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Kálváriánk.
■ A magyar nemzet els5 királya alatt fej 

lődött állammá. Az Anjouk és a többi ve* 
gyesházbeli királyok korában már Európa 
bolügyoire is gyakorolt befolyást. Hu- 
nyady Mátyás uralkodása alatt állott nem
zetünk hatalma tetőpontján. Azután köz
vetlen beállott a hanyatlás, mert kevés ido
mulva a Habsburgok ültek a magyar trónra.

Nemzetünk századokon keresztül iparko
dott a magyar állameszmét megkedveltein 
ezzel az uralkodó családdal. Hasztalan volt 
ez irányban minden törekvésünk! A biza
lom sohasem vált teljessé. Nem!

A bécsi udvar folyton bizalmatlankodott 
velünk szemben. Minden igaz, őszinte szó
ban forradalmi, vagy elszakadási törekvést 
szimatolt. Ebből kifolyólag a bécsi kéz té
nyei rendszerint olyanok valónak, melyek 
üströi-esirc kiábrándították a magyart
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hóbortoskodásig menő lojalitásából. Merta 
magyar nép lojalitását nem nevezhetem 
egyébnek hóbortnál — hisz minél jobban 
ragaszkodik az uralkodóházhoz, a bécsi kéz 
annál erősebben korbácsolja — sok esetben 
hogy a Bibliával éljek „skorpiókkal“ mar- 
czangolta.

A Habsburgok TI. Lajos halála után rög
tön szemet vetettek Magyarországra. Köny- 
nyii volt a dolguk. A magyar olygarckák 
között egyetlenegy sem akadt, akik a va
lódi magyar nemzeti eszmét megértette, 
képviselte vagy személyesíteni akarta volna. 
A leggazdagabb főur, Zápolya János király 
akart lenni s a tokaji országgyűlésen meg 
is választatta magát magyar királylyá. Yele 
szemben osztrák Ferdinánd, holmi „régi 
jogok“ alapján tartott igényt a magyar ko- 
rónára. Ezoket az igényeit ugyan a rendek 
nem ismerték el, — de abban bíztak, hogy 
Ferdinand és testvére, Y. Károly, a hatal

mas spanyol király — kinek országában „a 
nap sohasem ment le* — majd megvédik
Magyarországot a török ellen.

A magyar nemzetnek osztrák-párti rész» 
tehát támogatót vélt találni a Habsburg 
királyokban, a támogató helyett azonban 
elnyomót kapott nemzetünk, mert ez időtől 
kezdve kell voltaképen küzdeni a nemzeti 
létért. Ezóta kell harczolni az állami füg
getlenségért. Tény ugyanis, hogy ez idő 
óta Magyarország történelme nem egyéb, 
mint örökös küzdelem a Habsburgok azon 
örökös törekvése ellen, hogy hazánkat 
Ausztriába beleolvaszszák.

De a török ellen kilátásba helyezett se
gélynél a Habsburgoknak még egyéb előnye 
is volt. Ferdinánd ugyanis a korona után 
való hajszát Y. Károly spanyol király ara
nyai által támogatva indította meg. A ma
gyar főurak egy részét pénz, czim, hivatal, 
birtok s kegydijadományok és ígéretekkel 
csábította a maga részére.

A pozsonyi csonka országgyűlés egy szép 
deczemberi napon magyar királylyá válasz
totta osztrák Ferdinándot s ez időtől kezdvo 
a Habsburgok a 17-ik század végéig mint 
választott királyok uralkodtak. Majd a trón
öröklési jogot fiágra szorítva fogadták cl a 
rendek s végre 1723-ban a női ágra is ki
terjesztették az örökösödést.

Ezek a fi- és nőíági örökösödések azon
ban Magyarország szabad és független ál
lamiságán jogilag és törvényileg nem vál
toztattak semmit. Nem változtattak, mert 
az örökösödési rend törvény által lévén 
biztosítva, az örökösödéshez kötött kötele
zettségek kiterjedtek az örökösökre is. így 
a többek között, midőn Magyarország az 
1723-iki törvényekben szerződést kötött az 
utolsó Habsburggal, ebben azt kötötte ki, 
hogy Magyarország önállását, szabadságát 
és függetlenségét tiszteletben tartsák s



Magyarországot sem abszolutisztikusán, sem 
többi hűbéri tartományaik módjára, hanem 
egyenesen a magyar alkotmány értelmében 
kormányozzák.

Tudjuk, hogy ezt a kikötést az utolsó 
Habsburg ur elfogadta. Ez a kikötés pedig 
olyan szegődött bér, osztott koncz-féle 
alkuszerinti ára volt a magyar koronának.
A magyar trónra csak az ülhet, a ki az 
alku szerinti árat megfizeti, illetőleg a 
fizetési feltételeket betartja. Aki az adomány
hoz kötött feltételeket megtartja, annak 
joga van az adományhoz. Aki nem, an
nak nincs, mert a magyar nemzet az ado
mányozásnál jogait törvénybe igtatta.

Én a Habsburgok alatt felmerült nem
zeti sérelmeket szándékozom itt röviden 
felsorolni. Jónak látom tenni ezt főleg ma 
azért, hogy végre-valahára teljesen tisz
tába jöjjünk azzal a „bécsi kézzel,“ mely 
négyszáz év óta minden esküje és ünnepé
lyes Ígérete daczára hivatva érzi magát 
arra, hogy ügyeinket „sine me, de me“ 
intézze; azzal a bécsi kézzel, mely törvé
nyeink és alkotmányunk ellenére rendelke
zik jövőnkről, vérünkről, vagyonúnkról.

Szükségesnek tartom a múlt emlékeit 
összegezni azért, mert ennek a bécsi kéz
nek czéljai, vágyai és törekvései közel 
négy éyszázad óta homlokegyenest ellen
tétben állanak a magyar nemzet vágyai
val, törekvéseivel és végczélunkkal. Szük
ségesnek, mert ez a bécsi kéz száz és 
száz esztendő óta egyetlen egy esetben 
sem osztozott a mi gondolkodásunkban, ér
zésünkben. Szükségesnek tartom azért, mert 
nemzetünk sérelmei négyszáz esztendőn 
keresztül mindig ugyanazok. Ugyanazok 
majdnem pontról-pontra; majdnem tételről- 
ételre. De nemcsak a sérelmek ugyanazok,
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hanem ugyanaz a bécsi kéz elbánása, el«· 
járása, taktikája, fogása, erőszaka, a ma
gyar nemzettel napjainkban is, ami volt 
már kezdetben ma is folytatódott a nem
zet ellen sok századon keresztül s ami fo
lyik ellenünk ma is. Tudom, hogy újat nem 
igen mondhatok, de szükségesnek 1 ártom e 
négyszázados sérelmeket igy összegezve a 
közönség rendelkezésére bocsátani. Egyik- 
másik részle t talán ismeretlen. Ép ezért jó, 
ha a nemzet tisztán látja a múlt küzdel
meit. Látja pusztán. Hidegen ! ahogy tör
téntek, s azokat látva, érezni fogja azt is, 
bőgj7 ma is ugyanazt a kálváriát járatja ve
lünk a bécsi kéz, melyet oly kitartással, oly 
szivósággal, oly sok pénz- és véréi«lozattal 
jártak meg őseink.

Szükségesnek tartom ezt főleg manapság, 
mert az utóbbi napokban már újra az ab
szolutizmus szele fujdogál s a bécsi kor
mány álnolc módon most is épugy mink ü, 
tesz felelőssé mindenért, amit bolond fővel ö 
maga idézett elő, amint tette a múltban is 
mindig. Hégi nóta! Hozzá vagyunk szokva, 
bogy a bécsi hivatalos körök minket ma
gyarokat, a Habsburgok ép oly Imbres tar
tományának kicsinyeljenek, aminőkek az osz
trák örökös tartományok. Hozzá vagyunk 
szokva, hogy a bécsi kéz hivatalos sajtója 
utián azt akaria elhitetni a müveit nyugat* 
tál, hogy az ezeréves Magyarország elvá
laszthatatlan része az alig  száz esztendős 
osz'-ák császárságnak. Hozzá vagyunk 
szóiévá, hogy akkor, midőn jogainkat, régi al
kotmányunkat, törvényeinket, a kötések« 
védjük, s a királyi eskü megtartását sür
getjük, hogy ily esetekben minket forradal
mároknak hirdetnek.

Pedig dehogy vagyunk mi forradalmár 
rok! Csak nem akarunk lemondani állana 
függetlenségünkről 1
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A trónvásárló és fia.
Igaz ! Elismerem, hogy Magyarország 

valódi független helyzete abban a perczben 
szűnt meg, midőn a pozsonyi csonka or
szággyűlés osztrák Eerdinándot jó pénzért 
magyar királylyá választotta:

Megszűnt pedig azért, mert a magyar 
királylyá választott I. Ferdinánd tetőtől tal
pig német uralkodó volt. Családjának érde
kei, házi és állami politikája, érzelmei és 
természete, továbbá a múlt tradicziói épp 
úgy, mint a jövő reményei a Habsburgokat 
specziális német uralkodóknak kvalifikál
ták. Es elég szomorúan tanúskodik a 
történelem amellett is, hogy Magyarország, 
mely rövid idővel Ferdinánd megválasztása 
előtt még Közép-Európa leghatalmasabb 
állama volt, nem bírta I. Ferdinánd dics- 
lágyát kiolégitenif Nem! Mert Ferdinánd 
többi tartományai mellé Magyarországot 
csak olyan ráadás-félének tekintette.

Ugyancsak sajátságos valami az is, hogy 
a Habsburgok trónrajutásuk óta napjainkig 
sohasem tudtak a magyar nemzet valódi 
személyesitőjévé lenni. Nem voltak képe
sek a magyar géniusz jellegét, inkarnáezi' 
óját magukra ölteni.

Nemcsak!
De nem is igyekezett az uralkodó család 

magyar jelleget ölteni s a magyar nemzet
tel assimilálódm soha!

Határozottan állítom, hogy I. Ferdinánd 
kora óta nem akadt habsburgkázi uralkodó, 
aki megszűnt volna reánk nézve idegen 
lenni; aki nyelvünket megtanulva, magyarul 
beszólt volna velünk. Királyaink csak mint 
vendégek jöttek és jönnek hazánkba pár 
napra. Esetleg néhány órára. Magyar udvar, 
tartásuk nem volt és nincs. De nem is lesz, 
8 a császári udvar csak Smólen Tónijai kí
séretében látogatott és látogat el nagy rit
kán a magyar £3- és székvárosba, — amikor

nemcsak környezete teljesen, magyargyülölő 
idegen, hanem még a vizet is Bécsből 
hozzák magukkal.

Ha azonban komolyabban gondolkodunk 
e különös jelenség felett, éppen nem cso
dálkozhatunk. Hisz a Habsburg-ház Magyar, 
országban csak jövedelmi forrást látott 
mindig, hisz a dinasztia hazánkat egysze
rűen az örökös tartományok éléskam alá
já n a k  szokta tekinteni.

Annyira Ausztria éléskamarájának tekin
tik hazánkat, hogy e körül az éléskamara
rendszer körül forog Magyarország politi
kája attól a percztől kezdve, amióta Fer
dinánd fejére feltette a magyar koronát 
ugyanaz a Podmaniczky püspök, a ki csak 
kevéssel azelőtt koronázta meg János 
királyt.

Ez a politika s e politikának következ
ményei vannak befolyással és hatással Ma
gyarország belvigyeire. Mert a Habsburg- 
ház ahelyett, hogy hatalmának súlypontját 
ide, Magyarországra helyezte volna át 
amint józan észszel azt tennie kellett 
volna —- e helyett Magyarországot időről- 
időre letörte, gyötörte s abszolutisztikusán 
kormányozta.

Nemcsak ezt tette ! Hanem a Habsburg- 
ház közel négy évszázadon keresztül nyíl
tan arra törekedett, hogy Magyarországot 
megfoszsza az alkotmányától s hazánkat az 
osztrák tartományok színvonalára sü- 
lyeszsze.

Ennek a kormányzásnak alapelvei és 
eszméi már első Ferdinánd korában ki
domborodnak. Mert már Ferdinánd folyton 
és folyton több idegen közeget kezdett 
alkalmazni a magyar ügyek vezetésénél. 
Telj esen külföldi tanácsosokkal vette magát 
körül, kik Magyarország viszonyait nem 
ismerték és abban a nézetben voltak, ami
ben a  mostani magyar miniszterek, hogy 
Gk csakis Bécstöl és a császártól függenek



— 4

Hiszen már I. Ferdinánd alatt kezdett a 
a bécsi kanczellária Magyarországra rende
leteket küldözgetni;

a német kamara már I. Ferdinánd ide
jében beavatkozott a magyar bányák igaz
gatásába ;

a császári biztosok már I. Ferdinánd 
idejében elárasztották hazánkat s volt reá 
eset, hogy az országgyűlés elé is idegen 
hivatalnokok terjesztették a királyi javas
latokat.

De mindezeknél nagyobb kárt tett Fer
dinánd Magyarországnak az idegen zsoldos 
sereggel, melyet azért küldött hazánkba·, 
hogy Magyarországot védelmezze a török 
ellen. Ez a külföldi zsoldos had azonban 
harczban gyáva, békében tehetetlen volt 
s vezérei példáját követve, rabolt, pusztí
tott, ahelyett, hogy védte volna a török 
ellen a magyart.

Arra pedig még a múlt század δθ-es és 
60-as, éveinek szomorú tapasztalataiból em
lékezhetünk, hogy a zsoldos katona, idegen 
hivatalnokok és renegát magyar a leg
nagyobb ellensége a szabadságnak, ftigget- 
enségnek és az alkotmánynak. Sőt láthat
juk napjainkban is, hogy a hazaáruló 
renegát magyar majdnem rosszabb még az 
idegen beamternél is.

Dehogy védték Ferdinánd zsoldosai a 
magyart a török ellen. Épp oly kevéssé 
védték, amint nem a Habsburgok mentet
ték meg Magyarországot attól, hogy a 
török végképpen elfoglalja. Már Ferdinánd 
alatt elfoglalták volna hazánkat a törökök 
egészen, ha nem akad akkor a lánglelkii 
és nagyeszű Martinuzzi Fráter György, a 
magyar történelem e legnagyobb diploma
tája s korának legelső államférfia. Marti· 
nnzzi bámulatos lélekjelenléttel s páratlan 
diplomácziai fmfanggal mentette meg a 
hazából azt, ami megmenthető volt.

Ferdinánd és testvére, Y. Károly spa. 
nyol király, a Habsburg-káznak tett szolgála
taiért tábornoki kalapot szereztek Fráter 
Györgynek ; ugyanakkor azonban Ferdi
nánd kiadta a rendeletet generálisának, a 
spanyol Castablónak, hogy ölesse meg kar
dinálist. És Castaldó bérgyilkosai hetven
éves korában hátulról rohanták meg és 
szurdalták össze az aggastyánt, aki egye

dül volt képes uralkodni a veszélyesen 
bonyolult politikai helyzeten.

Jellemzőnek tartom felemlíteni, hogy 
Martinuzzi gyilkosa, Mercarda, a bibornok 
sajátosan születéstől fogva szőrös fülét le
vágta s bársonytokban küldte clFerdinánd- 
nak, aki hosszasan és sokáig gyönyör
ködött benne. Ilyen a császári hála!

Az idegen hivatalnokok beavatkozása 
ellen szót emeltek a rendek. Ferdinánd 
ugyanis, a midőn a magyar trónt saját 
részére biztosítani akarta, megfogadta az 
alkotmány sértetetlen fenntartását s oly 
esetekben, ha pénzzavarban volt, ígéreteit 
mindig ismételte. Magáiéi érthető azonban, 
hogy I: Ferdinánd ígérete rendszerint 
puszta szó maradt.

Ezek a meg nem tartott eskük és megi. 
szegett ígéretek azután századokon át 
halomra szaporodtak s még napjainkban is 
kisértenek. És éppen ezek a megszegett 
eskük és meg nem tartott Ígéretek nőbe. 
zedtek és nehezednek rendszerint legsúlyo
sabban nemzetünk közéletére.

Ferdinánd még életében biztosítani akarta 
a magyar trónt fiának, Miksának. Éppen 
ezért 1561 őszén mintegy hatvan magyar 
urat rendelt maga elé Becsbe, hogy velük 
megbeszélje a trónváltozás ügyét. Az urak 
abban a hitben, hogyha Miksát megtorol 
názzák, akkor ez Magyarországon fog
lalod, már maguk sürgették megelőzőleg, 
hogy engedné elsőszülöttét, megkoronáztatni. 
Ferdinánd azonban a királyválasztást mel
lőzni akarta, ellenben arra igyekezett a 
rendeket rávenni, hogy ruházzák fel egy
szerűen Miksát a magyar királyi czimmel s 
egyúttal ismerjék el királyuknak.

A bécsi konferenczia eredmény nélkül 
oszolván el, Ferdinánd 1563 augusztus 
20-ára Pozsonyba országgyűlést hirdetett, 
melyen fia, Miksa, családostul megjelent. 
A királyi meghívó-levélben Ferdinánd ki
jelenti, hogy Ő császári teendőivel nagyon 
is el lévén foglalva, ezért fiát, Miksát 
óhajtja a magyar kormány igazgatásával 
meghízni; mire is a rendek Miksát király
nak kiáltották ki, s nejével, Máriával 
együtt szeptember 8-án megkoronázták: 
Miksa koronázási levelébe azonban a szo
kásos „királyija  vá laszta to tt“ szavak
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helyett „király ly & neveztetett* szavakat hogy az idegei hadakat és főtiszteket pa. 
iktatta be. rancsolja ki az országból; a nép kímélését

Ferdinándnak alkotmányunkat lábbal tipió sürgették; felhívták továbbá a királyt, hogy 
ez az eljárása a rendekben aggályokat éb- az ország törvényeit és vagyonbiztonságát 
resztett s a gyűlések naponként zajosabbak tartsa és tartassa tiszteletben — s főleg ?
lettek. A rendek a sérelmek orvoslását sür
gették s felpanaszolták, hogy bár Ferdinánd 
négy év óta ígéri a sérelmek orvoslását, — 
ezek mégis orvosolatlanok maradtak. Fájda
lommal tapasztalták a rendek, bogy azon 
sérelmekből, melyeknek orvoslását az 1559-ki 
országgyűlésen oly érzékeny és élénk sza
vakkal kötötték a király szivére, bár az 
akkor ünnepélyesen megigértetett, mindez- 
ideig egy sincs megszüntetve: hogy a né’ 
met kanczelláriai és más tisztviselők még 
mindig oly jogtalanul avatkoznak a rnagya1’ 
ügyekbe, mint előbb s még a jelen ország
gyűlésen is nem magyar kanezellár, hanem 
Held György, németbirodalmi alkanezellár 
adta át a rendeknek a királyi előterjeszté
seket ; hogy a német kamara a kir. bányák 
igazgatására mindinkább kiterjeszti hatósá
gát: ; hogy a királyi hadak külföldi had. 
nagvai, kiknek kezébe adattak jobbára a 
végvárak is, az ország lakosok „javait erő. 
szakosan elfoglalják, jövedelmeiket foszto
gatják s mi mindennél tűrhetetlenebb, a 
nemzetet megvetéssel, gyalázó kifejezésekkel 
illetik, az urakat, nemeseket méltatlanul 
szidalmazzák s kiállhatatlanul zaklatják, a 
törvényeknek nem engedelmeskednek. “

A nemzet közelkeseredését Ferdinánd 
líécsben készült német előterjesztésével csak 
fokozta. Ugyanis, annak daezára, hogy a 
törökkel a béke megköttetett, mégis hadi
adót követelt és pedig négy éven át ka
punként három forintot. A rendek látták 
hogy a király azért követel négy évre’ 
mert ez idő alatt nem akar országgyűlést 
tartani, — ezért tehát csak egy évre — 
és csak két forintot szavaztak meg.

Egyúttal pedig kijelentették, hogy az 
országgyülás nemcsak azért van, hogy 
az adót megajánlja, hanem azért is, hogy 
a sérelmek előadatva, orvosoltassanak, 
s más, az ország javát ezélzó közűgyek 
tárgyaltassanak. Ezért hívja össze δ felsége 
ezúttal is évenként az országgyűlést. Akkor 
azután szükség szerint a pénzsegélyt meg 
lehet szavazni. Egyúttal kérték a királyt»

hogy a bécsi kormányt a magyar ügyekbe 
való beavatkozástól tiltsa el. „Mert már 
annyira megy ebben a dolog, hogy a ma
gyar kanczellária rendeletéinek senki sem 
engedelmeskedik, mondván, hogy más ren
deleté van a német kanczelláriából.“ (Corp. 
Juris Hung. I. 496.)

A sérelmek azonban mindvégig orvoso- 
latlan maradtak, mert Ferdinánd 1564 
lulius 25-én elhalt. Ez az emberismeretben 
gyarló, de ravasz és alattomos király ural
kodását az idegen zsoldosok féktelensége 
és rablásai jellemzik. Hadait kóptelennél. 
képtelenebb vezérekre bízta. Kacziáner, 
Roggendorf, Teuffel, Castaldó s a többi 
átkos emlékű nevek viselői — tehetetlenek 
és prédalesők voltak.

Ezekkel az idegen szellemi nyomorékok
kal s férfiatlan udvari kretinekkel szemben 
ott látjuk a magyar katonai vezéreket: 
Dobó István, Szondy György, Losonczy, 
Nádasdy, Zrínyi, Telekessy, Jurisich Miklós, 
s akit talán mint hőst és hadvezért is első
nek kellett volna említenem, Martinuzzi 
Fráter Györgyöt, E hősök hadaikkal cso
dákat müveitek, de azért nem voltak ké
pesek Ferdinánd bizalmát megnyerni.

Mert Ferdinánd teljesen az akkori Beckek 
és Bolfrasok, az idegen magyargyülölő nép
ség befolyása és hatalma alatt állott. Ezek 
pedig — jól tudjuk a történelemből — 
egyetlenegy győzelmet nem arattak részére 
— de még seregét is gyűlöletessé tették. 
Ferdinándnak azonban vérében volt, hogy 
nem bízott a magyarokban. Sőt egyenesen 
szivéből gyűlölte a magyart, mert készebb 
volt a töröknek szégyenletes és léalázó 
föltételek mellett engedményeket tenni csak 
azért, bogy ne kelljen neki Magyarország 
törvényes követeléseit kielégíteni. Ő, a 
magyar király, fenekestül gyűlölte a magyar 
alkotmányt. A magyar koronát vesztegetés 
utján nyerte el. Hogy megtarthassa, kész 
volt a törökkel szövetkezni Zápolya ellen. 
Amidőn a török nem állott melléje, felbé
relte Hoberdenácz Jánost s ezzel a bér ·
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gyilkossal akaria János királyt megöletni.
R  merénylet nem sikerült s Hoberdenáczot 
zsákba varrva, uj Szent Gallért módjára, a 
Gellérthegyről gurították a Dunába. Juri- 
sich Miklóst, Kőszeg hős védőjét sorsára 
bízta, mert hadait nem merte csatába 
vinni. A Castaldo és Mereada által meg
gyilkolt Martinuzzival szemben hálátlan 
volt. A nagy ember holtteste két hónapnál 
tovább — 71 napig — feküdt temetetlenül 
az alvinczi kastélynak abban a termében, 
melyben Ferdinand bérenczei meggyilkol
ták. Sajátszorü dolog, hogy a bibornok 
gyilkosai közül egyik sem „múlt ki ágyban 
és párnák között“, hanem valamennyi föld- 
torhe erőszakos halállal pusztult e.l. így 
például Mercadánalc, a „fülvágónak“, egy 
ozivakodás alkalmával levágták jobb kezét; 
utóbb pedig vadkan marezangolta szét.

