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Egy eredendő bűn terhe nyomasztja a magyar politikai 
életet : az, hogy a parlamenti ellenzék nem áll közjogi alapon.

Igazság szerint egy államban, a melynek kormány forrná ja 
beláthatatlan időkig rendezve van, nem célszerű lennie 
olyan pártnak, a mely a közjogi alap megváltoztatását követeli. 
Ha mégis van ilyen párt, ennek szükségkép le kell mondania 
arról, hogy a kormányzásban résztvegyen. Köztársaságban mon- 
archista kissebbség, monarchiában köztársasági kissebbség tagjai 
még koaliciós kormányban sem foglalhatnak helyet. Előbb a kor
mányformát kell megváltoztatni, csak aztán jöhet a közjogi el
lenzék. Franciaországban vannak monarchisták, Spanyolország 
bán republikánusok, de sem azok, sem ezek nem aspirálnak 
miniszterségre.

Magyarországon tisztázni kell végre a kérdést, hogy a 
függetlenségi pártok, a mig programjuknak sarkalatos elve a 
67 eltörlése, résztvehetnek-e mégis a kormányzásban 67-es ala
pon ? Tisztázni kell ezt a kérdést annál is inkább, mert a füg
getlenségi pártok ma egész természetesnek tartják a kormányra- 
jutást, sőt mint látjuk, nyomatékosan követelik is.

Egy kis vázlat a közjogi ellenzék történetéről mindent 
megvilágít

A kiegyezéskor az ország többsége Deák mellé, a kissebb
ség a közjogi ellenzék mellé sorakozott. Nem is volt több párt, 
csak kettő : Deákpárt és balpárt. A Deákpárt programja volt : 
Magyarországot ismét állammá tenni, a haladás útjára vezetni, 
hogy újra számot tegyen Európában. A balpárt viszont elöbb- 
valónak Ítélte az állami függetlenség megszerzését és ezt vallota 
legfőbb elvének.

I.
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Ha egy politikai párt megállapítja programját, tisztában 
kell lennie azzal, hogy a program megvalósulását honnan, mitől 
várhatja ? Erre a kérdésre a történetíró már megfelelhet. A 
negyvennyolcasok attól várták győzelmüket, hogy vagy több
ségbe jutnak az országgyűlésen, vagy — véletlenül olyan euró
pai konstelláció keletkezik, a mely az uralkodót újabb kiegye
zésre kényszeríti. A Deák-féle kiegyezés sem jött volna talán 
létre Sadova és Kőniggrátz nélkül. Az újabb kiegyezés termé
szetesen csakis a perszonális unió lehetett volna, tiszta negy
vennyolcas kormánnyal.

A balpárt ezt a reménységet nyíltan nem hangoztatta. De 
nem is volt szükség, hogy hangoztassa, mert úgyis élt a füg
getlenségi lelkekben. A zűrzavaros európai helyzet, a mely fél 
évszázad előtt az olasz-osztrák, orosz-török, osztrák-porosz, és 
porosz-francia háborúkat szülte, tényleg kilátást nyújtott to
vábbi európai bonyodalmakra. Ezenkívül élt még — Kossuth 
Lajos.

Azonban a lefolyt félszáz év alatt olyan helyzet alakult ki 
Európában, a mely most már véglegesnek tekinthető. A hatal
mak nem kívánnak többé hódítani — egymástól. A melyik ma 
háborút kezd, az előbb megállapodik a többivel. Tényleg nem 
frázis az, hogy az uralkodók békét akarnak. A mi a népeket 
illeti : ezek maguk soha nem akarnak háborút.

Annak a reménykedésnek tehát, hogy valamely váratlan 
világesemény a perszonális uniót ölünkbe hullatja, alapja többé 
nincsen.

A másik reménység ellenben, hogy a függetlenségi párt 
többségbe jut és parlamentáris utón válósitja meg programját, 
bekövetkezett, még pedig váratlanul. A közjogi ellenzék — igaz 
szövetkezve más pártokkal — kormányt buktatott. De csakis 
kormányt, nem pedig annak közjogi alapját, a 67-et. A közjogi 
ellenzék 67-es alapon egyszerűen tovább vitte az ügyeket.

És a nemzet ezt nem vette rossz néven, bár lényegileg elv
feladás volt. Mintha mindenki érezte volna, hogy igy van he
lyesen : távozzék az a kormány és párt, a melyekben nincs 
többé bizalom és jöjjön uj párt, uj kormány, a melyekben van 
bizalom. Sem Kossuth Ferencztől, sem Justh Gyulától soha 
nem kérte számon senki, hogy négy évig mért függesztették fel 
elveiket. Viszont nem ujjongott az ország akkor sem, mikor 
megbukván, az elvekhez visszatértek.
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II.

A politikai felfogásokat, pártalakulásokat a körülmények 
hozzák létre. Ha a körülmények megváltoznak, változniok kell 
a felfogásoknak és pártoknak is. Képtelen dolog az, hogy vala
mely politikai program évtizedeken át változatlanul megmarad
jon. Még a perszonális unió sem lehet ilyen program. Meg 
kell gondolni, hogy a perszonális unió eszményének ébrentartá
sához nálunk nem szükséges politikai párt, mert ez az eszmény 
minden magyarnak úgyis lelkében él. Ám ha az eszmény meg- 
valósitása lehetetlen, ezt be kellene ismernie a közjogi ellen
zéknek. Az ellenzék azonban hallgat és cepeli magával a 
nemzet szent eszményét, mint — pártkölöncöt, időnkint mégis, 
a mint pártérdek magával hozza, mutogatva azt, mint kincset, 
a melyhez hasonló más pártnak nincsen.

