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Uraim, tisztelt polgártársak! Önök szi
ves meghívására eljöttem, hogy elmondjam 
nézeteimet a helyzetről, s vallást tegyek 
politikai hitemről.

A programm: szerződés, képviselőjelölt 
és választók között. Önök engedelmével fel
sorolom azon pontozatokat, melyeknek meg
tartására kész vagyok magamat kötelezni; 
az Önök bölcseségétől függ aztán, magu
kévá tenni, ha meggyőződésük úgy hozza 
magával, e pontozatokat, s azok érvénye
sítését általam kisérteni meg az országgyű
lés jövő cziklusában.

Közéletünket századok óta két irány 
jellemzi; e két irány már régóta két tá
borra osztotta Magyarországot. Az egyik 
táborban azok harczoltak, kik át voltak 
hatva ama meggyőződéstől, hogy Magyar- 
országot megilleti az önálló független ál
lami lét; a másik táborhoz azok sorakoz
tak, kik nem bízva eléggé a nemzet ere-
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jében, ephemer természetű vívmányokért 
hajlandók voltak idegen beavatkozást tűrni, 
s nem önmagunkban keresték az ország 
támaszát, hanem a szomszéd hatalom ere
jében. E két irányt a történelem különböző 
nevek alatt említi, de a nemzet mozgalmai 
között mindig észlelhetők azok, s kifejezésre 
jutnak úgy a hadi szerencse változandósá- 
gai alatt, mint béke idején törvények által.

E két irány ma is dominálja politikai 
életünket. Egyik függetlenségi párt elne
vezése alatt kér életet a nemzet számára, 
másik, szabadelvű párt és mérsékelt ellen
zék czim alatt hirdeti a lemondás szomorú 
tanát.

Sokan vannak, kik államjogi szempont
ból nagy parlamenti hibának tartják, hogy 
pártjaink ekép alakultak. Azt óhajtanák, 
hogy nálunk is haladási fokmérők szabá
lyozzák a pártokat s két szóval kifejezve, 
liberalis és conservativ részekre oszoljék az 
országgyűlés.

Ez óhajtásukat külföldi példákkal szok
ták dokumentálni.

Hogy külföldön ez igy van, az igaz ; 
s hogy ott igy történik leghelyesebben a
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parlamentaris feladatok megoldása, az is 
igaz. De lényeges különbség van az itt 
szóba jöhető külföldi államok czélzatai és a 
mi czélzataink között. Ok valóságos állami 
életet élve a souverainitás minden kelléké
vel követhetik önczéljaikat; intézkedhetnek 
ügyeikben másoktól függetlenül, úgy a mi
ként tetszik nekik, s miután a párt sze
rinti tömörülés csak eszköz, állami czélza- 
zatok elérésére, megállapíthatják ezen esz
köz gyorsabb, vagy lassúbb mozgását, s 
igy létre hozhatják a liberalis vagy conser- 
vativ pártot.

De nálunk nem igy van ez. Nálunk nin
csen független állami lét; mi nem követ
hetünk önczélokat; mi nem intézkedhetünk 
teljes önállósággal saját ügyeinkben.

Nekünk tehát nem a felett kell vitat
koznunk, hogy haladásunk gyors vagy lassú 
legyen-e, hanem előbb meg kell szereznünk 
azt az alapot, melyen megállhassunk, s mely
ről indulhassunk. Hogy aztán minő ütem
ben fogjuk a haladást berendezni, azt akkor 
határozhatjuk meg, mikor már talaj lesz 
lábunk alatt. A külföld vitatkozhatik a ház
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berendezése felett, de nekünk előbb a kul
csokat kell megszerezni, melyek segélyével 
bejuthatunk a házba, s föl kell oldoznunk 
házunkat azon szervitus alól, hogy rajtunk 
kívül, mások is beleszólhassanak a tűzhely 
dolgaiba.