Ferdinándról a pápa 1561-ben vonta
vissza a nagy egyházi átkot, mely a!a

, Martinuzzi bibornok meggyilkoltatása miatt
helyezte. Kevéssel azután megszűnt élni, ** *

A következő király, Mikiéi, az akkori 
•nagyjelentőségű események hatása alatt, 
házának hatalmát megkétszerezhette volna, 
ha politikájának súlypontját· Magyarországba 
helyezi át.

Som ő nem tette, sem utódai!
uka ennek az, hogy a családban nem 

akadt lánglolkü férfiú, nem találkozott ál
lamférfim lángész, aki a nagy világpolitika 
magaslatáig képes lett volna felemelkedni. 
A dynastia egyetlen tagjában sem volt 
meg az az erkölcsi erő, hogy kellő időben 
szakított volna a családi politikával és 
Magyarország og'sz haderejét fegyverre 
szólította volna, azért az eszméért, amiért 
a magyar lelkesedni, lángolni tud: a ma
gyar haza függetlenségéért!

Pedig előttük állott a történelem tanú
sága, hogy a magyar kevés idővel azelőtt, 
egyedül, egymaga képes volt Hunyadi Má
tyást Közép-Európa leghatalmasabb feje. 
delmévó tenni.

Sőt ellenkezőleg! Miksa alatt is megtalál
juk a beolvasztási kísérletek nyomait. Mert 
neki is az volt a határozott szándéka, hogy 

; Magyarországot német tartománynyá tegye.

Uralkodását tudató nyilatkozatában ugyan
az alkotmányos jogok tiszteletéről és a 
nemzet védelmének készségéről nyilatkozott.

Ez azonban csak puszta szó volt! Mert 
látjuk, hogy az 1566 február 2-án meg
nyitott pozsonyi országgyűlésen a remé
nyükben csalatkozott rendek már előter
jesztik panaszaikat.

Az országgyűlés zajosan kezdődött, mert 
a nemzet látta, hogy reményeiben csalat
kozott s Miksa nem tesz eleget ígéreteinek. 
Tudjuk, hogy Ferdinand utolsó kormány- 
évei alatt nagy rakásra gyűltek a nemzet 
sérelmei. Az utolsó országgyűlések nem 
győztek eléggé panaszkodni a német kan- 
czellár beavatkozásai, a német hadvezérek 
és várkapitányok hatalmaskodásai s a sze
gény nép vérén élő idegen zsoldosok és 
némely urak dandáréinak zaklatásai miatt- 
A rendek remélték, hogy Miksa e sérel
meket megszünteti s főleg, hogy nádor- 
választást rendel. Ingerültségük fokozódott» 
midőn látták, hogy sérelmeik az uj király 
kormánya alatt még inkább szaporodnak-

Sürgősen követelik tehát, hogy a király 
az országban lakjék és hogy a nádori szék 
betöltése iránt intézkedjék. Zrínyi Mikló8 
— a szigetvári hős — pedig élénken lei - 
fakadt az idegen zsoldosok tétlensége, sőt 
kicsapongásai miatt.

Miksa — a helyett, hogy megjelent 
volna a pozsonyi országgyűlésen — elment 
Augsburgba a német rendek gyűlésére; 8 
ott, miután a birodalmi rendek neki 8000 
lovast ajánlottak a török ellen, „a sajtit 
és utódai nevében ígéretet te tt, hogy az 
esetre, ha Magyarország német segede
lemmel szabadul meg a töröktől, akkor 
kebcleztessék be a német birodalomba,.“ 
Ebből látható, hogy Miksa Magyarországot 
családi latifundiumának tekintette s a maga 
és utódai nevében szabadon rendelkezett 
hazánkkal.

Es Miksa a leghatározottabban el is volt 
szánva arra, hogy e tervét keresztülvigye 
S Magyarországot beolvaszsza Németor
szágba. Ez okból királyi előterjesztéseit 
német nyelven küldte meg a rendeknek. 
A rendek a királynak az alkotmány ellen 
intézett eme merényletén felháborodva,
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kijelentették, hogy míg az ország sérelmeit 
nem orvoselja, mig idegen hivatalnokait és 
zsoldosait az országból ki nem parancsolja, 
addig további tárgyalásokba vele nem 
bocsátkoznak.

Miksa válaszában császári biztosokat 
ígért, akik majd a nemzet panaszait meg
vizsgálják, amiben a rendek csak újabb 
alkotmányellenes támadást láttak s kijelen
tették. hogyha sérelmeik nem orvosoltatnak, 
az adókat megtagadják;

Miksa kénytelen volt engedni s megtörve 
jelenté ki, hogy fájlalja a kanczellária által 
tudtán kívü l küldött leiratot. Egyúttal a 
«érelmek orvoslását Ígérte.

Természetes, hogy ez ígéret folytán a 
lovagias és loyális magyar rendek rögtön 
megszavazták az adót. Egyúttal azonban 
vegyes bizottság kiküldését kívánták, mely 
a német zsoldosok kihágásait megvizsgálja, 
hogy a vizsgálat alapján a király a bűnö
söket elítélhesse.

irtózatosak voltak a németek túlkapásai. 
A német kamara a magyar bányákat ha
talmi jogkörébe vonta. A német zsoldosok 
katonai parancsnokai az egyház javait el
foglalták, zálogba vetették, a népet zsaru" 
lásokkal pusztították, a nőket és gyerme
keket elfogták s a törököknek eladták,

Itt és ekkor vettetett fel első Ízben ko
molyan az a kérdés, épp a zsoldos wallon 
hadak fejetlen és brutális garázdálkodásai 
miatt, vájjon Magyarország a töröktől, vagy 
a német zsoldosoktól szenved-e irtózatosabb 
csapásokat

A sérelmek tetőzéseiül azonban Miksa a 
nádor választását egyenesen megtagadta. 
E helyett távollétében helyetteséül Károly 
főherczeget nevezte ki. Az országgyűlés 
bezárása után pedig Prágába utazott, a 
lionnan katonai felszerelésekre több milliót 
sürgetett, de végre beérte rongyos kétszáz
ezer forinttal.

1572 február 2-ára njból országgyűlést 
hirdetett Pozsonyba, melyet megnyitván,

azt a kívánságát fejezte ki, hogy legidősb 
fiát, Rudolfot, ismerjék el a rendek már 
életében magyar királynak. A rendek az 
alatt a feltétel alatt ígérték, hogy Rudolfot 
királylyá választják s megkoronázzák, ha 
az országban lakik s ba magyar tanácso
sokkal veszi magát körül. Az udvar ezt 
megígérte.

Az áprilisban elnapolt országgyűlés szep
tember 20-án nyílt meg újra Pozsonyban, 
aliol is Rudolf 25 én megkoronáztatván, 
udvartartására a „generosa náczió“ rendjei 
kapunként egy magyar forintot szavaztak 
meg.

Az 1574-iki országgyűlést Rudolf nyi
totta meg február 7-én. Ezen az ország
gyűlésen a rendek a haza védelme felett 
intézkedtek s kot évre kapunként 0 forint 
adót szavaztak meg.

Miksa még egy országgyűlést tartott 
melyet 1575 közepén nyitott meg s a 
következő évben meghalt. Miksa a magya
rokat nem szerette. „Nemzeti hőseink iránt 
bizalmatlan volt. E bizalmatlanság miatt 
hazánk jóléte sülyedt. A hadra nem szüle
tett, mert sokkal nagyobb sereggel tétlen
kedett Győr alatt, mint aminővel Szolimán 
Szigetvárát vívta. Ahelyett, hogy nagy 
seregével segítségére ment volna Zrmvinel· 
hallgatta „a német pap hosszú miséjét*^ 
azután pedig elment a győrmegyei Csiliz- 
közbe vad kacsákra vadászni. Gyulaffy 
László, a kemény vitéz, a magyar Achilles, 
Csobáncz és Tihany várak kapitánya szemé
lyesen ment Zrínyi megbízásából a király
hoz s kérte, hogy segítsen megvédeni a 
török ellen az ország határát. Szemébe ne
vettek és tovább vadásztak. Gyulaffy László 
Pedig eszavakra fakadt: „Kutyám szolgáljon 
ilyen királyt!“ s kétszáz erős, harczedzett, 
pánezélos vitézével együtt elment Erdélybe 
s átpártolt János Zsigmondhoz.

Szigetvár eleste után rögtön kisült, hogy 
azért nem sietett Zrínyi segítségére, mert 
békét akart kötni a törökkel. A békét 
hamarosan meg is kötötte.



— . 8  —

Bocskay felkeíése.
A következő királyt, Rudolfot, a vakbuzgó 

epanyol király, II. Ifülöp nevelte. Nőm 
csoda teliát, lia rajongó volt s vallási kérdé
sekben türelmetlen. Spanyolországban tel
jesen a?. inkviziczió papjainak hatalmába 
került. Bizalmatlan lévén mindenkivel 
szemben, elsősorban is testvéreitől féltette 
életét, trónját, vagyonát. Ezért is trónra, 
lépte után a gyanakodó lélek prágai ma
gányába zárkózott, abol meddő életet élt. 
A kor színvonalán álló müveit emberek 
társaságát kerülte s csakis a szerelemnek, 
az egyházi szertartásoknak és az alehymiai 
kísérleteknek élt.

Legkisebb okunk sincs tehát csodálni, 
ha ily király uralkodása a szenvedéseknek 
egész özönével árasztotta el Magyarorszá- 

' got. u, előliéi pélunjáa m&dy^ „mindem 
elkövetett, hogy Magyarországot megfoszsza 
alkotmányától.

Alatta ugyanis teljesen a bécsi kanczellá. 
ria intézte Magyarország belügyeit, úgy. 
annyira, hogy ez legtöbb esetben a magyar 
kanczellária rendeletéivel ellenkező párán, 
csókát adott ki.

Ezenkívül német generálisok kedvük 
szerint hatalmaskodtak. Törvénytelen vá
mokat, harminczadokat és adókat szedtek 
Nemesi jószágokat foglaltak le és törvényt 
ültek a szent korona tagjai: a nemesség 
fölött. Az idegen katonaság pedig különféle 
ürügyek alatt zsarolta, fosztogatta és gyil
kolta az éhező földnépet.

I t  adóit volt az, aki Bécsben első Ízben 
a „nagy birodalmi t a n á c s o t a mai ka- 
marilla ősét összehívta s ezen Magyaror
szág hadainak vezetését s az ország kor
mányzását Ernő főherczegre, Horvát- és 
Tótországok védelmét pedig Károly főlier- 
ezegre bízta. A magyar koronát pedig 
magával vitte Prágába.

Törvénytelen és fél szeg intézkedései e- 
len elsőnek emeltek szót a Turmezőn 
összegyűlt horvát rendek, mert attól féltek, 
hogy Stiriához akarják őket csatolni. Csalta 
hamar azonban Magyarországon is kitört - 
vihar.

Rudolf megijedvén a magyar és horvát 
eseményektől, megakarta a rendeket nyug
tatni.

Ép ezért 1578 február elejére ország
gyűlést hirdetett. Azt személyesen nyitott« 
meg. És itt a rendek kívánságához képest 
ngy Ernő, mint Károly főherczegek inéi ló 
magyar politikai és hadi tanácsosokat ren
delt. De béke ekkor sem lett.

Az 1580-ban Ernő főherczeg által meg
nyitott pozsonyi országgyűlésen Rudolf 
hasztalan sürgette az adók megszavazásé 
A rendek ezt mindaddig megtagadták, inig 
gz összehalmozott sérelmeket nem orvosolja. 
A rendek már Miksa Alatt is hasztalan p». 
naszkodtak, hogy Magyarországon minden 
hivatal idegenekkel van betöltve; hogy a 
várkapitányokat, kamarai, kanczelláriai él 
más tisztségeket németek bírják, kik hiva
talaikat —- ép mint a jelenlegi Fojérváry- 
kormány — a törvények megsértésével és 
alkotmányellenesen foglalták e l; s tényei le
kéi, működésűkkel sértik a nemzet jogait 
és szabadságát. Rudolftól a rendek rossz 
néven vették, hogy személyesen nem ment 
ol az országgyűlésre s nem igyekezett par 
naszaikat megszüntetni. S miután a rendek 
több ülésen nagy zajjal sürgették megsér
tett jogaik és szabadságaik orvoslását — 
de ez nem történvén meg — így az or
szággyűlés is eredmény nélkül oszlott szét.

A következő országgyűlést 1582-beÄ 
Rudolf személyesen nyitotta meg Pozsony
ban, abol is a rendek sürgősön követelték 
a sérelmek orvoslását,. A főrendek azonban 
a király pártjára áll van, Rudolf haladékot 
kért a sérelmek orvoslására s megígérte



&egy t  ezéíhéi «  S«v8 láSS-baa újabb 
országgyűlést hí egybe. Ezen azonban 
ismét nem történvén semmi, a rendek ki
jelentették, hogy a meddig a sérelmek 
orvosolva nem lesznek, mindaddig adót 
nem szavaznak meg. Rudolf ezzel szemben 
viszont kijelentvén, hogy Magyarország 
rendjeitől több méltányosságot vá r t vola» 
s boszusan hagyta fakópnél a rendeket.

Ez időtől kezdve Magyarország 25 esz. 
tendeig nem látta királyát s lehet képzelni, 
hogy ez idő alatt a császári megbízottak 
mit müveitek a magyarral. Rudolf ugyanis 
az ország kormányzását Ernő főherczeg 
kényére-kegyére bízta s az elhagyott Ma* 
gyarországot a külföldi katonaság — ez a 
valódi ellenség — irtóztatöan pusztította.

Végre 1587 november elsejére ország- 
gyűlést hivott egybe. Arra azonban nem 
jött el, hanem ott őt Ernő főherczeg kép* 
viselte. A rendek az örökös ígéretek miatt 
hevesen és keserűen fakadtak ki s a király 
többször nem teljesített ígéreteinek már nem 
hittek, Ernő főherczegtöl erélyesen köve
telték, hogy évenként négyszer kormány, 
tanácsot hívjon egybe; a folyó ügyek inté
zésére pedig néhány magyar kormánytaná
csos működjék folyton oldala mellett.

Sürgették továbbá — bár hasztalan — 
a nádori szék betöltését; a kamara keze
lésén ejtett sérelmek, valamint a végvárak 
siralmas állapotának megvizsgálását. Ernő 
főherczeg azonban egyenesen kijelentette, 
hogy ő nines felhatalmazva a sérelmek 
orvoslására ; Rudolfhoz pedig, aki Prágában 
hermetice el volt zárva a világtól — köze
ledni sem lehet. — A sérelmek orvosolat- 
lanul maradtak!

A legközelebb összehívott s 1593 január
25-én megnyitott országgyűlésen Rudolfot 
Pozsonyban Mátyás főherczeg képviselte, 
aki Becsből néhány udvari, kamarai és 
hadi német tanácsos kíséretében jelent meg, 
A rendek orvosolatlan sérelmeik miatt 
erősen kifakadtak. A tótországi követok 
pedig nyíltan kimondták, hogyha továbbra 
is védtelenül hagyatnak, kénytelenek lesz
nek a töröknek behódolni. A rendek pedig 
keserűen panaszkodtak, „hogy ő felsége 
annyi Ígéretek után, hogy sérelmeik or-

vosÄat*,: «abadsÄgaik helyreállítása végett 
személyesen jövend hii magyarjai közé —* 
azt ismét elmulasztó, holott a birodalom 
csendes lévén, jelenléte ott nem volt szük
séges, mint itt-, hol ők a veszély szélé* 
állanak s ezért a sérelmek orvoslata ΰ» 
sürgetőbb: „mert, aki nem szabad, — 
mondák — az kedvvel nem harczolhat." 
Tehát a királyi jövedelmek pontosabb ke
zelését követelték s tudni akarták, hogy 
áll a béke a törökkel: s a német zsoldosok 
zaklatásai ellen kértek oltalmat, — nem
különben a nádorválasztást sürgették.

A főuraknak ismét sikerült a rendoket 
lecsillapítani, mire ezek újabb adót szavaz./ 
tak meg, melynek kezelését azonban a ka. 
mara mellőzésével a rendek kiküldöttjeire 
bízták.

A kiküldött kezelők Tótország védőiméi·« 
rögtön kintalványoztak tízezer forintót, mit 
a hon védelmére, az állandó huszároknak 
fentartására rendeltek.

Kijelentették továbbá, hogy a végvárak 
megerősítése s a közoltaloranak rendezése 
végett a királynak személyes jelenléte 
mulhatlanul szükséges. Ezért tehát felkérték 
Rudolfot, hogy személyesen megjelenve, 
sürgősen intézkedjék. Addig is azonban az 
északi Felföld kapitányává magyart nevez
zen ki.. Egyszersmind a tótországi bánságot 
töltse' be.

Erre a felszólításra Rudolf Magyarország 
kormányzását Mátyás főherczegro bízta, aki 
1594 első napjaiban nagy haditanácsot, 
majd junius 1-én országgyűlést tartott, 
melyen a rendek hadiadót szavaztak meg, 
de ennek a pénznek kezelését is az ország
gyűlés küldötteire bízták azzal az utasí
tással, hogy a pénz egyedül a magyar ka. 
tonák zsoldjára fordittassék.

1595-ben Rudolf újabb országgyűlést 
hirdetett s ott a török háborúra áldozatokat 
sürgetett. A rendek késznek nyilatkoztak 
minden áldozatra, ha az a haza védelmére 
szükséges. Ez a huza-vona is eltartott 
mindaddig, atnig az 1600-iki török hadjárat 
befejeztetett.

Ekkor Mátyás főherczeg Prágába utazott, 
»hol Rudolfot búskomorságban, sőt életét 
és trónját mindenkitől féltő tébolyban szén



fedőnek találta, Rudolf sem érni, nem 
aludni nem tudott; azt hitte,' meg van bür 
Völve. Senki sem juthatott hozzá s az er
délyi küldöttek sem végezhettek vele 
semmit.

Ily kedélyállapotban hirdetett 1601-re 
országy ülést, mit nevében Mátyás főher
czeg nyitott meg. Ezen az országgyűlésen 
a rendek minden kaputól félforintot szavaz
tak meg, a végeken rabló Telekessy Mi
hályt pedig fej- és jószágvesztésre ítélték.

Az 1602-iki országgyűlés az idegen 
zsoldosok pusztításai miatt panaszkodott s 
a közelégtiletlenségnek nyíltan kifejezést 
adott. Rudolf német tanácsosai azonban a 
nemzeti sérelmekből csak gúnyt űztek, azt 
mondván, bogy „a magyarok csak azért 
panaszkodnak folyton, hogy kevesebb adót 
kelljen fizetniük,,. Igaz, — mondák a 
rendek feliratukban — „de hát orvosokat’ 
tak-e, vagy kevesbittettek-e valaha a 
sérelmek, melyeket a háborúk e szeren
csétlen évei alatt annyiszor a trón elébe 
juttattak ? Tiz év óta a háború székévé 
lett ez az ország, évenkint ezrei jönnek 
be a világ minden részéből összeszedett 
katonáknak; itt szállnak táborba, itt 
szerveztetnek haddá, itt élelmeztetnek in
gyen, mig a háború tart, — s ennyi ter
hek után — bár a törvény tiltja, itt osz
tatnak fel jobbára téli szállásokra is. E 
fegyveresek egyaránt bántják a parasztok, 
urak és papok javait; feltörik a templo
mokat, felássák a sírokat, hogy a halotta
kon talált ékszereket elrabolják ; gazdái
kat veréssel, sebekkel illetik, sőt néha 
meg is ölik; a férjektől hitveseiket; a 
szüléktől gyermekeiket, az anyáktól 8—9 
éves leánykáikat s az ártatlan szemérmes 
szüzeket elrabolják s meggyalázva csak 
nagy váltságdíjért adják vissza. Ez siral
mas képe a hajdan gazdag országnak 
stb. stb.“

E panaszok sem hatottak Rudolfra, csak 
annyiban, hogy Mátyás főherczeg közbe, 
lépésére megígérte, hogy az ország sérel
meit elintézteti.

Ennek daczára Rudolf a magyar várak 
parancsnokaivá ismét németeket nevezett 
ki, ezek alatt azután az idegen zsoldoshadi 
hazánkat még kegyetlenebből szipolyozta.

, Az lß€3-ikl emággyüles megnyítáeak# 
a  rendek már; világosan látták, hogy évrői. 
iv re  csak adómegazavazás miatt hívják 
őket össze. Ezért tehát sérelmeik hosszú 
sorozatával küldöttséget menesztettek Prá
gába, hogy azok orvoslását sürgessék. A 
sérelmek összehalmozódásának legfőbb 
okául azt említik, hogy a király busz év 
óta nem mutatta magát az országban. Ép 
ezért kérték Rudolfot, jelenjen meg.

Rudolf 1603 május 3-án kelt leiratában 
felemlíti, hogy háborús időben „A többi 
tartom ányok“ is sokat szenvednek a ka
tonaságtól. Ha azonban az ország sérelmeit 
elé terjesztik, úgy a kihágások megvizsgá
lására biztosokat fog kiküldeni. A kétség- 
beesett rendek erre kijelentették, bogy a 
megyék által részletesen felterjesztett sé
relmeket újból nem ismétlik, de figyelmez
tessék a tanácsadók ő felségét, hogy ha a 
sérelmek hamarosan nem orvosoltatnak, az 
elkeseredett nép előbb-utóbb fegyverhez 
lesz kénytelen nyúlni.

És tény, hogy a kedélyek úgy Erdély
ben, mint hazánkban végleg elvoltak ke
seredve; Nemcsak a törvénytelen bírói 
ítéletek, nemcsak a német kamara jogtalan 
beavatkozásai s daczos magatartása ; nem
csak a jogtalanul elfoglalt templomok és 
papok elűzése, nemcsak az Illésbázy István, 
Joó János, Mágóesy Eerencz, Homonnay 
György és Homonnay Bálint ellen törvény
telen, külföldi bírák által hozott fej- és 
jószágvesztésre szóló ítéletek, hanem főleg 
vallás-üldözés miatt. A bécsi kamara ekkor 
is, úgy látszik, „az erős kéz“ politikájához 
nyúlt s rémrendszabályai által akarta a 
nemzet panaszait elnémítani.

