartásának szükségét, 
hogy a nemzet történeti jogait és közjogilag biztosított füg-
getlenségéhez való jogát föladni nem szabad, akkor bizonyára 
nekik van igazuk, mert Magyarország államjogi függetlensé-
géhez való föltétlen ragaszkodás minden magyar állampolgár-
nak hazafias kötelessége. 

Ha azonban a fönnálló magyar alkotmány azt bizo-
nyhja, hogy a Habsburg-dinasztia közössége s az ezen kö-
zösségre alapított együttes és elválaszthatatlan birtoklasa 
Magyarországnak és Ausztriának olyan intézési módját tette 
szükségessé a közös érdekűek gyanánt fölismert ügyeknek, 
aMeIyek bizonyos határig korlátozzák a vitába nem vonhato 
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jogi függetlenséget s maga a legszélsőbb ellenzéki politika 
sem hirdeti napirenden lévő politikai kérdésnek azt, hogy a 
jogi függetlenség már most tényleges függetlenséggé alakít-
tassák át, akkor be kell látni, hogy a történeti érzésekből 
táplálkozó ellenzéki fölfogás azokon a kereteken kívül mozog, 
amelyeken belül a mostani alkotmányválság megoldási mód-
jait keresni kell. 

Éppen ezért érthetetlen Bánffy Dezső báró magatartása. 
Bánffy Dezső bárónak egyidejűleg azon lépésével, hogy a 
koalícióból kilépett s erről szegedi választóit értesítette, nyilt 
és félreértést nem tűrő utmutatást kellett volna adnia szegedi 
párthiveinek a tekintetben, hogy milyen magatartást tanúsít-
sanak a további ellentállás kérdésében. 

Bánffynak azon kijelentése után ugyanis, hogy a kato-
nai kérdések bolygatását nem tartja időszerűnek, másrészt 
hogy a kereskedelmi szerződések megkötése következtében 
az önálló gazdasági berendezkedés kérdését 1917-ig szintén 
nem tekinti aktuális kérdésnek, nyíltan meg kellett volna 
mondania választóinak, hogy a nemzet jogaiért való további 
küzdelmet a történeti élet továbbfejlődésének folyamatára érti, 
nem pedig ugy, hogy a mostani válság keretén belül párt-
hívei tovább folytassák az államrend destrukciójának politiká-
ját, mert hiszen ö éppen ezen destruktív politika veszélyessé-
gének fölismerése miatt és a 67-es alkotmánynak ezen des-
truktív politika ellenében való megvédelmezése érdekében lépett 
ki a koalícióból. Bánffy ezen határozott útmutatással még 
akkor is tartoznék választóinak, ha választói ebből az útmu-
tatásból vele szemben a teljes elszakadás konzekvenciáját 
vonnák le. Választói ugyanis főleg az önálló gazdasági be-
rendezkedés programja alapján sorakoztak mellé s ha koali-
cionális politikáját támogatták s lelkesedéssel követték, amig 
bent volt a koalícióban, ez csak azért történt, mert a válasz-
tópolgárok biztak a koalíció politikájának olyatén sikerében,, 
amely vagy a katonai, vagy a gazdasági kérdésekben vala-
melyes eredményt ki fog küzdeni. Ha már most maga Bánffy 
Dezső báró az ezen politikai célokért folytatott küzdelem 
sikertelensége miatt kilépett a koalícióból, akkor neki nyíltan 
meg kellene mondania választóinak, hogy a koalíció politikai 
hivatása megbukván, ha tovább is őt tekintik vezérüknek, 
akkor tartózkodniok kell minden olyan további politikai törek-
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vések támogatásától, amelyek kedvezőek lehetnek a szélső 
48-as párt céljainak, föltétlenül hátrányára vannak azon-
ban a 67-es alkotmányra alapított fönnálló államrendnek. 

Bánffy ezen utmutatást megadni elmulasztván, az a lát-
vány áll előttünk, hogy mig maga a vezér a koalícióból való 
kilépését éppen a 48-as politika veszedelmességére való uta-
lással indokolta, helyi pártjának vezérei mégis a 48-asokkal 
való szövetkezés mellett teszik lehetetlenné a törvényhatósági 
rend olyatén helyreállítását, amelynek alapján azt lehetne mon-
danunk, hogy Szeged törvényhatósága lehetővé teszi az ab-
szolutisztikus kormányzattól való mielőbbi megszabadulást és 
«a 67-es alkotmányra alapított államrend helyreállítását. Persze, 
ha Bánffy abban az irányban sem világosítja föl személyes 
híveit, hogy a törvényhatósági rend helyreállítása nem a Fejér-
váry-kormánynak, hanem az alkotmánynak áll érdekében és 
tűri azt a téves fölfogást, mintha a törvényhatóságok közigaz-
gatási rendjének helyreállítása csak a Feférváry-kormány érde-
keit szolgálná, ettől pedig minden igaz magyar embernek óva-
kodni kell, akkor a helyi pártvezetőség mentve van, mert a 
legtisztább hazafias érzések ápolása mellett sem lehet elzár-
kózni annak a mozgató erőnek a mérlegelésétől, hogy a helyi 
pártvezetőség minél távolabb igyekszik magától tartani a kor-
mány által való leveretésének és méginkább a kormány előtt 
való meghódolásának látszatát. 

Ilyen körülmények között mi aligha érthetjük meg egy-
mást; és ha kötelességszerűleg elmélkednünk kell a válság 
sajátszerű jelenségei fölött s ezen elmélkedésünk forrását 
éppen a haza alkotmányáért való aggódásunk szolgáltatja, 
akkor lehetetlenség rá nem mutatnunk arra a mélyen elszo-
morító tényre, hogy ime a vezérek belevitték a nemzetet a 
legelkeseredettebb helyzetbe, egymástól elszakadva, egymást 
marva és piszkolva még mindig ébrentartják az erőhatalom 
által letört vágyait, ám e vágyaknak megvalósítása érdekében 
semmit sem tesznek, hanem egyszerűen cserbenhagyják a nem-
zetet, megelégedve annak a ténynek konstatálásával, hogy a 
hatalom erőszakoskodásai lehetetlenné teszik a politikai véle-
m é n y nyilvánítását. 

Igaz! s nincs az a kemény szó, amely elég súlyos 
lenne a szabadságjogok ellen elkövetett brutalitások jellem-
zésére. 



Fölvetjük azonban a kérdést, hogyha a vezérek még 
mindig abban a hitben tartják a nemzet jóhiszemű közvéle-
ményét, hogy a nemzet szabadságharcot folytat, vájjon miért 
ijednek meg a vezérek a hatalom fenyegetéseitől s miért nem 
szállnak vele szembe, amiként annakidején a francia nép sza-
badsághősei szembeszállottak XVI. Lajos katonai uralmának 
fenyegetéseivel ? 

Milyen szép és fölemelő látvány lenne, ha pl. Apponyi 
Albert gróf Desmoulins Camille módjára lázító körútra indulna 
az országban, fegyverre szólítaná a polgárságot s próbára 
tenné a nemzet hazafias érzéseit, a börtön és akasztófa, vagy 
a nemzeti szabadság problémájának fölvetésével. Próbára 
tenné a nemzet akaraterejét a hazafiakkal telített börtönök 
megostromlásának és a magyar basztillok lerombolásának 
provokál ásával. 

A vezérek azonban még mindig manifesztumokon, nyílt 
leveleken törik a fejüket s elmenekülnek egy szerény kis 
virág levelei mögé. Soha még annyi lólábat nem láttatott 
ártatlan lepel, mint amennyi a tulipán harmatos leple alól ki-
kandikál s ha szégyen van abban, hogy a nemzetet egyetlen 
kardcsapás nélkül katonai uralom alá hajtották, ezerszeres 
szégyen van abban, hogy a nemzet vezérei a gyávaság jegyé-
ben oldják föl a magyar faji büszkeség és bátorság évezre-
des dicsőségét. Nem, nem, tisztelt urak! Ez nem nemzeti 
ellentállás! Ez nemzeti szégyenpadácsolás, amelyre napon-
ként többen lépnek föl azok közül, akik a magyar história 
legújabb epocháját csinálták, akiknek dicsőség kínálkozott, 
de akiket majdan a história istenasszonya a gyávaság bélyeg-
zőjével lesz kénytelen a nemzet elbuktatásának gyalázatában 
egyesíteni. 

S ha Kliónak kedve lesz manifesztum írásához, akkor 
a manifesztumban rövidesen meg fogja érinteni, hogy: amikor 
a nemzet vezérei az egész nemzeti ellentállás erejét a tiszt-
viselők hivatali esküjének megszegésére alapították s az állam-
rend ezen alkotmányjogi biztositékát kitépték az alkotmány 
épületének pillérei közül, akkor egyik nagy vezér a királyi 
eskü szentségére való utalással követeli az alkotmány helyre-
állítását, holott az alkotmány helyreállításának lehetetlensége 
éppen abból áll, hogy a törvényhatóságok ellentállását még 
mindig az alkotmányra letett hivatali eskü lábbal taposásá-
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ból akarják táplálni. Igenis, a király esküje értelmében köte-
les a törvényeket megtartani és megtartatni. Ám, ha politikai 
vezérek lázítanak a hivatali eskü kötelező ereje ellen csak 
azért, hogy a király a törvényeket mások által meg ne tar-
tathassa, akkor az alkotmányban szított forradalom hatályon 
kívül helyezi az összes alkotmánybiztositékokat és előáll a 
salus respublicae lex suprema esto, vagyis az államélet foly-
tonosságának biztosítása az államrend helyreállításában. 
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Jegyzet. 

A király kinevezte Wekerle Sándor 
elnöklete alatt 1906 április 7-én a nem-
zeti kormányt. 

A kineveztetés alapjául az a nevezetes 
paktum szolgált, amelyben az összes 
nemzeti követelések érvényesítéséről 
lemondottak a nemzet vezérei. 

A koaliciósok táborában kigyúltak 
az örömtüzek. 

Pedig csak egyetlen kötelességet vál-
laltak magukra: a Kristóffy által aktuá-
lissá tett választójogi reform megvaló-
sítását. 



Légy üdvözölve, óh nép! 
1906 április 8. 

Tehát csakugyan boldog vagy megint, szegény agyon-
bolondított, agyonsanyargatott, vérig megalázott magyar nép! 

Hogyne lennél boldog, amikor nagyjaid győzelmi trom-
bitákat harsogtatnak a világ mind a négy tája felé, a nagy-
szerű világraszóló diadalról, amelyet arattak lent és fönt 
egyaránt. Hogyne lennél boldog, amikor országgyűlést kapsz 
törvényes határidőn belül a régi országgyűlés helyett, amelyet 
katonai karhatalommal veretett szét törvényes lejárati idő 
előtt a nemzeti követelések jegyében ellentálló vezéri kar. 

A mámortól el vagyunk kábulva. A béke olajága gyön-
géd símogatásával elviselhetővé teszi sajgó sebeink égető 
fájdalmát és ugy érezzük, mintha a vitustánc járása után 
megbolygatott idegrendszerünk az újjászületés frisseségével 
keresné az uj korszak munkakinálatából a maga részét. 

Uj korszak! 
Valóban, uj korszak beköszöntéseért folytattuk a titáni 

** harcot. 
A harcvonal legelején állva, szakadatlan csákányütésekkel 

romboltuk a régi társadalmi és politikai rend rozoga épít-
ményét. A nemzet történeti jogainak, társadalmi és gazdasági 
fejlődés-törvényeinek átértése és átérzése néha-néha látnoki 
sejtések világosságát árasztotta körülöttünk. 

Széli Kálmán uralmának fénykorában, még 1902 őszén 
megírtuk, hogy a régi szabadelvüség cégére alatt üzérkedő 
utolsó politikai szatócsboltnak csődöt kell mondania, mert 
az avult portéka utolsó szálát is kimérték már és a népmilliók 
vevő közönségének kereslete uj, gazdag raktárt követel. 
Az összes társadalmi osztályok szociális elégületlensége tompa 
morajjal dübörgött a sablonos konzervatív politika meg-
tépázott leple alatt. A vagyon-megoszlás aránytalansága, az 
tpar és kereskedelem pangása, az ekszisztenciáknak a polgári 
függetlenséget teljesen lenyűgöző egybekapcsolódása, a tarsa-



dalmi élet etikátlansága, az élethivatásoknak egymással szem-
ben táplált tiszteletlensége, a polgárságnak a régi politikai 
pártok hosszú uralma alatt általánossá vált politikai értelmi 
öngyilkossága, összekavarodva ugy gomolyogtak előttünk, 
mint egy uj korszak átalakító munkáját váró, erjedő nyers 
anyagtömeg. 

És jött a Gotterhalte! A kárhozott császárhymnus! 
És jött Nessi Pál tartalékos honvédtiszti kardbojtja! És jött 
Széli Kátmán ujonclétszámemelési törvényjavaslata! És jött 
az obstrukció! És jött Kuhen-Héderváry Károly, a granicsár. 
Jött Kossuth Ferenc leszerelése 1903 junius havában. 
Jött 1903 julius havában Szápáry László-féle megvesztegetési 
kaland. Jött utána ismét Kossuth Ferenc a nemzeti követelé-
sekkel és az obstrukcióval. És jött Tisza István. És folyt 
tovább az obstrukció a nemzeti követelésekért. Majd ismét 
jött a leszerelés és Tisza-Thaly összecsókolódzása a béke 
jegyében, teljes leszereléssel. És jött az ugrai levél. Utána 
jött megint az obstrukció. És jött 1904 november 18-án az 
alkotmány elleni merénylet. És jött 1904 december 13-án a 
képviselőház bútorainak megostromlása köpködések záporában. 
Mindez a magyar vezényszóért, önálló vámteriiletért, diplo-
máciai külképviseletért, szóval mindenért, amit nemzeti követe-
lések gyűjtő név alatt ismer a politikai história. 

És jött 1905 január 26-án a nagy ellenzéki győzelmet 
termelő általános képviselőválasztás. Világraszóló volt a diadal. 
A haza függetlenségének diadalmi jelvénye ott ragyogott a 
firmamentumon. 

És jött utána a világ legcsodálatosabb obstrukciója. 
A győztes ellenzéki pártok egy tömbbé merevítették magukat 
és megobstruálták önmagukat. Belefúllasztották a nemzet 
politikai életerejét a győzelem mámorába. És harsogták teli 
tüdővel, kifogyhatatlan jezsuitizmussal, hogy a többségi elvnek 
győzni kell, ha van alkotmány és nem élünk abszolút királyi 
akarat járma alatt. 

— A magyar vezényszó nélkül nincs kibontakozás, 
süvöltötte végig a hazán a jászberényi kürt gyönyörű szózata. 

A vezényszó nélkül nincs kibontakozás, dörögte utána 
százezrek ajaka! 

És jött a darabont-kormány. Fejérváry Géza báróval 
az élén. 
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És megindult a becsülefpusztitás egész a királyi trón 
zsámolyáig. 

A népmilliók fogcsikorgatva nézték az aljas mulatságot. 
Mi szenvedünk, pusztulunk, veszünk nap-nap után, 

sóhajtották a tömegek, ők pedig marakodnak egymás között 
a hatalomért. 

Alávaló, hazaáruló gazember, aki hatalomvágygyal meri 
gyanúsítani a koalíciót. 

Pusztuljon el az a gazember, az a Kristóf, nem is 
Kristóffy Jóska, aki a nemzet jogainak elárulása céljából a hazát-
lan bitangokkal szövetkezett s maszlagul dobta a szent küzdelem 
kellő közepébe az általános, titkos szavazati jog reformkérdését 

Hogy mer ez a gazember olyat akarni, amit mi is aka-
runk, de soha sem akartunk eddig. 

— A magyar vezényszó nélkül nincs kibontakozás, — 
harsogta tovább a jászberényi kürt! 

És összeomlott az államrend építménye, ugy hogy már 
a királyság eszméje is kezdett homályba borulni. 

A legalkotmányosabbnak tisztelt - király személye trágár, 
útszéli politika piszkolódásának veszélyébe sodródott. 

És ime, egy bolondos áprilisi reggelen, a nemzeti köve-
teléseket harsogó jászberényi kürt hangsípot váltott. A nemzeti 
követelések sípja kopott lemezként szemétdombra került és a 
helyébe illesztett új síp vigan dudálja — az általános választói 
J'og nótáját. 

És dudál vigan a koalíció, mint a Furcsa háború cimű 
°Perette tulipánkereskedője : 

— Vigan dudál a portugál, mindegy neki, ha rossz, 
ha jó . . . 

Hozsánna neked, óh nép, akinek szava isten szava, — 
türelmed pedig krisztusi . . . 

És hát mit mondjunk még a nemzeti ünnep szentséges 
S2ent hangulatában ? 