Ezek szerint államjogi helyzetünk ter
mészetszerű kifolyása az, hogy Magyaror
szágon, nem egy liberalis és egy conser- 
vativ párt alakul, hanem egy függetlenségi, 
mely az államiság atributumainak megszer
zésében fáradozik; és egy alkuvó párt — 
ez úttal kormánypárt és mérsékelt ellen
zék — mely közjogi szempontból elég tá
gasnak Ítéli a talajt, hogy rajta a nemzeti 
erők, teljes mérvű fejlődést nyerhessenek.

E két párt közül, Uraim, én a függet
lenségi párthoz tartozom.

Nem nyújt e párt saját tagjainak, vi
lági rangot és kitüntetést; nem ad alkal
mat gyors meggazdagodásra; nem segít ma
gas hivatalokra ; nem érezteti az ezerkaru 
protekczió kiváltságait. Ellenkezőleg, sok fá
radságot és nehéz munkát kíván tagjaitól; 
megkívánja, hogy lemondok legyünk; te-
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kintsünk el a megjutalmaz ásnak még csak 
reménységétől is; tűrjünk mellőztetést, s 
egyéni érdekeinket háttérbe szorítva, időt 
és munkát ernyedetlenül a közéletnek szen
teljünk. S ha én, ki úgy fogom fel a hely
zetet, még is a függetlenségi párthoz tar
tozom, elhihetik Urak, hogy nem pillanat
nyi elhatározásból léptem ez ösvényre, 
hanem komoly meggyőződés érlelte meg 
bennem ez elhatározást.

A függetlenségi törekvések philozfemája 
e két szóval kifejezhető : az állam orga
nismus. Minden állam szervi-életet él, ép 
úgy miként a növény, vagy miként az ál
lat, Úgy a fejlődés, mint a hanyatlás bi
zonyos rendszer szerint történik, s az mit 
a történelem logikájának szokás nevezni, 
nem egyéb, mint korábbi eseményeknek fej- 
lődésszerü következménye. Múlt, jelen és 
jövő ép oly szervi összefüggésben vannak 
az állam életében, miként a tölgyfa életé
ben a gyökérzet, a törzs és az ágak.

Jól tudjuk Uraim, hogy minden orga
nismus csak úgy fejlődhetik létczéljainak 
magaslatáig, ha külső erők által nincsen
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akadályozva fejlődési processusában. A fa 
elcsenevészedik örökös árnyékban, s közel 
ültetve a kőfalhoz, csak féloldalra nő; a 
khinai nő lába nyomorékká lesz az örökös 
szorítástól.

Azt is tudjuk, hogy minden organis- 
musnak benső fejlődése van. A csirától a 
lombozatig, nem aként nő a fa, hogy kül
sőleg bizonyos anyagok tapadjanak hozzá, 
hanem önmagából nő kifelé, saját termé
szetének megfelelőleg. bensőleg dolgozva 
fel életfeltételeinek anyagát. A nemzetek 
életében is igy van ez ; a hol nem igy van, 
ott egészségtelen a fejlődés. Nem idegen 
intézményeket kell magunkra aggatnunk, 
hanem fajjellegünkből kifejlett institutioin- 
kat kell tovább fejlesztenünk.

Állami életünk organikus voltának te
hát két fő colorariuma van: egyik, hogy 
hazánk független legyen; másik, hogy 
hazánk magyar legyen.

Önök engedőimével e helyen alkalmat 
veszek elmondani, hogy miként értelmezem 
hazánk függetlenségét és magyarságát.

Mióta a magyar nemzet önmagára nézve 
is kötelezőnek ismerte el azon szerződést,
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mely a Habsburg-Lothringeni dynasztia örö
kösödési jogát szabályozza, Magyarország 
államjogi helyzete lényegesen elüt más or
szágok közjogától. Más államoknak is van 
dynasztiájok, de az kizárólag az övék; ha 
nem fölöttük uralkodik, senki fölött sem 
uralkodik. Ez államokban fordulhatnak elé 
súrlódások nemzet és uralkodó között, de 
súrlódások tárgya mindig vagy az uralkodó 
ház hatalmi terjeszkedéséből, vagy a nem
zeti szabadságok követeléséből származik.