Nem csoda tehát, ha a vérig sértett nép, 
felkelésre gondolt, s fel is kelt, mihelyst 
vezérét megtalálta Bocskay Istvánban. Ru
dolf nevében ugyanis Mátyás főherczeg 
1604 február 3-ra Pozsonyba országgyűlést 
hirdetett.

I tt tört ketté a béke!
Mert Rudolf vallási őrjöngésében rápa- 

ranesolt Mátyásra, hogy zárassa be a pro
testánsok templomait; hitszónokaikat pe
dig kergesse szélnek. Mátyás rögtön át
látta, hogy a hatalmas protestáns vendek
kel ujjat húzni nem lehet. Nem is lebe-
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•tett! Amint * rendek * szokásos adat * szabad vallásgyakorkt nem IwztosiHatík, 
megszavazták, rögtön a leghatározottabb adót sem nem fizetnek, sem nem szed- 
hangon követelték az ország sérelmeinek nek.“
orvoslását. Mátyás megígérte közbenjárását, *'· Belgiosó le akarta tömi a nemes urakat!
de a királytól válasz nem érkezett. Mire 
azután az ország rendelnek hatalmasabb 
része — a protestánsok — április 8-án 
óvásukat átadták a nádori helytartónak· 
Ebben az óvásukban kijelentik, hogy ezen
túl ,, minden lelkiismereti szabadságukat 
sértő törvénytelen rendelet ellen jogaikat 
fegyverrel megvédeni elhatározták s ezért 
a felelősséget jogaiknak megtámadóira 
hárítják.“

Rudolf német tanácsosai nem okultak! 
folytatták a törvénytiprást, ami akkor há
gott a tetőpontra, midőn a Pozsonyban al
kotott törvényczíkkekbo Rudolf önkényü* 
leg egy 22-ik czikket szúrt be, mely igy 
szólt: „Rudolf őseinek, a romi császárok
nak és magyar királyoknak példáját kö
vette ; a r. kath. hitet vallja; elhatározott aka
rata, hogy Magyarországban ezen hit is
ten dicsőségére gyarapittassék. Ezen ezél- 
nak elérése végett Szent István idejétől a 
kath. hit gyarapítására ezólzó törvényeket 
és lendeleteket megújítja ; komolyan paran
csolja, miszerint minden vallás-viták betil
tassanak — minden ujitó ellen pedig a 
közreildháboritókra hozott törvények foga
natba vétessenek.“

A császári kormány ezt a becsempészett 
22-ik czikket is kihirdettette megyeszerte 
s ez államcsíny folytán keserűséggel satu- 
í’últ magyar nemzetet a szó igaz értelmé
ben felbőszítette.

Az első, aki e 22-ik czikk miatt meg
mozdult, a felvidéki főkapitány, Homonnai 
Drugeth Bálint volt, aki a  zemplénmegyei 
Gálszécsre gyűjtötte össze a szomszédos 
megyék nemes urait. Ott egy szív és lé
lekkel elhatározták, hogy „jogaiknak és 
vallásuknak védelmében vagyonúkat és 
életüket feláldozni készek.“ Egyúttal 
jó eleve tudatták Belgiosó császári gene
rálissal, hogy „az 1604-ik évi országgyűlé
sen hozott törvények a 22-ik czikk be. 
csempészése miatt érvénytelenek; hogy 
ΙΓel sö-Mftgyarország rendjei, « mig a 22-ik 
czikk nem töröltetik ée a  protestánsok 
kérelmei m m  emsoHntaak, n ep ^ öM en

Ezért is zsoldosai számára pénzt követolt 
s úgy a zsoldosoknak, mint a hajdúknak 
szabad rablást engedett. Ezenkívül Liszká- 
ról Szántay Pált, a reformátusok szóno
kát elkergette s egyházukat a jezsuitáknak 
adta át:

Képzelhetni, hogy ez Felső-Magyarerszág 
rendjeit még jobban elkeserítette.

Felkeltek tehát s vezérüknek Bocskay 
Istvánt kiáltották ki. Boeskayt Bihar- 
Kerekiben találta meg a rendek kö
vete, Bethlen Gábor s kínálta meg a ve* 
zérséggel,

Bocskay valódi cincinnatusi jellem volt 3 
végletekig hive a Habsburgoknak. Előbbit 
bebizonyitá később, midőn úgy a szultán, 
mint a brassói polgárok által felkínált koro
nát visszautasitá. A szultán ajánlatát e sza
vakkal utasította vissza: „Én nem koro
náért, de hazámnak és hitemnek szabadsá
gáért küzdöttem.“

Hogy az utolsó pillanatig híve volt a 
Habsburgoknak, bizonyítja az egykori tör
ténetíró eme följegyzése: „Boeskayt az δ 
felsége hűsége mellől, a szó igaz érteimé 
ben, erővel, az ő felsége ágyúival és éle» 
kardjával kellett elkergetni.“ Oly erős volt 
érzéke a törvényesség iránt, mint ma a 
szövetkezett ellenzék vezéreié. Még a 
válság utolsó perczeiben is Prágába akart 
menni, azt hitte, képes lesz a király és nem
zet között felmerült bajokat dűlőre vinni. 
Erre nem volt ideje!

Mert Belgiosó megneszelt valamit Bocs
kay és Bethlen terveiről s előbbit a raka- 
mazí táborba maga elé idézte. Bocskay 
azonban értesülvén, hogy Bethlenhez irt 
levelei Belgiosó kezeibe kerültek, nem ment 
a csapdába, hanem somlyókői várába húzó
dott a ott várta a németek támadásait. 
Ezenkívül a hadgyüjtéshez látott és zsold- 
j&ba fogadta Lippay Balázs és Némethy 
Gergely hajdú-kapitányok szabad csapatait* 
későbbi „talpasainak* magvát.

E közben kiadta híres szózatát a nem
zethez, moly ágy kezdődik < „Serkenjen fel 
immár kegyelmetek is, és tekintse amaz*»
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tűnknek-w k  időtől fogván ntőyetr ig$? Böeakay jföesékfeá ferié -'*-· j^lfefietetle* 
ját, Vegye eszében kegyelmetek mincte1? császári hadakat. JB vereséget· személyesé* 
szabadságunknak megromlását és hazánk· kizónyítgátta á császári serégek fővezére,
vak naponként való pusztulását és vesse le 
nyakáról a kemény igát.“

Alvezérei időközben megverték Belgiosót, 
akit Kassáig kergettek, de Kassa polgárai 
bezárták előtte tapujokat. A kevés idő 
múlva Kassa alá érkezett Bocskayt ellen
ben hazafias lelkesedéssel fogadták. Ekkor 
Boeskay híveivel együtt körlevelekben köz
hírül adta az országnak a szabadságmoz
galom sikereit s egyúttal a szomszéd me
gyéket is felhívták csatlakozásra.

Boeskay és híveinek diadalai megdöb
bentették Mátyás főherczeget, annyira, hogy 
jónak látta 1605 január 6-ára Pozsonyba 
osszággyülést hívni össze. Ezt a gyűlést 
azonban a rendek távolmaradása miatt nem 
lehetett megtartani.

.íz  ott megjelent hazaáruló magyarok 
Pozsonyból egyenest Bécsbe mentek Bu- 
doJHal tanácskozni. A tanácsból kifolyólag 
Mátyás föherczeg békeköveteket küldött 
Boeskay Istvánhoz.

Boeskay a követeknek egyenesen és nyíl
tan kijelentette, hogy a békéről s annak fel
tételeiről csakis magával a királylyal tár
gyalhat. E közben az erdélyi rendek Bocs· 
kayt egyhangúlag fejedelemmé válasz
tották, mire azután az eddig tartózkodó 
rendek egy része is felesküdött zászlaja 
alá.

Ez év április 17-én Boeskay Szerencsen 
gyűlést tartott. A szerencsi gyűlés; ,,ugya 
katolikusok, mint a protestánsoknak teljes 
vallásszabadságát és $.z alkotmánynak hely
reállítását. határozta el.“ Ugyancsak eZ & 
azerenesi gyűlés kiálltotta ki Boeskay Ist
vánt Magyar- és Erdély ország királyául s 
Moldva és Oláhország fejedelméül. A sze
rencsi gyűlés erélyes eljárása következtében 
Báthory István országbíró az ország hiva
talos pecsétjét május 2rén visszaküldte Bu* 
dolfnak s átpártolt Bocskayhoa. Az erdé
lyi rendek pedig a medgyesi gyűlésen hó
doltak be Boeskaynak.

Mátyás föherczeg értesítette Bndolfoi^ 
hogy a ;22-ik czikk miatt felbőszült, ma
gyarok fegyvert ragadtak, hogy a felkelők 
*rai az ország keleti részének a hogy

a Bécsbe menekült gaz Bástá, aki nyíltan 
megmondta császárjának, hogy ha sürgő
sen hadakat és pénzt nem küld, akkor az 
ország a Habsburgokra néze elveszett.

Eudolf ekkor már abszolúte nem volt be
számítható állapotban. Enni, inni nem tu
dott, csüggeteg, szepegövolt, közel a nya
valyatöréshez. Egyszóval test- és lélekben 
megtört emberi rom vala, kivel komolyan 
nem politikai, de más ügyekről sem lehe
tett beszólni. Semmirekelő tanácsosai, kik 
Prágában környezték, azt hitték, hogy 
Magyarország szabadságbarezát könnyen 
el lehet fojtani.
- Ép ezért a magyar szabadságharcz leve
résére a prágai kamarilla felkelést: hirdetett 
Ausztriában. Népfelkelést altkor, midőn 
Boeskay „talpasai“ már Ausztria szélén, be 
egész Morváig portyáztak.

A bécsi tanácsosok pedig a hülye királyt 
azzal biztatták, hogy csak huzni-halasztani 
kell a dolgot, majd beleun és fárad a ma
gyar az ellenállásba s ha a szalmaláng el
aludt, akkor ők triumfálnak.

Mátyás föherczeg tehát njabb békeköz- 
vetitőket küldött Boeskayhoz. De a béke 
most sem sikerült. Nem is sikerülhetett, 
mert a békepontok 15-ík alpontja egész 
tisztán világítja meg a már akkor uralkodó 
kabsburgi észjárás felfogását, amidőn Boes
kaynak arra a kikötésére, hogy; Minden 
sérelmek a jövő országgyűlésig orvosoltas- 
sanak, Bndolf felelete ez volt; „Ameny- 
nyiben a királyi jogok megengedik — kü
lönben pedig Budolf király nem is kép . 
zelheti, m iféle sérelmei lehetnek a ma* 
gy ároknak.“

Kitűnt csakhamar, hogy az osztrák csá
szár követei csak azért kötekednek, azért 
hnzzák-balasztják a békéltetési kísérleteket, 
mert az alatt titokban a törökkel akarnak 
békét kötni, hogy igy könnyebben bánhas
sanak el a magyarral. A török azonban 
becsületesebb volt, mert Ali budai basa 
egyszerien kijelentette, Hogy Bndolffaí 
mindaddig nem bocsátkozik alkudozásokba, 
mig erre őt Boeskay fel nem kéri.
- Ezek miatt az’ ármányok és hátnvögütíi
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(yakandok-munliák: miatt boszus Bocskay 
«reo közzétette ismert kiáltványát s ébbea 
közli az okokat, melyek a magyarokat fel
kelésre kényszeritették. Elsorolja a magyal* 
fegyverek győzelmét s ennek daczára kész- 
•égét a békére ; végre az erre következő 
udvari ármányokat.

Bocskay e kiáltványt megküldötte úgy 
a lengyel udvarnak, mint a német biro
dalmi rendeknek, kérve ezeket, bogy nyújt
sanak segedelmet á magyaroknak a prágai 
ármánynak megszüntetésére és a békebiz- 
tositására.

A helyzet a Habsburgokra nézve tartha
tatlanná vált.

Azon a ponton állottak, hogy Magyaror
szágot végleg elvesztik, Mátyás főkerezeg 
látván a helyzet veszélyes voltát, 1606 áp
rilis 25-én Miksa, Ferdinand és Albert fő. 
herezeggel tanácsot tartott, melyen elhatá
rozták, hogy rendet csinálnak. E (izéiből 
egy kiáltványt tettek közzé, melyben Má_ 
tyás főherczeget Ausztria teljhatalmú védő. 
jé vő nevezték ki, kit tettel és tanácscsal 
fogadtak segíteni. Rudolf császárt és királyt 
pedig tapasztalt elmegyengesége miatt 
k ormány képtel enn ek ny ilvánitották.

Rudolf, amint o kiáltványról értesült, 
Mátyást Magyarország kormányzásától meg
fosztotta s helyére Ferdinand főherczeget 
nevezte ki.

Mátyás, boszus lévén Rudolfra, Bocskay- 
val kezdett alkudozni. És ezzel 1606 junius 
23-án meg is kötötte a bókét·. A bókeok, 
hányba azonban Mátyás oly ezélzatos pon
tokat szúrt be, melyek méltán felkelthették 
Bocskay gyanúját, Bocskay tehát híveit 
Kassára összegyüjtvón, közölte velük aggá
lyait. Erre azután a rendek követeket 
küldtek Becsbe Mátyáshoz s tudatták vele 
elégedetlenségüket. Mátyást nagyon kelle
metlenül érintette, hogy le van leplezve 8 
váltig állította, hogy még azokat a silány 
engedményeket is csak nagyon nehezen 
lehetett Rudolftól kicsikarni. Egyúttal azzal 
Jenyegetődzött, hogy ha az általa ajánlott 
kékefeltételeket a magyarok el nem fogad
ják, akkor felbomlik a béke.
• Végi© is hosszú huza-vbna után a béke 

1606: szeptember 28-án végérvényesen alá
íratott. Mhe november 11-én a törökkel is

megkötötték a zsitvatoroki békét. A zsiiVfc· 
toroki béke megkötése azonban sehogysem 
Tolt ínyére Rudolfnak. Amennyire lehetett, 
halogatta a békeokmány megerősítését, — 
s ürügyül azt kívánta, hogy a magyarok 
küldjék el neki azt a koronát, amit a török 
Bocskaynak küldött s ünnepélyes oklevél
ben mondjanak ellent a török szövetségnek. 
Csak nagy nehezen lehetett rávenni, hogy 
a békeokmányt aláírja.

'■· A nemeslelkü Bocskay azonban nem so
káig Örvendhetett e kettős békekötésnek. Ö, 
aki a magyar alkotmányos szabadságért oly 
fényes diadallal küzdött, érezte a vég kö. 
zeledtét. Halála előtt párthiveit még egyszer 
összehívta Kassára azért, hogy ami a bécsi 
békekötésben az országgyűlés elhatározására 
halasztatott, vagy pedig ami abban a ra
vasz okmányban homályos és kétértelmű, 
azt a rendek kellőképen megvitathassák.

Ott a haldokló fejedelem intette a ren. 
deket, hogy miután Mátyás főherezeg szep
tember 23-án kelt biztosításában megígért© 
a rendeknek, hogy kivánataik a jövő or
szággyűlésen újra tárgyalás alá vétetnek, 
„most végezzenek bizonyost felőle maguk 
javára és szabadságuknak örökös· állandó
ságára, mit kellessék ott fenn ő felségeikkel 
és mi módjával komponáltatni %* A többi 
nemzeti sérelmekre vonatkozólag is ellátta 
a rendeket bölcs tanácsaival.

$  Ésa rendek végzéseiből nagyon is vilá
gosan kitűnik, hogy a bécsi békekötés ok
mánya a közkivánalmakat egyáltalán nem 
elégítette ki.

ψ  Sőt ! Rudolfnak szeptember 24-én kelt » 
az amnesztiára vonatkozó királyi leirata 
pedig, melyben a rendek „pártütőknek, 
rebelliseknek“ neveztetnek, a leghatározot
tabban sértette őket.

„Ők pártütök nem voltak —  szói a ha
tározatuk — s nem is könyörögtek kegye
lemért·, ők csak régi szabadságaikért, me
lyeknek helyreállítása végett éveken át 
hasztalan könyörögtek volt, kénytelenét* 
tettek felkelni, mit törvényeik is megen- 
gednek", akár csak a mai önvédelmi har
czunk, mely szintén nem forradalom, hanem 
régi jogaink védelme.

ϊ Bocskay a rendek határozatait deczembé» 
22-én megerősítette s ezzel_ befejezte poli-



•lkai müvet. Deczerab&r S3-Sa megírta
végrendeletét, melyben úgy léíeknemessé? 
gével, mint hazafias önzetlenségével maga« 
.»au kitűnik kortársai felett. A magyar 
népet arra kéri, hogy az utolsó évek áldo
zatait ne „nékie tudják be“. Párthiveinek 
pedig azt ajánlja végrendeletében, hogy: 
„valameddig a magyar korona ott fenn, 
nálunknál erősebb nemzetiségnél, a német
nél lészen és a magyar királyság is a né* 
meten forog, mindenkor szükséges és hasz
nos egy magyar fejedelmet Erdélyben 
fenntartani.“ Egyúttal összetartásra és egy
ségre intette őket.

1606. év deczember 29-én költözött el 
Sseihcz a magyar nemzetnek ez a halba, 
tatlan szabadsághőse.

Kanczellárja, Kátay Mihály volt titkos 
összeköttetésben a prágai udvarral. Ez ke
vert hónapokkal előbb lassan ölő mérget a 
fejedelem italába. Kútayt, ki még a fejede
lem életében gyanússá válván, börtönbe 
vettetett, a hajdúk börtönéből kihurczolták, 
Kassa piaczán gulyáshussá aprították össze.

Eközben Rudolf és Mátyás között a vi
szály újból kitört, mert a prágai esillagász 
azon fondorkodott, miként bonthatná fel 
úgy a Bocskavval, mint a törökkel kötött 
békét. Megparancsolta Mátyásnak, hogy 
további rendeletéig a zsitvatoroki békeolc- 
mányt tartsa vissza.

Mátyás ezt előre sejtvén, a békeokmányt 
elküldte a töröknek, Rudolfnak pedig meg- 
u'ta, hogy az kézbesítve lévén; azon vál
toztatni nem lehet. Egyúttal kérte, hogy 
a birodalom békéjének érdekében ne boly. 
gassa azt. Ugyancsak azt tanácsolta a király
nak, hívja össze a magyar országgyűlést*

Mátyás Magyarország legtekintélyesebb 
férfiait okt. 10-ére Becsbe hívta, hogy 
azokkal az ország és birodalom ügyeit 
megbeszélje. E tanácskozások alatt .Rudolf 
és Mátyás között a szakadás teljesen ki
élesedett s Magyarország Rudolf ellen 
fegyveres felkelést határozott; az osztrák 
és morva szövetség megköttetett, minek 
eredménye, hogy Rudolfot a magyar, cseh, 
és morva trónról lemondani kényszert- 
tették;

Mátyás pedig 1607 deez. tÖ-ára ogyh».

hívta a rendeket s Rudolfnak megírta^ 
„én, bái· személyemre sok yeszólylyel jár, 
a legvégsőig mindent elkövetek, hogy a* 
utókor ne vádolhasson, hogy Felséged Ó9 
házunk érdekében hanyagul jártam el.“

A bécsi gyűlés szövetségkötést ajánl a 
magyar országgyűlésnek. Rudolf pedig ér
tesülvén a dolgokról, a pozsonyi és bécsi 
gyűléseket Altban tábornok által fel akarja 
oszlatni.

Ennek daczára Mátyás főherczeg 1608 
január 15 én Pozsonyba érkezett, hol Ausz
triával megköttetett a szövetség, „mely ha 
kell, kész Rudolf ellen fegyverrel fellépni.“ 

A rendek Mátyást Magyarország örökös 
kormányzójává kiáltották ki. Altban tábor
nok a Pozsonyban hozott határozatoknak 
ellentmondott, de miután félt, hogy elfog, 
ják, — megszökött.

Rudolf erre elrendelte a pozsonyi gyűlés 
feloszlatását s utasította a rendeket, hogy 
sérelmeik orvoslása végett forduljanak Prá. 
gába.

Sem Mátyás, sem a rendek nem hódén, 
tettek erre a levélre, — mire azután Ru
dolf a pozsonyi gyűlést „conventiculumnak“ 
keresztelte el. Rudolf ezután a regensburgi 
birodalmi gyűlésen kezdett a szövetség 
ellen izgatni. De őzéit nem ért, mert a bi
rodalmi rendek is hamarosan belátták 
hogy a magyarok egyedül lábbal tapodott 
alkotmányuk védelmére ragadtak fegyvert.

Mert ekkor már csak a fegyver dönt
hetett !

A magyar, morva és német rendek 
ugyanis Mátyás mellé állottak, aki 15.000 
emberével márcziusban betört Morvaor
szágba s május 1-éu már Znaim alatt tábo
rozott.

Rudolf békülni akart, Mátyás azonban 
tudta azt, hogy csak Időt akar nyerni a 
halogatással. 0  tehát határozottan követelte* 
hogy „Rudolf a magyar, cseh és morva 
koronáról köszönjön le“, ami tényleg május 
25-én meg is történt s Rudolf Mátyás 
javára a Magyar- és Morvaország koronáiról 
lemondott.

Rudolf 1612 január 12-én halt meg, 
Rosszlelkü, zsugori, kapzsi, kéjencz ét 
lelkoteti&s. roll. Uralkodása alatt rengeteg

14 —



15

kincseket harácsolt össze. Hagyatéka 
1,7,000.000 aranyra rágott. A végletekig 
»éné bizalmatlanság jellemzi egész uralko
dásán át. Prágában teljesen magányba vo
nulva élt. Még környezetével is csak óva- 
•san érintkezett; mert félt. Minden leg
kisebb zörejre, az ajtónyitásra összerezzent 
és saját árnyékától is megijedt. Élet-halál- 
Jélelemben vergödte át napjait. Tudta,

hogy a magyar nemzet, melynek tett es
küjét megszegte, ki nem állhatja s meg
akar tőle szabadulni. Emléke ma is él 
nemzetünknél. Még pedig szomorú ! Rudolf 
uralkodása alatt voltak kénytelenek kifosz
togatott parasztjaink elhajtott ökreik he
lyett saját magukat fogni igába. Ezt a 
jármüvet nevezte el a magyar nép : „Básta 
szekerének!“



B eth len  küzdelm ei.
Mátyás lj|pS szeptember 29-ére hívott· 

össze Pozsonyba koronázó országgyűlést. 
Erre az osztrák protestánsok küldöttei is 
megjelentek, kik Mátyástól vallásuk szabad 
gyakorolhatásának biztosítását követelték.