Az 1904 november 18-iki parlamenti csiny után még a 
januári választások előtt 1904 december hó 31-iki írásomnak 
Clme: Az általános választójog — volt. Kifejtettük, hogy 
a zsebkendő Iobogtatással elkövetett merénylethez hasonló 
^erényietek csak a mi gyönge osztályparlamentünkben 
követhetők el. Sürgettük tehát már akkor a parlamenti 
reformot 
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És amikor akadt egy bátor, elszánt kormányférfi, aki 
napirendre merte tűzni a századokra kiható reformot s mi 
ebben a reformban a saját programunk napirendretfizését 
üdvözölve, nem a kormány, hanem a reformkérdés segítségére 
siettünk, akkor mi is gyanúsakká váltunk, mert óva figyelmez-
tettünk mindenkit, hogy a jászberényi kürt már alig hallhatóan 
fújja a nemzeti követelések nótáját, a nóta hamar eloszlik, 
mint a buborék s marad mi volt: a puszta lég. Nincs tehát 
semmi értelme annak, hogy tovább is forradalmat csináljunk 
a vezérkar által régen elfelejtett célokért. 

Ám azért a győztesek mégis ők! 
Övék a hatalom és a dicsőség! 
De nem mindörökre. 
A polgárság majd visszanyeri tisztánlátását és ha 

-eloszlik a nagy pusztulás porfellege, sorakozni fog és számon-
kéri megcsalattatását. 

A népjogok ürügye alatt hatalomra lehet jutni. De hogy 
nemzeti jogokért folytatott harc ürügye alatt tönkre lehessen 
tenni egy nemzetet, csak azért, hogy a nemzeti jogok eláru-
lása árán ugyan azok bitorolják el a hatalmat, akik a népjogok 
természetes ellenségei voltak addig a pillanatig, amig hata-
lomra jutásuk esélye teljesen ki nem mult, — abban a saját 
sorsát igazán szivén hordozó nép megnyugvást nem találhat. 

Addig pedig, amig az isteni színjáték űj fölvonásához 
felgördül a függöny, elmélkedhetünk a következő csekélyke 
eseten: 

— A nemzet akaratának, amelyet a koalíció vezérlő-
bizottsága képvisel, érvényesülnie kell, mert a király köteles 
a nemzet akaratának teljesítésére — mondották ők. 

És ime: a király nem teljesítette a vitatott nemzeti akaratot, 
ellenben a vezérlő-bizottság teljesítette a királyi parancsot: 
elejtette a nemzeti követeléseket és kormányt vállal Kristóffy 
József programja alapján. 

Kristóffy természetesen megy, ők jönnek. 
Multunkban nincs öröm, jövőnkben nincs remény. Ennyi 

az egész. 
A békák pedig, amelyeket három és fél év alatt meg-

ettünk, vigan kuruttyolnak a nemzet gyomrában. 
Hozsanna neked, óh nép! 

CZJ 
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Jegyzet. 

Kormányra jutván a vezérlőbizott-
ság, első kötelessége volt volna a nem-
zet fölvilágosítása a békekötés föltételei 
felől. 

Őszinteséget várt a nemzet és előre 
lehetett látni, hogy ha tovább ámítanak, 
a nemzeti kormányból is előbb-utóbb 
ügyvivő kormány válhatik. 

Az általános választások abszolút 
többséghez juttatták a függetlenségi 
pártot, amely koalíciós alapon szövet-
ségben maradt a 67-es pártokkal s 
mert tényleg tovább ámították a népet 
is, a királyt is, 1909 junius havában 
tényleg közönséges ügyvivő kormánynyá 
sülyedtek alá. 

A gondolkozó elmék megértették, 
hogy a kormányt azért nem vállalták 
előbb, mert a külföldi kereskedelmi 
szerződéseket meg kellett kötni s ennek 
ódiumát nem merték magukra vállalni. 

A diadal azonban mégis teljes volt, 
úgy amint annak idején a Budapesti 
Hírlap megírta: 

„Megkapta mindenki a magáét. A 
Néppárt megkapta Wekerlét, az Alkot-
mánypárt az általános választói jogot, 
a Függetlenségi párt a német vezény-
szót". 
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A nagy minisztérium. 
1906. április 10. 

A Wekerle-minisztérium személyi összetételénél fogva 
kétségtelenül megérdemli a „nagy" jelzőt. Micsoda körülmé-
nyek véletlen összejátszása tette lehetővé ennek a sajátszerű 
komplekszumnak megszületését; a politikai erkölcsök szem-
pontjából minő fogyatkozásokat lehet rajta észlelni, annak 
kutatása, megállapítása és illő bírálattal való kísérése bőséges 
alkalmat fog találni a küszöbön álló politikai küzdések során. 

Ebben a pillanatban az államrend helyreállításának fé-
nyére esik a szemlélődés súlypontja. Az államélet gépezete 
Megkezdi szabályos működését, a lelkek fölszabadulnak a 
brutalitások kényszernyomása alól és a kabinet egységéből 
kisugárzó etikai erő alkalmas arra, hogy a megnyugvás érze-
tét egységessé tegye a közvéleményben. 

Abból a tényből azonban, hogy Kossuth, Apponyi és 
Polónyi beléptek a Wekerle Sándor 67-es alapon álló kor-
Mányába, már most le kell vonni a legközelebb fekvő kon-
zekvenciákat. 

Megírtuk nemrégiben egy angol politikai író nyomán, 
hogy államférfi, aki e névre igazán méltó akar lenni, követ-
kezetes nem lehet. íme Apponyi Albert gróf a régi szabad-
e]vű párttal szemben vezére volt előbb a mérsékelt ellenzéknek, 
később a nemzeti pártnak. A nemzeti párt megszűnése után 
betepett a kormánypártba. A kormánypártból Tisza uralma 
alatt, egyenesen a nemzeti követelések miatt, átlépett a füg-
getlenségi pártba s annak a szó legerősebb értelmében vett 
éltető lelke, fáradhatatlan vezérévé vált. A függetlenségi párt-
hoz való csatlakozást komolv politikai értelemben nem lehetett 
Másként értelmezni, mint csak úgy, hogy Apponyi perhorresz-
k % a 67-es kiegyezési alkotmányt, azt az államkormányzas 
lapjául el nem fogadja s eszerint a 67-es kormányzat ellen 
való küzdelmének célja az, hogy Magyarország állami függet-
lenségét az 1790/91 : X . t.-c.-ben f o g l a l t közjogi kijelentésnek 
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megfelelő új alkotmánynyal kívánja biztosítani. Mégis ime, 
Apponyi Albert gróf belépett egy 67-es alapon álló kabinetbe, 
ami azt jelenti, hogy az állam kormányzásának rendjén nem-
csak tudomásul kell vennie, hanem minden kívülről érhető 
támadás ellen meg is kell védelmeznie a 67-es alkotmánynak 
mindazokat a tételes intézkedéseit, amelyeket az átkos közös-
ügyes kormányzat ellen folytatott harcok alatt harmincnyolc 
éven át ostromolt a függetlenségi párt. 

A bihari pontok úgynevezett szögre akasztása, ami miatt 
Tisza Kálmánt olyan kíméletlenül üldözték, semmi ahhoz az 
elv-föladáshoz képest, amiben Kossuthék most leiedzenek. 
Nem vonjuk kétségbe, hogy a haza érdekeinek megmentése 
érdekében tették, amit tettek. Sőt a személyi érvényesülés 
motívumát is jogosultnak tartjuk. Mert a becsvágy és érvé-
nyesülni akarás csak akkor elítélendő, ha tehetség és arra 
valóság nélkül való egyének részéről az illetéktelen stréber-
kedés jellegét hordja magán. Ha azonban figyelembe vesz-
szük, hogy — amint egy bölcselő mondja — földi létben az em-
bernek egyetlen célja az egyéni érvényesülés kiküzdése, akkor 
el kell ismernünk, hogy Kossuth és Apponyi a miniszteri 
hatalomban való érvényesülés pillanatában akkor is jogosult 
területen mozogtak volna, ha kifejezetten jogot formáltak volna 
arra, hogy ők az államkormányzás felelősségteljes munkájá-
ból részt kapjanak. 

Ezzel a jogosult és immár ki is elégített becsvágygyal 
súlyos és nehéz kötelességek is vannak azonban össze-
kötve. 

Ezek alatt a kötelességek alatt nem azokat értjük, ame-
lyeknek elmulasztása miatt a Wekerle-kormány éppen úgy, 
mint minden más kormány az országgyűlés bizalmától függő 
politikai és az 1848 : III. t.-cikkben megállapított jogi fele-
lősség súlya alatt intézi az állam ügyeit. 

A most előtérben álló kötelességek alatt azt a két irányú 
kötelességet értjük, amelyek Kossuthot és Apponyit mint a 
függetlenségi párt volt vezéreit lefelé a választó közönséggel 
szemben a teljes irányú politikai fölvilágosítás és mint a 67-es 
kormány tagjait fölfelé a parlamentárizmus helyreállítása és 
biztosítása érdekében terheli. 

A függetlenségi párt választóközönsége ugyanis most 
akarva, nem akarva, 67-es kormánypárttá vált. 
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Ezt letagadni sem nem lehet, sem nem illik, se nem szabad. 
A függetlenségi polgárság a maga becsületes jóhiszemű-

ségében azt értette vezéreinek „elve" alatt, hogy ha meg-
buktatják akármelyik közösügyes kormányt, akkor Magyar-
ország megszabadul az Ausztriával való közösségtől, sőt talán 
a dinasztiától is, — mert hiszen a függetlenségi politika jel-
szava mindig az volt: mégis huncut a német. 

A függetlenségi polgárság Kossuth Ferenctől kezdve 
Becsey Károlyig egyetlen képviselőnek nem adott megbízást 
arra, hogy bármiféle ürügy alatt akár belépjen a közösügyes 
kormányba, akár azt támogassa. 

A szociális és kulturális reformkérdések iránt való érzé-
ketlenség éppen azért ejtette a magyar polgárságot hatalmába, 
mert a haza függetlenségének rajongó átérzése lelki világából 
minden más politikai törekvés lehetőségét száműzte. 

Ha Kossuth Ferenc tisztában volt azzal, hogy a függet-
lenségi politika ez idő szerint aktuálissá nem tehető, akkor 
ki kellett volna neki küzdenie előbb a 48-as párt abszolút 
többségét, de akkor is a választók oly irányú fölvilágosítása 
mellett, hogy abszolút többség esetén 67-es alapon kell 
átvennie a kormányzást. A polgárság ily irányú hozzájárulása 
esetén a király elé léphetett volna, mondván: 

— Fölség, a függetlenségi párt abszolút többségre jutott. 
A parlamentárizmus elvei alapján kívánhatnám, hogy a párt 
közjogi programja alapján bizzon meg Fölséged a kormány-
alakítással. Ezt azonban nem teszem, mert tudom, hogy 
Fölséged kérelmemet nem teljesíti. Lojalitásból Fölséged iránt, 
akivel a nemzet a 67-es kiegyezésre lépett, vállalom a 67-es 
alapon a kormányzást. 

Ilyen körülmények után Kossuth a 67-es alapon való 
kormányzásért se fölfelé, sem lefelé semmiféle további föl-
vüágosítással nem tartozott volna. 

A polgárság minden előzetes megkérdezése nélkül tör-
ténvén azonban a 67-es kormányba való belépés, Kossuth 
Ferenc és Apponyi Albert gróf kötelesek a népet fölvilágosí-
tani arról, hogy mindazok, akik őket a kormányon támogat-
ják, megszűntek függetlenségi pártiak lenni. Meri ok, a veze-

sem azok többé. A szó teljes értelmében vett 6/-es, kozos-
ágyes kormányférfiak, amit elvek föntartásának hangoztatasa-
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Elvek föntartása mellett I. Ferenc József őfelsége is, 
Tisza István gróf is függetlenségi pártiak. Meg vagyok róla 
győződve, hogy a királynak is az az elve, hogy Magyar-
országnak joga lenne a teljes függetlenséghez. Ezt az elvét a 
gyakorlati megvalósítás szempontjából föntartja azonban 
mindaddig, amig a történeti fejlődés az elv gyakorlati érvényre 
juttatását lehetővé teszi. 

A kis emberek, kis politikusok, sőt pártvezérek is ope-
rálhatnak elvföntartási frazeológiával. Miniszterek azonban 
ezt nem tehetik. A minisztereknek tudni kell, hogy a kép-
viselőket nem azért választják, hogy napidijaikat fölszedjék, 
a képviselőház folyosóján kaszinózzanak és alkalomadtán 
köpködjenek a haza függetlenségének jegyében. 

A képviselőket azért választják, hogy annak az ország-
gyűlésnek, amelynek tagjaivá megválasztják őket, törvény-
alkotási munkájában résztvegyenek. 

Ha már most a pártvezérek tagjaivá váltak egy olyan 
kormánynak, amelynek uralma alatt az országgyűlés minden 
törvényhozási munkával foglalkozhatik, csak azzal nem, ami 
volt pártjuknak függetlenségi programját csak a Mars csillag 
távolságában is érintené, akkor csalás nélkül nem lehet, nem 
szabad azt mondani, hogy az a választó közönség, amely 
tovább is Kossuth és Apponyi hive marad — függetlenségi és 
48-as választó közönség. 

Erről tehát föl kell világosítani a polgárságot. 
És ha ez a becsületes fölvilágosítás megtörténik, akkor 

lehetségessé válik a parlamentárizmus biztosítása is. Mert 
egyébként akármiként valósítsák is meg az általános szava-
zati jog alapján a parlamenti reformot, ez a parlament ismét 
munkaképtelenné válik, ha a király miniszterei maguk a füg-
getlenségi politika vörös posztójával izgatják a népet, csak 
azért, hogy ők tovább is népszerűek maradjanak. 

Ha a kormány igazán „nagy" akar lenni, akkor első-
sorban az őszinteségben kell szolidaritásba lépniök. 

Ez az őszinteség pedig azt kivánja, hogy az eddigi 
parlamenti forradalmakat előidézte közjogi jelszó politikát 
sutba dobják, szégyen nélkül bevallják a 67-es alkotmányra 
történt átlépésüket és amit ők már tudnak, azt beleviszik a 
nép tudatába is, hogy t. i. a nemzeti politika a nemzet gaz-
dasági megerősítését jelenti, ehhez pedig nem a haza agyon-
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szerelése, hanem a hazáért komolyan dolgozó munkáskezek 
szükségesek. 

Végre is, ha Kossuth és Apponyi nem váltak haza-
árulókká, amiért olyan helyzetbe juttatták magukat, hogy az 
osztrák ármádia katonabandája Gotterhaltéval tiszteleg előt-
tük, — ha véletlenül a király társaságában lesznek, akkor be 
kell látni, hogy a hazafias föllángolás puskapora elfogyott. 

Abban a pillanatban, amikor Kossuth és Apponyi 
miniszteri tárcát vállaltak, számot kellett vetniök azzal, hogy 
a makulátlan vezéri dicsőséget fölcserélték a napról-napra 
emelkedő népszerűtlenséggel. Nagy áldozat volt tőlük. 

A népszerűtlenségnél azonban nagyobb katasztrófa is 
képzelhető. 

A „nagy" minisztérium könnyen átalakulhat második 
»ügyvivő kormánynyá", ha a nép azt tapasztalná, hogy a 
miniszterek még mindig pártvezéreknek tekintik magukat, 
akik az önimádásban merítik ki hivatásukat. 

Igen, igen, lényegileg most a Wekerle-kormány egy-
szerű ügyvivő kormány, kötött Marsrutával. 

Hogy parlamentáris kormánynyá váljék, többséget kell 
szereznie. De becsületes nyílt munkaprogram alapján. 

És ha dolgozik, igazi nagygyá válhatik, mert a munka 
nemessé és nagygyá teheti még az elvekben legkövetkezet-
lenebb volt pártvezéreket is. 
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Jegyzet. 

A nép azt hitte, hogy a király meg-
adta a nemzeti követeléseket s ezért 
lépett be a függetlenségi párt három 
vezére: Kossuth, Apponyi és Polónyi 
az új kormányba. 

A Bécsből hazaérkező minisztereket 
1906 április 9-én délután 2 órakor a 
föllobogózott főváros népe óriási lelke-
sedéssel fogadta. 



Hamisított mámor. 
1906 április 11. 

A koalíció, ez a perverz politikai szövetkezés, most az 
alkotmányosság mezébe burkolódzva, mint kormányhatalom ült 
a nemzet nyakára. 

Istenemre mondom, testemnek-Ielkemnek minden porci-
kája jobban gyűlölte és gyűlöli az abszolutizmusnak még a 
gondolatát is, mint sokan azok közül, akik a nyilvánosság 
előtt toporzékoltak ellene. 

Hogyne gyűlölném én az abszolutizmust, aki világéle-
iemben, amióta szavam van a nyilvánosság előtt, a szabad-
ságjogok fejlesztéseért s legalább a létezők biztosításáért küz-
döttem. Szeretni az abszolutizmust annyi, mint gyűlölni a 
"epet. Az abszolutizmus a népek meggyalázása. Az abszolu-
tizmus a törvényekre való hivatkozással űzött önkénykedés : 
a szabadság nélkül való törvények uralma. A törvények tar-
talma a joguralomban rejlő szabadság. 