A nemzedékből azonban, a melyet a 48-nak már említése 
is lázba hozott, csak az utódok élnek. A 48 már a messze 
múltban van és egy nemzet nem jajgathat egész életében egy 
katasztrófa miatt. A nemzet kötelessége : dolgozni, haladni a 
többi nemzetekkel. Csak valljuk be őszintén, hogy ma émelyítő 
frázis sok minden, a mi tíz év előtt még lángoló szózat gya
nánt hatott, viszont olyan eszmék, a melyek tíz év előtt hide
gen hagytak, ma szenvedélyes vitatkozások tárgyai. A dolgoknak 
természetes rendje ez, a^melyet be kell ismernie mindenkinek. Hisz 
beismeri az ellenzék is, de csak hallgatagon. Megcselekszik olyan 
dolgokat, a melyek programjával egyenes ellentétben vannak. 
Mintha ez a program már nem is volna. Irányi Dániel még igy 
szólt a párt nevében : ,,egy krajcárt sem közösügyes költségekre/* 
Aztán jött Ugrón Gábor : „a függetlenségi pártnak részt 
kell venni a delegációban“. Majd jött Kossuth Ferenc : „nem
zeti vívmányok kellenek, akkor sem szavazunk meg semmit a 
közös ügyekre, de megengedjük, hogy a többség megszavazza.“ 
Jöttek a paktumok. A függetlenségi párt, kissebbsége da
cára hatalmi tényező lett a parlamentben. Alkudni kellett vele, 
különben exlex következett, a melytől úgy féltek a 67-es kor
mányok, mint a tüztől. Végre nem volt paktum, a melylyel a 
függetlenségi párt megelégedett volna. Hisz minden paktum 
csak az országnak hozott valamit, a függetlenségi pártnak sem
mit. A szemek felnyíltak : „hohó, hiszen voltaképen mi vagyunk 
ebben az országban a legfőbb hatalom, a kormánynak tőlünk
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kell kikunyorálni mindent“. Világos volt, hogy a helyzetnek 
előbb-utóbbb fel kell borulnia, mert hisz sem a kormány, sem a 
korona nem zsaroltathatta magát a végtelenségig.

Egyik kormányt a másik után falt fel a függetlenségi párt, 
köztük olyanokat, a melyeket ma igazán visszasírhatunk, pél
dául a Banffyét, a Tisza Istvánét Hiába ! A függetlenségi párt
nak ki kellett tombolnia magát. Mihelyt nem volt lehetséges 
több paktum, következett az obstrukció, a mi nem egyéb, mint 
politikai revolverezés. „Kormány fizess, különben nem kormá
nyozol.“

III.
Nemzeteket is félre lehet vezetni, nemcsak az egyes em

bert. Nem is volt nehéz a nemzet félrevezetése. A nemzet 
akkor még tényleg a nemzeti eszme letéteményesének tekintette 
a függetlenségi pártot és a kormányzat megakasztását a nem
zeti eszme sikere gyanánt üdvözölte. Nem kell csudálni ezt. A 
nemzet is érik. Mi akkor még alig voltunk harminc éves mo
dern nemzet. Valamely képviselő három órás beszédét három
száz sor dicsőítette a hírlapokban. A ki egy ülést kibeszélt, az 
a nap hőse volt, a mig jött egy másik képviselő, a ki két 
ülést beszélt ki. Ma mosolygunk ezen, a szóhős rovására, de ak
kor nem mosolyogtunk, hanem bámultunk, és azt mondtuk : „ez 
aztán a hazafi!“

Tárgyaljuk csak egy kicsit ezt a „hazafit". Külföldön 
sehol ezt a megkülömböztetést egy ország polgárai nem isme
rik. Miért nem ? Azért, mert külföldön minden politikai párt hí
vei egyformán hazafiak. Nálunk a mohácsi vész óta egész 
napjainkig csak két politikai párt szerepelt : kurucok és lábán- 
cok. Hogy ne sértsek semmi érzékenységet, nem rekriminálok. 
Átugrok négyszáz évet, és csak 1867-nél kezdem. Akkor sem 
volt több párt, csak kettő : kuruc és labanc, más nevek alatt. 
A függetlenségi párt a kurucok, a 67-es párt a labancok jog
utódjának tekinthető. A függetlenségi párt Deák Ferencet sem 
tekintette másnak, mint labancnak. Nem azon a véleményen 
volt, hogy Deák Ferenc meghódította Bécset, hanem azon a 
véleményen, hogy Deák meghódolt Bécsnek.

Minden 67-es kormány kénytelen volt ezt az ódiumot 
cepelni. A függetlenségi párt voltakép mindig megvetette a Deák
pártot, épp úgy, mint egykor a kuruc a labancot. Az a jelző, 
hogy „kormánypárti", mint gúnynév szerepelt, a melyet az
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isten se vett le senkiről, a ki a 67 hivének vallotta magát. 
Változatosság kedvéért történt csupán, hogy a labancok időn- 
kint újabb és újabb gúnynevet kaptak, mint : Tisza huszárok, 
mamelukok, Bécs szolgái, darabontok, mungók. A legáltaláno
sabb és legkedveltebb jelző azonban a ,,hazaáruló“ maradt.. 
Hazaáruló mindenki, a ki a kormánypárt hive. Hazaáruló és 
labanc. Hazafi csak az, a ki függetlenségi.

A türelem erényének valóban rendkívüli mértéke volt 
szükséges a 67 híveinél, hogy ilyen körülmények közt meggyő
ződésük mellett kitartsanak. Viszont rendkívülinek kellett lennie 
ennek a meggyőződésnek is, hogy a hazaárulás ódiumát évti
zedekig viselhesse, a nélkül, hogy a retorzióra még csak gon
doljon is. Mert a 67-eseknek nemsokára volt mire hivatkozni; 
egy fejlődésre, a melynek talán nincs párja a nemzetek tör
ténetében. A „hazaárulók,“ a „labancok“ alig húsz év alatt 
olyan modern országgá tették Magyarországot, hogy csudájára 
járt a világ. Ám a kurucok ezt nem méltányolták. Előttük csak 
az volt a lényeges, hogy „Bécsnek adózunk,“ és hogy nemzeti 
szégyen. És hogy ez nem tűrhető. Hogy minden máskép lehetne 
ha „hazafiak“ volnának kormányon, a kik a királynak „becsü
letes“ tanácsot adnának. Mert a király megadna a nemzetnek 
mindent, de tanácsosai „rosszul infornálják.“

IV.
Hogy mindez igy történt, nem rekriminálunk, hanem azt 

mondjuk ; jó, nálunk ez volt a politikai fejlődés rendje.
Azonban minden őnáltatásnak és minden szándékos 

ámításnak egyszer vége szakad : az események igazságot szol
gáltatnak az igaz ügynek. A közjogi ellenzék, talán a nemzeti 
gondviselés rendeléséből kormányra jutott. A nemzetnek alkalma 
nyílt látni, hogy mit tudnak kivinni a koronánál azok, a kik azt 
hirdették, hogy ki lehet vinni mindent, csak akarni kell. Nos, 
az eredmény immár a történelemé, tehát konstatálhatjuk. A kor
mányra került „hazafiak“ kénytelenek voltak a koronával szem
ben a „hazaárulók“ módjára viselkedni.

Vagyis: a koalíció négy éves kormányzása igazolta, hogy a 
67-es kormányok negyven éven át becsületesen, hazafiasán 
működtek, mert hisz a koalíciós kormány sem tudott máskép 
működni.