A királyi meghívó-levélben már a valódi 
liabsburgi szög kibújt a dinasztia zsákjá* 
bél. Mátyás ugyanis királyi meghivó-leve- 
leiben gondosan kerülte a szokásos: „király- 
választás“ kifejezést s csak királyságban 
leendő megerősítéséről“ beszélt. A ren
dele tehát abban állapodtak meg, hogy 
előbb nádort választanak s azután koro
názzák meg Mátyást. November 19-én 
tényleg meg is koronázták.

Mátyás uralkodása alatt kezdődtek az er
délyi küzdelmek, melyek élén a bölcs Beth
len Gábor állott, kit a rendek Báthory 
Gáborral szomben ültettek Erdély fejedelmi 
székére.

Bethlen Gábor már Bocskay alatt nagy 
tekintélyt szerzett. Mint államférfiunak 
európai látköre volt. Ismerte jól a bécsi 
udvar titkos intriguáit s azt a törekvését, 
hogy Erdélyt megszerezze magának.

Mátyás 1614 januárban küldte követeit 
Bethlenhez, aki őket a rendek jelenlétében 
április közepén fogadta. Ez a követküldés 
nem vezethetett eredményre, mert az alku
dozással Mátyás csak időt akart nyerni s 
hadaival el akarta Erdélyt foglalni.

Mátyás az óv júliusában Pozsonyban or- 
szággyülést tartott, majd augusztus 11-én 
a birodalmi nagy tanács ült össze Linzben, 
Mindkettő határozat nélkül oszlott el.

A bécsi udvar folyton ésg- iáradhatlan 
dühvei tört Bethlen ellen, de siker nélkül. 
1615-ben Mátyás a rendekhez fordult e 
arra kért engedélyt, hogy a várakat a 
hajdúk helyett külföldi katonasággal rak

hassa meg, mert a rakoncátlan hajdúk 
létszámát le akarja szállítani.

A Kassán ülésező rendek október havi« 
ban felháborodással utasították vissza Má
tyás merénylő ti tervét és e terv Bethlent 
még szorossabban csatolta a törökhöz.

E közben Mátyás egészsége rohamosan 
hanyatlott. Gyermeke nem lővén, 1016 
végén már a trónöröklés kérdésével kezdett 
foglalkozni. Választása Ferdinánd főher- 
czegre esett — kitől azonban — vakbuzgó
sága miatt, úgy a cseb, mint a magyar 
reformátusok féltek. Ferdinánd ugyanis a 
lorettói Mária képre esküdött meg, hogy 
az eretnekeket kiirtja — a ez Stiriában 
sikerült is neki.

A csehországi rendek hosszas alkudozá
sok, ígéretek, hitlovelelc kiadása és eskü 
után meg is koronázták Ferdinándot — 
most tehát már a magyar rendekkel akart 
elbánni.

A magyar országgyűlést 1617 decz. 13- 
ára hívta össze Pozsonyba, de ezen még a 
következő év márcziusában sem jelont meg 
Hanem márczius 23-án Ferdinánd főkerczeg 
a király képviseletében felolvasta II. Mátyás 
leiratát, melyben ez tudatta, hogy a korona 
örökléséről még életében akarván gondos
kodni, ezért tehát azt óhajtja, hogy a ren
dek fogadott fiát, Ferdinándot koronázzák 
meg.
A rendek mindenekelőtt a nádori szék be
töltését és az ország, főleg pedig a protes
tánsokon ejtett sérelmek orvoslására koro
názás előtt teendő esküt követeltek. Kí
vánták egyúttal, hogy az ország király
választási joga elösmertetvón, ez újabb 
törvények által biztositassók. Ferdinánd 
kérte a rendeket, álljanak el követeléseiktőL

A rendek szilárdul állottak kijelentésük 
mellett s végre is Ferdinand volt kénytelen 
engedni és megesküdött, hogy úgy a bécsi
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békekötést, mint Magyarország alkotmá
ny as jogait épségben tartja, az ország 
sérelmeit orvosolni fogja, Magyarország 
ügyeinek kormányzására a hivatalaira csak 
magyarokat alkalmaz. A nádorválasztást 
megtartja. Jogkörét nem csorbítja. A 
bányavárosokat a bécsi kamara hatósága 
alól felszabadítja. A koronát országgyülé' 
sileg választott őreivel őrizteti. Magyar- 
országnak a cseh és morva rendekkel 
kötött szövetségét sértetlen hagyja. Hábo
rút az ország hozzájárulása nélkül nem 
kezd, nem végez. A hajdúkat kiváltsá
gaikban meg- és fentartja. Mátyás életében 
kormányzati ügyekbe nem avatkozik - - és 
az országgyűlés által hozandó törvényeket 
minden megszorítás nélkül megerősíti.

Ilyen bölcs, ilyen előrelátó körültekintés
sel Magyarország rendéi sohasem biztosí
tották hazánk alkotmányos jogait a Habs
burg dynas! iával szemben.

Ferdinand e feltételeket· elfogadván, ki
rálynak. kikiáltatott és julius 2-án Pázmán 
Péter által Magyarország királyává koro
náztatott.

Röviden a koronázás után azonban már 
kezdetét vette a cseh protestánsok zakla
tása. Prágában a vérig üldözött protestán
sok Thum vezetése alatt a városház tanács
termébe törtek, Lobkoviczot és Sternberget 
kivégezték; egy csomó főurat a sáncz
árokba dobtak — a jezsuitákat pedig el
űzték.

Ezzel megkezdődött a harminezóves bá
bom. A csehekkel összeköttetésben levő 
magyar protestánsok szintén fellázadtak s 
a pozsonyi rendektől sérelmeik orvoslását 
kérték. Egyúttal követet küldtek Bethlen 
Gábor fejedelemhez. A Bethlentől szopegő 
bécsi udvar alkudozni kezdett vele. Ezek
nek az alkudozásoknak azonban II. Má
tyásnak 1619 márczius 20-án bekövetkezett 
halála véget vetett.

Mátyás kormányozásához Magyarország 
rendjei nagy reményeket kötöttek. · Nem 
csoda! Hisz a magyar rendekkel szövet
kezve tette le a trónról Itudolfot. Az ér
kező uj királyt a rendek olyan fényesen 
fogadták, mint Hunyadi Mátyás óta egy 
elődjét sem. De reményeikben rögtön csa

lódtak. Mert mint király azonnal úgy kez
dett bánni a magyar nemzettel, mintha az 
családi latifundiuma lett volna. Ennek da. 
ezára a nemzet mindig megadott neki min
dent, amikor csalt kórt.

Már ekkor konstatálható, hogy a Habs
burgok jellegzotes családi politikája oly 
külügyi bonyodalmakba keverik ‘és kever
hetik esetről-esetre Magyarországot, me
lyekhez hazánknak voltaképen semmi köze, 
de melyekért vérzik, szenved és fizet. Ki
tűnt már akkor, hogy ltülügyileg a bécsi 
udvar úgy intézkedik, ahogy ízlésének 
megfelel. A magyar országgyűlésnek kül* 
ügyi dolgokba beszólása nincs. Mert foly
tonosan nekünk kell alkalmazkodni azok
nak az országoknak érdekeihez, melyok 
felett a közös uralkodó országok Csak ka
tonát és pénzt volt joguk a rendeknek 
megszavazni. Még pedig gyakran és sokat! 
Az ily külügyeket „a geheime conferenz“* 
ben (magyarul kamarilla) intézték, i

II. Ferdinand közvetlen a volt király ha
lála után országgyűlést hirdetett márczius
26-ára Pozsonyba. Ezen azonban nem jelent 
meg. Az országgyűléshez a szövetséges ren
dek felszólítást intéztek. Viszont Ferdi
nand, junius 4-iki leiratában szintén a ma
gyar rendeknél keresett oltalmat s a nemes
séget felkelésre szólította fel. Titkon azon
ban követeit a törökhöz küldte s a szul
tánt is megakarta nyugtatni.

E közben azonban a bécsi nép fellázadt 
s követelte II. Ferdinánd letételét és kolos
torba dugását. Sőt Tkónsald Tamás 16-od 
magával berontott a császári palota ter
meibe is s kényszeríteni akarta a császárt^ 
hogy az osztrák-eseh szövetségbe egyez
zen bele. A nép dühétől megijedt tanácso
sok kérték Ferdinándot, hajoljon meg a 
szükség kényszerűsége előtt. : Ferdinánd 
azonban hajthatatlan maradt — s imádko
zott. Végre is egy idejekorán oda érkező 
vértes-ezred megmentette a nép dühétől.

Ferdinánd junius 13-án értesítette a ma
gyar oi’szággyülóst, hogy a csehek kivált
ságait megerősítette s jogoe kivánatait ki. 
elégítette. Nincs tehát kifogása az ellen, 
ha a magyar országgyűlés a csehekkel 
tanácskozik.
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A vallási sérelmeket azonban nem leite
tet fc kiegyenlíteni. A csehek ugyanis Ferdi- 
nándot már augusztus 17-én megfosztották 
koronájától, a magyar protestánsok pedig 
Bethlen Gáborhoz folyamodtak oltalomért.

Bethlen azonban csak titokban érlelgette 
terveit, mert tudta, hogy a gazdag és ha
talmas osztrák házzal készületlenül nem 
szállhat síkra. S csakis, a mikor a szultán 
támogatásáról biztos volt, bontotta ki 
Bethlen zászlaját — s szeptember elején 
már 40.000 főnyi sereggel táborozott Deb- 
reezcn alatt.

Szeptember 21-ére pedig Kassára ország
gyűlést hivott egybe s e meghívójában 
tudatta, hogy Ferdinand a cseh koronától 
megfosztatott, miután megszegte koroná
zása előtt lehet hitét, — ő tehát a veszély
ben forgó alkotmány és vallásszabadság 
védelmére fogott fegyvert.

A rendek úgy a csehek, mint Bethlen 
felkelését helyeselték s törvényesnek mond
ták ki. Egyúttal a fejedelmet az ország fő- 
gondviselőjévé választották', mire azután 
Bethlen hadait Pozsony felé indította s 
október 10-én Nagyszombaton ütötte fel 
főhadiszállását. A hajdúk pedig betörtek 
Ausztriába s Petronellig behatoltak. Bethlen 
csakhamar előnyomult, megszállta Po
zsonyt, a németet onnan kiverte s kezébe 
kapta a magyar koronát. Aztán a ná
dor által november Ll-ére Pozsonyba or
szággyűlést hirdetett, melyet 18-dikán 
megnyitott. Ezen az országgyűlésen Hor- 
vát- és Tótország rendjei nem jelentek 
meg; ellenben Ausztria, Morva-, Csehor
szág és Slézia rendjei követek által kép
viselve voltak.

A pozsonyi rendek a nádornak az or
szág sérelmeinek hosszú sorozatát kézbesí
tették. A nádor ezt felterjesztette Ferdi- 
nándhoz, aki négy biztosát küldte Po
zsonyba, hogy ezek az országgyűlés által 
kiküldött bizottsággal a békefeltételekről 
tárgyaljanak.

Mialatt Ferdinand biztosai Pozsonyba 
érkeztek, azalatt a rendek nagy többsége 
Bethlen Gábort 1620 január 8-án Magyar- 
ország „teljes hatalmú fejedelmévé“ válasz
totta, s haza utazott.

Bethlen Gábor január 16-án tudatta Fer- 
dinánddal, hogy ő a szövetkezett rendek 
felszólítására Magyar-, Cseh- és Morvaor
szág szabadságának helyreállítására fogott 
fegyvert. Do nem a koronáéit küzd. A hó
dítási vágy sem vezérli. A népnek azon
ban az ország törvényei szerint igazságot 
szolgáltat.

Ferdinand erre válaszolva, bókét ajánlott 
s a feg; y7verszünet tényleg megköttetett. Fer- 
dinánd kötelezte magát, hogy a békét a 
csehekre is kiterjeszti s május 31-ére Besz- 
terezére országyülést hirdetett. A békében 
azonban úgy Bethlen, mint Ferdinand ké
telkedtek. Utóbbi jól tudta, miértV Amint 
ugyanis a spanyol királytól ígéreteket ka
pott, a béketárgyalásokat rögtön félbesza
kította és Bethlen sürgetései dae/ára sem 
folytatta.

Bethlen erre az osztrák és morva ren
dekkel véd- és támadó-szövetséget kötött s 
Beszterezére ő hitt össze országg\ ülést 
Ezen a népes országgyűlésen az idegen 
udvarok s külországok képviselői is nagy 
számmal jelentek meg. Eljöttek Ferdinand 
követei is, a kik a Bethlen-párti követeket 
ősi· és mai osztrák szokás szerint iparkod
tak pukitgatni, ijesztgetni, megdolgozni s 
a haza ügyétől eltántorítani;

E közben azonban megkapták a hírt, 
hogy Ferdinand lengyel hadai betörtek 
Árva- és Trencsénmegyékbe:

Az e miatt elkeseredett Bethlen Gábor 
július 3-án a rendekhez intézett leiratában 
előadta: hogy ő a közjog és béke miatt 
ragadott fegyvert; önzetlenségét, — a ko
ronát elutasítva — bebizonyította, Ferdinánd 
pedig a magyar országgyűlés közelében 
árasztotta el határainkat zsoldosaival s ez
zel a fegyvernyugvást megtörte. Intette s 
kérte a rendeket, hogy a megtámadott 
haza védelméről intézkedjenek ; érintkez
zenek folyvást a szövetségesekkel s az 
árulók számkivetése fölött határozzanak.

A lelkes rendek erre mindazokat, a leik 
a nemzeti ügygyei magukat nem azono
sítva, a fejedelem zászlóit nem követik, 
hazaárulóknak nyilvánították.

Végre augusztus 1-ón megjelentek Ferdi
nánd követei, magukkal hozván a király



leiratát, amelyben Ferdinánd kijelenti, 
hogy a magyaroktól elvárta volna, bogy 
elszakadjanak a lázongó csehektől s a 
katholikns egyházat visszahelyezik jogaiba* 
Do aug. 9-én Ferdinándtól már uj, módo
sított utasítást kaptak megbízottai. Ennek 
következtében a császári biztosok kijelen
tették, hogy ha a rendek az 8 parancsaik
nak nem engedelmeskednek, akkor ők az 
országgyűlés minden határozatát semmisnek 
nyilvánítják. Ezzel szó nélkül távoztak.

A rendek erre augusztus 24-én ^Bethlen 
Gábort magyar királynak kiáltották ki.

Bethlen a csehekkel megújította a szö
vetséget s megígérte, hogy 25.000 emberrel 
megy segítségükre.

Egyúttal figyelmeztette a cseheket, hogy 
mindaddig, mig hadaival meg nem érkezik, 
kerüljék a harezot. Miksa bajor herczeg 
azonban előbb az osztrák népet, majd a 
cseheket verte nagy hirtelen le; s Ferdinánd 
a hadi szerencsétől elragadtatva, deczem- 
ber 12-én kelt kiáltvánj'ában Bethlen Gábort 
hitszegőnek nyilvánította, a magyar ren
deket pedig megtérésre intette s úgy a 
boszterczei, mint a pozsonyi országgyű
lések végzéseit semmiseknek nyilatkoz
tatta.

A váltakozó szerencsével folytatott har« 
ezok után 1622 januárjában megkötötték 
a nikolsburgi békét, melynek értelmében 
Bethlen lemondván a koronáról, azt már- 
czius 20-án Trencsénbe szállíttatta.

Ferdinand azonban a nikolsburgi békét 
is megszegte, mert annak pontjait nem tar
totta be. Bethlen Pázmán Péterhez intézett 
levelében a béke felbontása miatt fenyege- 
tŐdzött s az esetleg kiontandó vérért a fe
lelősséget Eerdinándra hárította; Ennek 
következtében Ferdinánd újabb béketár
gyalásokat hozott javaslatba. Bethlen haj
landó volt ugyan az alkudozások fonalát 
felvenni, de most már ő nem bízott a bé
kében. Ép ezért Kolozsvárról 80.000 főnyi 
hadával kiindult.

Nagyváradon kiáltványt tett közzé, mely
ben Ferdinándot a béke megszegésével vá
dolva felszólítja, hogy tartsa tiszteletben 
Magyarország alkotmányát s tartsa be a 
béke-feltételeket. Étre aztán megindult ha
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daival s október elején már betört Ausz
triába, Stiriába és Morvába. Gödingnél Fer- 
dinánd hadait teljesen tönkre verte —■ 
mire a császár kincseit összecsomagolva 
elhatározta, hogy családjával együtt Tirolba 
költözik.

A diadalmas Bethlen azonban kegyelmet' 
gyakorolt s a Ferdinánd által kért két havi 
fegyverszünetet megadta.

A béke kihúzódott egész következő óv 
április haváig s az eredmény az lön, hogy 
a nikolsburgi kötés némi módosításokkal 
újra megerősittetett.

Bethlen a megkötött béke után megké- 
rette Ferdinánd leányát, Mária Anna fő- 
herczegnőt. A szorongatott császár már- 
már odaigéte Bethlennek leányát, amikora 
ravasz bajor követ egy frivol szójátékkal 
meghiúsította a házasságot. Udvari körök
ben ugyanis a következő bonmotja kelt 
szájra; Csak nem lehet egy oly szép, fiatal 
nagynevű és kiváló házból származó ke
resztény herczegnőt annyira „megrövidí
teni.“ Egyúttal hozzá tette, hogy Bethlen 
Gábor, midőn fiatal korában a portán tar
tózkodott, alávetette magát a törökök val. 
lási rítusának. Nem csoda, ha ugyancsak 
kikosarazták Bethlent akkor is, midőn Fer- 
dinándnak ifjabb leányát, Czeczilia főher* 
czegnőt kérette meg ;mire a fejedelem 1626 
év márczius 2-án brandenburgi György 
választófejedelem leányát, Katalint vetto 
nőül.

Ferdinánd 1626 szeptember 8-ára Sop
ronba országgyűlést hirdetett, hogy fiát ki- 
rálylyá koronáztassa.

Először is az udvar jelöltjét, Esztorházy 
Miklóst választották nádorrá; azután a ren
dek a majdnem száz pontra menő sérel
meik orvoslását követelték. A nádor „prak. 
tikája“ következtében azonban csak 17 
pontot teijesztettek elő, de a nádor és az 
ß példájára többen ez ellen is „hevesen 
kikeltek. A nádor a vallási sérelmet sem 
akarta tárgyalni, a német seregek kivitele 
helyett pedig még többel szándékoztak a 
végvárakat megrakni. Hét vármegyének 
követői ez ellen ünnepélyesen óvást emel. 
tek s panaszkodtak: „Palatínus urunk gya
lázattal s szidalommal illet bennünket, ,
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A na i gyalázatunk és szidalmaz tatásunk 
kevesebb volna, ele az nagyobb, hogy a 
mi kegyelmes urunkat és fejedelmünket 
gyalázza és szidalmazza.“

Végre az ellentálló hét megye követei
vel tudatta a nádor, akár tetszik nekik, 
akár nem, a király fia meg lesz koronázva. 
A német miniszterek, a spanyol és pápai 
követ a magyar vezetőkkel tanácskoztak, 
hogy kik iá ltassák-θ egyszerűen a király 
fiát, vagy meg is koronázzák'? A magya
rok mind a választást, mind a koronázást 
sürgették, mire 111. Ferdinand decz. 8-án 
megkoronáztatott.

Bethlen 1629. évi nov. 15-én hunyt el, a 
48 éves fejedelmet a bécsi udvar morva 
orvosa hat hét alatt „halálra gyógyította.“ 
A bölcs fejedelem, Bethlen Gábor, történel
münknek egyik legkimagaslóbb alakja. Leg
főbb érdeme, hogy halála órájáig szívós 
kitartással küzdött az osztrák beolvasztási 
kísérletek ellen. Egyesült benne a politikai 
ész, erő, ügyesség és fortély, vallásos volt, 
«le tisztelte mindenkinek a vallását. Ta
karékos, a munkában fáradhatatlan és nem 
kegyetlen, nem vérszomjas: Kormányzása 
alatt a jog és rend ; igazság és fegyelem; 
atyai gond és jóindulat uralkodott az igaz
gatás minden ágaiban. Erdély Bethlen 
alatt élte fénykorát. Felvirágzott s a kül
földön is nagy hírre tett szert. Halála 
után Itákóezi György lön Erdély feje
delmévé.

Az 1634-iki országgyűlésen a rendek 
már 84 sérelmet terjesztettek elő. Ezek 
közül egy még ma is nagyon, de nagyon 
é re tt: az Ausztria által felállított vámso. 
rompó miatti sérelem. E felett indult 
meg a leghevesebb vita. Az osztrák tar
tományok határain ugyanis magyar vá
mokat szedtek. Ez pedig egy neme volt a 
legnyomasztébb adóknak. Ez volt az alapja 
a hazánk anyagi érdekeire annyira reáne
hezedő, iparunkat, kereskedelmünket s gaz
dasági érdekeinket megrontó későbbi vám
rendszernek.

A következő országgyűlést már Hl. 
Ferdinand hívta össze, mert H. Ferdinand 
Becsben az augustinusok templomának lép- 
esőjén megcsúszván, 1637 február 15-én

meghalt. Jelszava ez volt: „Anépnek soha- 
sines igaza! A népnek csak kötelességei 
vannak ! Az ; uralkodóknak azonban csak 
jogaik vannak — és semmi kötelességük 
nincs a- néppel szemben, mert a népnek 
nincs része az isteni kegyelemből; a feje
delmek azonban isten kegyelméből ural
kodnak.“

Az uj király már tizenkét év óta voll; 
megkoronázva akkor, midőn a trónra jutott. 
1637 szeptember 21-ére hirdetett Pozsonyba 
országgyűlést, de a német birodalmi ügyek 
miatt csak deczember 2-án jelent ott meg. 
A protestáns rendek rögtön a király ele 
terjesztették sérelmeiket s kijelentették, hogy 
amíg azok orvosolva nem lesznek — nem 
tárgyalnak.

III. Ferdinand a következő év január 
2-án kelt leiratában a protestánsokat kemé
nyen megfenyegette s ki jelentette, hogy az 
ország ügyeit a többséggel elintézted. Lát
ván azonban a protestánsok kitartását, elő
dei példá ján haladva, ő pub ült meg s ha
marosan megígérte, hogy a protestánsok 
sérelmeit eloszlatja.

Ez időtől kezdve azután öt évig nem 
tartott országgyűlést. 1643 május 13-áia 
hirdetett ugyan Pozsonyba, de külország! 
hajai miatt ott akkor sem jelent meg. 
Amikora rendeke miatt zúgolódtak,akkor 
őket Pozsonyból császári biztosaival egy
szerűen hazakergettette. A feloszlatott ren
dek feliratot intéztek a királyhoz sérelmeik 
orvoslására. Ennek daczára azonban a ki
rály csakis 1646-ban tartott újabb ország
gyűlést, melyen az időközben megkötött 
linezi béke, daczára a klérus ellentmon
dásának, érvényben hagyatott. Ugyanezen 
az országgyűlésen, 1647 junius 16-án ko
ronázták meg a 13 éves TV-ik Fsrdinándot» 
a ki azonban négy év múlva már elhalt, 
mire ez a példátlanul hosszú országgyűlés 
véget ért,

Az  1655-iki országgyűlésen a király 
nem jelent meg. Ezen választották a ren
dek nádorrá "Wesselényi Ferenczet s ekkor 
merült fel először a Habsburgház örökösö
désének kérdése.