Nálunk azonban az a tény, hogy a 
trónöröklési rend egyforma az osztrák tar
tományokkal; és az a tény, hogy Magyar- 
ország fejedelme egy és ugyanazon személy 
az osztrák tartományok fejedelmével, oly 
változásokat idéz elé, melyeket a külföld 
legtöbb gondolkozója nehezen érhet meg. 
Nálunk nem csak az az eset állhat elé, 
hogy a hatalmi túlterjeszkedés egyfelől, 
másfelől a nemzet szabadsági törekvése 
szemben állhatnak egymással, mert miután 
közös az uralkodónk, annak tanácsosai kö
zött megfoganhatott és megfogant az az 
eszme is, hogy részint a könnyebb kor-



10 —

mányzás kedvéért, részint azon doctrina 
kedvéért, mely csak központosításban lát 
erőt, az egyik államfélt kitegyék azon ve
szélynek, hogy a másik fél által absorbe- 
áltassék.

Önök előtt nem ismeretlen az, hogy 
Ausztriának hagyományává vált Magyar- 
országot absorbealni. Jogainkat konfiskálni. 
Intézményeinkből kiforgatni. Háromszáza
dos küzdelemnek képezi e törekvés állan
dó tárgyát.

E törekvéssel szemben Magyarország 
soha sem szűnt meg magát biztosítékokkal 
látni el. így keletkezett a personalis 
unio tana. E tan egyfelől biztosítja a 
Habsburgoknak Magyarországon az ural
kodást, másfelől biztosítja hazánkat, hogy 
ügyeibe ne avatkozhassanak az Osztrák 
tartományok.

Midőn tehát én Magyarország függet
lenségéről beszélek, s annak kiküzdéséért 
Ígérem önök előtt minden tehetségemet ál
dozni : akkor nem detronisatiót vagy Ausz
triától való teljes elszakadást kívánok — 
mint azt ellenfeleink oly előszeretettel szók-
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ták pártunkról hirdetni — hanem oly füg
getlen állami létet, mely közös uralkodó 
alatt élve, garantiát nyújtson az iránt, hogy 
ügyeinket teljes önállósággal intézhessük 
el, megszüntetve a hadügy, a pénzügy, a 
vámterület és a külügyi képviselet közös
ségét.

Hogy ezt megtehessük, szükséges az 
1867. évi XII. tv.-czik megváltoztatása.

Nem oly régen történt, hogy ne em
lékezhetnénk arra, mikép jött létre az em
lített törvényczikk. A nemzet ki volt fá
radva a 15 évig tartó passivitásban. Euró
pa gőzerővel haladt, s e 15 év alatt Ma
gyarország érdekében egy kapavágásnyi 
sem történt. Amúgy is el voltunk marad
va, s ha tovább foly a küzdelem nemzet 
és uralkodó között, félni lehetett oly fokú 
elmaradástól, mely a czivilizált országok 
sorából végleg kizár minket.

Ezen aggodalom vezethette Deák Fe- 
renczet a közjogi kiegyezés megkötésére. 
Sokan hibáztatták e lépést, és nem hiába. 
Mert én is azt vallom, hogy nemzetnek ön
sorsáról lemondani soha sem szabad; s
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mert úgy hiszem, hogy a sadovai vereség 
után oly kiegyezést is aláírtak volna Bécs- 
ben, mely teljesen a personal unióra lett 
volna fektetve.

De bár jogcsonkitásokat tartalmaz e 
közjogi kiegyezés, mindazonáltal be kell 
vallanunk, hogy annak létrehozása indo
kolva látszhatott előttük egyfelől a köz
szükség által, másfelől azon reménység ál
tal — melynek akkor többen adtak kife
jezést — hogy ez uj kiegyezés elég ala
pot nyújt arra, hogy erősödjünk, s rajta 
állva azt tágíthassuk.

Azóta tizennégy év telt el, s e tizen- 
négy év bebizonyította, hogy ama kiegye
zés, melyhez megkötésekor oly sok reményt 
fűzött a nemzet nagy többsége, egy telje
sen elhibázott expediens volt. Nemhogy 
izmosodtunk volna azóta, de a legnagyobb 
mérvű hanyatlás észlelhető a közélet leg
több ágában.

E tizennégy év nem eredményezett 
egyebet, mint egy meghamisított parla
menti életet;

ezer és nehány száz millió forint ál
lamadósságot ;
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rohamos nemzeti satnyulást;
Bosznia szerencsétlen occupálását; 
s a legszélesebb keretű önkormányzati 

alapokon nyugvó igazgatás helyett egy bü- 
rocratikus rendszert.

E közjogi kiegyezés, ideértve a jelen 
kormány által 77-ben megkötött közgaz
dasági kieggyezést: megölte a nemzet ön
bizalmát ;

koldussá tette a vármegyei nemességet; 
megteremtette Magyarországon a dip

lomás proletariusok roppant seregét;
csirájában megfojtotta iparunkat; s hogy 

teljesen kiüritve legyen az üröm-pohár, Ma
gyarország évezredes államiságát annak tet
te ki, hogy az önálló Szerbia, s a füg
getlen Románia mellett, mint osztrák pro- 
vinczia, pirulva gondoljon megalázott hely
zetére !

Mondják, s ez a mérsékelt ellenzék 
álláspontja, hogy mind e miseriák meg
vannak, de azokat nem a közjogi kiegye
zés okozta, hanem a rósz belügyi kor
mányzás.

Ez állítással az van kimondva, hogy 
valamennyi eddigi kormányunk, vagy nem
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értett a kormányzás mesterségéhez, vagy 
rósz akarattal kezelte a kormánygyeplőt. 
Én ezt Uraim nem mondom. Elismerem 
ugyan, hogy sok hiba, rendszertelenség és 
mulasztás történt belügyi kormányzatunk
ban, de erős meggyőződésem az, hogy a 
kiegyezés káros következményeit emberileg 
lehetetlen volt a nemzetről elháritni. A 
mathematikai bizonyosságon nem változtat
hat sem jó akarat, sem tehetség. Nekem 
tehát semmi közöm az egyénekkel. En nem 
к о r m á ny-változásra törekszem, hanem 
rendsze r-változásra.

A közösügy tette, hogy nemzetünk el
veszítette önbizalmát, mert létrejötte óta 
mindig meghuny ászkodást, saját érdekeinek 
mellőzését, s a bécsi akaratban való meg
nyugvást prédikálják neki;

a közösügy, az ő államadóssági quotá- 
jával és közös hadsergével teszi, hogy ha
zánk financzialis ereje úgy felszivódik, 
hogy 230 milliónyi évi bevételből Magyar- 
ország igazgatására és berendezésére alig 
marad 40 millió;

a közösügy konfiskálta el a magyar 
parlament souverainitásának legjelentéke-
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nyebb részét, midőn a hadügyi budget 
megszavazását s igy a diplomáczia elbírá
lását a delegatiókra ruházta;

a közösügy tette ily silánynyá admi- 
nisztratiónkat, mert a kormányok, hogy 
ezt a tőlünk idegen, s nekünk káros rend
szert fenntarthassák, a nemzeti-társadalom 
erejére nem támaszkodhatva, a hivatalos 
Magyarországban keresték támaszukat, s 
igy a hatóságokat nem tisztviselőkkel lát
ták el, hanem kortesbandákkal;

a közösügy tette, hogy hazánk nem 
képez külön gazdasági területet, s igy nin
csen alkalma háztartását tetszése és érde
ke szerint rendezni be, hanem közös vám
területen él Ausztriával, mely piaczain- 
kat dominálva lehetetlenné teszi egyen
lőtlen versenyével iparunk kifejlődését ; 
végre

a közösügy tette, hogy hazánknak nin
csen önálló hadserge, mely általunk fele
lősségre vonható minisztertől függjön s ol
talmunk legyen a békében, s védelmezőnk 
a háború idejében. De van e helyett egy 
cs. kir. közöshadsergünk, mely nem ismeri
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aspirálóinkat, nem érti nyelvünket, nem 
tekinti magát hazánk integrans részének, nem 
fogja fel intézményeinket, s nem érzi ve
lünk szemben a honvédő hivatását. Ott 
függ ez intézmény fejünk felett, mint vé
szes felhő a mezők felett; s mig mi béké
sen végezzük napi munkánkat, hogy meg
keressük a magunkét, s megkeressük nekik 
is a mindennapi kenyeret: soha sem va
gyunk biztonságban, hogy mikor üt le egy 
villám a felhőből, megzavarni csendes 
munkánkat, s összezúzni alkotmányos éle
tünket.

Határozott tévedés tehát azt állítani, 
hogy bajaink forrása nem a közjogi kiegye
zésből veszi eredetét.

E káros kiegyezést, törvények által a 
nemzet többsége a király hozzájárulásával 
hozta létre. Önként következik, hogy ugyan
azon factorok, ugyanazon utón, tehát bé
kés utón, alkotmányos eszközökkel, ép 
azon jognál fogva, melylyel létrehozták, 
módosíthatják azt, vagy eltörölhetik tet
szés szerint.

Midőn tehát Magyarország független
ségére törekszem, azt akarom, hogy állam
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jogi helyzetünk Ausztriával szemben oda 
módosíttassák, hogy a mostani reális unió 
helyett a tiszta personalis unio lépjen élet
be, s igy a közösségnek más fixpontja 
ne legyen, mint az uralkodó személye.

Az uralkodó személy azonossága ma
ga után vonja a kölcsönös védelmi köte
lezettséget. Ezt elismerem. De ez nem azt 
teszi, hogy közöshadsereget tartsunk fenn. 
A kölcsönös védelem igen jól megtörtén
hetik önálló hadsereggel is, sőt jobban 
mint a mostanival, mert a magyar had- 
serget a megszokásnak, a szeretetnek, a 
rokonságnak erős kötelékei fűznék e ha* 
zához, honnan mindig lelkesülést merít
het, mig a közöshadseregnek nincsen ha
zája, csupán csak ura, s létezése egy po
litikai fikczió.

Jól tudom én, hogy intézményeket, le
gyenek azok akár az ország talajában meggyö
kerezve, akár az előítéletekben, nem lehet 
csak úgy eltörölni, mint egy palimpsetről 
a viaszburkolatot. Nem is azt akarjuk mi, 
hogy többségre jutásunk esetén úgy eltö
röltessék a közös hadsereg intézménye,

2
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mintha csak egy"dunna pelyhet kefélnénk 
le kabátunk könyökéről. Sokkal közelebb ál
lunk az aldunai népek forrongásához, mint
hogy hazánkat egyetlen pillanatra is véd- 
képesség nélkül hagyhatnék.

Nézetem szerint a közös hadsereg in
tézményét nem rögtönözve kell eltörölni, 
hanem abból békés utón és fokozatosan ki 
kell fejteni az önálló magyar hadsereg in
tézményét. E fejlesztés fokozati rendjének 
megállapítása a politikai viszonyok szám
bavételével kell hogy történjék. E fejlesz
tési proczessusnak mindig működni kell, 
és az átalakulásnak oly folytonosnak és 
rázkódás nélkülinek kell lenni, miként a 
nagy természet változásainak.

Meg lehetne például kezdeni a territori
alis divisio teljesmérvü keresztülvitelével; 
folytatni lehetne magyar tisztképző iskolák 
felállításával; a területünkön elhelyezett csa
patok vezényszavának megmagyarositásával; 
administratiojának és a kinevezéseknek a 
honvédelmi ministerium hatósága alá voná
sával; s végre a hadügyi költségvetésnek 
a magyar országgyűlés teendői közé soro-
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lásával. így keresztül vive a fejlődést, a 
delegatio mint tárgytalanná vált intézmény 
önmagától szűnnék meg.

E kérdés Uraim legkényesebb pontja a 
közjogi kiegyezésnek, s igy fogva fel ezt, 
lehetetlen, hogy a sokszor hangoztatott leg
felsőbb aggodalom eloszlatható ne lenne.

Imént mondám, hogy minden organi s- 
musnak, s igy az államnak is, benső fej
lődése van. Ez intenzív fejlődésből követ
keztettem azon tételt, hogy Magyarország 
magyar legyen.

E magyarság alatt nem értek én chau- 
vinisticus törekvéseket. A ki politizál, an
nak számolni kell az adott körülmények
kel, s igy számolni kell azzal is, hogy ha
zánkban nemcsak magyar ajkú népek laknak.

Én tehát midőn azt kívánom, hogy Ma
gyarország magyar legyen, nem arra czé- 
lozok, hogy nemzetiségünket erőszakosan 
rákényszeritsük az idegen ajkunkra, s gá
tat vessünk azok nemzetiségi fejlődésének, 
mert én nem látok abban semmi kárt, ha 
az idegen ajkúak kultúrája erőteljesen fej
lődik. A bajt abban látnám, ha Magyar-
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ország kivetköztetnék ősi jellegéből, a mi 
annyit tesz, hogy magyarságából.
; E tekintetben a nemzetiségektől nin
csen mit tartanunk, mert e bajt nem azok, 
hanem csupán kormányzásunk eddigi irá
nyának folytatása idézheti elő.

Hallatlan dolog az, Uraim, hogy mi
kép bánnak irányadó férfiaink a magyar 
nemzeti institutiókkal. Úgy tekintik Ma
gyarországot, mintha egy carta biankával 
volna dolguk, melyre bármi bolondot Ír
hatnak.

Másfél évtizedes törvényhozásunkat az 
jellemzi, hogy soha sem arra igyekeztek, 
hogy meglevő intézményeket fejleszszenek a 
kor igényeihez, hanem mindig majmolták 
a külföldet. A mit évszázados szokások és 
viszonyok, népünk természete és jogfelfo
gása alkottak, azt az újabb törvényhozás 
semmibe sem vette, s abban kereste a re
formot, hogy rombolt mindent a mi régi, 
s hozott ide mindent, a mi idegen. Meg
vette a ruhát, akár talált a testünkhez, 
akár nem, s azt várta, hogy a nemzetitest 
alkalmazkodjék az uj ruhához.
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Nem várta meg, Hogy valamely tör
vényt a közszükség hozzon .létre, hanem 
úgy tett mint a falánk gyermek mikor 
ételt lát: ha jól van lakva is kér belőle.

Nagy hiba ez Uraim! mert anyanyel
vén kívül minden nemzet főkép intézmé
nyeiben él, s annak a népnek nincsen nem
zeti élete, melyre idegen intézményeket ra
kott a törvényhozás, kivált ha mint nálunk 
is szokás, ez intézmények nem birnak az 
állandóság jellegével.

Magyarország institutióira a magyar
faj nyomta bélyegét.

Midőn tehát Magyarország magyarsá
gát kívánom, akkor arra törekszem, hogy 
fajjellegünkben gyökeredző intézményein
ket fentartsuk, fejleszszük s törvényhozá
sunk, megszüntetve az eddigi kapkodó irányt, 
oda igyekezzék, hogy természetünknek, jog- 
felfogásunknak megfelelő régi intézményeink, 
minő első sorban önkormányzati igazgatá
sunk, ápoltassanak, fentartassanak, s a kor 
követelményeihez alkalmaztassanak.

Ezek azon pontok főbb vonásokban, 
melyek által hazánk felvirágoztatását re-
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mélem. Ha e reményem találkozik az Önök 
meggyőződésével, szívesen rálépek azon 
útra, melyet számomra az önök megtisz
telő bizalma kijelölt.

Isten éltesse hazánkat!








