
MOCSÁRY LAJOS ÉS A NEMZETISÉGI KÉRDÉS.

Egy régi fényképről, a hatvanas-hetvenes évek határáról komoly 
férfiarc tekint reánk. Szemében jóságos és szelíd tekintet, szabályos és 
nyugodt arcán harmónia. Az egyszerű zsinórzatú fekete magyar ruha 
visszaidézi a hatvanas évek megújhódott nemzeti lelkesedését. Az oldalt 
választott gesztenyeszín dús haj és a gondozott, tömör korszakán 
értelmes és megnyerő arcot keretez. Mindenben a régi magyar úriember, 
az idilli és békés táblabíróvilág embere, gondolnók, ha nem olvasnék 
a kép alatt Mocsáry Lajos nevét, kinél keserűbb és szomorúbb férfiút 
nem ismert, nem ismerhetett a 67-es Magyarország.

Holott Mocsáry Lajos e korszaknak legkiválóbbjai közül való, igaz, 
hogy nézetei miatt a legmagányosabb is. Nem voltak hívei, követői is 
csak nagyon későn akadtak, mikor már egészen más világ környékezte 
az andornaki kúria elhagyott lakóját. Ritka hosszú élet jutott osztály
részéül, nézeteinek következetessége roppant magányt hozott reá. 
A kiegyezési, majd meg a millenáris idő közvéleménye nem szívesen 
hallotta nevét. De kezdetben ott állott az 1867 után feltámadt független
ségi mozgalom megindítói között. Ám saját pártja, a függetlenségi párt 
is hamar elfordult tőle, egyik legkiválóbb elméjétől s e ritka világosságé 
lelkiismeretnek szörnyű egyedüllétben és keserűségben kellett kilob
bannia. Nevét alig említették, működését nem dicsérték a különféle 
vármegyei és nemesi monográfiák a közélet jelesei között. A politikában 
kellemetlen emléket hagyott maga után. Ha felszólalt a magyar kép
viselőházban, a sorok kiürültek körülötte s elhagyták barátai, saját 
pártja is viharozva zavarta szavát. Hogyne, hiszen munkássága, közéleti 
pályája, minden törekvése oly kérdéssel foglalkozott, mely szerfölött 
kényes természetű volt a 67-es Magyarországon : Mocsáry Lajosnak 
azért jutott ez a magány, ez a példátlan osztracizmus, mert a köztudat 
követelményeivel szemben egészen más módszereket keresett a nemzeti
ségi kérdés területén. Azt tartotta, hogy a nemzetiségi kérdés meg
oldatlansága, a kezelése tekintetében uralkodó állapot a legnagyobb 
veszedelmet hozza Magyarországra. Midőn Ausztiia és a közösügy i rend
szer ellen beszélt és írt, helyeslés és egyetértés kísér te,hogyne, a függet
lenségi gondolatnak, Magyaroiszág politikai önállásának alig volt nála 
különb és határozottabb teoretikusa ; ám ha a nemzetiségi kérdést 
említette, a harag és a visszavonás szelleme emelkedett ellene s az 
általános népszerűtlenség végül is magányba szorította a férfiút, aki
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talán még a tragikus és vaskövctkezetességü Teleki Lászlónál is nagyobb 
eréllyel hirdette : a szabadság szent szelleme egy és oszthatatlan.

Az utókor sem javította meg a kortársak ítéletét. Mivel nem tar
tozott semmilyen tekintetben a hatalom emberei közé, elvétetett tőle, 
hogy lettekkel tényező* lehessen a 67-es Magyarországon. A függet
lenségi gondolat érdekében kifejtett működését sűrű homályba borította 
a nemzetiségi kérdésben elfoglalt álláspontja s talán nem is oly véletlen 
és elhamarkodott a kortársak komor ítélete : hiszen Mocsáry Lajos oly 
koncepciót hirdetett, mely gyökeréig ellentétes a 67-es korszaknak mód
szereivel, noha pillanatra sem hagyja el a magyar államegység és a 
szigorú legalitás talaját. Mocsáry Lajos ugyanis az 1868 : 44-es Deák—  
Eötvös-féle nemzetiségi törvény végrehajtásának szentelte minden 
törekvését, e törvény érdekében írt és agitált a korban, mely nem ismerte 
fel a törvény jelentőségét és azt egyszerűen «végrchajthatatlannak» 
jellemezte,1 nem is említvén itt a publicisztikai viharok magasan csapkodó 
hullámait, melyek az egységes nemzetállam nacionalizmusának áram
lataival ostromolták e törvény érvényét és fennállását. A kiegyezési kor
nak Deák és Eötvös szellemétől egyre jobban eltávolodó nemzedéke 
Magyarország állami és nemzeti egységét féltette a nemzetiségi törvény 
végrehajtásától és pontos értelmezésétől, gyakorlati alkalmazásától pedig 
vonakodott. Mocsáry Lajos viszont úgy érezte, hogy Magyarország jövő
jének és biztonságának egyik legfontosabb záloga az 1868:44 végre
hajtása. Azt tartotta, hogy Magyarország nem harcolhat egyszerre két 
fronton : Ausztria és a nemzetiségek ellen ; a szabadság embere, min
dennél többre értékelte az abszolutizmussal egynek vélt Ausztria és az 
Osztrák-Magyar Monarchia ellen a magyar állami attribútumokért folyó 
küzdelmet.

így telt el meddőn Mocsáry Lajos élete. Holott talán az utolsók 
egyike volt, akik még elhozták a reformkor, majd meg a szenvedések
ben megtisztult, új reményeket fakasztó 1860-as évek üzenetét a ki
egyezési és millenáris nemzedéknek. 1826-ban született s kilencven éves 
korában halt meg, 1916 január elején. Elég érett fővel láthatta tehát az 
1848 előtti idők mozgalmait. Beteges ifjú volt, nem vett részt a köz
életben, de nyilvánvaló, hogy ez az idő eltörölhetetlen nyomott hagyott 
lelkében. írásaiban, cikkeiben még mélyen a hetvenes-nyolcvanas-kilenc
venes évekbe visszacseng a szabadság fiatalos idealizmusa. Stílusa a 
reformkori stílus jellegzetes jegyeit mutatja. Nem volt nagy stiliszta s 
úgy tetszik, eléggé rapszodiícus elme volt ; külföldön sokat utazott és 
tanult, egész gondolkozásán, írásmodorán az autodidakszis friss élménye 
érzik. A nemzet csinosodása és emelése előtte is nagy példaként állhatott; 
a reformkori politikai röpirat irodalmi formája kedves műfaja, rendszer
telen, buzgó, ideges elméjének megfelelő megnyilatkozás. Goldolkozása 
olykor töredékes és darabos, stílusa akadozik és kapkodó, de logikája 
végül is töretlen és világos. Éppen ez a logika, a gondolkozás e vég
letes következetessége, melyből semmit sem engedett, vezette odáig,

1 Szilágyi Sándor: A magyar nemzet története. Bp., 1898. X. k. A modem 
Magyarország, Márki Sándor— Bcksics Gusztáv, 674. 1.
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hogy végül is teljes magányban, hatástalanul és egyedül, csupán igaz
ságában és az erény köteleségének reménytelen tisztaságában bizakodva 
kellett elmerülnie.

Ez az áldozata annál nagyobb, mert Mocsáry Lajost minden arra 
készítette elő, hogy a magyar közélet és társadalom igen jelentős eleme 
lehessen. Gazdag, előkelő és régi középnemesi családból származott; 
családjának nemcsak Nógrádban, az ősi földön —  itt született Mocsáry 
Lajos Kurtyán-pusztán, —  hanem Hevesben és Borsodban is voltak 
jelentős birtokai, őmagának a borsodi birtokok jutottak ; e megyében 
élte le aztán egész életét; e megyét szolgálta s az egri járásban lévő 
Andornak község öreg, komoly liársai rejtették el szomorú öregségét. 
S bár rendkívüli ellenzékiségbe jutott, mégse higyjük, hogy egészen 
szakított osztályával; Mocsáry Lajos mindvégig rendkívül öntudatos 
és határozott álláspontot foglalt el a történelmi középnemesség oldalán. 
Ellensége volt az állami centralizációnak ; szerette, imádta, dicsérte 
a megyét s miközben logikája a szabadság eszméjének egyetemes szol
gálatában elvezette a nemzetiségi kérdésben elfoglalt álláspontjáig, 
akkor is rendkívüli szerepet tulajdonított a municipiumoknak, a megye 
szerinte a szabadság fellegvára, a nemzeti szabadság palládiuma s a 
maga autonómiája révén egyben az ország egységével megférő nemzeti
ségi szabadságnak az 1868 :44. értelmében is biztos színtere. Sohasem 
szakadt el osztályától és azt tartotta, hogy a nemesség a szabadság 
előharcosa is v o lt; teli volt régi nemesi, rendi patriotizmussal, miköz
ben egészen modern, újító eszmék fegyverzetével támadta az 1867-es 
centralista nemzetállamot.

Ekkorra már eljutott odáig, hogy azt hirdette : az állami centra
lizáció, a törvényhatóságok autonómiájának elsorvasztása roppant 
veszedelmet hoz a nemzetre, megerősíti közöttünk az osztrák abszolu
tizmus lehetőségeit. Senki sem intézett oly éles támadásokat a kiegyezési 
kormányok költségvetése ellen, mint bátor függetlenségi hitében Mocsáry 
Lajos. Beszédeiben nemcsak az autonómia védelme húzódik végig veres 
fonálként, hanem egyben a nép védelme is ; ez a modern korba átlénye
gült régi magyar nemes, a hanyatló patriarkalizmus utolsó védője, 
mindenütt a nép terhét, az adót, az illetékeket, az adóztatás céljait és 
módszereit emlegeti.

így múlt hosszú közéleti pályája ; a táblabíró világ minden pusz
tuló meghittsége, kedvessége kíséri halódó fényeivel az 1850— 60-as 
években első kezdeteit. Sohsem is szakad el a táblabíróvilágtól és modern 
ideái emésztő tüze körül is visszatér emlékei közé. Sokat betegeskedett 
s így ismerkedett meg, gyógyulást keresve, a nagy Wesselényi emlékét 
idéző Gleichenbergben az Árvízi Hajós özvegyével, aki férje halála után 
visszatért otthonába. Mocsáry nőül veszi Wesselényi özvegyét. 1855-ben 
jelenik meg «A magyar társasélet® című munkája, mely két kiadást 

• ért ; 1858-ban adja ki a nemzetiségi kérdésben elfoglalt álláspontja 
alapját jelentő «Nemzetiség* című munkáját. Utóbb cikkeket ír; a 
kiegyezési korban munkatársa az Egyet ért és-nek és az Ellenőr-nek. 
Az alkotmányos élet kezdetén Borsod vármegye másodalispánjává 
választja, de a megválasztást nem fogadja el. i86r-ben képviselővé
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választják Miskolcon s a felirati párthoz csatlakozik. 1865-ben a Deák- 
párt programmjával választják meg, de 1867-ben úgy érzi, hogy a 
kiegyezéssel sérelmet szenved a függetlenség gondolata és a balközépre 
megy át, —  állásfoglalásában alighanem hathattak reá Kossuth levelei 
Deák Ferenchez és váci választóihoz, majd meg talán Heves megyének 
a kormánnyal Kossuth ügyében támadt konfliktusa is. Mintha most 
alapozná meg későbbi merev és következetes függetlenségi álláspontját; 
Kossuth hangja minduntalan visszatér nála, akárcsak az emigrációs 
Kossuthnak a nemzetiségi kérdésben vallott új állásfoglalása is, ahogy 
a szabadság és nemzetiség küzdelmében előnyben részesíti a szabadság 
gondolatát. S Mocsáry, midőn Tisza Kálmán és Grünwald Béla centra
lista eszméi, általában az állami omnipotenciának az autonómiák rová
sára felemelkedő igényei ellen harcol, nem mulasztja el, hogy ne hivat
kozzék Kossuthra, miközben azt fejtegeti, hogy az intézményes, állami, 
közigazgatási, közoktatási magyarosítás új abszolutizmust teremt, ve
szedelmet hoz reánk, gyökerében támadja meg a szabadságnak a magyar
sággal azonosult szellemét.

így szorul mindjobban az ellenzék szélső soraiba Mocsáry Lajos. 
A  XIX. századon végigkísért a szabadság és a hatalom dilemmája és 
ekkor ő a század utolsó harmadában eluralkodó általános hatalmi kon
cepció helyett, —  mely különben végét veti a század első felében fel
lángolt őszinte szabadsággondolatoknak, —  habozás nélkül a szabad
ságot választja. Miközben kormányzatunk, politikánk és liberális for
mák közt élő társadalmunk egyre több érzékkel és érdeklődéssel fordul 
a szervezés és a hatalom problémái felé, Mocsáry kitart a táblabíró
világtól örökölt ősi intézmények mellett, mert azt hiszi, ezek egyben 
a szabadság pillérei. Az ősi hagyománytól tehát hidat ver az általa 
különben úgy sürgetett demokrácia felé s a megyéket a demokrácia, 
a népszabadság, a népjogok bástyáivá szeretné avatni a kormány- 
hatalom ellenében, mely szerinte Ausztriának készít csak utat centra
lista reformjaival. 1874, a balközépnek a Deák-párttal való fúziója 
élete egyik legnagyobb megrázkódtatásának látszik. Ekkor kilép a 
balközépből és tizenötödmagával megalakítja a függetlenségi pártot. 
Egyszerre három kerület választja meg, Miskolc, Kiskunhalas és Kecs
kemét, ö a kecskeméti mandátumot tartja meg. Egyre több aggodalom
mal fordul a nemzetiségi kérdés felé. Beszédekben és röpiratokban fej
tegeti tételét : az állam kell, hogy összes lakosainak hazája legyen, 
nemzetiségi különbség nélkül; a nemzetiségek tömegeit is be kell 
ereszteni a vármegyéken át az alkotmány sáncaiba ; szigorúan végre 
kell hajtani a szabadság elvei szerint az 1868-: 44es nemzetiségi tör
vényt ; a szabadság Magyarország sorsának záloga és ha megvalósul, 
senki sem gravitál kifelé. A hetvenes évek végét és a nyolcvanas éveket 
betölti küzdelme az 1868 :44. végrehajtásáért és legális értelmezéséért.

Ez a nagy hazafi, 1848/49 elveinek e szinte utolsó következetes 
hitvallója, aki előtt valóban semmi más nem lebegett soha, mint Magyar- 
ország nagysága és biztonsága, hamar összeütközik saját pártjával, 
azzal a függetlenségi párttal, melynek egyik alapítója volt. Madarász 
József éppen úgy szembenáll vele, mint az orthodox Irányi Dániel.
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Hogyne, hiszen a függetlenségi párt e korban valóban csak a dolgok 
politikai területén volt ellenzéki párt, míg Mocsáry elveiből világosan 
következtek volna a különféle társadalmi reformok i s ; mert hiszen, 
hogy csak egyre utaljunk itt, az államilag támogatott' központi ma
gyarosítás rovására Mocsáry elveinek érvényesülése óriási társadalmi 
változásokat hozott volna a nemzetiségi területeken az ott éppen népi 
gyökerekből elönövő nemzetiségi középosztályok javára. Míg a függet
lenségi párt maga is végsőkig kitartott a központi magyar nemzet
államnak külsőleg a magyar nyelv uralmában és a magyarosításban 
érvényesülő egysége mellett s örömmel üdvözölte Tisza Kálmán javas
latait, akárcsak Apponyi Albert és Grünwald Béla mérsékelt ellenzéki 
partja is. A függetlenségi pártban mind nagyobb lett az ellenzés Mocsáry 
Lajos beszédei és magatartása m iatt; Irányi Dániel és Madarász József 
mellett ott van támadói közt egy sekélyesebb nemzedék alakja, Polónyi 
Géza is, kinek sürgetése végül is kiszorítja a pártból Mocsáryt. Az 
1887—92-es országgyűlésen nem a függetlenségi párt tagjaként jelenik 
meg. Már eddig is köszönő iratokkal, üdvözlő cikkekkel, dicséretekkel 
illették fellépését a magyarországi nemzetiségek, szerbek, szlovákok, 
románok egyaránt Ez a nagy népszerűsége a nemzetiségek körében 
kétségtelenül hozzájárult Mocsáry népszerűtlenné válásához a magyar 
politikai társadalomban és közvéleményben. Holott Mocsáry ekkor sem 
vallott többet, mint kezdetben ; szabatosan megvonta a határt maga 
és a nemzetiségek között. Jóhiszeműen hangoztatta, hogy a nemzeti
ségek nem akarnak többet, mint az 1868 :44 korrekt végrehajtását 
s nem vette tudomásul azokat a vádakat és feltételezéseket melyek sze
rint a nemzetiségek külföldre gravitálnak, túl a határokon. Vélük szem
ben is az 1868:44 érvényét hangoztatta s tudni sem akart például a 
külön nemzetiségi autonóm territoriális-közjogi tartományi rendszer
ről, mely voltaképp változatlanul ott volt a nemzetiségek programijá
ban az 1848-as, illetve 1861-es események hagyományaként. Mocsáry 
Lajos tehat egyetértett Eötvös Józseffel a «politikai magyar nemzet* 
individuális megfogalmazásában és az államtérület és a lakosság nemzeti 
és politikai azonosításában ; Eötvöst követte az 1868 : 44-es törvény 
végrehajtásának sürgetésében is. A nemzeti elv harmonikus értelmezésé- 
b£ L i!0Cl áry LaJ?s+messze előtte járt korának, magyaroknak és nemzeti
ségieknek egyaránt. írásaiból és beszédeiből látszik, hogy felismerte a 
nemzeti eszme, a nemzeti jellem, a nemzetiség* lényegét, azt t i hogy 
a nemzet, a nemzetiség* természeti tulajdonság és érinthetetlensége és 
szentsége egyet jelent az egyéni és emberi szabadság nagy és szent 
élvéivé1. Aminthogy e természetjogi felfogásával Mocsáry Lajos nem 
akarta, hogy más nemzeti nemzetiségi egyéniségek jellegük rovására 
központi utón kart szenvedjenek úgy akarta megőrizni a magyarságot 
1SJ f  ' J V ° l hamisítatlan jellegében, — ezt az ősi, tiszta jelleget 
soká a régi történeti nemességben látta és ünnepelte a kiegyezési kor 
és a polgártalan Magyarország fiaként, -  az asszimiláció ellensége volt 
s a népek vegyítésétől, a vegyítés erőszakolásától nem várt jót és sokat 
. 0. AzMl88J-^2-es országgyűlésen többé nem a függetlenségi párt 
tagja Mocsáry Lajos. A karánsebesi kerület választja meg, román