Wesselényi nádor ugyanis ismeretlen 
kézből levelet kapott, melynek anonymu»
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Írója azt tanácsolja az országgyűlésnek, 
mondjon le a nemzet királyválasztási jo- 
gáról és az ausztriai ház örökösödésébe nyu
godjék bele, az örökös királyokat pedig 
kötelezze hit alatt alkotmányunk fentar- 
tására, „mert úgy is előrelátható, mondja 
a levél, hogy ha egyszer az udvar a meg
gyöngült törököt az országból kiűzi, a 
nemzet e jogától előbb-utóbb kénytelen 
lesz búcsút venni.“

Bár a szabad választásnak akkor már 
tényleg csak árnyéka létezett, a rendek 
abban, mivel a választás alkalmával koro-. 
názási feltételeket szabhattak elő, melyre 
a koronázandó esküt volt köteles tenni,

jogaik és szabadságaik főtámaszát látták, 
mert bíztak abban, hogy a megkoroná- 
zottak nem fogják az esküt megszegni. 
Pedig sajnosán tapasztaltuk, hogy I. Ferdi- 
nándóta csak kettő nem szegte meg eskü
jét : IV. Ferdinand, aki mielőtt uralkodót 
volna már meghalt és II. József, aki nem 
koronáztatta meg magát, tehát nem szeg
hette meg eskiyét. Ép ezért ez iratot és 
ajánlatot közfelháborodással utasították el 
s választási jogukat fentartva, Lipót her- 
czeget kiáltották ki magyar királynak. 
Lipót, miután törvényeink tiszteletben 
tartására esküt tett, 1655 julius 27-én meg
koronáztatott.



A pallos jegyében.
A „vastagajka“ Lipót szerencsétlen, 

gyászos és vérrel áztatott uralkodása 1G57 
április 5-én kezdődött.

Szomorú korszaka ez hazánknak! Lipót 
a szó szoros értelmében félszázadon át 
tiporta lábbal alkotmányunkat. Tele szem
ben a magyar nemzet legalább nyilt- 
szivü, igazán őszinte volt. Még csak nőm 
is szimulált, hogy szereti. Lehetetlen is 
volt, mert még lélekzete is magyar vértől 
párolgott.

A pozsonyi országgyűlésen a protestáns 
rendek kijelentették, hogy amíg sérelmeik 
nem orvosoltatnak, nem tanácskoznak. A 
rendek először is azt kérték, vinné ki a 
király az országból a német zsoldos hada
kat. Azután a protestánsok állottak elő 
sérelmeikkel s kijelentették, hogy migl659 
óta elfoglalt templomaik vissza nem adat
nak, addig nem tanácskoznak. Tizenhárom 
megye melléjük állott. Porcia herczegnek, 
ki Lipót király nevelője s az akkori osz
trák császár Beckje és Bolfrasa volt egy 
személyben, ugyanaz a nézete volt, mint 
van ma a bécsi uraknak, mert Porcia fel
hívta a nádort: „parancsolja haza ezeket 
az embereket, mert ezek nem tizenhárom 
megye, hanem néhány nyugtalan elméjüek 
küldöttei; ha engedelmeskedni nem akar
nak, hűtlenséggel határos merényletükért ő 
felsége, ki magát gunyoltatni nem engedi 
őket méltóképen fogja megbüntetni.“

A csonka országgyűlés határozatai ellen 
tiltakozó tizenhárom megye ellen Lipót tény
leg kiadta a rendeletet, hogy szigorúan 
kell velük szemben eljárni.

Eközben azonban Konstantinápolyban 
trónváltozás állott be s háborút üzentek 
Ausztriának. Lipót a német birodalmi ren
dektől kért segélyt, akik ígéreteikben na. 
gyón bőkezűek voltak,

Egyúttal ft magyar nemességet is felke
lésre szólította fel. A protestánsok azonban 
orvosolatlan sérelmeik miatt vonakodtak 
hadba menni.

A nagy garral igéit német segély még 
mindig késett, pedig a győztes törökök 
már Brünnig és ulmützig portyáztak.

Az osztrák császár lábából ekkor is ma
gyar ember, Zrínyi Miklós, a költő, húzta 
ki a szálkát. 0  hadaival megverte a törö
köt s 1663 szeptemberében győztes sere
gével a Montecuculi vezérlete alatt Pozsony
ban veszteglő császári főhadhoz csatlako
zott. Ott mindjárt magára vállalta a Csal. 
lóköz védelmét s azt meg is védte. Ezen. 
kiviül Montecuculit rá akarta bírni, hogy 
támadják hátba a Buda felé vonuló törö
köt. A gyáva és gyámoltalan fővezér azon
ban ezt nem merte megtenni.

Erre Zrínyi Miklós saját kicsiny dandá
réval támadt reá a török utóhadra — s 
azt megverte. Győztes hadait a következő 
óv telén a Muraközbe vezette vissza. Ta- 
vaszszal az osztrákok javára fordult a 
koczka s a vak tyuk is találván szemet, 
Montecuculi júliusban Szent-Gottkárdnál, 
az oláhok árulása által támogatva, döntő 
ütközetben verte meg a törököt.

Ekkor ezután megkötötte Lipót a török
kel a szégyenletes vasvári békét, melyben 
a törökök elfogadták a Lipót által a had
járat előtt ajánlott feltételeket s mely
nek titokban tartását mindkét fél meg
fogadta.

A 13 vármegye 1665 tavaszán kiildöttsé- 
gileg kérte Lipóttól sérelmei orvoslását! 
Hasztalan! Pedig már ekkor elégedetlen 
volt^az egész ország! Lipót a sérelmek 
orvoslása helyett néhány főurat rendelt fel 
Pozsonyba s reá akarta okot vonni, fogad
ják el a vasvári bókét. Egyúttal kérte ökot, 
hassanak oda, hogy Magyarország nép® 
nyugodjék bele, ha még több német kafco·
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M t Íjok az országba. "Wesselényi nádor 
Válaszul rámutatott a törökök dulásaira, a 
német zsoldosod zsarolásaira s kérte La
pátot, vonja ki az idegen katonaságot az 
országból s bízza a haza védelmét a ma
gyarokra.

Lipót ígért füt-fat, csakhogy a ren
dek elfogadják a vasvári békét. E közben 
azonban titokban a törökkel Magyarország 
felosztása felől kezdett alkudozni.

A mint ez közhírré ment, a 13 vármegye 
a vasvári békének ellentmondott.

Az ország bizalma [teljesen megingott 
Lipóttal szemben. Ez volt az oka, bogy 
1666-ban az elégedetlenség elérte hőfokát 
s a főórák egy része elhatározta, hogy a 
magyar haza szabadságát és függetlensé
gét török uralom alatt vívják ki. A költő, 
Zrínyi Miklós e közben elhalt, úgyszintén 
az összeesküvés feje, lelke és értelmi szer
zőié is, Wesselényi nádor. Az összeesküdt 
főurak érintkezésbe léptek a törökkel és 
XI V. Lajos franezia királylyal, kitől azt 
kérték, nyerje meg részükre Lengyelor
szágot s velük együtt támadja megLipótot; 
Ezért hálából XIV. Lajos fiát elfogadják 
magyar királynak.

1670 tavaszán a bécsi minisztertanács 
azonban már oly jól volt értesülve a ma
gyar főurak „titkos“ terveiről, hogy egye
nesen elrendelte az összeesküvők fejeinek 

eli'ogatását. Erre az egész összeesküvés 
véget ért, mert kinek-kinck legfontosabb 
dolga volt saját kedves kis nyakát meg
menteni.

Aki tudott, menekült. AkitKobb Farkas 
kassai generalis el bírt fogatni, — azt 
rögtön karóba huzattá. így a többek közt 
Köröskényi Gáspárt huszadmagával Cseke 
helységben vonatta karóba.

Mert a német uraknak ekkor már meg
nőtt a tarajuk; Lobkovitz és Montecuculi 
elhatározták, hogy Magyarországot fegy
verrel nyomják el s beolvasztják Ausztriába. 
Elfogtak tehát boldogot-boldogtalant; nőt* 
férfit egyaránt.

Szeptember 3-án fogták el Nádasdy Fe« 
rencz országbírót pottendorfi kastélyában 
*— s az osztrák vérbiróság szeptember 20-án 
ítélkezett a magyar főurak felett, akik

kezdetben tiltakoztak az idegen bíróság 
ellen, de hamar megpuhultak s egymásra 
terhelőleg vallottak. Az egyetlen ^Zrínyi 
Péter volt, aki a gaz Lobkovitznak sze
mére hányta, hogy a császár által aláirt 
kegyelmi levelet küldvén neki, ezzel tőrbe 
csalta; egyúttal magyar bíróságot követelt. 
Lobkovitz nagyokat nevetett Zrínyi kifaka- 
dásaira és 1671 ápril 3-án kivégeztette Ná
dasdy Ferencz országbírót, Zrínyi Pétert 
s utóbbinak sógorát, a fiatal Frangepánt. 
Javaikat elkobozták. De a forma megmen
tésének kedvéért, az istenfélő Lipót nem 
mulasztotta el a szerencsétlen vértanuk lelki 
üdvéért egyenként két-kétezer misét mon
datni. A misemondatás különben nagyon 
is divatban volt a Habsburgoknál, mert 
Lipót nagyatyja, Ferdinánd szintén mon
datott miséket a cseh vértanukért.

Tudvalevő azonban, hogy a legyilkolt 
magyar főurak földi javai több hasznára 
voltak az osztrák császárnak, mint a vér
tanuk lelki üdvének a hatezer mise. Csak 
Nádasdynak, „a magyar Krozusnak^ kani
zsai várából 500 ökrös szekérrel szállítot
tak fel Becsbe aranyat és ezüstöt. Nádasdy 
kincseiből évekig fizette az osztrák császár 
hazánkat dúló vallon hadát. Az volt a fő
bűnük, hogy gazdagok voltak.

Miközben Becsben a vezéreket fejezték 
le, azalatt a hóhérlegények hazánkban száz 
és száz szerencsétlen felett ítélkeztek.

Lipót pátenseiben hirdette, hogy a Ma
gyarországon megingott közbátorság és 
jogrend védelmére hazánkat még nagyobb 
számú idegen katonasággal kell megszál- 
lani. Császári parancsai értelmében katonáit 
kizárólag a lakosság volt köteles eltartani.

Lehetetlen elbírálni, hogy vakmerősége 
volt-e túlságosan nagy; vagy rövidlátása 
és ítélőképessége kicsiny. Mert körlevelei
ben rendszerint: „annyiszor éreztetett ke
gyelmére“ hivatkozik*

Ő hozta be a fogyasztási adót s ennek 
pontos behajtása miatt egyik főhóhérját, 
Kolonich Lipót bécsújhelyi püspököt Po- 
zsonoyba kamaratanácsosnak nevezte ki. 
Az ország feljaj dúlt ugyan ,az adóügyi 
rendelet miatt, defazért az adót irgalmat
lan szigorúsággal behajtották. Bizony 1
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Ifagyarország helyzete akkor- siralmasan 
nyomorúságos volt, ■ ■ - >

1072 augusztus végóa Konstantinápoly
ban járt Szepessy Pál és Pétröczy István 
Kende Gáborral és Szuhay Mátyással 800 
lovas élén Magyarországba érkeztek s a 
hajdúkat felkelésre buzdították. Megjelené
sük után pár nap alatt 15.000 kuruez gyűlt 
zászlóik alá s szeptember 13-án Spankau 
német generálist előbb Enyiczkónél, majd 
másnap Kassánál s Tiarmadizben Eperjesnél 
verték tönkre.

A bécsi kormány ezt a felkelést okul 
használta fel, hogy Magyarországot Ausz
triába olvaszsza. Első dolguk volt az, hogy 
minden hivatalt németekkel töltöttek be, 
Szeiepcsényi érsek feliratában esdekelt 
Lipőtnak, hogy kímélje az ország alkot
mányos jogait s kérte „a nemzettel kötött 
szerződések tisztelet bentartását.“ Magától 
értetődik, hogy kegyvesztett lön.

A hazafias érsek jó tanácsa helyett a 
„vastagajku“ 1673 február 27-én Amprin- 
gen Jánost, a németrend nagymesterét ne
vezte ki Magyarország teljhatalmú kor
mányzójává, kinek vezetése alatt német és 
magyar császári biztosokból alakult bíróság 
fogott hozzá az alkotmánybontó és nem
zetirtó munkához. Az ország pusztításán 
megdöbbent rendek a törököktől kértek 
oltalmat a német ellen.

Ampringen bakóié közbeniveszett düh vei 
működtek, az adószedők a tulcsigázott adó
kat behajtva kifosztották az országot. Kolo« 
meh pedig katonai karhatalommal foszto
gatta a protestánsok javait. A protestáns 
lelkészeket papi tisztjüktől megfosztották. 
Egy részük a halálbüntetés elől Erdélybe, a 
török földre vagy Németországba menekült. 
Az elfogottak közül százakat vetettek bőr* 
tönbe, hetvenet pedig Nápolyba küldtek a 
gályákra.

így tartott az országrablás és dulás 1674 
október 14-éig, a mikor a gaz Lobkovicz 
egy éjszaka alatt kegyvesztetté lévén, meg
bukott, Lipót pedig háborúba keveredett a 
franczia királylyal.

Ez a háború rosszul ment. A viszonyok 
hatása alatt tehát Lipót a kegyetlen Kob- 
bot Magyarországból visszarendelte a ha

zánkban maradt többi lelketlen hóhérjának 
eljárásaikban, „több kím életet“ javasait. 
Daczára e szinleges császári nagylelkűség
nek, 1675 márcziusban újabban 4.00 pro
testáns papot küldtek gályarabságra, a kik
nek csak igen igen kis része tért később 
vissza Magyarországba.

1670-ban a belvillongás nagyobb mérve
ket öltött. A kuruezok Szatmár alatt Col- 
lardó, Ónod alatt pedig Strassaldó császári 
generálisokat megverték, minek folytán 
Lipót a következő évben Strassaldó he
lyére ismét a hiéna szivü KoLbot nevezte 
ki. Kobb generális rögtön a véres bárd, 
akasztófa, kerékbetörés és karóba búzással 
kezdett fenyegetőzni s kódolást parancsolt. 
Elöljárójában 22 kuruezot kuzatott karóba, 
42-őt pedig lefejeztetett. Erre viszont a 
kuruezok válaszul azzal feleltek, hogy 
Szuhay és Kende alatt, Tokaj és Ónod 
között bekerítettek és elfogtak egy egész 
német ezredet, s annak összes tisztjeit ka
róba húzták egynek kivételével, kinek Ib
iéit vágták le, s miután végignézte· társai 
szörnyű sorsát, visszaküldték Kobbiioz az
zal az üzenettel, hogyha Kobb tovább is 
kegyetlenkedik, ezentúl minden elfogott 
német tiszttel Így fognak elbánni. Ez idő
től kezdve a kuruezok nagyobb győzelme
ket arattak a császáriakon.

A kuruezok diadalai Lipótot megtörték 
s 1677 deczcmber 10-őn a magyar püspö
köket felszólította, adjanak neki tanácsot, 
mi módon lehetne a magyarok elkeseredé
sét. lecsillapítani Ί Kobb generálist hamaro
san újból visszarendelte és 1678. év tava. 
szán a „hűséges főrendeket“ hívta fel Po
zsonyba, s velük a béke helyreállítása fe
lett tanácskozott.

A magyar urak a német zsoldosok kivi
telét, a törvénytelen adó beszüntetését·, 
nádorválasztást és az alkotmánynak hely
reállítását tanácsolták.

Hoeher Ferencz osztrák kanczeliár élesen 
kifakadt a magyarok ellen s a Pozsonyban 
tanácskozó urakat pártütöknek, lázadóknak 
szidalmazta, amint teszik napjainkban a 
bukott és nem bukott minisztorelnökök, 
miro az öreg főur, Batthyány, kirúgta maga
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»lói a székét s távozásra szólítván fel az 
urakat, azok valamennyien elmentek,

Ez a Hocher alkanczellár egyike volt 
Nádasdy és Zrínyi vérbiráinak s kegyet
lenségével irta bele nevét nyelvünkbe. Ad
dig az ideig a magyar csak „bakó“-t és 
„vihodár“-t ismert. Tápét császár birhedt 
tanácsurának „Hocher“-nek véres neve 
után azonban ma már ismertebb és elfoga
dottabb a „hóhér“ kifejezés.

Időközben a kuruczok az erdélyi magyar 
hadakkal egyesülve az ifjú Thököly Imrét 
választották meg vezérüknek. Thököly ha
marosan ‘20.000 főre szaporitá seregét 8 
egyik császári tábornokot a másik után 
verte meg, sőt kapitányai, betörtek Morvá
ba és Ausztriába is. O maga októberben 
előbb a bányavárosokat, majd Lévát hódí
totta meg. Itt fogadta Lipót békeküldöttét, 
Szelepcsényi érseket. Lipót ugyanis azért 
tett békekisérleteket, mert időt akart nyer
ni, amíg a francziákkal rendbe jön. Ez 
sikerült is ! Amint azonban a franczia béke 
megköttetett, a l'elszabadnlt császári hadak 
rögtön megtámadták a kuruczokat Szent- 
keresztnél s ezek a Tiszáig hátráltak.

Nagyon természetes, hogy ekkor már 
Lipót megint nem békült. A kuruczok 
pedig kijelentették, bog}' „csak polgári és 
vallás szabadságaik biztosítása után tehe
tik le a fegyvert“. Nem csoda, ha Lipót 
elfogadhatatlan feltételei miatt a háború 
ismét kiújult s váltakozó szerencsével folyt 
1681 elejéig, midőn Lipót a franczia hábo
rútól tartván, Sopronba április 28-ára or
szággyűlést hivott egybe. Az országgyűlést 
május 22-ón személyesen nyitotta meg, de 
augusztus végéig semmire sem mentek, 
mert Lipót csak Ígéretekkel hitegette őket 5 
a protestáns rendek pedig sérelmeiknek 
orvoslása nélkül a tanácskozásokban nem 
akartak résztvenni.

E közben Thököly 25.000 főnyi sereggel 
közeledett, a francziák pedig Lipót hadait 
Strassburgnál megverték.

A helyzet nyomása alatt — mint rende
sen — kénytelen volt Lipót engedni s egy 
15 pontból álló leirattal akarta a rendek 
ßzameit kitörülni. De a protestánsok azzal

eem lévén megelégedve, Lipót a pozsonyi 
gyűlést bezárta.

Thököly pedig a törökkel szövetséget 
kötött. A törökök őt elismerték a 18 me
gye fejedelméül s biztosították Magyaror
szág alkotmányos szabadságát, mire azután 
a rendek is elismerték Thökölyt fejedelem
nek s Thököly a felső megyei rendeket 
1688 január 11-ére hívta össze.

1083 márczius 31-én indult meg Moha
med szultán Drinápolyból s hadaival már 
junius 7-én Eszék alatt táborozott; július 
8-án pedig Ausztria ellen indult s Bécset 
vette ostrom alá. Szeptember 12-én azon
ban Sobiesky lengyel király segélyével Bécs 
felszabadult a török ostrom alól.

Lipót pedig 1684 január 12-én bünbocsá- 
natot hirdetett mindazoknak, kik .február 
24-ig megjelennek Pozsonyban s leteszik a 
hódolati esküt, mely eskü kivételére bizott
ságot. nevezett ki.

A hódolati esküt 12 megye és 13 főur 
tette te. A sérelmek előterjesztésére felszólí
tod rendek pedig a német zsoldosok eltá
volítását kő vetélték,

Thököly Imre tiltakozott a pozsonyi in
tézkedésele ellen s híveit Eperjesre hiván, 
onnan felkelést hirdetett. A felkelés azon
ban nem sikerült. Hívei részben elmarad
tak, részben átpártoltak Lipóthoz — s mi
dőn a váradi basához ment segélyt 
kérni, ez elfogatta, vasra verette s Budára 
küldte.

A szultán úgy a váradi, mint a budai ba
sát kivégeztette s Thökölyt újra megerősí
tette fejedelemségében; főemberei azonban 
S vitéz kapitányai már ekkor elhagyták.

1686-ban vették vissza Budát a töröktől· 
S rögtön Buda visszavétele után a legna
gyobb mértékben reánehezedett Magyaror
szágra az osztrák fejedelmi abszolutizmus. 
A zúgolódó megyékre ugyanis Lipót rá- 
kiildte a vérszomjas Caraffát, a ki az 
ókori perzsa satrapákra emlékeztető ember
telen kegyetlenséggel bánt el a magyarral, 
épp úgy, mint 1849 októberében Haynau.

Caraffa 12 tagból álló vérbÍróságot állí
tott fel. Ez február közepén kezdte meg 
működését. Az első vóritőlet márczius 3-án 
hirdették ki. E szerint Keczer András —



kit ékesszólásaiért kortársai „magyar Cato“- 
nak neveztek ; veje, Zimmermann Zsig- 
mond. továbbá Ilauscher Gáspár kereskedő 
és Baranyay Ferencz előbb jobb karjuk 
levágására, azután fejvesztésre ítéltettek. 
Az ítélet a vádlottakon végrehajtatott s 
négyfelé vágott tetemeiket az országúton 
függesztették ki.

(Jaraffa a vérpadot ablaka alatt állíttatta 
fel s onnan kéjelegve nézte a bakó véres 
munkáját.

Márezius 22-én Keczer Gábor, tíárossy 
György, Fleischer György, Schönleben 
György, Medveczky Samu, majd nemsokára 
száz és százakat végeztetett ki. A bécsi 
kéz jelszava ez volt: „Össze kell kasza
bolni mindenkit, aki magyarul beszel s egy 
jőfnél magasabb.“ Olyan gaz dolgok tör. 
tűntek, hogy e vérbiróság tagjai közül 
Wallis ezredes, a vérbiróság elnöke és Fi
scher Mihály, a kassai kamara igazgatója 
megtagadták az ítéletek aláírását s kiléptek 
a bírák sorából. Wallis ezredes még aznap 
elhagyta Eperjest s nyiltan bevallotta: 
„Hogy inkább veszélyezteti életét, mintsem 
ott tovább bíráskodjék.“

Az istentelen munka Lipót császár tud
tával és beleegyezésével folyt. Tanúskodik 
erről a császárnak Caraffához intézett saját
kezű levele, melyet ez a hyéna Eperjesen 
nyiltan mutogatott. Érdekes e levélnek né
hány sorra: „ Bár nem zárkózhatunk el tel
jesen ama szerencsétlen kérelmezők esdek- 
lcsei előtt, s kénytelen vagyunk őket lá t
szólag felséges kegyünkben részesíteni, 
mindennek daczára ön, Caraffa, semmi 
súlyt ne fektessen a megkegyelmezési ren- 
deletekre, s egyedül a magasztos czél 
lebegvén szemei előtt, fáradhatlanul és 
minden kímélet nélkül ffolytassa műkö
dését.“

És folytatta is minden kímélet nélkül 
annyira, hogy oly esetben, mint a Palásthy 
Gábor brigadérosó, aki jajszó nélkül tűrte a 
legborzalmasabb kínzásokat, Caraffa e sza
vakkal verte pofon a hóbért: Hát gazember, 
nem tudod ezt bestiát úgy kínozni, hogy 
jajgasson!