És én azon idő alatt, amig abszolutizmusról panaszkod-
tak széles Magyarországon, publicisztikai főföladatomnak nem 
azt tekinthettem, hogy első helyen a kormányzat abszolu-
tiztikus jellegét ostromoljam, hanem azt, hogy fékezzem a tár-
sadalmi és politikai abszolutizmust, amelyik belekény szeritette 
a királyi kormányt az erőszakos rendszabályok alkalmazásába. 

Mert nemcsak az államhatalom, hanem a politikai pár-
l°k is űzhetnek abszolút uralmat. Amikor nem tűrik az ellen-
véleményt. Amikor a mindenáron való uralomrajutás érdeké-
ben összezúznak mindent, ami útjukban van. Amikor meg-
szűnnek pártok lenni — és átalakulnak fakciókká. Öncélú 
szövetkezések a haza érdekeinek háttérbeszoritásával. 

Az államhatalmi abszolutizmus ellen táplált gyűlöletem 
kifejezését mérsékeltem tehát politikai észszerüségi okokból, 
éppen ugy, ahogy Kossuth és Apponyi most fölfüggesztették, 

szerintük egy átmeneti időszakra függetlenségi program-
o k hirdetését. 



Aki a békét komolyan és magáért a békéért akarta, 
annak szembe kellett szállania a politikai abszolutizmussal, ame-
lyet fölülről, a vezérlő-bizottságban szítottak. 

A hatalmi öncélúság jellegét akkor öltötte magára a 
koalíció, amikor a harcba vitt nemzeti követelések kiküzdhe-
tetlenségének tudatában tovább szította az anarkiát. Ha a 
koalíció ezt a műveletet a nemzeti követelések rendületlen 
föntartása mellett folytatja, akkor lehetett volna eljárásának 
politikai igazolásáról még bukás esetén is beszélni. Mihelyst 
azonban elejtette a nagy célokat, amelyekért harcba vitte a 
nemzetet, abban a pillanatban az alkotmány ellen való 
lázadás területére lépett, tovább szítván a politikai forra-
dalmat. 

A béke barátainak tehát nagy, emberfölötti bátorságra 
volt szükségük. És akinek volt bátorsága, az ime most győ-
zött elveiben, de elbukott politikája érvényesülésében. 

Amit pedig ennek a groteszk harcnak és győzelemnek 
leple alatt észre lehet venni, az rendkívül érdekes. 

íme, a nagy minisztérium megalakulásának ténye öröm-
mámorba hajtotta az egész nemzetet. A miniszterek buda-
pesti megérkezése diadalmas Cézárok ünneplésének fénykö-
rében történt. Ilyen ünneplést nemzetek csak azok számára 
szoktak föntartani, akik nagy tettek művelésével fölemelik, 
dicsőséghez juttatják. Ilyennek képzeltük a vezérek ünneplését 
arra az esetre, ha csak egy parányi részletét is kiküzdik a 
nemzeti követeléseknek. 

Semmit sem küzdöttek ki, csak önmagukat küzdötték 
föl a hatalmi polcra és mégis bokáig ér lábuk alatt a bo-
rostyán. 

Miként lehetséges ez? 
Akként, hogy a miniszteri tárcák a béke jegyében szü-

lettek meg, annak a békének a jegyében, amelyért hónapok 
óta folytattam a semmiféle terrorizmustól vissza nem rettenő 
harcot. 

Ám, ha a béke, elég ok arra, hogy a nemzet nemcsak 
abszolválja a vezéreket a nemzeti követelések elejtésének bűne 
alól, hanem a bukott kormány programja alapján miniszte-
reknek is szívesen látja őket, akkor ebből kettős irányú követ-
keztetés vonható le. És pedig először az, hogy a nemzet 
többsége nem foglalt állást a nemzeti követelések mellett, nem 
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ismervén el azokat olyan döntő fontosságú reformoknak, 
amelyek miatt érdemes volt volna a koronával erőhatalmi 
összeütközésbe keveredni. Ha ez nem lett volna a nemzet 
többségének vélekedése, akkor ünneplés helyett meglincselte 
volna a vezéreket a nemzeti követelések elejtéséért, búrmennyire 
óhajtotta is a békét, amelyet éppen az elejtett nemzeti követe-
lésekért szított anarkia nyomán támadt általános pusztulás tett 
közóhaj tárgyává. Másodszor következik az, hogy a nemzet 
többsége már a politikai forradalom tartama alatt akarta a 
békét, ezt az akaratát azonban a vezérek által szított terro-
rizmus miatt kifejteni nem tudta. Ennek a kettős irányú kö-
vetkeztetésnek alapjául szolgáló anyag most nagyon furcsa 
eredményt tud fölmutatni. 

Az általános titkos szavazati jog reformkérdése az anar-
kia dúlásának tartama alatt a nemzet előtt állott. Többször 
kifejtettük, hogy ennek a programnak a veszedelme az, hogy 
olyan kormány tette aktuálissá, amely provenienciájának ter-
heltsége miatt aligha tudja diadalra juttatni. Arra azonban 
politikailag gondolkozó ember álmában sem gondolhatott, 
hogy a kormánynyal szemben táplált gyűlölet miatt magát a 
reformkérdést is eltiporják a terrorizmussal, annyira, hogy 
hazaárulónak mondják azokat, akik nyíltan állást mernek fog-
lalni mellette. A terrorizmus megtörtént s az eredmény az 
lett, hogy Magyarországon az általános választójognak a szo-
ciáldemokrata párton kívül más látható pártja nem volt. 

A koalicionális terrorizmus tehát két irányban tette lehe-
tetlenné a közvélemény kialakulását, u. m.: a béke és az 
általános választójog követelésének kifejezése irányában. 

És íme a csodás látvány: a kifejezésre juttatás elől a 
leggyalázatosabb, a legalábbvaló módon elzárt mindkét vágy 
mint egyetemes nemzeti óhajtás ütközött ki a miniszteri tárcák 
rekeszeiből. 

A játék tehát nagyon átlátszó. 
A feudálisztikus, latifundiumos és klerikális alapokon 

nyugvó kormány gyönyörűen kényelmes helyzetet teremtett a 
maga számára. 

Koalicionális teljhatalommal kinevezi a képviselőjelölte-
ket, akik cserben hagyják az általános szavazati jogot s akkor 
r a fog mutatni a fényes eredményre, hogy íme, a nemzet nem 
akarja, nem lehet tehát megcsinálni. 



Könnyű volt tehát a békét az általános választójog je-
gyében megkötni. 

Ám, engedték volna a közvélemény szabad kialakulását 
s ha az az eredmény áll elő, hogy a közvélemény még ezért 
a reformkérdésért sem hajlandó a Fejérváry-kormánynyal 
szemben az expiáció útjára térni, akkor be kellett volna látni, 
hogy a bukott kormány nemcsak politikai bizalommal, hanem 
érvényesíthető kormányzati programmal sem rendelkezik, ezért 
tehát pusztulnia kell. 

A farbát tehát el kellett zárni a nyilvánosság elől. Mert 
mi történt volna, ha a nemzet népmilliói a nemzeti követe-
telésekkel együtt megbukott koalíció ellenére állást foglal a 
béke és az általános választójog mellett? 

Kormányzási lehetőség biztosíttatik a bukott kormánynak, 
komoly és megvalósítandó reformkérdéssé válik az általános 
szavazati jog kérdése és nyilt diadalt arat a demokrácia szo-
ciális politikája. 

Most pedig diadalt aratott az oligarchia hamis játék árán. 
Ha pedig a demokratikus érzelmű polgárság megcsalat-

tatásának keserű tudatára ébred, senki másban, mint önma-
gában ne keresse bukásának okait. 

Miért nem volt bátorsága nyilt harcra. A kormánynyal 
együtt ime őt is kidobták a hamis játékosok a nagy politikai 
börzéből. 

A hasonlat azt hiszem találó. A hamis kártyás, ahelyett, 
hogy megköszönné, hogy becsületes partnere, akit pénzétől 
kifosztott, sem a pénzét vissza nem kéri, sem rendőri segélyt 
nem hív, — becsületes ellenfelét kidobja a kávéházból. S ha 
a gibicek tömege is hamis kártyásokból állott, „akkor óriási 
örömmámorban tapsolnak a sikerült stiklinek." 

A becsületes játékos pedig ne panaszkodjék. 
Miért kártyázott. 

És hogy mi lesz a mi politikai irányunk tovább? 
Az, ami eddig volt. 
Az eszmékért, az elvekért, a nemzet jogosult törekvé-

seiért, a polgárság összeségének javáért, a szegény néprétegek 
kenyeréért és társadalmi önérzetéért, a közélet és közigazga-
tási rend tisztességéért és komolyságáért való szakadatlan és 
kitérést nem ismerő harc iránya. 

200 



Az a hamisított mámor, amely most a legborzalmasabb 
szervilizmus tünetei között az oligarchia lábai előtt földhöz-
vágta a polgári társadalmat, miután előbb ugyanaz az oli-
garchia ugyanazt a polgári társadalmat a katonai uralomnak 
szolgáltatta ki, — a mi lábunk alatt nem ingatta meg a talajt. 

Özönvíz is volt valamikor s Noé bárkája megmentette 
az emberiséget a végpusztulástól. 

A mi bárkánk: az igazság. 
A politikai özönvíz dobálhatja ide-oda, de bízunk isten-

ben, hogy azok kevesen, akik rábíztuk sorsunkat, hírmondói 
leszünk az igazi újjászületésnek: a nemzetiségével nem kér-
kedő, benső erkölcsi erejében nagy, osztályuralmi gőgtől 
mentes, ellenben polgári önérzetében hatalmas és független 
magyar társadalom megszületésének. 

* 

Káprázatos fény az, ami a nagy minisztériumból a nem-
zetre ragyog. A hatalmas nagy urak, lángeszű nemzeti poli-
tikusok tanácsot tartanak Bécsben. A nemzet milliói szív-
szorongva várják a nemzeti ügy diadalát. És hazajönnek 
napsugaras áprilisi napon. Bécsben hagyják a nemzet önér-
zetét, politikai becsületét, évszázados vágyait, amit mindenki 
megtehetett volna, csak ők nem, a nemzeti ügy vezérei. 

I. Ferenc József apostoli magyar király őfelsége pedig 
néma tűnődéssel elmélkedik államférfiaknak gyöngesége és 
népeknek szeszélye fölött. 



Jegyzet. 

Ennek a könyvnek az iróját nagy meglepetés 
érte 1906 május hó 4-én. 

A koalíciós miniszterelnöki sajtóirodából nagy 
terjedelmű sürgönyt kapott. Ebben a sürgönyben 
szembe van állítva a Deák Ferenc és Tisza Kálmán 
között 1875-ben létrejött fúzió a koalicióban helyet 
foglaló pártok egyesülésével. A sajtóiroda természe-
tesen akként itélt, hogy a koalíció békekötése erkölcs-
politikai tekintetben messze túlszárnyalja az 1875-iki 
fúziót. 

E sorok irója semmiféle kormánytól utasításokat 
vagy politikai irányítást eddig a napig sem nem kap-
ván, sem el nem fogadván, nagy gyönyörűséggel ol-
vasta a sürgönyt s még nagyobb gyönyörűségére szol-
gált annak a műhelynek megismerése, amelyben a 
„független sajtó" kormányt-dicsőítő himnuszai gyár-
tódnak. Ez a sürgöny is megjelent számtalan vidéki 
lapban, mint „önálló, eredeti" vezércikk. 

A sürgöny egész terjedelmében le van nyom-
tatva a túloldalon olvasható cikkben, kellő kritikai 
megvilágítás mellett. 

A koalíciós politika egész jezsuitizmusa le van 
benne fotografálva. Hogy ez a jezsuitizmus meny-
nyire megboszulta magát, az kitűnt a későbbi ese-
ményekből. A nagy „erkölcspolitikai" magaslaton le-
szedték egymásról még a keresztvizet is és a saját 
tehetetlenségüket azzal csillogtatták az erő és egy-
ség látszatában, hogy ellenvéleményt nem tűrtek s 
mindenkit a hazafiatlanság gyanújába kevertek, aki 
nem segédkezett nekik a hazugságok művészetében. 

A béke kedvéért szívesen előlegezett nekik bi-
zalmat az ellenvéleményen levő jóhiszeműség; ám 
ők ámítottak tovább s darabonként kellett belőlük 
kiszedni a nemzeti követeléseket elkobzó paktum 
komplexumát. 

Pedig Kossuth még márciusban is hangoztatta, 
hogy a békekötésnél nem fogja megengedni a „ve-
zérlő" bizottság a nemzeti követelések elkobzását.. 
Bukásuk magva nemsokára kicsirázott. 
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Tisza Kálmán és Kossuth Ferenc. 
1906. május 5. 

Az általános választásoknak az egész művelt világot 
meglepő az az eredménye, amely a függetlenségi és 48-as 
pártot abszolút többségre juttatta, a legmélyrehatóbb átala-
kulást van hivatva megteremteni a magyar parlamentárizmus 
fejlődésében. A koronázás után Kossuth Lajos adta meg az 
irányt a közjogi pártok kialakulásához, amely mostanig izgatta 
az államkormányzás rendjét, jóllehet 1875-ben Tisza Kálmán 
fúziója a Deák-párttal arra lett volna hivatva, hogy a meddő 
közjogi harcokat megszüntesse. Valóban, alig is lehet ezt a 
harcot megérteni, amidőn Magyarország tényleges állami füg-
getlensége szempontjából az 1867 : XII. t.-cikk lényegesen 
többet tartalmaz, mint az 1848 : III. í.-c., amelynek 13-ik 
szakaszában a hazát az örökös tartományokkal közösen ér-
deklő ügyekbe való befolyása a nemzetnek tisztán őfelsége 
személye körüli miniszter személyében volt biztosítva, míg 
az 1867: XII. t.-c. a nemzet befolyását az országgyűlés 
részére biztosította a delegáció intézményében. 

Ugy látszik, a nemzetek életfolyását kicirkalmazni sem 
elvek hangoztatásával, sem elvek fölfüggesztésével nem lehet. 
Államférfiak komolyságára és bölcseségére van szükség, akik 
a fejlődés törvényeinek parancsát fölismerve, sem a multak 
hánytorgatását, sem a jövendő fölött való aggódást nem tart-
jak elegendőnek kötelességük teljesítéséhez, hanem abban 
ismerik föl hivatásukat, hogy az ország helyzete által meg-
szabott szükségnek engedelmeskedjenek. Ennek a szempont-
nak furcsán akar megfelelni az az érdekes fölfogás, amelyet 
a mostani parlamenti alakulás felől egy véletlenül hozzánk 
tévedt félhivatalos sürgöny a következőkben közöl velünk: 

„irányadó körökben a most végbemenő választásnak 
éPP oly korszakalkotó, nagyfontosságú jelentőséget tulajdoní-
tanak, mint az 1875-iki választásnak, amelyen Tisza Kalman 
Békét kötött Deák Ferenccel a zilált pénzügyi viszonyok kon-
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szolidálása érdekében. Az akkori mentő müvelet évtizedekre 
biztosította a belső rendet és államiságunk nyugodt fejlődé-
sét. Politikai körökben úgy vélekednek, hogy a mostani béke-
kötés a 48-iki és 67-iki közjogi alap hivei között, amely 
békekötésen a Wekerle-kabinet nyugszik, egyrészt megmen-
tette a csaknem teljesen rombadőlt alkotmányunkat, másrészt 
épp úgy meghozza az országnak áldásos gyümölcseit a gaz-
dasági, pénzügyi, társadalmi és kulturális téren, mint ahogy 
meghozta azt az 1875-iki fúzió. Azonban van egy kimagasló 
körülmény, amely a mostani békekötést úgy tünteti föl, mint 
amelyik erkölcspolitikai tekintetben messze túlszárnyalja az 
1875-ik évi fúziót. Ez a körülmény pedig az, hogy az összes 
pártok, tehát a mostani kormányzat összes alkotó elemei fön-
tartják tovább is eddigi politikai elveiket, mig az 1875. évi 
fúzió után vitatkozni lehetett róla, hogy vájjon a Deák-párt 
vagy a balközép szenvedett-e nagyobb vereséget. 

Ez a nyilt kérdés nemsokára rést ütött a fúzió bástyá-
ján. Ezen a résen át nemsokára kiözönlöttek az ellentétes 
meggyőződésű pártárnyalatok, amelyek úgyszólván a vereség 
érzésével kerültek ki a fúzióból és befelé szétágazó párt-
csoportokra jegecesedtek ki. 

A mostani békekötés egy pártban sem kelti a vereség 
érzetét, mert hiszen most az összes pártok fennhangon hir-
detik politikai meggyőződésüket. A mostani választásnak leg-
kiválóbb jellemvonása az, hogy az egyesült pártok között 
nincs sem győző, sem legyőzött, mert a szövetkezett ellenzék 
a maga egészében győzött minden politikai elveinek teljes 
sérthetlenségével, úgy hogy a függetlenségi pártnak diadalá-
ból egyformán részt kívánhatnak maguknak az összes párt-
árnyalatok. 