A közjogi ellenzéknek, miután mint kormány megbukott, 
ezt beismerni emberi kötelessége lett volna a 67-esekkel szem-
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ben, a kiket négy évtizeden át azért nevezett .hazaárulóknak, 
mert ugyanazt csinálták, a mit ő csinált. Nem tette. Sőt meg
bukván, ott akarja folytatni, ahol elhagyta, hogy t. i. minden 
kormány ismét „hazaáruló“. Ismét ő a kuruc, a kormány labanc, 
Ismét ők a „nemzet képviselői“, a kormánypárt ellenben „Bécs 
szolgája“.

Csak ismételhető, hogy ez a felfogás, bár erkölcs és igaz
ság, sőt még jóhiszeműség sem volt benne, mentséget talál — 
a hagyományokban. Ám ha a függetlenségi párt önmagán tapasz
talta, hogy a közjogi alap híveivel szemben méltatlanságot kö
vetett el, de ezt be nem ismeri, hanem tovább folytatja, mintha 
közben semmise történt volna : ez már politikai erkölcstelenség, 
a melyet a közvéleménynek üldözni kell.

Ma a helyzet az, hogy az ellenzéki pártok minden aggó
dás nélkül — egyszerűen eltekintenek elveiktől. Nem ezeket, 
sem politikájukat, hanem pártjukat akarják kormányra juttatni. 
Miután azonban erre csak egyetlen mód van : megakasztani a 
törvényhozás menetét, habozás nélkül meg is akasztják. A több
ség felzúdul : „de hisz a többség mi vagyunk, a parlamentáris 
elv a többség.“ Az ellenzék azt feleli vissza : nem igaz, ti csak 
a parlamentben vagytok többség, erőszakkal és pénzzel összevá
sárolt többség vagytok, az ország többségét mi képviseljük, 
ezenkívül hazaárulók vagytok és törvénytiprók, tehát pusztul
jatok helyetekről, mert addig rend nem lesz. Szegény Khuen- 
Héderváry, a ki őket 1910-ben olyan lelkesedés közt tiporta 
le, másfél év múlva már megint nem bírt velük és látni akarván, 
hogy milyen „rend“ lesz, ha ő áldozatul dobja magát, hát eltá
vozott. Igen de nem Justh jött utána, hanem Lukács, a kit annyit 
magasztaltak azelőtt, a mig homo regius volt s a kitől egy 
kormányra jutási paktumot reméltek kiszorítani.

Persze ez nem volt lehetséges, mert a király utálta a 
koalíciót és nem kér belőle másodszor. A labancokká vedlett ku- 
rucokat mindig elfogadták Bécsben, de a kétszeresen átvedlett 
kurucok már nem kellettek. A közjogi ellenzéket ott hagyni és 
a közjogi alapra térni : ezt egy uralkodó szívesen veheti jobb 
belátásnak és többnyire bizalommal honorálja is. Hisz az egész 
67 és később a fúzió igy keletkezett: ellenzéki férfiak fölis
merték, hogy a közjogi negáció alapján hazájuk javára nem 
működhetnek. Ez a magyarázata annak is, hogy nálunk egyet
len miniszter sem mehetett bukása után ellenzékbe, hanem meg-
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maradt a 67-es pártban közlegénynek. Ha a függetlenségi párt
nak egy csöpp érzéke volna a történelem logikája iránt, a melyet 
Kossuth Lajos olyan sokszor és olyan ragyogóan magyarázott, 
tudnia kellene, hogy soha, de soha többé kormányra nem 
kerülhet. Talán még akkor sem, ha véletlenül újra többségbe 
jut, ami igazán nem valószinü, mert hisz az országnak is elég 
volt a függetlenségi többségből egyszer. Figyelemre méltó tüne
mény, hogy a közjogi ellenzék mégis remél, sőt elenyésző kis- 
sebbsége dacára a kormányra jutást szinte biztosra veszi. Mi 
az, ami erre reménységet nyújt ? Nos nem egyéb, mint a király
nak — hogy is mondjuk, talán így : szekirozása. Addig kelle
metlenkedni a királynak, a míg ez megunja a dolgot, és kimondja 
újra, amit 1905-ben kimondott : ,,Also kommen sie, diese Herren, 
der Teufel soll sie holen ! Hát jöjjenek ezek az urak, az ördög 
vigye el őket!“

V.
Nem titok, hogy a királynak legérzékenyebb oldala : a 

hadsereg. Kész mindenre, hogy ennek szükségleteit az ország
gyűléstől megkapja. Kész még arra is, hogy miniszterekké ne
vezzen ki olyan politikusokat, a kikben nem bízik. Nos, ez az 
egy dolog az, a mire a függetlenségi párt hamar rájött és igy 
lett lassankint az egykor eszményi függetlenségi politikából egy 
állandó zaklató hadjárat az uralkodó ellen. „Nem bízod ránk 
a kormányt ? Jó, akkor nem kapsz véderő törvényt.“ Ez a lényege 
nálunk minden ellenzéki akciónak. ,,Nem türjük Felség, hogy 
más adja meg Felségednek a véderőt, mert mi akarjuk megadni.“

Hogy a király mit felelt: tudjuk. A véderő meglett minden 
obstrukció dacára. Justhék kijátszották a házszabályt, mire a 
többség felrúgta azt a házszabályt, a melyet ki lehetett játszani. 
Justhék úgy viselkedtek a parlamentben, mint részeg legények 
a kocsmában. Erre a többség őket is kitette a parlamentből, 
mert a parlament nem kocsma, a törvényhozó nem lehet részeg 
legény.

Nem volt gyermekjáték, a mi történt. A magyar képviselő
házból még nem cepeltek ki képviselőket a rendőrök, csak 
most először. Az eset tényleg rendkívüli, nem csuda, ha rend
kívüli izgalmat is keltett, olyan izgalmat, a melynek hatása alatt 
egy szerencsétlen törvényhozó, Kovács Gyula elvesztette minden 
józan eszét és gyilkosságot kísérelt meg a parlamentben : meg 
akarta ölni az elnöklő gróf Tisza Istvánt, aztán önmagát.
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VI.
Habár a legutóbbi parlamenti eseményeket most, hóna- 

napokkal lezajlásuk után tárgyilagossabban lehetne megitélni, 
mellőzzük ezt. Foglalkozzunk inkább a jelenlegi politikai hely
zettel. Hogyan állunk ma ? Minő a hangulat az országban ma, két 
hónappal a Justhékra mért rettentő ökölcsapás után ?

Nos konstatálni kell, hogy forradalom nem tört ki. Még 
forrongás se tört ki sehol. Justhéknak a parlamentből történt 
kidobatása az ország népének túlnyomó részében csupán egy 
szenzációs esemény hatását keltette. Kíváncsian vártuk a júniusi 
napok fejleményeit, de a közvetlenül érdekelteken, Justhékon 
kívül boszut nem lihegett senki. A többi ellenzéki pártok, a 
koalíció maradványai természetesen azonnal Justhékhoz csatla
koztak, magukévá tették ennek sérelmét. Ismét nem az elv 
egyesítette őket, hanem egyrészt a reménység, hogy országos 
felfordulás tám ad; egy, a hét év előttihez hasonló helyzet, a 
melyből a koalíció győztesen került ki. Másrészt egyesítette őket 
a káröröm, hogy a koalíció utáni kormánynak ime milyen kelle
metlenségei vannak ; hogy íme csak a koalíciós kormány tudott 
boldogulni, más kormánynak nincs is létalapja. A szégyennel 
bukott koalíció leste ezt az elégtételt : egymásután állták elő 
a nemzet letörött prófétái : Apponyi, Andrássy, Kossuth Ferenc. 
És ezek a próféták sorban prédikálnak erőszakról, államcsínyről, 
a magyar parlamentet ért szégyenről. És ismét esküdöznek, 
hogy — a kormánynak pusztulnia kell. Persze. A nemzeti kor
mány után ime megint hazaáruló kormányok következnek, a 
kiket Bécs dirigál. Ő Felségének már megint rossz tanácsadói 
vannak. Hová fog wez vezetni ? Magyarország vesztéhez, és a 
dinasztia vesztéhez. Lám, Nagy György már lobogtatja is a 
köztársaság zászlaját. Ne tessék ezen nevetni. Nagy György, a 
mig koalíciós képviselő volt, nem volt republikánus, de Héder- 
váry, Lukács és Tisza azzá tették. Lehetetlen, hogy mindez ne 
ejtse gondolkodóba ősz királyunkat. Lám, a nemzeti kormány 
alatt ő Felsége nyugodtan alhatott : akkoriban csend volt, rend 
volt, béke volt hű Magyarországában.

Hát ez a lényeg, a mit a nemzet prófétáinak írott és elsza
valt sorai közt találunk. Maguk a sorok és szavalatok a nemzetre 
appellálnak, hogy tiltakozzék a parlamenti erőszak ellen. Azon 
melegében nehány törvényhatóság meg is cselekszi ezt — utó
végre nem lehet tagadni, még mindig vannak kurucok szeretett
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hazánkban, a kik már nagyon régóta nem meny döröghettek a 
hazaáruló kormány ellen. Tényleg nehány törvényhatóság ezúttal 
is kivágta a rezet. Ezek a hazafias törvényhatóságok. De voltak 
olyan törvényhatóságok is, még pedig tizszerannyian, a melyek 
azt mondták, hogy nagyon helyesen csinálta a dolgot Lukács és 
Tisza, kár, hogy nem ezzel kezdték. Justh megkapta a mit 
keresett, viselje békességgel. Ezek a hazafiatlan törvényható
ságok. íme, szerencsésen ismét sikerült a hazafiasság és haza- 
fiatlanság terére átcsempészni a napi politikát. Ott vagyunk, a 
hol hét év előtt voltunk. Előkerült a közjogi ellenzék legigazibb 
programja : mindenki hazaáruló, a ki nem tart velünk, mert a 
hazafiak csak mi vagyunk.

VII.
Justhék, miután elsöpörték Héderváryt, azonnal felkinál- 

koztak a királynál Lukács László utján, de még ezenkívül is. 
A király azt felelte : soha többé se koalíciót, se közjogi ellen
zéket kormányra ki nem nevez. Erre Justhék elhatározták 
Lukács elsöprését is, sőt minden következendő kormány elsöp
rését. Hogy Lukácscsal könnyen boldogulnak, ezt biztosra vették : 
igazán nem néztek ki belőle századrész annyi energiát sem, a 
mennyit Héderváry mutatott. Talán fogadtak is egymás közt, 
hogy egy hónap alatt még az országból is kiüldözik. Nem lehet 
tagadni, hogy az ország közönsége, bármennyire becsülte is úgy 
egyénileg, mint politikailag Lukácsot, szintén nem volt róla valami 
nagy véleménnyel az erélyt illetőleg. Szinte fejcsóválva kér
dezte mindenki : hogyan, a gyengéd lelkű, törékenynek látszó 
szervezetű, filigrán hangú ember, a ki eddig csak az ország 
pénzügyeivel törődött, ez volna az férfiú, a ki a parlament 
zűrzavarában rendet teremteni hivatva van ? Hát nincs a több
ségben erősebb kezö politikus ? Lukács okos, bölcs, sőt egy
úttal ravasz diplomata, de nem csődöt mondott Justhékkal szem
ben minden okosság, minden bölcseség és minden diplomácia ?

Nos, ugylátszik mindenki tevedett Lukácsban : talán még 
ő maga is önmagában. Hogy megvolt benne az elhatározás ren
det teremteni, vagyis az obstrukciót letörni, ez bizonyos, hisz 
Héderváry után egyáltalán nem is jöhetett kormányelnök más 
elhatározással. Ám az elhatározás egymaga nem elegendő meg
oldani sikerrel azt a feladatot, a melynél súlyosabb még alig 
nehezült magyar államférfiu vállaira.
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VIII.
Az események nagy csalódást hoztak Justhéknak és a 

nemzetnek egyaránt. Justhék kicsinyelték az ellenfélt, a ki 
először diplomáciával, paktum ajánlással kezdte a választójog 
dolgában, habár jól tudta, hogy az obstrukció nem szerelhető 
le többé elvi, hanem csupán személyi engedményekkel. Ha 
tudták volna Justhék, hogy csakugyan ütött az obstrukció vég
órája, bizonnyal nem várták volna be ezt, hanem egy paktum 
erkölcsi sikerével megelégedve, legalább egyelőre leszereltek 
volna. így azonban bekövetkezett a letörés.

Éppen Lukács törte le őket, akitől legkevésbbé féltek. És 
az ország az obstrukciótól Lukács által szabadult meg, akitől 
legkevésbbé várta.

Nem kell sem letagadni, sem szépíteni semmit: ilyen 
kíméletlen erővel obstrukciót el nem tiportak még sehol a vilá
gon. Igazolás nincs egyéb, mint az, hogy viszont még sehol a 
világon kíméletlenebb obstrukció nem folyt, mint a magyar par
lamentben. Az osztrák obstrukció is sokáig dühöngött, de az 
osztrák kormány ezt egykedvüleg szemlélhette: az osztrák 
obstrukció nem akasztotta meg az államgépezetet, mert ott van 
a 14. §. amelynek alapján a kormány intézkedhet. Hogy tiz év 
alatt ötször legyen ex-lex, ez csak Magyarországon fordult elő, 
valamint az is, hogy hónapokon át névszerinti szavazásokkal 
foglalkozzék a parlament, mással semmivel.

Már most: Justhék letöretésük nyomában olyan országos 
felzúdulást vártak, amelynek Lukácsot el kellett volna söpörnie 
a többséggel együtt. Hát Lukács mire számított? Arra, hogy 
az izgalom csak lokális lesz, az ország egész közönségére nem 
fog kiterjedni, csupán arra a csekély részre, amely Justhékkal 
tart. Számított továbbá arra, hogy a közönség többi része vagy 
helyeselni fogja a kisebbség erőszaka ellen alkalmazott több
ségi erőszakot, vagy belenyugszik ebbe, mint olyan megoldásba, 
amelyen kívül más megoldás tényleg nem volt. Mert meghajolni 
Justhék előtt: ez csak nem megoldás talán ?

Ha nézzük a közhangulatot, meg lehet állapítani, hogy nem 
Lukács az, aki csalatkozott, hanem Justh és társai, a próféták. 
A nagyközönség annyira napirendre tért a júniusi események 
fölött, hogy legföllebb az a kíváncsiság izgatja még: mi lesz 
majd a folytatás az ősszel? És ha az ősszel Justhék folytatni 
fogják ott, ahol júniusban elhagyták, könnyen megeshetik, hogy

/
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Justhék második kiadású nemzeti küzdelme a komikumba fullad. 
Már júniusban is közeljárt ez a küzdelem a komikumhoz. Csak 
még néhány kivezetés kellett volna, és Justh Gyulát nem éljen
zés kiséri többé lakására, hanem az intelligencia részéről köz
mosoly, a gyermeksereg részéről pedig közvigyorgás. Hiába, be 
kell vallani: a siker ezúttal nem az obstrukció részén volt és 
a közönség csak a sikernek tapsol. A kudarcnak osztályrésze: 
a nevetség. Még ha igaza volna, akkor sincs igaza annak, aki 
kudarcot vallott.

IX.
De csakugyan kudarcot vallott-e az obstrukció? Fel kell 

vetni ezt a kérdést azokkal szemben, akik erősködnek, hogy 
dehogy vallott kudarcot, hisz Justhék el vannak határozva a 
harcot folytatni. Nos, a kérdést azonnal eldönti egy másik kér
dés: hogyan fogják folytatni a harcot? Önmaguk kidobatásával?

Ez nem lehet, mert a köznevetségbe visz. Szónoklatos 
rekriminációkkal ? Ez sem lehet, mert az uj házszabályok nem 
engedik. Tisza István talán megy, de az uj házszabályok meg
maradnak. Mint mondani szokás: ezeket az isten se veszi le 
többé a képviselőházról, csak egy uj többség. Van kilátás egy 
többségre, amely visszaállítja a régi házszabályokat ? Nincs. 
Az obstrukció tehát Magyarországon meghalt. A sorsnak nem 
érdektelen játéka, hogy éppen az buktatta meg. akit az obstrukció 
buktatott m eg: Tisza István. Néha van igazságszolgáltatás a 
politikában is.

Most ott tartunk, hogy miután a népgyűlések elviharzottak, 
a megyegyűlések elültek és még mindig nem forrong az ország: 
a nemzet prófétái hírlapi utón magyarázzák, milyen törvény
telenséget csinált Tisza István. Keserves dolog, amikor And- 
rássy, Kossuth Ferenc és Apponyi cikkeket Írnak a lapokba a 
helyett, hogy a lapok róluk írnának cikkeket. De a dolog rend
ben van. A négy államférfíu polémiáját olvasni gyönyör. Meg
tudjuk Andrássytól, Apponyitól és Kossuthtól, hogy az obstruk
ció elítélendő és lehetetlenné teendő — elvileg, de gyakorlatilag 
és a jelen esetben nem. Miért nem? Azért nem, mert a Justh 
obstrukció ja egy uj nemzeti kormányt hozott volna, a nemzeti
etlen kormány elpusztult volna. Nem igy fejezik ki magukat a 
nemzet prófétái, de cikkeiknek ez a veleje.

Tehát a polémiák is a hazafiasság és hazafiatlanság körül 
forognak. Megdöbbentően alacsony nívó! Hát még olyan állam-
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férfiak, mint Andrássy, Apponyi és Kossuth Ferenc sem tudnak 
szakítani az együgyü régi felfogással?

Hát nem igaz, hogy egy eredendő bűne van a magyar politi
kának: az egységes közjogi alap hiánya? A közjogi ellenzék úgy 
üldöz minden kormányt, mint a fenevadat és egy-kettőre rásüti 
a hazaárulás bélyegét, de egyúttal minden törekvése az, hogy a 
hazaáruló kormány helyébe jusson és ugyanazt csinálja, amit az 
csinált, vagyis egyszerűen kormányozzon?

Itt van a magyar politikai erkölcstelenség magva. Ezt kell 
megsemmisíteni, hogy soha többé újra ki ne kelhessen. Lehetet
lenség, hogy egy párt a hazafiság szent dicsfényét kizárólag ma
gának arrogálja, akkor is ha ellenzék, akkor is ha kormány. És 
lehetellenség, hogy a közjogi alap hívei örökké a hazafiatlanság 
szégyenét hordozzák magukkal, akár vannak kormányon, akár 
nincsenek. Még volna ennek valami értelme, ha a 48 úgy győzne, 
hogy a 67-et megbuktatná. De nem a 67-et buktatta meg hét év 
előtt, csak a 67-eseket és jelenleg is ugyanerre törekszik. Olyan 
ez, mintha egy köztársasági párt nem a monarchia, hanem csak 
a monarchista kormányok ellen küzdene, hogy elfoglalja azoknak 
a helyét.

X.
Ki nem emlékszik a vérszomjas öldöklésre, a melyet a 

koalíció véghezvitt, mikor hatalomra jutott? Nem a darabontok
ról van szó, a kiket megbélyegzett, hanem a legyőzött szabadelvű 
pártról, a mely úgy menekült a csatatérről, hogy elhányta fegy
vereit. A koalíció utána! Nem volt elég a győzelem: az ellenséget 
le is kellett mészárolni, sőt végül — megskalpolni. Andrássy jel
szava volt: kiirtani a hazaárulókat! Pedig ő nem is tartozott a 
közjogi ellenzékhez, sőt mindig a hazaárulók közjogi alapját, a 
67-et vallotta. Mindegy: nálunk elég az ellenzékkel szövetkezni, 
hogy a politikus a hazafiság dicsfényében szintén részesüljön. Vi
szont mindenki rögtön megkapja a hazaáruló jelzőt, ha a 48-ról a 
67-re tér át, kivéve, ha az egész 48 áttér a 67-re és kormányra jut.

Nem nehéz belátni, hogy ez a méltatlanság, amelyet a 67-esek 
a 48-asok részéről immár öt évtized óta szenvednek, szintén 
nagyban hozzájárult a júniusi eseményekhez. Utóvégre a 67-esek 
félszáz év alatt egy modern Magyarországot hoztak létre és ezért 
az óriási munkáért a jutalom, hogy az ellenzék állandóan haza- 
árulózza, közben pedig még gazemberezi is őket? Bizony erőt vett 
végre a pártindulat a 67-eseken is. Ökölcsapásuk az obstrukcióra
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sújtott, de voltakép a közjogi ellenzéknek szólt és a kísérő sza
vak ezek lehettek volna:

— Negyven évig szenvedtünk gúnyt, becsmérlést, sértést, gya
núsítást, szidalmat. A nemzetet szünet nélkül uszítottátok elle
nünk, hogy vessen meg bennünket. Végre annyira feluszitottátok, 
hogy nektek adott többséget és ti, bennünket eltiporva, négy évig 
uralkodtatok. Mi félrevonultunk, hallgattunk, nektek nem ártot
tunk. Négy év múlva a nemzet megelégelt benneteket, minket kí
vánt vissza. Mi nem jöttünk szivünkben bosszúval: a múltra fá- 
tyolt borítottunk. Ellenben ti folytattátok velünk szemben a 
gúnyt, becsmérlést, gyanúsítást, sértést, szidalmat még heveseb
ben. Hát elég volt. Megpróbáltuk kérlelni, fölvilágosítani, sőt 
megnyerni benneteket: nem ment. Még vérszemet kaptatok és ezt 
feltétek: pusztuljunk, mert hazaáruló gazemberek vagyunk. Hát 
jó: számoljunk le, de ezúttal véglegesen.

És az óriás szétütött a gyermekcsapat közt: a hány annyifelé 
repült és bizony némelyik hozzávágódott estében — a parlamen- 
tárizmushoz, véresen az ütéstől, piszkosan a hempergéstől. A ma
gyar parlamentárizmus véres és piszkos lett. A 67-es ökölcsapás 
az obstrukcióra az oka ennek? Hát mondjuk, hogy igen. Majd le
mossuk a vért és piszkot, azokkal együtt, akik bele vannak ra
gadva. De viszont egyetlen ökölcsapás ötven évi gyalázat békés 
eltűrése után: nem is olyan nagy valami, ha elgondolkozunk fö
lötte. Következhetett volna még más is: visszafizetés a skalpolás
ért, — egy kis viszont-skalpolás.

XI.
Lukács nem teszi ezt, hanem békét ajánl. Fél talán. Aligha. 

Miután az ország fellármázása, mint látható, nem sikerült, 
Justhék csak átkozódnak, nyöszörögnek, a próféták vitatkoznak 
Tiszával és Lukácscsal, hogy törvénytelen volt az ökölcsapás, 
valamint minden, a mi utána következett.

Hát a mindenről lehet vitatkozni, de az ökölcsapásról nem. Ezt 
illetőleg nincsen restitutio in integrum. A hatvanhetesek tettleg 
torolták meg a 48-asokon az inzultusok végtelen sorozatát. Mit 
csinálhattak egyebet? A sóhivatalhoz menek volna alán, hogy az 
vessen véget a hazafiassággal való monopóliumnak és minden 
túlkapásnak, durvaságnak, a mi ebből a monopóliumból sarjad- 
zott? Engedelmet, de ez akkor se járná, ha az egész ország 48-as 
volna, a 48 tiszta, valódi értelmében. Ám ki meri állítani, hogy a
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67-et az ország még ma sem fogadta el? Sőt annyira elfogadta, 
hogy hat év előtt, mikor a 48-asok mint többség beleültek a 67-be, 
a 48-as közönség ujjongott legjobban. Avagy csak azért volt 
talán az ujjongás, mert a 48-tól remélte mindenki a 67 helyes to
vábbfejlesztését? íme, milyen abszurdumok jönnek ki, ha az em
ber elgondolkozik a történeti tény fölött, hogy a közjogi ellenzék 
nálunk — közjogi alapon kormányt vállalt.

Szinte magától kell felvetődnie a kérdésnek, hogy hová fog 
vezetni ez a képtelen parlamenti helyzet. A politikusok, a sajtó 
i közönség száz és százféle szempontból tárgyalják a politikai 
helyzetet és megfeledkeznek minden bajunknak legfőbb okáról, 
arról, hogy a közjogi ellenzéknek nincs programmja. Nem akasz
totta szegre elveit, hanem egyszerűen hallgat azokról. A közjogi 
ellenzéknek sikerült úgy megvedleni, hogy senkise beszél róla, 
hol hagyta régi bőrét? Pedig az uj bőr nem hasonló a régihez. 
A régi bőr is tarka volt: piros, fehér, zöld. Hogy 1905-ben kor
mányra jusson, kénytelen volt magára ráfestetni még a fekete» 
sárgát, a minőnek t. i. csúfolta mindig a 67-et. Megbukván, az öt 
szint restelte. Hát a fekete-sárgát lesúrolta magáról, de e műve
let közben a píros-fehér-zöld természetesen szintén lejött. Sőt a 
nagy súrolási erőlködésben lejött több helyen az eleven bőr is. 
A közjogi ellenzék vérzik. Ha magára tekint, szégyenkeznie kel
lene, azonban — vérzik az arca is. Sem piros-fehér-zöld, sem fe
kete-sárga bőr nincsen rajta, ember legyen, a ki meghatározza a 
közjogi ellenzék bőrfoszlányainak a szinét.

Ez így van. Elhiheti mindenki, hogy ha nem volna igy, ha a 
közjogi ellenzék még mindig ragyogó, hibátlan nemzeti szinü 
volna, Justh Gyula nem szaladt volna a szocialistákhoz, hogy 
ezeknek vörös zászlaját kérje el a függetlenségi párt testének be- 
takarására, a mint nem szaladt hozzájuk akkor sem, a mikor öt- 
szinü volt ez a test. Nem jobb lett volna, Justh ur, meghagyni a 
tarka bőrt? Elbírta volna az még a hatodik szint is, a nemzetközi 
vöröset.

XII.
De vájjon mért nem látja, vagy nem akarja látni senki, hogy 

a közjogi ellenzék nem közjogi ellenzék többé? Erre is egyszerű 
a felelet: mert Magyarországon csak névleg van még független
ségi párt, a valóságban nincsen. Még a párt helyes parlamenti 
neve: a „Közjogi ellenzék“ sincs már meg évek óta. Mindenki

15



érzi, a nélkül, hogy magyaráznák, hogy mihelyt egy párt egyszer 
lesiklott eredeti elveinek talajáról, erre többé vissza nem kerülhet.

A koalíció bukása után a függetlenségi párt előtt két alte
rnativa állott: vagy beismerni őszintén, hogy a közjogi ellenzéki 
Programm feladása nélkül a párt kormányra nem juthat, vagy 
elhatározni, hogy kormányra többé nem is reflektál, hanem meg
várja, a mig újra többségbe jut és akkor kivívja a párt Pro
gramm j át, a perszonális uniót.

A függetlenségi párt egyiket se tette. Híveit meghagyta hi
tükben, hogy ő közjogi ellenzék, ellenben fölfelé úgy viselkedett, 
hogy kormányválságoknál ismét szóba jöhessen a korona előtt, 
mint olyan közjogi ellenzék, a mely azért szívesen áll ő felsége 
rendelkezésére.

Miután azonban a tapasztalás megmutatta, hogy a korona 
tiszta közjogi ellenzéket, ha még olyan többsége van is, kor
mányra meg nem hiv, ellenben koalíciós többség elől nem zárkó
zott el: az ellenzék azt a taktikát követi, hogy újabb koalíciót 
akar létrehozni. Nyugodt parlamentben, a kormány abszolút 
többsége mellett a koalíció céltalan, az ellenzék tehát fölborítja a 
parlamentet, megakasztja a törvényhozás menetét, obstruál. 
Vagyis ugyanazt csinálja, a minek egyszer már hasznát látta: 
ráerőszakolja az erőszakot, hogy országos felfordulás legyen. 
Ilyenkor a hatalomra éhesek összeverődnek, a próféták megszó
lalnak és hamar készen vannak a megoldással: a kormány távoz
zék és jöjjön helyette törvénytisztelő kormány, a melynek 
tagjait szerénységből nem nevezik meg. De miután a többséggel 
rendelkező kormányok egyike sem tiszteli a törvényt, csupán az 
ellenzék tiszteli, nem nehéz kitalálni, hogy mi kell a magyarnak.

Egyúttal csak úgy röpködnek ismét a levegőben a hagyo
mány örök jelszavai a hazafiakról és nem hazafiakról, a mely 
jelszavakat müveit államok parlamenti szótáraiból már rég ki
törültek. „Mi hazafiak vagyunk, kiáltja a közjogi ellenzék a kö
zönségnek: állj mellénk! Fordulj el a mostani kormánytól, mert 
az hazaáruló! Felségednek véderő kell? Megadjuk szívesen fel
ségednek, de jelenlegi kormányának, nagyon, de nagyon sajnál
juk, meg nem adhatjuk.“

Az országnak választói reform kell. Előáll a közjogi ellen
zék és kiáltja: „Mi hazafiak vagyunk oh közönség, csak úgy fo
gadd el a reformot, a hogy mi akarjuk megcsinálni és ne fogadd

16



cl a kormánytól, mert az hazafiatlanul akarja megcsinálni. Fel
ség, velünk csináltassa meg a választói reformot, mert Lukácsnak 
nagyon sajnáljuk, nem engedjük megcsinálni.“

XIII.
Nos, az ilyen manőverek a közjogi ellenzék részéről, hogy, 

mint a Pesti Hirlap egyszer magyarán megírta, magának kabine
tet revolverezzen ki, a parlameenti élet elfajulására, a közélet el- 
vadulására vezetnek. Odáig jutottunk, hogy a parlamentben ösz- 
szeáll egy csomó ember, fegyvert szegez a kormány ellen, mond
ván: takarodj, most mi akarunk következni.

A júniusi események abból a szempontból is mérlegelendők, 
hogy a „kabinet-kirevolverezésnek“ a jövőben vége van. Ez el
múlt, viszajöhetlenül.

A közjogi ellenzékek határozzanak: visszatérnek-e igazi 
programmjukhoz, vagy programmot változtatnak, megtartják-e 
a függetlenségi és 48-as nevet ezeknek tartalmával együtt, vagy, 
hivatkozva a természetes fejlődésre, feladják a közjogi negációt, 
más nevet vesznek fel, más programmot választanak. Hiszen 
annyi irányzat van nálunk, a mit a parlamentben képviselni, az 
ország javára hasznosítani lehetne. Itt vannak az agrár, a mer
kantilista, a szabadelvű, a szociális, a demokrata, a konzervatív, 
sőt a 67 alapján az önálló vámterület, az önálló bank stb. irány
zatok, a melyek igazán érdemesek arra, hogy egész pártok mun
kálkodását lekössék. Ha körülnézünk a művelt külföldön, sehol 
nincs máskép. A külföldi pártok a nép különböző szükségletei, 
gazdasági, szellemi, erkölcsi érdekei szerint csoportosulnak és 
sehol nincsen csupán két párt, a jó hazafiak és rossz hazafiak 
pártja. Sehol a külföldön nem meri állítani egy párt sem, hogy 
„mögöttem van az egész nemzet“, sehol másutt nincsen évekig 
tartó obstrukció kabinet-kirevolverezés céljából, sehol másutt a 
pártok nem ajánlkoznak fel az uralkodónak, csak a népnek. És 
ennélfogva mihelyt egy párt, vagy blokk a külföldön többségbe 
kerül, az uralkodó minden skrupulus nélkül megbízhatja azt a 
pártot, vagy blokkot az uj kormány megalakításával.

íme, ez az, a mi a magyar politikai életből, sajnos, hiányzik. 
És nem addig nem lesz rend, a mig, mint Justh Gyula mondja, 
meg nem történik a restitutio in integrum, hanem mindaddig nem 
lesz rend, a mig nem történnek modern pártalakulások az el
avult pártalakulások helyébe. A kuruc és labanc párt megfeelt

17



Rákóci idejében, de ma, kétszáz év múlva is abban merüljön ki 
politikai életünk, hogy a kuruc mindaddig üldözze a labancot, a 
mig — meg nem kaparintja a jószágát? Kétszáz év múlva sem 
tudott a magyar politika európai színvonalra emelkedni? Két
száz év múlva se bánt egy pártot más, mint az, hogy a hatalom 
a másik párt kezében van? És kétszáz év múlva se birja a ha
talmat máskép megszerezni, mint azzal, hogy a hatalmon levő
ket lehazaárulózza?