Végre több főur, élükön Bercsényi Miklós 
és Barkoezy Lászlóval Lipótlioz fordultak s

kérte az eperjesi embermészárszék eltörlé
sét. Erre Lipót Carafíát visszarendeltei 
Becsben iszonyúan leszidta, miért levelét 
nyilvánosan mutogatta, azonban hamar tá* 
borszernagyá nevezte ki; titkos tanácsosság
gal jutalmazta és az aranygyajjut akasz
totta a nyakába.

Feljegyezték a krónikások, hogy amikor 
Kolonics érsek egy gyónásból megtudta» 
hogy az eperjesi áldozatok teljesen ártat
lanok voltak, eliszonyodva vágta bibornek1 
kalapját az asztalra, összecsapta feje fölött 
kezeit s igy kiáltott fe l: „No, igy hát le
legyen nekünk az isten irgalmas az eper
jesi mészárszéken kiontott ártatlan és ne
mes magyarok véréért s a biinietés hulljon 
a gazok fejére !“

Bizony szálljon rájuk buszunké;.edizig_ 
len !

Lipót uralkodása alatt szabadult meg 
Magyarország a töröktől.

A. törökök kiverése a Habsburgoknak 
százados törekvése volt. Ezt azonban egyik 
Habsburg sem hazánk iránt való lelkese
désből vagy szerétéiből akarta elórnj. Nem! 
Nekik a magyar államterület hatalmi esz
köz volt. A törökök kiverése pedig az ural
kodóház szempontjából európai kérdés. >S 
hogy nem Magyarország kedvéért szabadi" 
tották fel hazánkat a török malom alól, 
kitűnt az csakhamar·.

Mert Lipótnak rögtön a török kiverése 
után első dolga volt a magy ar aikormányt 
megtámadni. Még pedig a hóditó jogára 
hivatkozva tette ezt. Sőt, amidőn idegen, 
külföldieket telepített a töröktől visszafog- 
lat területekre, azt is ama ezélzaíta! tette, 
hogy a magyarságot az idegen által ki
szorítsa.

De még a török kiverése után rögtön el
határozta, hogy ősi magyar király-válasz
tási jogtól megfosztja nemzetünket. E ez ói
ból országgyűlést hivott egybe, mely 1G87 
október 18-án nyílt meg. A királyi előadá
sok tárgyalása előtt felolvastatták Both Já
nos emlékiratát Eperjesen kiállott szenve
déseiről ; Itadvánszky György s több kivég
zettek özvegyeinek panaszát Caraffa vérbi- 
rósága ellen. Meghallgatták Megyesy Gábor 
sárosi és Medveczky Mátyás eperjesi köve
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tetőt·, kik mint aZ eperjesi bíróság tagjai 
előadták mi módon korlátozta őket Caraffa 
az Ítélethozatal szabadságában; A rendek 
utóbbiak mentségét nem fogadták el, hanem 
a vérbirák magatartását keményen megrót
ták. November 7-én Dőlni István esztergo
mi kanonok indítványozta az egész papi
rend nevében, hogy beleegyeznek az ősz- 
rák hérezegek örüködési rendjébe. Petróczy 
János pozsonyi jegyző kijelenti, hogy ez 
ellen senki sem szól, „csak szabad vá
lasztás előzze meg.“ Végre nagy presszió 
cs erőszakoskodás után a rendek táblája 
elhatározta a királyi ház örökösödési jogát 
— de azt kikötötte, hogy ennek kihaltával 
a szabad király választási jog visszaszálljon 
a nemzetre; valamint hogy aknemzet régi 
jogai és szabadságai az örökös királyság 
alatt is teljes épségükben fentartassanak.

Ezután a királyi személynek az arany
bulla 31-ik czikkéuek eltörlését indítványoz
ta, mely a fegyveres ellentállás jogáról szól. 
A rendek komolyan ez ellen sem foglaltak 
állást — csakis a felett indult vita, mi 
módon segítsen a nemzet magán oly ese
tekben, midőn jogait és szabadságát a ki* 
rálvi hatalom erőszakosan elnyomni törek
szik? s mintegy látnoki szemmel látván a 
mai állapotokat, az volt a nézetük, hogy 
erről annyival is inkább szükséges a jövőre, 
nézve intézkedni, „mert az ilyenféle jog- 
tiprás az örökös királyság alatt még 
könnyebben és többször nehezedhetik a 
nemzetre, m int eddi gélé.“ Pedig hát tud
valevő, hogy eddig is elég ok volt és van 
a panaszra, lieámutattak egyúttal, hogy 
az eperjesi piaczon még mindig áll a vér
pad, melyen az alkotmányos jogok annyi 
hazafiak kegyetlen kivégzésével megsértet
tek s a nemesi kiváltságok gunyjára máig- 
lan számos ártatlan hazafi nyög ama város 
börtöneiben. Hosszas vita után elhatározták, 
hogy a kormánynál sürgetni fogják az 
eperjesi foglyok szabadonbocsátását.

A főrendeknél nehezebben ment az örö
kösödés ügye. Attól féltek, bogy az örökös 
királyság alatt végleg elvesztik befolyásu
kat a bécsi minisztériummal szemben. A 
választási jog fentartásához a leghatározot
tabban ragaszkodott Draskovics Miklós

országbíró. Erre a kegyes király egyszerre 
csak vadul rárivalt: „Te vagy teliát, aki 
fiamat örökös királynak elismerni nem aka
rod.“ Ugyanekkor eldördültek a pozsonyi 
vár ágyúi s a főrendek megjuhászkodva 
engedelmeskedtek a király erőszakos pa
rancsszavának. Draskovics Miklós még azon 
éjszaka elhunyt. Állítólag megmérgezték, 
bár a szolgálatkész doktorok szélküdést 
konstatáltak.

Erre azután a császár nevében Esterházy 
nádor megígérte, hogy az eperjesi foglyo
kat szabadon ereszti, a katonai terkekotés 
adókat lehetőleg leszállítja, viszont azonban 
még arra kérte a rendeket, hogy a ma
gyar trón öröklését a Habsburg-ház spa
nyol ágára is terjeszszék ki. A rendek obbo 
is beleegyeztek. Mire azután Thököly Im
rét s fegyverben álló kuruezait kivéve min
denki bünbocsánatot kapott; és I. József 
deczember 9-én megkovonáztatván, az or
szággyűlés 1688 január 25-én végett ért. 
Az 1687-ik t.-czikben Magyarország önál
lásának képe csaknem teljesen elmosódik. 
A bécsi udvar kezdetben azonban 
még ezeknél a határozatoknál is to
vább akart menni. Eleinte nem tud
ta, mit kezdjen a visszahódított terü
lettel. Felmerült az az eszme, hogy a tö
rök uralonUalól felszabadított terület a 
német birodalom főhatósága alá kell he
lyezni s a magyar királyságból német biro
dalmi választó fejedelemséget alakítani. 
Ezt a tervet azonban maguk a gaz német 
tanácsosok ejtették el. E helyett Kolonie» 
1689-ben egy nagy elaboratumot nyújtott 
be az udvarnak, mely .'Magyarország telje3 
ujjászervezési tervét foglalta magában. 
Elve a munkálatnak ez : a fenálló viszo
nyokból kiindulva az ország igazgatását 
ténylegesen minél egyenlőbbé tenni az 
osztrák örökös tartományok igazgatásával. 
Az elnevezéseket· lehetőleg kímélni, — 
mondják a terv szerzői, — a form ákat, 
hol azok nem „lényegesek“, megtartani, 
de annál lényegesebb átalakítást foganato
sítani az elvekben.

Valószínűleg átolvasta Tisza István múlt 
év november 18-ika előtt ezt· az elaboratu- 
mot. Ekkor lön Esterházy nádor német
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birodalmi herczeggé a császári háznak tett 
apró jó szolgálataiért.

Zrínyi Honának a leányát, Rákóczi Júliát 
pedig nemsokára ezután férjhez adták egy 
A&permont nevű német generálishoz. Ellen
ben Rákóczi Ferencz a bécsi udvar foglya 
maradt, mert Thököly Imre nem birt többé 
kuruczaiba lelket önteni s a zentai döntő 
ütközet után társaival együtt török földre 
bujdosott s Antiochiában hunyt el közvet
len az ónodi gyűlés előtt. '

Lipót azonban még azután is folytatta a 
magyarok irtását. Az volt a jelszó a bécsi 
udvarban : „hogy csak a döglött kutya 
nem harap.“ Kegyetlen'szigorral igyekeztek 
hatni s kiadták a rendeletet, hogy Magyar- 
országon „minden gonosztevőt felakaszsza- 
nak, vagy felnyársaljanak, mert e csőcselékre 
a jóindulat és a kegyelem'nincs hatással.“ 
Lehet-e csodálni, ha e barbár kegyetlenke
dések és az adószedők zsarolásai a népet 
elkeserítették s az elégedetlenség újra 
lángra lobbant. A kuruczok, abol csak 
német tisztviselőt találtak, üldözték, sőt a 
nemet ruhás magyar tisztviselőkkel még ke
gyetlenebből bántak.

Hirtelen Tbökölynek néhány kurucz 
hadnagya ugyanazon éjjel megtámadta a 
pataki és tokaji várakat s a német őrséget 
kardélre hányva, — a várakat elfoglalta,

Kolonics pedig ugyanez időben azzal az 
eszmével állt elő, hogy megadóztatja a 
nemességet. A Becsbe rendolt főurak előtt 
l<i96-ban Kolonics hosszas beszédben indo

kolta Javaslatit. Beszédéből éVdekeá a k i
vetkező részlet: „Semmisem bizonyítja ő 
felsége atyai kegyelmességét világosabban 
mint azon határozata, hogy ezután Magyar 1 
országgal is  oly módon fog bánni, mint 
Ausztriával s egyéb örökős tartományaival. 
Szükség tehát, hogy amennyire csak lehet 
Magyaroszág is alkalmazza magát az 
örökös tartományok szokásaihoz, igazgatási 
elveihez, erkölcseihez és törvényeihez. Ma
gyarország törvényeiben végtelen sok a 
megigazítandó, mi hogy könnyebben sike
rüljön, legtanácsosabb lesz eldobni a hagyo
mányos törvénykönyv köteteit s belőle v 
csak azt tartani meg, mit ügyes személy, k 
kiválogattak s ezek mellé elfogadni azok a ·., 
miket ugyanazon személyek fognak kidol
gozni s azután könyörögni δ felségének 
móltóztassék azokat az ország 'örökös tör
vényei gyanánt megerősíteni s kihirdetni. 
A nagyszámú nemesség kiváltságai a köz
terhek viselése alól minden jó kormány 
elveivel ellenkeznek. Stb. stb.“

Széchenyi Pál kalocsai érsek azonban 
kijelentette, hogy e végzéseket az ország 
sohasem fogja elismerni. Erre a terv egy 
időre abbanmaradt

De felállította Lipót az istentelen „neo- 
nquáistica comissiot“, vagyis atörök uralom 
alól felszabadult országrészt elosztó bizott
ságot. Ezenkívül zsarolt, pusztított a né' 
met, ahogy csak kifért rajta, mert a hadi
adót a kedélyes bécsi udvar, — a király 
fia már meglevőn koronázva — önkényü- 
leg felemelte.
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Rákóczi szabadsághax cza.
A vérig üldözött magyarság a fiatal Rá

kóczi Keren czhez fordult, kinek földbirtoka 
Magyarország tizenharmad részét tette ki. 
Ezzel a momentummal összeesett a spanyol 
örökösödési háború s Lipót kénytelen volt 
hadait Magyarországból kivonni, a hol 
mindössze 15.000 zsoldosa maradt. 1702-ben 
tehát toborzást rendelt el; a föld népét 
újabb hadi adókkal zsarolta, a neoaquistica 
(omissio pedig a Jászkunságot eladta a 
német lovagrendnek 500.000 forintért. Úgy 
i>zt az összeget, mint a fiscusra szállt min
den uradalmak árát az örökösödési háborúra 
prédálták el.

A mikor J 700-ban a zsarolások ország
szerte megkezdődtek, akkor a forradalomnak 
Magyarországban felhalmozott anyaga lángra 
lobbant.

Az időközben Becsből Lengyelországba 
menekült Rákóczi Ferencz — kit a bécsi kor
mány április 30-án egy bíróság által mint 
íelségsértő lázadót fej- és jószág-vesztésre 
itétetett — és gróf Bercsényi Miklós össze
köttetésbe léptek a franczia udvarral és el
érkezettnek vélték az időt arra, hogy a csá* 
szári hadaktól elhagyott Magyarországot a 
német járom alól felszabadítsák.

Rákóczit Esze Tamás kuruezhadnagynak 
mindössze 50 lovas és 200 rosszul fegyver
zett gyalogosból álló csapata várta Ivlonecz 
határszéli községnél a Beszkidek alján, midőn 
honába visszatért. Néhány nap alatt azon
ban már tekintélyes serege volt. A lengyel 
segélyliadak megérkezte után Rákóczi Ber
csényivel együtt a Tisza felé indult s csak
hamar meghódította Szatmárt és Szabolesot; 
elfoglalta Káliót, Váradot és egész Erdélyt. 
Ugyanekkor csapatai már a Vághnál és 
Kecskemét alatt kalandoztak s október kö
zepén az övé volt Munkács és a szepesi 
,-vftrosok.

Lipót zsarolásait hamarosan beszüntetvén, 
ekkor már hajlandó lett volna a magyarok
kal békülni s október 18-án az ország sérel
meinek orvoslását Ígérte; s általános bün- 
bocsánatot hirdetett. Rákóczi kijelentette, 
hogy hajlandó a békére, de biztosítékot kö
vetel.

A békeközvetitéssel Lipót Széchényi Bál 
érseket bízta meg.

Széchényi a császárnak nyíltan meg
mondta, hogy 8 a felkelés okát egyenesen 
a sérelmek felhalmozódásában ésja k irá ly i 
szó megszegésében találja. Mert a tör
vénytelen igazgatás, a nagy adók, a nemzet 
jogainak lábbal tiprása és az idegenekből 
alakított kormány önkénykedései méltán el
keseríthették a nemzetet. Ezenkívül az egész 
nemzet gyűlöli a neoaquistica oomissionak in
tézkedéseit. A megkezdett franczia háború 
előtt könnyebb lett volna e bajokon segí
teni. Ma már nehezebb or vosolni, mert at
tól lehet tartani, hogy a kuruezok betörnek 
Cseh- és Morvaországba és egyesülnek a 
írancziákkal. Kijelentette még ezeken kívül 
Széchényi érsek azt is, hogy: a „kurnezo- 
kát pedig fegyverrel megfékezni nem lehet, 
azokat békére kell bírni.“

Es igaza volt! Mert ekkor a kuruezok 
már a Dunántúlt is meghódították.

Széchényi érsek — kit Lipót 1704. ja
nuár 2-án hatalmazott fel a béketárgyalások 
megindítására, Bercsényi Miklóssal lépett 
érintkezésbe. Bercsényi mindenekelőtt biz. 
tositékot követelt arra nézve, bogy a meg
állapodások hűségesen betartatnak. Ezt azon
ban 6 csak a külföldi fejedelmek kezessé
gével látja elérhetőnek. Amire azonban az 
érsek nem lévén felhatalmazva — az alku
dozások megszakadtak.

Rákóczi hadait téli szállásra eresztvén, 
maga Miskokzra vonult. Itt, 1704. január 
első felében tette közzé világhírű procla- 
Dttfttióját, melyet valamennyi fejedelemnek,
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államnak és minden rangú méltóságnak 
megküldött. „A nemes magyar nemzetnek 
sebei megújultak, — kezdődik a nagytér* 
jedelmü hires okmány s lánczolatosan ecse
teli a nemzet szomorú állapotát, melybe 
I ji pót alatt, a minden alkotmányos szabad
ságot eltörleni, a nemzetet minden ősi jo
gaitól, magától nemzetiségétől megfosztani 
törekvő császári miniszterek s más külföldi 
tanácsosok és tábornokok önkényes, erő
szakos kormányintézkedései által sülyesz- 
tetett. Végigmegy ezután a kiáltvány a 
király és a nemzet közti kötések, a nem
zeti jogok és törvényeken elkövetett mind* 
azon sérelmeken, melyeket Lipót hosszú 
uralkodása alatt a nemzet ellen elkövettek 
s igy végződik:

Mi, édes hazánk ezen járomból! meg
szabadítása végett készek vagyunk felál
dozni életünket, javainkat, utolsó csepp 
vérünket. Isten s minden angyalai és szent
jei s a keresztény világ előtt tiszta lelkiis
merettel kijelentjük, hogy fegyverre kelé
sünk alatt semmi uralomvágy, semmi ma- 
gánboszu vagy dicsszomj nem lappang. 
Istenbe vetjük reményünk horgonyát, hogy 
maga az ég is harczoland mellettünk, ; . . 
8 a gondviselés valahára a hajdani boldog
ság biztos révébe vezetendi e sokat há
nyatott nemzet hajóját.“

Széchényi október 14-én kelt levelében 
rémülten kéri Rákóczit·, egyezzék bele az 
országgyűlés egybehivásába, „mert Lipót 
készebb a frauczhi k irá lylya l békét 
kötni, m int M agyarország elszakadásába 
belenyugodni.“

Jellemző e levélnek ama része, mely a 
Habsburgok politikai erkölcsét rövid pár 
szóban el is Ítéli, karakterizálja is : „A po
litika annyira terjedt már a fejedelmek kö
zött, hogy a kötések m egsértését nem  
vesz ik  k o m o l y a n Rákóczi február 5-én 
igy felelt Széchényi levelére; „Bizonyára 
mohón nyelném el az osztrák háztól meg
aranyozott étket, ha nem tudnám, hogy a 
gyógyszerészek is meg szokták aranyozni 
labdacsaikat, hogy azoknak szép külszíne 
elpalástolja keserűségüket s e példából 
nem tanultam volna, hogy nem mind arany, 
ami fénylik, ü  a kardot örömest felcserélné

az olajággal, ha hihetne, hogy az étek va. 
lóban oly izii is, minő a látszata. De annyi 
megszegett eskü , annyi m egsértett tör
vény, annyi ártatlanok párolgó vére s iga
zak üldözése inkább győzni vagy halni 
késztetik őt, mintsem a széttört igát ismét 
reákényszeritse a maradék nyakára. JSÍem 
tagadja, hogy az igazságos fegyvernek csak 
jó béke lehet a czélja, de hol a jó béke s 
állandóságának reménye 2 Elismertetnek a 
kötések sérelmei, a törvénytelen adóknak 
mégis csak a következő országgyűlésig igér- 
tetik eltörlése, úgy, hogy az igazságtalan
ságok nem orvoslásának, hanem ismétlő, 
désének forog fenn félelme.“

Rákóczi a svéd, porosz és lengyel kirá
lyok s Yelencze kezességét követelte. Ezen 
felül az országgyűlés összehívását csak a 
béke megvalósítása után tartja helyesnek; 
egyúttal tudatta Széchényivel, hogy Gyön
gyösön keresse fel. Széchényi márezins 
18-án érkezett Gyöngyösre s ott a külföldi 
követek, Bercsényi Miidós és számos ma
gyar főur jelenlétében kezdték meg a béke- 
tárgyalást, mely azonban nem vezetett ered
ményre.

Lipót e közben magyarországi hadait 
megkétszerezte s azok élére Schlick helyett 
Heister Siegfriedet állítván, — újra fegy
verrel akarta Magyarorságot meghódítani. 
A harezok tehát folytak változó szerencsé
vel egész addig, amíg Széchényi érsek 
Lipót megbizásából újabb békekisérleto- 
ket tett.

Rákóczi tudatta az érsekkel, hogy az 
angol és hollandi közbenjárást haj
landó elfogadni. Ez sem vezetett ered
ményre.

Rákóczit 1004 julius 4-én Gyulafehér
váron Erdély fejedelmévé választották, 
mire ő Széchényit újra Gyöngyösre liivfca 
s értesítette, hogy békét akar kötni,

Lipót azonban, — ki időközben a bajo
rokat és a francziákat Hochstiidtnál meg
verte, most már nem akart tárgyalgatni. B 
helyett fővezére, Heister, a Dunántúl a leg
nagyobb kegyetlenséget követte el. Békés 
polgárokat kardra hányatott. Védtelen nő. 
két s gyermekeket fogatott el és ostoroz-
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látott meg; a templomok kincseit elrabolta, 
a papokat pedig legyilkolta.

Rákóczi tehát megmondta Széchényi ér
sek nők, hogy Lipót őszinte jóakaratában, 
— Heister dulásai után — többé nem hi
fiik. A Gyöngyösön félbeszakított bóketár- 
gy idusokat 1704 október 15-én Selmeczen 
folytatták, a hol is az angol és hollandi 
közbenjárók rávették Rákóczit, hogy a le
járt fegyverszünetet hosszabbítsa meg ok
tóber Végéig.

Rákóczi e közben belátta, bogy Lipót 
ismét csak időt akar nyerni, épp azért 
11 ad i működését folytatta, s 1705 tavaszán 
hadserege már több mint 50.000 főből 
állóit..

Ez év februárjában Széchényi megígérte 
Rákóczinak, hogy Lipót Magyarországnak 
teljes elégtételt· szolgáltat ; gondja lesz arra, 
hogy katonái szigorú fegyelemben tartas
sanak s fia, József, Magyarországon fog 
lakni, ki is az országgyűlést minden har
madik évben, szükség esetén előbb is,
< sszchivja, s az ország törvényeit tiszte
letben tartja. Egyszóval Lipót ekkor fűt-fát 
Ígért.

De a kuruezok akkor szakasztott abban 
a In lyzetben voltak, mint mi ma. Kijelen
tették ugyanis, hogy jogaik az ország tör
vénye i által kellőleg biztosítva vannak, de a 
törvények végre nem hajtásában rejlik a 
haj és elégedetlenség oka. Az eddigi szó
méin tapasztalatok után puszta ígéretekkel 
e hitegetésekkel nem elégedhetnek meg, ép 
ezért a kötendő békére nézve Anglia, Svéd-, 
Holland- és Lengyelországok kezességét 
követeiig.

Lipót ekkor már haldoklóit, s 1705 má
jus 5-én meg is halt.

A „vastagajku“ igazi typusa volt a 
Habsburgoknak ! Amikor bajban volt, Ígért 
mindent, mint a czigány, ha azonban a 
kényszer nyomásától megszabadult, leg
nagyobb hidegvérrel szegte meg adott 
szavát, s még csak a lelkiismeret sem fur
dalta.

Véres lap hazánk történetében ennek a 
lapátnak az uralkodása. Kevés Habsburg 
vétett a magyar nemzet ellen annyit, mint 
(5. Nem is ejthetjük ki az „osztrák Pha-

laris“-nak nevét, miként Lipétot az elfogu· 
latlan történetírók nevezik, annélkül, hogy 
az ókori tyrannusok és vad kény urak típusa 
ne tűnnék fel lelki szemeink előtt. E mellett 
előítéletes, bigott, ravasz és alattomos volt, 
kinek uralkodására csak gyűlölettel és utá
lattal gondolhatunk.

Alattomosan fogatta el Zrínyi P étert; s 
az eperjesi mészárszék fényes bizonyíték 
arra, bogy kegyetlen és vérszomjas zsar
nok volt. Hosszú uralkodása alatt kitűnt, 
hogy szűk látkörü, babonás, gyengeeszü s 
a férfiasságnak minden kelléke hiányzott 
nála. Köteteket írtak össze azokról a gya
lázatos és borzalmas kegyetlenkedésekre^ 
melyek emlékét örökké kárhozatossá te
szik minden érző ember előtt. És sajátsá
gos! Még ő is isten kegyelméből való ̂ ural
kodónak nevezte m agát! Igen ! Szenteskedő 
v o lt! Mert mikor hóhérai legkegyetleneb- 
bül működtek, letérdepelt a feszület elé s 
azoknak az ezreknek lelki üdvösségéért 
imádkozott, kiknek testét bakói tüzes va
sakkal marezangolták. Hogy működtek Li
pót hóhérai, jellemzi az a jelenet, amely 
az 1687-iki országgyűlés megnyitása alkal
mával történt, midőn a rendek a prímás
nál tisztelegtek. A főpapnak feltűnt, hogy 
tisztelgők csupa fiatalemberek. „Hol ma
radtak a tisztes, őszszakálu férfiak ‘1 — 
kérdő. — Ha — viszonzá a pozsonyi pol
gármester — az idősebb embereknek fejét 
veszik, bizony csak fiatalokat küldhetni az 
országgyűlésre !“

Ez a Lipót, „a hóhér kom ája“ mondta 
ez t: „ereimet nyittatnám fel, ha tudnám, 
hogy azokban egyetlen egy csöp vér talál
ható, mely a magyaroknak kedvezni akar.“ 
Ötven évig uralkodott s ez alatt alig látott 
<J—4 katonai szemlét. Ilyenkor is valódi 
paródia volt megjelenése szörnyű nagy 
parókájával és félrőfre előrenyuló alsó aj
kával. Egy alkalommal esni kezdett az eső 
és a császár siránkozva fordult íőkomor* 
nyikjához :

— Mit csináljak, a számba esik az 
eső ?

— Csukja be felséged! —- válaszold
lakonicze a szintén bőrig ázott udvari 
lakáj.
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Környezete utálta 3 mérgezett'gyertyák
kal akarta láb alól eltenni. Egy olasz tu« 
dós vetődött udvarába s ez — felismervén 
i bajt — meggyógyította. Hálából az olasz 
orvost, mit eretneket kiszolgáltatta a pá
pának s élete megmentSje az Angyalvár 
börtönében pusztult el. Pedig szeretett élni 
s félt a haláltól! Évszázadokig senldsem 
kegyetlenkadett oly irtózatosan a magyar 
néppel, mint ép Lipót és ez a vérszagu 
ember néha-néha elakarta hitetni még azt 
is, hogy ő kegyes és jószívű.

Pedig megvolt benne mind az a kellék, 
mire egy vérengző zsarnoknak szüksége 
van. Uralkodását végigtanulmányozva, az 
ember a vérpadok, akasztófák, nyársak, 
gályák, elhamvasztott falvak és városok 
között vándorol. Borzongva teszem le tol
iam at! Hogyne! Hiszen Lipótot fejedelmi 
pompával temették el, — mig Zrínyi, Fran- 
gepáu és Nádasdy tetemeit egyszerűen el
földelték !

József atyja halá la után azon kezdte ural
kodói működését, hogy a gaz Kollonicsot 
és a magyargyülölő Harrachot eltávolította 
s Heistert visszahívta Magyarországból. Ki
jelentetette azonban, hogy koronája örökö
södési jogához s Erdély birtokához ragasz
kodik. Tudatta,hogy elhatározása komoly aira 
nézve, hogy Magyarország törvényeit tiszte
letben tartja s a nemzet sérelmeit orvosolja.

Nyílt levelében értesíti a nádort, hogy ő 
atyja életében az ország ügyeinek intézé
sében nem vett részt, ezért őt az előző 
kormány törvénysértései nem érintik. 0  ko
ronázás előtti esküjét megtartja s ezt egy 
mielőbbi országgyülésenhittel is megerősíti.

Eszterházy nádor és Széchényi érsek reá 
akarták venni Rákóczit, hogy béküljön. 
Rákóczi megvolt ugyan győződve József 
király egyéni jó tulajdonairól, de nagyon 
jól ismerte a bécsi udvari köröket s tudta, 
hogy egy királyi személy egyéni jóindulata 
az önkényuralomhoz szokott bécsi udvar 
zsarnok rendszerét nem képes megváltoz
tatni. Másrészt pedig a magyarok vélemé
nyét óhajtván ismerni, e czólból szeptem
ber elsejére Rákosra közönséges országgyű
lést hirdetett.

A gyűlés azonban a nógrádmogyei ftzé- 
chóny községben lön mogtartva. Rákóczi 
távol tartotta magát a gyűléstől; s azon 
mint egyszerű polgár kívánt résztvenni, ne
hogy befolyásolja. A rendek szövetséget 
kötöttek egymás között és Rákóczit vezé
rül választották. Az országgyűlés a „vezér
lő  fejedelem “ mellé 24 tanácsost rendelt 
ki, akik az ország közigazgatási ügyeit 
kormá ny ózzák.

A rendek által aláirt szövetségi okmány 
igy hangzik:

„Mi, alólirott magyarországi statusok és 
rendek ! adjuk tudtára mindeneknek, akik
nek illik, ezen levelünk rendjében, hogy 
miután a szabadságos uralomra vágyódó 
ausztriai ház a királyi diplomákat hitsze- 
gósével általhágván, minden törvényeket 
megsütvén ; a földre taposván, hazánkat, 
nemzetünket minden szabadságaitól nem
csak megfosztotta, hanem feltalált minden 
kegyetlenségeivel üldözte és sokakat közü
lök rettenetes kínokkal a föld sziliéről el
törölni nem irtózott volna . Istennek cso
dálatos vezérléséből azon kegyetlen ural
kodás rabságaiból méltóságos fejedelmünk, 
Rákóczy Ferencz kegyelmes urunk, a haza 
ellen törő, ártatlan vérünket szomjazó ausz
triai ház ellen velünk együtt fegyvert fog
ván és már harmadéve hadakozván avégre, 
hogy ezen ügy dolgában közönséges jóaka
ratból tovább is annál jobb renddel visel
tessék, e folyó 1705. szép. 1-éro ide, aszé- 
cliéni mezőbe generális conventusra ben
nünket hívogató levelei által összegyűjtött 
volna, közönségesen ítéltük, hogy minde
nekelőtt© egy oly fejet válaszszunk ma
gunknak, a ki velünk hittel konfcderálván, 
ezen hazánk ügyét valameddig Isten áLtal 
régi szabadságaink helyrehozásának meg
nyerésével kívánt czélját el nem éri, nem
csak a hadi dolgokban, hanem a törvényes 
egyházi, bellicum, oeconomiai állapotokban 
is igazgassa, kormányozza és velünk együtt 
oltalmazza ; tetszett közönségesen és egyen
lő akarattal a praktitulált méltóságos feje
delmet minekünk is confederált statusok
nak vezérlő fejedelmünknek választanunk, 
aminthogy választottuk is. Minek hogy na
gyobb ereje és állandósága legyen, a kö*
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vetkezendő esküformával ratlficáltuk, sta
bili álluk, sőt annak világig való megtorlá
sára nemcsak magunknak, hanem maradé
kainknak is sub poena infidelitatis et per
duellionis in patriam (hűtlenség és honáru
lás büntetésé alatt) obligáljuk és obstrin- 
gáljuk."

Ez okmány felolvasása után Rákóczi Fo
ren ez a következő esküt tette le :

„Én Rákóczi Ferencz, úgy miut a haza 
szabadságáért, konfederált statusok és ren
dek választott, vezérlő fejedelme, esküszöm 
az élő Istenre, ki az atya, fiú, szentlélek, 
teljes szentháromság, egy bizony örök 
Isten, boldogságos szűz Mária és Istennek 
minden szentjeire, hogy ezen konfederált 
rendeknek, a magyar haza statusainak és 
rendeknek az ausztriai ház által minden 
megbántott szabadságai és törvényeinek 
helyreállítására összekötött és ugyan most 
is megerősített szövetségét mint tulajdon 
életem, úgy becsülöm és tartom; ezt fel
bontani, az ellen járni titkon vagy nyilván 
sein keresek sem engedek, sőt teljes erőm
mel és tehetségemmel azt terjeszteni, segí
teni, ahhoz külső kon federátusokat szerezni, 
a köztünk való egyezséget, mint ezen 
szövetségnek lelkét kiváltképpen megtar
tani, de másokkal is megtartatni igyekszem 
ezen összeszövetkezett Magyarországot ha
zánk szabadságaival együtt el nem hagyom, 
úgy minta«egyházi urakat, nemességet, sza
bad királyi városokat, a nomes kun-jászokat, 
hajdú és megyei városokat, az összeszövet
kezett Magyarország minden rendjeit 
köztörvényes szabadságában, igazságában, 
kiknek-kiknek aprobált törvényes privilé
giumában háborgatni senkinek sem enge
dem, sőt azokban megtartani, oltalmazni 
tartozom, nevezetesen a regilióknál olykor 
származni szokott differencziáknak eltörlé
sére és a szivbeli egyezség növelésére fo
gadom, hogy az országba bevett három 
religiót a maga szokott törvényes szoká
saiban megtartom és másokkal megtarta
tom, sőt ha valamit ezen konferedált státu
sok és rendek követeinél rendelünk és vé
gezünk, azt nemcsak megtartani, de teljes 
erővel és tehetséggel véghez is vinn- 
igyekszem. Isten engem úgy segéljoní

A boldogságos szűz és Isten minden 
szentjei 1“

A szövetkezett rendeket rövid időre megi 
nyugtatták az angol és hollandi hatalmak 
levelei, kik azt tudatták, hogy József csá
szár őszintén óhajtja a békét. De a béke* 
remények hamarosan szétoszlottak.

A császári hadak ugyanis Erdély ellen 
indultak, mire a béketárgyalások félbesza* 
kadtak. Csakis 1705 novemberében, Bécsből 
kiindulva kezdődtek ismét meg az alkudo
zások, a honnan felszólították a rendeket, 
adják elő békekivánabnaikat. A szövetsé
ges rendek ezt időelőttinek nyilvánították, 
mert előbb ők a király örökösödése és II. 
Endrének ellenállási törvénye felett kíván
nak intézkedést, vagy legalább József csá
szártól határozott kijelentést arra nézve, 
hogy jövőben Magyarország felett kény- 
uralmat nem gyakorol.

A közbenjáró külföldi követek űeczember 
14-én kelt levelükben kijelentették, hogy 
József császár előttük ünnepélyes ígéretet 
tett, miként: „a magyar nemzet jogait tisz
teletben tartani, sérelmét orvosolni, törvé
nyeit helyreállítani el van határozva s hogy 
sohasem volt az a szándéka, hatalmát kény
uralom gyakorlására használni.“

Erre válaszul a „homo publicas“ Ber
csényi Miklós kijelentette, hogy a szövetke
zett rendek a felség nyilatkozatából arra a 
meggyőződésre jutottak, hogy- Magyarorszá
got az osztrák ház tulajdonául tekintve, azt 
is, mint az örökös tartományokat, önkénye 
szerin t igyekszik kormányozni, hogy te
hát megnyugodhassanak, a nemzet alkotmá
nyos jogainak elismerését és biztosítását 
követelik.

Az akkori homo regiasok váltig ma
gasztalták a császár jóakaratát, de a ren
dek követeléseik mellett maradtak, s ezt 
megpecsételték 1706 február 5-én, a Mis- 
kolczon tartott nagygyűlés határozatával.

Végre február 10-én, hosszas huza-vona 
után a homo regiusolc közölték a Becsből 
küldött választ, melyben József császár ün
nepélyes ígéretet tett·: „hogy Magyarorszá
got saját törvényei, szokásai és kiváltságai 
szerint fogja kormányozni; királyságban 
örökösödése alatt egyáltalán nem ért önke·
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»yes uralmat, δ Magyarország törvényeit, 
alkotmányát tiszteletben fogja tartani.“

Az előzetes akadályok el lévén hárítva» 
a béketárgyalásokat meglehetett kezdeni, s e 
rzélból Bercsényit társaival együtt Nagy* 
Szombatba küldték, hogy ott a császári biz* 
tosokkal tárgyaljanak. Először tehát junius 
végéig tartó fegyverszünetet kötöttek, 3 
hosszas tanácskozás után Magyarország 
koníeredált rendjei a következő 23 pontban 
foglalták össze béketervezetüket:

1. A létesülhető békét a közbenjáró ha
talmak mellett Svéd-, Porosz- és Lengyel- 
országon kívül Velencze biztosítsák.

2. Az osztrák uralomtól független Erdély 
fejedelmét szabadon választja.

:S. Az 1687-ik évben kierőszakolt pozso
nyi törvény ezik kék töröltessenek, a trón- 
örökösödés kérdése országos tárgyalás után 
intézi essék el.

4. Az idegen zsoldosok az országból ki- 
lendeltessenek.

5. A nádori méltóság s az országos hi
vatalok helyreállittassanak.

(i. Az ország kapitányságokra felosztva, 
kapitányok neveztessenek ki.

7. A törvénytelen kamara töröltessék, a 
régi kincstartó-hivatal lépjen ismét életbe.

8. A visszahozott korona Munkács várában 
őriztessék.

9. Az uj neoaquistica comissio töröltetve, 
intézkedései semmi,sittessenek meg.

10. A bécsi haditanács magyar ügyekkel 
ne foglalkozzék, ezt a király magyar tanácsa 
által intéztesso.

El. Minden méltóságok és_ tisztségek ma
gyar' ikra Hibáztassanak,

12. A vallásoknak szabadsága biztosít* 
tassék.

J A  jezsuiták az országból kiíizessenek, 
birtokaik,'a mennyiben egyházi eredetűek, a 
klérusra, a mennyiben pedig világiaktól 
alapittattak, az alapítók utódaira száll- 
janalc.

14. Az Igazság magyar bírák által az ol*. 
szag törvényei szerint intéztessók*

15. Az önkény által megsértetteknek úgy 
javaik, mint szegélyekre nézve elégtétel 
adassék.

16. Lipótnak törvénytelen adományai, be
hatásai, zálogosításai töröltessenek.

17. A haza szükségében veretett kongó 
pénzeknek beváltására a bányajövedelmek 
fele fordittassék; ezentúl országgyűlési en
gedély nélkül ilyen pénz ne veretessék.

18. Tapasztalván, bogy Magyarország 
beleegyezése nélkül kötött karlóczai béke 
felette sok bajokat okozott, ezentúl az 
ország belegyezése nélkül béke ne köt
tessék.

19. A haza szabadságáért vérzett kuru- 
czoknak teljes amnesztia biztosittassék.

20. A Rákóczi fejedelem és a gróf Ber
csényi Miklós tábornok ellen törvénytele
nül hozott ítéletek semmiseknek nyilvánít
hassanak.

21. A nemességnek, a jászkunoknak, haj
dúknak kiváltságai épségben maradjanak 
és minden húrom évben orszúggy ülés tar- 
tassék.

22. Valamennyi magyar törvények, ki
váltságok és intézmények, szerződések, ki, 
rályi hitlevelek épségben hagyassanak, tör
vénytelen adókkal a magyar nemzet nem 
terhelhető.

28. Mindezen pontok a közbenjáró hatal
mak által biztosítva végrehajtassanak. Az 
országos méltóságok és hivatalok magya
rokkal töltessenek be és az országos sérel
mek orvosoltassanak.

József válaszának lényege ez: A béke. 
kötések biztosítása a király és a nemzet 
közti bizalomtól függ, nem a kiilJiatalmak 
kezességétől; Erdélyt Magyarországtól el
szakítani nem lehet; az 1687-iki országgyű
lésnek a királyi örökösödésre vonatkozó 
czikke hagyassák épségben; a német hada. 
kát nem lehet k iv inn i Magyarországból; 
nádort választhatnak- A királyi jövedelmek 
kezelésébe a rendek nem avatkozhatnak; 
a korona Pozsonyban őriztessék, a neoaquis
tica commissiot hajlandó eltörölni; a kan- 
czcllári méltóságot helyreállítja; a hivatalo
kat magyarokkal tölti be; de az indigónak 
szintén lehetnek hivatalnokok; a vallássza
badságot a magyar törvények szerint b iz-. 
tositja és az igazságszolgáltatást is igy in
tézi. A kamara által kárositottaknak ad 
elégtételt — kivéve azoknak, kik a Thu-
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koly-íéle felkelésben részesek voltak. Lipót 
adományai épségben maradnak, ellenben 
bünbocsánatot ad. A Rákóczi és Bercsényi* 
nck adandó elégtételt az országgyűlésre 
bízza; úgyszintén a jászkunok kiváltságai
nak ügyét és az adósérelmek ügyét is· 
Végül kijelenti, bogy abba nem egyezik, 
hogy tiszviselőit letegyék.

A közbenjáró hatalmak követei július 
ló-én József nevében kijelentették, hogy 
nem egyeznek bele, miként Erdély küldöttei 
a béketárgyalásokban részt vegyenek. Azt 
azonban nem ellenzik, hogy magyarok
kal 1 érintkezzenek s tanácskozzanak,

E miatt szakadt meg a tárgyalás s a 
fegyverszünet lejárta után a háború kiríj ulti 
ltákóczi pedig Rozsnyóra országgyűlést 
hirdetett. Az itt ülésező ország tanácsához 
aziránt intézett kérdést: „kész-e a magyar 
nemzet magát az osztrák háztól lüg- 
getlcn iten i?“

A tanács e nagyfontosságú kérdést el. 
intézésére Ónodra javasolta az országgyű
lést összehívni. József Magyarország népét 
hódolatra szólítván fel, eltiltotta híveit az 
ónodi országgyűlésen leendő részvéttől, 
egyúttal ennek végzéseit előre is semmis
nek nyilvánította.

ltákóczi április 5-én ünnepélyesen beik
tattatok Erdély fejedelmi székébe Maros- 
vásárhelyen. A eonf erodáltak követei üdvö
zölték Erdély fejedelmét s az erdélyi ren
deket szövetkezésre szólítván, felkérték 
küldjék el Ónodra követeiket.

A fejedelem május~28-án érkezett Ónodra, 
hol a rendek lelkesedéssel fogadták. A me
gyék követei közül néhány hiányzott; az 
összogy ülteket pedig Rakovszky és Okoli" 
csányi, ·— a bécsi udvar homo regiusai — 
izgatták a fejedelem ellen, mert a turóczí 
követek a rendeket József hűségére akarták 
Csábítani s rávették Turóez megyét is, hogy 
körlevélben hívja fel a többi megyéket a 
háború beszüntetése s a királynak teendő 
hódolatra. A  megyék Turóez körlevelét fel
háborodással lökték félre s végzést hoztak, 
hogy Turóez követei felelősségre vonassa
nak, Okolicsányi pedig, mint a szakadás 
főelőmozditója, elfogassak.

A z  első nyilvános ülést május 31-én tar

tották s másnap a békéltető bizottság szá
molt be, mely a békealkudozások sikerte
lensége miatt a bécsi kormányt vádolta. A 
turócziak ellen pedig jószágvesztési Ítéletet 
hoztak. A junius 4-iki gyűlésen említette 
a fejedelem a turóczí ügyet s Eszterházy 
Dániel a hadsereg nevében példás bünte
tést követelt. Rákóczi felszólította Ra- 
kovszkv Menyhértet és .Okolicsányi Kris
tófot, mondják el, mi indította Turóez ren
déit a tett lépésre?

Rakovszky mentegetni kezdte magát, 
hogy a megyét a hadak okozta zsarolások 
keserítették el. A fejedelem konstatálta, 
hogy éppen Turóez látott legkevesebb ha
dat s a turóczi merénylet miatt elégtételt 
követelt, — mit ha nem nyerne, rögtön ott 
hagyja székét. A távozni készülő Rákóczit 
visszatartják, Bercsényi pedig — türelmét 
vesztve — tüzes beszédét e szavakkal 
végzi: „inkább haljanak meg az árulók!“ 
s kardjával Rakovszkyt vállán megsebzi, 
mire száz és száz kard villan meg s Ra- 
kovszky Károlyi Sándor és a két Ilosvay 
— Imre és Bálint — csapásai alatt elhull. 
Okolicsányi megsebesülve menekülni igyek
szik, de elfogták s június 9-én lefejezték- 
Turóczmegye zászlaját Rakovszky holtteste 
felett összetépték; pecsétje összetörctett s 
a megye négy részre osztva, a szomszéd 
megyék között felosztatott.

