
MOCSÁRY LAJOS ÉS A NEMZETISÉGI KÉRDÉS.
II.

Küzdelem az 1868:44 törvényért.

Mocsáry Lajos nézetei nem változtak meg a hetvenes években sem. 
A  korhangulat közben nagyot fordult s a hatvanas évek koncepciójával, 
illetve Eötvös és Deák szemléletével Tisza Kálmán és Grünvald Béla 
korszaka gyökeresen szakított. Mocsáry parlamenti pályája most új 
elemekkel gyarapodott. A szélső függetlenségi párti állásfoglaláshoz 
járul merev ellenzékisége a nemzetiségi kérdésben. Ez azonban már 
szembeállítja saját pártjával is. Hiszen a függetlenségi párt nemzetállami 
koncepciója szinte semmiben sem különbözött a kormány és kormány
párt gondolataitól. Egyedül az Ausztriával való viszony kérdése jelentett 
köztük különbséget, de egyek voltak az egynyelvű nemzetállam kiépíté
sének gondolatában. A függetlenségi párt ugyan időről-időre tudomásul 
vette Kossuth hazaírt leveleit, de programmja lényegesen különbözött —  
éppen a nemzetállam kérdésében, továbbá a nemzetiségekkel való 
viszony kezelésében —  az emigrációs Kossuth nagy világpolitikai táv
lataitól. A függetlenségi párt Kossuthban inkább az 1848 előtti politikust 
és a szabadságharc héroszát ünnepelte, de nincs sok jele, hogy akár a 
társadalmi, akár pedig a nemzetiségi kérdésben alkalmazkodott volna 
az emigrációs Kossuth tételeihez. Mocsáry ellenben éppen ezen a ponton 
válik el pártjától.

Ez kitűnt az 1879 : 18-as törvény tárgyalásánál, mely a magyar 
nyelv tanításáról a ^népiskolai tanintézetekben* intézkedik. A törvény 
lehetővé akarta tenni, hogy a magyar nyelvnek, mint az állam nyelvé
nek elsajátítására minden állampolgárnak kellő mód nyujtassék. Tehát 
intézkedik, hogy a felső tanítóképző intézetekben a magyar nyelv kellő 
óraszámmal taníttassák, hogy a végzett növendékek azt szóban és írás
ban bírják és tanítani tudják. 188?. június 30-tól nem nyerhet tanítói 
oklevelet, illetve nem taníthat, aki szóban és írásban el nem sajátította 
annyira a magyar nyelvet, hogy azt népiskolákban taníthassa. Az 
1872— 1881 közt végzett tanítók pedig kötelesek négy éven belül elsajá
títani a magyart. Vegyes lakosságú községekben tanítók csak azok 
lehetnek, akik a magyart tanítani tudják. A magyar nyelv egyébként 
kötelező népiskolai tantárgy és ezt fokozatosan be kell vezetni az isko
lákba ; végül pedig intézkedik a törvény, hogy a tanfelügyelők közbe
jöttével a tanítók vizsgát tegyenek a magyar nyelvből. Az 18 79:18-as 
törvény egyébként előkészíti Apponyi Albert híres népiskolai törvény- 
hozását s az 1907 : 26 és 1907 : 27-es törvény tulajdonképpen ennek az 
úttörő törvénynek kiegészítése, folytatása, aminthogy Apponyi Albert,
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Grünwald Béla és társaik mind ott vannak az 1879:18 szellemi meg
teremtői között.

A törvényjavaslat parlamenti tárgyalásán Mocsáry Lajos egészen 
magában állott, legföljebb a nemzetiségi képviselők voltak hozzá közel. 
1879. április 29-én az erdélyi szász Zay Adolf szólalt, fel, aki kifogásolta, 
hogy a bizottság még túl szelídnek is találta a törvényjavaslatot, amit 
«a bátortalanság és bizonytalanság jelének* vettek. Zay viszont reámutat 
arra, hogy a törvényjavaslat indokolása kifejezetten említi, hogy 
(Magyarország polyglott állam*. A  kormány javaslata csak azt kívánta, 
hogy a tanítók szóban bírják és előadják a magyart. A bizottság azt akarja, 
hogy írásban is tudják. Az erdélyi szász képviselő felhasználja az alkal
mat, hogy heves támadást intézzen a neofiták ellen. Nem magáról a 
magyar nemzetről van itt szó, nem annak törzsökös fiairól, hanem az 
asszimilánsokról, akik, mondotta, karriért akarnak csinálni ebben az 
államban, hát ott hagyták atyáik hagyományait és nemzetiségüket és 
átmentek az uralkodó nemzethez, indokaik a nagyravágyás, haszonlesés, 
önzés. A torontáli sváb fiú.a trencséni tót fiú csatlakozik a hatalmasokhoz, 
hogy felemelkedjék. De tűrhető-e, kérdi Zay Adolf, hogy idegenek, 
idegen eredetűek szabják meg a magyar állam irányzatát, hogy üzletet 
csináljanak a hazafisággal, hogy mindenkit túllicitáljanak és gyanúsít
sanak a hazafiság és magyarság területén? Míg a magyar nemzet nem 
képes saját politikájának saját maga irányt szabni, saját fiai által, 
addig nem tud felvirágozni. A magyar nemzetnek kifejezett érdeke, 
hogy megszabaduljon a neofitáktól. Grünwald Béla kifejezetten (erő
szakolja* képviselőtársait s támadja az egyházi autonómiákat, melyekre 
például Apponyi Albert még élte végén is úgy tekintett, mint a magyar 
államgondolat legnagyobb ellenségeire. Zay Adolf most védelmébe 
veszi a protestáns egyházi autonómiákat.

A szelíden opportunista és loyalista szerb képviselő Stojkovics 
iiPéter is a haza (polyglott* jellegéről beszélt Zay Adolf után, ám ezen a 
i lésen a szerb Polit Mihály intézte a leghevesebb támadást a törvényz 
avaslat ellen. Sűrű közbeszólások között, melyek különben Zay Adolf- 
beszédének az asszimilánsokra és neofitákra vonatkozó részeit is kísérték, 
fejtegette Polit Mihály Kelet- és Nyugat-Európa különbségeit. Szerinte 
Nyugaton a nemzeti egység befejezett államalakulást jelent. A magyar 
állam stabil, de teli van nemzeti különbségekkel. Polit Mihály élesen 
kikel az állami asszimiláció ellen és hangoztatja, hogy Magyarországon 
a középkorban nem volt asszimiláció. Az 1868 : 44-es törvény szerinte 
nem állhatja ki a tudományos kritikát. Polit Mihály distingvál a nemzet 
és nemzetiség fogalmai között. A két fogalom kizárja egymást. A  nem
zetiségi törvény (politikai nemzetről* beszél. De ott, ahol «nemzet* van, 
nincsenek nemzetiségek ; ahol meg nemzetiségek vannak, ott nem lehet 
szó (nemzetről*. Ami a nyugati nemzetállami gondolatnak Magyar- 
országra való átplántálását illeti, erről azt mondja, hogy Magyarország 
nem (nemzet* oly értelemben, mint Franciaország. Itt szükségesnek 
látják az állami asszimilációt. De Franciaországban nem kell törvény, 
hogy franciául tanuljanak. Idézi Belgium, Svájc és Amerika példáit : 
ezek államok, az ott élő nemzetek nem rokonok egymással ; a nemzet
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nem egyenlő az államisággal. Külön kiemeli a belgiumi flamandok 
példáját : a francia nyelv felsőbbséges helyzete mellett a flamand nyelv
nek nagy civilizációs szerepe van az alsó néposztályok felé, a kormán}' 
éppen ezért oltalmazza a flamand nyelvet.

Polit Mihály utal 1868 egy másik törvényére is. Az 1868-as népiskolai 
törvényben, mondja, nyoma sincsen a mostani javaslat intencióinak. 
Elemi ismereteket nem lehet más nyelven tanulni, csak az anyanyelven. 
Idegen környezetben szerzett idegen nyelvismeretét hamar elfelejti az 
egyszerű osztályok gyermeke. A mezei munka, a paraszti élet során a 
parasztgyerek visszaasszimilálódik eredeti, ősi környezetéhez. Az asszi
miláció csak bajt hozott a nemzetekre, melyek alkalmazták, fejtegeti 
Polit Mihály. íme, itt van Lengyelország tragédiája, melyet a XVII-ik 
és XVIII-ik században a kisoroszok, veresoroszok, kozákok erőszakos 
asszimilációja idézett elő. A  régi Hungária megvolt ezer évig és nem 
asszimilált ; az új Magyarország csak negyvenéves és még meg kell 
bizonyítania szilárdságát. Polit Mihály a többi nemzetiségi vezetővel 
együtt tehát úgy lép fel a magyarosítás ellen, mint a hagyományok 
őrzője ; a modern asszimiláció hatalmas árama szétbomlással fenyegette 
a külön régi nemzetiségi közösségeket. Ez a törvény vétkezik Magyar- 
ország története ellen, folytatja, felbontja a magyarországi népek 
testvériségét, felgyújtja a faji szenvedélyt s mindenképpen szerencsétlen 
experimentum. A kormány eljárása a szerbekkel szemben egészen 
kvalifikálhatatlan, kiált fel Polit Mihály, —  lám, a szerbek mint segí
tették a szegedi árvíz károsultjait, mennyit gyűjtöttek nekik, a kormány 
viszont így fizet a szerbeknek.

Polit Mihály után felsőbüki Nagy Pál fia, Nagy István beszélt, -  
atyja emlékét és magyarosító buzgalmát idézvén a javaslat oldalán. E 
fellengő beszéd után Tisza Kálmán kemény szavakkal támadt Polit 
Mihályra. Kikéri, hogy Magyarországra a «keleti példát# alkalmazzák. 
Polit Mihály azt mondotta, hogy Magyarország nem nyugati, hanem 
keleteuiópai állam ; ez ellen Tisza Kálmán tiltakozik. Kifejti, hogy a 
♦ keleti példa# eszélyes következményeket hozhat a nemzetiségekre. 
Hiszen Szerbia is asszimilálja a románokat és a szerb nyelvet erővel 
terjeszti közöttük. A szerb példa szerint Magyarországon az egész 
országban korlátlanul tannyelvvé kellene tenni a magyart, amit a 
törvényjavaslat nem tesz. Lejárt, mondja Tisza Kálmán, a nemzetiségi 
terjeszkedés és erőszak ideje. Az 1868 : 44-es törvény is más értelmezést 
igényel. A készülő törvény csak tanítja a népiskolákban a magyart, de 
nem tette kizárólagos tannyelvvé. Az állam, a nemzet és a szabad- 
elvüség követeli a magyar nyelv terjesztését s a nemzetiségeknek maguk
nak is érdekük, hogy a magyar nyelvet megtanulják.