19 M a g y a l  adomány. 2 9 8



választók küldik a magyar képviselőházba, mely még hidegebben 
fogadja, mint eddig tette volt. A választásnak reprezentatív jellege v o lt; 
a kerület képviselőjelöltje, a román nemzetiségű Doda Traján nyugal
mazott tábornok lemondott Mocsáry javára és az ö ajánlatára választják 
meg egyhangúlag. 1892-ön túl már nem vesz részt a politikában. Vissza
vonul az andornaki kúria magányába s legfeljebb röpirataival, könyvei
vel követi a politikai fejlődést. A  borsodi függetlenségi párt díszelnöke, 
de makacs függetlenségi álláspontja értelmében utóbb lemond, egyre 
jobban eltávolodik agg korára a magyar politikai társadalomtól s szí
vesen kiséri figyelemmel az 1900-as évek elején felemelkedő radikális 
áramlatokat, melyek a Huszadik Század folyóirat körül zajlanak. E 
folyóirat nemzetiségi szemlélete szívesen hivatkozik Mocsáry Lajosra, 
mint egyik elődjére.

Az 1900-as években megélénkül a magyar politika : magas hullá
mokat ver az uralkodó elleni küzdelem s a porondon megjelennek új 
követelményeikkel a nemzetiségi politika új reprezentánsai, karöltve 
a magyar radikálisokkal. Mocsáry Lajos messze él e forgatagtól, de vál
tozatlanul kitart Bécs elleni magatartása mellett —  hiszen éppen ez a 
koalícióval való szakításának oka —  s tovább hangoztatja a nemzeti
ségekkel való megegyezés szükségét. Rokonszenvvel nézi a radikálisok 
programmját s a nemzetiségekkel való mindennémű megegyezésben csak 
a magyarság megerősödését látja. Egyik utolsó megnyilatkozásában 
arról ír, mily haladás, hogy a magyar intelligencia egy csoportja hadat 
üzent a sovinizmusnak.1 Tisza István éppen akkor folyó román tárgya
lásairól ugyanitt kifejti, hogy ennek csak azért kellett történnie, mert 
így parancsolták Bécsből; a kis Románia e feltételhez kötötte a nagy 
Monarchiával való barátkozást, hogy a magyarországi románok követe
léseit teljesítik. Mocsáry különben Tisza István nemzetiségi politikája 
iránt bizonyos szkepszissel viseltetett ; Emil Babeshez írott levelében 
Tisza Istvánt elhatározásra képtelennek mondja, aki ugyan nagyon 
eszes férfi, kiváló szónok, de mond és cselekszik oly dolgokat is, hogy 
az ember teljes józaneszüségében hajlandó kételkedni, de jellemének 
hibája, hogy nincsen elég akaratereje, állandóan megbicsaklik. «Video 
meliora proboque, deteriora sequor*, ez illik Tisza Istvánra. Csak néha 
ugrik nála az akarat nagyot, mint valami alamuszi macska. De egyéb
ként Mocsáry örül, hogy Gajári Ödönhöz intézett levelében (melyről 
akkor sokat beszéltek) Tisza a nemzetiségi kérdést a magyar nemzeti 
politika sarkalatos részének mondja. S bár Mocsáry nem becsüli túl Tisza 
említett levelének jelentőségét, annyi eredményt mégis lát benne, hogy 
elhallgatnak talán az ostoba beszédek, hogy nincs nemzetiségi kérdés 
és a nemzetiségeknek nincs semmi követelni valójuk.2 Szkeptikus szava
kat ejt a függetlenségről és a Monarchia nagyhatalmi állásáról. Miről van 
szó? — kérdezi. Cáfolják, írja a föispánságokat és a kontingentált válasz
tókerületek hírét ; de igenis emlegetik az Apponyi-törvény eltörlését,

1 Mocsáry L ajos: A paktumról. Szabadgcndolat, 1914., IV. évi., febr. 15.
* Dr. Joan Mihu : Spicuiri din gandurile mele. Publicate de Prof. Silviu 

Dragomir. Sibiu, 1938., 2x5. 1.
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románnyelvű állami nép- és középiskolák felállítását, az Astra és a román 
színészet állami segélyezését, —  mindezek nyaktörö és kényes dolgok 
a sovinizmus szemében. Mocsáry utal arra is, hogy Tisza román tárgya
lásaiban nyilván szerepe van Vilmos császár közbenjárásának is a romá
nok javára. De mindebben és a teendő engedményekben Mocsáry nem 
lát veszélyt. A nemzetiségi béke előnyeit, írja, csak Magyarország élvezi. 
Akik ezzel a magyarság megrontására spekulálnak, azoknak hátrafelé 
sül el a puskájuk. Egy ily kiegyezés esetén megszűnik minden gyűlölkö
dés, még ha a románok azt is mondják, hogy mindezt az «Imparatu»-nak 
köszönhetik. A lényeg az igazságosság. A magyarságnak természetes 
fölénye van e hazában, —  Mocsáry rendületlenül hisz a magyar nép ter
mészetes életerejében. Nem aggasztja, mondja, az erdélyi magyar közép
birtok hanyatlása sem ; a nemesi osztály nagy védelmezője mintha meg
békélt volna a kikerülhetetlen társadalmi fejlődés következményeivel: 
kifejti, hogy a középbirtok hanyatlása nemcsak erdélyi specialitás, hanem 
általános és korszerű jelenség. Üjra felszólal az 1868:44 végrehajtása 
mellett s visszaidézi 1886-os küzdelmei emlékét: akkor lenyúzták bőrét, 
mert az 1868 : 44 mellett beszélt, de ő panyókára vette és úgy prédikált 
tovább...  Vörösmarty Toldijának igéit üzeni a halni készülő aggastyán 
az utána jövő nemzedéknek : «Ncm elég, hogy tiszta címert hagy rátok, 
—  védeni a sírból járjon fel apátok?#

Mocsáry és az ülőkor.

Mocsáry Lajos sohasem kereste a népszerűséget, inkább a népszerűt
lenséget... Midőn 1916-ban meghalt, alig emlékeznek reá. A radikális 
progresszió újságja a maga számára igényli Mocsáry emlékét s dicséri 
eszméi melletti kitartását, elvhűségét ; egy új, demokratikus korszellem 
és nemzetiségi béke elöliarcosát ünnepli benne, aki közben oly híven, de 
egyben oly méltányosan és emberin is, kitartott a táblabiró-világ emléke 
és öröksége oldalán. A lap említi a népszerűtlenséget, mely körülvette 
Mocsáry Lajost s leközli a durva kortesnóta szövegét, ahogy utolsó poli
tikai kísérletekor meg valósággal megtagadták tőle magyarságát: «Se 
nem magyar, se nem mokra, —  Menjen haza Andornokra I*1 Valóban, 
az a kör, ahol az 1900-as években újra felkarolták a magára maradt 
Mocsáry gondolatait, szintén nem volt alkalmas arra, hogy egyéniségét 
és eszményeit népszerűbbé tegye. A Huszadik Század írói köre ugyan 
csak távolról hivatkozhatott már Mocsáryra s az agg férfiú pályáját és 
munkásságát csak messzi érvként vonultathatta fel maga mellett, hiszen 
Mocsárynak ekkor semmi súlya, csak rossz neve volt, de már maga a 
hivatkozás ténye újra elidegenítőleg hatott. Hiszen Tisza István korá
nak szelleme valóban nem igazolhatott oly embert, akit a nemzetiségek
kel való egyetértés vádja ért Tisza Kálmán idején s aki oly folyóirat élére 
írt a Tisza-féle román paktum-tárgyalásokat támadó cikket, melynek 
az 1910-es évek radikális fiatalsága volt a közönsége s nelymek szellemi 
vezérei oly emberek voltak, mint Jászi Oszkár, Aradi Viktor, Diner-

1 Mocsáry Lajos halála. Világ. 1916. jan. 9.
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Dénes József, Polánvi Károly stb. Emellett ez a kör már másfelé is kereste 
a nemzetiségi kérdés megoldását, mint ahogy erről a fügetlenségi hagyo
mányaiban megmaradt öreg Mocsáry Lajos gondolkozott. A Huszadik 
Századköre szívesen hallotta Ferenc Ferdinánd trónörökös koncepcióit s az 
a politikus, —  Kristóffy József — aki a magyar parlamentben az 1868:44- 
ről tartott beszédével Mocsáryhoz hasonlóan egészen magára maradt,1 
utóbb Magyarország belügyminisztereként, majd meg Ferenc Ferdinánd 
bizalmasaként a régi függetlenségi eszmekörtöl merőben más utakon 
keresett megoldást a feléledő nemzetiségi problémára. Ám a nemzetiségi 
kérdés sajátos logikája hozta magával, hogy a szigorú legalitás alapján 
álló Mocsáry Lajos gondolataira már oly koncepció hivatkozhatott, mely 
teljesen szakított az erőtlenné vált függetlenségi, illetve 67-es politiká
val és egy nagyobb, a dunai térség egészét érintő tervek szövésével fog
lalkozott. Mocsáry Lajos, aki keményen támadta az 1900-as évek ele
jén megjelent röpirataiban általában a kiegyezést, kiváltképp meg a 
koalíciós politikát, a Bécscsel paktáló függetlenségi pártot,2 bizonyára 
maga sem látta a nemzetiségi kérdés logikájának e nyilván nem paradox 
fekjlődését, ahogy a nézeteire hivatkozók, akik egyébként végleg csalód
tak az 1868 :44 végrehajtásában, utóbb Ferenc Ferdinánd környezeté
hez csatlakoztak. Hiszen maga Mocsáry Lajos is nagyon jól látta, mint 
veszett ki a függetlenségi pártból minden erő, lendület, szabadsággondo
lat, úgy hogy az agg férfiú, a nagyon régi, XlII-ik századi nemesi család 
sarja, a történeti nemesség kitartó védelmezője a szabadság emberi esz
méjének logikája révén meg kellett, hogy érkezzék az általános egyenlő 
és titkos választójog híveihez élete alkonyán.

Akik ekkor reá hivatkoztak, szívesen idézték Mocsáry Lajos néze
teit a függetlenségi párt hanyatlásáról, ahogy az «andornaki remete* 
vigég hü maradt a függetlenség és szabadság klasszikus értelmezéséhez. 
De az új radikális nemzedék, a polgári haladók csoportja véglegesen szakí
tott a közjogi problematikával s nem is titkolják nézetüket, hogy a Mo
csáry által mégis-mégis feléleszteni akart iüggetlenségi párt nem emel
kedhet újra hatása régi fokára, hiszen egy kizárólagosan közjogi jellegű 
pártalakulás, mondották, csak reakciós képlet lehet. De hiszen már maga 
Mocsáry is látta, mint vész ki — éppen Irányi Dániel és Madarász József 
vezérszerepe közepette —  minden társadalmi tartalom a függetlenségi 
pártból, mely egykor akkora tömegeket mozgatott, de amely a Kossuth 
nevére felkelő erőket nem tudta a társadalmi reform irányában elindí
tani. A radikális kritikusok így elismerik Mocsáry Lajos nemes egyéni- . 
ségének értékeit, ahogy ellenségé a korrupt osztályuralomnak s ahogy 
egész lénye «elüt a kultúrellenes 48-as típustól*. Dicsérettel említik, mint 
szállott síkra Mocsáry az általános választójog mellett, a soviniszta nem
zetségi politika ellen ; a radikális körökben különben is szívesen utaltak 
a szekularizáció emlegetésétől vissza nem riadó merészségére és a polgári

1 Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. Bp., 1934., II., 89. 1.
* Mocsáry Lajos: Az állami közigazgatás. Bp., 1890. A közösügyi rendszer 

zárszámadása, Bp., 1902 ; A válság. Vezényszópolitika, nemzetiségi kérdés. Eger, 
1905 ; A függetlenségi párt, Bp., 1906.
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házasság mellett való igen korai állásfoglalására. Megemlítik még róla 
e dicséretek közt, hogy «gyülöli a militarizmust, a latifundiummal nem 
azonosítja a nemzetet#. Mintha Jaurést hallanók, mondják róla még 
1906-ban! De a nemzeti vezényszóért és a nemzeti hadseregért való 
közjogi küzdelem, mely mellett pedig Mocsáry is annyit kardoskodott 
röpirataiban, már csak «úri küzdelem# e radikálisok nézetei szerint. 
S Mocsáryról sem titkolják, hogy szereplése kissé «anakronisztikus#. 
Mocsárynak a függetlenségi párt felélesztésére hívó szózata tehát nem 
a jövö tárogatója, csak mélabús végakkordja a kurucvilágnak, ahogy 
ez a omodem ember# kuruc taktikával harcol elavult célokért.1

A szembenlévö oldal, a jobboldali publicisztika nem hagyja annyi
ban a dolgot s a világháború közepette, 1916-ban, a tradíciók oltalmára 
kél azok ellen, akik Mocsáryt a radikális progresszió hívei közül maguk
nak igénylik. Mocsáry nem akart keleti Svájcot, írja Milotay István, 
mint ezt Jásziék hirdetik. Mocsáry végig a nemzeti függetlenségi gondolat 
alapján állott s jó magyar volt, ha a közfelfogás a nyolcvanas években 
azt tartotta is, hogy Mocsáry nézetei veszélyeztetik Magyarország egy
ségét és magyar jellegét. Mocsáry végig az osztrák centralizmus ellen 
harcolt és azért akart megegyezni a nemzetiségekkel, hogy a magyar
sággal, megjavulván viszonyuk, Bécs ne használhassa fel törekvéseiket. 
Mocsáry a magyarságnak Ausztriával szembeni érvényesülését várja a 
nemzetiségekkel való megegyezéstől ; Ausztriával való közjogi küzdel
münket junktimba hozza a nemzetiségi kérdés megoldásával. De köz
ben nem látja a szomszéd államok, a szerbek és a románok imperializ
musát, írja róluk a nemzeti jobboldal publicistája, akit Mocsárynál leg
inkább középnemesi volta indít meg ; dicsérő, romantikusan és érzel
mesen színezett szavakkal beszél Mocsáry vitájáról Grünwald Béla elle
nében s már csak azért is szembefordul a radikálisoknak a halott Mocsá- 
ryra formált igényével, mert hiszen Mocsárynál senki sem védte jobban 
a középnemességet, s ha el is idegenedett tőle idővel, mégis közüle való 
volt, —  s a publicista itt újra és újra a középnemesi életforma szépsé
geit idézi a radikális progresszió ellenében.2

De voltaképp a halálnak járó kegyelet sem enyhíti meg a Mocsáry 
Lajos iránti állásfoglalást. A későbbi történetírók és publicisták sem 

* állanak hittel Mocsáry oldalára. A nemzetiségi kérdés e magányos teore
tikusa nem vonzza nagyon a realisztikus megoldások és a hatalmi kon
cepciók emberét. Kortársai még meg voltak győződve, hogy különleges 
aggodalmai a nemzetiségi kérdésről szóló vitában «megrendíthetetlen 
haza fiságából# következnek ; de a nemzetállam egységének hívei rög
tön megjegyzik, hogy nézetei nem találhatnak hitelre ott, hol «organizált 
nemzeti élet létezik#; rossz néven veszik tőle, hogy egyszerűen tagadja 
a «nemzeti kultúra# létét és a kultúrát minden nemzeti jellegtől függet
lennek tartja ; a nyelv, írják ellene, az állam alapeleme és Mocsáry Lajos 
álláspontja alapján, vetik szemére, mindenkinek meg kellene tanulnia

1 Jászi Oszkár: Mocsáry szózata. Hiiszadik Század, 7 k., 1906., II., 342. 1.
* Milotay István : Mocsáry Lajos. Üj nemzedék, 1916. jan. 31.) (Közölve 

a «Tlz esztendő# c. cikk gyűjteményében. Bp., 1924., 49. 1.)
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az összes nemzetiségek nyelvét. Ezek a nézetek még sajnálják, hogy «a 
nemzetiségek érzékenységének egyik legtiszteltebb politikusunk és leg
jobb hazaíink állott be védőjéül,*1 de a következő korszak már sokkal 
szigorúbb Mocsáry Lajos iránt. A szlovák kérdés egyik konzervatív szak
értője, a Tisza István körüli publicisztika egyik embere, azt írja róla, 
hogy Mocsáry már Eötvössel folytatott vitájakor tanújelét adta, hogy 
nem hisz a nemzetiségek nemzetbontó törekvéseiben és hogy a tót nem
zetiség melletti 1887 február 15-én történt felszólalása még saját pártjá
ban is nagy izgalmat keltett, hiszen Mocsáry a nemzetiségek álláspont
jára helyezkedett. «A tót nemzetiségi törekvések férfiai, hangzik tovább 
a szemrehányás, Mocsáry bán tisztelik természetesen a magyar politikus 
ideálját, mert hiszen ö volt az, ki a nemzetiségek tudatos elkülönülési 
szándékait néhány magyar politikus fejében élő „eszmekísértet"-nek 
nevezte, és a túlzó engedékenységet a magyarságban óhajtotta látni, 
és azt kívánta, hogy a magyarság közeledjék a nemzetiségekhez. Az ő 
nemzetiségi programmja valószínűleg sírját ásta volna az állami egység
nek, ha megvalósulásra került volna.*2

íme, ez a szigorú nézet azóta is általános Mocsáryról. Újabb történet- 
írásunkban általában hiányzik az 1868 utáni nemzetiségi politika folya
matos előadása. De talán igaza van a dualizmus-kor történetírójának, 
midőn függetlenségi politikusokat idéz, hogy Mocsárynak ^rettenetesen 
igaza lett* és hogy most már utólag panaszkodnak a (rövidlátás és el
fogultság* miatt, mely vele szemben megnyilatkozott. De ez a vélemény 
is, mely pedig akkora elismeréssel szól Mocsáry önálló nézeteiről és erkölcsi 
bátorságáról, vonakodik a határozott állásfoglalástól, nyitva hagyván 
a kérdést: hová vezetett volna, ha megvalósul, Mocsáry Lajos nemzeti
ségi politikája?3

A magyar tanúságok után hallgassunk meg egy hangot Mocsáryról 
a magyarországi nemzetiségek köréből. Tudjuk, hogy románok és szlo
vákok közül felszólalásai után többször ünnepélyesen üdvözölték ; de 
visszavonulása után neve elmerült a feledésben s a nemzetiségi politika 
Tisza Kálmánban és Bánffy Dezsőben, de nem Mocsáry Lajosban pillan
totta meg a jellegzetes magyar politikai magatartást. Az itt rendelkezé
sünkre álló megnyilatkozás más körből való. Edmiund Steinacker nem 
tartozott azok közé a nemzetiségi elemek közé, melyekkel Mocsáry Lajos 
egyeztetni akarta a magyar politikát. A bevándorlóit német eredetű 
intellektuális polgárember utóbb a délvidéki sváb politikában foglalt 
el érdekes helyet, majd közeli kapcsolatba került azokkal az erdélyi szá
szokkal, akik éppen az 1880-as években bizonyos nyugalmat mutattak 
a központi magyar állam irányában. Edmund Steinacker már ekkor 
különös izgatottsággal viseltetik a központi nemzeti állam politikája 
ellen, utóbb Ferenc Ferdinánd környezetének egyik benső tagja lett. 
Emlékirataiban szívesen említi Mocsáry Lajost, bár Mocsáry koncep
ciója homlokegyenest szemben állott a Steinacker által képviselt nagy-

1 Egyetértés. 1886 (20-ik évf.), íebr. 9.
* Steier Lajos: A tót kérdés. Liptószentmiklós. 1912.. 80 1.
* Gratz G usztáv: A  dualizmus kora. Bp., 1934.. L» 231. 1.
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német vagy osztrák gondolattal. Mocsáryt állandó aggódással töltötte 
el a germanizáció, többször szól róla kelletlenül s számára a germanizá- 
ciós elemet a nagynémet koncepcióval egyetemben Bach és Schwarzen- 
berg korából szerzett élményei nyomán Ausztria képviseli. Mocsáry itt 
kétségtelenül nem vett tudomást Ausztria alakulásáról s belső válságá
ról, mely éppen az 1870—80-as években alapjában rendíti meg a Mon
archia Lajtán-túli felének német jellegét és szerkezetét. Ám Steinacker 
emlékezéseiből úgy tetszik, hogy a magyarországi német kisebbségi 
politika első előharcosai a maguk népe számára is reméltek valamit 
Mocsáry Lajos gondolataitól. Edmund Steinacker például leír egy kép
viselőházi vitát. Az 1882 február 17-i ülésen, mondja, Szalay képviselő 
felszólalt az «idegennyelvű* cégfeliratok ellen és 100 forint bírságot köve
telt reájuk. Cári Wolff szász képviselő izgatottan válaszol és abszurdnak 
nevezi ezt az álláspontot : a német, szlovák, szerb, román nyelv nem 
hidegen* ebben az országban ; ezek a nyelvek éppen oly «országos» nyel
vek, mint a m agyar... E vitában vissza-visszatérnek az i868:44-es 
törvény nemzetiségi ellenzékének motívumai az «országos* nyelvekről, 
vagyis az összes magyarországi nemzetiségi nyelveknek a magyar nyelv
vel való egyenlőségéről, amit oly nyomatékkai hangoztattak a nemzeti
ségi képviselők. Mocsáry Lajos, mondja Edmund Steinacker, a vitában 
a nemzetiségi képviselők oldalán állott s Deák nyomán vallotta, hogy a 
haza nem állhat csak egy nemzetiség oldalán, a haza egyetlen népével 
szemben sem feledheti egyetemes jellegét. Edmund Steinacker különben 
sajnálja, hogy Mocsáry, akit különben andomaki magányában az 1910-es 
években is meg-meglátogatott a Szepesség felé való, német nemzeti misz- 
sziókkal telített utazásai során, nem rendelkezik hívekkel a magyar- 
országi németség között, merev és kitartó függetlenségi és osztrákellencs 
álláspontja eltvolította tőle a német rokonszenveket.1

De Edmund Steinacker nemcsak emlékirataiban beszél tisztelettel 
Mocsáry koncepciójáról, mely szerinte alkalmas lett volna a magyarság 
és a nemzetiségek viszonyának békés rendezésére. Másutt is úgy említi 
Mocsáryt, mint aki Eötvös szellemének leghűbb folytatója volt. Eötvös 
szellemében akarta átrendezni a magyar államot s úgy találta, hogy a 
következetesen végigvitt liberális nemzetiségi politika, az egyenjogúság 
politikája kifejezetten saját népének, a magyarságnak érdeke. Mocsáry, 
mondja Steinacker, ritka bátorsággal rendelkezett, midőn felszólalt a 
magyarosítás ellen s nézetei önállóságával megelőzi a huszadik száza
dot. A nemzetiségekkel való kibékülés és harmónikus viszony volt élete 
célja, küzdött a többségi elv uralma ellen, küzdött Eötvös megértéséért. 
Elítélte azt a közgondolkozást, mely a nemzetiségi kérdésben a enoli 
me tangere* álláspontjára helyezkedett. Felszólalt a nemzetiségi nyelvek
nek a törvényhatóságokban való érvényesítéséért. Kikelt az ellen, hogy 
a hatóságok nehézségeket gördítenek az 1868 : 44 végrehajtása elé. A köte
lező magyar nyelvoktatás bevezetését ellenezte, elítélte az állami túl- 
hatalmat és a nem magyarok szabad kulturális fejlődése mellett tett

1 Edmund Steinacker: Lebenserinnerungen. München, 1937., 104., 110., 
113., XI4.. 171.. 223. 11.
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hitet. Minden tekintetben a nemzeti-nemzetiségi-egyenjogúság harcosa 
volt, midőn szembeszállóit Griinwald Béla centralizáló-asszimiláló 
nemzetiségi politikájával. Kossuth Lajosra hivatkozott, hogy el kell 
menni a végső határig, ameddig csak lehet az állam biztonsága érdeké
ben, hogy megnyugtassák a nemzetiségeket. Midezekért a nézeteiért 
egeszen példátlanul álló társadalmi és nemzeti osztracizmus sújtotta 
Mocsáry Lajost —  fejezi be tanulmányát Edmund Steiacker.1

Mocsáry eszményei.

Megérdemelte Mocsáry Lajos ezt a kiközösítést ? Parlamenti beszé
deinek és müveinek tanúsága azt mutatja, hogy nagy és lelkes magyar 
volt, mindenben a reformkori eszmények folytatója. De buzgó tradicio- 
nalista is, aki igen tudatában volt nemesi származásának, a birtokos 
középnemesség és a vármegye hajdani jelentőségének. Ezt fenn akarta 
tartani a modern időkben is. Benne a tradicionalista találkozott a végső
kig vitt emberi szabadság hívével; a hagyományhű és hagyomány- 
fenntartó Mocsáry egyben nagy individualista. Individualizmusa azt 
sugallja neki, hogy az ősi vármegyét fenn kell tartani a nemzeti és emberi 
szabadság oltalmára és fejlesztésére, s mert a vármegye egyben a szűkebb 
éltelemben vett helyi közösség, az ország lakossága egy-egy csoportjának 
megnyilvánulási formája, keretében helyet találhat annak a nemzetiségi 
kérdésnek elintézése is, melynek Mocsáry beszédei és írásai szerint rövid 
summája : a szabadság és az emberiség, melyet a természet és a születés 
joga igazol.

A végsőkig vitt egyéni szabadság e nagy híve szükségképpen össze
ütközött a modern centralista Magyarország, az 1870-es években kibon
takozó nemzetállam megvalósítóival. A hagyományok embere érezte, 
hogy itt valami egészen új kezdődik. Mocsáry nem egyszer reátapint 
a dolgok gyökerére, ahogy e kor tanulságai nyomán látnunk kell a mo
dern Magyarország kibontakozását : a «régi Magyarország*, a történeti 
osztály szabadsággal és egyéniséggel eljegyzett gyermeke aggodalom
mal látja, mint omlanak össze a közigazgatási, igazságszolgáltatási és 
közoktatási centralizáció hatalmas előrehaladáskor a «régi Magyarország* 
palládiumai, melyek egyben az egyéni szabadság oltalmául is szolgál
hattak volna. Mocsáry Lajos új abszolutizmustól retteg s hagyományhű 
természete, mely rendkívül finom tapintattal megérzi az egyéniség sor
sát fenyegető veszedelmeket, úgy látja, hogy Magyarország liberálizmusa 
egészen furcsa és felemás dolog, itt nem a társadalom maga működik, 
hanem az államhatalom látja el a társadalom, a nemzet természetes 
életfunkcióit. Parlamenti pályája utolsó felszólalásait a közigazgatás 
államosítása ellen tartja ; 1891 július 15-én és 28-án a megyei önkormány
zat mellett beszél, az ősi alkotmányt védelmezi s nem győzi dicsérni a 
nemesség nagy cselekedetét, hogy jogairól lemondott a jobbágyság javára. 
Az állami közigazgatás ellen írott röpirata is tele van a régi vármegye

* Edmund Steinacker : Eötvös und Mocsáry. Nation und Staat. 1928. (I. 
Jahrg.), 13. sz. (Különlenyomatban is.)
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siratásával és az önkormányzat védelmével.1 Az önkormányzat államo
sításában a szabadság veszedelmét látja : ha a szabadság megsemmisül, 
az állam többé nem gyakorolhat kultúrái missziót. Erélyesen szól a megyei 
tisztviselöválasztás mellett és a kinevezési rendszer ellenében : a tiszt
viselők kinevezésében osztrák hatást talál. A megyék megjelenítik egy- 
egy táj lelkét, de mégis a haza teljes egységének zálogai; a külön-külön 
municipiumok mellett nem fejlődhet ki valami olyfajta provincializmus, 
mely egész nagy vidékeket magába ölel. A megyék alakja kedvező arra, 
hogy az Alföld és a Felföld ne legyenek szétválasztva egymástól, hanem 
a különböző emberek és különböző vidékek összetartozzanak. A megyei 
önkormányzat «befelé gravitálást* képvisel s úgy jó ellenszer a nemzeti
ségek kifelé gravitálása ellen (melyben Mocsáry Lajos semmikép sem 
hitt). A megyék jó alkalmat adnak arra, hogy bennök a nemzetiségi 
ember is hivatalt nyerhessen, ami természetes lehetőség, ha nem ural
kodik itt állami központosítás ; de a nemzetiségi embernek is oly tudat
tal kell bírnia, hogy polgár a hazában.. .  Itt nem folytajuk tovább ; 
még látjuk majd, mint akarta Mocsáry megoldani a nemzeti kérdést a 
megyék és az 1868 : 44-es törvény segítségével. Itt csak utalunk arra 
a küzdelemre, melyet a régi megyei közigazgatás, autonómia és válasz
tási rendszer védelmében folytatott, elsősorban Grünwald Béla, az állami 
közigazgatás nagy hirdetője, de emellett a centralizációt előrevivő kor
mány ellen is. Az 1884 december 11-i képviselőházi ülésen például azért 
szólal fel Grünwald Béla ellen, mert a közigazgatás központosításában 
állami omnipotenciát és centralizációt gyanít: ugyanily értelemben 
beszél 1886 március 4-én, március 26-án és 27-én is, majd április 5-én, 
7-én és 8-án. Beszédeinek lényege a megyei autonómia dicsérete : a 
választási elv nélkül kiszikkad az ország társas- és közélete, a közélet
nek nincs többé iskolája, a vidéki társasélet pangani kezd, nem is szólva 
arról, hogy Mocsáry úgy találja, hogy a megyék autonómiája kiváló 
védelmet nyújt a polgároknak a hivatali önkény ellenében.

A nyolcvanas evek végén Mocsáry Lajos argumentumai között már 
egyre ritkábban szerepel a régi nemesség védelme ; bár ez az argumen
tum még mindig alászínezi védelmi magaratását. Publicisztikai műkö
désében ki is száll a «régi magyar nemes* oltalmára, ismét az ellen a Grün
wald Béla ellen, akivel a szabadság védelmében és a nemzeti kérdés keze
lése tekintetében oly hevesen össze kellett ütköznie. Grünwald Béla 
«Régi Magyarország* című munkájára heves védöirattal felel Mocsáry 
Lajos, akinek tradicionalizmusát újra meg újra felizgatták a centrali
záló törekvések, melyek a kor lángoló nacionalizmusának tüzénél egé
szen új államot, egészen új társadalmat teremtettek a «régi Magyar- 
ország* helyére. Szembeszáll Grünwalddal, aki —  Kossuth szavával —  
<tama barokk korszaknak avas obscuritásaival* foglalkozván, pellengére 
állítja a nemességet. Kikel Grünwald nézetei ellen, hogy Magyarország 
rossz állapotának oka a megye és a nemesség. Űjra felszólal Grünwald 
centralizációs és önkormányzatellenes ideái ellen s megvédi a nemessé
get Eötvös «Falu jegyzőjé*-nek szándékaival szemben is. A táblabíró-

1 Mocsáry Lajos: Az állami közigazgatás. Bp., 1890.

801



világ mellett beszél, akárcsak legelső müveiben,1 midőn a magyar 
nemzeti jelleg ismérveit, a nemzetiség és a fajta jellemvonásait, a tözs- 
gyökeresség elemeit a táblabíró-osztályban fedezte fel. Mocsáry a Grün- 
wald által a középnemesség rovására propagált centralizációban nagy 
szellemi veszélyt is lát s tagadja annak szükségét és értékét, hogy iste
nítsük és égig emelj ük az állameszmét; a nemzeti nyelv és irodalom nem 
önérték e gondolkozás szerint, hanem annak terjesztése állampolgári 
kötelesség ; azt is kifogásolja Grünwald Béla gondolkozásában, hogy az 
államot csak annyiban respektálja, amennyiben benne és általa a nem
zetiség fenntartható. Az állam öncél és önérték s egy államban csak egy 
nemzetiség lehet; állam és nemzetiség itt egyet jelent és a nemzetiség 
állampolgári kötelesség is. Grünwald Béla egységes nemzeti egyéniséget 
követel az állam alapjául, azonban éppen ezáltal bontja szét azokat 
az államokat a XIX. század gondolkozása, melyek több nemzetiségből 
állanak ; a nemzeti és állami egység e teóriája nem kedvez Magyarország
nak, a magyarságnak, mert hiszen előmozdítja a rokon nemzetiségek 
érintlkczését, melyeket a múlt állam határai és történeti alakulatai 
elkülönítettek egymástól —  és Mocsáry Lajos itt Magyarország érdeké
ben csupa aggodalommal tagadja, hogy a nemzetiségi eszme a történet 
új, fátumszerü regulátora. Grünwald Béla nemzetegységi és centralista 
nézetei ellen pedig szabadságeszméjére hivatkozik. Grünwald Béla, 
hangoztatja Mocsáry, tagadja a szabadság értékét ; az állam szerinte 
nem valamely «absztrakt szabadság* megvalósítója, hanem a forma, 
melyben a nemzet saját egyénisége szerint él és fejlődik. Mocsáry Lajos
nál tehát a régi nemesi szabadság és önkormányzat védelme nem fel
tétlenül hagyományhüség, társadalmi reakció, hanem mintegy lépcsőfok 
és tanulság az egyetemes emberi szabadság felé.2

Különben Mocsáry Lajos kezdettől fogva ellenezte azokat a nem
zetiségi és társadalmi elveket, melyek megszabták a 67-es korszak asszi
milációs politikáját. Mocsáry Lajos, a tégi törzsökös nemes önérzetével 
tagad minden vcgyülést és asszimilációt. A hatvanas évek elején fejti ki 
rendszerét, mely aztán végig meghatározza gondolatai irányát. A  nem
zetiségi kérdés vizsgálata bizonyos társadalmi valóságok felismerésére 
készteti. A nemzetiség uralkodó eszméjének elemzése során arra a felisme
résre jut, hogy a magyar históriát kizárólag a nemesség csinálta, ez pedig 
nagyrészt magyar volt ; másrészt pedig a hivatalos latin nyelv eltörlésé
ből ered a nyelvi jellegű nemzetiségi változás és mozgalom. A nemzeti
ségi mozgalom jellege egyben szociális természetű is, hiszen a nemesség, 
az úr egyenlő a magyar jelleggel, míg a köznép általában nemzetiségi 
volt. A francia forradalom egyenlőségi eszméi sugallják az emelkedés 
és változás vágyát a nemzetiségek között, amit kívülről is ösztökél a 
demokratikus természetű szláv mozgalom. A nemzet hajdan csak a ne
messég volt s hogy visszavonult, megkezdődött a nemzetiségi harc.

x Mocsáry Lajos: A magyar társasélet. Pest, 1885.; Programm a nemzeti
ség és a nemzetiségek tárgyában. Pest, 1860.

1 Mocsáry Lajos : A régi magyar nemes. Észrevételek Grünwald Béla : 
«A régi Magyarország* című munkájára. Bp., 1889.
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A latin nyelv senkit sem érintett; mihelyt egy eddig alárendelt helyzetű 
társnyelv lép fel, rögtön emelkedni kezd az elégedetlenség érzete. A nem
zetiségi eszme tehát társadalmi változást is jelent Magyarországon. 
A régi államszervezet fenntartotta a nemességgel együtt a magyar jelle
get is, ám ez arisztokratai volt. A birtokos kastélya volt a magyar nyelv 
és nemzetiség biztos vára ; a magyar nemzetiség meg rögtön hányát - 
lani kezd, mihelyt a földtulajdon és az emberi helyzet egyenlősége be
köszönt. A magyar birtokos állása többé fenn nem tartható a nemzetiségi 
nép között, melyet már áthatottak az egyenlőség eszméi. Mocsáry tehát 
teljes joggal félti az ország magyar jellegét; a demokrácia nem kedvez 
a magyarságnak. . .  De a szabadság eszméje nála nem ismer kompro
misszumot. Tudatában van annak, hogy az országgyűlésen a szabadság 
és a népjogok értelmében megjelennek a nemzetiségi nép képviselői is. 
Mocsáry tradicionális nemesi érzülete, mely a nemességet a magyarság
gal azonosítja, gondoskodni akar a magyar országos jellem védelméről 
is. Ezért javasolja, hogy a felső táblát az országgyűlésen szervezzék his
tóriai és konzervatív alapelvek szerint. Az alsó táblán ott vannak a 
különböző elemek, a felső tábla legyen magyar nemzeti jellegű, foglal
jon ott helyet a főnemesség, nemesség és a társadalmi tekintély.

Mocsáry eszménye a törzsökös magyar nemes. A nemzeti, törzsö- 
kös elem megtartása egyik legfőbb gondja annak a férfiúnak, kit utóbb 
azzal vádoltak, hogy szétlazítja az egységes magyar állam uralmi hely
zetét. Maga is nógrádi szülött, a felföldi nemességből veszik példáit,ehhez 
fordul intő szavával. A felföldi nemesség vigyázzon, írja, a kormány 
könnyen kicsúszhat kezéből. Igazoltnak látja itt a nemesség és magyar
ság azonosságáról vallott nézetét : lám, Liptóban és Árvában alig van 
most magyar nemzeti mozgalom, a nemesség itt gyér, csekély ; bezzeg 
a népes nemességű Sáros csak úgy buzog a hazafiúi lelkesedéstől. A «tót 
pesztonkák* ügyével kezdi. A Felföldön nyclvzagyvaság uralkodik ; 
a nemesség nem eléggé magyar. Az öreg urak diákul, öreg asszonyok 
tótul, ifjú urak magyarul, ifjú asszonyok németül beszélnek, a gyerme
keket pedig tót pesztonkák ringaták s a tót nyelvet hallják először, 
annak szavait gagyogja a fejledező gyermek. A tót nyelvhatás dialektusa 
elrontja a magyart s akadályozza a magyar jellem kifejtését is. Az idegen 
akcentussal idegen jellemvonások is keletkeznek ; az eltótosodás vesze
delme fenyegeti a nemességet. Mocsáry itt még tisztán látta a Felvidék 
nyelvi állapotait, melyek 1867 után megváltoztak a magyar nyelv, illetve 
a magyarosodás javára ; a régi felvidéki korszak végét jelzik a nemesség 
körében élő nyelvi promiszkuitásról szóló elítélő nyilatkozatai, melyek 
erős magyar érzésben fogantattak. Ne toborozzunk az idegenajkúaktól, 
ám saját csapataink legyenek fegyelmezettek... A felföldi birtokos 
ember háza legyen egészen magyar, a nevelésnek legyen gyökeres magyar 
iránya, örül a cseregyerekek intézményének ; csak hadd menjenek 
a gyermekek tiszta magyar szóra, magyar vidékekre. Nem ellensége a 
tótoknak, de tiszta magyarságot kíván a magyaroktól s félti a tótos ele
mektől a magyaiság jellegét, hiszen itt nincsenek vegyes nyelvű és népű 
területek, mint a rácok és oláhok lakta vidékek között. Ellensége a tótos 
beszédnek s a tiszta magyar jellemet számára az Alföld jelenti a kor haza-
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fisága és népiessége értelmében. Szerinte egyébként a tótokat «gyöngéd 
emberség, kedély, kellemesség*, de «nem nagy lélekegyenesség és őszinte
ség* jellemzi. A más nemzethez való tartozás szerinte egyáltalában nem 
szégyen, de saját nemzetiségünknek tökéletesnek kell lennie s hűnek 
kell lennünk önmagunkhoz. Az idegen akcentus elleni küzdelem a haza
fias buzgalom kérdése s a büszke nemes ember itt bizonyos szerepet 
tulajdonít a honorácioroknak is, kiknek ősei pedig még az igát húzták. . .

Mocsáry szerint a magyarság emelésében addig kifejtett buzgalom 
hibás v o lt; a szenvedély rossz tanácsadó s a nemzetiség tekintetében, 
írja, a magyarság szinte semmit sem tanult. A vegyesnyelvű területen, 
az idegen nép között a tiszta magyar nemesség szerepe, hivatása lenne 
a magyarság jó hírének és becsületének fenntartása. A ^belterjes erősítés* 
mellett foglal állást Mocsáry Lajos, aki rögtön utána nem győz eleget 
szólni a magyarosítás ellen ; eszménye az «igazi magyar*, mert mi hasz
nunk van belőle, ha névszerinti számunk nehány ezerrel gyarapszik? 
Ellene van a hódítás gondolatának, hiszen saját fajunkon belül is elég 
a hódítani való. Utóbb, midőn Grünwald Béla ellen védte a «régi magyar 
nemest*, szintén a tiszta magyarság ideája vezette ; jobbnak látta a 
hódításnál a nyelvtisztaság megőrzését, a nyelvi asszimiláció szorgal
mazása helyett többet jelentett neki a magyar nyelv ősi jellegének meg
tartása. A hatvanas években természetesen a nemességen van a hang
súly ; Mocsáry még teljesen a nemességben látja a mag arságot s így 
agitál a nemesség magyar jellegének kidomborítása mellett az alkotmá
nyos korszak kezdetén, midőn vissza-visszazengtek 1848 ideáljai. A 
magyar történet szerinte a nemességgel egyenlő; ezért is kell, hogy a 
felsőbb nemesség tisztán és teljesen magyar legyen. Szükség van a felső 
társaság tősgyökeres jellegére ; ne a megyei huszár legyen a magyarság 
prototípusa, hanem az igazi magyar úr ; a magyarság nem sallang, jel
mez, hanem lényeg. A gyermekszoba és a házi kör magyar jellegzetes
ségének óriási fontosságot tulajdonít; a magyarság nemcsak külsőség, 
kötelesség, hanem nevelés kérdése is. A magyarság erejének nem szabad 
erőszakon alapulnia ; a magyarságnak lélekben kell erősnek lennie. Az 
állami magyarosítás, a különféle nyelvtörvények nem állanak a magyar
ság érdekében. Ez ellentétben van a kor szellemével. Aminthogy ebben 
a korban nem lehet uralkodó vallás, mondja Mocsáry Lajos, úgy nem 
lehet uralkodó nyelv és nemzetiség sem, hiszen ez egészen az egyéniség 
kérdése nála ; ilymódon a magyarságnak, magyar jellegnek is belterjes
nek kell lennie.1

Ez a belterjesen erősített magyarság azonban csakis szabadon, a 
szabadság légkörében s csakis saját erejére támaszkodva állhat meg. 
Mocsáry Lajos politikai rendszerét éppen oly magyar tudatosság és önér
zet jellemzi, mint emberi és társadalmi gondolatait. Magyarsága egészen 
függetlenségi jellegű; nemzeti öntudatának középpontja az Ausztria 
elleni védelem, melyet az abszolutizmussal azonosít. A nemzetiségi 
kérdés e nagy vátese semmi érzékkel sem viseltetik az osztrák birodalom

1 Mocsáry Lajos: Programm a nemzetiség és a nemzetiségek tárgyában. 
Pest, 1860.
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nemzetiségi problémái iránt ; nem ismeri el, nem értékeli Ausztria 
egyensúlyozó hivatását, ahogy erről —  ellentétes végletekként —  az 
öreg Ferenc József, vagy az 1848-as években a cseh Palacky gondol
koztak. Mocsáry e helyett kelet felé tekint; gondolatai a dunai és balkáni 
államokkal, nemzetekkel való viszony körül keringenek, bár külpolitikai 
gondolkozása sohsem ért el akkora átgondoltságot és teljességet, mint a 
municipialitás hitéből és hivatásából fakadó nemzetiségi megoldási 
rendszere.

Talán senki sem tartott ki annyira a dualizmus nemzedékéből a 
reformkor eredeti szabadelvű politikai tartalma mellett, mint Mocsáry 
Lajos. Sőt ezt a kitartást még megtoldotta azzal, hogy az emigrációs 
Kossuth Lajos nemzetiségi eszméinek tolmácsául szegődött. Az ötvenes
hatvanas évek kossuthi eszméinek hatása ott van írásain, beszédein ; az 
állami omnipotencia helyett nála mindvégig a szabadságon van a hang
súly, ahogy Kossuth Lajos is a szabadságnak akkora ideológiai, nemzeti, 
emberi erőt tulajdonított, hogy az majd hatalmasabb lesz, mint a nem
zetiségi kérdés viszályt hordozóelemei. Mocsáry Lajos szabadelvűségében 
a polgári házasság egyik legelső szószólója volt, a protestantizmust és 
annak történetét a szabadság ügyével azonosította, a katolicizmus 
«presszióját# meghaladott álláspontnak tartotta, nem riadt vissza Appo- 
nyival szemben a szekularizáció emlegetésétől sem (az 1890 november 
24-i képviselőházi ülésen). A szabadság eszméje sugallja meg-megújuló 
védelmi harcát az önkormányzat érdekében. Éles tekintettel hamar 
meglátja a kivándorlás veszedelmeit, de a kivándorlás okát nem a gaz
dasági viszonyokban keresi —  amennyiben pedig igen, úgy ezeket 
kizárólag Ausztria káros hatásának tulajdonítja, —  hanem a szabad
ság hiányában : népünk elsősorban a szabadság hiánya miatt vándorol 
Amerikába. Igen, hiszen a kormány és a kormánypárt meg akarja semmi- 
sítani az ország önkormányzatát, mely a polgári szabadság legnagyobb 
támasza és melyre Ausztriához való viszonyunknál fogva kétszeresen 
szükségünk van. Nem látja be (Gajári Ödönnel szemben), miért kell a 
«nemzcti aspirációk# nevével illetni az állami közigazgatás bevezetését 
szorgalmazó ((abszolutisztikus# törekvéseket. Ugyanebben a beszédében 
(1889 nov. 26) Kossuth Lajos állampolgárságáról is szólnia kellett : 
kitagadta őt a hivatalos Magyarország, mondja Mocsáry, de az ország 
népe szüntelen rajongással viseltetik a felejthetetlen nagy hazafi iránt.

Ez a rajongás Kossuth iránt Mocsárynak is eleme. A reformkor 
idealizmusa él benne és ez nem aludt ki az 1900-as évekre sem. Változat
lanul támadja a kiegyezést; Ausztria túlsúlya és a (tgermanizmus# fenye
getése állandó gondja s közben már felrévül előtte a nagynémet gondolat 
középeurópai programmja is. Az agg férfiú előtt teljes nagyságában fel
tárul a dualizmus és a millenium korának minden belső üressége. A ki
egyezést okolja ezért, hogy a nemzedékek hűtlenek lettek a szabadelvű
ség igazi tartalmához. Hiába csempészte oda magának a Tisza-féle 
fúzióból egy nagy párt a 40-es évek dicsfényétől övezett szabadelvű 
jelzőt, írja, ez ma már nem jelent egyebet, mint semitizmust. A kiegye- 
zéses rendszer közepette, panaszolja a nagy eszményekhez hűnek meg
maradt Mocsáry Lajos, csak úgy terpeszkednek az országban az ázsiai
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állapotok, akár hatvan év előtt ; a vidéki kopár mezőkön úgy szalad 
át a vonat, akár Szibéria kietlenségein.1

Hol itt a mentség? Alighanem a kossuthi ideákban, melyek a hat
vanas évek közepétől Magyarországnak egészen más orientációt aján
lottak, mint az osztrák kapcsolatot. Mocsáry nem írt rendszeresen 
Kossuth 1849 utáni eszményeiről, ám a nemzetiségi kérdést érintő és a 
korhangulatot támadó beszédeiben és írásaiban nem egyszer hivatkozik 
a nagy száműzöttre, aki ekkor már a szabadság géniuszában látta 
kizárólag Magyarország mentségét és szót emelt a nemzetiségek legitim 
kultúrális és nyelvi igényei mellett is az állam egysége keretében. Mocsáry 
Kossuth Lajosra hivatkozik, hogy teljesíttessenek a méltányos óhajok. 
Midőn a függetlenségi párt «programmfeladása» ellen ír sebzett lélekkel 
a kilencszázas évek közepén, midőn kemény szavakkal ostorozza az 
osztrák hadsereget, nyíltan kimondja, hogy Magyarországnak a nemzeti
ségekkel való kiegyezése roppant hatást tehetne Bécsben s úgy érzi, ez 
a nagy mű, hogy a nemzetiségek a magyarsághoz csatlakozzanak, még 
mindig végrehatható az 1868 : 44-es törvény alapján. Nem kell, nem 
lehet két frontot csinálni, mondja és keserűen panaszolja, mint deza- 
vuálta őt az egész magyar politikai világ 1886-os felléptéért.2 A független 
és erős Magyarországnak a Balkán felé kell fordulnia s a szerbek és 
románok iránt kell érdeklődnie ; a magyarországi nemzetiségek óhajainak 
teljesítése hidat verhetne Szerbia és Románia felé, mely államokkal 
Magyarországnak közös politikát kellene folytatnia.3

Ez a gondolatkör Kossuth emigrációs eszméinek felújítását jelenti. 
Mocsáry kitartó függetlenségi és osztrákellenes álláspontjának gyökerei 
ott vannak Kossuth 67 ellenes megnyilatkozásaiban. így nyilván hat
hatott reá Kossuth Deákhoz a kiegyezés ellen írott 1867 május 22-i 
levele; aztán Kossuth augusztus 5-i levele jászladányi választóihoz, 
majd meg az augusztus 20-án a váci választási elnökhöz intézett levél. 
Bennök Kossuth kifejti, hogy a kiegyezés nem más, mint az ország 
múltját és törvényeit megtagadó jogfeladás, melyben Magyarország 
perszonalitása eltöröltetett és Ausztriával összeforrasztatott ; egyáltalá
ban elveszett mindaz, ami országot státussá, népet nemzetté tehet a 
hadügy, külügy és részben a pénzügy tekintetében, Magyarország kor
mányzata ezentúl nem más, mint tartományi beligazgatás, mely jog
feladásokon alapul. Az osztrák reálunió nyakunkra hozza az oroszt ; 
nem állanak meg azok aggodalmai, akik azt hiszik, hogy az osztrák - 
magyar viszony megóv bennünket a külpolitikai veszedelmektől; 
Kossuth tagadja a kiegyezés létrehozásának azt a motivumát, mely az 
orosztól való félelemben leli magyarázatát. Nincs Magyarország, csak 
osztrák birodalmi magyar tartomány van, írja a nagy száműzött. Ezzel 
szemben országszerte ki kellene jelenteni, hogy a nemzet nem áll Ausztria 
kedvéért a német nemzeti egység útjába, továbbá, hogy a keleti kérdés-

1 Mocsáry Lajos: A közösügyi rendszer zárszámadása. Bp., 1908.
* Mocsáry L ajos: A válság. Vezényszópolitika, nemzetiségi kérdés. Eger,

1905 • Mocsáry Lajos: Néhány szó a nemzetiségi kérdésről. Bp.. 1886. ; 1887. 
febr. 15-én tartott beszéde, 1. a'z Országgyűlési Naplóban.
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ben ugyan a magyarság fenntartja a törökök iránti háláját az 1849-es 
oltalomért, de visszautasít minden terjeszkedő politikát, előre tiltakozik 
minden balkáni beavatkozási szándék ellen, mely «keleti szomszédaink 
szabadsági törekvései ellen lehetne irányozva*. Végül pedig azt kívánja 
Kossuth, hogy a nemzet ragaszkodjék megtörhetetlen eréllyel a szabad
ságot védő megyei institúcióhoz.1

Mocsáry fejlődésére ezen túl nyilván hatással kellett, hogy legyen 
Kossuth Lajos Magyarországon oly népszerűtlen Duna-konfederációs 
terve is. Élete végén visszazengenek írásaiban, támadásaiban Kossuth 
indokai. Mintha keleteurópai és nemzetiségi elveit egészen Kossuthtól 
kapta volna Mocsáry, kevesebb pátiosszal, de nála is ott vitatkozik a 
kiegyezéses rendszer külpolitikája ellen a kossuthi alapelv: «Magyár- 
országnak a keleti szomszédnépek szabadságában és nemzeti indivi
dualitásuk szabad fejlődésének biztosításában kell az orosz hatalmi 
terjeszkedés, nevezetesen a pánszlávizmus ellen biztosítékot keresni s 
csakis abban lehet feltalálni*. A  bennünket tagadhatatlanul körülvevő 
szláv gyűrű csak akkor veszélyes, ha az pánszláv gyűrű, fejtegeti tovább 
nézeteit Kossuth, s nem szerb, bolgár, bosnyák, hercegovc, montenegrin 
gyűrű, e népek sem külön, sem együttvéve nem lehetnek veszélyesek, 
ha szabadok. Aki szabad, az jószántából nem lehet orosz szolga, írja 
Kossuth, aki, íme, itt a szabadság és nemzeti egyéniség alapelveit 
ajánlja a magyar politika normáiul. Szabad és független Magyarországot 
szabad és független más államok nem fenyegethetnek, a szabadság 
pedig magában foglalja a kölcsönös védekezés gondolatát, tehát hasz
nos szövetségre vezet. Az 1850-es évektől, nagyrészt román emigráns 
indításra (Ghyca, Balcescu) felemelkedett, utóbb Kossuth által többször 
is megfogalmazott konfederációs tervek lényege Kossuth szerint nem 
érintheti Magyarország egységét. Kossuth már eleve elutasított minden 
oly koncepciót, mely teljes egybeolvadást követelt és mely a többségi- 
territoriális elv alapján magában foglalta volna az elszakíthatóság gon
dolatát. Mocsáry később maga is állandóan hangoztatta, hogy Magyar- 
ország egysége alapján áll, nem is állhat más alapon. Kossuth a kon- 
federáció tervét mindenképpen a szabadság gyakorlatára alapozta és 
azt várta tőle, hogy csökkenti és semmivé teszi a kívülről szított nem
zetiségi viszálykodásokat.

Kossuth tehát a szabadság nevében oly tervet javasolt, mely sok 
rokonságot árul el az 1868:44-es nemzetiségi törvénnyel. Kossuth 
nézete az volt, hogy a magyar jellem fellázad minden központosítás 
ellen. A jog és szabadság nem tűri a kormány igénybevételét. A szabadság 
államrendszerének természetesen át kell hatnia a nemzetiségi kérdés 
egész területét. A kezdő sejt a község, mely maga állapíthatja meg 
igazgatási és oktatási nyelvét. A megyék a községek szabadon és általá
nosan választott képviselőit foglalják magukba s a megyei gyűlés is 
szabadon dönt a megye igazgatási és oktatási nyelve fölött. A megye
gyűlés egyben a bíróság fóruma is ; Kossuth tervében esküdtszék is a

1 Kossuth levelét Deákhoz 1. Deák Ferenc beszédei (összegyűjtötte Kónyi 
Manó), V. k., 1867— 68., 1. 1., továbbá a váci, jászladánvi és hevesi ügyet ugyanitt 
241. ).
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megyegyűlés s tudjuk, Mocsáry is hasonlókat mondott utóbb, midőn 
választott bíróságokról beszélt. Kossuth tudatosan hangoztatja, hogy 
tervezete emlékeztet az Amerikai Egyesült Státusok alkotmányára és 
szabad kormányzati rendszerére ; mai terminológiával ezt úgy is mond
hatnák, hogy Kossuth az ideológiai alkotmánynak és államgondolatnak 
elsőbbséget biztosít a természeti-organikus jellegű népi-nemzeti eszmé
vel szemben, éppen azáltal, hogy a szabadság korlátlan lehetőségeit állítja 
a nemzetiségi elv hatásai ellenében. Az Amerikai Egyesült Státusokban 
nincs is nemzetiségi kérdés, de első helyen áll a szabadság. A nemzetiségi 
kérdést a szabadság gondolata ellenében különben is a szentpétervári 
cári kabinet hajította Európa népei közé Eris almájaként. «A szabadságon 
kívül nincs üdv*, mondja a nemzetiségi kérdésről Kossuth Lajos. «Euró- 
pában a nyelvkérdést előtérbe helyezték, s ezt a szabadság soká fogja 
sínyleni. Ezt egy szerencsétlenség.* Mintha Mocsáry Lajos küzdelmének 
mottója lenne ez a kossuthi szó. Hasonlóképp mintha Kossuth muni- 
cipiális gondolatai színeznék alá a megye kérdésében vallott álláspontját, 
mely annyira szembeállította az állami központosítással. Kossuth 1862 
májusában nyilvánosságra jutott tervezete az ország egysége mellett 
számol a nemzetiségek tudatos személyiségével; a szászok történelmi 
székeit fenn akarja tartani s —  mivel külön erdélyi nemzet, nemzetiség 
nincs és nem is volt, mint volt horvát nemzet, ahogy a horvát állami
nemzeti problémára ekkor már annyira ügyelt Kossuth Lajos, —  az 
erdélyi románokról azt tartja, hogy azok majd a községi és megyei 
önkormányzat keretében, a jogegyenlőség és az általános szavazati jog 
segítségével találnak nemzeti egyéniségüknek érvényesülést.1

Az 1868.44-es törvény.

Mocsáry politikai eszményeinek a hagyomány és az önkormányzati 
szabadság mellett harmadik eleme a szigorú legalitás. Élete nagy része 
az 1868:44-es törvény érvényesüléséért folyó küzdelemben telik. Az 
1868:44 törvény pedig mintha csak tovább fejlesztené és konkretizálná 
Kossuth programmját, mely a szabadság és nemzeti egyéniség ügyének 
érvényesítésére az ősi megyei intézményt jelöli meg a magyarországi 
nemzetiségek számára. A nemzetiségi törvény az 1860-as évek békülékeny 
hangulatának szülötte volt. Mocsáry Lajos élete alkonyán is szívesen 
gondol vissza erre az időre : 1848/49 tanulságai megtanították a magya
rokat és nemzetiségeket egyaránt, hogy a béke és megegyezés útját kell 
keresniök. Mocsáry nem áll egyedül a békehangulat terjesztésében. 
Kemény Zsigmond már 1851-ben visszaidézi Széchenyi 1842-es akadémiai 
beszédét ; Kemény Gábor br. 1859-ben beszél a nemzetiségi kérdés 
megoldásáról; Károlyi Ede gr. <rfederált Hunniát* emleget, mely még a 
«nemzetiség szabad megválasztásának* nagyon is merész, mechanisztikus 
elvét is felveti, miközben a közös haza közös felépítéséről beszél; Tisza 
Kálmán, a központosított nemzeti állam kifejlesztője az 1861-es ország- 
gyűlésen még rendkívüli megértéssel szól a nemzetiségek ctországos* és

1 A Dunakonföderáció terveiről 1. Deák Ferenc beszédei, V. k., n .  1.
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közjogi igényeiről s éppen ó az, ki méltányos szavak kerestében veszi át, 
az országgyűlés alelnökeként, a szlovákok 1861-es turócszentmártoni 
országos territoriális-tartományi-közjogi deklarációját. Eötvös József 
megegyezést hirdető nézetei mintha szétáradtak volna, tartalmuk köz
kinccsé változik. Mocsáry Lajos Eötvös egyik legelső méltat ója, szintén 
ott van az 1861-es országgyűlés szónokai között, amint a megegyezés 
szellemét emlegeti. A  magyarság nem fél többé a nemzetiségi kérdéstől, 
mondotta az 1861 május 31-i ülésén, mert a nem magyarajkú honfi
társak átlátták, mit várhatnak ellenségeinktől; nem félünk a nemzetiségi 
kérdéstől, folytatja, mert van bennünk kellő önmérséklet, a kellő belátás 
és mindenek fölött az igazságosság érzete, hogy e nehéz kérdést megoldás
hoz segítsük. A hazafi keble kimondhatatlan örömmel telik el, amint 
látja a megértés és megegyezés szét áradó erejét az országgyűlésen és a 
hazában. Egy évtizeddel ezelőtt még rendkívüli izgatottság uralkodott 
a nemzetiségi kérdés tekintetében. De büszkeséggel kell nézni a politikai 
fogékonyságra, mely e kérdésben megnyilatkozik és mely lehetővé teszi, 
hogy a nemzetnek ily hasznára vált a szenvedések kemény iskolája. 
Ha valami az átkos szeparatisztikus vágyakat szíthatná, az éppen az 

osztrák hatalom átkos politikája, mely folyton ellenünk ingerli a más 
nemzetiségeket. De tudjuk jól, mondja tovább Mocsáry, hogy folyton 
fogja is ingerelni, ameddig könnyenhívő és felizgatható tömegeket talál. 
Maga alatt vágja a fát az osztrák hatalom, midőn ily hathatós eszközöket 
alkalmaz ellenünk. A nemzetiségekhez fordulva így szólt : Legyenek 
meggyőződve másajkú testvéreink, hogy komolyan és őszintén készek 
vagyunk megadni mindazt, ami a haza integritásával összefér ; midőn 
velünk van dolguk, akkor nem a Gleichberechtigung embereivel van 
ügyük, s meg lehetnek győződve, hogy a magyar, ha ígér és amit ígért, 
azt szentül meg is fogja tartani.1

íme, Mocsáry koncepciójában, akárcsak a kor függetlenségi és 
általános magyar gondolkozásában, a nemzetiségi kérdésnek nincsenek 
külön irányai, külön belső törvényszerűségei. Kossuth ideológiai állam
tervezete is mindent feltesz a szabadság ügyére ; az általános magyar 
hangulat azt hiszi, hogy a nemzetiségek egyfelől az osztrák és a cári 
reakciónak a szabadság ellen felvonultatott eszközei, másfelől meg, 
hogy a nemzetiségek nem saját tengenciáik, külön egyéniségük politikai 
és területi fejlesztése irányában haladnak, hanem mozgalmuk külső 
izgatás eredménye csupán.

Holott éppen az 1861-es év, az alkotmányos korszak kezdete a 
tanúja annak, mint élednek fel a nemzetiségek 1848-as emlékei. A szabad
ság szelleme 1848-ban nem hatott egy irányban. A  dinasztiával és a 
reakcióval való szövetség a nemzetiségeknél inkább csak taktikai elem, 
semmint belső meggyőződés. A szlovák, ruszin, román, szerb, horvát 
mozgalmak belső természete demokratikus, de egyben külön nemzeti, 
territoriális és közjogi jellegű is, tehát a szabadság egyetemességét 
fegyverként hordozó magyar nemzetállam ellenére forduló. 1848 és a

1 A nemzetiségi törvény tárgyalási anyagát kiadta vitéz Nagy I%*án : A  nem
zetiségi törvény a magyar parlament előtt, 1861— 1S68. Bp., 1930.

20 Mttity*rsfl(rtudom6ny. 3 0 9



szabadság tehát mást és mást jelent magyarnak és a nemzetiségeknek, 
vagy éppen végzetesen ugyanazt jelenti: a teljes területi, nemzeti és 
politikai integrációt, amiből újabb végtelen és tragikus küzdelmek 
születtek. íme, 1861-ben is újra felemelkedik a szerb szeparatizmus, 
megmozdulnak a románok is és a szlovákok fellépnek a külön nemzeti 
politikai közigazgatási terület, autonómia program injával, —  ez utóbbi 
határozottan hangoztatja, hogy nem akar elszakadást, hanem csupán 
♦ etnográfiái* alapon külön belső önjogúságot Magyarországon belül. 
Tehát készen állanak a tendenciák, melyek szintúgy (148-as alapon* 
szembefordulnak az ország egységével, még inkább a magyar nemzet 
és nyelv szuppremáciájával és ezt csak «társnyelvként* ismerik el maguk 
mellett, a magyarországi nemzetiségek egymás mellé rendelését köve
telik.

Az 1861-es országgyűlésen éppen annyira nyilvánvalók voltak e 
tendenciák, mint 1868 végén, a nemzetiségi törvény meghozatalakor. 
A magyar álláspont kitartott az ország egysége és oszthatatlansága 
mellett, amit a nemzetiségi törvény deklarált is s belül az individualista 
és szabad társulási álláspontra helyezkedett, míg a nemzetiségek kezdet
től fogva ((kollektív* —  territoriális — közjogi alapon állottak. A magyar 
nemzetiségi törvény nem ismert el az országon belül mást, mint az egy 
♦ politikai magyar nemzetet*, melynek nyelvi különbség nélkül minden 
polgár tagja ; viszont a nemzetiségek többször kifejetett álláspontja 
egy-egy zárt területet az ottlakó nép nyelve és hovátartozása szerint 
külön, közjogi egységgé akart deklarálni. A nemzetiségek ilymódon 
tiltakoztak az 1868:44-es törvény ellen, kivonultak a képviselőházból 
s midőn hosszú évek múltán, az egységes magyar nemzetállam követ
kezetes kiépítésének hatása alatt, már vissza akartak volt térni az 1868-as 
alapra (nem emlegetvén a maguk külön 1848-as területi-közjogi jog
címeit), akkor azt vetették ellenükre magyar nemzeti részről : miként 
kívánhatják az 1868:44 végrehajtását, hiszen tüntettek ellene s véle 
szemben teljesen negatív álláspontra helyezkedtek.1 A magyar álláspont 
továbbá nem akart tudni arról, hogy a nemzetiségek «országos nemze
tekké* nyilváníttassanak, akik nemzetiségi és területi különállását az 
ország egységén belül alaptörvény deklarálja. A magyar álláspont elve
tette azt a nemzetiségi javaslatot, hogy a megyéket, járásokat és választó- 
kerületeket a nemzetiségi elv szerint kell kikerekíteni, hogy ott aztán a 
nemzetiségek relatív többséget alkossanak, a hivatalos nyelv itt a több
ségi nyelv. Eötvös József egyszer meg is mondotta, hogy félti az ily 
kikerekítéstől az ottmaradt kisebbséget, nehogy tán elnyomassék. 
A nemzetiségi képviselők ekollektív* törekvéseivel szemben a magyar 
álláspont az egyént tette meg a nemzetiségi törvény jogalanyává és nem 
reagált arra a nemzetiségi törekvésre, mely bizonyos szuverénitást akart 
biztosítani az egyes «kikerekített» területeken a nemzetiségeknek, azaz a 
tervezett és vélelmezett «országos nemzeteknek*. A nemzetiségek ekkor 
keserűen vették tudomásul az 1868:44 meghozatalát, azt jogfeladás-

1 Erról 1. p l.: Bethlen István gróf beszédei és írásai. Bp., 1933., !•» 20. 1. —  
Interpelláció a román irredenta mozgalmak ügyében.
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nak tartották ; míg tőlük elvétetett a területi alapon való autonómia 
lehetősége, addig —  hangoztatták —  a magyarság mit sem engedett 
előjogaiból. A nemzetiségi törvénynek nincs szankciója, ami hamarosan 
éreztette is hatását, — a centralista nemzetállam apostolai —  Grünwald 
Béla, Apponyi Albert, Szilágyi Dezső és végrehajtói, mint Tisza Kálmán 
nyugodtan tehették túl magukat messzibb terveik érdekében a nemzeti
ségi törvényen, mely Deák és Eötvös szellemében fogant, de nem vált 
sohsem gyakorlattá, nem volt más, mint ideológia.

Mocsáry Lajos e nemzetiségi törvény végrehajtásának, az életbe 
való átvitelének szentelte politikai pályáját. Nem kívánt többet, mint 
amit a törvény meghatározott. Az 1868 :44 kimondja, hogy az ország 
összes polgárai az alkotmány alapelvei szerint egy nemzetet képeznek, 
politikai tekintetben, az oszthatatlan, egységes magyar nemzetet. Ez 
a nyugati nemzetállami eszmében fogant gondolat azonban számol vele, 
hogy az országban több más nyelv és nemzetiség is él. A «politikai magyar 
nemzetnek! a hon minden polgára, bármely nemzetiséghez is tartozzék, 
egyenjogú tagja. De mivel Magyarországon jogi tekintetben teljes egyen
jogúság áll fenn, az egyenjogúságot csak az országban divatozó többféle 
nyelvek hivatalos használatát illetőleg vonták külön szabályozás alá, 
ami a kormányzatot,az igazságszolgáltatást,az oktatást érinti. Magyar- 
ország államnyelve a magyar ; ez az országgyűlés nyelve, ezen hozatnak 
a törvények, de az országban élő többi nyelveken is kiadandók hiteles 
fordításban. A törvényhatóságok jegyzőkönyveit magyarul viszik, de 
más nyelven is szerkeszthetők, ha a bizottsági tagok egyötöde így 
kívánja. Akiknek a magyar nem anyanyelve, más nyelven is szólhatnak. 
A törvényhatóságok a kormányhoz intézett irataikban az államnyelv 
mellett hasábosán jegyzőkönyvi nyelvüket is használhatják. A törvény- 
hatósági tisztviselők a községekkel, egyesületekkel, intézetekkel és 
magánosokkal szemben lehetőleg azok nyelvét használják. A bíróságok
nál hasonlóképpen az ország minden lakosa saját nyelvét használhatja ; 
a felső bíróságok nyelve magyar. Külön rendelkezések vonatkoznak az 
egyházak szabad nyelvválasztási jogára. A községek belügyeiben pedig 
a polgárok szabadon használhatják anyanyelvűket. Nemzetisége senki
nek sem szolgálhat akadályul, hogy bármely méltóságra, vagy hivatalra 
emelkedhessek, sőt a kormány gondoskodni fog róla, hogy a nemzeti
ségek közül közigazgatási tisztviselők, főispánok is kineveztessenek.1

Némely nemzetiségi politikai és történetírók (a szlovákok közül J. 
Botto, majd Hodzsa Milán) azt tart ják, hogy a Deák-párt szelíd kormánya 
után az 1875-ös fúzió döntötte el az 1868 : 44-es törvény sorsát. A kor
mányra került balközép odahagyta a régi szabad elveket —  ekkor lép 
a makacs függetlenségi ellenzékiség útjára Mocsáry Lajos is —  s hogy 
elterelje a figyelmet saját elvfeladásáról, tág teret nyit a soviniszta 
agitációnak, amiben a jobbközép —  Apponyi, Grünwald Béla, Szilágyi 
Dezső —  is támogatták a kormányt és a kormánypártot. Hamarosan

1 Szekffi Gyula : Három nemzedék, Bp. (III. kiadás), 199. 1. A nemzetiségi 
kiegyezés című fejezetét; Deák beszédeit (D. F. beszédei, Kónyi, V. k., 113. 1. - 
VI. k., 96., 113., 191. 1.
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vége volt tehát az 1868 : 44-es törvény rövid dicsőségének, melyet 
annyira ünnepeltek. Eötvös József már halott volt s nézetei egészen 
hatástalanok maradtak. Deák Ferenc méltányos álláspontja sem érvé
nyesült soká ; az 1872 január 23-i ülésen újvidéki szerb gimnáziumról 
mondott beszéde egyik végakkordja a megbékélés szellemének. A Haza 
Bölcse a nemzetiségi képviselők helyeslése közt fejtegette, mennyire 
szükség van nemzetiségi gimnáziumokra, mennyire szükséges az általános 
művelődés érdekében a nemzetiségi nyelven való oktatás, mert ellenkező 
esetben a nemzetiségi ifjak műveletlenek maradnak, hiszen magyar 
nyelven, mely nekik idegen, nem tudják elsajátítani a szükséges művelt
séget. Ne kényszerítsük a nemzetiségi ifjakat magyar iskolába ; a nemzeti
ségeket nem nyerjük meg a magyarosítással ; nem magyarosításra van 
szükség, hanem a magyar viszonyok megkedveltetésére. Ne tegyük 
ellenségeinkké a nemzetiségeket ; még ha kevesen is volnának és volna 
erre hatalmunk, kiirtásuk istentelen barbárság lenne s ha az újvidéki 
szerb gimnázium gondnoksága nem akarja elfogadni az államsegélyt a 
kultuszminisztérium beleszólásának ellenértékeként, állítson az állam 
másutt, Zomborban, Becskercken, kiváltképpen szerb vidéken egy 
«kiválóan szerb gimnáziumot*. Deák Ferenc nézetei e tárgyban sokban 
emlékeztetnek Mocsáry Lajos pár évvel utóbb hangoztatott gondola
taira, —  de akkor már ellenzés, idegenség fogadta tételeit, melyek a 
szabadság és méltányosság klasszikus magyar politikai hagyományainak 
utolsó öröksége voltak egy ér tét len kor közepette.1

Hogy Mocsáry Lajos magányát és küzdelmének jelentőségét meg
értsük, fel kell idéznünk a közhangulatot, mely az 1870-es evek vege 
felé kialakult a nemzetiségi kérdés és a nemzetiségi törvény telöl ; ebben 
a légkörben szó sem lehetett már Deák Ferenc nyugodt és méltányos 
álláspontjáról, mely a nemzetiségi nyelveket is műveltségi orgánum
ként tekintette. A magyar állami centralizáció terjedő hatalmúnak 
egyik legfontosabb jellegzetessége, hogy nem ismeri el Magyarország 
területén a nemzetiségi ^nemzeti* organizmusokat és külön kezeli a 
politikai, közigazgatási —  territoriális —  autonóm-vezetést igénylő, 
arról soha le nem mondó, 1848, 1861 szeparatista emlékeit őrző intelli
gencia és a nép ügyét. Ahogy Magyarország területei 1867 után végleg 
kilépnek a patriarkális korszakból, a nemesség helyére a magyai közigaz
gatás és középosztály következett, mely határozott módszerekkel 
elejét vette, hogy a nemzetiségi intelligencia gondolkozása a maga 
szeparatisztikus, a határokon túltekintgető hajlandóságaival urra 
legyen a népen. E korszellem legnagyobb szószólója, az egységes 
magyar nemzetállam apostola Mocsáry Lajos nagy ellenfele, Grünwald 
Béla volt. ,

Grünwald Béla mindenestül az «új Magyarország* embere, tudo
másul veszi a történeti hagyományt, de azt kritikával és realisztikusan 
kezeli, nem viseltet semmilyen kegyelettel a múlt iránt. Istene az allam 
és a központi hatalom s a peremet lakó nemzetiségek, valamint a tor-

1 Deák beszéde az újvidéki szerb gimnázium és egy új szerb intézet tárgyá
ban, 1. D. F. beszédei (Kónyi), VI. k., 337. 1.

812



ténelmi nemesség elleni érzései eleve kizárják, hogy megértéssel legyen 
a külön táji és társadalmi elemeket a régi hagyomány nyom enn- 
tartó, esetleg a régi hagyományt és a nemzetiségeket összefűző vár
megye iránt. A  Deák-párt szelidebb kormánya nincs ínyére ; erős mód
szereket, hatalmi eszközöket sürget; támadásait egyszerre intézi a 
megyei és nemesi hagyomány és a nemzetiségek ellen. A történelmi 
múltat csak annyiban veszi tudomásul, amennyiben az a centralista 
modern nemzetállam igazolását és folytonosságát szolgálja. Nagy híve 
az asszimilációnak, mesterségesen erőteljes és hatalmi módszerekkel 
történő iskolázással akarja emelni a magyarság lélekszámát ; számára 
a nemzeti eszme kritériuma a nyelv s.a nemzetiségi nyelv minden meg
nyilvánulása veszélyes szeparatizmus. Elviselhetetlennek érzi nyugati 
példákon iskolázott közjogi formalizmusa és franciás közigazgatási 
ösztöne, hogy az állam elemei, a terület, népesség és föhatalom ne 
jelentsék Magyarországon ugyanazt, mint a nyugati nemzetállamokban. 
Eszménye a racionális, hideg, nyugati nemzetállam. Csakhogy gondo
latait porosz módszerekkel akarja megvalósítani. Bismarckot csodálja, 
helyesnek tarja a poroszországi lengyelek elleni rendszabályokat, azok
hoz hasonló módszereket sürget nálunk is. S kortársai valóban el is 
hitték Grünwald Bélának, hogy a nemzet és az állam mechanisztikus 
úton, hatalmi eszközökkel fejleszthető, illetve gyarapítható. Grünwald 
Béla a magyarosítás hatalmi apparátusának kiépítésében látta a 
magyar nemzet jövőjét. Eszméi roppant hatással voltak kortársaira, 
majd egészen az 1918-ig következő nemzedékre. Grünwald Béla által 
kezdődik nálunk az az etatizmus, mely a nemzetet és államot egynek 
tartja, mely a hagyomány és a soros ellenében csak egyetlen nemze
tet ismer el egy állam határai között.

Mocsáry Lajos veszedelmesnek érezte Grünwald Béla agitációját. 
Egyénisége és emberiessége ellenkezett Grünwald nézeteivel. Mocsáry 
a nemzetiségekre kiterjedő emberi egyenjogúság híve volt ; ez a valóban 
hagyományhű nagy magyar nem látott semmi különbséget a magyarság 
és a nemzetiségek emberi mivolta közt. A XIII. századból eredő Ősi 
család sarjában nem volt irántuk semmi úri gőg. Holott ekkor, talán 
éppen Grünwald hatására, felemelkedett az a vélemény, mely a magyar 
nyelviségben, a magyar nyelvhez való asszimilációban «uri» principiumot 
látott. Grünwald Béla, akinek akkora szerepe volt 1874-ben a szlovák 
középiskolák megszüntetésében, határozott vonásokkal ki is dolgozta 
ezt az «úri» öntudatot. A Felvidékről írott röpiratában nyíltan hangoz
tatja a szlovákok beolvasztóereje miatti aggodalmait s mivel szerinte 
a szlovák politika a külfölddel kapcsolatos, el kell szakítani a többi 
szlávoktól a szlovákokat. A magyar nemzeti lét Grünwald számára az 
úriassággal azonos, míg a szlovákokat rossz jellem, alázatosság, alacsony- 
rendüség jellemzi. A szlovákoknak nincs és nem is lehet műveltségük, 
írja ; különben sincs tót nemzet, csak tótul beszélő lakosság. A művelt
ség Grünwald Béla szerint csak magyarnyelvű lehet, — ezt a gondolatát 
vette át Apponyi Albert, illetve Szilágyi Dezső. A szlovákok eleme a 
korlátoltság, a szlovák ügy hívei társadalmilag, szellemileg és megjele
nésben alacsonyrendü emberek. Az iskolák váljanak magyarosító géppé,
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melyek tót fiúkból magyarokat nevelnek. Ez az «úri» korszellem aztán 
abban is megnyilatkozik Grünwaldnál, hogy kifogásolja, hogy a szlovák 
ügy hívei közt alig van intelligens ember ; mind iparosok, kereskedők, 
mészárosok, általában (közönséges emberek*, akik sohsem vesztették 
el kapcsolatukat a parasztsággal. Egy másik röpiratíró még tovább fejti 
ezt a különbséget, miközben elmagyarázza, hogy a szlovák intelligencia 
mennyire veszélyes a magyarságra. Kifogásolja, hogy a protestáns 
szlovák papok, általában az intelligencia «nem emelik fel a népet*, hanem 
aleereszkednek* hozzá ; érdesek, durvák, elparasztosodnak, a műveletlen 
tömeg nyelvén beszélnek, annak életmódját követik ; csak polgári- és 
parasztcsaládokkal érintkeznek ; a szláv érzelmű emberek külsejére is 
kiül ez a gyűlölködés, korlátoltság és közönségesség ; az ilyen emberek 
arca valóban (pánszláv jellegű*. Ismét egy másik röpiratíró szerint, aki 
a nemzetiségi intelligenciában aegészen visszatetszőnek találja a tót 
nyelv és faj határtalan szeretetét és imádatát* —  ami a kor véleménye 
szerint hazaellenes, —  nincsen szlovák nemzetiség és az 1868 : 44-es 
törvény a haza kifelé szolgáló ellenségeinek javára szolgál és a pánszlávok 
malmára hajtja a vizet, a haza ellenésgeinek fegyvert ad kezébe, veszé
lyezteti az állam egységét és mindenképpen ellentétes a nemzet legfon
tosabb érdekeivel, nem fér össze a nemzet méltóságával. Az 1868 : 64-es 
törvény olvassuk tovább, útját állja a magyarosításnak és következetesen 
az ország feldarabolásához vezet, míg a magyarság fennmaradása egyedül 
az erőteljes magyarosítással biztosítható. Széchenyi és Eötvös vall
hatták bármilyen más nézetet, olvassuk ugyanitt, de nem ismerték a 
Felvidéket, —  a nemzetiségi kérdést illető tételeik erre a földre nem 
alkalmazhatók. Ismét egy másik ily irat nyíltan helyesli Grünwald Béla 
hatalmi nézeteit ; helyes volt a szlovák gimnáziumok és a Slovenská 
Matica megszüntetése s a jövőben sem szabad tűrni idegen nyelvű 
közművelődési egyesületek és iskolák felállítását, hiszen ezek az állam- 
ellenesség tűzhelyei. Ismét másutt azt olvassuk, hogy Magyarországon 
magasabb kultúrára csak a magyar alkalmas ; a nemzetiségek nem 
életképesek, nem oprimordiumok*, már a természet is kijelölte satnyú
lásuk és pusztulásuk útját, önálló művelődésre képtelenek, vissza- 
maradottak, evolúcióra alkalmatlanok intellektuálisan visszamaradottak. 
A magasabb kultúrájú nemzetnek joga van magához vonzani, magához 
emelni, ha kell, kényszerrel is magába olvasztani az alacsonyabbrendűt. 
A vezetőképesség és intelligencia a magyarok oldalán van. A szlovákok 
és románok állapota kultúrellenes, bennszülött, gyarmati jellegű ; lakó
helyük pár megyényi sötét elzárkózás Európa közepén, a fejlődés útjá
ban. Mindez nem jogosít nemzeti műveltségre és különállásra, de ben
nünket arra kötelez, hogy ezt az emberanyagot a magyar kultúra szférá
jába vonjuk. Míg ezekkel a nézetekkel szemben a nemzetiségek szószólói, 
akik például fájdalmasan kérdezték Grünwald Bélát, miért nem lehetnek 
(úriemberek* a szlovákok, Mocsáry és Deák tételeire hivatkoztak. Idézik 
Mocsáry határozott különbségtételét hazafiság és nemzetiség között. 
Hiszen Mocsáry szerint, mondják, a haza jó szemmel nézhet minden 
nemzetiségi mozgalmat, mert ez a lakosság életerejének jele, ha illő 
határok között mozog. Utalnak Mocsáry véleményére, hogy t. i. az
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országgyűlés az egész országot képviseli, minden lakost; az ország- 
gyűlésnek nem lehet az a célja, ami egy magyarosító egyesületnek. 
Valóban, Mocsárynak éppen a gyökeres magyarságról vallott nézetei 
homlokegyenest ellenkeztek az i8So-as évek soviniszta korhangulatával; 
elveit következetesen vállalta és hangoztatta ; sorsa nem is lehetett 
más, mint a magány s már-már kétségbevonják jó magyarságát is.1

Nemzet és nemzetiség.

A szabadságharc utáni szomorú korhangulatban, a csalódás és 
reális felismerés vegyes légkörében születtek Mocsáry Lajos gondolatai 
a nemzetiségi kérdésről. A hatvanas évek neki mindig a kibékülés és 
megértés korszakát jelentették. Ekkor írja ő maga is azt a két munkáját, 
melyek összefoglalják a nemzetiségi kérdésben vallott nézeteit.

1858-ban jelenik meg Pesten a «Nemzetiség». Hangja még szelíd, 
szerény, csupa keserűség, csupa lelkiismeret vizsgálat : helyesen cse
lekedtünk-e 1848/49-ben? Oly korban írja müvét, midőn ^hallgatnak 
legjobbjaink* és a nemzeti öntudat visszavonul a családi tűzhely 
köré. Mocsáry úgy érzi, első feladatunk — ez most a hazafiság tartalma, —  
hogy megóvjuk a fajunkhoz való hűséget. Egy államiságától megfosz
tott, csupasz népi mivoltában megmaradt nemzet fia beszél így, akit 
azonban felemel —  erről már beszéltünk —  a magyar nemzetis^ és a 
magyar nemesség társadalmi azonosításának osztályöntudata. A  firma 
a miénk, írja, de az országban elmaradottság uralkodik, a rossz érte
lemben vett vidékiesség terjeng mindenfelé, nem ismerik a külföld 
példáit, nem utaznak, nem ismerkednek. Romok között élünk, foly
tatja Mocsáry, ne legyünk hát sem szabadelvűek, sem konzervatívok, 
csak jó magyarok.

Mocsáryra nagy hatással voltak Eötvös József nézetei. Nem győzi 
dicsérni Eötvös emelkedett szellemét, mely magasabb és függetlenebb 
távlatból nézi honunk mozgalmait, de nálunk nem figyelnek eléggé reá. 
Ám Mocsáry jóval praktikusabb oldalról közeledik a nemzetiségi kérdés 
felé. Az egyenlőség, szabadság, egyetértés a vezércsillaga. De közben 
kemény realizmussal nézi Magyarország dolgát. A nemzet és nemzetiség 
dilemmájában megkülönbözteti az ország, a haza, a nemzet fogalmait. 
Az ország jelenti a földet és annak kormányát, a haza : a politikai állapot-

1 Grünwald Béla : A Felvidék. Politikai tanulmány. Bp., 1878. A  Grünwald 
nyomába jövő röpiratirodalomból 1. Felvidéki (Fhébusz János): Protestantizmus 
és pánszlávizmus. Bp., 1882 ; Pelsőczy H. Gyula : Magyarország és a tótok. Bp., 
1882; Dr. Kostenszky Géza : Nemzeti politika a Felvidéken, Bp., 1893. Dugonich 
Titusz : A tót nemzetiségi mozgalmak fejlődésének története. Túrócszentmárton, 
1903. Gr. Esterházy János : A szláv áramlatok és hazánk. Bp., 1902 (utalásokkal 
Danilevszkij hatására a szlovákok között). Baloghy E rnő: A  magyar kultúra és 
a nemzetiségek. Bp., 1908. Szlovák részről: Mudroü Mihály : Protestantizmus 
és pánszlávizmus. Felelet Felvidéky hasoncímű röpiratára. Pozsony, 1882. E szel
lemi körbe sorozhatjuk dr Körösy József statisztikai m unkáját: A Felvidék eltóto- 
sodása. Bp., 1898.
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ból eredő érzelem, a nemzet oly emberek összessége, akik egy eredetűek, 
egy nyelven beszélnek, egy családot alkotnak. Ily értelemben, hogy az 
ország, a haza, a nemzet egyet jelentenek, nincs Magyarország. De 
igenis van Magyarhon területén a magyar mellett tót, szerb, oláh, 
horvát nemzet is. Az ember előbb ember a dolgok természeti rendje 
szerint, csak aztán tagja az országnak, nemzetnek és fia a hazának. 
A különbözőséget az emberek között a nemzeti nyelv teremti, amiből 
külön csoportok támadnak, külön érzelmek születnek. Mocsáryt ily 
kérdések foglalkoztatják : mi a különbség a haza és a nemzet iránti 
szeretet között ? —  van-e egység a haza és nemzet között ? —  megszabja-e 
a nemzet kiterjedése a haza határait? —  van-e és milyen ellentét a nem
zet és haza fogalmai között? —  hogyan él egy hazában több nemzet, 
miközben versengenek egymással és küzdenek az egyenjogúságért? 
Mocsáry azt mondja, hogy az lenne a természetes állapot, ha a haza 
és nemzet egyet jelentenének, egyek lennének. De a sors összezavarta 
ezt a kapcsolatot. A külön nemzetek nem mindig alkotnak külön hazát. 
Közös hazában élhet több nemzet is. Élhetnek nemzetek több egymás 
ellenében kikerekített hazában is. A nemzeti eszme végzetes csapás 
az emberi nemre Mocsáry Lajos szerint. Az emberek összekeveredése, 
több nemzet együttélése, az, hogy a nemzet nem jelent mindig egyet 
a hazával, a nemzetek egymás elleni harca mind csak az emberi nem 
hátravettetésének jele. A nemzetek közti különbség elemei közt ott 
említi Mocsáry a nemzeti génius és a fejlettség különböző fokát. Keve
redés és összeolvadás által esetleg új nemzet keletkezhetik. Ha egyik 
nemzet uralkodni akar a másik fölött, akkor az a célja : az alávetett 
nemzet ne nyilatkozzék másként, csak az uralkodó által megszabott 
irányban.

Mocsáry Lajos úgy találja, hogy a nemzetiségi érzület hattérbe szo
rítja a hazafiságot. E lkeli intézni ezt a kérdést, hogy aztán közösen lát
hassanak a haza ügyei után. Addig nincs nyugalom. De vájjon helyes-e, 
hogy egyedüli elv legyen, hogy egy hazában csak egyetlen nemzet élhet 
és uralkodhatik. A természetnek az a rendje, hogy egy nemzet egy 
hazával birjon. De hogy segíthetünk rajta, ha két, vagy több nemzet 
él együtt? Valamelyik nemzetnek így le kell mondania a felsőbbségrol 
és megmaradhat külön nemzetnek, még ha nem is gyakorol irányadó 
szerepet. Ilymódon békére kell törekedniük. A  beolvasztás csak nagyon 
nehéz úton érhető el. Nehéz elképzelni is, hogy két nemzet felbomoljék, 
lemondjon természetes egyéniségéről és aztán így új nemzetté alakuljon. 
Erkölcstelen dolog elvenni akár egy embernek, akár egész nemzetnek 
birtokát, annyival inkább oly birtokot, mely szívéhez közel áll. Mocsáry 
magas erkölcsi tekintetekkel néz a nemzetiségi kérdésre. A nemzetiség
hez való ragaszkodás ősi természeti tulajdonság. Annak megváltoztatása 
erkölcsileg tilalmas dolog. Az így születő nemzeti ellentétek veszedel
meket támasztanak a hazára. Valósággal a haza iránti kötelesség, hogy 
valaki megmaradjon eredeti nemzetiségében. A patriotizmusnak és 
emberiességnek nem szabad összeütköznie. A haza különben akarat 
dolga, mondja Mocsáry s az akarathoz igazodik a szív hajlama. Hazát 
lehet újat szerezni, nemzetiséget változtatni nem lehet. A nemzetiség
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tehát Mocsáry szerint eredendő természeti tulajdonság. A hazafiságnak 
tágasnak kell lennie. Ahol a hazát elzárják a nemzetiségek elöl, a nem
zetiség önmagába zárkózik, netán még szembe is fordul a hazával. 
Ahol meg virul a hazafiság, ott nincs nemzetiségi mozgalom. Ahol 
a népeket valamely erő kiszorítja a hazafiúi érzés kötelékéből, ott 
eluralkodik a nemzetiségi ellentét. S itt Mocsáry rajongó szavakkal 
szól a hazáról és a hazafiságról, mely szerinte felül kell hogy álljon 
a nemzetiségen.

Nyomban fel is panaszolja, hogy nálunk a hazáról egyre kevesebbet 
beszélnek, de annál többet a nemzetiségről. Holott egyetemes haza
szeretetre van szükség, mely összefoglalja a népet és a területet. A tót, 
rác, oláh éppen oly hazánkfia, mint a magyar. Közös munkával kell 
dolgoznunk a közös hazáért. A nemzetiség a kebel, az érztelem, a szív, 
a természet kérdése ; emberi ügy, magánügy, a hazának nincs köze 
a nemzetiséghez, felül kell állnia rajta. A nemzetiségnek nem szabad 
a hazával összevegyülnie. A hazának nem szabad egyetlen egy nemzetiség 
oldalára állania és megfelejtkeznie egyetemes és irányadó szerepéről, 
ahogy felül áll az összes nemzeteken. Vissza kell tehát utasítani minden 
olyan nemzetiségi és párttörekvést, mely a hazát önmaga számára akarja 
kisajátítani. A nemzetiségnek, mint természeti tulajdonságnak kifejtése 
összhangban kell hogy legyen a hazával. A haza pedig jó szemmel 
nézhet minden nemzetiségi mozgalmat, ha az kellő határok közt mozog. 
Minden nemzetiségi mozgalom életerő jele. A hazának örülnie kell 
minden nemzetiségi mozgalomnak, ha az megmarad a megfelelő határok 
között.

Nyilvánvaló, hogy a reformkori értelemben Mocsáry nemcsak 
magyar nemzetről, hanem nemzetiségről is beszél, mint természeti tulaj
donságok foglalatáról. A magyar fajban és nemzetiségben nagy életerő 
nyilatkozott és ennek a magyar nemzetiségi életerőnek fenntartása való
sággal ^Magyarország életelve*: országos érdek. A magyar nemzetiség 
ébredése felélesztette az országot és a többi honlakók nemzeti érzelmeit 
is. Ebből ugyan bajok támadtak, de jobb az élet, mint a halál 
nyugalma. A magyar nemzetiség ügye egy Magyarország érdekével, 
ugyanekkor a másfajú nemzetiségek mozgalmainak tulajdonsága, 
hogy azok Magyarország érdekei ellen nyilatkoztak és máŝ  or
szágok érdekében, melyek Magyarországgal ellentétesek. Mi módon 
szolgálhatjuk a magyar nemzet és haza érdekét ? Két módon : meg- 
védjük támadás esetében és belterjesen gyarapítjuk. Mocsáry nem 
ajánlja a nyelv és nemzetiség erőszakos terjesztését. Erővel terjeszteni 
a nyelvet azzal, hogy másokat elnyomunk és rájuk erőszakolván a ma
gunk nemzetiségét, azt kiterjesztjük : igen kétes kimenetelű és kétes 
erkölcsiségű cselekmény. Nyerünk-e vele? Az asszimilációval és a szám
beli terjeszkedéssel lelketlen anyagot veszünk fel a nemzet testébe. 
Itt csődöt mond a legnagyobb önkény is, Többet ér a nemzetiség józan 
felfogása : a belterjes erkölcsi és szellemi művelés, a művelődés fejlődése,, 
a kultúra, pallérozás, önismeret és igazság.

Mocsáry csodálja Eötvöst, de kritikával is szól róla. Szerinte Eötvös 
túlságosan hidegen, majdnem gúnyoros hangon beszél a nemzetiségről.
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Ez káros hatású, hiszen a magyarok jövője csak a nemzetiségükhöz való 
ragaszkodásban van. De Eötvös, Mocsáry szerint, túl nagy fegyelem 
alatt tartja érzelmeit. Amiben valójában összeütközik Eötvössel, az 
Eötvös leírása a nemzeti eszme elemeiről. Eötvös szerint a nemzeti eszme 
rúgója valamely néphez való tartozás és az ebből eredő dicsőség öntudata ; 
része van itt a szunnyadó erők kifejtésének és a más népek fölötti ural
kodás akaratának és biztosításának ; Mocsáry semmiképp nem helyesli, 
hogy Eötvös szerint a nemzeti eszme lényege a magasabb hivatás ön
érzete és a mások fölötti uralkodás. A nemzetiségben más elemek is 
vannak, mondja. Itt van a természet és az ösztön dolga, az önszeretet 
és önfenntartás, a rokonság, az azonosság és a belőle eredő atyafiságos 
kötelék, családi érzés. Mocsáry nem hiszi, hogy korunkban lehet nép, 
mely magát többre tartsa a másiknál. A nemzeti eszme lényege ma már 
nem az uralkodás, hanem az önfenntartás vágya. Lám, a magyar fel
éledésben is mily nagy szerepet játszott az önfenntartás. De az önfenn
tartás ösztöne egyben ellene is mond a keveredésnek és vegyülésnek 
Mocsáry szerint. Nem hiszi azt sem, hogy az uralkodás vágya lenne a 
magyar nemzeti érzés hajtóereje. Nem «a sanyargatás és a végnélküli 
uralkodási teszik a magyar nemzetiséget, hanem a szabadság és a 
civilizáció. A civilizáció egyenes ellentétben áll a durva uralommal, a 
hódítással és a népirtással; a szabadság szelleme pedig garanciája 
annak, hogy megőrzik más népek szabadságát is. Mindenki tartsa meg 
saját nemzetiségét és söpörjön saját ajtaja előtt, ne uralkodjék másokon. 
Mocsáry tehát ^belterjes*, a «gyökeresi nemzeti eszmét ajánlja Magyar- 
ország népeinek, mely a szabadság és civilizáció garanciáival eleve 
ellentétes az uralkodás és hódítás indítékaival.

Mi okozza mégis, hogy Magyarországon akkora izgatottsággal for
dultak a nemzetiségi kérdés felé? Magyarországon nagy félelem ural
kodott az orosz és germán törekvésektől. Ebből a «páni rettegésből! 
született a nemzetiségekkel szembeni eljárás. A szlávokat semmibe sem 
vették ; a nemzeti önfenntartás ösztöne ezért lépett náluk működésbe. 
Itthon vigyázatlanul jártak el szláv honosaink iránt. «Hazámfiai! mond
juk ki őszintén a mea culpát! Csúfoltuk, lenéztük elejétől fogva a tótokat, 
azután pedig nagyon kimutattuk óhajtásunkat, hogy anyanyelvűktől 
megválva a miénket tegyék ugyanazzá!! —  fakad fel Mocsáryban a 
keserűség. A nemzetiségi törekvéseknek más és más célja van ; a nem
zetieszme nem ugyanaz az összes népeknél. Mi a szlávok célja? — kérdezi. 
Eleve tagadja, hogy volna pánszlávizmus a szláv népekben. A  pánszlá
vizmus rémalak, melyet az idegen népek rajzolnak horizontjukra. De 
igenis, része a szláv eszmének a polgári haladás vágya. A polgári haladás 
és a korszellem megszünteti a fajok közti különbségeket, —  beszéljünk 
hát őszintén, mi szlávok és magyarok.

Mocsáry le is vonja ennek az őszinteségnek összes következményeit. 
Kifejti, hogy a múltban a magyart nem lehet egyetlen uralkodó faj
nak tekinteni; elmagyarázza, hogy az ország szerkezete nem volt mai 
értelemben vett «nemzetii, hiszen bőven voltak tót nemesek is. De a 
nemzetiségi viszályok kezdetekor egyszerre megjelent «a pámszlávizmus 
rémeszméje*. A közös haza, igaz, mondja, nemesi jellegű volt. A magyar-
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országi szláv mozgalomban igen sok volt a művelődési elem, melynek 
alig lehetett köze Oroszországhoz. Elismeri Oroszország civilizációs 
törekvéseit, de megtagadja tőle a nemzeti eszme erejét; Oroszország 
hatalma és uralma teli van idegen elemekkel, ahogy idegen elemekkel 
telítődött történelme is. így vált a cári Oroszország az önkényuralom 
otthonává, a gondolkodás ellenségévé, —  s Mocsáry itt ugyanoly 
eszméket fejteget Oroszországról, akár a cseh haladók és demokraták, 
az orosz autokrácia ellenségei, akikkel együtt Mocsáry is tagadja Orosz
ország kizárólagos szláv nemzeti jellegét s akárcsak az 1840-es években 
Havliéek— Borovsk^, majd Palack^, utóbb meg Masaryk, a cári uralom
ban szinte csak az önkényuralom elvét látja és ítéli el. Teljesen egyedül 
áll tehát Mocsáry Lajos kora és az utána következő nemzedékek gondol
kozásában, midőn ily világosan különböztet a kis szláv népek demokra
tikus nemzeti törekvései és a pánszláv gondolatot imperialista célokra 
felhasználó cári autokrácia között. S itt keserűen szól róla, hogy 
Magyarországon nem vették tekintetbe a szláv mozgalmak és az 
orosz hatalom közti összefüggés miatti félelemben a szláv mozgalom 
nemesebb oldalait, a művelődés eszméjét és a szabadságot. A pánszláv 
gondolat a németeknél rivalitást, nálunk pedig páni rettegést keltett s 
a dolgok természetét senki sem vizsgálta mélyebben ; a szláv mozgal
makat csak felületesen nézték, a különféle szláv demonstrációk rakon- 
cátlanságai nyomán.

Lássuk be hibáinkat és igyekezzünk jóvá tenni azokat, ajánlja 
Mocsáry Lajos. Megrójja a reformországgyüléseken mutatkozó magya
rosító tendenciákat. Az országgyűlésnek valóban a «Regnum Hungáriáét 
teljesértékű képviseletének kellett volna lennie, minden rendű és nyelvű 
lakos képviseletének. A magyar nemzetiség és nyelv kizárólagossága 
nagy veszélyeket hozott Az országgyűlés képviselje a haza magasabb 
érdekeit és a magyar nemzetiség védje magát más eszközökkel. A nemesi 
országgyűléseken csak a nemesi rend küldöttei jelentek meg, ez pedig 
szinte teljesen magyar v o lt; az országgyűlés nem képviselte az országot, 
mégis minden tárgyról határozott. Az országgyűlések magyarosító tör
vényei azt a vélelmet keltik, hogy az ország lakossága kizárólagosan 
magyar nyelvű és nemzetiségű. Nagy hiba volt, mondja Mocsáry, a 
latin nyelv eltörlése ; mert bár káros volt a magyar nyelv és nemzetiség 
fejlődésére, mégis kapocs volt a nemzetiségek között. A latin nyelv 
elleni harc szakadást hozott az ország lakosai között. Ahogy a magyar 
nyelv a latin ellen érvényesülni kezdett, egyszerre megjelentek az elő
térben a többi anyanyelvek is a maguk természeti igényeivel.

Itt Mocsáry újabb nyomatékkai hangsúlyozza, hogy nem kell 
tartani a pánszláv rémképtől. A szláv népek és Oroszország között 
nincsen egység, tendenciáik különbözők, még ha a magyarországi viszá
lyok következményei ellenkező látszatot keltenek is. A pánszlávizmus 
és a szláv nemzetiség ügye közt óriási a különbség. Lássuk bê  hibáinkat 
és igyekezzünk jóvátenni azokat. Mocsáry Lajos mily utat ajánl? A bel
terjes nemzeti művelődés szerinte elejét venné annak, hogy a nemzeti
ségek egymást fenyegessék. Szembe kell szállni a mindenféle előítéletek
kel. Szabaddá kell tenni a nyelvművelést, hogy á hazában minden nép
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kifejthesse tulajdonságait. A béke és a harmónia reménysége lebeg 
Mocsáry fejtegetései fölött.

Két évvel utóbb, 1860-ban jelenik meg Pesten másik munkája, a 
«Programm a nemzetiség és nemzetiségek tárgyában*, mely az előbbi 
Írásnál is nagyobb realizmussal figyelmeztet a nemzetiségi kérdés jelen
létére. Az októberi diploma után írja könyvét Mocsáry Lajos, aki rögtön 
értésére adja olvasóinak, hogy a nemzetiségi kérdés nincs elhallgattatva, 
fellép az országgyűlésen, —  ma sem lehet ^könnyebben elbánni velők*, 
t. i. a nemzetiségekkel. A nemzetiségi kérdés szerinte a politikai érettség 
új próbája és a dicsőség koszorúját hozza el annak, aki végére jár. Ha 
a «régi modorban* újra a szenvedély határoz, bármilyen erőre vergődjék 
is fajunk, továbbra is nyílt és gyógyíthatatlan seb marad. Mint járjunk 
el? Az országban több népfaj él, mindegyik ragaszkodik nemzetiségéhez, 
tettre és harcra kész s a külföld is nagyon jól ismeri ezeket az ellentéte
ket. 1860-ra jobb hangulat támadt, a közeledés szelleme leng mindenft lé, 
de azért mégis megmaradt elsőrendű életkérdésnek, melynek elintézésé
hez nem elég a barátkozás, hanem tiszta és világos megegyezésre van 
szükség : dara pacta, boni amici. Ke folytassuk ott, ahol tizenkét év 
előtt elhagytuk. Pozitív lépések kellenek nemcsak érzésbeli nyilatkozatok ; 
Mocsáry Lajos sürgeti ezeket a pozitív lépéseket és biztosítékokat köve
tel, hogy régi politikánktól egészen eltéröleg kívánnunk fellépni azután 
a nemzetiségek irányában. Nyugtassuk meg őket, ahogy ehhez hozzá
jutunk, hogy nem akarjuk őket megmagyarosítani, mert még tartanak 
ettől. Tiszta eszmékre van szükség. Magyar részről fáj, hogy a magyar 
nem lehet többé egyedül úr, a magyar elem törvényekkel akarja elsán- 
colni magát, félünk a pánszlávizmus fenyegetésétől s azt hisszük, hogy 
csak az lehet jó hazafi, aki magyarnak született. «Szükséges, hogy a bús 
magyarok mielőbb lenyeljék ama keserűnek vélt falatot, hogy minden 
e hazában élő nemzetiségnek meg kell adni illető jogát.*

Közben Mocsáry újra előhozakodik keserűségeivel, hogy Eötvös 
József nagy művét a XIX. század uralkodó eszméiről éppen úgy nem 
méltányolják, mint az ő «Nemzetiség»-röl írt munkáját. Megvédi Eötvöst 
Kemény Gábor br. támadása ellen ; ugyanakkor maga is újra kifogásolja, 
hogy Eötvös a nemzetiségi eszmét ebbe a «két famozus tételbe* foglalja 
össze : minden nemzeti törekvés alapja a magasabb hivatás érzete ; 
célja pedig az uralkodás. Eötvöst tisztelik, hódolnak előtte, írja, de 
senki sem elemzi müveit és még kevésbbé elemzik a nemzetiségi kérdés 
és a nemzeti eszme nyilvánulásait.

Erre az elemzésre és boncolásra válallkozik Mocsáry Lajos új mun
kája. ^Nemzetiség* szerinte hármat jelent : I. uralkodó eszmét, 2. magyar 
nemzetiséget, 3. a hazánkban lévő különböző nemzetiségeket. Hosszasan 
beszél a magyar nemzetiségről, eszméit már előbb ismertettük az igazi, 
gyökeres magyarságról. Mint viselkedjék a gyökeres belterjes magyar
ság a nemzetiségek mozgalmai iránt? Itt előbb külön szól a horvát 
kérdésről. Elhibázottnak tartja a reformországgyüléseknek a horvát ok
kal szembeni magatartását. Kifogásolja az 1827-i, 1839/40-es, 1843-i 
horvát-magyar törvényhozás tételeit, melyek a magyar nyelvet be
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akarták vezetni Horvátországban. A horvát kérdés változatait a kővet
kező tételekben foglalja össze : I. a szláv nyelv és nemzetiség természetes 
feléledése, 2. a pánszlávizmus, illetve az orosz gondolat hatása, 3. a 
helyi horvát municipiális jogok védelme. 4. Oly szempontok, melyekről 
nem szólhat ezúttal, —  nyilván a dinasztiát és annak 1848-as horvát 
politikáját érti. Horvátországnak megvannak a maga külön tartományi 
—  országos határai, —  Horvátország külön nemzet (az emigrációban 
már így vélekedett Kossuth Lajos is). Ezeket a határokat tisztelni kell. 
De az országban másutt nem lehet szó ily elhatárolásról. Mocsáry 
kitart Magyarország állami egysége mellett. Például Erdélynél sem lehet 
szó külön tartományi személyiségről. Erdély nem volt nemzet. Különben 
is az ország többi területei mind kevertek, Erdély is. Nem lehet fel
szabdalni Magyarországot az etnográfiai mappa szerint. Erdélyben fenn 
kell tartani az Uniót a szabadság és jogegyenlőség értelmében. De ha 
Erdély külön területté emelkednék, akkor az oláhokat igenis be kell 
venni negyedik országos nemzetnek.

Ám az ország egységének sérthetetlensége aggodalommal tölti el 
a nemzetiségeket. Félnek a magyar nyelv terkjesztéséről, de közben mégis 
felemelkedik közöttük a hazafiúi hangulat és reménykedés. Mocsáry azt 
hiszi, hogy 1860 talán oly fordulatot jelenthet,midőn mindent újra lehetne 
kezdeni. Hát mit óhajtanak a nemzetiség, kiket eltölt a hazafiúi hangulat ? 
Óhajuk, hogy a közéletből nemzetisége miatt senki ki ne zárassék. 
Óhajuk, hogy nemzeti nyelvük az iskolákban ne csak taníttassák, de 
valóban tanítási nyelv is legyen. Óhajtják a közigazgatási nyelvhaszná
latot. Ezek a posoztulátumok összeegyeztethetők Magyarország históriai 
állásával. De az ország integritása sine qua non-ja a megegyezésnek. 
Különben is mindig lesznek nemzetiségek a hazában. Tehát testvéri
ségre kell törekednünk a közös otthon egységén és oszthatatlanságán 
belül. A megyegyzés része, hogy a magyar nyelv megmaradjon az ország 
egységes nyelvének, de közben nyelvi tekintetben mégis végbemenjen 
a nemzetiségek egyenjogúsága. A magyar nyelv ne legyen uralkodó 
nyelv, hanem «diplomaticus» nyelv, mert ha uralkodó állásra törekszik, 
kongó frázis minden egyenjogúság. Mindez kivihető a magyar alkotmány 
legkisebb megcsonkítása nélkül. A nyelv és a nyelvhasználat mitsem 
változtat az alkotmányon. A magyar faj ereje és politikai képzettsége, —  
melyben Mocsáry annyira bízott, —  úgyis biztosítja nekünk a vezető 
helyet. Polyglott országgyűlés nem képzelhető ; ezért szükség van a 
magyar tanácskozási nyelvre. De a naplók hiteles fordításban a nemzeti
ségek nyelvén is közreadandók. A megyék és a protestáns egyházak 
gyűlésein azonban már szabad és tág tér adandó a nemzetiségi nyelvek
nek. Például Zólyom, Nógrád, Gömör területén mindenki tud tótul és 
magyarul; a tót szónoklat és tárgyalás itt természetes lehet és igazán 
nem sértheti a magyarságot.

Mily reális megoldást ajánl tehát Mocsáry? A következő pontokban 
foglalja össze tételeit, melyek erős önkormányzati szellemet lehelnek és 
sokban emlékeztetnek Kossuth tervezetére is. 1. Az országgyűlés tanács
kozási nyelve a magyar. 2. A megyegyülések tanácskozási nyelve minden, 
a megyében divatozó nyelv. 3. A kormányzás és közigazgatás nyelv
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minden a hazában élő nyelv. 4. Külön iskolák minden nemzetiség szá
mára. Magyarországon általában ismerik a hazában divatozó nemzetiségi 
nyelveket; nyugodtan lehet tehát több nyelven is vezetni a jegyző
könyveket. A kormányrendeleteket is több nyelven kell kiadni. Például 
Borsodhoz magyarul érkeznének a rendeletek. De már Liptóhoz tótul és 
magyarul, Aradhoz pedig magyar, oláh, rác stb. nyelveken.

Külön gondja Mocsárynak a nemzetiségek iskolaügye. Felállítja a 
tételt, hogy mindenki nép- és felső-iskolában tanulhassa saját nyelvét. 
A nemzetiségi nyelven való iskolázástól, általában pedig a nemzetiségi 
művelődési intézetek számától és fejlődésétől előnyt vár a haza számára 
is ; minél több a tudományos intézet a hazában, annál fejlettebb a köz
műveltség, melynek függetlennek kell lennie a nyelvi korlátoktól, tehát 
minden nyelven terjesztendő. Minden nemzetiségi iskola és intézet kap
jon államsegélyt. Az ifjúságot buzdítsuk egymás nyelve megtanulására. 
Ismerjük meg egymást; a közös hazában, a közös hajlékban vezesse 
a kölcsönösség szándékainkat. Az országos szempontok legyenek a 
döntők s az országban több nép él. A magyaroknak nincs okuk sértést 
látni a németek közt divatozó «Magyaren» megjelölésben, mert ez csak 
elismerése külön egyéniségüknek az egységes, közös hazán, Hungárián 
belül.

A népet a kor követelményei szerint kapcsolatba kell hozni az ország 
ügyeivel. A megyének valóban a nép intézményévé kell átalakulnia. 
A megyegyűlés az általános képviseleti rendszer alapján jöjjön össze s 
váljék belőle valóságos kis országgyűlés. Nemzetisége miatt senkit se 
zárjunk ki a közügyekből. Milliók vehetnének így részt a közügyekben. 
A tanácskozások csak nyernének a nemzetiségi elemek részvételével. 
Szepes, Sáros, Nógrád közgyűlései példái lehetnének, mint tanácskoznak 
együtt a magyarok a nemzetiségek képviselőivel. A szlávoknak közös az 
érdekük a hazával és nem törekszenek elszakadásra. Ha a nemzetiségi 
nyelvek közéleti használatát deklaráljuk, egyszerre megszűnik a kérdéssel 
kapcsolatos kellemetlen benyomás. A polgároknak közvetlen utat kell 
találniok a kormányszékekhez ; erre szolgálna a nemzetiségi nyelvek 
közéleti használata, mely előmozdítaná a kormányzat és a polgárok 
kapcsolatát. Ami a nemzetiségi iskolák ügyét illeti, ezekre már csak 
erkölcsi okokból is szükség van. A legnagyobb igazságtalanság elvonni 
valakit saját nyelve tanulásától. De egyben egész életre való sérelem 
is, hiszen a nemzetiségi polgár e nyelven keresi kenyerét. Jogos a kíván
ság, hogy a nemzetiségi polgárok szabad társulatai élén saját embereik 
állanak ; tót gyülekezet élére tót pap, tót gyerekek közé tót tanító 
való. A nemzetiségi iskolák hiánya pedig egyben erkölcsi kényszert is 
jelent a magyar nyelvtanulására. A nemzetiségi irodalmak művelődésé
nek szabadságára is nagy szükség volna : hadd találják meg a nemzeti
ségek idehaza szellemi szükségleteiket, hogy ne kelljen külföldről kielé
gülést nyerniük. A nemzetiségi kérdés ily módon nem absztrakció. De 
így meg lehet szelídíteni a nagy ellentétet, mely abból támad, hogy a 
magyarság a maga arisztokratai fölényében felháborodik a nemzetiségek 
óhajain, tőlük régi hódolatot követel, míg a nemzetiségek visszamenekül
nek a lázadás kártékony szellemébe. Míg a nemzetiségeknek a közéletben
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való részvételével csak nyerne a haza ügye és megnövekednék a haza 
szeretete.

Mocsáry Lajos tehát a hazának, az országnak nagyobb jelentőséget 
tulajdonít, mint a nyelvnek. A hazában több nép és több nyelv é l ; kell 
tehát, hogy összekösse őket a közös haza érdeke és szeretete. Elismeri a 
nemzetiségek emberi és közéleti jogait, de maga is megvonja a határt, 
mely öt világosan elválasztja a nemzetiségeknek 1861-ben újra felemel
kedett igényeitől. Elfogadja realitásnak, hogy az országban több 
tnemzet* él együtt, de a maga individualista álláspontjával idegen a 
nemzetiségi vezetők nézeteitől, akik népük kollektív jogainak terri
toriális —  közjogi megfogalmazására törekedtek. Mocsáry e nézeteit 
végig fenntartotta s bármennyire is a haza, az ország szeretet én épültek 
ezek, a fejlődés későbbi fokán már nem lehetett összeegyeztetni elveit 
az 1870— 80-as években diadalmasan felemelkedő nemzetállam egységes 
—  egynyelvű —  koncepciójával.

Gogoldk Lajos.
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