Julius 14-én felolvasták a franczia király 
üzenetet, mely a rendeket az Ausztriától 
való elszakadásra ösztökélte, mire a rendek : 
„Eb ura la k ó !“ felkiáltással a független
ség kimondását elhatározták; s az elszaka
dást a következő nyilatkozattal iktatták 
jegyzőkönyvbe:

„Mai naptól fogva Józsefet nem ismer
jük el többé királyunknak; ellene mondunk 
uralkodásának, készebbek vagyunk mind
nyájan halált szenvedni, mintsem alattvalói 
maradjunk. Ezen nyilatkozatunkat szövet
ségünkre mondott hitünkkel erősítjük. 
A királyság mindaddig üresen fog maradni, 
mig a jövő országgyűlésen uj királyt nem 
választanak. Józsefnek ezen letételét pedig 
a királyságból külön törvényezikkbe kí
vánjuk igtatní.“

A függetlenségi nyilatkozat, mely az
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Önödön alkotott törvén yezikkek sorában a 
második, igy hangzik:

„Mintán az osztrák ház, királyi hatalmá
val visszaélve és a határozott törvények
ben és hitlevelekben kifejezett kötelmeit 
tekintetben nem véve, különféle ürügy 
alatt erőhatalommal és vérontással töreke
dett a nemes magyar nemzet romlására s 
magát nem akképpen, mint a királyhoz» 
kormányzóhoz s fentartókoz illik, hanem 
az ország-lakosok és szabadságaik nyilvá
nos ellensége gyanánt viselte s miután a 
nemzet mind az osztrák főbb inaknak, 
mind 1. Lcopoldnak, mint valamely isten
ségnek, mély alázatossággal benyújtott 
számtalan könyörgésre sem nyerhette meg 
sérelmei orvoslását, sőt naponkint minde
nek rosszabb állapotokba süllyedtek: e sú
lyos iga és kényuralom mind azon sérel
met és szabadságaink eltiprását is. méltán 
szemeink elé állitá, mely zsarnok kormányá
nak- erejétől fogva, de kiváltképen a mi 
korunk emlékezetére bármi ürügy alatt el
követtetett s melyeket mi egybegyűjtve már 
egyéb nyilvános iratokban terjesztettünk A 
keresztény világ ítélete alá.

És bár a sérelmek által fel ingerelve, 
már fegyverfogásunk s kényuralma ellen 
irányozott szövetkezésünk s a vezéri kor
mány megalapítása által is eléggé s tény* 
leg ellentmondottunk a királyi hatalommal 
visszaélő hatóságának s magunkat az alól 
s az iránta való engedelmességtől főimen* 
tetteknek nyilatkoztattuk: éretten megfon
tolván mindazáltal a most uralkodó I. Jó
zsef császárnak királyi koronánkra képe
zett helytelen követelését, melyet a po
zsonyi diétán az ország rémiéi és karai ál
tal örökös joggal nyertnek állít s tekintve . 
azt, hogy magából ezen diéta rendeletéből, 
mdy igy szólt:

„Mi Leopold . . . Minthogy a mi Ma
gyarországunk régi jólétének helyreállítá
sára fordított gondjaink között az is hasz
nos eszköznek látszék, hogy ugyanazon 
Magyarország s kapcsolt részei valamennyi 
egyházi s világi uraink, nemeseinek s 
egyéb rendéinek az 1687 sz. Lukács nap
jára sz. kir. Pozsony városunkba közönsé
ges gyűlést hirdetvén g ott magunk is

jelen lévén, fenséges József fdherczegef, 
első szülött fiunkat az ő jövendőbeli ki
rályuknak és uruknak megkoronáztat
tuk.“

Tekintve tehát, hogy magából ezen diéta 
rendeletéből kiviláglik és a saját emlékeze
tünkből is kétségtelenül tudjuk, hogy ak
koron még tényleg fenállván az iszonyatos 
eperjesi vérpad borzasztó mészárlásai s az 
ország majdnem minden főbb rendéi életük 
és jogainak veszedelme miatt végszorongat- 
tatásban lévén, — minden elölegos válasz
tás nélkül kény uraim ilag emelteti fel a 
trónba ;

tekintve továbbá, feltételesen mondott 
esküjének semmiségét, az erőszakolt szava
zatoknak törvénytelenségét s végre mi leg
több,

tekintve azt, hogy a kényuralmat, mely
nél fogva, annyi álnok békealku után is, 
nemhogy az országot régi szabadságába 
visszahelyezni igyekezett volna, hanem 
atyjának kormány tetteit megerősítvén, maga 
L folytatta és szolgai megigázást czólozó 
fegyvereinké kegyetlen pusztításától meg 
nem szűnt, — és mivel másrészről már or
szágunk alapitója Wzt. István első törvény
könyvének negyedik ezikkében, a maga 
fiának, Szt. Imrének s következőleg min
den utóbbi magyar királynak adott paran
csait a következő szavakban fejezte ki: 
„Ezekből pedig, azaz a főnökökből, zász
lósokból, főispánokból, katonákból s nem
zetekből szolgának senkit se tégy, senkit 
se nevezz. Ha békeszerető lesz, úgy király
nak s királyfinak fogsz tartatni és szeret
tetni a katonáktól; ha haragos, kevéiy, 
irigy, viszálykodó li'sz s fejedet a főnökök 
s urak fölébe emeled, a katonák hatalma 
megalázza királyi méltóságodat S másnak 
adják országodat,“

ezen Ítéletet pedig az elhunyt császár Is 
magára vonta azáltal, hogy magát nyakunk 
fölébe emelte, az ország karait s rendelt, 
szabad nemzetünket zsarnoki szolgaságba 
s hűbéri alattvalóságba sülyesztette, meg- 
igázott gyanánt elnyomta s hazánk összes» 
törvényeit, szabadságát eltiporta;

s végre a trón birtokát József is csak a 
kényuralom által, nem pedig törvényes ki.
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rályi jogánál lógva, taint item szabadon 
választott, hanem atyjától erőszakosan fel
tolt követeli:

Mi tehát ezen, egyértelműkig s közaka' 
rattal alkotott törvényezikkünk erejénél 
fogva magunkat I. József császár s általa 
az egész osztrák ház engedelmessége, ki
rályi tisztelete s koronánkra, országunkra 
a kormányunkra bármi módon köveiéit 
joga s hatósága alól szabadoknak, mentek
nek nyilatkoztatván, annak ellcntmondunk, 
azt megtagadjuk. Es ilyképen szabadsá
gunk s legfőbb jogunk erejénél fogva, mi 
bennünket isteni és emberi törvények sze. 
rint megillet, önként és szabadon, senki 
által nem kényszerítve s minden ellentmon
dás nélkül, a trónt üresnek nyilatkoztatjuk- 
ö végre az ország mindazon fiait, kik je
len törvényezikkünk keletétől számítandó 
két hónap alatt szövetségünkbe lépni vo
nakodván, az ö hűségében és szolgálatá
ban bármi czim alatt megmarad, s az or
szág törvényes hűségére vissza nem tér, a 
haza ellenségének nyilvánítjuk, úgy, hogy 
a mondott határidő eltelvén, minden javaik 
elkoboztatnak s az országra hárulnak ; hi
vatalaik, méltóságaik, előjogaik megsemmi- 
feittotnek.; azonképen az egyháziak is, kik 
jelen rcndeletünknek magukat aktja nem 
vélik, minden javadalmakra képteleneknek 
nyilváníttatnak s minden politikai jogoktól 
jnegfosztatnak. “'

Λ rendek egyúttal felkérték .Rákóczit, 
tudassa a bajor fejedelemmel, hogy hajlan
dók őt magyar királyivá választani. 
A nemzete« gyűlés Julius 22-én ért vé-

Esterházy nádor a függetlenségi nyilat
kozatnak julius 29-én ellentmondott s e 
gyűlés minden végzését semmisnek jelen
tette ki. Augusztus 30-án pedig Európa 
fejedelmeihez intézett kiáltványt, melyben 
József törvényes királyságát bizonyította. 
31 ákóczi rögtön megérezte, hogy Esterházy 
óvása erejét meggyengítette s hogy a eon- 
federaiio ügyét menthesse, mindenekelőtt 
seregét akarta szervezni. Bercsényit tehát 
fővezérnek nevezte ki, egyúttal a bajor fe
jedelmet igyekezett rábírni, hogy fogadja 
el a magyar koronák

A 170S-ik évben, a hideg tél és dög- 
mirigy miatt a hadak szüneteltük; 1709 
nyaráig pedig a békealkudozások folytak 
de eredményre nem vezettek. Végre spa
nyolországi hadisikerei után József a ma
gyar szabadságkarezofc könnyen elnyomha- 
tónak tartotta s 1709 márczius lö-ére or
szággyűlést hívott egybe, melyen puszta 
és hiú ígéreteket tett, de ki akarta kötni, 
hogy Magyarország Lipót fiágának kihal
tával sem nyeri vissza szabad királyválasz
tás! jogát; sőt július 18-án Rákóczi és 
Bercsényi felett kimondotta kárhoztató íté
letét.

Novemberben voltak ugyan újabb béke
tárgyalások, de mint ■ rendesen, eredmény
telenül s ép ezért Rákóczi 1710 tavaszán 
XIV. Lajos franczia királyt kérte fel, bogy 
Magyarország ügyét békealkujába vegye 
fel. Rákóczi ajánlatát mérsékeltsége miatt 
úgy Anglia, mint a holland és porosz ha
talmak tetszéssel fogadták'. József azonban 
ekkor már hallani sem akart a békéről, 
mert a klérus nagyrésze megbódolt neki s 
papjai után a nép is megadta magát; — 
ezért· tehát a franczia királyijai halogatta 
a békekötést.

.Rákóczi szorongatott helyzetében az 
orosz ezárhoz fordult, ez azonban tudatta 
vele, hogy a béke csak' az esetben valósul
hat meg, ha Rákóczi a saját és a confede- 
rált rendek nevében a pozsonyi ország- 
gyűlés végzéseit elfogadja s annak megtar
tására bitet tesz.
■ Időközben a confederáltak ügye rohamo* 
san hanyatlott, s az 1711-ik év elején Rá
kóczi reményei már teljesen megsemmi
sültek. A császári hadak fővezére, Pálffy 
alkudozásokba bocsátkozott Károlyi Sándor
ral, aki megígérte előbbinek, hogy a béke 
kieszközlésében munkás lesz. Es tényleg 
1711 januárjában Pálffy és Károlyi talál
koztak Hadházon, ahol Károlyi kötelező 
ígéretet tett- Pálffynak, hogy találkozót esz
közöl ki neki Rákóczival. Ez a találkozás 
január 30-án meg is történt -Vaján, a hol 
Pálffy összetett kezekkel könyörgött Rákó
czinak, ne makaeskodjék, mert József 
hajlandó μ magyar alkotmányt helyreállt 
tanj,
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Vajáról - Rákóczi Öles vár» sietett, kot ti- 
zenkéfcezvr knrneznak azt ajánlotta, hogy 
közösen kérjék a császár kegyelmét, egy
úttal tiszta, önzetlen szándékáról bizto
sította híveit, — beszédét e szavakkal vé
gezte :

„íme uraira! kilőttetek állok, cselekedje
tek velem, amit akartok!“ A fejedelmet 
jmádó kuruezok belenyugodtak mindenbe 
— mire Rákóczi 1711. február 3-án levelet 
intézett Józsefhez, melyben „atyai kegyel
mét“ leéri. A magyar- és erdélyországi ren
dek azonban kijelentették, hogy a nagyszom
bati feltételekből semmit sem engednek. A 
fejedelem július 21 én Vcreczkén át Len
gyelországba távozott. JPálffy üzent utána, 
hogy térjen vissza s tegye le előtte a hó
dolati esküt, de Rákóczi hajthatatlan ma
lmit ! Károlyi tehát nem várakozott tovább 
Rákóczira s a rendekot április 4-ére Szat
máriba hiván össze, — ott közölte velük a 
b ékei el tétel eket.

E közben április 17-én József császár 
himlőben elhalt. Károlyi eltitkolta a császár 
halálát s a béke megvalósítását sürgette.

Rákóczi híveinek nagy része ekkor már 
hajlandó volt békét kötni — esetleg Rá
kóczi nélkül is. A fejedelem még az utolsó 
pillanatban is megkísértette a kiegyezés 
meghiúsítását. Meghagyta, hogy „Károlyi
nak senki se engedelmeskedjék.“

Hasztalan szólalt még egyszer meg a fe
jedelem liarczi riadója ! Már mindenki békét 
akart. A magyar nemzet temperamentuma 
Rákóczi idejében is olyan volt, a minőnek 
bíborban született Konstantin Atüla hunjait 
jellemzi: Hevesek, tüzesek, bátrak a liarcz- 
ban, rohannak, támadnak, de hamar lankad
nak. Akkor már ki voltak fáradva, merülve. 
A rendek április 27-én gyűltek össze·Szak
maron, hol Károlyi Sándor nyitotta meg

az ülést. Gyorsan dolgoztak, mert a szatmári 
békeszerződés április 29-én. már kész volt 
8 azt május 1-én a rendek alá is írták.

1' Ezzel Rákóczi szabadságharoza véget é r t! 
Egyúttal bosszú időre elveszett az állami 
önállóság minden lényegesebb kelléke; s 
csakis Isten különös csodája, hogy ezután 
még Magyarország magyar maradt·

A nagy fejedelem, Rákóczi, kit a szabad* 
ság költője igy szélit meg : „Hazánk szentje’ 
szabadság vezére, sötét éjben fényes csilla
gunk !“ ez a Rákóczi pedig elhagyta ]urnát 
és soha többé nem gondolt a visszatérésre· 
II, Rákóczi lí’eroncz szent alakja a magyar 
nemzeti fejedelemség valódi iukarnáeziója. 
Emlékére ma is „lángolunk és sírva faka
dunk.“ Az elnyomatások sivár, német kor
szakaiban " pedig évtizedeken keresztül 
nemzeti öntudatunknak forrása volt. Mert 
Magyarország függetlensége az az ideál, 
mely a hivatalos Magyarországgal szemben 
századok óta, mint végezel él a magyar 
nép szivében. S a magyar nép milliói a 
független Magyarország megtestesülését 
Rákóczi Feroncz tiszta, szűzies, szent alak
jában látják jelképezve.

Rákóczi korában a magyar igazán  ma
g ta r volt. Annyira, hogy a Rákóczi tábo
rában lévő 30.000 főnyi katonaság között 
nem akadt egyetlen egy sem, aki egy elfo
gott német levelet megértett volna. Sem a 
fővezér, gróf Károlyi Sándor, sem főtisztjei. 
Oka az, hoyy abban a korban a magyar 
főúri családok nem házasodtak be-a külföld1 
arisztokracziáka. Ha pedig idegen házaso
dott be a magyar főúri családba, ez az ide
gen becsületbeli kötelességének tartotta 
megtanulni a magyar nyelvet. A nagy feje
delem Rodostóban hunyt el 1735-ben, nagy
pénteken;
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A női ági örökösödés.*
Jiároiy uralkodásával kezdődik Magyar- 

ország históriájának legdicstelenebb kor» 
szaka. A hazafiak osztrák szolgákká sü- 
lyedtek s a nemzet vezérei teljesen élné' 
inetesedtek.

Λ töröktől megszabadult ország és lakos· 
sága kissé jobb, kedvezőbb helyzetbe ju
tott. A földbirtok kezdett valamit jőve. 
delmezni, do szellemi élet nem volt Ma
gyarországon sehol. A gazdag nemesek és 
főnrak .1 lőcsbe mentek, mert ott feltaláltak 
mindent, amit csak szemük, szájuk és 
szivük kívánt. A fejedelem a császári vá
rosban fényes udvart tartott. A külföld 
gazdag esa!á<íjai körülrajongták. Nem csoda, 
ha. Becs valódi góezpontja volt a legtrágá
rabb mulatságoknak. A ki pedig egyszer 
beleszokott abba az udvari légkörbe, az a 
mmzetre elveszett. És a bécsi udvar ezt 
tervszerűen ápolta és művelte. Az odaszok
tatott  magyar ember bcszitta a német 
nyelvvel együtt az udvari légkör német 
szellemét, eszmekörét ugv, hogy végre csak
ugyan idegenné lett saját 1 lazájában. Hogy 
ennek mily szomorú következményei lettéig 
azt rögtön látni fogjuk.

Az uj császár, 111. Károly, 1752 márczius 
1.2 -én elrendelte, hogy néhány niegkegyel- 
mezuttnek birtokai adassanak vissza, az örö
kösök nélkül elhalt megkegyelmezettek 
birtokai pedig a fiscus mellőzésével az osz
tályos atyafiakra szálljanak.

Károly császár április 30-ára Pozsonyba 
országgyűlést hirdetett s már előzőleg áp
rilis 16-án a koronái Pozsonyba szállíttatta; 
az ország törvényeinek biztosítására esküjét 
felajánlotta, mire május 22-én megkoronáz
tatott.

Károly 1713 november 14-én lemon
dott a spanyol trónról; do előbb szeptem

ber' 13-án Bécsben titkos tanácsosaival ér
tekezett, melyen a nádor-, az országbíró 
és kanczellár vettek részt. Itt abban álla
podtak meg, hogy III. Károly oly módon 
szabályozza az őrködést, bogy fiutódai 
elsőszülöttségi rendben öröklik a koronát, 
ha pedig fiágon magvaszakadna, ez esetben 
leányaira ugyancsak az elsőszülöttségi rend* 
ben szálljon a korona, testvérére, Józsefre 
csak a lányok nemlétében kerüljön a sor.

Tvárolynak azonban 1717 márczius 13-án 
Mária Terézia nevű leánya született s a 
bécsi udvar ez időtől kezdve a főherczegnő 
örökösödési ügyével kezdett foglalkozni. 
Károly először is Ausztriában és Csehor
szágban fogadtatta el örökösödési ház1 
szabályzatát s csak 1723-ban ismertette el 
a magyarokkal. Ez Károlynak sürgős volt, 
mert a bajorok felmutatták az úgynevezett 
„Ferdinand-léle végrendeletet“, mely szerint 
a Habsburgok Hágának kihalása esetén a 
korona Y. Albert bajor fejedelemnek Anna 
leányától származó örököseire száll.

Nézzük kissé az előzményeket.
A szabad királyválasztás joga a mohácsi 

vész óta már csak formális jog v o lt; lévén 
a nemzet kénytelen mindig az elsőszülött 
Habsburg íőherczeget királylyá választani. 
A koronázás intézménye azonban annak 
daczára·, bogy a szent koronához fűződő 
felfogás feledékenységoe merült, mégis 
megtartotta nagy közjogi jelentőségét. Az 
1687, évi II. t.-cz. felfüggesztette a szabad 
királyválasztásnak már csak úgyis formális 
jogát s kimondotta a Ilabsburg-ház fiágára 
elsőszülöttség rendje szerint való trónra· 
kövétkezést. Ez által azután a nemzet és 
királyi család között oly szorossá lön a 
jogi kapocs, hogy 1723-ig Magyarország 
és a Habsburgok csak a királyi család 
Hágának kihalása esetén vállbattak el egy
mástól.



Mert a7. 1687. évi It. t -ez. pedig világo
sait kimondja, hogy „egyedül Hágára terjed 
a ti’ónöröklés.“ Ugyanez éri I li, t.-cz. 
mondja még a kővetkezőket: „Ha ő felsé
gének, Leopoldnak fiágban magvaszakadna, 
az örökösödés szálljon a spanyol királynak, 
11: Károlynál; maradékaira, ennek fiágon 
mag rászakadtával pedig a szabad királyvá
lasztás joga éledjen fel.“

Magyarország rendjei azonban akkor még 
nem tudták a következőket:

Y. Károly római császár, I. Ferdinand 
magyar király idősebb testvére, sz erződési* 
leg engedte át öescsének, Ferdinándnak az 
ausztriai birtokokat. Ez átengedésből kifo
lyólag kizárólag I. Ferdinándot illette meg 
a jog, hogy a neki átengedett birtokokban 
az örökösödést saját maradékai között sza
bályozza.

í, Ferdinand akként szabályozta az örö
kösödést, hogy ha az osztrák ház fiága 
(männlicher íTannu) kihall s az örökség a 
leányokra szállna (es zu den Töchtern kä
me), akkor az örökség legidősebb leányára» 
Annára, Λ7. Albert bajor fejedelem nejére 
vagy ennek örököseire szálljon.

Ez világosan ki van kötve az 151 ti-ban 
kiállított házassági szerződésben, s ezt I. 
Ferdinand végrendelet ileg megerősítette. 
Ezzel a'Ferdinánd-féle rendelkezéssel szem
ben azonban VT. Károly osztrák császár, 
illetve 111. Károly magyar király az osz
trák örökös tartományokban ép úgy, mint 
Magyarországon az örökösödést saját leá
nya, Mária Terézia részére akarta biztosí
tani. De ennek az intézkedésnek útjában 
állott az 1. Ferdinand 1546-ban költ intéz
kedése. I, Ferdinand végrendelete két ere
deti példányban készült. Az egyik a bajor 
eredeti volt, a másik a bécsi eredeti. III. 
Ivárolynak azonban minden áron szabályoz
ni kellett családjában az örökösödési ren
del. Fogták tehát magukat, s a bécsi levél
tárban levő Ferdinánd-féle végrendelet ere
detijében „männliche Leibeserben* szavakat 
„eheliche Leibescvben“ szavakra javították 
ki, Lehet képzelni, mennyire meg volt a 
bajor küldött lepve, midőn a saját eredeti 
példányát III. Károly halála után felmutat

va, kittiül, hogy a két eredeti példány nem 
egyezik meg.

Denicpie, ezzel a kis „javítással" VI. 
Károly császár mégis szabályozta  család
jában az örökösödési rendet azokra a tar
tományaira vonatkozólag, melyekről mint 
családi latifundiumokról rendelkezhetett.

Igen ám! De Magyarországról nem ren
delkezhetett! Nálunk Magyarországon a 
trónöröklés felett az ország törvénye és 
alkotmánya, nem pedig az uralkodó sze
szélye, vagy az uralkodó család háziszabá
lya rendelkezett és rendelkezik.

Mert az osztrák trónöröklési jog patrimo
nialis alapon létrejött családi rendelkezése* 
ken alapul, melyek 1713-ban kerültek nyil
vánosságra és az egyes örökös tartomá
nyokban különböző időben liirdettettek ki; 
A magyar örökösödési jog azonban a nem
zet akaratából, országgyűlésen 1722-ben 
tett dinasztiaválasztási tényből folyik,'mely
nek megtartására az 1723. évi II. t.-cz. 10. 
§-a szerint az osztrák ház nőági ivadékai 
kötelezve vannak s Így azt újabb családi 
rendelkezésekkel az ország akarata nélkül 
meg nem változtathatják. Ha tehát az 1723. 
évi törvényeket meg nem hozzák, akkor 
Magyarország i ff. Károly halálával végkép 
elvált volna az osztrák dinasztiától, mely
nek női ágára a trónöröklés addig nem ter
jedt ki. Ep ezért a magyar nemzet nem
csak a király halála után választhatott vol
na magának uj királyt és királyi házat az 
esetre, ha III. Károly fiutódok nélkül hal 
el, hanem megtehette volna azt már 111. 
Károly életében is az ő hozzájárulásával» 
vagy  a nélkül.

A  magyar nemzet azonban 1723-ban újra 
szerződött az osztrák dinasztiával s elfogad
ta annak nőiági örököseit magyar királyuk 
De jól megjegyezzük: a királyi család a 
nemzettel szemben itt is, mint szerződő 
fél szerepel, tehát látható, hogy a magyar 
nemzet saját jogán bírja alkotmányát, ame
lyet fentartani és megvédeni a királyi csa
lád tagjai is és első sorban a mindenkori 
király köteles. