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.К soroknak minden hibája, s ha van, minden ér
deme, az aktualitás. Nincsen ezekben sem beosztás, 

sem rendszer. Hirlapba való czikkek ezek, melyeket az 

események hatása alatt vetettem papírra, Abban a 

reményben küldöm szét, hogy elolvastatnak; és azzal 

a várakozással, hogy a mi helyes bennük, elfogadta- 

tik, s a mi tévedés, az iránt politikai barátaim föl- 

világositnak.

I.

Homoród, 1890. augusztus 26.

Ördögi ráfogásnak sötétben szőtt szálait tépte szét 

a kecskeméti beszéd. Kettős hegye volt a ráfogás nyi

lának, egyik irányozva a függetlenségi párt ellen, fel

húrozva az opportunisták által; másik irányozva az 

Ugrón Gábor személye ellen, felhúrozva nagyra ter

peszkedő kicsiny fondorkodók és hatalmas torkú nyel- 

velők által.

Az opportunisták egy negyedszázad óta hirdetik 

a nemzet körében azt az osztrák tant, hogy Magyar- 

ország nem lehet önálló állam, hogy nem volt soha 

önczélu ország s hogy a negyedfél százados kapocs 

nemcsak a perszonális uniót, tehát a fejedelem közös

ségét teremtette meg köztünk és Ausztria között, ha-
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nem megteremtette a reális uniót is, tehát a közös 

ügyeket vagyis a pénzügyi,- közgazdászat̂- külügyi- és 

védelmi érdekeknek azon közösségét és oszthatatlan

ságát, mely az 1867 XII-iki törvény által nyert for

mulát és a delegáczionalis intézmény által nyert in

tézkedési fórumot. E hamis állítás természetes követ

kezménye gyanánt hirdették és hirdetik, hogy a füg

getlenségi párt csak tisztán ideális párt, hogy az nem 

egyéb, mint történelmi hagyományok múzeuma, hogy 

annak nincs egyéb létczélja, mint poétikusan fen tar

tani a valósithatlan nemzeti aspirácziókat, hogy annak 

uralomra jutása egyjelentőségü a forradalmi törek

vések túlsúlyra jutásával s hogy ennélfogva e párt 

békés úton, alkotmányos eszközökkel a maga elveit 

nem valósithatja. Restek, a kik nem szeretnek gon

dolkodni, s könnyen hivők, a kik szajkó módra sze

retik tovább adni, a mit mások a fölökbe rágtak, mindig 

fölös számmal akadnak egy országban. Mindazok, vagy 

legalább nagyobb része azoknak, kiknek hivatalos ál

lása együtt konszolidálódott az új államkiegyezéssel, 

mindazok, kiknek felgyűlt tőkéje, békés vállalatokban 

keresett elhelyezést, mindazok, kiknek erélye a drága 

áron szerzett forgalmi fejlettségben jövedelmező tevé

kenységre talált: egy szóval a munkának, a nyuga

lomnak, a pénznek, a kenyérnek és a kulturális élő- 

haladásnak mindazon emberei, társulatai és érdekei, a 

kik és a melyek a nemzet életét az egyéni és személyi 

életérdeknek mérlegén szokták megmérni s az egyik 

napról a másik napra való élés közönséges és simára 

taposott útján szeretnek haladni, készségesen csatla

koztak az opportunisták táborához s a látszatot va-



lóságnak, a koholmányt igazságnak, a ráfogást érvnek, 

az alkotmányos mérkőzést veszélyes harcznak tekintve, 

elfogadták azt az álláspontot, hogy a függetlenségi párt 

nem kormányképes, hogy elvei nem életképesek s hogy 

törekvéseiből hiányoznak a győzelemképesség tényezői. 

Ez a nyilnak egyik hegye.

A nyil másik hegye az Ugrón Gábor személye el

len volt irányozva. Mert hát hogyan is nőjön valaki 

nagygyá Magyarországon, hogy ne legyen meg az ő nagy 

árnyéka. Ne kivánjunk természetellenes dolgokat. Még 

a fűszálnak is árnyéka van — mondja a székely köz

mondás. Hogyan merészel Ugrón nagyot nőni, ha arra 

pátenst nem kapott a Budapesti ffirlaptól s külön 

specziális engedélyt nem eszközölt ki kegyelmi úton 

Polónyi Gézától? Ugrón a honossági törvényjavaslat 

kérdésében nem vette ki a maga részét a független

ségi párt küzdelmeiből. Ez a pozitiv elme, ez a vas- 

akaratu erély egyszerre csak a hallgatás, majdnem a 

negáczió álláspontját foglalta el. A kik ismerik Ugront, 

becsülik politikai múltját és várják politikai jövőjét, 

azok tisztában voltak magatartásának jelentősége felől. 

A politikai tisztánlátásnak adta ő igen erős próba

kövét akkor, midőn nem ragadtatta el magát egy me

rőben demonstrate jellegű áramlat által. Mert minő 

jelentősége volt a honossági vitának? és mi lett az 

eredménye? Tisza, mint miniszterelnök kimondta s e 

kijelentését dokumentáltatta a parlament többségével 

is, hogy mivel Kossuth számos város által díszpolgárrá 

választatott s e választást elfogadta: megmarad e haza 

polgárának akár jelentkezik a megfelelő hatóságnál, 

akár nem.
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E fontos, törvénymagyarázó kijelentés után a 

Kossuth állampolgári jogosultsága minden kétséget ki

záró faktummá lett. Ha e kijelentéssel megelégszik az 

ország és megelégszik a függetlenségi párt, ma Kossuth 

Lajos Magyarország törvényes polgára s — a mire na

gyobb súlyt fektetek — a történelem itélőszéke elé az

zal az önérzettel állhatott volna a mai nemzedék, hogy 

bárminő súlyos hibákat követett is légyen el részint 

meghunyászkodó hyperloyalifásból, részint a nemzet 

életereje iránt táplált kishitűségből Magyarország ön- 

czélusága ellen: mindazonáltal nem feledkezett meg 

azon háláról, tiszteletről és kegyeletről, melylyel a ma

gyar demokráczia megalkotójának, a jobbágyok nagy 

felszabadítójának, a modern szabadság megteremtőjé

nek, a független felelős kormányzat létesítőjének, Kos

suth Lajosnak tartozik. Mert a történelem előtt ez a 

föltevés állott volna: ha kenyértörésre kerül, hogy Bécs 

akarata, vagy a nemzeti kegyelet menjen-e teljesedésbe: 

egyetlen elvetemült ember sem leendett a Magyar Im- 

periumban, a ki a megpróbáltatás órájában ne sora

kozott volna abba a táborba, mely leróni igyekszik a 

hála adóját.

És mit értünk el? Egyfelől Kossuth Lajos a tör

vény rideg szavai szerint ma nem polgára a hazának, 

másfelől a mai nemzedék a történelem lapjain elveszí

tette azt a nemzeterkölcsi motívumot, mely némileg 

egyensúlyozta volna a jogfeladás terén elkövetett hi

báit. Az eredmény az, hogy az országgyűlés igen nagy 

többségét belekergettük a hyperloyalitás bűnébe.

Komoly pártnak számolni kell a viszonyokkal és 

számolni kell az emberekkel. A mely párt nem számol
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a tényezőkkel, az nem politikai, hanem dogmatikus 

párt. A cserebogár is neki tud repülni a falnak. Hibás-e 

Ugrón, ha nem tanul politikai taktikát a cserebo

gártól ?

No de hát nem tanul. Radikális bullákat szórhat 

ellene Hermann Ottó és püspöki szánkczióval ellátott 

egyházi átkokat menydöröghet ellene Polónyi Géza — 

mégsem tanul. Sőt br. Kaas Ivor is eresztgethet ara

nyozott stylü sorokban szivárványos fényű irányczik- 

keket ellene, a melyeket bizonnyal nagy kár meg nem 

hallgatni, mert hiszen ő adja Polónyinak az irányt a 

függetlenségi párt magatartásához, s hogy mennyire 

bölcs ezen irány, azt maga Kaas azzal tanusitja, hogy 

az Apponyi pártból való háromszori kilépése daczára 

sem csatlakozik a függetlenségi párthoz — bárha mind

ezek igy vannak, Ugrón még sem követi a bogár-taktikát.

A honossági vita — ismétlem — nem eredménye

zett egyebet, mint hogy a mi addig dokumentálva nem 

volt, dokumentálva lett: a Kossuth állampolgárságának 

elvesztése. A tisztán látó Ugrón tisztán láthatta ezt 

az eredményt. Másodszor dokumentálva lett, hogy e 

nemzedék cynismusa képes megtagadni Kossuth Lajost 

is, ha megkívánják felülről. A tisztán látó Ugrón ezt 

is tisztán láthatta. Nemzedékünknek ez a mély és 

utálatos erkölcsi fekélye eddig leplezve volt és főleg 

leplezve lett az által, hogy Tisza Kálmán ahoz kötötte 

állását, hogy keresztül viszi Kossuth iránti tekin

tetből a honossági törvény revízióját. De inkább elej

tették 'Bécsben a kedves Tiszát, minthogy megengedjék 

e szándékának valósítását. Nos ? Mi történik, ha nem 

adjuk meg a Szapáry kormánynak a kedvező alkalmat
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arra, hogy bemutassa még Tiszánál is engedelmesebb 

voltát P

Egy atout maradt volna Becsesei szemben a nem

zet kezei között. A szavazás tűzpróbájának Injával 

mindig hihették volna a Burgban, hogy nemzetünk ke- 

gyeletes érzelmeihez még óvatos kezekkel sem szabad 

nyúlni. Egy történelmi árny lebegett volna szüntelenül 

a Habsburgok álmai felett, mely bölcs mérsékletre, a 

nemzeti aspirácziók tiszteletére, legnemesebb érzelmeink 

megbecsülésére intette volna őket mindannyiszor, va

lahányszor a Gesammtösterreich és a Politik meines 

Hauses féle irányzatok lidércz nyomása rájok nehezü- 

lend. Nos? kérdem másodszor, kérdem harmadszor és 

kérdezni fogom mindig, midőn a honossági vita szóba 

kerül, mit eredményezett e vita? Kellett-e, szükséges 

volt-e, helyes volt-e annak az undoritó fekélynek a fel

tárása? Nem lett volna jobb megmaradni azzal a le

pellel, melyet Tisza Kálmán diplomácziai furfanggal 

ugyan, de nemzeties érzék által vezéreltetve, a sebhe

lyen tartogatott?

Volt-e szükség annak a tükörnek a felmutatására, 

melynek visszaverő sugarai a mai nemzedéknek egész 

hitványságát dobják a történelmi jövő ködébe ? Volt-e 

szükség alkalmat szolgáltatni az új kormánynak, hogy 

vitézkedő szavazással lenyúzza e nemzet oroszlánbőrét 

s Magyarországot kopólánezon vezesse az örvendező 

Burg zsámolyához?

Bizonyára könnyebb lett volna az ékesen szóló 

Ugronnak is úszni az áradattal; lávaszóró vulkán-szen- 

vedélylyel megostromolni a kormány hyperloyalis ál

láspontját s remek parlamenti beszédben emlékoszlopot
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emelni a Kossuth Lajos halhatatlan érdemeinek, mint 

önmagát hallgatásra kárhoztatva, derék múltját és szép 

jövőjét kitenni a gyanusitások légycsipéseinek s a rá- 

fogások nyilainak. Mert hát ezóta rágalmazzák Ugrón 

Gábort; ez adott ürügyet a legostobább föltevésekre, 

ezóta hiresztelik rejtőzködve, titokban, sugdosva, hogy 

elveit, a melyeknek ifjúsága virágos álmait, férfikora 

összes tevékenységét szentelte, készül feladni vasúti 

konczessziókért, erdőüzletekért, miniszteri székért s 

több eféle potomságért. A miniszteri szék együtt az 

elvekkel nemes és jogosult ambiczió. A miniszteri szék, 

elvek árán, nem tárgya az ambicziónak, hanem kalo

dája a megalázott férfi önérzetének.

Ezt a rágalmat szintén eloszlatta az Ugrón Gábor 

kecskeméti beszéde. A nyilnak mind a két hegye le 

van törve. A kecskeméti beszéd után nyilvánvalóvá lett 

a függetlenségi párt kormányképessége és az Ugrón 

Gábor elvhűsége.

II

Homorúd, 1890. augusztus 27.

Pártunk programmja régi keletű. Közjogi részét 

negyedfélszázados politikai élet tanúságaiból mentettük, 

belkormányzati részéhez az 1848-ban kimondott és 

királyilag szentesi tett modem eszmék adják a funda

mentumot. E pártprogramm valósithatlannak hirdetett 

közjogi momentumaihoz az erősséget nemcsak a múlt 

idők tényei és a jelennek mindennapi szükségletei és 

a jövendőnek minden biztositékai képezik; hanem 

erősséget ad annak az 1681-iki és az 1713-iki, az
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1741-iki, az 1791 -iki és az 1848-iki országgyűlések 

törvényekben nyilatkozó akarata. Nem is a mai füg

getlenségi párt alkotta meg e programmot, hanem a 

nemzetnek élete, szenvedése és hite. E programmnak 

tisztaságához, törvényességéhez, jogosultságához kritika 

nem fér. A ki szembe áll vele, annak századok tanú

ságaival kell megmérkőzni. A ki nem hisz benne, 

nemzetünk jövőjéről mondott le.

Kérdés tárgyát nem e programmnak igazságai, 

hanem csak annak megvalósitása képezte mindig a 

jók tanácsában. A valósulásnak e kérdését Kossuth 

Lajos 48-ban megoldotta. Sok félreértés, még több 

fondorkodás és legtöbb roszakarat megrontották a 

művet.

1861-ben Deák Ferencz újból vállalkozott a meg- 

valósitásra. Nem sikerült.

A nemzeti többség kishitűségből 1867-ben elej

tette e programmot.

A porba hullott zászlót a függetlenségi párt ra

gadta fel. Azóta dicsőséges kitartással, meggyőző ékes- 

szólással és hazafias önzetlenséggel lobogtatja azt. De 

csak lobogtatja. Szép sikerrel oltotta be a nemzeti 

vérkeringés ereibe, de hogy a gondolatból eszme, az 

eszméből valóság legyen: kell, hogy a megnemesitett 

vérkeringés érvényesítse magát a nemzeti lélek aka

ratában és a nemzeti test tevékenységében. Testet 

kell adni az ideának. Föl kell kutatni a valósulás 

útjait; meg kell ragadni az azokhoz vezető eszközöket.

Egy politikai párt hivatása nincs kimerítve az 

eszményekért való rajongással. Ez a költők és a böl-
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csészék feladata. Egy politikai párt realitása az általa 

felmutatott eszmények megvalósításában áll.

Gondolt-e erre a függetlenségi párt, midőn min

denkit kebelére fogadott, a ki jó nagyot tudott kiál

tani? Gondolt-e erre a függetlenségi párt, a midőn 

nem ment bele a delegáczióba s ezzel elhanyagolta 

az alkotmányos ellenőrzés egyik legfontosabb módját? 

Gondolt-e erre, midőn következetesen kerülte még a 

trónbeszédek alkalmával is az udvarral való érintke

zést? Gondolt-e erre, miután évtizedek óta elmulasztja 

a programm valósi tás lehetőségét jól megfontolt egy

másutánban bemutatni a nemzetnek?

Az Ugrón Gábor beszédje épen azért bir a poli

tikai akczió jelentőségével, mivel a programmkészités 

ideális magaslatáról egyenesen belépett az élet küzd- 

terére. A „quid jurist“ helyes politikai érzékkel álla

pította meg már régen a függetlenségi párt. A „quid 

consilii“-vel mindeddig adósa volt a nemzetnek. Most 

Ugrón Gábor erre is megfelelt. Mindaddig, mig pár

tunk számban kicsiny, erőben fogyatékos volt, a puszta 

agitáczió sorompói között kellett maradnia. De ma, 

midőn a mérsékelt ellenzék talajt veszitett s azon a 

ponton van, hogy vagy szertehulljon, mint egy oldott 

kéve, vagy fölemésztessék a kormánypárt által, a hely

zet ezen átalakulásának küszöbén a függetlenségi párt 

feladata is természetszerű változás előtt áll. Jól meg

értendő: a függetlenségi párt feladata, nem pedig 

ez élj a. Czélunk — Magyarország függetlensége a per

sonalis unió alapján; ezen czél nem változhatik. Fel

adatunk — ezen függetlenség megválósitása; ezen fel

adat a viszonyok szerint módosul.
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A mig kevesek voltunk, a mig volt egy másik 

ellenzék is, melyről remélhető volt, hogy a kormányt 

a parlamenti váltógazdaság rendje szerint felváltja, 

addig megelégedhettünk azzal a hivatással, hogy a 

történelmi elvek letéteményesei és terjesztői legyünk. 

De most, midőn azon kilátás előtt vagyunk, hogy 

minden ellenzéki funkczió pártunkra nehezedik, már 

nem elég arról beszélnünk, hogy mit akarunk, hanem 

azt is meg kell mondanunk, hogy hogyan akarjuk azt.

Még ez sem elég. A függetlenségi párt a közjogi 

eszmék ápolása mellett a parlamenti ellenőrzés jogát 

és kötelességét eddig is becsülettel teljesítette. Kellő 

féltékenységgel őrködött a nemzet érdekei fölött, és 

kellő erélylyel ostorozta a napvilágra került vissza

éléseket. Ezen hivatást most már kettőzött erélylyel 

kell folytatnia. Be kell ismernünk, hogy a kormánynak 

számos javaslata készületlenül találta a pártot. Be 

kell ismernünk, hogy igen sok fontos törvényhozási 

aktus nem került a tüzetes kritika szigorú rostájába. 

Be kell ismernünk, hogy távolmaradásunk a törvény- 

hozás legfontosabb bizottságától, mulasztás volt ellen

őrzői tisztünk irányában és hogyha a delegáczióban 

való részvételünk nem is mentette volna meg a nemzet 

igen sok vérét és vagyonát az elkallódástól — mert 

a leszavaztatás sorsának ott is ki lettünk volna téve 

— de a hadügynek, a vezérletnek, a vezényletnek, 

oktatásnak, felszerelésnek, ellátásnak, előléptetésnek, 

szellemnek sok oly hiányait födtük volna fel és hoz

tuk volna a nemzet itélőszéke elé, melyek mindez- 

ideig a külügyi részletekkel együtt a delegáczió albi

zottságainak borús homályában rejtőzködnek. És ez
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nem lett volna sikertelen munka, mert alkotmányos 

életben; a nyilvánosság orvosszer.

E beismerés arra késztet, hogy változtassunk a 

czélhoz vezető eszközök megválasztásában és alkalma

zásában; hogy változtassunk a taktikai irányzatban; 

hogy változtassunk a modorban. A nagy szólamok is 

szépek, ha szépek. Az argumentáczió még szebb, mert 

meggyőző. Olykor a kurjantás is a maga helyén van, 

mert hát magyar virtus : szót adni a táncznak. De a 

politika olyan tudomány, mely a tapintatot, a mér

sékletet, az előrelátást nem nélkülözheti. Az érdekek 

és nézetek egyensúlyozása, a kiszögellések elsimitása, 

a napi szükségletekkel való leszámolás mindig fontos 

tényező a parlamenti életben. Kibékiteni ezt a né

zetet, hogy megnyerjük magunknak a másikat : elsza

lasztani ezt a pillanatot, hogy jobban megragadhassuk 

a másikat; hallgatni itt, hogy szavunk súlyosabb le

gyen amott: mindez a csatározásnak olyan kelléke, 

mely nélkül ütközetet nyerni alig lehet. Svaviter in 

modo, fortiter in re. Csak igy lehetünk akczióképesek 

a politikában, s csak igy leszünk nélkülözhetetlen 

faktor a parlamentben.

Éhez azonban nem elég a nagy általánosságban > 

kimondott programm, melynek keretén belől mindenki 

a maga szakállára s maga választókerületének szája- 

íze szerint csinálhat politikát. Éhez egy jól fegyel

mezett párt szükséges, okos munkafelosztással, s bi

zottságokra és egyénekre háruló kötelességekkel. Ezt 

óhajtja Ugrón Gábor és nem programmváltozást. Ez 

nem a párt megbontása, hanem szolidaritásának fel- 

épitése.
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III.

Homoród, 1890. aug. 28.

Augusztus ol-ikére a függetlenségi pártnak azon 

egyéneit, kik az erdélyi részekben laknak, Ugrón Gá

bor gyűlésre hivta össze. Nagy port vert fel ez a tény 

a Királyhágón túl. Polónyi Géza azt hirdeti, hogy az 

unió után ilyen gyűlésnek értelme nincs.

így szokás a kákán bogot s az ökör alatt bor

jút keresni. Ugrón Gábornak nincsen és nem is lehet 

egyéb czélja, mint szervezni az erdélyi részekben a 

függetlenségi pártot. Ugyanezt fogja tenni Aradon az 

alföld egynéhány vármegyéjével. Es ha arra hivatot

tak meg fogják ezt tenni a Tisza-Duna között, a Du

nán túl, a Hegyalján, a Felvidéken, akkor mindnyájan 

igen jó dolgot fognak cselekedni. Igenis, ha igazuk 

volna vasvármegyei társainknak abban, hogy a „füg

getlenségi párt nem eszköz, hanem czél“, úgy nem 

volna szükség ezen vidékenkénti szervezésre s minden 

képviselőtársunk kötelessége ki lenne mentve azzal, 

ha választókerületét jövőre is meg tudja tartani a párt 

számára. Úgy de nincsen igazuk, mert a mi pártunk 

csak eszköz Magyarország függetlenségének kivívására. 

Ezt az eszközt gyarapitanunk kell számban, köteles

ségérzetben és értelmi erőben.

Egyetlen lépést sem teszünk a czél felé, ha csak 

a meglevők megtartására szorítkozunk. Nekünk szer

vezni kell a hiveket s toborzani kell új hiveket. A ki 

nem halad, az visszafelé megy. A ki nem hódit, az 

legyőzetik. Parlagon heverő erőket kell tevékenységbe 

hozni. A csatasorokat új erőkkel kell megszaporitani.
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Mindezt, ha a maga idejében tesszük, biztos a 

siker; ha elhanyagoljuk a kellő időt* fegyelmezetlen 

pártot és ujonczokat viszünk a csatatérre ; küzdelmünk 

kapkodás, munkánk tákolás

Az 1878—81-iki országgyűlésré az erdélyi részek 

két képviselőt adtak a függetlenségi pártnak. De 1880 

őszén egy Kolozsvárra összehívott gyűlésen szervez

kedtünk s az eredmény az lett, hogy az erdélyi ré

szekből az 1881-iki választási urnából 14 képviselő 

neve került ki. Tehát 12 kerületet hódítottunk a szer

vezkedési mozgalom hatása alatt Azóta következete

sen apadt a szám. mert a központban rósz szemmel 

nézték az erdélyi szervezkedést s mert e miatt fel

hagytunk úgy a szervezéssel, mint a külön akczióval.

E tapasztalat indította Ugrón Gábort az újból 

való szervezkedés szükségére. Nó, ha ez is hiba, ak

kor nem tudom mi az érdem.

Kétségtelen, hogy a függetlenségi párt gyarapo

dásának legfőbb akadálya a kormány által korrum

pált választó közönség és a kormány által elkövetett 

hatalmi visszaélések hosszú sorozata.

De Tordát, de Marosvásárhely két kerületét, de 

Csíknak egy kerületét, de Kolozsvár két kerületét, 

de Szilágy-Csehet, de Kézdi-Vásárhelyet, de Baróthot 

nemcsak azért veszítettük el; és Bánffy-Hunyadot, 

Lapost, Széket, Felvinczet, Toroczkót, Kolozst, Nyárád- 

Szeredát, Gernyeszeget, Kézdit, Gyergyó-Szt.-Miklóst, 

Székely-Kereszturt nemcsak azért nem nyertük meg, 

mivel ott a kormány minden hatalmi befolyását érvé

nyesítette, hanem azért is, mivel pártunk sem Erdély- 

szerte, sem kerületenként nem volt szervezve.
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Emberünk mindenütt volt fölös számmal, de nem 

volt a ki őket összehozza, fegyelmezze, harczba vigye 

és győzelemre vezesse. Nem volt a ki a választási Laj

stromok készitésénél körmére koppantson a vótumölő 

és vótumcsináló bizottságoknak. Nem volt a ki a ma

ga idejében alkalmas jelöltről gondoskodjék. A mit itt- 

ott csináltak, azt az utolsó pillanatban csinálták. Ko

lozsvár második kerületében a választás előestéjén 

kaptunk jelöltet; Toroczkón két nappal a választás 

előtt; Marosvásárhelyen egy szivarvéges huszárral kel

lett szégyenkeznünk. És a bukások mégsem voltak 

nevetségesek. Minden kerület a kolozsvári központhoz 

fordult tanácsért, támogatásért, jelöltért; de kolozs

vári központ nem létezett s igy az egész választási 

aktus zűrzavaros jövés-menésből, ingatag kapkodásból 

és fegyelmezetlen küzdelemből állott. így veszítettünk 

el tizenegy jó kerületet s igy nem nyertük meg hozzá 

a tiz másik jót.

Az augusztus 31-iki gyűlésnek egyetlen fontos és 

elkerülhetetlen czélja a szervezkedés Erdélyszerte. In

téző bizottságokat kell e gyűlésen minden vármegye 

számára álliiani, kik magukra vállalandják a kerüle

tenkénti szervezés munkáját. Ki kell mondani az el

lenzéki olvasó-körök alkotásának szükségét választó- 

kerületenként. Meg kell választani a központi intéző 

bizottságot, annak elnökét és tisztikarát. E bizottság 

székhelye legyen Kolozsvár, de óhajtandó, hogy tagjai 

sorában lehetőleg minden törvényhatóság képviselve 

legyen. így szervezkedve, hazafias bizalommal vonul

hatunk a jövő választások küzdelmi terére.
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IV

Lárga-tanya, 1890. szeptember 11-én.

A „hegy" megszülte N.-Kőrösön az Eötvös be

szédét. Világraszóló hirek előzték meg e beszámolót. 

Minden kar mozgott, minden száj beszélt, minden láb 

futott, hogy nagy legyen a képviselők csődülete. És 

mégjelent Pázmándy a „jóhiszemű" névaláiró; Hen- 

taller a párbajok rendezője; Herman Ottó, a kinek nem 

elég 48, de azért nem 49-es; Madarász József, kinek 

Kossuth sem ment elég messze; Pap Elek, Lukács 

Gyula, Konkoly József, Petrich Ferencz és Szalay Ká

roly. Hiányzott gr. Károlyi Gábor, Gulácsy Gyula, Áb

rányi Emil, Polónyi Géza, Csatár Zsigmond, a ki nem 

tartozik a klubhoz és br. Kaas Ivor, a ki a párthoz 

sem tartozik. De szellemileg ott valának a hiányzók 

is. Tehát együtt véve tizenötön. Jó kis párt; tömör 

és egységes, s épen elegen vannak ahoz, hogy képvi

seljék' a házban a radikálizmust. Vezérül még meg

nyerhetik Verhovay Gyulát s ha Szinnyey Gerzson is 

csatlakozik, annyian lesznek, a mennyi elegendő egy 

külön klub fentartására, s nem is sok arra, hogy ve

szedelmesek legyenek.

Hogy Eötvös, a nagytehetségü, a sokat tanult és 

sokat tudó Eötvös, a csendes temperamentumu Eöt

vös, kinek legfőbb tanulmánya a magyar közjog és 

példányképe Deák Ferencz — hogy ez az Eötvös mit 

keres a magyar radikálizmus e jól kiszemelt táborá

ban: azt sokáig nem tudtam, s most hogy megtud

tam, immár nem értem.

Ő igy magyarázza: A függetlenségi pártban 49-sek
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nincsenek. Aztán folytatja: 49 nagy emlékeket hagyott 

hátra, s ezen emlékek tiszteletet és kegyeletet köve

telnek. Hát ez igaz. Ezt sem Ugrón, sem politikai ba

rátai kétségbe nem vonják. Ezt csak Nagy-Enyed kép

viselője, dr. Dárday és a hozzá hasonló stréberek szok

ták kétségbe vonni. A Hentzi-szobor, a citadella, az 

osztrák hymnusz és a germanizácziónak sok egyéb 

eszköze az Ugrón Gábor szemét és fülét kissé tán 

még jobban bántják, mint az Eötvösét; s ha Eötvös 

azt állítja-, hogy ebből áll 49 a politikai program- 

mok terén, akkor visszaél hallgatóságának jóhiszemű

ségével. Mert az általa felállított 49-es theoriát nem 

csak pártunk minden tagja minden konkrét alkalom

mal magáévá teszi, hanem elfogadja azt a kormány

pártnak minden hazafiasán érző független hive is. Mert 

október 6-át kegyeletes emlékezettel üli meg minden 

becsületes hazafi s mert nincs magyar ember hazánk

ban, a ki nem szívesebben látná a Hentzi-emlék he

lyén a szabadságszobrot.

De az Eötvös rendkívüli tehetségéhez egészen mél

tatlan ilyen szélkergető fegyvereket használni. Senki 

nem tudja nálánál jobban, hogy politikailag mi kü- 

dönbség van a 49 és 48 között. Amaz független Ma

gyarországot jelent a Habsburg dynasztia nélkül ; emez 

szintén független Magyarországot jelent, de a Habsburg 

dynasztia uralkodása alatt. Már most emlékezetébe 

hozom Eötvösnek azt az erős harczot, mely 1883-ban 

a párt kebelében lefolyt. Napokig, hetekig tartott a 

küzdelem. Verhovay épen úgy gyanúsította Ugront és 

az erdélyieket, miként most gyanúsítják Nagy-Kőrö

sön és Hajdu-Szoboszlón, s a Madarászok épen úgy
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támogatták Verhovayt, mint mo - шго

akkor szó? Ugrón és a komolyabb e«.  ̂akkor föl

akarták venni a pártprogrammba a pragnatica-szank- 

ciót: Verhovay, Madarász és többen ezt ellencí̂* 

komoly irány győzött. Nagy része volt ebben Eötvo 

nek, ki az uj programmot meg is szerkesztette. így 

lett Irányi pártunk elnöke és vezére.

Es én azt kérdem, hogy ha mindenki 48-as volt 

akkor, miért kellett ezt a küzdelmet folytatni? miért 

nem akarták a pragmaticx-sanctiót fölvenni a párt 

hitelvei közé, ha azt helyesnek és megtartandónak Ítélik ?

Mi történt azóta ? Minden választásnál gyarapod

tunk számban és erőben. A radikálizmus zavargó ho

mályából kiléptünk a törvényesség napsugaras alkot

mány-mezejére. De mivel minden pártban vannak fész- 

kelődők és rakonczátlanak, s mivel egy szélső párt a 

világon mindenütt abban a szerencsében részesül, hogy 

a rakonczátlan elem inkább csatlakozik hozzá, mint 

egy másik párthoz: ennélfogva, a miként nőttünk szám 

szerint, abban az arányban nőttünk az abczugosokkal 

is. Sokáig nem tűnt fel ezen töredék. De a véderővita, 

a kormányjavaslatok bűnös merényletei az alkotmány 

ellen, egyszerre felszínre dobta a szájatokat — s a 

mi akkor indokolható volt, szemben az alkotmány- 

sértő és jogkobzó hatalommal, azt nyugodt időkben 

is, rendszeres parlamenti fegyverként kezdték érvénye

síteni. Vezetők lettek azok, a kiket negyedrangu hely 

illet meg; fegyelmet nem tűrtek, okos szóra nem hall

gattak s Irányit, a vezért, kinek íharczmodora mindig 

parlamentáris, s ki a tiszteség és műveltség korlátáit 

soha átlépni nem szokta, elkeresztelték pedáns gou-
2*
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vemante-n̂k. Ekként rósz hirbe hozták pártunkat, 

megró ̂iották annak komoly repu táti óját s elidegeni- 

.tek tőlünk az ország közvéleményének javarészét.

V.

Lárga-tanya, 1890. szept. IX

Mit akar Ugrón?

Ki akarja mutatni, hogy vannak a pártban ra- 

konczátlan egyének, kiket sem fékezni, sem elhallgat

tatni, sem vezetni nem lehet. Ezekre akarja a pártról 

mindazon vádat tolni, a melyet ők sok könynyel- 

müséggel és kevés meggondolással a párt nyakába 

idéztek. Hadd legyenek saját tényeikért és saját lár

májukért ők a felelősek. Mert bocsásson meg nekem 

Polónyi Géza, de mikor az új miniszterelnök program- 

mot mond: neki nem lehet hivatása a párt nevében 

felszólalni, mert ehez sem elég tekintélye, sem elég 

tanulása, sem elég belátása, sem elég tapintata nincs. 

Akkor Irányi, mint egyedül illetékes, elmondta a mit 

helyesnek talált. Ugrón is felszólalt, mert helyre kel

lett igazitania a kormányéinök egy alkotmányhamisitó 

tételét, — de hogy miért szólalt fel Polónyi, az máig 

is titok, mert hiszen semmit sem mondott, — ha csak 

nem azért, hogy vezérszerepét nyilvánvalóvá tegye. Már 

pedig, igen jól megférünk együtt, mint közkatonák, 

hanem vezérnek nem fogadja őt el a kilenczvenből 

hetven. „Dér Schuszter bleibe bei seinem Leisten.4-

Miért vitte e törekvését Ugrón az ország szine elé?

Azért, mert azt a körülményt, hogy a lármázó 

csapattal nem ért a párt egyet, nem a párt kebelé-
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ben lehet megmutatni, hanem az ország színe előtt. 

Л mi talajunk az ország s elveinknek és pártunknak 

az országot is meg kell nyerni, nemcsak a kerepesi 

utón levő párt-klubot. Ebben van az Ugrón fellépésé

nek magyarázata és indoka.

Ezért volt szükség az Ugrón részéről azt is ki

fejteni, hogy miként képzeli ő a 48-as elvek megva

lósítását. Mert Eötvös épen úgy tapasztalhatta, mint 

én, hogy programmunkat helyesli, jónak tartja az or

szág óriási többsége. De ez a többség mégsem szavaz 

velünk, mivel ezt a helyes és jó programmot nem 

tartja életképesnek ; mivel nem hisz a megvalósítás 

lehetőségében; s mivel ennélfogva nem akar a prak

tikus politika mezején szivárványos ábrándképek után 

szaladni.

A közvélemény részéről ez bizonyára vaskos té

vedés; de hát e tévedés megvan és le kell számolni 

vele. Ugrón nem tett egyebet, mint igyekezett ezt a 

tévedést földeríteni s kézzel fogható magyarázatát adni, 

hogy miként lehet elveinket érvényesíteni. Ezt pedig 

nem a párt kebelében kellett elmondani, mert hiszen 

a párt nem táplált kételyeket, hanem az előtt az or

szág előtt, a mely kételyeket táplált a megvalósítás 

lehetősége iránt.

Eötvösnek ez nem tetszik. Miért? Mert szerinte 

ő 90-ed magával inkább kormányképes, mint Ugrón 

hatodmagával. Váljon honnan veszik N.-Kőrösön e szá

mokat ? Eltért-e Ugrón a pártprogramra tói ? Eltért-e 

Eötvös a pártprogrammal ? Egyik sem tért el. Hon

nan van hát Eötvösnek 89 embere s miért van Ug- 

ronnak öt embere?
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Azt mondja Eötvös, hogy Ugrón a dynasztia bi

zalmához egy hajszálnyival sem közeledett s igy nem 

is lett kormányképesebb, mint ők. Már bocsánatot ké

rek, de a ki síkra száll a parlamenti harczmodor tisz- 

teséges voltáért; síkra száll azok ellen, kik hirdetik, 

hogy nekik is van egy koronázatlan királyuk Turin- 

ban; hirdetik a szelet, mely lefuvandja a magyar ki

rály fejéről az osztrák császári koronát; és meg akar

ják ünnepelni 49 április 14-ét: a ki ezen hóbortok 

ellen síkra száll, annak joga van a korona bizalmá

hoz ; a ki pedig 48-asnak mondja magát, de 49 szel

lemében dolgozik, annak csakugyan nincs joga a ko

rona bizalmához. Már pedig e bizalmat, ha elveinket 

érvényre akarjuk emelni, épen úgy meg kell nyerni, 

mint a nemzet bizalmát.

Pártunk törvényes utón, alkotmányos eszközök

kel akarja kivívni hazánk függetlenségét. Ez azt je

lenti, hogy meg kell szerezni egyfelől az országgyűlési 

többséget, s másfelől a korona jóváhagyását. E két 

faktorra van szükség minden törvény s igy az 1*867. 

évi XII. t. ez. megváltoztatásához is. A ki nem akarja 

e két faktort megnyerni, az vagy nem akarja komo

lyan a párt elveinek érvényesitését, vagy nem 

törvényes utón akarja azt. Ekét alternativa közül 

valamelyiket el kell fogadni annak a csoportnak, mely 

Eötvöst kisérgeti.

Vagy, vagy.

Vagy komolyan akarja valaki Magyarország álla

mi függetlenségét, vagy nem akarja komolyan.

Ha nem akarja komolyan és mégis hirdeti, úgy 

szédeleg a szavakkal és szédeleg a választók által
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adott bizalommal. Az alternatíva ezen részét nem kí

vánom sem Eötvösre, sem Hermanra, sem senkire al

kalmazni, mert ilyen súlyos megítélés alá becsületes 

ember nem tartozhatik.

All tehát a tétel másik fele. E szerint mindenki 

komolyan akarja Magyarország állami függetlenségét. Ez 

a legfőbb czél, melynek minden egyéb alárendelendő. Jó. 

Elfogadom. így vallom a krédót én immár húsz év óta.

Ám, a ki akarja a czélt, annak akarnia kell a czél- 

hoz vezető eszközöket is.

Melyek azok?

Itt ismét egy alternatíva előtt állunk.

Vagy törvényes eszközöket kívánunk alkalmazni, 

vagy törvénytelen eszközöket.

Törvényes eszköz: megnyerni választásoknál vagy 

parlamenti csatákban az országgyűlés többségét és 

megnyerni a korona bizalmát.

Törvénytelen eszköz: a forradalom.

Melyiket fogadja el Eötvös ? Kétségkívül a tör

vényest. Hát Herman? Hát Hentaller? Hát gr. Káro

lyi Gábor? Hát Madarász? — Ok eziránt nem nyi

latkoznak. Hát Polonyi ? — О Eötvössel tart.

Mi ezek szerint a tenni való ?

Azokra nézve, kik törvényes utón kívánják a 

czélt elérni, nem marad egyéb, minthogy a törvény- 

hozás két faktorát megnyerjék. Es Ugrón, midőn tisz- 

teséges harczmodort ajánl, midőn pártszervezkedést 

indítványoz, midőn az eddiginél jobban be akarja vinni 

a pártot a mindennapi élet aktuálitásába, midőn ki 

akarja terjeszteni a párt ellenőrködési alkalmát a 

hadügyre és kíilügyre is, s végre midőn felvilágosítja
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arról a nemzetet, hogy miként lehet a főczélt rázkó

dások nélkül elérni — nem tesz egyebet, mint meg

nyerni igyekszik az egyik faktort.

Midó'n pedig elismeri, hogy egy negyedfél száza

dos egyiittlét Ausztriával kétségen kivül hagyott tör

ténelmi nyomokat, melyekkel szükség egy új kiegye

zésben leszámolni; midőn elutasit magától minden 

49-es kaczérkodást; midőn loyalis nyilatkozatokat tesz 

a korona irányában és kijelenti, hogy ő Magyarország 

függetlenségét nem másként akarja, mint Habsburg 

dinasztia uralma alatt: akkor világosságot gyújt a 

homályban, kétségeket oszlat el, s ekként megnyerni 

igyekszik a másik faktort is.

En értem Herman Ottót, ámbár kissé zavarba 

hozott, midőn nem vallotta be 49-es voltát. Minden

kitől inkább várok diplomatiai oldalgást, mint tőle. 

Tehát zavarba hozott; de mégis értem őt. Neki hazánk 

függetlensége kell, akár igy, akár úgy. Ha törvényes 

utón: jobb; ha forradalmi úton, hát az is jó. Csak 

legyen meg a függetlenség. Ez az ő hitvallása — s 

ebből nem is hiányzik egyéb, mint az, hogy mondja 

is el ezt világosan és őszintén úgy a parlamentben, 

mint a kerületben. Azután pedig számlálja meg kö

vetőit.

De Eötvöst nem értem. Mert Eötvös békés úton 

akar czélhoz jutni. Nos, akkor törekedni kell az alkot

mányos tényezők megnyerésére. Már pedig ő e törek

vést önmagától elutasitja, Ugronnál hibáztatja. Hol 

van itt a logika? Csakugyan igaz volna az a badar

ság, mit róla egy interwju alkalmából Írtak — mintha 

ő a párt czélját kizárólag abban keresné, hogy tartsa
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fenn a történelmi hagyományokat, s legyen hátulütő 

bot a kormány kezében a bécsi alkudozásoknál ? Mert 

ez igazán nagy badarság volna. Hiszen a csóva csak 

addig ijesztő, mig megtudják a madarak, hogy csóva. 

A bécsi jómadarak igen hamar észre vennék csóva vol

tunkat s a szenthagyományok őrizőit, mint nevetséges 

búsmagyarokat, gúnynyal tetéznék, figyelemre nem mél

tatva és számba nem véve őket.

VI.

Lárga-tanya, 1*90. szept. 10.

Azon lapok, melyek különben rokonszenveznek az 

Ugrón fellépésével, hibásan Ítélik meg e fellépésnek 

úgy czélját, mint horderejét. Mert azon állítás, hogy 

életet kell adni a pártnak, hogy azt tevékenységre 

kell sarkalni, hogy nem szabad engedni az erők meg

semmisülését ábrándképeknek tétlen ápolgatása köz

ben — szóval azon állitás, mintha a független

ségi párt mindez ideig egy mozdulatlan tömeg lett 

volna, mely az élet szükségleteivel és feladataival nem 

számolt s mintha Ugrón mozgósította volna az eddig 

tétlen kötelességérzetet — egyáltalában nem felel meg 

a valóságnak. A képviselőház naplói, jegyzőkönyvei, 

összes irományai bizonyitnak a mellett, hogy a füg

getlenségi párt nem csak közjogi harczot folytatott, 

hanem a beltigyek terén is mindig világos és czéltudatos 

politikai programúi szerint járt el. Egyetlen fontos po

litikai, gazdasági vagy kulturális kérdés nem merült 

fel tizenöt év óta, melynél a párt ne igyekezett volna 

saját álláspontját érvényesíteni. A főrendiház rende-
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zése, a vármegyékről hozott különböző törvények, és 

hogy egyebet ne említsek, az évenként előforduló költ

ségvetési javaslatok tárgyalásában mindig aktív sze

repet vitt a függetlenségi párt. Őrködése éber, ellen

őrzése lelkiismeretes, tevékenysége állandó volt. S ha 

e tekintetben marad is fenn kívánni való, ha egyes 

kérdésekben fejthetett is volna ki több erélyt, de 

egészben véve puritán önzetlenséggel teljesítette ellen

zéki hivatását, s a legnagyobb igaztalanság most 

azzal vádolni, hogy nincs és nem volt érzéke az élet 

tényleges feladatai iránt.

Ilyesmit Ugrón nem is állított soha a független

ségi pártról. Épen Ugrón állíthatta volna ezt legke

vésbé, a ki először követelte ismert erélyével a ma

gyar udvartartást: a ki el őharczosa a katholikus auto

nómiának; a ki nem csak bírált, de egész rendszerét 

adta különböző beszédeiben egy középiskolai reform

nak. A függetlenségi párt baját nem itt kell tehát 

keresni és Ugrón nem is itt keresi.

A függetlenségi párt legfőbb baja ott volt és ott 

van, hogy az ország értelmiségének többsége nem vette 

e pártot komolyan. Embereinkre ráfogták, hogy tehe

tetlenek; elveinkre ráfogták, hogy kivihetétlenek. Eddig 

ezt a párt ellenfelei tették. Most már Eötvös is ugyan

ezt teszi. Mert mikor egy politikus azt mondja, hogy 

mi nem vagyunk kormányképesek, s hogy nem elveink 

érvényesítése a czélunk, hanem csak azoknak ápolása: 

akkor az a politikus nem bízik önmagában és nem 

hisz saját meggyőződésében. Eötvös a politika mezején 

meghasonlott ember. Hosszas ideig eszménye volt az 

186 7-diki kiegyezés műve. A tapasztalat kimutatta
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ideáljának külső bénaságát és belső nyavalyáját. Ekkor 

csatlakozott a függetlenségi pártnak azon elemeihez, 

kik a pragmatica sanctio alapján keresik hazánk ön

állóságát. Irt is ezen álláspontjáról 1883-ban egy töb

bek által aláirt manifesztumot. Azóta még jobban 

„megifjodott“ — és magyarázatokat ad 49-ről, hogy 

védelmezhesse a 49-eseket. Ezen sajátságos haladás

ban én nem látok egyebet, mint igen tiszteletreméltó 

tapogatódzást és levonom belőle — s ezt a konzekven- 

cziát mindazoknak figyelmébe ajánlom, a kik őt Nagy- 

Kőrösre kisérgetik — levonom belőle azt a következ

tetést, a mit a józan magyar nép így fejez ki: „a me

lyik birka megtévedt, arra nem szokás kolompot kötni.í; 

De hát a baj megvan. Ellenfeleink nem vesznek ko

molyan, s a pártnak egy kis része sem veszi a dolgot 

komolyan.

Az Ugrón akcziójának fő súlypontja épen abban 

van, hogy keresi is, meg is találja azon egymásutánt 

és azon eszközöket, melyekkel pártunk programmját 

érvényesíteni lehet. A kecskeméti, a kolozsvári, a gyo

mai beszédek e tekintetben igen becses adatokat tar

talmaznak úgy általánosságban, mint a részletekben. 

Egész haditerv az, az észnek, a kedélynek, a higgadt 

megfontolásnak jól felszerelt csapataival. Az ország 

előtt most lett világossá, hogy ily haditervvel csak

ugyan lehet csatát nyerni; ilyen terv nélkül pedig 

nem lehet. Pártunk mindezideig nem rendelkezett ilyen 

haditervvel. Küzdött emberül, birált derekasan, meg

mondta, hogy mi a rósz, azt is, hogy mi a jó; de 

hogy miként kell elhárítani a roszat és miként kell 

foganatosítani a jót, azt most mondta ki Ugrón Gábor.
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Jutalma ezért: hogy T.-Sz.-Miklóson és N.-Kőrösön 

Herman és Eötvös által exkommunikáltatik.

Az akczió másik súlypontját akkor, régen, 7 év 

előtt igy fejezte ki Eötvös: „ez az irány elveti az üres 

izgatásnak, a nagy szavakkal való játéknak — esz

közeit, mert eszme ellen eszmével, elvek ellen elvek

kel, rósz intézmények és hanyatló erkölcsök ellen az 

önkormányzati erők egész hatalmával akar dolgoznia 

Tgenis ezt akarjuk. Politizálni és nem szájaskodni; 

dolgozni és nem hecczelődni; küzdeni és nem agyar- 

kodni: elvet elv ellen állítani, nem pedig abczugolni; 

az eszmék győzelméért síkra szállani és nem tombolni 

a padok tetején és ordítozni a padok aljában. A par

lamentet az erkölcsi és értelmi erők mérkőzési fóru

mának tekintjük, nem pedig a lármázok éktelenül 

poros utczájának. — Pártunk másik baja az, hogy a 

kellemetlenkedők rósz modora abban nemcsak lábra 

kaphatott, de igen gyakran túlsúlyra is jutott. E fék

telen kiabálók rósz hírbe hozták a párt komolyságát. 

Az Ugrón akcziójának egy másik czélja tehát az, hogy 

fegyelmet hozzon a párt soraiba s parlamenti színvo

nalon tartsa az eddig oly gyakran elfajult vitát.

A harmadik baj, hogy a függetlenséget némelyek 

nem akarják körülírva elfogadni. Nekik olyan függet

lenség kell, melyben elfér a trónvesztés, az inkompa

tibilitás, a köztársaság, a dunai konfoederaczió és sok 

minden egyéb. Ilyen függetlenné — a mi politikai 

belátásunk szerint nem tudjuk tenni hazánkat, de 

nem is volna kívánatos az ilyen függetlenŝ. Mi azt 

valljuk s élünkön Irányi is Ugronnal együtt azt vallja, 

hogy Magyarország függetlensége a Habsburg dynastia
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uralma alatt, az Ausztriával való kölcsönös védelmi 

kötelezettség alapján foganatosítandó. Ez van kimondva 

a párt 1884-diki programmjába. A ki egy régebbi 

programmra hivatkozik s nem fogadja el azt, mely 

mivel „utóbbi*, tehát egyedül érvényes, az lépjen ki 

a pártból, s ne csináljon politikát a mi rovásunkra, 

hanem csinálja meg azt a maga szakállára.

Tehát megmagyarázni az elvek valósulásának le

hetőségét — ez az egyik czél; a parlamenti küzdelmet 

tiszteséges mederben tartani — ez a másik czél; ki

szorítani a pártból mindazokat, kiknek hiúságát csak 

az elégiti ki, ha túlliczitálhatnak másokat — a mi a 

parlamenti szólásszabadság oltalma alatt ugyancsak 

nagy vitézség is; parlamentáris fegyverrel látni el 

mindazokat, kik a párthoz tartoznak; szervezni a pár

tot országszerte s központ és vidék között állandó 

összeköttetést létesiteni; ime az Ugrón Gábor akczió- 

jának czélja és hordereje. Kell-e mondanom, hogy ily 

körülmények között mindenki rágalmazza őt, a ki 

elvfeladással gyanusitja ? Kell-e mondanom, hogy 

tévednek azon laptársaink, kik az Ugrón fellépéséből 

vádat kovácsolnak pártunk „eddigi mozdulatlansága“ 

felől?

VII.

Lárya-tanya, 1890. szept. 21.

De hát a delegatió?!...

No az igaz, hogy Ugrón hajlandó bemenni a de- 

legatióba, de az is igaz, hogy ezen nézete nem mai 

keletű; s ha eddig ez a nézet nem okozott elvi kü-
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lönbséget közte és a függetlenségi párt abstinensei 

között, úgy nincs ok rá most sem, hogy kígyót-békát 

kiabáljanak s az elvfeladás gyanúját hintegessék gyön

géd kezekkel.

Mikor az „ Ellenzék “ megindult, alig nehány hét 

múlva, tizenegy évvel ezelőtt, e sorok Írója czikket 

irt amellett, hogy a pártnak be kell menni a dele- 

gatióba. Irányi Dániel felelt e czikkre az „ Egyetértés“ 

hasábjain, hangsúlyozva a benemmenés helyességét. Erre 

Ugrón Gábor szintén az „Ellenzék“-ben támogatta e 

sorok íróját s a súlyos argumentumok egész fegyver

tárával rontotta le az Irányi nézeteit. Ugronnak — 

gondolom — Hegedűs István felelt inkább szántogatva 

az idealizmus, mint a gyakorlati politika mezejét. Ez

zel e vita bevégződött; mert miután láttuk, hogy a 

kérdésnek a klubban való fölvetése szakadást okoz

hatna, fontosabbnak tartottuk akkor a pártegységet, 

mint a delegatióba való menetel szükségét.

Jól megértendő. Ugront senki meg nem czáfolta, 

s igy vélekedését azóta is mindig fentartotta, de a 

kérdést a klubban soha föl nem vetette. Miért? Mi

vel a pártszakadást nagyobb veszélynek tekintette, 

mint a mennyi hasznot a bemenetellel az országnak 

okozhatnánk. Akkor. De azóta változott — nem Ugrón, 

hanem a helyzet. Mert akkor volt egy erőteljes, ál

landó növekedésben levő, az egész arisztokracziát, az 

az egész klérust s a vármegyei nemesség jelentékeny 

részét magában foglaló mérsékelt ellenzék, mely a kül- 

ügyekben s főleg a bosnyák kérdésben teljesen egyet

értett a mi pártunkkal. Volt tehát, a ki minket is 

helyettesítsen a delegátióban. Nem volt e helyettesi-
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tés minden tekintetben kielégítő, mert közjogi állásá

nál fogva az Apponyi-párt nem ment a kérdések gyö

keréig, de hát mégis csak helyettesítés volt. Valami

vel különb a pótkávénál; mindenesetre gyengébb a 

mokkánál. Akkor volt ez, mikor még a kolozsvári 

egyetemi tanárok czikkeztek a „Pesti Napló”-ban, s a 

mérsékelt ellenzék sorai között volt két későbbi mi

niszter, egy későbbi államtitkár, nehány későbbi mi

nisztertanácsos és igen sok későbbi főispán. Velük 

együtt a Pulszkyak, Chorinok, Fenyvesyek, Berchtol- 

dok egész raja Akkor volt, mikor olyan kaliberű em

berek, mint Sennyey Pál, Májláth György, Somssich 

Pál, Bittó István, Horváth Boldizsár, Szilágyi Dezső, 

Pnlszky Ferencz küzdöttek az Apponyi gróf oldalánál.

Ugyde ez a fényes párt azóta napról-napra homá

lyosul. A kortes kormány előbb elcsábitgatta embe

reit, s most az új kormány, elragadta eszméit. Ma

gyarán : kihúzták alóla a pokróczot. Minden választás 

egy újabb vereség volt e pártra, s a parlamentben ví

vott dicsőséges harczai daczára, erőben, kitartásban 

és tekintélyben összezsugorodott. Sehogysem tudta meg

kapni azokat a hangokat, melyek a nemzet szivében 

édesen rezdülnek meg. Pedig igyekezett nemzet lenni; 

kritikáiban hatalmas gátokat emelt az erkölcsök ha

nyatlása ellen; becsülettel oltalmazta a közvagyont — 

s a mi fő, ő találta fel a honmentés nagy arkanu- 

mát, az állami közigazgatást. Mindhiában! fogyott, mint 

az égő gyertya s nem tudott önmaga iránt sem az 

udvarnál, sem a nemzetnél elegendő bizalmat kelteni. 

Félreismerték mindkét helyen. A nemzet azt hitte, hogy 

igen udvariak; az udvar azt hitte, hogy igen nemzetiek.
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E párt most a bomladozás küszöbén áll. Nincs 

további létjoga a politikai mezőn Arra törekedett, 

hogy a közélet összes nyilvánulásaiban helyre állitsa 

az erkölcsöknek Tisza alatt megzavart egyensúlyát. 

Ezt Szilágyi, a miniszter, immár megígérte. Arra töre

kedett, hogy az államháztartásból tüntesse el a déh

ezi tét. Ezt Wekerle, a másik miniszter, szintén meg

ígérte, sőt nagy részben már meg is tette Arra töre

kedett, hogy a közigazgatást államosítsa. Ezt Szápáry, 

a kormányelnök, fölvette programmjába.Mit akart még? 

Elénk forgalmat? Ott a Baross zónája. Középiskolai 

reformot? Ott a gr. Csáky görögnyelv-törvénye. Ma

gyar hadiskolát? Ott a delegatió határozata.

E pártnak nincs immár feladata; léteiének szük

ségét nem tudja kimutatni — s a lapok azon hire, 

hogy a nagyváradi királylátogatás alkalmával gr. Ap- 

ponyi és gr. Szápáry között megegyezés jött létre, nem 

is egyéb hírlapi kacsánál, de egy ilyen hir minden

esetre a helyzet logikai következménye; mert ennek 

a megegyezésnek létre kell jönni előbb vagy később, 

s mert Apponyi grófnak és párthiveinek semmi okuk 

sincs olyan helyen maradni, a hol már elvégezték 

dolgukat, s olyan helyre nem menni, a hol reájuk sok 

közhasznú munka vár. Egyet mindenesetre megadhat 

nekik a nemzet — azt, hogy akár jót, akár rosszat 

cselekednek majd a tettek mezején, fényeiket mindig 

jóhiszeműség fogja vezérelni.

No de ha a mérsékelt ellenzék beolvad a kor

mánypártba, vagy ha felbomlik a különböző pártok 

között, szóval, ha e párt megszűnik : akkor a parlament

ben nem marad más ellenzék, mint a függetlenségi párt.
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Ez azon helyzetváltozás, melyet az imént emlí

tettem.

Ám a politika nem dogma, hanem a történelem

ből, a jogból, a népéletből való ismereteink gyakor

lati alkalmazásának tudománya. A ki tehát politizál, 

annak minden időben számolni kell az adott helyzet

tel. Sőt sok tekintetben előre is kell néznie. Ugrón 

az adott helyzettel számolt, midőn akcziójának a mér

sékelt ellenzék elgyengülésében keresett alapot; és 

előre nézett, midőn pártunk jövő magatartásának irá

nyát a mérsékelt ellenzék felbomlásával kívánta meg

határozni.

A delegatióba való bemenetel kérdése mindaddig 

szunnyadhatott pártunknak szelíden ringó bölcsőjében, 

mig a mérsékelt ellenzék ellenzéki feladatokat teljesí

tett. Most azonban, a mérsékelt ellenzék megszűnésé

vel e kérdés akuttá válik.

A benemmenés: sohasem volt princípium ; a be

men és: kötelességgé lesz.

A delegatió határozatai törvényerővel bírnak, a 

király által szentesittetnek, s az országgyűlés azokat 

csak tudomásul veheti, de meg nem változtathatja, E 

nehány szóban rejlik a kérdés kulcsa s a távolmara

dásnak minden veszélye.

A külíigyet a maga egész mivoltában, a hadügy

nek összes költségeit, s ezeken kívül a bosnyák kér

dést merőben a delegatió dönti el. Minden egyes ügynek 

külön-külön ezer részlete van.

Hát szabad-e ellenzéki pártnak mind e nagy kér

déseket s azoknak összes részleteit ellenőrzés nélkül 

hagyni ? Szeretném, ha Herman Ottó Török-Szent-Mikló-
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son, vagy Eötvös Károly Nagy-Kőrösön, avagy Pólónyi 

Géza Hajdu-Szoboszlón, ama józan, vagyonos, okos, 

számitó és fölvilágosult népnek hegyiről-tövire elmon

danák, hogy minő kérdések tárgy altatnak a delegatió- 

ban, hogy minő hordereje van az ott alkotott határo

zatoknak s hogy a vérnek és pénznek minő oktalan 

fecsérlése van ott divatban. S aztán szeretném, ha 

megkérdeznék a néptől, vájjon akarja-e, hogy oda 

menjünk? akarja-e, hogy számon kérjük a közös mi

niszterek sáfárkodását? akarja-e, hogy szavunkkal, eré

lyűnkkel, Ítéletünkkel részt vegyünk abban a tanács

ban, a hol az ország legfontosabb érdekeit tárgyalják ?

Ideje volna már egyszer a választók előtt ilyen

formán beszélni: „Polgártársak! Magyarok! Az ország- 

gyűlésnek sokféle bizottsága van, mindenik arra hi

vatva, hogy a hozzá utasított kérdéseket meghányja- 

vesse, s aztán, hogy megállapodásáról jelentést tegyen. 

Mindezekben mi részt veszünk, mert benn a nagy

gyűlésen a részleteket nem lehet oly alaposan meg

vitatni, mint a bizottságokban, a hol különben is 

többször nyílik alkalom a magunk nézetét győzelemre 

juttatni, mint a képviselőház nyílt ülésében. Van azon

ban egy bizottsága az országgyűlésnek, melyben nem 

veszünk részt. Ez a delegáczió. Ez is tartozik jelentést 

tenni a háznak, de határozatát már a házban nincs 

jogunk megváltoztatni. Ha tehát rósz az a határozat, 

mi csak vakarjuk a fejünket, hibáztatjuk a jelenvol

takat, de orvosszert nem alkalmazhatunk. Am, ha részt 

vettünk volna a tárgyalásokban, alkalmunk lett volna 

az orvosszer felmutatására és talán alkalmazására is. 

Talán; mert kisebbségben volnánk és leszavazhatná-
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s a legtöbbször leszavaznak. Ha a leszavaztatás kilá

tása helyes ok a távolmaradásra, akkor bátran távol 

maradhatunk a képviselőházból is. — Atyámfiái, Pol

gártársak! Azt a kérdést, hogy béke legyen-e vagy 

háború, a delegáczióban döntik el; azt a kérdést, hogy 

Németországgal legyünk-e szövetségben vagy Muszkaor

szággal, szintén a delegáczióban döntik el; azt a kérdést, 

hogy fiaink három évig szolgáljanak-e a császáriaknál 

vagy csak két évig, megint csak a delegáczióban döntik 

el; hogy Galicziában épitsünk-e drága pénzen várakat, 

avagy Magyarországon, ezt is a delegáczió határozza 

meg: hogy jó fegyvere legyen-e a mi katonánknak 

vagy rósz fegyvere, hogy legyen-e magyar tisztképző 

akadémia vagy ne legyen, hogy hazai iparosok állit- 

sák-e elő a hadsereg ruházatát, a kaszárnyák felsze

relését, a lovasság szerszámait — ez is a delegáczió

ban dől el; s hogy évenként harmincz milliót költ- 

siink-e a cs. és kir. hadseregre, avagy negyven milliót, 

hogy jóba vegyük-e a német hadügyminiszter száma

dását a reá bízott teménytélén pénzről vagy ne vegyük 

jóba: mindez, polgártársak és még sok egyéb dele

gáczióban dől el. Ha ott volnánk, mi is hozzá szól

hatnánk e fontos kérdésekhez, de mivel nem vagyunk 

ott, tehát nem szólhatunk hozzá. Hólunk, nélkülünk 

határoznak ottan. Tiltakozó szót nem emelhetünk a 

rósz ellen : tanácscsal nem szolgálhatunk a jóban. 

Mert nem vagyunk ott. Ám, tőlünk függ, hogy ott 

legyünk; mert nem a kormány zárt ki minket onnan, 

hanem mi magunkat zártuk ki. Nagy és hasznos 

munka várna ott reánk, de mi tartózkodunk ettől a
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munkától. Miért? Mivel rosznak tartjuk az egész in

tézményt. — Már most tisztelt választó polgárok, fe

leljetek őszintén, mi a helyes? Az-e, hogy távol legyünk 

s csendes vagy hangos szitkozódással nézzük a veszélyt̂ 

vagy az, hogy ott legyünk, s mindent elpróbáljunk a 

haza javára ?“

A kérdés csak igy állítható fel s én egy pillana

tig sem kételkedem a józan, a munkás, az értelmes 

magyar nép feleletében. Mintha csak hallanám a Szen

tesvidéki polgár beszédét: „Nagy rósz volt uram a 

Tiszaáradás is, csúnya is volt az a lé, meg aztán hideg 

is. ügy jött ránk, mint a fenevad. Nem lehet annál 

rosszabb a delegáczió sem. Hanem hát azért mégis 

csak belementünk nyakig. Neki gyürkőztünk a mun

kának éjjel és nappal. A hol szakadt a gát, új rozsét 

hordtunk s új töltést emeltünk. Már mi csak azzal 

tartunk, hogy minél több rósz fakad a forrásból, an

nál inkább oda kell sietni, hogy bedughassuk a nyí

lásokat. “

A képviselő utóvégre is arra való, hogy védel

mezze az ország érdekeit minden vonalon. És ha a 

pokolfenekéből búvik elé a hydra, s annak nyakát 

nem szeghetjük egyebütt, mint épen csak a pokolfe

nekén, hát a kötelességtudó embernek oda is el kell 

menni. Mert nem arról van szó, hogy a politikai dog

mák magaslatán, szüztiszta érintetlenségben maradjon 

a mi becses személyünk, hanem arról, hogy minden 

időben és minden téren hasznára igyekezzünk lenni a 

hazának.
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VIII.
Kolozsvár, 1890. szept. 23.

Huszonhárom esztendeje már, hogy pártunk költség- 

vetési vezérszónoka beszédét ezzel végzi: nem fogadom 

el a javaslatot, mert a közösügyes alapon álló 

kormánynak nem szavazok meg egyetlen fillért sem.

Hát bizony a közösügyes alapon nem csak a kor

mány áll, hanem rajta állunk és vagyunk mindnyájan, 

kik bennt lakunk az országban, kik fizetjük az adót, 

keressük a törvényszékeknél az igazságot, a várme

gyéknél a rendet, s megbízatásokat fogadunk el a ke

rületektől, hogy a nemzeti érdekeket képviseljük az 

országgyűlésen. Nem fogadni el a közösügyet: ez csak 

üres szólam; mert azt törvényes úton hozták létre az 

arra hivatott tényezők, s az tényleg megvan, akár 

dugjuk a fejünket a homokba, akár nem. Alkotmá

nyunknak egész újabb épülete ezen az alapon nyug

szik. Ezen alapon fizetjük a quotát, ezen alapon kö

veteljük a cs. és kir. hadseregtől, hogy minket is vé

delmezzen; ezen alapon tárgyalunk Ausztriával s léte

sítjük a közgazdasági ügyek és a hadügyi költségek 

fölött tiz évről tiz évre a kiegyezéseket. Ennek az 

alapnak viseljük a terheit és gyakoroljuk a jogait. Ha 

kérdőre vonjuk a véderő tárgyában, vagy külügyi ese

mények miatt a kormányelnököt; csak ezen alapon 

intézhetünk hozzá interpellátiót. Százszor mondhatjuk: 

nem fogadjuk el; a valóság százegyedikszer is azt fe

leli : megvan. Százszor mondhatjuk: nem állunk ezen 

alapon; a valóság százegyedikszer feleli: rajta álltok, 

mert nincs is más fundamentum, mint ez.

Disztingváljunk.
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Igenis, a közösügyes alap el van fogadva és mi 

mindnyájan rajta állunk. De vannak, kik ezen alapot 

jónak, czélszerünek, fentartandónak tartják és vannak, 

kik azt elhibázottnak, károsnak, megváltôtatandónak 

tartják. Az utóbbiakhoz tartozunk mi.

„El kell törülni a közösügyeket! —Ez megint 

csak üres szólam. Megváltoztatni lehet is, kell is; el

törülni nem lehet. Mert a történelemnek negyedfélszá- 

zados nyomait nem lehet úgy eltörülni, mint a vász

non az egyik festéket a másikkal. A pragmatic a sanc- 

tió fennáll, alaptörvény; és ha 1861-ben, 65-ben, 67-ben 

úgy hivatkoztunk rá, mint Magyarország államiságá

nak egyik fő jogforrására, ma, ha törvényes alapon 

akarunk maradni, nem menthetjük föl magunkat az 

abban elfogadott kötelezettségek alól. E kötelezettség 

két pontban kulminál: a fejedelem személyének ugyan

azonosságában és a védelem kölcsönösségében. Ebből 

következik, hogy a fejedelem és családja közösügy; 

továbbá következik, hogy küiháboruk esetében tarto

zunk Ausztriát segiteni, valamint ő is minket. Az 1867- 

diki kiegyezés a „kölcsönös" védelemből „közös" vé

delmet csinált, s később Tisza a közös „véderő“-bői 

közös „hadsereget". De nem tagadható, hogy közös- 

ügy — bár csak a fejedelem személye által — létezik 

a pragmatica sanctio alapján is, s hogy a kölcsönös 

védelmi kötelezettség közös megállapodásokat feltételez.

A ki mondja: el kell törülni a közösügyeket, az 

vagy nem tudja mit beszél, vagy forradalmi alapon 

áll, mert ezen eltörlés azt a bizonyos szelet is jelenti, 

mely arra érez hivatást, hogy a magyar király fejéről 

lefújja az osztrák császári koronát. A ki mondja, hogy
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semmi közünk Ausztriához, az megint csak a levegőbe 

beszél, mert a kölcsönös védelemnek előfeltételei van

nak, melyeket csak mi és csak ők együtt, közös meg

állapodással állíthatunk fel s* melyeket ezen előleges 

megállapodások után czikkelyezhet úgy az egyik, mint 

a másik állam a maga törvénykönyvébe saját törvény

hozásának rendes utján.

A pragmatica sanctio nem irja körül a védelem 

kölcsönösségének mivoltat. Azóta sem történt ez iránt 

intézkedés, mert Mária Terézia alatt a magyar ezre- 

dek osztrák vezérlet alá kerültek, s azóta a nemzet 

következetesen elmulasztotta a mihez joga volt, a kü

lön magyar hadsereget tényleg felállítani. Az összes 

haderőbe osztott magyar ezredek, bécsi parancsszóra, 

s pozsonyi adómegszavazásra mentek Itáliába, Lengyel- 

országba, Siléziába és mindenüvé. A védelem annyiban 

csakugyan kölcsönös volt, hogy az osztrák tartomá

nyokban toborzott ezredek épen újy segítették hazánk

ból a törököt kiverni, miként a magyar ezredek segí

tették visszanyomni II. Frigyes hadait Morvában és 

egyebütt. De mint mondom, intézkedés a kölcsönösség 

körülírása iránt nem történt. Már pedig ilyen intéz

kedésre szükség lesz, s annál nagyobb lesz a szükség, 

minél önállóbb lesz egyfelől Magyarország hadserege, 

másfelől Ausztria hadserege. Ez az intézkedés nem 

képzelhető egyoldalulag, mert mindkét államnak bőre 

körül jár a dolog. Mikor, minő háborúk esetében men

jünk Ausztria segítségére? Mikor, minő háborúk al

kalmával várhatjuk és követelhetjük Ausztria segélyét?

Deák Ferencz ide vonatkozólag a pragmatica sanc- 

tióból azt következtette úgy 61-ben, mint 65-ben, hogy
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csak külmegtámadás esettre szorítkozik a kölcsönös

ség. Magyarázta ezt szokott logikájával, nemcsak a 

„védelem" szóból, hanem abból is, hogy a törvény sze

rint a kölcsönös védelmi kötelezettség az ő Felsége 

uralkodása alatt levő országok „biztossága" kedvéért 

állapíttatott meg. Mellékesen jegyzem meg, hogy a 

„biztosság" szóhoz az öreg ur még 66-ban is szigo

rúan ragaszkodott, s igen kicsibe múlt, hogy a 67-ki 

kiegyezés ezen a szón hajótörést nem szenvedett. Mert 

bár engedett a „kölcsönös" fogalmából s azt felcse

rélte a „közös" védelemmel; de elismerve a közös 

védelem kötelezettségét, valahányszor e kifejezést hasz

nálja, azt mindannyiszor „a monarchia biztossága"- 

vagy „a monarchia fenállásának biztositásá"-val hozza, 

mint indokolást, kapcsolatba. Annyira ragaszkodott e 

kifejezéshez, hogy miatta összepörölt gr. Andrássyval, 

Lónyayval, Gorovéval, br. Eötvössel — erős gárdájá

nak legerősebb tisztjeivel. E következetes ragaszkodás 

nem makacsság volt, hanem nagyfontosságu alkotmá

nyos garantia. Ugyanis Bécsben a közös védelmet a 

monarchia nagyhatalmi állásának kedvéért 

kívánták. A császár kiválóképen ragaszkodott a „nagy

hatalmi állás" kifejezéshez. De Deák nem engedett, 

mert szerinte a nagyhatalmi állásnak következménye 

támadó háború is lehet, mig a „biztosság"-nak 

mindig csak védelmi jellege van.

Ilyenformán az a kérdés, hogy az önálló magyar 

hadsereg minő háborúk alkalmával tartozik kölcsönös 

védelmi kötelezettségének eleget tenni, meglehetősen 

el van döntve — — a papíron. De csak a papíron. 

Hogy váljon Ausztria elfogadja-e a Deák alig megczá-
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folható magyarázatát, azt egy új kiegyezés döntené el. 

Valamint az a kérdés, hogy mely háborúk tekinten

dők védelmieknek, s melyek támadóknak, szintén köl

csönös megállapodásnak a tárgya. Mert ha p. o. Bul

gáriára, vagy épen Konstantinápolyra teszi kezét az 

orosz, s e miatt Ausztria hadserege Galicziában tá

mad — hát még sem támad biz az, hanem védelmezi 

úgy önmagát, mint Magyarországot. Szóval e kérdés

nek vannak részletei lényegben és formában egyaránt, 

melyeket csak Hajdúszoboszlón sem illetékesen tár

gyalni, sem véglegesen megoldani nem lehet.

„Eltörülni" a közösügyeket; nem „fogadni" el a 

közösügyeket; nem „állani" a közösügyes alapon: 

mindez tehát csak üres szólam, melyet a valóság tar

talmával beváltani nem lehet.

Hanem „megváltoztatni" az 1867-ki kiegyezést: 

ezt igen is kell. Kell, ha élni akarunk mint nemzet; 

kell, ha fenn akarunk állani, mint állam, kell, ha 

urai akarunk lenni saját sorsunknak : kell, ha nem 

akarunk szegénységben elsorvadni idegen érdekek von

tató kötelén!

IX.

Kolozsvár, 1890. szeptember 24.

Nekem úgy tetszik, hogy a függetlenségi párt az 

1867-iki kiegyezés ellen igazi komoly és erőteljes tá

madást még soha sem intézett s az ellen igazi derék 

és kitartó harczot jól fölszerelt argumentum-csapatok

kal még sohasem viselt. Látok a múltból előőrsi csa

tározást, látok részleges kirohanásokat, látok szép be

szédeket az állami önállóság eszményi állapota felől:
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de nem látom a szervezetet, az őrállomásokat, a hadi- 

tervet s az átgondolt és czéltudatosan vezetett táma

dást. Itt beleakadtunk egy szóba, amott megütköztünk 

egy javaslaton, itt megróttunk egy tényt, amott meg

támadtunk egy intézkedést. De nem emlékszem, hogy 

pártunk valaha a kiegyezés minden vonalát megszál

lotta volna, hogy minden rést elfoglalt volna, hogy 

minden helyzetet kiaknázott volna. Olykor sok frázist, 

máskor sok igazságot mondottunk el; de arra, hogy 

előre megfontolt rendszer szerint a nemzet minden ré

tegét alaposan felvilágositottuk volna a kiegyezésnek 

közjogi tekintetben hibás, s következményeiben káros 

oldalaira, én részemről nem emlékszem.

Minő összefüggésben van Bosznia occupatiója a 

kiegyezéssel P Miként tette lehetővé a kiegyezés a nem

zetiségi túlzók elszaporodását s a nemzetiségek okta

lan elégületlenkedését? Minő kárai vannak hazánk ház

tartásának számokban kifejezve, úgy pénzügyileg, mint 

közgazdaságilag a kiegyezés következtében ? Miért kel

lett a kiegyezés miatt a közerkölcsöknek lehanyatlani 

s a polgári önérzetnek elsorvadni? Az indirect adók 

közösségének minő hátrányai vannak hazánk mező- 

gazdaságára? A vámközösség s az osztrák ipar érde

kében fentartott védvámok miként ölték meg még azt 

a kis iparunkat is, melyet addig a czéhrendszer dédel

getett ? .. ..

Sok ilyen kérdés tolúl lelkemre a nélkül, hogy 

akár könyvekben, akár röpiratokban, akár országgyű

lési naplókban tüzetes feleletet találnék. Hát a kül

kereskedelem? Hát a hadügy és annak tömkeleges há-
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lózata? Mikor, ki által voltak e kérdések teljes vilá

gításba helyezve?

Az 1867-diki kiegyezés alapvető intézmény. Az 

alapvető intézmények hatása és a nemzeti élet tovább 

fejlődése között mindig logikai összefüggés van. A jog

felfogásnak és az erkölcsi érzületnek azon szelleme, 

mely létrehoz és fentart egy ilyen alapvető intézményt, 

átmegy a nemzet vérkeringésébe és idők múltán struk

túrája lesz a további fejlődésnek. A Bachkorszakban 

tanúsított magasztos ellenállást, a 60-diki életpezsgést, 

a 61. és 65-diki dicsőséges feliratokat a jogfolyto

nosság nemzette. Az 1867-diki művet nemzette a 

kishitűség és szülte az opportunitás. A kishitű

ségnek és opportunitásnak szelleme beköltözött azóta 

a nemzeti élet minden nyilvánulásába. Azóta ütötte 

föl látvány fejét az a történeti iskola, mely Rákóczy 

Ferenczben keresi a hiú nagyravágyót, Martinuziban 

keresi a gyávát, Görgeyben keresi a nemzeti éposz hő

sét. Azóta keletkezhetett és existálhat az irodalomban 

oly időszaki közlöny, mely a tiszta magyar typusból 

nevetséges alakot, a nemzeti kegyeletből komédiát csi

nál, nemes hagyományainkból és szent aspiratiónkból 

állandó gúnyt űzve. Az opportunitás szellemének ha

tása alatt hizlaljuk nyugdíjjal a muszkavezetőket és a 

Bach-huszárokat s ezen hatás alatt tudjuk megvonni 

a honvédektől a törvényhozásilag biztosított ígéretet. A 

megmételyezett erkölcs, a haldokló ágyon vonagló pol

gári önérzet, a felelősséget alkalmazni képtelen köz

szellem .... valamenynyi bűnben fogantaték, s min- 

denik az opportunitást valja ledér szülőanyjának.

Az önérdek kapzsisága lakmároz ma a kiszenve-
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dett ideálok szomorú torán. A haza többé nem a szen

vedésnek és az odaadó lelkesedésnek oltárképe, hanem 

terített asztal, hová minden stréber csak azért köze

ledik, hogy minél előbb jóllakhassék. Hová lett a ma

gyar társadalom önkormányzati erélye, eme dicsőséges 

versenye az ingyen munkának s az önbecsérzetnek ama 

büszke hitvallása, hogy: fölöttem mindenik, s én min- 

denik fölött; a parancsnak és engedelmeskedésnek, a 

kormányzásnak és kormányoztatásnak ama szent mun

kamegosztása, hogy: semmit rólunk, nélkülünk, ugyan 

hová lett ?

Az erkölcsi, politikai, irodalmi bilincsek e bor

zasztó lánczszemei között kicsoda kutatta fel alaposan 

a végzetes összefüggést? Mit tett pártunk az ok és 

okozatnak teljes és alapos föltüntetésére?

Hiszen nem volt e pártnak egyetlen napilapja, 

mely könyökig neki gyürközött volna a felvilágosítás 

feladatának; melynek egész iránya, teljes ereje, összes 

szelleme ennek a czélnak lett volna szentelve; mely 

felkutatta volna a kiegyezésnek minden gyenge oldalát, 

s mely állandó éberséggel tartva kezében a vészjelzőt, 

miként a muezzin a mecset ormáról, kitartó erélylyel 

kiáltotta volna meg a nemzetnek mindazon órák sze

rencsétlenségét, a melyeket úgy tölt el, hogy nem ren

delkezik önmaga fölött.

És ha hirlapilag nem tudott e párt agitálni, bi

zony nem tudott más téren sem. Várta és várja az 

állami önállóságot, hátha valami csoda által sültga

lambbá talál változni, s egy szerencsés fordulattal be

leröpül a párt tátott szájába. Hiszen kilenczvenen vol

nánk, vagy mi! Kinek jutott eszébe egy tiz ezer fo-
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rintos pályadijat tűzni ki oly politikai munkára, mely 

a 67-es kiegyezést a közjogi és a tapasztalati igazsá

gok világánál összes veszélyeivel bemutatná s feltün

tetné, hogy a hazafias és önzetlen politikai osztályok 

miként alakultak át a kiegyezés jellemsorvasztó ha

tása alatt szédelgő és falánk érdekcsoportokká?

Igenis, pártunk szép és figyelemre méltó harczo- 

kat vívott a parlamentben. De ezzel aztán ki is me

ntette úgy erejét, mint becsvágyát. Miként akarjuk 

azonban megvalósitani elveinket? minő állást foglalunk 

a foederativvá lett Ausztriával szemben? számithat-e 

a personal unió ott is hivekre ? s ha igen, hol, melyik 

tartományban, kikre ? — Mindezek olyan kérdések, me

lyekre feleletet oknélkiil keresek a párt történetében. 

Hiszen uraim! még annyit sem tettünk, hogy az ön

álló állami-élet attribútumairól egy népies kátét ad

junk ki! Hiszen minden választási akcziónk abból ál

lott, hogy a kormánypárt mintájára, de annak segély

eszközei nélkül, központi végrehajtó bizottságot válasz

tottunk. De soha rendszeres lépéseket nem tettünk a 

párt országos szervezésére s ha a nép önmagától meg 

nem alkotja a 48-as köröket: ma szervezet nélkül 

volna minden kerület.

Valjuk be őszintén, hogy mindeddig nagyon is 

platonikus viszonyban éltünk Magyarország állami füg

getlenségével. Még csak egy hirlapi orgánumunk sincs, 

mely kizárólag és hűséggel élne a párt feladatainak. , 

Nincsen egy törzskönyvünk a választók országos név

jegyzékéről ; nincs rendszeres hálózatunk a vidéken; és 

nincs állandó összeköttetésünk a vidékkel. E sok 

„nincs“-bői szomorúan következteti számos hivünk az
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utolsó, de legsúlyosabb „nincsu-et — hogy nincs bi- 

zodalmunk saját jövendőnkben.

X.

Kolozsvár. 1800. szept. 25.

Az a küzdelem, mely manapság a függetlenségi 

párt kebelében foly, nem aprólékos jótakérdés. Az 

eltérés köztünk lényegbe vág, s a múlt idők bel-vi- 

szályai, kellemetlenségei, félreértései jobbadán onnan 

származtak, hogy hitvallásunk valamennyi szektája 

egy kalap alá bujt.

A ki korlátokat állit Magyarország függetlensé

gének határaira és kimondja, hogy a sanctio pragma- 

tica keretében és nem más ként keresi hazánk ál

lami önállóságát: az törvényes alapon a törvényfej

lesztés és a törvényváltoztatás eszközeivel halad czélja 

felé. A ki nem állit korlátokat, hanem a legteljesebb 

függetlenséget akarja, akár az inkompatibilitás tana 

szerint, akár az április 14-iki nyilatkozat szerint, akár 

egy új dynastiával, akár köztársasági államalakulásban: 

az nem áll törvényes alapon, hanem az idők méhétől 

vár olyan eseményeket, melyek alkotmányunkat funda- 

mentaliter fölforgatják.

Amazok tehát önmagukban, saját munkásságuk

nak és kitartásuknak előrehaladásában, a dolgok és 

viszonyok természetes úton való fejlesztésében és fej

lődésében keresik a sikert. Ezek — a nemzettől nem 

függő s épen ezért a nemzet által nem is vezethető 

külesemények viharától várják és remélik, hogy hul

lámára veszi hazánkat és kidobja az Ígéret földére.
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Amazok semmit sem к oczkáz tatnak, mert czéljuk csak 

kibontakozás az állapotok nernzeties és önálló irányú 

fejlesztése által. Emezek igen sokat, sőt mindent 

koczkáztatnak, mert semmi biztositékuk nincs, hogy 

a tőlük nem függő viharnak általuk tnem vezethető 

hulláma, vájjon az igéretföldére dobja-e ki hazánk 

sajkáját, avagy szilánkká töri egy szirt kiálló falán.

Egy harmadik szekta közbül áll. Ez vallja, elfo

gadja a personál uniót, de azt a kérdést, hogy kimon- 

dassék-e minden kétséget kizárólag, avagy ne mon

dassák ki, s ennek következtében azt, hogy szétvál

janak-e azok, kik kimondják, azoktól, kik nem mondják 

ki, puszta szélmalomharcznak tekinti — s gondolom 

akkorra halasztja a kérdés megoldását, midőn a füg

getlenségből már annyi meg lesz, a mennyit a perso- 

nális unió magában foglal. Szerinte azok, kik tovább 

akarnak menni, akkor majd külön válnak ; addig meg

férhet együtt minden árnyalat.

Akár kifejezték parlamentben és választók előtt 

ebbeli hitvallásukat, akár nem: tény, hogy a függet

lenségi eszmének ezen három árnyalata megvan s 

mindenik árnyalat, minden fontosabb kérdésben ön

magát igyekszik a pártkörben érvényesiteni. Tehát 

háromfelé húzunk, a helyett, hogy egy irányban halad

nánk. A párt akczióiban ezért nincs kellő logika és kellő 

erély s eszméink országos hódításában ezért nincs 

kellő siker.

Ha egy szegény ördög azt Ígéri nekem, hogy ju

talmul ezért vagy azért, százezer forintot ad: akkor 

első sorban azt kérdezem meg tőle, hogy honnan veszi 

azt a tömérdek pénzt P És ha erre a kérdésre nem



— 48 —

tud kielégítő választ adni, hát én nem bízom és nem 

bizhatom ígéretének megvalósításában. így van a mi 

pártunk szemben a nemzettel. Mi minden választási 

cyclusnál azt kívánjuk a nemzettől, hogy adja meg 

nekünk a parlamenti többséget s azt ígérjük ezzel 

szemben, hogy viszont mi megszerezzük számára az 

állami önállóságot. Ezen ígéretre joggal kérdezi a 

nemzet, minő függetlenség az, a mit nekem Ígértek s 

miként akarjátok ezt az Ígéretet foganatosítani?

E teljesen józan és okos kérdésre a mi pártunk 

ez idő szerint felelni nem tud. Nem tud, mert nem 

egy és ugyanazon függetlenséget akarunk; nem tud, 

mert a megvalósítás feltételei iránt önmagunk között 

sem vagyunk megállapodva. Egyik akar függetlensé

get a fennálló alaptörvények azon korlátái között, 

hogy a korona jogai tiszteletben tartassanak; a másik 

akar függetlenséget teljesen eltekintve a korona jo

gaitól. Egyik azonnal, minden föltétel és alkudozás 

nélkül, egyszerre akarja a függetlenséget, hogy az teljes 

fegyverzetben szökjék ki az események tömkelegéből, 

mint Pallas a Jupiter fejéből; a másik fokozatos fej

lesztés útján, a kibontakozásnak békés egymásutánjá

ban, vitorlájával fölfogva minden eseménynek minden 

kis leheletét és minden nagy fuvalmát, minden esélyt 

megragadva, majd lassú, majd gyors ütemben, mindig 

szem előtt a czéllal s mindig egyezkedve a viszonyok

kal reméli, akarja a függetlenséget.

Kicsoda mondhatja ilyen körülmények között, hogy 

álláspontunk tisztázva van az ország előtt? Sokszor 

mondatott, hogy legjobb politika az őszinte politika, 

Hozzá teszem: legroszabb politika, ha nincs benne po-
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litika, Legyünk hát őszinték, nyíltak. Ne engedjünk a 

föltevésekre, félremagyarázásokra, gyanúsításokra időt 

és alkalmat.

Mi, kik helyeseljük az Ugrón akczióját, öntuda

tosan, számítva, mérlegelve haladunk a czél felé. Té

vedhetünk, s azok, kik jobbat tudnak, felvilágosíthat

nak tévedéseink felől. Csakhogy mondják meg ők is, 

hogy mit akarnak és hogyan akarják azt?

A villám szárnyán jár az idő s az idő egy kalei- 

doscop, mely minden fordulatra más szinü és más 

formájú eseményeket mutat. A nemzet elégületlen és 

nem ok nélkül; közállapotaink javulását türelmetlenül 

várja minden hazafi. Maholnap a kormánypártot a 

mérsékelt ellenzék is szaporítani fogja. Oly nagy már 

is e párt, és oly nagy lesz a beolvadás által, hogy sa

ját nagyságának súlya alatt kell összeroskadnia. A 

legkülönbözőbb és a legellentétesebb nézetek vannak 

ott összehalmozva. A ki nem elégíthető egyéni vágyak 

egész raja erjeszti folytonosan azt a lomha tészta tö

meget. Ez az erjedés évek óta van folyamatban; a 

megromlás jelei mutatkoznak; akarata e tömegnek 

már régen nincs; országos czélokat sem ismer felada

tai között; erkölcsi kötelékei meglazultak; összetartá

sának csak fegyelmi motívumai vannak. Ám az embe

rek jobbak, hogysem ily társulás kebelén sokáig ma

radhatnának. Huszonhárom, vagy a fusiótól számítva, 

tizenöt év óta van együtt e tömeg, összetartva nem 

eszményi feladatok által, hanem az érdekek bilincsei 

által. Sokan megunták e helyzetet; megunták, a kik 

kivannak elégítve és megunták, a kik nem nyertek 

kielégítést. A hosszas szolgaság ellenkezik az emberi
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természettel. Ezt a tömeget az erkölcsi törvények egyen

súlyozó hatása felbontja, mert az emberi derék kifárad 

az örökös meghajlásban s mert az emberi méltóság 

szintén kifárad az örökös engedelmeskedésben.

Ám, hová legyenek a bomlás után? Ha összeros- 

kad e párt s magával rántja a kormányt, ki következik 

helyébe? Tegyük fel, hogy kétszázan vagyunk és nem 

kilenczvenen. Föltehető-e hogy nem tisztázva ál

láspontunkat, minket hivnak az ország vezetésére? 

Nem inkább valószinü-e, hogy új többség verődik ösz- 

sze a klerikálisokból, feudalistákból, liberálisokból, hor- 

vátokból, szászokból — szóval, miként Ausztriában, a 

legkülönbözőbb érdekcsoportokból ?

Szabad-e, helyes-e ezt nekünk összedugott kézzel 

bevárnunk? Az ország érdekében cselekszünk-e, ha 

nem oszlatva el a félreértéseket és gyanúsításokat, 

magunkat örök időkig kisebbségre kárhoztatjuk? Váj

jon szélmalom harcz-e, ha ily körülmények között aka

ratunk minden részletét megismertetjük?

Eltemetett jogokat akarunk fölébreszteni, alkot

mányunk hézagait akarjuk kipótolni, tévesztett lépé

seket akarunk helyrehozni, balsikerü intézményeket 

akarunk jóra változtatni. Minél előbb, annál jobb. E 

czél eléréséhez egyetlen eszköz van : pártunk kor

mányra jutása.

Ha úgy maradunk, a mint voltunk; azon takti

kával, azon modorral, azon fegyelmezetlenséggel; ha 

nem igyekszünk megnyerni a korona és a nemzet bi

zalmát; ha kézzelfogható bizonyitékokkal nem oszlatjuk 

el azon alaptalan gyanút, mely pártunkat a felforga

tok hirébe keverte; ha ki nem mondjuk, hogy az al-
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kotmány revisióját és az új kiegyezést másként nem 

képzeljük, mint kormányt vállalva a mostani alapon, 

de egyszersmind megbizatást kapva a nemzettől és fel

hatalmazást kapva a koronától, hogy programmunk 

érdekében a szükséges előkészületeket megtehessük, 

hogy azt minden rázkódás nélkül győzelemre vezessük: 

hát a választások esélye szerint lefogyhatunk 60—70 

tagra, felszaporodhatunk 100—110-re; de azt, hogy 

hazánkat önállóvá tegyük, vagy csak annyit is, hogy 

az önállóság érdekében haladásra kényszeritsük a kor

mányt: soha sem érjük el, sem mi, sem az utánunk 

következő nemzedékek.

XI.

jKolozsvár, 1890. szeptember 25.

Hazánkban a parlamentárizmus beteg. Ez a be

tegség kiválóan veszélyes azért is, mivel ezen intéz

mény még új. Ha most, a kezdetnél, a fejlődés alap

éveiben elcsenevészedik, soha sem növi ki magát erő

teljes organizmussá. E betegség legfőbb jele abban 

mutatkozik, hogy egy és ugyanazon párt van mindig 

a kormányon, s a parlamenti váltógazdaság rendszere 

még csak meg sem kisértetett. 1867-ben a deákpárti 

többség megalakult. Ezt a többséget egy másik több

ség, más elvekkel, más kormányférfiakkal még soha 

föl nem váltotta. Mert Ghyczy beadta derekát, s úgy 

lépett be a középpártból a kormánypártba. Tisza is 

beadta a derekát s úgy olvadt be a kormánypártba, 

mely akkor nevet cserélt ugyan, de ez csak firmavál

toztatás volt s nem az üzlet szellemének és irányá-

4*
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nak megváltoztatása. Ma, ha Apponyi gróf belép, szintén 

nem a győzelmes párt veszi át a kormányzást a le

győzött párttól, hanem csak egy nagytehetségii férfiú 

érvényesül a közélet gyakorlati mezején. Szilágyi Dezsőre 

nézve is az áll, a mi gr. Apponyira nézve.

Ez igy nemcsak egészségtelen, de politikailag er

kölcstelen állapot is. Mikor Ghyczy, mikor Tisza kor

mányra jutott — akkor Ghyczy és Tisza szabták ma

gukat a meglevő többséghez; mikor Szilágyi lépett a 

kabinetbe — a többség szabta magát Szilágyihoz; ha 

Apponyi gr. belép, ismét a többség szabja magát hozzá. 

Mert akkor Ghyczy és Tisza közjogi elveket dobtak 

félre a fináncziák rendezéséért; mert most a többség, 

municzipábs elveit dobja félre a centralista Szilágyiért 

és Apponyiért.

De akár egyes férfiak, akár egy többség legyen 

arra utalva, hogy a viszonyok változása, tehát igazol

ható indok nélkül, elvet cseréljen, az ilyen helyzet 

mindenképen a parlamentárizmus betegségét s a po

litikai erkölcsök teljes meglazulását jelenti. Ez a hely

zet pedig már oly soká tartja magát, hogy ma-holnap 

igy csontosodik meg. Minél tovább maradunk igy, an

nál jobban befészkeli magát a nemzetbe az a bit, 

hogy ennek igy kell lenni, s igy annál nehezebb lesz 

a segitség.

Ha tovább kutatjuk, hogy a pari ámen tárizmus

nak ekként való meghamisitása miként lehető és mivel 

magyarázható, egyéb indokok között arra is rájövünk, 

hogy pártunknak eddigi kormányképtelensége okoz 

igen sok zavart az eszmében s igen sok kárt a par

lamenti rendszerben. Mi vagyunk kilenczvenen; a hor-



— 53 -

vátok vannak negyvenen. Tehát a kis Magyarország 

kis parlamentjében százharmincz egyén van, kiket sem 

a nemzet, sem a korona nem tart arra valóknak, hogy 

kormányozzanak. Ez egy kicsit sok. Egy parlament, 

mely egyharmadrészben sem áll aktivus egyénekből, 

melynek egy harmada merőben ki van zárva abból a 

lehetőségből, hogy az ország vezetésében tevőleges 

részt vegyen: egy ilyen parlament beteg, s a meddig 

igy marad, beteg lesz a felgyógyulás minden reménye 

nélkül.

Országgal és koronával tudatni kell a párttények 

hosszú sorozata által, hogy pártunk kormányra jutása 

nem jelent felforgatást a törvényekben, nem jelent 

zavarokat a hazában, nem jelent jogcsorbulást a ko

ronában. Hogy mi czéljainkat a viszonyok helyes mér

legelésével, a kedvező esélyek okos felhasználásával, 

az intézményeknek önálló nemzeti irányban való fo

kozatos fejlesztésével kivánjuk és akarjuk elérni. Ekként 

tudni fogja a nemzet és a korona, hogy az ország és 

a trón jólfelfogott érdekeinek minden koczkáztatása 

nélkül adhat e pártnak megbízatást és felhatalmazást, 

így leszünk valódi parlamentáris ellenzékké, mely képes 

a koronát alkalomadtán felváltani — különben pedig 

nem leszünk, hanem maradunk, a kik voltunk, egy küzdő 

és ellenőrködő csoport benn a parlamentben, melytől 

várhat a nemzet fényes beszédeket, de hiában vár cse

lekvést; várhatja jogainak ellenőrzését, de hiában várja 

e jogok fejlesztését és kiterjesztését.

Angliában a pártok a haladási ütem gyorsasági 

viszonya szerint alakultak. A ki wigh, arról mindenki 

tudja, hogy belügyekben a liberálisabb nézeteket kép-
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viseli; a ki tory, arról szintén tudják, hogy konserva- 

tiv nézeteket táplál. Miután pedig Angliában fejlődött 

ki és izmosodott a parlament a nemzeti szabadság 

védő intézményévé: ennélfogva Rottecken kezdve a theo- 

retikusok mind onnan származtatják a parlamentá- 

rizmus törvényét. így állíttatott fel azon elmélet is, 

hogy a parlamenti pártok a haladási ütem szerint kü

lönböznek egymástól; hogy hgyen haladó és legyen 

konzervatív párt, s ezek váltogassák egymást.

Ránk ez a theoria nem talál. A mi két fő pár

tunknak olyan elvek körül kell csoportosulni, a mi

nőket a történelem és az élet szükségképen élőnkbe 

irt. Magyarország közéletét a mohácsi vész óta min

dig két irányba terelte az élet. Egyik irány megelé

gedett azzal, a mit Bécsből kapott; a másik irány az 

ország függetlenségét irta zászlójára. Más irányú pár

tok sem ma, sem ezentúl nem alakulhatnak hazánk

ban, mert a mi állami függetlenségünknek mindig lesz 

veszélye s mindig lesz szüksége oltalmazókra; és mert 

mindig lesznek emberek, kik vagy aggodalom, vagy tu

nyaság, vagy érdek által vezéreltetve, inkább engednek 

a közjogból egy darabot, mint a — kenyérből. Ebben 

van a magyarázata annak, hogy gróf Apponyi, fényes 

tehetségei és fényes nevű támogatói daczára sem tu

dott kellő gyökeret verni a nemzeti talajban. Közép

pártnak nálunk helye nincs.

Én az események logikai fejlődését látom, hogy 

a 67-es kiegyezés hivei a czentralizácziót is zászló

jukra Írták. Ez következetes eljárás, melyben fölismer

hető az elvek, eszmék és irányzatok összefüggése. A 

ki beéri 67-tel, tehát kevesebb nemzeti szabad-
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sággal: az kívánja a czentralizácziót, tehát keve

sebb egyéni szabadságot. Mi, kik változtatni akarjuk 

G7-et és több szabadságot kívánunk a nemzetnek: 

most védeni fogjuk az önkormányzatot, hogy több 

szabadságot adhassunk az egyénnek.

Bizonyos ideig a tévedések megszokása lenyű

gözve tarthatja az emberi lelkületet; de el kell jönni 

az eszmék hatalmánál fogva a logikai igazság kény

szerítő hatása alatt annak az időnek, midőn az ön- 

kormányzatnak minden hive a personalis unió pártjá

hoz sorakozik, s midőn a reális uniónak minden ba

rátja a czentrálisták táborában foglal helyet. Nem 

lehet ez másként már csak azért sem, mivel a vár

megye nemcsak a nemzet iránt van hivatva köteles

ségeket teljesíteni, hanem a korlátokon túlcsapó aus- 

triával szemben is.

Ennek a pártalakulásnak meg kell adni a lehe

tőséget, s én azért csatlakoztam az Ugrón Gábor ak- 

cziójához, mivel abban a párt erősödésének, szaporo

dásának, győzelmének és kormányrajutásának azon 

csiráit látom, melyek eddig pártunk működéséből hiá

nyoztak.

Ha a nemzet ma azt kérdezi a függetlenségi 

pártkörtől: „mit adsz nekem, ha többségre 

juttatlak?" — minden zavar nélkül, lelkesen 

kiáltja kilenczven torok: „hazánk állami önállóságát!" 

De ha az okos nemzet azt is megkérdezi: „Milyen 

mértékét az önállóságnak?" Erre már 

mást felel Herman, mást Eötvös, mást Ugrón. Ily kö

rülmények között megérdemeljük-e a nemzet bizal-
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mát? Adhat-e többséget a nemzet olyan pártnak, mely 

még abban sem ért egyet, hogy mit akar?

Föltéve azonban, hogy mindnyájan ezt felelnők a 

kérdésre: „Függetlenséget akarunk azon korlátok kö

zött, melyeket a personalis unió megszab", akkor is 

önként következik a harmadik kérdés .'„Hogyan akar

játok és miként tudjátok azt nekem meg

szerezni?" Erre aztán csoportokra osztanánk és kez

denénk tanácskozni külön a Madarász, külön a Poló- 

nyi, külön az Eötvös, külön az Irányi elnöklete alatt. 

E tanácskozás alatt egész sorozatát a kérdéseknek 

dobná fejünkhöz a nemzet. Mit csináltok a cs. és kir. 

hadsereggel? Eltörlitek a föld szinéről? Mit csináltok 

a sok száz miihóba került fölszereléssel ? Mit csináltok 

a sok milliót érő katonai épületekkel ? Honnan vesztek 

pénzt egy új hadsereg fölszerelésére? Honnan vesztek 

magyar tiszti kart, magyar tüzérségeket, magyar műszaki 

csapatokat, magyar táborkart? — Egyszerre, azon

nal akarjátok mindezt? És ha nem egyszerre akar

játok, addig, mig fennáll a közös-hadsereg, a mig azt 

közösen fizetjük, a mig abból kifejthetitek az önálló 

magyar hadsereget: hol és mi lesz ennek a közös had

seregnek és költségeinek. az alkotmányos fóruma ? Ha 

nem mentek be a delegatióba; hol akarjátok az átme

neti időszak alatt a közös-hadsereg ügyeit intézni? 

— Aztán mit csináltok a közös államadóssággal? Mi

ként akarjátok a vámvonalt fölállitani ? Akartok-e és 

minő kereskedelmi szerződésre lépni Ausztriával? Be 

várjátok-e a 10 éves határidőt, vagy nem? Hát az in

direct adókkal hogy leszünk? Hát azokkal az álla

mokkal, melyekkel a monárchia kötött vám- és keres-
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kedelmi szerződéseket? Mily mértékben akarjátok res

pektálni e szerződések hatályát ? Hogy leszünk a kon

zulátusokkal ? A nagykövetekkel és követekkel? Mit 

csináltok Boszniával?

Mindezen és még több hasonló kérdésre, a mi 

pártunk egységes feleletet adni nem tud.

Hát nem „szélmalomharczw az Ugrón aktiója, ha

nem komoly politikai cselekedet. О azt akarja, hogy 

pártunk adhasson az ilyen kérdésekre feleletet. A ki 

nem akar e kérdésekkel bibelődni, fut a szív rvány 

után s kapkod a jelszók felé; de politikát nem fog 

soha csinálni. Es nem fogja pártprogrammunkat soha 

érvényesíteni. Már pedig ez a czél és nem áz, hogy 

mandátumunk legyen.

Elmondám mindezt azzal az őszinteséggel, mely- 

lyel politikai hitvallásomnak tartozom.