Mocsáry Lajos a következő napon, 1879, április 30-án szólt hozzá 
a törvényjavaslathoz. Rögtön az elején bevallja, hogy egyedül van elv
barátai között, de meggyőződése minden magánynál erősebb. A nemzeti
ségi kérdést összekapcsolja Ausztriával való viszonyunk ügyével. A 
szőnyegen fekvő törvényjavaslatban, mely ^alkalmat ad a magyar nyelv 
megtanulására*, Mocsáry «állami akciót* lát. Azt tartja, nem lehet 
vitás, hogy a törvényjavaslat senkit sem vezet f£lre. Az őszinteség hiánya
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jellemzi a javaslatot, mondja, mely nem méltó a magyar fajhoz és magyar 
államhoz. A készülő törvény valamiképpen segíteni akar a bajon, hogy 
az ország 15 millió lakosa nem mind tősgyökeres magyar. A  nemzeti
ségek veszélyt látnak a törvényjavaslatban ; félő, hogy visszatérnek az 
1848-as idők s végképpen oda lesz a 60-as évek békülékeny szelleme. 
I)e nemcsak a 60-as évek reményeivel jelent szakítást a készülő törvény, 
de szakítást hoz az 1868 : 44-el is, ezzel a «legbölcsebb törvénnyel*. 
1868 :44 elismeri a nemzetiségek individualitását és egyenjogúságát s 
csak annyi előnyt ád a magyar nyelvnek, amennyi az államigazgatás
hoz szükséges. Mocsáry Lajos provokációt és veszélyt lát a javaslatban. 
Hat év alatt kell elsajátítaniok a tanítóknak, de mit csinálnak az idős, 
például 50 éves tanítók? Nem a magyar nyelv terjesztése lenne a lényeg, 
mondja, hanem hogy kedvet kapjanak a magyarsághoz a dákorománok 
és a pánszláv tót ifjak is. S mint működnek majd a született magyar 
tanítók Árvában? Inkább arról kellene gondoskodni, hogy jó magyar 
tanárok legyenek a tanítóképzőkben. Mint terjesztik majd a tanítók 
magyarul az ismereteket a nemzetiségi nép között? Polit Mihály beszé
dének egyik érve tér vissza Mocsáry kifogásaiban : a szegény tót, oláh 
paraszt gyerek hiába tanul hat évig magyarul, — ha ugyan egyáltalában 
megtanul —  otthon, az asszonynép között, az elhagyott, elzárt falun 
úgyis hamar elfelejti csekély magyar tudományát, amint hazajön az 
iskolából. Helyteleníti a tanítók elleni szankciók és a magyar nyelv 
terjesztését jutalmazó prémiumok rendszerét. Védi az egyházi önkor
mányzatot. Az ország az előtt a nehéz probléma előtt áll, hogy itt öt- 
milliónyi nemmagyar lakos lakik. A  nemzetiségek pedig ragaszkodnak 
nemzeti jellegükhöz és a magyar faj létszáma, ereje nem elég erős, hogy 
kellően imponáljon a nemzetiségeknek. Mi egyedül vagyunk. De a nemzeti
ségeknek vannak rokonaik a határokon túl is. E  mellett itt van nyakun
kon az osztrák germanizáció, —  mint küzdünk meg vele, ha magunk 
ellen bőszítjük a nemzetiségeket is? A magyarságnak a béke lenne az 
érdeke. Békét kellene hoznunk minden erőszak ellen. A nemzetiségek 
érezzék jól magukat a hazában ; legyen itt jólét és szabadság, hogy ne 
jusson eszükbe valami határontúli kalandos politika. A magyarságnak 
belterjes nemzeti politikát kell folytatnia : a nemzetiségeknél nagyobb 
veszély —  Bécs — ellen csak így védekezhetünk. A nemzeti szuppremácia 
már Eötvös értelmében is kultúrkérdés és nem hatalmi probléma. Nincs 
szükségünk belső viszályokra, midőn itt van a keleti kérdés és az orosz 
veszély. Az erőszak helyett az alkotmányosság, a szabadság legyen 
fegyverünk.

Mocsáry beszéde ellen elsősorban saját párthivei támadtak fel, 
szinte egyhangúan. Madarász József rögtön válaszolt és megállapította, 
hogy a nemzetiségi kérdésben egység van a kormány és ellenzék között. 
Kikel Zay Adolf megállapításai ellen és védelmébe veszi az asszimilál- 
takat, mondván, hogy azok jobb hazafiak, mint a régi nemzetiségükben 
megmaradtak. A nemzetiségek örülnek a javaslatnak, hogy újra okuk 
lehet magyarellenes politikára. Madarász kifogásolja, hogy Mocsáry' 
annyit beszélt az 1868 : 44-ről. ő  a maga részéről mindig ellene volt s 
elítélte a «politikai magyar nemzet* fogalmát. Igenis szükség van a
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magyar nyelv terjesztésére, igenis szükség van a magyar államhivatal
nokokra a nemzetiségi területeken. Az izgatott vitában a románok 
nevében Strevoiu Miklós szólalt fel ; védte az 1868-as törvényt és elítélte 
a ^kényszer ódiumát*, mely a javaslatban nyilatkozik. Molnár Aladár 
függetlenségi képviselő megvédi a «neofitákat» Mocsáry ellen s Orbán 
Balázs is hasonló szellemben beszél. A szerb Szabóvljevics Mihály 
Magyarország «polyglott* jellegét hangoztatja s arról beszél, hogy a 
magyar állam nem jelent egyet a tmagyar nemzetiséggel*; kifogásolja 
Grünwald Béla elméletét, hogy az iskola «magyarosító gép* legyen. 
Trefort Ágost a kultúra terjesztésével igazolta a javaslatot. Helfy 
Ignác Mocsáry ellen azt mondja, hogy ne legyenek nemzetiségek, csak 
magyar nemzet ; majd az 1879. május i-i ülésen újra megtámadja 
Mocsáryt, védvén a javaslatot, mely szerinte nem támadja a nemzeti
ségeket, de védi az állam érdekeit s különben sem mondhatunk le nemzeti 
jogainkról. A nemzetiségek részéről ezen az ülésen Mihályi Péter, Román 
Sándor és Miehl Jakab beszéltek, kifogásolván, hogy a közigazgatásban 
nem érvényesül a román nyelv, illetve hangoztatva, hogy Magyar- 
ország «Völkerstaat» ; panaszolják a közigazgatási vexatiókat s leszöge
zik, hogy a románokat nem lehet megmagyarosítani, —  egyébként a 
nemzetiségek közti békét emlegették. Rakovszky István Mocsáry ellen 
beszélt, hangoztatván, hogy a nemzetiségek nem azonosak a parlamenti 
nemzetiségi képviselőkkel, hü fiai a hazának ; nem lehet egyoldalú 
nemzetiségi politikát folytatni és a nemzetiségi képviselők nem nemzeti
ségi képviselők, hanem az ország képviselői. A vita további részében 
a nemzetiségi képviselők támadták, a magyarok védték a neofitákat. 
Az 1879 : 18-as törvény természetesen nagy többséggel törvényerőre 
emelkedett.

Pár év múlva Mocsáry Lajos újra összeütközött a közszellemmel, 
midőn 1886. február 8-án a magyar közművelődési egyesületek ellen és 
a nemzetiségi tanintézetek érdekében beszélt.1 Hangoztatta, hogy a 
nemzetiségek kultúrájuk védelmére teljes jogot formálhatnak s az 1868-as 
nemzetiségi törvény védelmében sajnálkozott fölötte, hogy a taninté
zetek magyamyelvűsége egyre nagyobb teret hódít. Az 1868 :44 sar
kalatos törvény, bár sokan meg akarnak róla felejtkezni. Megtámadja 
Apponyi Albertét és Szilágyi Dezsőt, Apponyi azt mondotta, hogy *a 
magyar nyelv az ország kultúrái egységének orgánuma*, ebben össze 
kell formiok az összes állampolgároknak. Szilágyi Dezső elismeri az 
1868-as törvény jelentőségét, de csak akkor engedné alkalmazni, ha 
megfelelően viselik magukat; szerinte a nemzetiségek csak visszaélné
nek vele. Mocsáry ezzel kapcsolatban fájlalja,.hogy az állam csak magyar 
tanintézeteket állít és a kormányt esetleg még meg is akadályozza a nem-

1 A közművelődési egyletek munkásságáról 1. : A  közművelődési egyletek
nek Budapesten, az 1887. évi október hó 9*én és folytatólag 10-én, az új városháza 
közgyűlési termében megtartott kongresszusáról szóló Napló. Bp., 1888 (gr. Tisza 
Lajos, Bartha Miklós, Sándor József, Kenedi Géza, Dolinay Gyula, gr. Károlyi 
István beszédeivel a magyar műveltség és nyelv terjesztéséről a nem magyarajkú 
kososok között, felszólalások a nemzetiségi izgat ók ellen).
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zetiségi intézetek felállítását, hogy saját erejükből gondoskodjanak 
művelődésükről. Mocsáry azt is kifogásolja, hogy a magyar nyelvet és 
a magyar állameszmét egynek mondják és szót emel a magyar nyelv 
állami terjesztése ellen. A  kultúra szerinte egy és oszthatatlan, valóság
gal kozmopolita jellegű ; nincsen állami kultúra, de az államnak, igenis, 
kötelessége lenne emelni az általános emberi kultúrát, melybe a nemzeti
ségek is beletartoznak. Azt kérdezi, egyedül csak magyarul adható kul
túra? A  nemzetiségeknek szerepük kell hogy legyen az oszágban s külö
nösképpen ne zárjuk ki őket a megyegyülésekről, —  ezzel eltemetjük 
a megyegyülés intézményét. Ne szorítsuk meg a sajtószabadságot sem 
a nemzetiségek irányában. Az állam iránti ragaszkodás feltétele a jó 
bánásmód, az igazságos adó, a jó közigazgatás. Magyarország legyen 
a szabadság otthona s a szabadságba az is beletartozik, hogy más ajkú 
polgártársaink a saját nyelvükön emeljék kultúrájukat. Ha pedig Magyar- 
ország nem marad a szabadság hazája, csökkenni fog iránta a ragasz
kodás. Mocsáry ellen felszólalt Apponyi Albert, Irányi Dániel, —  egye
dül a román Babes Vince helyeselte szavait.

1886 különben is az az esztendő, midőn Mocsáry végleges érvénnyel 
kihívja maga ellen a hazai politikai társadalom ítéletét. X. Y . álnéven 
röpiratot ad ki a közművelődési egyletek magyarosító működése ellen.1 
Az erdélyi és szatmári közművelődési egyletek ünnepségei adják erre 
az alkalmat, főleg pedig Szatmár vármegye ama határozata, hogy pót
adót vet ki a közművelődési egylet javára. Mocsáry szerint a közművelő
dési egyletek nem vallják be igazi céljukat s azt hangoztatják, hogy «nem 
akarnak támadólag fellépni* a nemmagyar nemzetiségek ellen. De itt 
tilosba léptek. Működésüket az őszinteség hiánya jellemzi. Céljuk a 
«magyar cultura* terjesztése a nemzetiségek között. Van-e a kultúrának 
nemzetisége? —  kérdi ismét Mocsáry. A  kultúra jellege kozmopolita. 
Nem beszélhetünk nemzeti kultúráról, csak a kultúra állapotáról a 
különféle országokban. Itt a kultúra terjsztése azonos a magyar nyelv 
terjesztésével. Az egyletek azt mondják, hogy céljuk a «hazafias szellem 
ébresztése. De lehet-e egyleti úton hazafiságra tanítani az embereket? 
Különös egy vállalkozás, csodálkozik Mocsáry. Ha azt akarjuk, hogy a 
nemzetiségek az államhoz ragaszkodjanak, a hazafiság ne legyen exkluzív 
természetű. Érezzék itt jól magukat, siessünk a szegény nép segítségére, 
szállítsuk le az adót, —  az adózó nép helyzete különben is állandó problé
mája Mocsárynak.

Mit tűztek maguk elé a közművelődési egyletek? A  magyarság meg
mentését, hangoztatják, az eloláhosodástól vagy eltótosodástól. De pro - 
grammjukban előfordul a más nemzetiségekbe átolvadt magyar erede
tűek visszahódítása is. A  mentés ellen senkinek nem lehet kifogása.- De 
a magyar hely- és családnevek erőszakolása már kifogásolható. Bízzunk 
a magyarság erejében. A  városok nagy magyar szaporasága kárpótlást 
jelent a vidék veszteségeiért. Az állam pedig legyen minél inkább állam 
s ne foglalkozzék bizonytalan frázisokkal. De a közművelődési egyletek 
propagandája tele van frázisokkal. íme, a szatmári felhívás (tégy arany;-

1 X. Y . : A közművelődési egyletek és a nemzetiségi kérdés. Bp.-, 1886.
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tollú jegyző irálygyakorlata». Erdélyben nyíltan megmondják, miről 
van szó ; Szatmárban már burkoltabban említik a célt. Domahidy «Feri» 
főispán beszéde, gróf Károlyi «Pista» közgyűlési indítványa hemzseg 
a bombasztoktól. E (hazafias beszédek» veleje, hogy vessünk ki i  %  pót
adót a közművelődési egyletek javára. Szatmár «hazafias dikciózás* köz
ben kötelezni akarja a haza minden fiát, hogy magyar legyen. Hol van 
az isteni és emberi törvény, mely ezt igazolná ? Vétkes dolog-e erkölcsi
leg románnak vagy tótnak lenni? Tehet-e róla valaki, hogy a nemzeti
ségéhez való ragaszkodást az anyatejjel szívta be? Mocsáry veszélyt 
lát a «magyar létre kötelezésbem s abban az elvben, hogy jó hazafi csak 
magyarnyelvű ember lehet. Kegyetlen gúnnyal illeti gróf Károlyi Istvánt 
és gróf Zichy Jenőt, akik úgy ünnepeltetik magukat, mintha új Széche
nyiek lennének. De itt van az ominózus i %  pótadó ügye : saját pénzü
kön akarják a nemzetiségeket kiforgatni egyéniségükből. Ez nem erköl
csös, nem keresztény dolog, mondja Mocsáry. Szatmár oláh pénzen akar 
magyarokat csinálni az oláhokból. Érdeke ez a magyar fajnak?

Mocsáry itt újra kirohan az 1879 :18 ellen. Az iskolaügyi törvény, 
éppen úgy, mint a közművelődési egyletek propagálása, azt célozza, 
hogy a nemzetiségek kárára megnöveljék a magyarság létszámát. A fő
súlyt az iskolákra és óvodákra helyezik. Senki sem akar bélényugodni, 
hogy az országban több nemzetiség lakik. Külön figyelmet érdemel a 
falusi iskolák, illetve a bennök folyó magyarosítás kérdése. A falusi isko
lák növendékei közül nem mehet mindenki úri pályára, közpályára. 
A falusi tót vagy oláh környezet közepette nem igen lehet haladni a 
magyar nyelvben. 1—-2 %  kedvéért nem lehet csigázni a tömeget a magyar 
nyelv tanulásával. Mi szükség van rá Liptóban, Árvában? Az Alföldre 
lejáró drótosok úgyis elsajátítják a magyart. A  köznépnek meg otthon 
amúgy sincs szüksége a magyar nyelvre. A  beadványokat a hivatalok 
viszont nem fogadják el nemzetiségi nyelveken. Avagy el akarjuk törölni 
az 1868 : 44-es törvényt ? A  magyar nyelven folyó tanítást nem értik 
meg a nemzetiségi növendékek. Az 1879 : 18 rátukmálja a nemzetiségi 
iakolákra a magyart. Iskolai tanításnak csak anyanyelvén lehet sikere 
s a pór nép nagy tömegében szó sem lehet magyarosításról. Ha a nép kéri, 
be lehet hozni a m agyart: volenti non fit iniuria. De nemzetiségében 
megtámadni a népet: a legnagyobb sérelem. A városi lakosság más, 
mint a falusi: emelkedni a k a r; itt tehát a magyar nyelv átvétele ter
mészetes. A  magyar nyelvet csak mint rendkívüli tárgyat kéne tanítani 
s csak az taníttassa reá gyermekét, aki úrnak neveli. Éppen ily helyte
len eljárás a tanítóknak a magyarosításért adott prémium. A  közműve
lődési egyletek közben gyengén tevékenykednek. A magyarosítás pedig 
csak Auszl ria pártfogása alatt működhetik: Mocsáry ezt elviselhetet
lennek érzi. Alkalmazhatja-e Magyarország a pózeni porosz módszere
ket, a birtokelkobzás és a tömeges kiutasítás rendszerét? Lehet-e szó 
nálunk tömeges telepítésről? Mocsáry mindezt irrealitásnak érzi az erők 
mérlegelése közepette. Hagyjunk fel a magyarosítás ábrándjaival, mondja; 
mindez végzetes lehet. S különben is miért volna például Grünwald Béla 
másoknál magyarabb, kinek anyanyelve talán nem is volt a magyar?

Grünwald Béla mellett megtámadja a korszak közkedvelt mulat
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ságos alakját, gróf Károlyi Istvánt. Véle kapcsolatban említi, hogy a 
hazafiságban valóságos licitálás, (-hazafias árverelés* folyik. Ellene van 
az olyan véleménynek, hogy a nemzetiségeket kielégíteni nem lehet. A mi 
kevert állapotaink közepette lehetetlen a tiszta nemzeti állam. A magyar
ság pedig gyenge valami új népvándorlás, áttelepítés stb. végrehajtá
sára. Idézi1 Kossuthot, aki a Pesti Naplóba utóbb írott cikkében élesen 
különböztet a nemzeti és nemzetiségi aspirációk között, snemzeti* aspi
rációkon értvén a kor nyelvén nyilván az elkülönöző, állami, territoriális 
törekvéseket. Kossuth, mondja Mocsáry, elismeri a nemzetiségi aspirá
ciókat, ameddig azok nincsenek az állam ellen. Mocsáry említi is, hogy 
Kossuth e cikke slehangolta* a hazai közvéleményt. S Mocsáry itt cl 
nem mulasztja megemlíteni, mily hasonló lehangoltsággal fogadták 
Kossuth nemzetiségi és középerurópai álláspontját idehaza a 6o-as évek
ben. A sovinizmus nem alkalmazkodott Kossuth éles disztinkcióihoz. 
Azt kérdik tehát, hol az élesen megvonható határ az állam biztonsága 
és a nemzetiségi aspirációk között? Trefort Ágoston pozsonyi választói 
előtt az sáliami dissolutio jeleiről* beszélt.

Felmerült az a gondolat, folytatja Mocsáry, hogy tíz év alatt ma
gyarrá tehet tenni az országot. De türik-e ezt a nemzetiségek? Nem támad 
ebből új zavar és veszély? Ám itt csak a mérséklet politikájának volna 
helye. Más is van az országban, mint nemzetiségi kérdés. A magyar faj 
természetes szuppremáciája úgy sincs veszélyben. Itt újra megtámadja 
Mocsáry a Tisza-kormányt, majd Grünwald Bélát, akit valóságos «mono- 
mánia* tart hatalmában az önkormányzat ellen. Ez hát a snemzeti poli
tika*! —  kiáltja keserűen Mocsáry. Grünwald Béla szerint Magyarorszá
got csak úgy lehet megmenteni, ha szakítunk a srégi hazával*. Grünwald 
szerint az scurópai állam* Magyarországon a porosz közigazgatás mód
szereit és a megyei és protestáns önkormányzat eltörlését jelentené. 
Mocsáry még azt is felteszi Grünwald Béláról, hogy csak azért nagyítja 
fel a nemzetiségi veszélyt, hogy annál jobban izgathasson a megyei és 
a protestáns egyházi önkrmányzat ellen. Azt is szemére hányja Mocsáry 
Grünwaldnak, hogy elindította a Slovenská Matica felosztását kihívó 
mozgalmat. Mocsáry szerint a Maticát pótolni illett volna, hiszen köz- 
művelődési egylet volt. Ugyanígy megvédi Grünwald ellen a beszünte
tett szlovák gimnáziumok ügyét. Azt írja, hogy többre becsül sok pán- 
szlávnak kikiáltott becsületes és tehetséges embert, mint «az afféle Thébu- 
szokat*. Nem tud hová lenni a felháborodástól, micsoda bűn és baj az 
iskolák bezáratása. —  összefér ez a közművelődéssel? —  kérdezi.

A  magyarosítás állami szorgalmazásától két okból félt Mocsáry 
Lajos. Az egyik ok szerinte : ha a magyarosítás terére lépünk, szükség
képpen előtérbe kerül az Ausztriára való támaszkodás és lehetetlenné 
válik a nemzeti függetlenségért való sikeres küzdelem. A másik ok, mely 
szintén benne fekszik a magyarosításban, hogy lehetetlenné válik a pol
gári szabadság, függetlenség és a legtöbb szabadelvű intézmény. Aki töb
bet ád a nemzetiségeknek, ahhoz állanak. A hatalmi eszközökkel keresz
tülvitt magyarosítás a függetlenség feladását jelenti. A magyarosítás 
hazánkat Ausztria és a reakció karjába kergeti, panaszolja. Ausztria 
pedig sohsem lesz egészen őszinte társunk a nemzetiségek elleni küzde-
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lemben. Ausztria és a reakció nagyobb veszély, mint az összes nemzeti
ségek. A magyarosítás az 1848-as elvek csődjét jelenti: a nép kizáratik 
az alkotmány sáncaiból. Merg hogyan lehet végrehajtani a hatósági 
magyarosítást? Itt elénk tárja aggodalmait Mocsáry. A hatalmi eszköz
zel való magyarosítás különleges választási törvényt tesz szükségessé 
és reákényszeríti a kormányzatot a választókerületek sajátos aritmeti
kájával való műveletekre. A főispán a kormány eszköze a nemzetiségi 
választók ellen. így közelít a magyarosítás révén észrevétlenül a reakció. 
A  néppel közben nem törődik senki; a nagy adó, a magas kamat, a 
bélyegilleték, a trafik tovább szegényíti a népet.

Más okok miatt is aggódik a magyarosítás miatt Mocsáry. Ez a orégi 
magyar nemes* fél tőle, hogy a magyarosítás eddig nem látott mérték
ben felhígítja a magyar fajt. Belterjes magyarságra lenne szükség; a 
mágnások most se magyarok, a polgárságot jellemzi a zsidóság elkevere- 
dése benne, a rossz magyar beszéd, a külsőleges magyarkodás. Mocsáry 
a belterjes magyarság híve ; hódítsuk vissza az arisztokráciát, legyünk 
hívek a szabadsághoz, ne legyenek «kézcsókoló minisztereink*, és leg
főképpen óvjuk nyelvünket az elkorcsosodástól. Észreveszi a nyelv
rontás kezdeteit, felfigyel a zsidó hírlapírók hatására s újra meg újra 
a tiszta magyar beszédet ajánlja figyelmünkbe izgatott, nem egyszer 
kusza elmélkedéseiben.

A közvélemény nyilván alig figyelt Mocsáry aggodalmaira. Még a 
jóakaratú bírálat is azt tartotta, hogy neheztelni volna ok a. szerzőre, 
bár ugyanekkor elismerik, hogy szavai a legtisztább és leghazafiasabb 
szellemből vették eredetüket. A  magyar sajtó védekezik az ellen a hiede
lem ellen, hogy a kultúregyletek kényszerítő jellegűek. Nem sértik ezek 
senki jogát sem, csak emelik a magyar művelődést és módot adnak a 
magyar nyelv megtanulására. Viszont a nemzetiségek mozgalmai állam
ellenesek, mondják X. Y. röpirata ellen. E röpiratot talán sokan vádol
ják hazafiatlansággal, de feltétlenül gondolkozni kell felette, amint 
ki- teregette a sovinizmus túlzásait. Másfelől viszont azt is mond
hatják a nemzetiségek : lám, akadt egy igazságos magyar is a hat
millió közül.1

Ugyancsak 1886-ban adta ki a nemzetiségi kérdésről szóló újabb 
röpiratát Mocsáry, mely még hevesebb hullámzást támasztott.2 Mocsáry 
az országgyűlés összes tárgyai közül a nemzetiségi kérdést tartja legfonto
sabbnak. Ausztriával való viszonyunk is lényeges kérdés, de a nemzeti
ségi kérdés mindennél lényegesebb. Rögtön kimondja a keserű igazsá
got : baj van a szervezés körül Magyarországon s még mindig nem tud
tuk magunkat beletalálni a jogegyenlőség állapotába. A haza megterem
tése lenne igazán a magyar faj hivatása, hogy a haza fogalma ne csak 
a különböző nemzetiségek konglomerátuma legyen. Újra fel kell ragyog- 
niok a régi ős-erényeknek, új honalapításra volna szükség. Nem szám
beli gyarapodásról, nem beolvasztásról, nem presszióról van itt szó, —  
mindez a muszkának és németnek való. Az erőszakban csak kontárok 
lehetünk, ez nem is való a magyar ember lelkének. Az igazság és a becsü-

* Egyetértés, 1886. (20. évf.) jan. 26.
2 Mocsáry Lajos: Néhány szó a nemzetiségi kérdésről. Bp., 1886.
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letesség a legjobb politika a nemzetiségi kérdésben. S bár az osztrák kato
naság elleni ellenszenvet nemzeti önvédelmünk lényeges elemének tartja, 
bár hódolattal gondol vissza 1848/49 dicsőségére, bár a nemzeti külön
állás védelme néki mindennél fontosabb, —  mégis a nemzetiségi kérdés
nek adja országos kérdéseink között az első helyet.

A  nemzetiségi kérdés, írja, mint valam i «deus ex machina* bukkant 
elő a költségvetési vita során. H elfy és Horánszky vonták bele a vitába 
és a nemzetiségi képviselők és vezetők, pl. Szabovljevics, Gyurkovics, 
Húrban, nagy viharok között védték álláspontjukat. A  nemzetiségi 
probléma teli van elementáris erővel. Itt nem sokat használ Apponyi 
Albert «culturai egység* elmélete és Szilágyi Dezső megjegyzése, hogy 
«jó magaviselet* esetén esetleg meghagyjuk a nemzetiségeknek a nemze
tiségi törvény által biztosított jogegyenlőséget. Mocsáry felháborodottan 
regisztrálja Szilágyi Dezső nyilatkozatát és azt circulus vitiosus-nak 
nevezi. A  sovinizmus ellen újra szót em el; keserűn szól saját pártjáról, 
mely dezavuálta és személyében is megtámadta. Keserűen emlegeti a 
sajtót is, melynek hangja e ld u rv u l; ami Tisza Kálmán a politikában, 
azt a szerepet játsza Csernátony Lajos a sajtó területén. Lám, mondja, 
ö maga sem tud felelni sehol, nincsen lapja és egy lap sem ád helyet véde
kezésének és önigazolásának, a nemzetiségi kérdésben elfoglalt állás
pontját sehol sem m agyarázhatja meg.

Már 1879-ben is elég megrovásban volt része, folytatja, az 1879-es 
tanügyi törvény elleni magatartása miatt. Tiltakozott a magyar nyelv
nek az összes népiskolákba való bevezetése ellen és álláspontját kravallok 
kísérték. De akkor még nem volt akkora ellene a felháborodás, mint 
most. Holott ez az út haladás az örvény felé. Panaszolja, hogy még a 
parlamenti gyorsírók is elferdítik beszéde értelmét. Bár ugyanekkor 
működésének van akkora haszna, hogy kezdik komolyan venni a nem
zetiségi kérdést. X . Y . röpiratának volt némi eredménye. Idézi a román 
lapok véleményét, melyek őt «corbu albumnak, fehér hollónak nevezik 
a magyar politikusok között. Egyedül gróf Andrássy Manó állott mellette, 
aki szintén helytelennek tartja a közművelűdési egyletekkel űzött agitá- 
ciót. De a parlamenti napló tanúsága szerint Andrássy Manó szavai nevet
ségbe és zajba fu lla d ta k .. .  Annál jobban hallgatnak Bartha Miklósra, 
aki azt állította : Andrássy Manó, mint gazdag arisztokrata, azért ellenzi 
a közművelődési egyleteket, hogy ne kelljen számukra ad ak ozn ia ... 
Mocsáry ellenfelei között újra megemlíti Grünwald Béla nevét. A «cultur- 
egység* Grünwald értelmében elnyomást je le n t; Grünwald nézetei nyo
mán vége minden önkormányzatnak és új abszolutizmus nehezedik az 
országra. A  függetlenséégi pártnak sem kell a szabadság és önkormányzat, 
csakhogy ne kelljen közös akcióba kezdenie a nemzetiségekkel együtt. 
A  mérsékelt ellenzék —  Apponyi, Szilágyi Dezső, Grünwald Béla —  a 
kinevezéses rendszer mellett foglalt állást a megyékben, —  mintha kine
vezés és önkormányzat össze volna egyeztethető l —  panaszolja Mocsáry. 
Grünwald Béla, mint a mérsékelt ellenzék belügyére, igen rossz hatással 
van a magyar politikára : az önkormányzat puszta tényében ez a nagy 
centralista már federalizmust és partikuíarizmust gyanít, az önkormány
zatot az állam ellenségének tartja, az állam és az erős központi kormány
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koncentráljon minden erőt a nemzetiségek ellen, —  politikai hitvallásá
nak ezek a főbb tételei.

Mocsáry Lajos nem hiszi el, hogy a nemzetiségek hazaárulók. A  nem
zetiségek körében nincsen oly hangulat, mely ellensége lenne a megértés
nek és kibékülésnek. Nyoma sincsen köztük a fajgyűlöletnek. A  nemze
tiségi értelmiség szerinte nem magyarfaló, hanem békülni akar. A nem
zetiségek vezető rétegei az 1868 : 44-es törvény alapján állanak. A nem
zetiségek békülékeny hangulatára Mocsáry felsorakoztatja a nyilatko
zatokat, mint fogadták szavait a nemzetiségek, akik pedig jól tudják, 
hogy ő az egységes és oszthatatlan magyar állam rendíthetetlen híve. 
A  nemzetiségek hálásak szavaiért, mondja. Sorra kapta az üdvözléseket 
a szerbektől, Újvidék polgáraitól, a csajkás kerület, Versec, Fehértem
plom lakosaitól. Kolozsvárról a románok köszöntik a polgári egyenlőség 
és a törvénytisztelet igéivel. A tótok Túrócszentmártonból így írnak neki: 
«mily szerencsétlen, embertelen eszme, ha valaki hazáját csak honfitársai 
nagy részének nemzetisége sírján véli boldoggá és naggyá tehetni*. Sza
badkáról meg a bunyevácok üdvözölték. A nemzetiségek hangulata alap
ján tehát megkísérli, hogy újra körvonalazza kívánságaikat.

Mit akarnak a nemzetiségek, amelyek az 1868 : 44-es törvény alap
ján állanak? Kívánják, hogy az állam támogassa a nemzetiségi tan
intézeteket, államsegélyt kérnek, az állam az iskolázásnál legyen tekin
tettel a nem magyarajkú polgártársakra. Meg kell szüntetni, kérik to
vábbá, a botrányos erdélyi választási törvényt, a kerületek beosztásá
nak és a cenzusnak ottani állapotait. Fel kell hagyni a közművelődési 
egyletek irányeszméjével, hogy a nemzetiségek létszámát apasztani szük
séges. Fel kell hagyni azzal a nézettel, hogy a magyarnyelvű ember, a 
magyar egyértelmű a hazafival és hogy hazaáruló az, aki nem magyar. 
Nem szabad rossz és ingerlő politikát folytatni. Mocsáry szerint lehet, 
sőt kell beszélni a nemzetiségekkel és ki kell őket elégíteni. Nincs igazuk 
a soviniztáknak, előttünk áll a békülés lehetősége. Viszont magyar rész
ről a sovinizmus a következő vádakat hozza fel a nemzetiségek ellen : 
i. az 1881-es nagyszebeni román programm, 2. a nagybecskereki szerb 
programm, 3. az 1861-es túróci memorandum már eleve államellenesek. 
Ugyanekkor a sovinizmus állandóan támadja az 1868:44-es törvényt 
is. Mocsáry álláspontja a tiszta legalitás. Az 1868 : 44-es törvény szilárd 
bázisa a kibékülésnek. Ha végrehajtanák, tovább élhetne az 1860-as 
években keletkezett jó hangulat magyarság és nemzetiségek között. 
Miért támadnak fel az oállamellenesnek* és «hazafiatlannak* bélyegzett 
nemzeti programmok ? Mert —  Mocsáry szerint —  a kormány nem akarja 
végrehajtani a nemzetiségi törvényt. A nemzetiségek pedig felmondott
nak tekintik az 1868:44-es törvényben foglalt békét és megegyezést 
Szilágyi Dezső, Apponyi Albert, Tisza Kálmán nyilatkozatai és politi
kája nyomán. Új alkudozások esetén már jóval kedvezőtlenebb lenne a 
helyzet a magyarságra, mint 1860-ban, illetve 1861-ben volt. A centra
lizáció és a magyarosítás sok mindent elront. Magyarországnak nincsen 
oka félnie a nemzetiségektől. De a magyarosítás is utópia. S a nemzeti
ségeknek sincsen szükségük arra, hogy a magyarság ellenségeire támasz
kodjanak. Visszaidézi X. Y. röpiratának tanulságait: magyarság és
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nemzetiségek viszonyában csak az egymásrautaltság szabályozhatja a 
két fél viszonyát.

Mocsáry részletesen elemzi a magyarosító mozgalom pszichológiáját. 
A magyarosítás utópisztikus ábrándjai, «célba vett, ámde elhibázott rend
szabályai* a magyarosítás ügyét oly érzelmekkel hozzák kapcsolatba, 
melyeknél a magyar ember nem ismer tréfát és olyan eszmékkel, melyek 
érzelmileg és eszmeileg helyesek. Ennek az országnak mindig Magyar- 
országnak kell maradnia és magyar államnak kell lennie. Itt nem lehet 
másféle államot fenntartani; még azok is azt tartják, akik nem az 
anyatejjel szívták be a magyarságot, mint a puszták fia i; ugyanezt 
mondja sok idegen is. A  magyar szuppremácia nem lehet kérdéses. Nem 
lehettek hiábavalók jogainkért az ősök küzdelmei. De a magyar szup- 
premáciát Mocsáry szerint nem is vitatják a nemzetiségek, csak tiltakoz
nak a sovinizmus ellen. Az a képzetük, hogy a «magyar állam*, a «nemzeti 
állam* közkeletű fogalma ellene van az őket is magába foglaló jog- 
egyenlőségnek, kijátssza a törvényt, maga is magyarosít s a nemzeti
ségek ellen mozgósítja a társadalmat. A nemzetiségek sohsem is tagadták 
a magyarság természetes szuppremáciáját; ezt nem vonta kétségbe az 
1868-as nemzetiségi törvény parlamenti tárgyalásakor felolvasott kisebb
ségi vélemény sem.

A nemzetiségek nyelvkérdése eléggé bonyolult ügy s a nemzetiségi 
nyelvek elismerése komoly állampolitikai követelmény. Hiszen a nem
zetiségek kapcsolatban állanak határontúli rokonaikkal, akik ott önálló 
nemzeti államokat teremtettek és tartanak fenn. Ezekben az államok
ban szabadon kifejthetik nemzetiségüket. Tehát Magyarország másajkú 
polgárai majd arrafelé keresnek kielégülést, hogy az országban más 
nemzeté felettük a szuppremácia. Nekünk tehát nemcsak a hazai nem
zetiségekkel van dolgunk. Mocsáry azt tartja, hogy a szomszéd német 
nemzet országunkra százszorta veszedelmesebb, mint a hazánkbeli összes 
nemzetiségek. Az osztrák kapcsolatból eredő rossz politikai viszonyok 
egyformán nyomnak minket is, a nemzetiségeket is. A  nemzetiségek 
mozgalmainak lényege az állandó törekvés a haladás felé. Ez előny a 
hazának, ezt megakadályozni semmiképpen sem lehet. Tessék verse
nyezni a haladásban a nemzetiségekkel.

Mocsáry itt újra felemeli a patrióta politika zászlaját. Az ő haza- 
fisága magában foglalja az összes nemzetiségeket. Elítéli a nemzetiségi 
pörökben szereplő ügyészek ^hazafias* nyilatkozatait s ismét kifogásolja 
a nézetet, hogy aki magyar, az jó hazafi, aki nemzetiségi, az hazaáruló. 
Rossz vezércikkbe való frázisnak tartja a haza és a nyelv egységének 
azonosítását. Kifogásolja e tekintetben az ifjúsági gyűlések szellemét. 
Kiábrándultán beszél a március 15-i tüntetésekről. Elég volt már a 
hódító politikából; legyen mindenki hazafi a saját nyelvén. De mi sem 
szégyeljük nemzetünket, hogy nem számlál 15 milliót. Mert Mocsáry 
szerint a magyarosítás mögött ez a szégyenkezés áll, hogy a magyarság 
nem eléggé számos nemzet. Inkább öleljük magunkhoz a haza minden 
polgárát és ne mondjunk olyanokat, hogy aki magyar kenyeret eszik, 
az beszéljen is magyarul. Apponyi «culturai egység*-elméletével szemben 
azt veti, hogy a törvény sehol sem beszél jogi kötelezettségről, hogy a
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nemzetiségek beolvadjanak. A nemzetiség, a nemzeti hovatartozás nem 
lehet állami oktroj tárgya. Amint manapság nincs joga az államnak 
valakire ráerőltetni valamely vallást, még kevésbbé van joga erőltetni 
a nemzetiséget. A  nemzetiség Mocsáry szerint nagyobb dolog, mint a 
vallás, mert «reális eszmekört* képvisel.

Mocsáry figyelemreméltó szociológiai analízissel magyarázza meg 
az 1879 : 18-as törvény és a magyarosító hangulat hátterét. Szerinte 
itt csupán a nemzetiségi középosztály meghódításáról lehet szó. A  nyelvi 
rendelkezések a középosztály testére vannak szabva. Ez pedig új kivált
ságokat teremt. A régi jogegyenlőtlenség tehát folytatódik más formában, 
a köznép mély rétegei megmaradhatnak nemzetiséginek. A szabadság 
és egyenlőség eszméi azonban meghódították a nemzetiség területét is. 
A nemzetiségi hovatartozás eleme a személyes szabadság. A nemzeti
ségek iskolai és politikai óhajai a személyes szabadság eszméjének 
következményei. A nemzetiségi mozgalmakban, a nemzetiségi nyelvhez 
való ragaszkodásban Mocsáry szerint a szabadság szeretete nyilatkozik. 
A szabadság pedig megköveteli, hogy a szabad egyéniség saját nyelvén 
jusson kultúrához. A nemzetiségi nyelvek elég fejlettek már irodalmi 
és művelődési haladás céljaira. Az 1868 : 44-es törvény is megád mindent, 
hogy a nemzetiségi ember élhessen egyéni szabadságával és jogaival. 
Itt azonban Mocsáry felpanaszolja, hogy Trefort kultuszminiszter Bihar
ban 51 tanítót mozdított volna el a magyar nyelv nemtudása miatt. 
Ellenben beszüntette a tanítók számára rendezett nyelvi tanfolyamokat, 
azzal az indokolással, hogy nincs pénz. Mocsáry, az önkormányzat és a 
hivatal nobile officiumként való felfogásának régi híve, gúnyolódva 
kérdi, hát a főispánok nyugdíjára van pénz, ez lenne a kultúra? Szerinte 
sehol sem veszik tekintetbe a nemzetiségi nyelveket, alig van nemzetiségi 
hivatalnok. Például a közhivatalnoki karban csak 2%  román van, holott 
20% román lakik az országban. S ez a 2 %-nyi hivatalnok is csak alacsony 
helyen áll, bezzeg főispán egy sincsen közöttük. Felhozza az erdélyi 
választások ügyét is a nemzetiségek védelmében. Magyarországon 16 
forintnyi kataszteri jövedelmet jelentő telekhez van kötve a választói 
jogosultság, míg Erdélyben 89 forint kataszteri jövedelmet hajtó telek
hez. A románok nem választhatnak saját képviselőt. Üjra meg újra 
panaszkodik, hogy a magyarosítás érdekében feldúlják az önkormány
zatot. Mindent átformálnak a központosítás érdekében. Magyarország 
megszűnik a szabadság hazája lenni. Ugyanekkor megkérdezi, mennyi
vel vitte előre a magyarosodást az önkormányzat szétrombolása? Mert 
területen, melyre oly ellenszenvvel tekint, sem lát haladást sehol.

Közben ismét visszatér régi nézetéhez: a nemzetiségekkel való 
megegyezés nagy előnyöket jelentene a magyarságnak. A  soviniszták azt 
hangoztatják, írja, hogy lennénk csak 15 milliónyian, bezzeg meg
mutatnánk, mit tudunk. Erre idézi idősb. gr. Andrássy Gyula válaszát: 
nem jó volna akkor nekünk szomszédunknak lenni... A rossz szom
szédság helyett Mocsáry jó szomszédságot javasol. Arra kellene töre
kednünk, hogy a kis szomszédok bizalommal legyenek a magyarság 
iránt. Erre már csak Oroszország és a szláv kérdés kapcsolatai miatt is 
szükségünk van. Nem tudja megtagadni a szomszédoktól a jogot, hogy
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érdeklődnek magyarországi rokonaik irán t; még Cogalniceanu emlé
kezetes beszédét is, melyben felemlegette a román és magyar emigráció 
kapcsolatait, elismeréssel kíséri. Szerinte a nemzetiségek és a szom
szédállamok közti viszony csak rokonérzet és még nem a magyarság 
iránti ellenségeskedés. Ha önálló állami életet akarunk, békében és 
egyetértésben kell élnünk a nemzetiségekkel. Velük együtt kell fel
lépnünk állami önállóságunk érdekében. Az együttélésnek tiszteségesnck 
és feltétel nélkülinek kell lennie mindkét részről. Mily választás áll 
előttünk és a nemzetiségek előtt? Ha nem egyezünk meg velük, akkor 
vagy Oroszország és a konjunkturális szláv politika felé hajlanak, vagy 
pedig Ausztriára támaszkodnak és újra az «imparatu»-tól várják a 
szabadságot. . .

Mint ítélte meg a közvélemény Mocsáry Lajos újabb állásfoglalását 
a nemzetiségek mellett? Nézzünk csak egy röpiratot, melj' összefoglal ja 
az összes ellene emelkedő kifogásokat és sajtóhangokat. íme, a vidéki 
hírlapirodalom és társadalom köréből felemelkedett ellenzés rossz néven 
veszi, hogy a nemzetiségek oly egyhangúan méltatták Mocsáry nézeteit. 
Viszont ugyanekkor a magyar sajtó egyhangúan elítélte Mocsáry állás
pontját, pártkülönbség nélkül. Elismerik, hogy kristálytisztán kimond 
egy-egy igazságot, de utána ^nyomban az értelmi aberratiónak oly meg
döbbentő kifejezése* következik, hogy valósággal csodálkoznak kor
társai. Mocsáry célja határozottan ^politikai* és nem riad vissza attól, 
mondja rophatunk, hogy a szabadelvű pártot és Tisza Kálmánt való
sággal «denunciálja» a nemzetiségek előtt. Mocsáry pártérdekből szólalt 
fel a nemzetiségek m ellett; szerinte leginkább a függetlenségi párt 
érdemelte ki, hogy a nemzetiségek hozzá csatlakozzanak, véle szövet
kezzenek. Egyébként Mocsáry, folytatja rophatunk, az általa tervezett 
«új honalapításhoz* úgy kívánja megnyerni a nemzetiségeket, hogy 
♦ azokat szinte állammá teszi az államban és ekképpen az állami egység 
rovására a centrifugális tendenciák tényezőivé emeli*. Azért engedmé
nyekben túllicitál minden pártot, csakhogy a függetlenségi pártnak 
szerezhesse meg a nemzetiségek legultrább elemeit is. Mocsáry és a 
szerbek közt nyilván kell, hogy összhang legyen ; hiszen a verseci 
Miloszávlyevits úgy nyilatkozott Nagykikindán, hogy a szerbek csatla
kozzanak a függetlenségi párthoz, mert ha a magyar nemzet látja, hogy 
a szerbek is csak azon vannak, hogy a magyar nemzetnek a legnagyobb 
függetlenséget biztosítsák, a magyar nemzet is annál szívesebben tel
jesíti kívánságaikat. Egyebütt nincs jóra kilátásuk a nemzetiségeknek, 
csak a függetlenségi pártban, —  ez a ((boldogtalan röpirat* politikai 
célzata, véli szerzőnk. Mocsáry különben valóságos Herostrátés, való
ságos Coriolanus, akinek egyetlen eszméje a sovinizmus rémképe és 
egyetlen vágya, hogy a függetlenségi párt elnöke lehessen. Bármennyire 
is elismeri, hogy ennek az országnak Magyarországnak kell maradnia, 
mégis logikátlanságba téved s kardélre veszi az ország magyar jellegét 
munkáló közművelődési egyleteket és a «culturai egységet* propagáló 
gróf Apponyi Albertét. Mocsáry ellensége a magyar nyelvnek. A vallas 
egyesít, a nyelv szétszór, —  írja tovább a röpirat; ezért kell szorosra
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fonni a nyelv eszközével az ország határait. Nem akarjuk megfosztani 
mineműségüktól a nemzetiségeket, de az állami egység kifejezéséül az 
országban bizonyos nyelvegységre kell törekedni. A nemzetiségek sza
badon használhatják nyelvüket, de a közös haza boldogulásának és 
eggyéforrásának a nyelvegység a kifejezése és eszköze. Az államnyelv 
nem ismerete nagyon sújtja a nem magyar nemzetiségüeket s éppen 
ezek érdekében van szükség a magyar nyelv terjesztésére. A magyar 
nyelv terjesztése egyben hadüzenet —  nem a nemzetiségeknek, de a 
tudatlanságnak, mely az államnyelv nem ismerése folytán sújtja a 
nem magyar nemzetiségűeket. A  közművelődési egyletek nyelvterjesztő 
tevékenysége tehát nem sérelem, hanem Kulturális tekintetben a jog- 
egyenlőség egyik követelménye. «A nemzetiségek számára nem az a 
veszedelem, hogy őket a magyar nyelvre tanítjuk, hanem az lenne baj 
számunkra, ha őket a magyar nyelv ismeretéből kizárnánk. A röpirat 
megvédi a magyar nyelvet Mocsáry ellene, mert az felette áll műveltség 
tekintetében az összes nemzetiségek nyelvének. A  nemzetiségek arra 
törekszenek, hogy hazánk testéből egy-egy kedvök szerinti rész ki- 
hasíttatván, egy, nagy Délszláviához, Romániához stb. csatoltassék. 
Ezeknek akar kedvezni Mocsáry?* A  magyar nyelv, mint államnyelv 
kell hogy minden honpolgár ismérve legyen, melyre szüksége van bol
dogulása érdekében is. «Ebbcn a magyar nemzet demokratikus hajlamát 
és irányát tanúsítja; a jogegyenlőség elvének tesz eleget, mert nem 
akar maga és a nem magyar anyanyelvűek között válaszfalat emelni 
akkor, midőn államát feltétlenül magyar nemzeti állammá kell tennie.* 
Mocsáry igen rossz szolgálatot tesz, mert a túlzó nemzetiségeket bal
felfogásukban megerősítette. A röpirat kétféle magyarosítást ismer. 
Az «absolut» elmagyarosodás teljes beolvadást jelent; a beolvadott 
nemcsak, hogy itt akar élni, hanem «reá nézve a beolvadás annyi, mint 
a széppel és nemessel való teljes egyesülés*. A «relativ magyarosodás* 
magyar nyelvi képesítést jelent. Ez állami érdekből kell hogy történjék. 
Nem akar beolvadást, de a nemzetiségek csak műveljék tovább nyel
vüket, ám tudjanak, mint magyar állampolgárok, magyarul. A magyar 
állam és társadalom a magyar nyelv ily relatív terjesztésére állami szem
pontból törekszik, —  a hazaszeretet kritériuma a magyar nyelvhez való 
viszony nemzetiségi különbség nélkül.1

Kétségtelen, hogy ezek a vélemények fényt vetnek a magyar tár
sadalom nézeteire Mocsáry felől. Magánya teljes lesz az 1880-as évek 
végére; parlamenti felszólalásai egyre több ellenzést és visszatetszést 
keltenek. Népszerűtlenségét csak fokozta 1887. február 15-én tartott 
beszéde, melyben a szlovákok mellett emelt szót —  Mudron János 
információi nyomán. Kifogásolta, hogy az elmúlt tanévben a lőcsei 
királyi katolikus gimnáziumból 8 tanulót kizártak államellenes üzelmek 
miatt. 14, 15, ró, 17 éves fiúkról van szó. Ezek a tanulók nem alakí
tottak valamilyen klubot, csupán egyik iskolatársuk lakásán gyűltek 
össze, tót lapokat olvastak, tót dalokat énekeltek s szűk körben hitet 
tettek nemzetiségük mellett. Mocsáry szót emel a kicsapa tás és a fiúk

1 Eródi Dániel: Észrevételek Mocsáry Lajos röpiratára. Bp., 1886.
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megbélyegzése ellen, mely tönkreteszi pályájukat és semmivé teszi a 
szegény szülők költségeit és fáradalmát. Szót emel a spiclirendszer és a 
túlbuzgóság ellen is. Felhány forgatja Küküllö és Szatmár közművelő
dési egyleteinek ügyét, újra kifogásolja a javukra megszavazott pótadót. 
Elítéli a nézetet, hogy művelődés és magyarosítás ugyanaz. Mocsáry 
szerint nem ugyanaz, a közművelődést más nyelven is lehet terjeszteni, 
mint magyarul. Az 1868 : 44 módot ád arra, hogy más ajkú lakók saját 
nyelvükön is adminisztrálhassák magukat. Nem lehet oláh pénzen 
magyarosítani az oláhokat. Kifogásolja, hogy Zólyom megye meg
magyarosítja községei nevét. Ez beleszólást jelent a nép és a községek 
belügyeibe. A kormány nem is akarja megfékezni a sovinizmust. A kor
mány «a cél szentesíti az eszközt* hitét vallja, de ne felejtkezzék el róla, 
hogy polyglott ország ügyeit vezeti. Az ország nem lehet egyetlen 
nagyobb kultúregylet. Egyenlően kell elosztani a terheket is —  itt 
Mocsáry újra szóváteszi a szegény adózó nép helyzetét —  és az igazságot 
is. A  kormány mellőzi az 1868 : 44-t, mely csak papíron létezik. A  ható
ságok pedig a törvény ellenére visszautasítják a nemzetiségi nyelvű 
beadványokat. Ekkor közbeszólt Polónyi Géza : ez ellen tiltakozzék 
Miletics, ne a képviselő úr. A házban altalános és hangos volt a fel
háborodás Mocsáry ellen, elsősorban saját pártján. Mocsáry beszéde 
további részén kifejtette, hogy a kormány bezsebeli az 1868: 44. igaz
ságos voltáért kijáró szép nyilatkozatokat, de számára a nemzetiségi 
kérdés csak papíron létezik. Holott Magyarországnak fontos lenne 
Szerbia és Románia barátsága. De az út feléjük csak a magyarországi 
rokonságon át vezet. A muszkával való fenyegetődzés csak taktika. 
A szláv fajok közt egy sem kérne magának a muszka abszolutizmusból, —  
ez különben Mocsárynak régi nézete. A románok érdeke a szlávok közt 
pedig teljesen egy a magyarokkal; összekapcsol minket a keleti kérdés 
és a helyzet logikája. Itt benn oly nemzetiségi politikát kellene inaugu- 
rálni, mely a szerbek és románok aspirációit —  nem a túlzókét! —  
kielégíti. A németek nélkülözhetik a határokon túli fajrokonaikat, de 
szomszédaink reflektálnak a mi határaink közt élő rokonaikra, mert 
kis nemzetek. Az lenne a helyes politika, ha jóban lennénk a szerbekkel 
és románokkal. A nemzetiségek készek lennének a kibékülésre. Elvégre 
ez a föld otthonuk és ők szeretettel is ragaszkodnak hozzá, nem akarják 
megbontani az 1000 éves magyar államot.

1890. április 16-án ismét a nemzetiségi kérdés miatt szólal fel Mo
csáry, —  már ekkor a karánsebesi kerület román választóinak képviselő
jeként. A naszódvidéki román határőrezred javaiért aggódik ; fél, hogy 
a románokat ((kiforgatják* javaikból. A románok ellen az az érv, hogy 
államellenes célokra használnák fel e vagyont. Itt megkérdezi, hogy 
káros-e a románok gyarapodása a magyarokra? Káros-e, ha végtelen 
elmaradottságukból felemelkednek a románok? Ha pedig túlszárnyalnák 
a magyar fajt, ez végtelen szomorú volna a magyar fajra nézve. Ha a 
magyarok megteremtették a hazát, fenn is tudják tartani szuppremá- 
ciájukat. A  többi fajoknak kiemelkedése szomorú állapotaikból csak 
ösztönző lehet. A kultúra terjedése a nemzetiségek közt csak hasznos 
lehet az államra ; hogy a nem magyar ajkú lakosság saját nyelvén
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képezhesse magát, ez az általános műveltség érdeke. Szót emel a román- 
nyelvű intézetek mellett. Az 1868 : 44-es tövény 17. §-a szerint nemcsak 
a felekezetek határozhatják meg intézeteik tannyelvét, de maga az 
állam is köteles lesz nemzetiségi nyelvű iskolákat felállítani ott, hol a 
nem magyar ajkúak tömegesen laknak. De az 186S : 44. írott malaszt. 
A nemzetiségek még saját pénzükön sem állíthatnak saját iskolát, 
panaszolja Mocsáry; a kultuszkormány mindenben akadályozza lép
teiket. Sokan azt mondják a naszódi javakról: idegeneknek adatott 
át az állam vagyona*. De Magyarországon csak egyforma állampolgárság 
van, az itteni románok nem lehetnek idegenek*. A  naszódi ösztöndíj- 
és iskolaalapról szóló heves vitában Mocsáry ismét magára maradt; 
a kormánypártról és ellenzékről egyformán ellene beszéltek, kiváltképpen 
Csatár Zsigmond és Beöthy Ákos.

Még kellemetlenebb hangulat vette körül 1891. január 20-án tartott 
képviselőházi beszédét. A kisdedóvás államosítása ellen beszélt és azt 
mondotta, hogy ez belenyúlást jelent a család és a szülők természeti 
jogaiba és a személyes szabadságba. «Ne akarjuk a szabadságot sérteni 
és a szocialismus terére csapongani*, mondotta. Az óvodák államosítása 
kényszert és zaklatást jelent. Inkább foglalkoznának az emberek a rop
pant halandósággal, a nép pusztulásával és kivándorlásával. Ismét kikel 
a magyarosítás ellen. Szerinte aki emelkedni akar, úgyis megtanul 
magyarul. De hogy a földhözragadt paraszt primitív természeti viszonyai 
közt megtanulja a magyart, ahhoz nem elég az iskola. «Képtelenség 
minden lakos iránt a magyar nyelv megtanulásának követelményét 
támasztani.* A népnek joga van, hogy saját nyelvén jusson hozzá az 
igazsághoz, a közigazgatáshoz, az iskolához. Derű és viharos derültség 
követte most Mocsáry szavait. A vihar még fokozódott, midőn a nem
zetiségi törvény alapgondolatait fejtegette. Mindenfelől felkiáltások 
hangzottak : «félreértette a törvényt !*, «hiba volt meghozni!» Midőn azt 
panaszolja, hogy a legutolsó faluba is elhatol a magyarosítás, azt kiáltják 
feléje: «helyes! hiszen magyar államban vagyunk !* Mocsáry ezután 
arról beszél, hogy igenis szükség van a magyarság megerősítésére, de 
ez nem történhet a nemzetiségek kárára. Az országban más nemzetiségek 
is vannak, akik saját nyelvükkel élni akarnak, saját kultúrájukkal 
törekszenek az emberiség céljai felé és most veszélyeztetve érzik magukat. 
A  magyarosítás erőszakolása már csak azért is veszedelmes, mert anta- 
gonizmust teremt az ország lakosai közt. A  magyar nemzet keressen más 
teret a természetes terjeszkedésre. Az 1879 :18. nem szolgálja a magyar 
fejlődést. Csak eredménytelen gagyogást produkál. Ahogy kilép az 
iskolából a gyermek, azonnal elmerül a házi viszonyokban, elfelejt 
magyarul és műveletlen, neveletlen maradt. Érdemes-e tehát felszítani 
a nemzetiségek hangulatát?

Három nappal utóbb, 1891. január 23-án újra felszólal a nemzeti
ségek mellett. A nemzetiségeket meg kell nyugtatni, hogy nem kell az 
államegység megbontására törekedniük, mert itthon biztosítva van 
létük saját nyelvük és kultúrájuk szerint. A megbékélés útján kellene 
haladni. Ez helyesebb politika volna, mint az, mely az osztrák sas szár
nyainak árnyékában népnevelők, óvók és dajkák által akar megmagya-
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rosítani e hazában minden más nemzetiséget. Kikel Berzeviczy Albert 
ellen, aki valami olyant mondott, hogy nem tanácsos fejtegetni a nem
zetiségi kérdést, mert meghallják külföldön is. Nálunk a nemzetiségi 
testvériséget úgy látják, ahogy Berzeviczy Albert mondotta: tanul
janak meg magyarul a nemzetiségek, hogy megértsék testvéreiket. Az 
egyre emelkedő vihar közepette megkérdi Mocsáry Lajos képviselő- 
társaitól : idézzenek beszédeiből, műveiből, vájjon hol tagadta meg a 
magyarságot? Hiszen nem tett soha semilyen koncessziót az állam 
szeparasztitikus, territoriális, nemzetiségi autonómiák szerinti átalakí
tására. Mindig a tiszta legalitás mellett beszélt és Deák Ferenc szellemé
ben, midőn az 1868:44-es törvény mellett szólalt fel. (Itt közbeszólt 
Csatár Zsigmond, nyilván az 1868:44-re célozván : «a hibát helyre 
kell hozni*.) Mocsáry szerint kivihetetlen a teljes nyelvegységben nyi
latkozó nemzeti egység; a beolvasztás utópia, hiszen erős nemzetiségi 
individualitásokkal állunk szemben.

Körülbelül ez volt Mocsáry Lajos utolsó parlamenti szereplése. 
Szavai nyomán eddig nem látott vihar támadt. Csatár Zsigmond kép
viselő visszautasította Mocsáry nézeteit, a magyarosítás mellett tett 
hitett és Mocsáryt valósággal hazaárulással vádolta meg. Csatár Zsig
mond szerint Szent István birodalmában meg kell érteni az állam nyelvét. 
Helyesen járt el a híres kalocsai érsek, Patachich Ádám, midőn szláv 
szót hallott székvárosában: tizenkét mogyoró fa pálcát húzatott a 
vétkesekre. Csatár Zsigmond erősen vulgáris ízekkel és nagy tetszés 
közben fejtegette ezután, hogy itt nem lehet szó nemzetiségekről és 
Tisza Kálmánnak igaza van a magyar állameszme kiépítése körüli 
eljárásban és nézeteiben. Beöthy Ákos azt vettete Mocsáry szemére, 
hogy nem áll a magyar állameszme alapján. Megkérdi: kik támogatják 
Mocsáryt? A  románok, akik irredentájukkal fel akarják szabdalni 
Magyarországot. Az 1868 : 44. olyan, mint a «libeium vető* volt a Jengyei 
nemesi köztársaságban. A  mérleg Oroszország javára billenne, akárcsak 
a diberum vető* is Oroszország érdekében döntötte el Lengyelország 
sorsát.

Midőn Mocsáry Lajos válaszra emelkedett, a Ház Beöthy Ákost 
éljenezte és a terem csak úgy visszhangzott az «eláll! eláll!* kiáltásoktól. 
Mocsáry hiába tiltakozik, hogy ő igenis kijelölte világosan a határt, 
meddig mehetnek a nemzetiségek és ezt a román választóktól kapott 
mandátuma elfogadásakor is megmondotta. («De a mandátumot el
fogadta!* kiáltja feléje gróf Zichy Jenő nagy derültség között.) Hasz
talan volt Zay Adolf erdélyi szász képviselő beszéde Mocsáry mellett 
és az 1868:44. végrehajtásáért. Beöthy Ákos mellett még Polónyi 
Géza és gróf Károlyi Gábor vettek részt a heves vitában, melyben 
Mocsáry egészen alulmaradt.

Ekkor Tisza Kálmán emelkedett szólásra. A Ház tetszése közt 
kérdezi Mocsáryt : vájjon az 1868:44-es törvény intencióiba ütközik, 
hogy minden állampolgár értse az ország nyelvét? Ne veszélyeztessük 
nyilatkozatokkal a magyar állam fennmaradását. Itt nincs szó magya
rosításról. Hová vezetnek Mocsáry tanai? Ezek a tanok Tisza Kálmán 
szerint körülbelül azt mondják, hogy ha a magyarok jól viselik magukat,
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még megnyerhetik a nemzetiségek kegyét és ilymódon megszűnik az 
izgatás. Egyetért Beöthy Ákossal : Mocsáry iránya Magyarország 
felbomlásához vezetne. Mocsáry programmja csak előharcosa a nemzeti
ségi túlzók programmjának, bárhogy is hangoztatja, hogy nem ért 
egyet a túlzó törekvésekkel. Nem vonja kétségbe Mocsáry hazafiságát, 
zárja beszédét Tisza Kálmán, —  de bocsásson meg az Isten neki, mert 
nem tudja, mit cselekszik... A Házban viharos tetszés fogadta Tisza 
Kálmán szavait. Báró Kaas Ivor szónoklata már mit sem számított. 
A  függetlenségi politikus nem hagyja annyiban : rögtön megvádolja 
Tisza Kálmánt, hogy alatta fejlődött oly nagyra a nemzetiségi propa
ganda. De Kaas Ivor kikel Mocsáry ellen is és főként a román választók
tól nyert karánsebesi mandátumát lobbantja szemére.

így hanyatlik alá Mocsáry Lajos politikai pályája. Többet nem 
jutott szóhoz a magyar politikában és társadalomban. Csak félrevonul- 
tan egészen szerény folyóiratokban, majd meg az 1900-as évek múltán a 
radikális entellektüellek környezetében fejtegethette az agg férfiú a 
nemzetiségi kérdésről vallott nézeteit. Azért rendkívüli mozgékony 
figyelemmel követi a magyar politikát; láttuk, még sokszor bocsájt ki 
politikai röpiratokat a vezényszó, a koalíció, a függetlenségi párt kérdé
seiben. De végig hű maradt álláspontjához, az 1868:44-es törvényhez 
fűződő tiszta legalitáshoz. Midőn Árgus műve megjelenik, túl a század- 
fordulón, a nemzetiségi kérdésről, Mocsáry egyetért a valószínűleg 
román író (talán Vajda Voevod Sándor) véleményével, hogy «a helyzet 
kulcsa védekező nemzetiségek, de a támadó államhatalom kezében 
van#.1 Árgus is az 1868 : 44-es törvényt emlegeti megegyezési alapnak. 
Mocsáry helyesli a román politikusok —  pl. Babes Emil —  békeakcióját 
és igazoltnak látja hosszú küzdelmeit. Félti Magyarországot a bécsi 
birodalmi tanácsból minduntalan felemelkedő beavatkozási kísérletek
től, például, hogy 1907 decemberében Schillinger reichsrathi képviselő 
indítványozza (ami határozatba is ment), hogy a birodalmi tanács 
utasítsa az osztrák kormányt, figyelmeztesse a magyar kormányt az 
1868:44-es törvény végrehajtásának szükséges voltára. Mocsáry fél a 
beavatkozástól, de ebben a nemzetiségi törvény mellett vívott küzdel
mének igazolását látja. Itt az ideje a nemzetiségekkel való megegyezés
nek, —  teli van gonddal a mindenféle «grossdeutsch#, «alldeutsch» tervek 
miatt, felfigyel a Deutscher Schulverein működésére, sok információja 
lehetett — ezt sejthetjük ebből az írásából is, talán Edmund Steinackerrel 
való érintkezése révén is —  a bécsi federációs tervekről. Mindezek ellen 
újra meg újra a nemzetiségi törvényt ajánlja a magyarság figyelmébe. 
Itt aztán vitába száll Argus-szal, kinek véleményével egyébként egyet
ért. Árgus müvében már ott van a külön nemzetiségi állami-területi 
törekvések és követelmények sejtelme is. Árgus azt mondja, hogy 
igenis, végre kell hajtani a nemzetiségi törvényt, de még e mellett sem 
lehet megakadályozni a folyamatot, hogy a nemzetiségek ne váljanak 
önjogú nemzetekké. Mocsáry finom politikai hallását megütik e szavak 
s válaszul nem mondhat egyebet, mint az 1868:44-es törvényen épülő

1 Árgus: Nemzetiségi politikánk hibái és bűnei. Bp., 1908.
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béke és egyetértés igéit. Meg is jegyzi, hogy «itt nem jól árulta Árgus 
a jó portékát*. Egyik legutolsó politikai megnyilatkozása ez Mocsáry- 
nak. írása végén azt fejtegeti, hogy Közép-Eurépában lehetetlen minden 
kisebb-nagyobb nemzeti, nemzetiségi csoport számára a külön nemzeti 
és állami lét ; a nemzetiségi békének és vele együtt Magyarország egy
ségének és oszthatatlanságának e tragikus hérosza reménytelen küzdel
mei végén a káosz megelőzésére a történeti állami eszméjét ajánlja 
magyarok és nemzetiségiek figyelm ébe...1

Egy sikertelen élet.

Miért maradt Mocsáry Lajos pályája sikertelen, élete eredmény
telen? Nyilván azért, mert egészen magányosan zárt szembe korával, 
kora tendenciáival homlokegyenest ellenkező nézeteket hirdetett. De 
merészségével és ritka erkölcsi bátorságával szinte teljesen egyedül 
reámutatott a nemzetiségi kérdés feszültségeire, a magyarországi nem
zetiségi probléma megoldása elé pedig oly utat mutatott, mely talán 
elejét vette volna sok későbbi tragédiának. Hiszen az ország és az állam 
egységét és oszthatatlanságát dogmaként valló Mocsáry rendületlenül 
bízott nemcsak a szabadság éltető erejében, de a magyarság elsöszülött- 
ségi jogában és vezető képességeiben is, ahogy a haza szent és mindeneket 
egyesítő eszménye jegyében segítségére sietett volna az országban lakó 
egyéb nemzetiségeknek, mint elmaradottabb és kisebbkorú testvérek
nek, hogy őket az emberiség és műveltség világossága felé felemelje.2

Akárcsak a szintúgy tragikus Teleki László, Mocsáry Lajos is a 
szabadság gondolatát mindennél többretartóttá s elébe helyezte még a 
nemzeti eszmének is. Amennyiben pedig vállalta a nemzeti eszmét (ami 
egyet jelentett Kossuth és Mocsáry gondolkozásában az állameszmével, 
mert nemzet a kor értelmében csak államalkotó nép lehetett), akkor 
ennek ideológiai jelentőséget tulajdonított, —  így hatotta át minden 
szavát és lépését a szabadság optimizmusa s ezért volt csalódása akkora, 
hogy a dualizmus kora már elfordult a szabadság egyetemes, mindenkire 
kiterjedő eszményeitől.

A szabadságnak már azért is tulajdonított akkora jelentőséget 
Mocsáry, mert nála jobban senki sem volt ekkor tudatában Magyar- 
ország és a magyarság kicsiségének, számban csekély voltának. Hogy 
ezt kimondotta a «magyar imperializmus* idején, ez is oka rendkívüli 
népszerűtlenségének. Hiszen a kiegyezés után, főképpen az 1880-as évek 
végén kezd mind magasabbra hágni a magyar hatalmi ambíció. Ez a 
♦ magyar imperializmus* már nemcsak a hazai nemzetiségek ügye iránt 
érdeklődik, hanem körébe kívánná vonni az összes szomszéd államokat 
és népeket. Hit vallóinak keblét büszkeség, fölény és elhivatottság 
feszíti; a műveltséget és civilizációt egynek tudják a magyarsággal, 
magyar nyelvvel és hatalommal s sértésnek érzik, ha ez ország határain

1 Mocsáry Lajos: A nemzetiségekről. Igazság, 1908. febr. 1.
1 Mocsáry Lajos: Programm a nemzetiség és a nemzetiségek tárgyában. 

Pest, 1860.
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belül a nemzetiségek önálló egyéniséget mutatnak és a szomszéd kisebb 
nemzetek máshonnét veszik fejlődésük indítékait.

Mocsáry realizmusa nemcsak hogy megformulázta a magyarság 
kis nép voltáról vallott, következésképpen a nemzetiségi kiegyezést 
Magyarország létérdekeként sürgető nézeteket, hanem ezekből azt a 
következményt is levonta, hogy a kicsiny magyarságnak az országon 
belül is egyensúlyozó és mérséklő politikát kell folytatnia. Milyen lehet 
ez a politika? Csakis olyan, mely közös nevezőre hozza a magyarság és 
a nemzetiségek létérdekeit az ország nagysága és függetlensége javára. 
Egy nagy, békés és független haza lebegett Mocsáry szeme előtt s e 
tekintetben nem volt nála hívebb követője az 1851 utáni Kossuthnak, 
míg a függetlenségi párt többi tagjai szinte meg sem értették Kossuth 
eszméinek je len tő sét. De az önkormányzaton alapuló szabadság 
gondolatának merész hangoztatásával és az igazi liberalizmus sürgetésé
vel Mocsáry homlokegyenest összeütközött kortársaival. Kosszuth szelle
mében Mocsáry állandóan hangoztatta, hogy a haza nem azonos a nem
zettel, illetve a haza az ország valamennyi nemzetével —  nemzetiségé
v e l—  kell, hogy azonos legyen. Egész munkássága központjában a haza 
egysége, de az állam és a nemzet szétválasztásának gondolata áll. Nem
csak az emigrációs Kossuth sugallta ezeket a gondolatokat, hanem a 
Deák— Eötvös-féle nemzetiségi törvény hű értelmezésének vágya is. 
Akárcsak Deák, Mocsáry is rendkívül szűkre szabta a «politikai magyar 
nemzet* hatáskörét és szívesen engedett volna tár teret arra, hogy a 
nemzetiségek külön társadalmi-emberi közösségekként maguk építsék 
fel műveltségüket, oktatásügyüket. De Deák szelleme hamarosan tihal
ványodott a kortársak tekintete előtt s a magyar politika legfőbb célja 
nem csak az állam erőteljes kiépítése lett, hanem az államnak a magyar
nyelvűséggel és a magyar nemzettel való teljes és minden más elemet 
abszorbeáló azonosítása, egybeolvasztása is.

Ilymódon Mocsáry nézetei valósággal eretnekségként hatottak és 
szinte a hazaárulás határait súrolták a kortársak szemében. Holott 
közülük már csak egyedül Mocsáry vallotta a régi, tiszta liberalizmust 
és a szabadság egyetemes gondolatát. A hetvenes-nyolcvanas évek 
liberalizmusa viszont már egyre jobban beletorkollik a magyar etatizmus 
Tisza Kálmán alatt megkezdődő roppant folyamatába. Apponyi Albert 
és Grünwald Béla is ennek az etatizmusnak nagy propagátórai és építői. 
Míg Mocsárytól misem állott távolabb, mint az állam istenítése, az állami 
mechanizmusnak az emberi lét fölé való fejlesztése. Számára az ember 
természetes egyénisége volt uralkodó törvény és nem a falanszterizálódó 
társadalom. A  magyar liberalizmius jellegzetességei közé tartozik, hogy 
benne a szabadság fogalma csak felszínen élt. Az ország már kilépett 
a régi nemesi-patriarkális rendszerből, de még nem volt igazi modern 
magyar társadalom, még mindig a nemesség eszményei uralkodtak és 
a birtokos nemesség magatartása szabta meg a társadalom viszonylatait. 
Mocsáry mindenestül benne élt a régi patriárkális világban ; magyarsága 
elzárkózó és büszke úri magyarság, mely saját egyéniségét éppen úgy 
oltalmazza, mint ahogy megbecsüli a másokét. A hetvenes-nyolcvanas 
években még nem volt modern értelemben vett magyar társadalom.
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Nem jellemző, hogy Mocsáry is csak a szegény nép baját, adóterhét 
említi, de sohasem fordulnak elő patriarkális-provinciális gondokozá
sában az ipar, kereskedés, gazdaság modern kérdései ? A nemzetiségekkel 
is a hagyományőrzés és az egyéniség védelme jogán találkozott. Mert 
tradicionális lényét végtelenül bántotta a kor kezdődő modern üteme. 
Holott ekkor születik a modern Magyarország ; az asszimiláció óriási 
áramlásából emelkedik ki az új magyar társadalom. De ekkor még 
gyönge volt a magyar társadalom s nálunk nyoma sincsen oly társadalmi 
önsegélynek, szervezkedésnek, összetartásnak, gazdasági szervezkedés
nek, mint a csehek, románok, szerbek között. A gyenge magyar társa
dalom az erős államban bízik, mindent az állam útján intéz el, az államot 
hívja segítségül. Ilymódon már a hetvenes-nyolvanas években kialakul 
nálunk az államistenítésnek valóságos kultusza. Mocsáry szabad lényét 
ez is bántotta. Az ő eszménye a belülről szervezett társadalom volt ; 
nemesi hagyományokkal telített lényén áttör az értelem és a realizmus 
ereje, azt akarja, hogy a magyarság független legyen az államtól és 
megálljon az állam támasza nélkül is. A kisebbségi sors tapasztalásai 
beigazolták Mocsáry meg sem hallgatott aggodalmait és a belterjes, 
gyökeres magyarságról vallott nézetei igazságát. Természetes viszont, 
hogy az államra támaszkodó gyenge társadalom egyre jobban bízik az 
állam erejében, hatalmában ; mindent az erőre és hatalomra épít és a 
szabadság géniusza, ha frázisokban még él is, lassan-lassan egészen 
kihal az emberek szívéből, miután már előbb is csupán Ausztriával való 
viszonyunk feszültségeiben érvényesült, de nem társadalmi és emberi 
vonatkozásokban.

Mocsáry Lajost az osztó igazság szelleme hatotta át, de az etatista 
magyar társadalomban egészen magára kellett maradnia. A  kor többé 
már nem a szabadság, de a szervezés kora. Mocsáry viszont még mindig 
a szabadság atmoszférájában él s azt hiszi, ebben a légkörben a magyar
ság összeolvadhat egyetlen nagy hazafiúi közösségbe a nemzetiségekkel. 
Magyarjai közt egyre kevesebb meghallgatást talál, de írásain és beszé
dein az 1879-es ügyek óta megfigyelhetjük, mint hajlik át fokozatosan e 
csalódott ember a nemzetiségek felé, utóbb már kizárólag e nemzetiségi 
vezetőktől szerzi információit (Mudron, Babes, Vajda László). Hisz a 
magyar hazában, de fél, hogy abból kivész a szabadság éltető és egyesítő 
szelleme ; a nemzetiségi kérdéssel riasztgatja hát az elalvó és hanyag 
magyar lelkiismeretet. Miközben régi hazafiúi eszméivel küzd az 1868 : 
44-es törvény alapján a nemzetiségek oldalán, egészen elidegenedik a 
magyar társadalomtól s lelke sötét képzetekbe, a jövőért való aggodal
makba merül.

De ezek az aggodalmak ott lappangtak minden magyar lelkében is. 
Csakhogy Mocsáry nyíltan kimondta azokat. Az állam és a társadalom 
ellenben bízott a kérdés hatalmi, uralmi, állami megoldásában. Ha meg
valósul a Mocsáry által sürgetett belterjes, gyökeres magyar társadalom, 
akkor a magyarság fogalmának feltétlenül össze kellett volna szűkülnie, 
a nemzetiségi területeken szabbaddá vált volna a nemzetiségi közép- 
osztályok és a nép közötti érintkezés (melyet a közigazgatás és a magyar 
iskolázás eddig némileg megfékezett) és a magyarság visszaszorult
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volna —  éppen az 1868 : 44-es törvény értelmében —  a magyar nyelv- 
területre. Hiszen az 1868:44-es törvény értelmében a nemzetiségek 
lakóhelyeiken szabadon érvényesíthették a megyében, közigazgatásban, 
bíróságon és iskolázásban saját nyelvüket, tehát nem fejlődött volna 
ki a magyar középosztály külön fajtája, a nemzetiségi területen élő 
középosztály, melybe belehasonultak a régi nemesség fiai éppen úgy, 
mint az új asszimilánsok és a szűkebb magyar területekről odahelyezett 
tanerők, tisztviselők. Viszont a kiegyezési és millenáris kort a hódítás 
és terjeszkedés lelkesítette s tögtön érezte, hogy az 1868 : 44-es törvény
ben, akárcsak Mocsáry tételeiben micsoda roppant önkorlátozás és ön
mérséklet rejlik, melynek jogosultságát a kor nem ismerhette el.