A mostani békekötésnek emez erkölcsi felsősége az 
1875. évi fúzióval szemben magában hordozza természetes 
garanciáját annak, hogy nem lesz szakadás a mai többség-
ben, sem pedig elégületlen elemek nem képződnek a mai 
többség keretében, mert hiszen mindegyik párt győzött a 
saját programjának teljes tisztaságával. Az elvhűség az a 
szolidáris kapocs, amely együtt és összefüggésben tartja a 
mostani kormány többségét; ezen szolidaritás alkotja a kor-
mány cselekvő erejét, ezen szolidaritást hirdették a kormány-
nak mindazon tagjai, akik a lefolytatott választás alatt man-
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datumot vállaltak. Ebben a szolidaritásban megnyugszanak 
politikai irányadó köreink, mert ez alkotja egyszersmind 
jövő parlamentünk termékeny munkaképességét is s a magyar 
nemzet most nyugodtan élvezheti évezredes alkotmányának 
dicsőségét és nyugodtan bevárhatja a most megalakuló parla-
ment működését." 

Az „irányadó politikai körök" vélekedését kifejező eme 
politikai fotografía rendkívül érdekes világot vet az illetékes 
tényezők felfogására. Ugy látszik, illetékes körökben érzik a 
függetlenségi pártnak abszolút többségében rejlő azt a parla-
mentáris erejét, amely őt programja alapján kormány vállalásra 
utalná. De kiérzik ebből a felfogásból az is, hogy Kossuth 
Ferenc a diadalmas függetlenségi párt vezére, féken szeretné 
tartani azokat a joggal feltételezhető szélső törekvéseket, 
amelyek a régi obstrukcióval dolgozó, de gyakorlati politikai 
celt maguk elé tűzni nem tudó függetlenségi pártfrakciókat 
állíthatnának a Wekerle-féle 67-es alapon álló kormányzó 
többségi párttal szembe. 

Mi, akik az elvfelfüggesztések és elvfentartások elméle-
tét a múltban is perhorreskáltuk és most is perhorreskáljuk, 
szívesen fogadunk minden olyan megoldást, amely a közjogi 
alapok hánytorgaíása nélkül az államkormányzás nyugalmát 
s a belterjes gazdasági, társadalmi és közművelődési politikát 
biztosítja. 

A mostani alakulásnak szembeállítása az 1875-iki fúzióval 
szintén érdekes és a következők megszivíelésére utal bennünket: 

Az 1875-iki fúzió alkalmával a Tisza Kálmán vezérlete 
alatt álló balközép jelentékeny kisebbségben volt a Deák-
Párttal szemben. Tisza Kálmán és pártja képviselték a 67-iki 
alappal szemben a visszautasítás álláspontját annyira, hogy 
Tisza Kálmán a fúziót bejelentő beszédében is még rossznak 
és elvetendőnek jelentette ki a 67-iki kiegyezést, mégis a 
6?-iki kiegyezési alapon álló többségi párt Tisza Kálmánnak 
engedte át a 67-es alapon való kormányzást. Most pedig 
megfordítva: a 67-es alapon álló Wekerle miniszterelnök van 
Jelentékeny kisebbségben a 67-iki kiegyezést visszautasító 
függetlenségi és 48-as párttal szemben s most a 67-iki alap 
ellenzékét képező eme többségi párt vezére: Kossuth Ferenc 
Wekerle Sándornak, a 67-iki kiegyezés alapján álló kisebb-
s égi párt vezérének engedi át a kormányzást. 



Ha a függetlenségi és 48-as párt erre a hősies lépésre 
tényleg elhatározza magát, akkor kétségtelenül biztosítva leend 
a parlamenti rend és termelő munkát végző törvényhozásunk 
állandósága, mert a függetlenségi párt elhatározása azt fogja 
jelenteni, hogy megelégszik annak a ténynek konstatálásával, 
hogy immár a nemzeti érzések egységes függetlenségi párt 
alakjában is kifejezésre juthatnak anélkül, hogy a hatalom-
ban való részesedés a nemzeti hangulat kifejezésén hajótörést 
szenvedne. 

Az alkotmány jósága a nép megnyugvásában gyökere-
zik s ha a nemzet maga megnyugvást talál abban, hogy 
állami függetlenségünknek az utóbbi válság alatt oly sokat 
hangoztatott attribútumai ezúttal meg nem valósultak, ki-
küzdhetők nem voltak, boldogulását azonban az alkotmányos 
rend keretében igy is remélheti, akkor a pártok s pártvezérek 
elvi magatartása felett nem időszerű zaklató kritikát gyako-
rolni. 

Ha azonban a mostani kialakulás erkölcspolitikai jelen-
tőségét az 1875-iki fúzió fölébe akarjuk helyezni, amit csak 
a további vita elkerülése érdekében lehet koncedálni, akkor 
ennek a magyar parlamentárizmus és a nép anyagi javainak 
érdeke szempontjából csak akkor lesz igazán jelentősége, ha 
a függetlenségi párt nyugodalmas elhelyezkedése a 67-es 
alapon álló államkormányzás keretében a párt politikai har-
cainak keretén kivül helyezi azokat a határokat, amelyek az 
Ausztriához való államjogi viszonyunkat belpolitikai reform-
törekvéseinktől elválasztják s a parlament küzdő porondját 
átengedi a szociális reformtörekvések bajvívóinak! 

Ha az új alakulás jegyében összeülő országgyűlés igy 
fogja értelmezni a mostani kialakulás erkölcspolitikai fontos-
ságát, akkor ám legyenek az elvek föntartva, legyenek az 
elvek fölfüggesztve, a nemzet hasznát fogja látni, de még 
ebben az esetben is csak úgy, ha a kormány háta mögött 
kialakuló többség természetesnek találja, hogy legjobb és 
legnemesebb törekvései sem zárhatják ki éber és bátor ellen-
zéki párt alakulását, ami nélkül parlamenti élet el nem kép-
zelhető. A nemzeti hangulatnak és a kialakulás erkölcspolitikai 
jelentőségének hangoztatása nem jelentheti az ellenzék nélkül 
való pártegyeduralmat, mert ha a koalíciónak nevezett szö-
vetkezési egység nem akar magával szemben ellenzéket tűrni, 
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akkor ebben a türelmetlenségében benfoglaltatik bukásának 
a magva. 

Kétségtelen, hogy úgy a kormány összetétele, mint a 
parlament pártjainak egymással szemben elfoglalt helyzete a 
legnehezebb problémák megoldását bizza a politikai élet ki 
nem fürkészhető szeszélyére. Ki tudná megmondani, meddig 
áll a legbölcsebben és a legnagyobb jóhiszeműséggel elkép-
zelt politikai kialakulás épülete? Hogy miként oldódik meg 
a nehéz probléma, el fogja dönteni a közel jövő. 

CD 



Kossuth Ferenc a kúriai bíráskodás-
ról szóló 1899 : XV. t.-c. 167. §-a elle-
nére mint miniszter is megtartván párt-
elnöki állását, nemcsak jogilag, hanem 
politikailag is összeférhetetlen helyzetbe 
jutott. Mint miniszter kénytelen volt 
védeni a 67-es kormányzási alapot; 
mint függetlenségi és 48-as pártelnök 
kénytelen volt tűrni, sőt támogatni párt-
jának a 67-es alkotmány ellen folytatott 
izgatásait. 

Kikellett mutatni ennek a kétarcú 
politikának gyakorlati lehetetlenségét, 
észszerütlenségét és sürgetni kellett 
gyakorlati program megformulázását. 

Máig sem ismer ilyet a nemzet. 
Ellenben: a nagy erkölcspolitikai 

magaslaton létesített, egységmegszülte 
Kossuthtal szemben a Szappanos-Len-
gyel-Nagy-féle balpártot, a Justh-Holló-
féle bankcsoportot, a néppárt és alkot-
mánypárt fölfüggesztett 67-es önérzeté-
nek lefüggesztését, no meg a függet-
lenségi pártnak a többségi elven való 
nyargalását a saját állítólagos program-
jának akarása nélkül. 
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Magyarország és a hozzákap-
csolt részek függetlenségéről. 1907 január 3. 

Ez a cime az 1790: X. törvénycikknek, amelyet az 
egyetemen mint Magyarország legfontosabb közjogi alap-
törvényét tanítanak. 

Valószínűleg vannak a függetlenségi pártban is sokan, 
akik ezt tudják. Föltétlenül tudja azonban dr. Kmety Károly 
barátom, aki ezidőszerint a közjog tanára a budapesti 
egyetemen. 

Kevesen tudják a választópolgárság körében. Talán 
m é g azt sem tudják, hogy egyáltalán van olyan törvényünk, 
amelyben el van ismerve Magyarországnak Ausztriától való 
teljes állami függetlensége. Csak igy érthető az a bámulatos 
türelmesség, amelylyel a függetlenségi párt eredménytelen 
Ielkesültségét türi. Azt hiszi a jó magyar nép, hogy a 
Habsburg-királyok nem akarják elismerni az ország független-
ségét s azért van szükség Kossuth Ferenc nagy pártjára, 
hogyha már magát a függetlenséget nem is, de legalább 
annak jogi elismertetését kicsikarja a királytól vagy annak 
utódától. 

Idejénvalónak tartom, hogy a polgárságot bevezessük 
az élő magyar közjog titkaiba. Szószerint ideiktatom tehát az 
ország függetlenségéről intézkedő alaptörvényeket a pragma-
tika szankciónak nevezett 1723: I. és II. t.-c. mellőzésével, 
amelyet az 1867 : XII. t.-c. idéz. 

íme az 1790: X. t.-c., amelyet II. Lipót király szen-
tesített : 

„Az ország karainak és rendeinek alázatos előterjeszté-
sére ő szent felsége is kegyesen elismerni méltóztatott, hogy 
ámbár a felséges ausztria ház nőágának az 1723: 1. es 2. 
cikkelyek által a magyar királyságban és a hozzákapcsolt 
részekben megállapított örökösödése ugyanazt a fejedelmet 
illeti, akit a megállapított trónöröklési rend szerint a Neme -
országban és azon kívül fekvő, elválaszthatatlanul es íol-
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oszthatatlanul birtoklandó többi ország és tartományokban 
illet: mindazonáltal Magyarország, a hozzákapcsolt részekkel 
együtt, szabad és kormányzatának egész törvényes módját 
illetőleg (beleértve mindenféle kormányszékeit) független, 
azaz semmi más országnak vagy résznek alá nem vetett, 
hanem saját állami léttel és alkotmánynyal biró s ennélfogva 
az 1715 : 3., valamint az 1741 : 8. és 11. cikkelyek rende-
lésének megfelelően, törvényesen megkoronázott örökös 
királyától és igy ő szent felségétől s örököseitől, Magyar-
ország királyaitól, tulajdon törvényei és szokásai szerint, 
nem pedig más tartományok módjára igazgatandó és kormá-
nyozandó ország." 

Az 1848-ban meghozott 31. törvénycikk között egyetlen 
egy sincs, amely az ország függetlenségéről intézkednék. 

Amikor tehát valaki a 48-iki politikát, mint független-
ségi politikát hirdeti, abban a tévedésben tartja a népet, 
mintha 1867-ben eltöröltek volna valami olyan törvényt, 
amelyet 1848-ban az ország függetlenségéről alkottak s a 
függetlenségi pártnak ezt a 48-as törvényt helyre kellene 
állítani. Ellenkezőleg. A kiegyezés 1867-ben a jogfolytonosság 
alapján jött létre, vagyis a király hatályukba visszaállította 
az 1848-ban hozott összes törvényeket, amelyek között leg-
fontosabb volt a független felelős minisztériumról szóló III-ik 
és az országgyűlés évenkénti üléseiről szóló IV-ik t.-c. 

A 48-as törvények összességének előszavában jelentik 
ki az ország karai és rendei, hogy „a törvények alkotásánál 
figyelmüket nem késtek azokra fordítani, miket az összes 
magyar népnek jogban, érdekben egyesítése, az ország tör-
vényes önállása s függetlensége; a pragmatika szankció által 
vele válhatlan kapcsolatban álló tartományok törvényes 
viszonyai halaszthatatlanul megkívántak." 

Ezeket a törvényeket szentesítette V. Ferdinánd. 
Az 1867 : XII. t.-c. itt következő részletei magukban 

foglalják a III. Károly által szentesített pragmatika szankciónak 
az ország függetlenségéről intézkedő részleteit. 

A közösügyes törvény pedig ezeket tartalmazza: 
„Ő császári és apostoli királyi felsége, miután többi 

országait és tartományait alkotmányos jogokkal ruházta föl, 
legmagasabb trónbeszédében, melylyel a jelen országgyűlést 
megnyitni méltóztatott: 
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fölszólító az országgyűlést, hogy a pragmatika szankció-
nak, mint kölcsönösen elismert jogalapnak elveiből kiindulva, 
gondoskodnék oly módokról, melyeknél fogva mind Magyar-
ország és társországainak a pragmatika szankció által is 
biztosított közjogi és bel kormányzati önállósága, mind a 
birodalmi biztosságának és együttmaradásának életföltételei 
sértetlenül megóvassanak, egyszersmind pedig a föntérintett 
közös ügyek alkotmányos elintézésénél egyrészről a magyar 
korona országai, másrészről őfelsége többi országai és tarto-
mányai alkotmányos befolyása biztosíttassák. 

Őszinte örömmel üdvözölte az országgyűlés ő császári 
és apostoli királyi felségének ezen legmagasabb elhatározását, 
mely szerint az alkotmányos kormányzat rendszerét az egész 
birodalomban megállapítani óhajtván, ez által trónjának fényét 
s a birodalom erejét és hatalmát mindannyi népeinek a köz-
ügyek iránti érdekeltségére, mint természetszerű s ennélfogva 
legszilárdabb alapra kívánta fektetni. 

Ez okból Magyarország főrendei és képviselői nem 
mulaszthatták el gondoskodni oly módokról, amelyek lehetővé 
tegyék, hogy azon alapszerződés, amely az 1723. évi I. és 
ílí-ik törvénycikkek által a felséges uralkodóház és Magyar-
ország közt létrejött, amely egyrészről a birodalmi kapcsolat-
hoz tartozó országok és tartományoknak az 1723 : I. és II. 
törvénycikkek értelmében együttes és elválaszthatlan birtok-
osát, másrészről pedig Magyarországnak önálló törvényhozási 
és kormányzati függetlenségét biztosította, lényegében jövőre 

sértetlenül föntartassék. 

Ennélfogva szükségessé válván, hogy a magyar korona 
országai és az őfelsége uralkodása alatt álló többi országok 
között fönforgó közös érdekű viszonyok pontosan és határo-
2°ttan kijelöltessenek; s hogy a két egymástól független 
a ,kotmányos képviselet közti érintkezés módja eme közös 
viszonyok elintézése körül szabatosan megállapíttassék: az 
országgyűlés erre vonatkozólag a következőkben állapodott meg: 

1. §. Azon kapcsolat, mely egyrészről a magyar korona 
0 r szágai, másrészről őfelségének többi országai és tartományai 
között jogilag fönnáll, az 1723: I., II. és III. törvénycikkek 
á l tai elfogadott pragmatika szankción "alapszik. 

2. §. Megállapítván az ünnepélyes alapszerződés a 
Habsburg-ház nőágának trónöröklési jogát, kimondotta egy-



szersmind, hogy azon országok és tartományok, melyek a 
megállapított öröklési rend szerint egy közös uralkodó alatt 
állanak, föloszthatlanul és elválhatlanul együtt birtoklandók. 
E határozottan kimondott elv folytán a közös biztosság 
együttes erővel leendő védelme és föntartása oly közös és 
viszonyos kötelezettség, mely egyenesen a pragmatika szank-
cióból származik. 

3. §. De ezen megállapított kötelezettség mellett hatá-
rozottan kikötötte a pragmatika szankció azon föltételt is, 
hogy Magyarország alkotmányos közjogi és belkormányzati 
önállása sértetlenül föntartassék.* 

íme ezekből a törvényhelyekből megláthatja minden 
polgár, hogy Magyarország állami függetlensége III. Károly, 
II. Lipót, V. Ferdinánd és I. Ferenc József habsburgi királyok 
által szentesített törvényekben el van ismerve. 

A függetlenségi párt most abszolút többségben van. 
Hirdeti, hogy Magyarország tényleges elszakadását Ausztriától, 
vagyis a valódi állami függetlenséget ö maga sem akarja, 
nem is akarhatja, mert ez az akarata nem 48-as, hanem 49-es 
politika s lényegileg forradalmi akarat lenne. Ehhez pedig 
nincs erő. 

Politikai törekvés gyanánt pedig az erőszakos elszakadás 
nem is hirdethető, mert a büntető törvénykönyv 127. §-ának 
2. pontjába ütköző felségsértés bűntettét követi el, aki cselek-
ményét arra irányozza, hogy 

„a magyar állam alkotmánya vagy a magyar államot 
képező országok között fennálló államközösség vagy a 
magyar állam és az osztrák-magyar monárkia másik állama 
között fennálló kapcsolat erőszakkal megváltoztassák." 

Ezért a cselekményért a bttkv. 128. §-a életfogytig 
tartó fegyházbüntetést ír elő. 