Mindez, bármilyen szomorú is, tény. Még a „nagy européer“» 
Apponyi sem ismerte fel soha ezt a visszás helyzetet, sőt egész 
természetesnek találta — a mikor ellenzéki volt — hogy így van. 
Ki nem emlékszik országos üdvriadallal fogadott beszédére 
Bánffy ellen, és a szabadelvű párt ellen, a mikor ezeknek oda- 
menydörögte az „impedimentum publicae honestatis“ szálló igé
jét, a mely lényegében szintén csak az, hogy „hazaárulók“ vagy
tok. Pedig akkor a szabadelvű pártban ült — Andrássy Gyula és 
ugyanebben a szabadelvű pártban később helyet foglalt Apponyi 
is, mint hazemök, és a Széli-kormány támogatója. És a Széll-kor- 
manyl is elkei gette az ellenzék, hazaárulás miatt, mert az ellen
zék úgy belejött végre a hazaárulózásba, hogy a hazafiságot a 48 
egyedüli monopóliumának tekintette.

XIV.
Ha a történelemben ennek a kuruc-önérzetnek indokolá

sát kutatjuk, nagy bámulatunkra nem fogjuk azt megtalálni. Sőt 
éppen a kuruepárt az, a melynek jobb volna meghúznia magát 
az örökös hivalkodás helyett. A kuruc epochák nem dicsteljes, ha
nem szégyenteljes epochák. Akkor sem volt a lényeg más, mint 
ma: a magyar urak egyik részének sohase tetszett, ha a másik rész 
volt a hatalmon. Az úgynevezett „nemzeti sérelmek“ tényleg sé
relmek voltak, az igaz, de egyúttal kellemes és szívesen üdvö
zölt ürügyek a „felkelésekre“, a kuruckodásokra, az ország 
lángba borítására, a mi ha bekövetkezett, bő alkalom nyílt a la
banc urak javainak elharácsolására, a mi a legelső és legfőbb 
cél volt. Kivétel nélkül minden kuruckodásnak a vége behódolás 
volt: az alvezér kurucok egyszer csak cserbenhagyták a fővezér 
kurucot, vagy a fővezér kuruc az országot. Pár évi harc után jött 
a békekötés, mindig ugyanazzal a feltétellel: ennyi meg ennyi 
az országból a kurucé, a többi a labancoké, vagy az ország egyik 
felében a „császár“ uralkodik, másik felében a kuruc fejedelem.
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A harc alatt aztán, a szerint, a mint változott a hadi szerencse, 
jöttek az elpártolások, a felkinálkozások: az Ocskay brigádért,- 
soknak mindig bővében voltunk. Csupán két kuruc nagyság 
akadt, a ki nem hódolt be élete végéig, inkább száműzetésbe ment 
és nem tért vissza az amnesztia után sem: Rákóci és Kossuth La
jos, Azért tekintett az ország ezekre úgy, mint a szentekre. Már 
a megalkuvó kuruc vezérek közt csupán egyetlenegy volt, a ki 
maga nem húzott hasznot a megalkuvásból, nem kötött ki magá
nak címet, rangot, vagyont, uradalmakat, sőt még hatalmat sem, 
hanem mindent a nemzet számár biztosított. Ez az egyelen önzet
len megalkuvó Deák Ferenc volt. De nem is volt az, a mit Deák 
véghezvitt sem megalkuvás, sem behódolás, hanem: kiegyezés.

Minadzáltal a magyar természet nem nyugszik és időnkint 
ki-kitör. Még mindig vannak, a kik nem lényegét ismerik a ku- 
ruckodásnak, csupán ennek külső cafrangjait és a kik nem lát
ják, hogy az ellenzék nálunk ugyanazt csinálja ma is, a mit a 
Zápolyák, Thökölyiek, Bocskayak, Bethlenek és Rákóciak idejé
ben csinált: sérelmek felhánytorgatásának ürügyei alatt zenebo
nát kezd, hogy aztán a végén alkudhasson, hatalomba ülhessen. 
A sérelmek pedig szépen megmaradnak.

XV.
Erre is rá kellett már egyszer mutatni, mert történelmünk

nek ide vonatkozó része teljesen hamis. Sem az az előadás nem 
való, hogy a mohácsi vésztől 1848-ig a magyar történet a törvé
nyes uralkodó elleni lázadások sorozata, sem pedig az, hogy a 
függetlenségért küzdöttünk. Függetlenségi harc csupán kettő 
volt: Rákócié és Kossuth Lajosé, a többi személyes érdekeket 
szolgált és osztozkodással el is lett intézve. A Rákóci-szabadság- 
harc vége behódolás volt: egy kimerült nemzet letette a fegy
vert, Kossuth Lajos szabadságharcában pedig elbuktunk, tizen
nyolc évig meghódított nemzet voltunk, a mikor jött egy önzet
len, bölcs magyar, a ki levette róluk a szolgaság láncait és újra 
beiktatott bennünket az önálló nemzetek közé, bizonynyal abban 
a reményben, hogy a mit oly nehezen szereztünk vissza, újabb 
együgyű kuruckodással többé kockára nem tesszük.

A kuruc felfogásnak tehát a 48 részéről a jövőben meg kell 
szűnnie, a mint megszűnt elszenvedésének továbbtűrése a 67 
részéről. A parlamentben egy pártnak sincs létjoga pusztán azon 
az alapon, hogy ő kuruc. Mert először is: nem igaz, hogy kuruc,
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másodszor: mert a többi párt nem labanc és harmadszor, mert 
ez a distinkció — terrorizmus. Sőt nemcsak terrorizmus, hanem 
az obstrukció igazi nemző apja.

A magyar parlamentben rögtön megszűnik a hazafi-monopó
lium, mihelyt a pártok nem közjogi alapon szervezkednek. 
Egyenlő lesz minden képviselő, bármely párthoz tartozik. De 
ugyanakkor meg fog szűnni a 67-es pártok monopóliuma is — a 
kormányképességet illetőleg. Kormányképes lesz minden párt ki
vétel nélkül és a nélkül, hogy szégyenkeznie kellene úgy a ko
rona, mint a nép előtt: elvfeladás sem lesz többé, legföllebb 
más pártprogramm elfogadása; ez pedig lényeges különbség.

És végül a korona sem kerül többé lehetetlen helyzetekbe, 
sem pedig emberileg nagyon érthető olyan lelkiállapotba, hogy 
azt kelljen újra mondania: Nein, von diesen Herren will ich 
nichts mehr hören! Nem, ezekről az urakról nem akarok többé 
hallani.