A  magyarországi nemzetiségek kérdését a dualizmus kora tehát 
az asszimilációval, a magyarosítással akarta egyedül megoldani. Ebben 
a tervben benne volt az az optimista hit is, hogy a nemzetiségek emelke
dést, dicsőséget, változást látnak a magyarrá való átváltozásban. Való
ban nagy volt a nemzetiségi elemekből a kisebb magyar középosztályhoz 
asszimiláltak tömege, ha a magyar néphez való asszimilálódásról ebben 
a jellegzetesen középosztályi korban nem is tudunk nagyon. Ám itt 
már nem a szabadság szelleme érvényesült, hanem az erő és hatalom 
felé való törleszkedés, a társadalmi előkelőség vágya hajtotta végre az 
asszimilációt. A  nemzetiségeket jogilag, tömegükben egyenlőknek vette 
ez a kor, de igenis éreztette velük a magyar «úri» hagyományok erejét, 
ami viszont éppen a nagyon is nemesi Mocsáry Lajos méltányosságától 
állott a legtávolabb. A magyar vezető réteg tehát a társadalmi fölény 
önérzetével tekintett a nemzetiségekre, akik viszont —  meghiúsulván 
az 1868 : 44 szándékai — kisebbrendűségi érzéseikből építettek menedéket 
és kovácsoltak új fegyvereket.

Mivel az állam, ország, haza magyarnyelvű és magyarosító intéz
mény lett, melyet a magyarosítás árama emelt lüktető organizmussá, 
a nemzetiségek között sem volt megvalósítható a haza eszményének 
Deák, Eötvös és Mocsáry által követelt alakja. A  dualizmus korának 
magyar társadalma mind nagyobb aggodalommal nézett a nemzeti
ségekre s azokat határokon túli tendenciákkal gyanúsította. A nemzeti
ségek pedig nem fértek bele a kor által konstruált haza-fogalomba s egyre 
jobban felújultak 1848-as szeparatista tendenciáik. A nemzetiségi 1848 
a külön nemzetiségi államgondolatok bölcsője ; ekkor születnek meg a 
szlovák, erdélyi román, szerb, horvát államgondolatok, melyek Magyar- 
ország egységének romjain akarják felépíteni népességük lakóhelyéből 
államiságukat, hazájukat. S 1867 magyar állama és társadalma nem 
feledhet? az 1848/49-es élményeket, —  Mocsáry azért volt oly különös 
jelenség, mert éppen az annyira nacionalista függetlenségi párt köteléké
ben hirdette a nemzetiségek méltányos kielégítésének igényeit.

Csakhogy ezek az igények már 1868-ban túlmentek a Kossuth, 
Deák, Eötvös, Mocsáry által elképzelt és körülhatárolt körön. Az 1868-as 
nemzetiségi deklaráció felújítja 1848 és 1861 szeparatista tendenciáit ; 
a nemzetiségek képviselői népüket és területüket «országos nemzetekké* 
akarják deklaráltaim. Ez pedig összeférhetetlen volt Kossuth, Deák, 
Eötvös, Mocsáry individualista szabadságeszményeivel. A korszak arra

29 M»gy*ríAgtu<lominy. 458



is emlékeztet, hogy a nemzetiségek az «i868-as» törvény tárgyalásakor 
nagyon is kifejezést adtak territoriális és kollektív tendenciáknak. 
A magyarországi nemzetiségi kérdés története világosan megmutatja, 
hogy az irodalmi és anyanyelvi felújulásra rögtön odakövetkezik a 
politikai egyéniség megszerzésének vágya is, a külön közjogi szervezet és 
a külön területi igazgatás igénye, ami a kor felfogása szerint múlhatat
lanul az ország felbomlásához vezetett volna. De a nemzetiségi kérdés 
veszedelmeiért aggódó és mindent hatalmi úton megoldani akaró köz
vélemény már az 1868 : 44-es törvényben is rendkívül veszedelmes 
tendenciákat talált s félt tőle, hogy a nemzetiségi mozgalom megveti 
lábát a vármegyékben s ezek alkotmányos bástyái mögül vezet majd 
rohamot az állam nyugateurópai mintára elgondolt egysége és oszt
hatatlansága ellen. Ám itt attól a megfontolástól sem zárkózhatunk el, 
hogy az 1868 : 44-es törvény érvényesülése esetleg más irányba is terel
hette volna a nemzetiségek ügyét. Hiszen 1868-ban még igen gyér volt 
a nemzeti eszmét a nemzetisnek közt szeparatista módra hirdetgető 
intelligencia. Ha az 1868:44-es törvény módszereivel állampolgári 
nevelésben részesülhettek volna a nemzetiségek, talán jobban meg
gyökeresedik bennök a közös haza gondolata. De a kor már eleve eluta
sította magától mindkét részről a nemzetiségi törvényt s a közös haza 
eszméje mindinkább vesztett értékéből és erejéből.

Az is Mocsáry tragédiájához tartozik, hogy a nemzetiségi kérdés 
kényes külpolitikai vonatkozásai eszményei ellen vallottak. A  magyar 
társadalom a Mocsáry által annyiszor említett «páni rettegéssel* figyelt 
Oroszország felé. Nem felejtették el 1849-et, és nem tévesztették figyel
men kívül a nemzetiségi kérdés messzi szláv vonatkozásait. Mert bár a 
magyarországi és ausztriai szláv kérdés irányai és hajlamai gyökeresen 
különböztek <demokratikus» természetükkel az orosz cári abszolutiz
mustól és az általa imperialista okokból kreált pánszlávizmustól, mely
nek reakciós elemeit oly éles kritikában részesítették már 1848 előtt a 
cseh-szláv demokraták, mégis vitathatatlan volt a különböző szláv 
érzések kapcsolata az orosz hatalom európai túlsúlyával. A kis szláv 
népek nemzeti ébredése ugyan egyáltalában nem volt nagyorosz-pán- 
szláv jellegű, mégis nálunk az 1830-as évek óta minden szláv mozgalmat 
már eleve «pánszlávizmusnak» tekintettek. Holott e mozgalmak tartalma 
éppen a nemzeti egyéniség kifejlesztése volt, mint például a szlovák 
mozgalomé, tehát a szláv univerzalizmusból való kiszakadás, osztódás. 
Ám ugyanekkor a demokratikus kis szláv mozgalmak céljaik érdekében 
mégis minduntalan az orosz hatalomra hivatkoztak, tőle vártak segélyt, 
vagy ha nem, hát biztatást. így a nemzetiségi kérdés ezernyi szállal 
szövődött össze az orosz problémával. S tudjuk jól azt is, micsoda kultusza 
volt a magyarországi szlávok közt a nagyorosz gondolatoknak. Tudjuk, 
mint azonosították például a szlovák írók, vezetők a szláv géniuszt 
a cári nagyhatalommal. Már 1878-ban készen van Daniiévszkij nagy 
könyve, «Oroszország és Európa*. Ebben a szláv gondolat és az orosz 
terjeszkedés legnagyobb ideológusa már világos vonásokkal felrajzolja 
Európa jövendő térképét, a felosztott Magyarországgal. Csak demokra
tikus formák közé kellett e terveket áttennie, már készen állott 1917-ben
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Masaryk <*Új Európá»-ja» mely modern formában ismétli Danilevszkij 
nézeteit. S Danilevszkij nyomán Fadjejev hasonló nunkája is ott van a 
Magyarország 1918-as végzetét beteljesítő szellemi előkészületek között. 
Masaryk nem ok nélkül rójja tehát meg Húrban— Vajanskyt és a turóc- 
szentmártoni konzervatív szlovákokat, hogy az igazi szláv gondolatot 
nem a cári imperializmus, nem a kozákok, nem Danilevszkij és Fadjejev 
könyvei jelentik, hanem maga az orosz nép és nagy írói, gondolkozói. 
Holott ezeket a munkákat adták ekkor a szlovák vezetők a köréjük 
gyűlt ifjúság kezébe. A magyar társadalom ugyan ekkor nem ismerte 
részleteiben a nemzetiségi kérdést, de mégis voltak homályos sejtései 
felőle. Érezte, micsoda lebírhatatlan ellentéteket és feszültségeket, 
tragédiákat görget a nemzeti eszme diadala, ezért hittek a megelőzés, 
az erő, a hatalom módszereiben. Ezért vették hát végtelenül rossz néven 
a nemzeti elhatároltságnál messzebb látó Mocsáry nézetét, mely kicsiny
ségünket hangoztatta és az erő és uralom érvényesítésének céltalan 
voltáról beszélt ; akkor azt hitték, győzhetünk e módszerekkel.

A nemzetiségi kérdés tehát fenyegető külpolitikai problémákkal 
volt teli. Mocsáry éppen akkoriban fejtegette merész tanításait, midőn 
az orosz hatalom ott állott Konstantinápoly kapuinál s midőn állandó 
tevékenységgel áthatotta a balkáni népek életviszonyait, midőn a magyar- 
országi szlávok is úgy lelkesedtek érte. S itt azt sem feledjük e l : ez az 
orosz-szláv-balkáni tevékenység, agitáció, mozgalom, lelkesedés többé 
már nem a cári hatalom kizárólagos ügye. A hetvenes-nyolcvanas évek
ben válik az orosz hatalom valóban az orosz nép széles tömegeinek 
ügyévé is ; a szláv szolidaritás orosz önkéntesek ezreit vonzza a balkáni 
harcterekre ; az orosz közbelépés a balkáni szláv népek edemokratizáló- 
dását*, azaz a török feudálizmus alóli felszabadítását készíti elő.1 Az 
orosz hatások e demokratikus szelleme, általában az egész szláv moz
galom népi-demokratikus iránya roppant feszítőerővel hatott az Osztrák- 
Magyar Monarchia szlávjaira is. Ennek a felbomlási folyamatnak késlel
tetése és a nyomába jövő új integráció akadályozása volt a Monarchia 
diplomáciájának legfontosabb feladata. Hiába beszélt tehát Mocsáry 
Lajos a magyar politikának Szerbia és Románia irányába való terelésé
ről, mindez a nemzetiségi kérdésről vallott nézeteivel együtt homlok- 
egyenest ellenkezett nemcsak a kor szellemével, de annak kikerülhetetlen 
szükségleteivel és irányával is.

Mégis : Mocsáry Lajos talán nem élt hiába. Eszméi, gondolatai 
elmúlhatnak nyomtalanul? Nemcsak tisztaságukkal, de realizmusukkal 
is sok dologra megtanítanak, s amint, íme, felmerülnek a feledésből, 
megérttetik velünk Magyarország balsorsának számos okát és részletét.

A szláv mozgalmak és a szláv közösségi érzés demokratikus jellegéről lásd 
általában : Dr. Alfréd Fischcl: Dér Panslavismus bis zum Weltkirege. Stuttgart—  
Berlin ; tőlem : Pánszlávizmus. Bp. ; tőlem : A pánszlávizmus című tanulmányt 
a Szekfű Gyula szerkesztette Magyarok és szlávok című gyűjteményes kötetben, 
Bp., 1942.; továbbá Iréné Grüning : Die russischc öffentlichc Meinung und ihre 
Stcllung zu den Grossmáchten, 1878— 1894. Berlin— Königsbcrg, 1929., valamint 
Dosztojevszkij összegyűjtött politikai cikkeit és értekezéseit: F. M. D.-s Poli- 
tischc Schriften (D. Mereskovszkij kiadása), München, 1907.
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Bennök ott él Széchenyi, Eötvös, Kemény Zsigmondi önismeretre sürgető 
géniusza, mely a haza és a nemzet ébresztésekor nem retten vissza 
semmiféle népszerűtlenségtől, hanem egyedül az értelem és az emberies
ség ragyogó elveit követi. De túl a történeti és politikai értéken oly 
tisztaságot, oly belátást, oly irányt jelentenek Mocsáry Lajos tragikus, 
magányos, hajdan oly népszerűtlen gondolatai, amit lehetetlen volna 
fel nem használnunk gyarapodásunkra, igazolásunkra. Ezek a gondolatok 
erkölcsi erejükkel Széchenyi, Kossuth, Deák, Eötvös legjava eszményei 
mellé kívánkoznak s Mocsáry Lajos szomorú alakjának helye is ott van 
minden bánatával is a legjobb és leghívebb magyarok, a nagy nemzeti 
ébresztők között.

Gogolák Lajos. 
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