Kérdem már most teljes tisztelettel Kossuth és Polónyi 
függetlenségi uraktól és dr. Kmety Károly függetlenségi párti 
közjogtanár úrtól: 

A királyi esküvel megerősített alaptörvények mellett, 
amelyek elismerik Magyarország függetlenségét, miért izgatják 
a népet függetlenségi ábrándokkal, holott az alaptörvények 
értelmében az uralkodó maga is a függetlenség elvi alapján áll ? 

És mondják meg nyíltan, hogy ha a függetlenségi párt 
az átmeneti időszak letelte után és mondjuk az általános 
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választójog alapján összehívandó új országgyűlésen ismét 
abszolút többségben lesz s akár I. Ferenc József, akár utódja 
Ferenc Ferdinánd megmaradnak a fennálló alkotmány alapján, 
aminthogy kétségtelenül meg is maradnak, — beleviszik-e a 
nemzetet a forradalomba, avagy tovább kormányoznak 67-es 
alapon. 

Avagy mondják meg nyíltan: Van-e valamely uj alkot-
Mánytervezetük, amellyel a mostanit felakarják cserélni, ha 
törvényes többséget tudnak szerezni az uj alkotmánynak? 

Mindaddig, amíg ezekre a kérdésekre nyílt és határo-
zott választ nem adnak a nemzetnek, azt kell hinnünk, hogy 
az urak a magyar polgárságot iskolába nem járt tudatlanok 
tömegének tartják, amelyet időtlen időkik lehet „a türelem 
rózsát terem" közmondással jól tartani. 

Hiszen nincs ebben az országban teremtett lélek, aki 
érzelmileg szélső függetlenségi ne lenne. S ha arról lenne 
szo, hogy legyünk mindnyájan egy függetlenségi táborban, 
Mert abban az esetben megszületik az Ausztriától teljesen 
független nemzeti magyar királyság, — bizony senki sem 
lenne ebben az országban, aki ellentmondana. 

De mert ezt a lehetőséget sem Kossuth, sem más 
kilátásba helyezni nem meri, az egyébként teljes tiszteletet 
érdemlő függetlenségi párt növekedése azt a veszélyt rejti 
Magában, hogy minél nagyobbá válik a párt, annál nyíltabbá 
válik törekvéseinek sikertelensége s ezzel a függetlenségi 
eszme jelentőségének sülyedése. 

Igaza van Kossuthnak, amikor azt mondja: nem lehet 
fejjel a falnak mennie. 

De ha ez igaz, akkor igaz az is, hogy a függetlenségi 
Pórt csak ugy mentheti meg magát is, a nemzeti politika 
jövőjét is, ha ujjá teremti magát gyakorlati programjának 
Meghatározásával. 

Amire Kossuth Ferenc újévi nyilatkozatában hivatkozott: 
a lehetőségek fölismerése, irányítsa politikájukat. Ám erről 
világosítsák is föl a nemzetet s ha ez megtörténik, akkor 
lehet az ország alkotmánya alapján olyan nyugalmas kormány-
z a t i politikát teremteni, amelynek eredményei alapján a történeti 
fejlődés meg fogja oldani Magyarország és a hozzákapcsolt 
r észek tényleges és valódi függetlenségének problémáját. 
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Jegyzet. 

Az a szégyenletes megalkuvás, a 
melybe Kossuth Ferenc politikája so-
dorta a függetlenségi és 48-as pártot, 
kétféle kiválást eredményezett. 

Az egyiket követték azok a kép-
viselők, akik a választóiktól való félel-
mükben kiléptek a függetlenségi és 48-as 
pártkörből, de benne maradtak a párt-
ban s ezzel ámították híveiket, azt akar-
ván demonstrálni, hogy ők elszakadtak 
a Kossuth-féle 48-as politikától, holott 
a pártból nem mertek kilépni. Elfordul-
tak a pártkaszinó elnökétől, hogy egész 
testtel ölelhessék magukhoz a pártvezért. 

A másikféle kiválást Molnár Jenő, 
Nagy György dr., Lengyel Zoltán dr. s 
még néhány képviselő követte, akik az 
anyapártot mindenestől otthagyták s 
megalakították a balpártot. 

Belépett ebbe a pártba az aggastyán 
Szappanos István képviselő is. Ez a 
kis párt lépett a megvedlett 48-as párt 
helyére. Ettől a nagy tömegtől legalább 
is becsülést érdemeltek volna. De éppen 
úgy kezelték őket, mint a darabontokat. 



A trubadurok. 
1908. április 19. 

A nagy forradalom lezajlott. 
Lelkes, ifjú frubadurok fájdalmas éneke zokog bele a 

sötét éjszakába. Nagy idők nagy emlékeiről, álmodott dicső-
ség lehanyatlásáról dalolnak; de nincs, aki hallja, nincs, aki 
megértse őket. 

A hazát siratják. Az elárult, megszégyenített, jellemében 
Porig alázott nemzetért pengetik gyászfátyolos lantjukat. 

A fülek bedugultak. 
A tavasznak zsendülő élete rácáfol jajgatásukra. A haza 

meg van. Senki se lopta el. Ott terül el most is, ahol tavaly 
ilyenkor feküdt hegyeivel, rónáival, folyóival, csergedező pa-
takjaival, csicsergő madaraival. 

És mégis siratják a hazát a lelkes, ifjú trubadurok. ifjúi 
verüknek hevülése perzselő lángokban lobban föl itt is, ott 
is. Nem tud gyújtani. Önmagukat égetik. A kilencvenesztendős 
vezér fehér hajából és félszázados rendületlen elvhűségéből 
font talizmán sem teszi őket sebezhetetlenekké. 

A hazáért sóvárgó szerelem szenvedélyének viharos ki-
töréseit kigúnyolják. Kinevetik. A lantot is szeretnék kicsavarni 
a vándordalnokok kezéből, hogy összetörve, hangot ne adjon 
főbbé és ne hirdessék a hóbortos ifjú trubadurok a gyász 
után — a föltámadást. 

Jó éjszakát. . . 
Emlékezzetek a nagy napokra. 
Nem a nagy kormányzó vérével való közösségben, a fiú 

tetteiben kereste a nemzet újjászületésének biztosítékait. Ott 
állottak körülötte szoborszerű csoportozatban, történeti nevek 
birtokosai. nemzeti hagyományok letéteményesei. Úgy, amint 
együtt állottak, akármelyik szoborpályázaton első dijat nyertek 
volna a műremek plasztikai kiképzésével. Csak úgy sugárzott 
belőlük a nemzeti erőnek, öntudatnak, kitartásnak esztétikai-
i g ható nagysága. És nem várták be az alkotó művészt, aki 
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az élő lélek beszédes akaratát róluk vigye a hideg anyagba. 
Szobrokká, lélek nélkül való kifejezéstelen szoboralakokká 
váltak, művész nélkül, húsból, vérből, csontból valók a tör-
téneti nevek birtokosai és nemzeti hagyományok letéteményesei. 

Kár a dalért, kár a szárnyaló lelkesültségért, ifjú, merész 
dalnokok. 

Akkor, amidőn ti azt a szépséges, bűbájos melódiát 
tanultátok, élt még a nemzetnek hite és reménye. 

A levegőben csatáztak egymással az ellentétes közjogi 
frazeológiák paragrafusai. 

Négy nagy magyar államférfiú hirdette a nemzetnek, 
hogy ha kitartunk: meg lesz minden. Meg lesz az önálló 
vámterület, magyar vezényszó, teljes paritás a külképviseletben. 

Kossuth, Apponyi, Andrássy és Bánffy teljes politikai és 
államférfiúi egyéniségükkel fedezték ezeket az ígéreteket. 

Az ígéretek őszinteségében senki sem kételkedett. 
A kivitel lehetőségét is garantirózták. Ezért tartoznak 

felelősséggel. 
És hároman viselik is érte — a kormányon a fele-

lősséget. 
Álomlátás volt-e csupán, avagy valóság ? Mindegy. 

A tény az, hogy a szenvedélyes, destruktív törekvésű poli-
tikusok átalakultak államkormányzó bölcsekké. Szakítottak a 
következetesség merevségével. Az alkotmány biztosítékait nem 
új paragrafusok gyártásában, hanem a nemzet politikai érett-
ségében keresik, amint ezt az id. Andrássy Gyula tanította. 
Az ország történeti függetlenségeért való küzdelmet kikap-
csolják az aktuális pártprogramok lehetőségei közül. Nem 
adnak a nemzetnek új közjogi alkotmányt, amit a nagy harc 
idején vártunk tőlük, hanem bölcsen mondják, hogy az or-
szágot csak a fönnálló alkotmány alapján lehet és kell kor-
mányozni. 

Valóban igaz. E sorok írója számtalanszor megírta ezt 
és formulázta is 1905 julius 30-án a bonyodalmakból való 
kibontakozás alapelveit a következőkben: 

„El kell tehát ismerni, hogy állami életünk közjogi alapja 
ezidőszerint az 1867: XII. t.-cikkben lévén szabályozva, első 
és legközvetlenebb cél csak az lehet, hogy az ezen közjogi 
alap hívei egységes pártszervezet keretében összefoglalják 
azokat a kormányzási irányelveket, amelyeket a mostani nagy 
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politikai válság, mint megvalósítható nemzeti eredményeket 
megérlelt, fönnmaradván a függetlenségi pártnak az a nagy 
hivatása, hogy ezzel a nagy programmal szemben a politikai 
ellenőrzés szerepét hiven és becsületesen betöltse. 

A magyar nemzeti politika célja a 48-iki demokratikus 
elveken nyugvó alkotmány erősítése lehet a 67-es alap által 
nyújtott fejlődési lehetőségek teljes kihasználásával, mind-
azoknak az eszközöknek igénybe vételével, amelyeket az álta-
lános választójog alapján reformálandó parlamentárizmus biz-
tosít az alkotmányos fegyverekkel küzdő nemzet részére." 

Ha nem csalódom, ezt hirdetik most a nagy koalíció 
összes kürtösei. 

Mégis azt mondják, hogy ők függetlenségi és 48-as 
politikát csinálnak, igazuk lehet. Úgy fogván fel azt a politi-
kát, hogy a történeti fejlődés meg fogja oldani a nemzet 
tényleges függetlenségének problémáját. 

Azt kérdezi azonban a nép, miért kellett őt illúzióiból 
kifosztani, miért kellett háborúba keverednie önmagával, ha 
«ellenségét maguk a vezérek megközelíthetetlennek tudták? 

Ne kutassunk rejtélyek mélyén. Egyszerű és világos 
tények állanak előttünk. Az igazság csak addig igazság, amíg 
szembe nem kerül a hatalommal. Az elv csak addig elv, amíg 
a személyi érvényesülésnek útjában nem áll. A haza csak 
addig van veszélyben, amíg magunkat biztonságba nem 
helyeztük. És — amint Wilde Oszkár mondja — a tömege-
ket nem elvek, hanem egyéniségek irányítják. 

A nagy szoboregyéniségek hipnotizálták a tömegeket. 
Álomlátásából fölébresztvén, az elzsibbasztott idegzetű nép 
előbbi életének folytonosságát látja csupán. Boldog, hogy szá-
zával, ezrével vérét nem vették a nagy fölzúdulás idején. 
Mennyi gyász maradt el. Mennyi gyermeknek, feleségnek 
maradt meg kenyéradója a békének bölcs megkötése révén. 
Mennyi szegény hazafi maradt meg drága mandátumának bir-
tokában anélkül, hogy az elárult haza kimozdult volna helyebol. 

Sőt megtermékenyült a világ. A vajúdó hegyek szültek 
Egereket. Özönével futottak szét a szürke kis állatkak és mert 
¿Ini akartak, ahova jutottak rágni, falni kellett nekik. 

Csupa szürke egérkék lepték el a közélet mezejet 
És jól lakván, cincognak. Gyönyörű kórus. Kernek tár-

sadalmáról folyik a dal. Abból élnek, hogy eláruljak egymást. 
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A nagy rengetegben pihenőt tart a ravasz királyi macska. 
Gyönyörködik a szürke had pajzán együgyüségében. Miért 
bántana közülök csak egyet is, mikor valamennyi az ő di-
csőségét zengi, aki kegyelmes volt irányukban. 

A polgárság lelki penitenciában gyötrődik. Sanyargatja 
magát a tehetetlenség kényszerűségében. A hazát nem lopta 
el senki. Mégis olyan a polgárság közérzete, mintha szám-
űzték volna. Kikergették, vagy eltiporták. Egészen mindegy. 
A lelkiismeret nyugalma és szabadsága, a jellemesség ön-
becsérzete, a baráti hűség és kockázatos állhatatosság az 
igazság parancsai mellett: egyértelmű az exisztenciában való 
biztonság megkockáztatásával. A művészet: politika. A tudo-
mány : politika. Az ipar, kereskedelem : politika. Vélemény-
szabadság : politika. Politikai meggyőződés: miniszterimádás. 
Minden politika és a bizantinizmus összes fortéimét fölülmúló 
szolgaiság. 

Miért és kinek daloltok hát lánglelkű ifjú trubadurok? 
Eddig ez járta: Az eszme él és nem hal meg soha. 
Most ez járja: A kormánypárt él és nem hal meg soha. 
Miért daloltok hát föltámadásról, amidőn a tavasz zsen-

dülése a viruló életet hirdeti körülöttetek? 
A dal gyönyörű . . . Elröppen . . . És reátok is elkövet-

kezik a bánatos kiábrándulás. 
És mégis . . . Daloljatok tovább . . . 
A nemzetnek egyetlen ereje volt a közjogi politikában. 

Ez az egy : Az ellenzéki függetlenségi párt. 
Akik ennek a pártnak zászlaját, mint a nemzet történeti 

életcéljának szimbólumát megmentik a végenyészettől, azok-
nak ajkán fegyver a dal, amelynek csattogása mellett majdan 
millió és millió magyar öntudata ébred föl újra, hogy a 
szociálismegujhodás korszakának virágzása alatt megvívja, 
összetépje a jezsuitizmus fekete palástját, hogy szabaddá tegye 
az embert és boldoggá a magyar hazán a magyar nemzetet. 

CD 
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A demagógia ellen. (?) 



Jegyzet. 

A koalicióból alakult „nemzeti kor-
mány" tudvalevőleg a királylyal kötött 
paktumban vállalkozott az általános 
választójogi reform megvalósítására, 
még pedig a Kristóffy-féle javaslat figye-
lembevételével. 

Tudvalevő dolog az is, hogy ezt a 
föladatát sem oldotta meg a „nemzeti 
kormány". 

Ellenben hogy cselekedni látszassa-
nak, Andrássy Gyula gróf belügymi-
niszter előállott egy torzjavaslattal, 
amely a többes (plurális) szavazati jog 
alapelvére volt fektetve. 

Ezt a javaslatot mindenki visszauta-
sította, csak a szerzője védte makacsul 
azzal az álokoskodással, hogy a dema-
gógia veszedelmei ellen csak a pluráli-
sos választójogi reform védheti meg a 
nemzetet. 

A dinasztikus politika ellen keletke-
zett „nemzeti kormány" a nép ellen for-
dult tehát. 

A Chlopyban kiadott hadiparancstól 
szenvedett vereséget nem tudván ki-
heverni s nem tudván megbirkózni I-ső 
Ferencz József király hatalmával, Bo-
kányi Dezső és annak tábora ellen for-
dultak. 

Vakságukban annyira se láttak, hogy 
ebben a kérdésben is bukniok kell, 
mert a király, a polgárság és a szociál-
demokrácia egyet akarnak. 
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A demagógia ellen. (?) 
1908 október 3. 

Azok a szempontok, amelyeket a választójogi törvény-
javaslathoz fűznek miniszterek és képviselők, alig állanak ma-
gasabb színvonalon, mint aminőn három-négy évvel ezelőtt 
a budapesti államrendőrség a Bokányi Dezső vezérlete alatt 
álló szociáldemokrata párt izzó szenvedélyét letörni és elfoj-
tani akarta. 

Az Andrássy Gyula gróf belügyminiszter állal előtérbe 
állított az a szempont ugyanis, hogy a többes szavazati jog 
törvénybeiktatásával az állami érdekeket a demagógia ellené-
ben akarja megvédelmezni, lényegileg nem fejez ki mást, mint 
a védekezésnek azt a közönséges fajtáját, amely a hazát,, 
nemzetet és tulajdonjogot nem ismerő nemzetközi szocializ-
mussal szemben a csendőrszurony és rendőri attak erejét 
tartja az egyetlen biztosítéknak. 

Ugyanaz a szempont ez, amelyet az úgynevezett szo-
cialista sajtópörökben a királyi ügyészek verkliszerű egyfor-
masággal harsognak a közvádlói asztal mellől, uszitván a 
Polgári esküdteket a „vérszomjas cucilista" ellen, aki elég 
vakmerő volt cikket irni és abban a feudálisták és klerikáli-
sok osztályuralmának zsarnokságát hangosan fölpanaszolni! 

Semmi kétség nem férhet ahhoz, hogy Andrássy Gyula 
gróf és társai sokkal képzettebb agyú és szélesebb látkörű 
Politikusok, semhogy ne rendelkeznének azok fölött a maga-
sabb államférfiúi és alkotmányjogi szempontok fölött, amelyek 
a nemzet alkotmányát lényegesen átformáló törvényjavaslat 
helyes megértetéséhez és kritikai átgyúrásához szükségesek. 
Ám, hogy ezeket a magasabb szempontokat elhallgatják, alig 
tulajdonítható másnak, mint annak, hogy koruk és körük 
Politikai gondolkozásának alantas színvonalához alkalmaz-
kodnak és arisztokratikus cinizmussal cicáznak egy olyan 
közvéleménynyel, amely beugrik egyes szavaknak és vitába 
bocsátkozik ismeretlen mennyiségek fölött. 



Nem szorul ugyanis bizonyításra, hogy azok a statisz-
tikai adatok, amelyek a nyilvánosság elé jutván, napok óta, 
mint az Andrássy-féle választójogi törvényjavaslat anyaga fog-
lalkoztatják az ország közvéleményét, nem alkalmasak arra, 
hogy a belügyminiszterrel vitába lehessen bocsátkozni. 

Valamely törvényjavaslat szerzőjével csak akkor lehet 
vitatkozni, ha a vitatkozó fél ismeri a törvényjavaslatnak indo-
kolását is, már pedig a közvélemény előtt egyáltalán isme-
retlen lévén a választójogi törvényjavaslat indokolása, lehetet-
lenség bírálatot mondani afelől, hogy a plurálitás elvére fek-
tetett javaslat rendelkezései támpontot találnak-e magának a 
miniszternek a javaslathoz fűzött indokolásában és még 
kevésbbé lehet bírálatot mondani afelől, hogy vájjon a javas-
lat indokolása meg tudja-e győzni a nemzet többségét arról, 
hogy a választójogi reformra az állam érdekei szempontjá-
ból a demagógia ellen való védekezés kedvéért van szükség 
s ha igen, megtudja-e győzni a javaslat indokolása a nem-
zet többségét arról, hogy a plurálitás elvére alapított javas-
lat törvény erejére emeltetvén, tényleg meg is fogja védel-
mezni az állam érdekeit a demagógia veszedelmei ellenében. 

A vitatkozás tehát időelőtti és célra nem vezető. 
Mégis, ösmervén a betügyminiszter ur főbb szempont-

jait, máris meg lehet annyit állapítani, hogy a szavazati jog-
nak a nép szélesebb rétegeire való kiterjesztése tárgyilag 
ellentmond a belügyminiszter azon szempontjának, hogy ő 
az államot akarja megvédelmezni a demagógia ellen. A nép 
javára szóló reform nem szólhat egyidejűleg a nép ellen. Ha 
pedig azt akarja mondani a belügyminiszter ur, hogy a plu-
rálitás elvére alapitott javaslattal a nép forradalmi hajlamai 
ellen védelmezi meg az államot, akkor kihivja maga ellen a 
történelem tanuságtételét, amely szerint a forradalmakat soha-
sem a nép, hanem mindig a hatalom birtokának részesei, a 

-nemesség és arisztokrácia keltették föl s a nép csak annyi-
ban volt részese a forradalmak fölidézésének, amennyiben 
érdektelenséget mutató közönyösségével tűrte a magasabb 
rendek lázadását, amelylyel hatalmukat kiterjeszteni és erősí-
teni akarták. 

S ha azt hiszi a belügyminiszter ur, hogy törvényjavas-
latával vagy bármely más törvényjavaslattal kicirkalmozott 
nemzeti államérdekeket vagy egységes nemzeti államot meg 
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tud vedelmezni vagy ki tud építeni, mélységesen csalódik. 
Csalódik pedig azért, mert a választók bármilyen választási 
törvény alapján válasszanak is, csak a személyeket választ-
ják be a parlamentbe, de nem tudják biztosítani azt az irányt 
is, amelyet képviselőik által a parlamentben diadalra juttatni 
akarnának; más szóval: ha tiszta magyar és tiszta polgári elem 
választaná is a képviselőket, nem bizonyos, hogy ezek a képvise-
lők a nemzeti megbízatás értelmében teljesítenék kötelességüket. 

A példa itt van előttünk. 
A nemzet legutóbbi politikai forradalmát nem a nép, 

hanem az oligarchia rendezte és pedig azért, hogy a nép-
jogok szabad és természetes érvényesülésének útjába álljon. 
A nemzet abszolút többséghez juttatta a függetlenségi és 48-as 
Partot, ám a párt a parlamentben homlokegyenest ellenkező 
politikát csinál, mint aminőre megbízást kapott. 

Azt hiszem, minden tudományos vagy dialektikai vitai-
hozást fölöslegessé tesz ez a hozzánk legközelebb álló tapasz-
talati példa és kérdem: mennyivel fog több biztosítékot nyúj-
tani a nemzeti függetlenségre nézve egy olyan parlament, 
amelyben végre is már lesznek szocialisták is és nem bizo-
nyos, hogy abszolút többségben lesznek benne a független-
ségiek, mint a mostani, amelyben nincsenek szocialisták, de 
egész bizonyosan abszolút többségben van benne a függet-
lenségi pár t? 

Látnivaló tehát, hogy a nemzet sorsa nem a választó-
hon, hanem a választottakon fordul meg. 

Azzal a paradokszonnal nem is akarok foglalkozni, 
hogy egy olyan uralom kormányzatától a nemzeti állam meg-
védelmeztetésének hangoztatása legalább is fájdalmas benyo-
mást kelt, amely kormányzatnak összes tényezői még nem-
e i b e n is azt hangoztatták, hogy a nemzeti államról nekünk 
magyaroknak nem is lehet beszélnünk, mert nincs nemzeti 
királyunk s a nemzeti államiság összes egyéb föltételeit: az 
önálló nemzeti hadsereget, önálló nemzeti bankot s az önálló 
hüJképviseletet még mindig nélkülöznünk kell. 

Nem foglalkozom ezzel a kérdéssel tüzetesebben, mert 
a nemzeti önérzet megköveteli legalább annak az illúziónak 
megóvását, amely a magyar szent korona szimbólumának 
tükrében kápráztatja előttünk a minden más országtól függet-
, e n , nemzeti állam eszményképét. 



Ezt az eszményképet kell tehát megvédelmeznünk a 
demagógiától s ezért kell a többes szavazati jog elvére fek-
tetett uj választói törvény. 

A tétel igy nagyon helyesnek és nagyon tetszetősnek látszik. 
Szemügyre véve azonban a legközelebb mult parlamenti 

eseményeket, abban a helyzetben vagyunk, hogy a posteriori 
mondhatunk véleményt a még nem is létező törvény által 
föltételezett eredmények felől. 

Különösen Tisza István gróf volt miniszterelnök urnák, 
aki hangos vétójával igyekezett útjában megállítani a legsú-
lyosabb kritikai kalapácsot, kell azt tudnia, hogy a parlament 
előtt sorakozó szociáldemokraták tízezreinek összes demagó-
giája az utca kövezetének egyetlen darabját nem mozdította 
ki helyéből, ellenben az általa további uralomra is jogosított-
nak tartott inteligenciának parlamenti képviselete 1904 decem-
ber 13-án bent a képviselőház termében összezúzta a búto-
rokat és dorongokkal intézte el a közötte és közöttük fönn-
forgó elvi ellentéteket. 

Tisza István gróf bizonyára jól emlékszik annak a vég-
zetes napnak izzó lávafolyamatára, amelyben egy harmincöt 
esztendős rendszer olvadt föl egy uj korszak tűzjelzőjévé 
és bizonyára nem feledte el önmagát sem, amidőn a parla-
menti demagógia megdöbbentő erejével szemben tehetetlenül 
állott az ülésteremben és zsebbe tett kezekkel, néma fejcsó-
válással volt kénytelen meghátrálni a sajátszerű parlamenti 
viaskodás előtt. Vájjon melyik demagógiától akarják tehát 
a nemzeti államot megvédelmezni: attól-e, amely a parla-
mentben már bemutatta magát, avagy attól-e, amelyet maguk 
a választók a parlamentbe soha be nem vihetnek? Ha 
Andrássy Gyula és Tisza István gróf urak az előbbire gon-
dolnak, akkor nagyon helyesen és bölcsen cselekesznek. Ám 
ezt a bölcseséget az ő parlamentjük, a múltnak parlamentje 
tette gyümölcsözővé és eredményessé abban a nagyszerű 
házszabályrevizióban, amely nemcsak minden demagógiát tett 
egyszersmindenkorra lehetetlenné a parlamentben, hanem a 
normális parlamenti vitatkozás lehetőségét is úgyszólván tel-
jesen illuzóriussá tette. 

Az úgynevezett demagógia ellen való védekezés tehát 
semmiféle vonatkozásba nem hozható a választói jog kiter-
jesztésével s illetőleg a választói jog általánossá tételével. 
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Távol áll tőlem annak a vitatása, hogy a mi sajátos 
nemzetiségi viszonyaink közepette figyelmen kivül lehetne 
hagyni a magyarság érdekeit szolgáló arányosííási szempon-
tokat. Minden más szempont azonban a reform lényegének 
meghamisításához vezet és közönséges osztályuralmi védeke-
zést jelent a reformot aktuálissá tevő népuralmi törekvések-
kel szemben. 

A védekezés kétségtelenül jogosult és pedig annál in-
kább, mert hiszen a parlamentárizmus összes fikciói nem 
egyebek, mint az egymással örökös harcban álló érdekellen-
tétek egyensúlyozásának eszközei. 

Bármilyen jogosult is azonban az uralmon lévő kor-
mányzatnak a maga és az általa képviselt osztályok létele 
szompontjából élére állított védekezése, ez a védekezés abban 
a pillanatban meghasonlott önmagával, amikor alkura lépett 
a reformmal s ahelyett, hogy azt a limine visszautasította 
volna, vállalkozott annak végrehajtására. 

Ezen a ponton olyan rideg elvi területen találkoztak az 
ellenfelek, hogy sem a felséggel létesített megállapodás, sem 
az első tervezet készítőjének kiléte, sem általában a politikai 
előzmények bármely momentuma zavarólag nem hathat arra 
a tisztán álló tényre, hogy a történeti fejlődés meglevő alkot-
mányunkat az átalakulás kényszerűségébe sodorván, ezt az 
átalakulást magának az alkotmánynak természete szerint lehet 
és kell végrehajtani. 

Az alkotmány természete pedig tiltakozik az ellen, 
hogy az egyenjogúsítás felé való törekvésében különböző 
cenzusok alapján arisztokratikus kiváltságokat teremtsenek a 
polgári egyenlőség elvén álló demokráciában. Ezt az erőszak-
tételt meg lehet kisérleni. A kísérlet sikerülhet is, de hama-
rosan megboszulja magát és a reform nem fogja elérni azt 
az egyetlen célját, amiért valósítani akarják, hogy tudniillik 
lehetővé tegyék az ország nyugalmas kormányzását és lehető-
i g pacifikáljanak minden olyanfajta demagógiát, amely állan-
dóan izgat az alkotmány ellen. 



Jegyzet. 

A koalíció fölbomlásának veszélye 
fenyegetvén a nemzet vezéreit, Justh 
Gyula és Holló Lajos az önálló magyar 
nemzeti banknak 191 l-re leendő fölál-
lítását ékelték a koalició 67-es és 48-as 
elemei közé. 

Az ék kétségtelenül alkalmas volt 
arra, hogy szétfeszítse a koalíciónak 
amúgy is rozsdás abroncsait, de semmi-
esetre sem volt olyan komoly politikai 
akció, amelytől eredményt lehetett volna 
várni. 



A gomb. 
1909 április 4. 

Egy szerencsétlen politikai gondolatnak súlyos követ-
kezéseit szenvedi a nemzet. Megrögzött az agyakban az a 
gondolat, hogy a legkülönbözőbb rejtett célokat hajszoló 
párttöredékek egyesült keveréke alkalmas egyrészt az ország 
kormányzására, másrészt a nemzeti érdekek kiküzdésére. 

A politikailag gondolkozni tudó ember előtt ez a gon-
dolat születésének pillanatában halott volt. A szülők azonban 
életképesnek tartották a drága magzatot és olyan vészes sze-
retkezést folytattak vele, hogy a hullamérgezésnek elmarad-
hatatlanul be kellett következnie. 

Be is következett. Az üszkösödés a koalíciónak nevezett 
perverz szövetkezés összes tagjait hatalmába ejtette s most, 
amikor haláloknak halálával költözik el az élők sorából, sietve 
siet mindenki, hogy a drága tetem mielőbb eltakaríttassék. 

Apródonként mindenki megtagadja a vele való közös-
séget. Andrássy, Rakovszky, Wekerle, Apponyi, Kossuth, 
Justh, Holló egyformán utálják a koalíciót és az egyik itt, 
a másik ott, de valamennyien benső őszinteséggel konstatál-
ják, hogy a nemzeti uralomban csalódott a nemzet, mert 
leszállította a közszellem színvonalát, kiölte az emberek poli-
tikai éberségét és fölszította a társadalmi egyenetlenséget 

Bánffy, Eötvös, Vázsonyi, akik tagjai voltak a koalíciós 
vezérlőbizottságnak, a politikai bölcseség triumvirátusaként 
állanak előttünk, siettetni akarván kilépésükkel a szörny-
szövetkezés elsőrendű nemzeti érdekként jelentkező fölbom-
lását. 

Aki nem felejtette még el, hogy ez a szövetkezés, mint 
»szövetkezett ellenzéku keletkezett í. Ferenc József király 
uralkodói programjának leküzdésére és aki nem felejtette el 
uzt sem, hogy a kormányvállalás éppen ennek az uralkodoi 
Programnak tiszteletbentartása mellett történt, annak nem kell 
bizonyítanunk^ hogy a kormányra jutott szövetkezett ellenzek 
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minden politikai becsület és minden politikai tisztesség arcul-
csapásával önmagának és saját nemzetének vált ellenzékévé. 

És ha még messzebbre visszatekintve, elvonultatjuk sze-
meink előtt annak a keserves hét esztendőnek eseményeit, 
amelynek kezdőpontját a Nessy Pál kardbojtafférja, véghatá-
rát pedig Kossuth Ferenc opportunisztikus megalkuvása jelzi, 
akkor a politikai éretlenségeknek, férfíatlanságoknak és kalan-
dorságoknak elszámlálhatatlan bizonyítékaira akadunk. 

Széll-Khuen-Tisza-Fejérváry kivétel nélkül, mind a 
négyen a fölszított nemzeti érzések áldozataivá lettek. A nagy 
összeomlások romhalmazából mindössze a parlamentárizmus 
halála bontakozik ki előttünk plasztikusan. A Fejérváry Géza 
báró, meg a Wekerle Sándor kormányzása között a parla-
mentárizmus szempontjából az a különbség, hogy amaz nem 
tudott magának többséget teremteni, emez pedig nem tűrte, 
hogy ellenőrző ellenzéke keletkezzék. 

Ha pedig a dolgok mélyére tekintve vizsgáljuk a kér-
dést, meg kell állapítanunk, hogy Kossuth Ferenc hires leve-
lének, amelyet pártjához intézett, politikai tartalma azt jelenti, 
hogy a többség hiányában kormányzó Fejérváry-kabinet ke-
vésbé volt imparlamentáris, mint a Wekerlekabinet. És pedig 
nemcsak azért, mert a helyesen értelmezett parlamentáris 
kormányrendszer értelmében a kabinet politikájának jellegét 
a miniszterelnök politikája szabja meg, a Wekerle politikája 
pedig mindazokban a főkérdésekben, amelyek a végtelen 
válságokat előidézték, teljesen azonos a Fejérváry politikájá-
val, hanem még azért is, mert a Kossuth Ferenc többsége a 
kabinet feje által képviselt tényleges politikával teljesen ellen-
kező politikára kapván a nemzet többségétől megbízást, a 
kormányelnök parlamentáris kormányzása szempontjából, ez 
a többség támogatván a kabinet fejének politikáját, csak 
törvényes, de nem politikai többségnek volt tekinthető. Vagyis 
abban a pillanatban, amint a függetlenségi és 48-as párt a 
vezérlő-bizottság által Bécsben megkötött paktum álláspont-
jára helyezkedett és elveinek fölfüggesztése mellett vállalko-
zott a Wekerle-kabinet támogatására, provokálta a politikai 
bizalmi kérdést, amelynek eldöntése végett a nemzet politikai 
szuverénitását kellett volna megkérdeznie. Föl kellett volna 
tehát az országgyűlést oszlatni. És pedig azért, mert a bécsi 
paktum tartalmát csak a választások után ismerte meg a 



nemzet. Ha ezt nem tették, hanem a nemzetnek a független-
ségi pártnak adott abszolút többségben kifejezésére juttatott 
akarata ellenére támogatták a programjukkal homlokegyenest 
ellenkező hatvanhetes politikát, akkor tűrni tartoznak a poli-
tikai történetírásnak azt a ténymegállapítását, hogy kormány-
zásuk ellentétben állott a parlamentárizmus legelemibb szabá-
lyaival is. 

Mindezek az igazságok az „eső után köpönyeg" be-
nyomását kelthetik. Magunk is tudjuk, hogy ezerszer és ezer-
szer hangoztatott szemrehányások ismétlésének hibáját lát-
szunk elkövetni. A polgárság mai politikai gondolkozása 
azonban sokkal tisztultabb már s ami ezelőtt falra hányt 
borsóként hatástalanul hullott a porba, ma az igazság jogán 
nem téveszti már el a hatását. 

Ezért ismételjük most, a koalíciós politika végleges vál-
ságának idején az ismert igazságokat és nyomatékosan hang-
súlyozzuk, hogy csak politikailag fegyelmezetlenül gondol-
kozó emberek hirdethetik a függetlenségi párt diadalát abban 
a jelenségben, amely a Kossuth-kabinet lehetőségét állítja a 
legközelebbi események homlokterébe. 

A függetlenségi párt csak fizikailag létezik. Politikailag 
teljesen fölszivódott a Wekerle által képviselt dinasztikus poli-
tika tömlőjébe. 

Aki tehát ezzel a függetlenségi párttal akar politikai 
műveletet végrehajtani, annak le kell mondania arról a hiű 
ábrándról, hogy a nemzet ebben a függetlenségi pártban 
annak a történeti függetlenségnek hordozóját fogja játni, 
amelyiket a Wekerle-kormány uralomra lépésekor bensőség-
teljes bizalmával megtisztelt. Ebben a pártban nem lehet és 
nem szabad mást látni, mint egy rendelkezésre váró közvitéz-
állományt a további uralomra való minden jogosultság nélkül. 

Hogy Kossuth Ferenc tud-e majd e pártnak határozott 
célt teremteni és biztosítani tudja-e részére a kormányzó 
többséget megillető jogcímet, az a jövő titka. 

Bizonyos azonban az, hogy ezzel a nagy táborral szem-
ben Justh Gyula bankpolitikája csak annyit jelent, hogy egy 
fényes gombra akarja a nagy kabátot fölvarrni. A bankszak-
értők véleményének megismerése óta nyílt kérdés a nemzet 
előtt, ha vájjon ez idő szerint az önálló banknak az állami 
függetlenséget kifejező jelképi becsén kivül van-e gazdasagi 
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értéke is ? Ha pedig ez nincs eldöntve, akkor sem a függet-
lenségi pártnak, sem egyes politikusoknak túlbecsült politikai 
hitele nem lehet ok arra, hogy az újabb nemzeti ellentállás 
gondolatát ékeljék a bonyodalmakból való kibontakozás hajtó-
erői közé. 

Ezek a hajtóerők a társadalmi osztályok gazdasági 
összeütközéséből táplálkoznak és semmi esetre sem tűrik 
tovább a néhány ember személyi érvényesülését célzó mester-
kedéseket. 

* 

Hát nem látjátok, mi történik körülöttetek? 
Az ember tragédiája folyik le szemeink előtt. 
Kiirthatatlan betegségek százezreivel pusztítják az em-

beriséget A hazának nevezett föld édesanyai emlői kezdenek 
kiapadni. Tápláló nedve fogyatékán van. A mindenség mű-
helyéből kölcsönkért termelő erők lassankint nem tudnak el-
helyezkedni. Tele van az utolsó talpalattnyi hely. Marják, 
zúzzák, törik magukat az emberek. 

A munkás két keze munkájának keservesen kiérdemelt 
ára mellett állati módon tengeti életét. Ezt mondja az iparos. 
Erről panaszkodik a tisztviselő. Ezt jajgatja a kiskereskedő. 
Ezt panaszolja a tanitó. Éhség-láz tartja izgalomban a tár-
sadalmat és szervezkednek valamennyien. 

A királyok és kormányok pedig tehetetlenül állanak 
hazugságaik közepette. 

Ugyan kit érdekel ma ennek vagy amannak a kor-
mánynak a sorsa, amikor egyre-másra bebizonyul, hogy 
valamennyi képtelen a kor parancsának fölismerésére. 

Nem tudnak egyebet, csak küzdenek a saját létükért, 
amelyet öncélnak tekintenek s veszni hagyják a népet, forra-
dalmi lázadásnak minősítvén, ha itt vagy ott fölbukkan a 
létért való küzdelem bátor elhatározása. 

A nagy Napoleon föllépésének korszakáról s a tüne-
ményes pályafutásu ember rendeltetésszerű képességeiről 
irván Emerson, az amerikai bölcsész, igy kiált föl: 

A történelem e mai napig tele van a királyok és kor-
mányzók tehetetlenségeivel. Szánalomra méltó személyek osz-
tálya ez, mert nem tudják, mit kelljen tenniök. A takácsok 
kenyérért sztrájkolnak; s a királyok és minisztereik nem 
tudva mit tegyenek, szuronyokkal mennek reájuk. 
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Napoleon maga pedig igy óvta magát az „örökös sza-
maraknak" ettől a politikájától: „Esélyek ne irányozzák a 
politikát, hanem a politika az esélyeket. Elragadtatni minden 
esemény által annyi, mint nem birni semmi rendszeres poli-
tikával." 

És Napoieontól, aki organizálta a demokráciát jogrend-
ben, iparban, kereskedelemben, kulturában, világhatalomban, 
ugy látszik, semmit sem tanultak a későbbi korszakok kormányai. 

Minő szánalmas látvány egy hatalmas nemzeti kor-
mány, amely született kényurakból, földkirályokból és pénz-
fejedelmekből verődvén össze, születésének pillanata óta 
három éven át megrezzent a haraszt zörgésétől is. Rend-
szertelenül kapkodott ide-oda, csakhogy kormányozni tudjon. 
Kormányzási eszköze pedig nem volt más, mint a szabadság 
korlátozása. A hatalmától való függőség kizsákmányolása a 
szegénység rovására. 

De hát mi köze a népnek ahhoz, hogy egy nyíltan és 
világosan osztályuralmi érdekeket görcsös vonagiások között 
védelmező csoport hány napig, hétig, hónapig vagy eszten-
deig tudja életét a királyi trón fényében tengetni ? 

Vájjon az összes társadalmi rétegek nyöszörgő sirása 
kenyér, nyugalom, pihenés után elhallgattatható-e csak egy 
pillanatra csupán azért, mert néhány hatalomszomjas, zsar-
noki hajlamú ember nincs még tisztában azzal, hogy elpusz-
tult világuk romjai között jobbra vagy balra fognak-e a fene-
ketlen mélységbe alázuhanni? 

Az élet megállás nélkül rohan előre. Nem ismer átmeneti 
időszakot. Kormányzási lehetőségeket kísérletképpen meg 
lehetett kötözni ilyen vagy olyan „politikai paktum"-okkal, 
de az élet szétszaggatja nap-nap után ezeket az emberi tö-
kéletlenségeket, mert „társadalmunkban állandó ellentét van 
azok között, akik már megállapították szerencséjüket és a 
fiatalok s szegények között, akik még meg akarják azt alapí-
tani ; a meghalt munka, vagyis a már rég sírban fekvő kezek 
munkájának érdekei között, amely munka már pénztőkébe 
vagy földbe és épületekbe, mint tétlen tőketulajdonosok bir-
tokába van temetve 5 az élő munka érdekei között, amely 
most igyekszik magának földet, épületeket s pénztökét szerezni." 

És a mi nagyjaink a szabadelvű gondolkozás alapvető 
gondolatával ellentétben azt akarják elhitetni, hogy velük és 
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az ő érdemetlenül összealakult tőkehalmazaik kiképződésével 
befejezést nyert a világ; uj fejlődés ki van zárva és mind-
ennek maradnia kell azon a ponton, ahol ők megvetették a 
lábaikat. 

A történelem tanulságai megcáfolják ezeket a bárgyú 
ábrándozásokat. És ha Napoleon az ő világottipró császári 
hatalmát azon a demokratikus fölfogáson tudta fölépíteni, 
hogy összeszidta azokat a kormányokat, amelyek a sztrájkoló 
takácsok éhségét szuronyokkal akarták kielégíteni, mert a 
takácsoknak igazuk van, ha éhesek és kenyeret követelnek, 
épp ugy buknia kell minden olyan kormánynak, amely akár 
rosszakaratból, akár tudatlanságból nem hiszi el a néptöme-
gek éhségét, ha szervezkednek és kenyeret kérnek. 

Milyen csodálatosan vakmerőek ezek az emberek! Füg-
getlen ország teremtésének ürügye alatt hatalmukba kerítették 
a nép sorsának intézését és meg akarták fojtani a népet, 
mert különböző rétegei nem tudják tovább titkolni a létért 
való küzdelmük keserves szenvedéseit. 

A hazafiság szentséges érzelmével korteskedtek egy 
világeszme diadalmas előrenyomulása ellen. 

És szervezkedik csaknem valamennyi népréteg. 
A társadalmi osztályoknak szervezett hadtestekként való 

fölvonulása pedig a létért való küzdelem nagy háborújában 
immár gyakorlati érvényesülése a szélső marxismussal való 
szakítás elvének. Nem a létező gazdasági társadalom össze-
omlásától, hanem gazdasági reformintézmények létesítésétől 
kell az új szociális társadalom kiépülését várni. A munkás-
szociálizmusnak az az arisztokratikus gőgje, amely minden 
más párttal való érintkezést mereven visszautasít, lehet elvi-
leg jogosult ama különbség cimén, amely az individualistát 
a szociálistától megkülönbözteti; ám ennek a gőgnek tisztán 
párttaktikai jelentősége maradt fönn abban a pillanatban, 
amint kitűnt, hogy a szociálista társadalomnak a történeti 
fejlesztésre kell még várnia s hogy a fejlődés meg ne álljon, 
örülnie kell, ha a polgári munka szociálistái is fölvértezik 
magukat a közös cél felé való törekvés fegyverzetével. Az 
eredmény semmi esetre sem lesz több egyelőre, mint a mos-
tani társadalom reformálása és csak ezután születhetik meg 
az új társadalom. 

Egy nagy iró ezt mondja: 
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„A szociálizmus gondolata nagy és nemes. Meg vagyok 
győződve, hogy ki is vihető, de ilyen társadalmi állapotot 
gyártani nem lehet, — magától kell kiképződnie. A társada-
lom : szervezet és nem gép; csak részeinek egyéni életében 
él és csak azoknak szabad és természetes kibontakozásában 
fog az egésznek összhangja kiformálódni. Minden, ami a 
szociális újjászületéshez szükséges, az orosz patriótáknak 
ebben a két megváltó szavában fejezhető ki: föld és sza-
badság!" 

Csak a vak nem látja, hogy a polgári rendeknek sora-
kozása nem más, mint az egész részeinek törekvése a sza-
bad és természetes egyéni élet felé, hogy aztán kiképződjék 
az egésznek harmóniája. 

Hihetik azt Justh Gyula és társai, hogy ezt a nagy 
forradalmat oda lehet varrni a bankmozgalom gombjához? 



• . 
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Jegyzet. 

A koaliciós uralom végkép összeom-
lott. A Wekerle-kabinet lemondott s 
mint ügyvivő-kormány tengette életét, 
ugy és azokból az okokból, amint 
uralomra jutásakor 1906 április havá-
ban megjósoltam. 

A király most is, mint Széli, Tisza, 
Khuen, Fejérváry bukása után Lukács 
Lászlót bizta meg a közvetítéssel. 

Természetesen fölháborodtak a me-
rénylet miatt, titokban azonban egyik 
is, másik is paktált vele. 

Szégyenükben mégis meggondolták 
egyelőre a dolgot és hadállásuk meg-
tartása mellett szeptember 28-ig hala-
dékot kértek a végleges kimúlásra. 

A hadállás alatt még mindig a 67 
és 43 szembeállítását értették. 



A m a g y a r a lko tmány egységes . 
1909 junius 20. 

A nagy politikai és alkotmányválság izgalmai a végsőig 
fokozódtak. Csak napok« kérdése, hogy jobbra vagy balra 
döntsön a király és e döntés nyomán kibontakozzanak Magyar-
ország uj politika térképének körvonalai. 

Ennél az utolsó fordulónál fölbukkant a nyilvánosság 
előtt egy magát meg nem nevező államférfiú által írott kibonta-
kozási memorandum, amelyet a trónörököshöz juttatott a szerző. 

Ennek a memorandumnak lényege az, hogy: 
az országot csak a hatvanheíes alkotmány alapján 

lehet kormányozni; 
fölismerte már ezt az igazságot a köznép is, mert látja, 

hogy a függetlenségi és 48-as párt is rálépett a hatvanhetes 
közjogi alapra; 

ebből pedig az következik, hogy aktuálissá kell tenni 
a Deák-kultuszt, mintegy ellensúlyául a Kossuth-kultusznak ; 

ki kel! élezni a hatvanhetes alkotmány uralmát; 
meg kell hagyni kisebbségi ellenzék gyanánt a függet-

lenségi és 48-as pártot; 
uj formákba kell öltöztetni a nemzetnek királyához, 

dinasztiájához és a monarkia másik államához való viszony-
latát és végül 

a kormányzó többségi pártnak uj nevet kell fölvennie, 
amely név egyrészt ne feszélyezze a közjogi párt mérsékelt 
elemeit sem a párthoz való csatlakozásban, másrészt a párt 
nevében is kifejezésre jusson a monárkia másik államával 
fönnálló paritásos viszony. 

Ez a memorandum az egyetlen figyelemre méltó mozzanat 
az egész zűrzavaros kavarodásban, mert gondolatok alapján 
nyugszik, gondolatokat fejez ki, célja nemes és jó. Éppen 
ezért érdemes a vele való foglalkozásra. 

A memorandum kitűnő szerzője annak a ténynek meg-
állapításával, hogy a függetlenségi párt politikája csődöt 



mondott és hogy az országot csak a 67-es alkotmány alap-
ján lehet kormányozni, egy kissé elkésett. Fölfödözték ezt 
már 1907-ben maguk a koalíció vezérei, Kossuth és Andrássy 
s fölfödözésüknek már akkor nyíltan kifejezést is adtak. 

És mi előttünk már ez az ő fölfödözésük is a kései 
bölcseség színében tünt föl. 

Csodáltuk e kitűnő és éleslátású államférfiak kései 
ébredését azért, mert hiszen a függetlenségi párt politikája 
abban a pillanatban csődöt mondott, amikor abszolút több-
ségre jutván, nemcsak programja megvalósításáról, hanem 
még arról is lemondott, hogy a hatvanhetes kiegyezési tör-
vényből folyó kormányzási tényeket bírálhassa. 

Hát mi nem vagyunk államférfiak, csak egyszerű szürke 
újságírók, mégis megláttuk és hirdettük a koalíció kormányra-
jutásának pillanatában, hogy a szabadelvű párttal együtt a 
függetlenségi párt is megsemmisült. Emberek, akik elveikért 
a törvényhozás termében még csak föl sem szólalhatnak, akár-
minek nevezzék is el csoportosulásukat, politikai pártnak 
nem tekinthetők. Hirdettük tehát, hogy ha a függetlenségi 
párt abszolút többsége ellenére magáévá teszi a vezérlő-
bizottság által kötött bécsi paktumot, jóllehet ez a paktum a 
keletkezése idején még nem is létezett függetlenségi több-
séget nem kötelezte, — akkor főbenjáró bünt követ el a 
nemzet ellen, mert soha sem fogja igazolhatni programjának 
elárulását. De hát szívesen vették egyfelől azt, hogy a választók 
függetlenségi program alapján megválaszszák őket és még 
szivesebben vették, hogy elvek felfüggesztésének hitvány 
ürügye alatt a közös hizlaló jászla elé állhassanak és dolog-
talanul kérődzhessenek a maguknak kisajátított nagy nemzeti 
ideálok szentséges elvein. 

Jól tudjuk, hogy a függetlenségi párt programja ideális 
álomkép, amely a történeti távlat beláthatlan messziségéből 
csillog felénk, mégis izzó hevülettel óvtunk minden politikust 
olyan helyzet erőltetésétől, amelyben a függetlenségi párt 
időelőtt abszolút többségű párt gyanánt jelentkezik a nemzet 
előtt. Óvásunkat azért hangoztattuk, mert nemzeti politikánkat 
nem a kárörvendezés kajánságára alapítottuk, amely örömét 
találhatta volna a függetlenségi párt bukásában, hanem ala-
pítottuk arra a meggyőződésünkre, hogy bármilyen gyakor-
latiatlannak látszik is a függetlenségi párt programjának 
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hajszolása, magának a pártnak ellenzéki alapon való fön-
taríása nemzeti érdek, mert az ellenzéki függetlenségi pártnak 
fenyegető ereje Bécs felé megbecsülhetetlen politikai tőkét 
jelent a nemzetnek történeti jogaiért folytatott küzdelmében. 

A függetlenségi pártnak, mint kisebbségi ellenzéki párt-
nak megmentése és a pártok parlamenti váltógazdaságának 
megteremtése irányított bennünket abban a diadalmas nagy 
harcunkban, amely Bánffy Dezsőt szegedi mandátumához 
juttatta. 

Persze, ennek a nagy politikai reformgondolatnak el 
kellett véreznie a személyes konjunkturális politikának abban 
a szörnyű kavarodásban, amelyben minden vezérlő politikus-
nak csak az az egyetlen gondolata volt, hogy a kormányzatot 
neki kell kezeihez kaparintania. 

Milyen nagy büszkeségemre szolgál utalhatnom arra a 
tényre, hogy 1905 április havában sürgettem Bánffynak a 
koalícióból való kilépését és az ország hatvanhetes politikai 
közvéleményének konszolidálását! Rámutattam arra a képtelen-
ségre, hogy bent a koalícióban Bánffy ellenzéke Kossuthnak, 
Kossuth ellenzéke Bánffynak, Andrássynak és a koalíció 
vezérlő politikusai valamennyien kölcsönösen ellenzékei egy-
másnak, anélkül, hogy akár egyik, akár másik csak egyetlen 
lépést is tehetne a saját elvi meggyőződése érdekében. 

És megjósoltam, hogy a késedelemből óriási bonyo-
dalmak keletkeznek. 

A jövendölés beteljesült és most hogy keresik az ország 
kormányzásának lehetőségét, immár nemcsak ellenzékei, hanem 
ádáz ellenségei egymásnak a koalíció vezérlő alakjai és a 
végzetes tusának kitűzött célja megint nem a nemzetnek 
boldogulása, hanem a hatalom birtokának megmentése. 

És mig a koalíció kormányra jutásának idején az 
általános választások rendjén kialakult függetlenségi többség 
megadta magát Kossuth Ferenc hatvanhetes miniszter pak-
tumos politikájának, vagyis lehetővé tette neki a kormányra-
lépést, most, amikor arról van szó, hogy a parlamentáris 
alkotmányt mégis csak meg kell menteni, a nagy függet-
lenségi párt elvi meggyőződése ellenére nem buktathatja meg 
a bársonyszékben uralkodó minisztert, mert kisírja magának 
a kegyelmet a karosszékben elnöklő negyvennyolcas párt-
vezér. 



Öngyilkosságot követett el a párt, hogy miniszter lehessen 
a pártvezér és öngyilkosságot követett el másodszor, hogy 
pártelnök maradhasson a miniszter és miniszter is marad-
hasson a pártvezér. 

Iyen politikusok és ilyen pártok szövetkezése mellett 
országot kormányozni nem lehet. 

És ha Tisza István a háttérben diadalmasan mutat rá 
az ő politikai igazságainak győzelmére, hát mi ennek a 
győzelemnek örülni nem tudunk. A győzelem drága nekik, 
a közösen bukó államférfiaknak és még drágább a nemzetnek. 

Vezérlő férfiai iránt való bizalmából, legszentebb érzé-
seiből, hitéből, reményéből fosztották ki a nemzetet. És 
bolonditják tovább. 

Bolonditják 48 és 67 szembeállításával. 
Magyarországnak nem 48-as és nem 67-es, hanem egy-

séges alkotmánya van. 
Az országot az egységes alkotmány értelmében, az egy-

séges alkotmány alapján s sem nem 48-as, sem nem 67-es 
alapon lehet és kell kormányozni és törvényeket kell alkotni 
a nép fölismert szükségleteinek kielégítése érdekéből. 

Azok pedig, akik tegnap föllázadtak I. Ferenc József 
ellen, mert királyilag uralkodik a trónon, ma pedig csókokkal 
halmozzák el királyi palástjának szegélyét csak azért, mert 
királyi hatalmánál fogva velük hajtatja végre a Habsburgok 
évszázados politikáját, azok ne szentségtelenítsék meg a 
magyar nemzet eltemetett boldogságát hiu ábrándok cillog-
tatásával, engedjék legalább élni a nemzetet alkotmányának 
egységében és a boldogabb jövendő reményében. 

így állván az ismeretlen államférfiú memorandumának 
politikai előzményei és eredményei, okfejtésének következ-
tetéseivel nem érthetünk mindenben egyet. 

Ma már ugyanis csak az az egyetlen világos tény 
dominál, hogy ugy a Kossuth, mint a Deák nevéhez fűződő 
érzelmi hagyományok az aktuális politika szolgálatában álló 
pártokat egymástól megkülönböztető elemek közül kiküszö-
bölendők. 

És amikor egészen világos, hogy a bonyodalmak ennek 
a két klasszikus névnek lelkiismeretlen kihasználásából kelet-
keztek, az ismeretlen államférfiú nem egészen helyes utat 
jelölt meg, amikor az egyoldalú Deák-kultusz ösvényére akarja 
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3. Végre kell hajtania a parlamenti reformot az általános 
szavazati jog alapján. 

Ezen a hármas alapon aztán tessék aktuális kormány-
zási programot adni a nemzetnek, hogy a polgároknak 
alkalmuk legyen akár az uj kormányzó párthoz, akár a 
kialakulandó uj ellenzékhez csatlakozniok. 

Ami ezen a körzeten kivül esik, nézetem szerint tisztán 
a most fölszinen levő politikusok személyes konjunkturális 
politizálásának érdekszférájába esik és éppen azért a válság-
ból való kibontakozás eldöntésénél figyelembe nem vehető. 





Jegyzet. 

Becsey Károly dr., Szeged Il-ik vá-
lasztókerületének országgyűlési képvi-
selője 1909 augusztus 22-én több kép-
viselővel bankgyülést rendezett Szege-
den. 

A komoly emberek mosolyogtak. 
Az önálló bank fölállítása érdeké-

ben készített Justh-féle hires aláírási 
iv lassankint egészen elsikkadt, ugy 
hogy a nyári szünet megkezdése előtt 
tartott nevezetes „pénteki" pártérte-
kezleten Kossuth Ferenc pártjának 
egysége mellett demonstráltak; szep-
temberben teljesen elhallgattak és 
amidőn Wekerle Sándor 1909 szeptem-
ber 28-án bejelentette a kormány vég-
leges lemondását és a koalíció meg-
szűnését, a helyzet logikája elementáris 
erővel domborította ki azt a képet, 
amelyet hat esztendő alatt állandóan 
megfestettem: a hadúrnak és a mun-
kásnépnek egyesült erejét. 

Kossuth Ferenc és nagy tábora még 
most is azt hiszik, hogy ők a helyzet 
urai, pedig ők csak kényszerű, végre-
hajtó eszközei a király és a nép egyet-
len aktuális programpontjának : 

az általános szavazati jog alap-
ján megvalósítandó parlamenti 
reformnak. 

így jutottunk el Chlopytól Bokányiig. 



A helyzet logikája. 
1909. augusztus 22. 

Bánffy Dezső bárónak politikai dicsősége sohasem volt 
teljesebb, mint éppen azon a napon, amikor Szegeden tartott 
tüntető politikai gyűlést a függetlenségi és 48-as párt. 

A dicsőség olyan teljes, hogyha a vasárnapi gyűlés vezetői a 
politikai etikett követeléseinek eleget kivánt volna tenni, Bánffy 
Dezső báró előtt föltétlenül megkelletthajtaniok a tisztelet zászlóját. 

És éppen Szegeden kötelező ez az udvariassági tény. 
Nemcsak azért, mert Bánffy Dezső báró Szeged egyik választó-
kerületének országgyűlési képviselője, hanem főleg azért, mert 
Bánffy Dezső báró Szegeden vezette diadalra 1904 május 31-én 
azt az ellenzéki lobogót, amelyre a közjogi gravamenális politika 
helyett a gazdasági függetlenség politikai programját írta. 

A Iegujabbkori nemzeti politikának ősforrásául Bánffy 
Dezső bárónak az a heorikus elhatározása jelentkezik, amely-
lyel otthagyván főudvarmesteri méltóságát, mint volt miniszter-
elnök és valóságos belső titkos tanácsos, a nemzet politikai 
életerejét kiszabadította a régi, konzervatív politikai gondol-
kozás bilincseiből. 

A régi szabadelvű pártnak összes volt korifeusai, akik 
mint későbbi koalíciós vezéralakok emelkedtek a nemzet ki-
tüntető kegyeibe, az ő példájának hatása alatt szakítottak meg-
csontosodott aulikus politikájukkal s az ő politikai feltámadásá-
nak verőfényében öltötték magukra a hazafiságnak azt az erős 
patináját, amely minden politikai tévedésük ellenére is meg-
védelmezné őket a népszerűtlenné válás veszedelmétől. 

Neki magának is voltak nagy tévedései. Legnagyobb 
tévedése volt az, amikor gazdasági programját összekötötte a 
függetlenségi és 48-as párt katonai programjával. Chlopy után 
tudnia kellett minden politikusnak, hogy a katonai program-
mal a nemzet célt nem érhet. Tudnia kellett tehát azt is, 
hogy a katonai és gazdasági programok között létesített 
junktim a gazdasági program megvalósítását is lehetetlenné teszi. 



A katasztrófa el is következett. 
Hiábavaló volt az 1905 januáriusi és 1906 áprilisi álta-

lános képviselőválasztások eredménye, amely a nemzet függet-
lenségi programjának győzelmét látszott jelenteni: a nagy 
nemzeti győzelem a végtelen bonyodalmak forrásává vált és 
a nemzeti erőtelenség bizonyítékaként zsákmányolták ki. 

Ha Bánffy nem részes ebben a nagy politikai tévedés-
ben, ha meg tudja őrizni gyönyörűen megkoncipiált eredeti 
gazdasági programjának függetlenségét a későbbi koalíciós 
program túlterheltségétől, semmi kétség nem lehet a tekin-
tetben, hogy az alkotmány minden bolygatása nélkül érvé-
nyesíthető gazdasági függetlenség törvényessége és jogossága 
őt teszi a helyzet urává és a nemzet sorsának intézőjévé. 

Ám, hogy ő is tévedett azokkal együtt, akik minden 
tévedésük ellenére még mindig a helyzet uraiként jelentkez-
nek a nemzet előtt, éppenséggel nem csökkenti dicsőségét, 
ami lényegileg abból áll, hogy míg Kossuth Ferenc 1903-ban 
az önálló vámterületet és önálló bankot visszautasította, ki-
jelentvén, hogy a függetlenségi pártnak ezek nem kellenek, 
mert hatvanhetes követelések, most 1909-ben a függetlenségi 
és 48-as párt legszélsőbb árnyalata is a pártnak egész program-
jából az önálló bank mellett való tüntető követeléshez kény-
telen menekülni, hogy létjogosultságának bizonyítékát szol-
gáltassa. 

Semmi egyéb ez, mint a Bánffy eredeti programjának 
diadala, azok pedig, akik ma ennek a programnak egy cse-
kély töredéke révén a nemzet megváltóiként jelennek meg 
Kossuth Lajos szegedi szobra előtt, előttünk a Bánffy poli-
tikájának kisajátítóiként tűnnek fel. Ezt a ténymegállapítást 
ők holmi kisebbítésnek tekinthetik, holott mi nem őket kisebbít-
jük, hanem csak Bánífynak igazságot szolgáltatni akarunk. 

Mindenesetre érdekes jelensége a magyar politikai viszo-
nyoknak, hogy az egyetemes politikai fölfordulásban a két 
legnagyobb bukottnak : Tisza István grófnak és Bánffy Dezső 
bárónak a történeti távlat növekedésével egyenes arányban 
növekedő politikai egyénisége reklamálja magának az igaz-
ságot, anélkül, hogy akár az egyik, akár a másik felé meg-
indulna a polgári elégtételszolgáltatás bátorsága. 

Ugy látszik: az igazság fél, hogy betörik a fejét. Igaz, 
jobb félni, mint megijedni. 
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Mi azonban úgy érezzük, hogy a félelem már nem lehet 
sokáig tartós. 

Az a másfél évtized, amely bennünket az egyházpolitikai 
törvények megalkotásától, 1894-től, a Wekerle—Bánffy korszak-
tól elválaszt és amely ennek a tizenöt esztendőnek fordulóján 
Szegedet jelölte meg a nemzeti és katolikus felekezeti politika 
ütköző helyéül, olyan kötelességeket ró Bánffyra is, Tiszára is, 
hogy teljesítésük elől sem miféle okból sokáig már kitérni nem lehet. 

Ahol Bánffy 1904-ben a régi szabadelvű pártot egy 
avult politikai korszak bűneinek segítségével megbuktatta, ott 
kell nekik egyesült erővel a nemzet gazdasági, társadalmi po-
litikájának reneszánsz-korszakát megnyitniok és a békés fej-
lődés útirányát a nemzetnek megszabniok. 

A negyvenes évek reform-mozgalmának jelleméről érte-
kezvén Kossuth Lajos, megjegyezte, hogy „a magyaroknál a 
reformok egyrészt önmagukért, másrészt azért óhajtattak, mi-
szerint intézvényes biztosítékokkal vétessék körül Magyar-
országnak törvényben mindig fönnállóit, de a gyakorlatban 
jóformán írott malaszttá nyomorított azon kétségbevonhatatlan 
joga, hogy Magyarország szabad és független állam, amely 
semmi más népnek vagy nemzetnek nincs alávetve." 

A napjainkban lezajlott nagy nemzeti reformküzdelmeket 
is ez a fönséges cél irányította. 

Ugyanabban az értekezésében azonban ezt a megjegy-
zést is teszi Kossuth Lajos: 

„Minden kornak megvan a maga uralgó irányzata, képleti-
leg szólva, azt lehetne mondani, hogy időnként támad valami a 
levegőben, ami egy bizonyos irányba tereli nemcsak a gondolkozó 
fők elmélkedéseit, hanem a tömegek ösztöneit is, Az a valami a 
szükség érzete, amely az adott helyzet logikájának szülöttje." 

Talán nem kétséges, hogy akármilyen eredménynyel 
végződjék is az önálló nemzeti bankért a küzdelem, a leve-
gőben támadt az a valami, ami egy bizonyos irányba terelte 
nemcsak a gondolkozó fők elmélkedését, hanem a tömegek ösz-
töneit is, a szükségnek az az elementáris erejű érzete, amelyet 
a helyzet logikája szült, sürgős kielégülésre várakozik még. 

Várja embereit, akik a 48-iki demokrácia továbbfejlesz-
tésével megteremtik a jogaiban, lelkiismereti szabadságában 
és gazdasági erejében független magyar polgárságot. 



1909 szeptember 29. 
Az osztályharcoknak vérkeresztség nélkül való 

forradalma morajlik felénk. 
Habsburgi I-ső Ferenc József dicsőségesen ural-

kodó királyunk erejének eddig, úgylátszik, egyáltalán 
nem ártott meg a Chlopyban hat esztendővel ezelőtt 
kimondott „soha". 

A helyzet logikájának következményeit fejedelmi 
határozottsággal vonja le, amikor a dolgozó polgá-
rok és munkások pártjának programját Kossuth Lajos 
48-iki demokráciájának szellemében megvalósítani 
akarja. 

Van-e bátorsága a nemzeti hősök között vala-
kinek, aki a nép-szellem eme diadalra jutásából 
dicsőséget mer kérni magának? 

Ha van: ám álljon elő és nézzen a nemzet sze-
mébe. 

Chlopytól Bokányiig olyan hosszú volt az út, 
hogy akármelyik politikai szemfényvesztő a rajtakapa-
tás veszélye nélkül ragadhatja magához a nemzet el-
ismerésének babérkoszorúját. 

Nekünk munkás polgároknak egészen mindegy, 
ki koszorúztatja meg magát a fórumon. 

Minket csak az igazság érdekel. 
Az igazság pedig előttem az, hogy a helyzet 

logikája nem türi az erőszaktételt. Az a halálharang, 
amelynek kongása mellett Wekerle Sándor dr. mi-
niszterelnök 1909 szeptember 28-án a koalíciónak 
nevezett perverz politikai szövetség kimúlását a nem-
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zetnek jelentette, egy valódi új korszak hajnalát is 
jelezte. 

A dolgozó társadalom érdekeivel nemtörődő 
politika korszakát lezárta a történelem. 

Az a szegény iparos segéd, aki a Germinál vé-
res forradalmainak romboló tömegeiből látszott ki-
szakadni, hogy apostola legyen elnyomott testvérei 
igazságának, sokkal közelebb áll hozzánk polgárok-
hoz, mint a parfümillatos, térdszallagos udvaroncok, 
akik csak ismerőseink, de nem barátaink. 

Chlopyban a Hadúr, a műhelyben Bokányiék a 
helyzet urai. 

A magyar középosztálynak a föladata a két 
ellentétet a nemzet jövendő föladatai számára össze-
egyeztetni. A szent korona szimbólumában ma már 
az egész nemzet ott van: a király, a polgárság és 
a nép. 

A manlicher és a munka között az oligárkia 
mesterséges ellentéteket támasztott. A kiegyenlítés 
nagy munkáját ragadja magához az öntudatraébredt 
polgárság. Az oligárkia érdeke és jelszava az egyed-
uralom volt, a polgárságé legyen az összesség érde-
keiben találkozó népakarat. 

Az oligárkiák el fognak pusztulni, ha tovább is 
ott lábatlankodnak a harctéren, amikor a munkás 
társadalom akarja kivívni kenyerét és polgári jogait 
a nép vérén élősködő feudálizmustól és klerikáliz-
mustól. 

És lesz a népnek is királya, ha semmi más, 
csupán ez fog még hiányozni a boldogságból. 

CD 
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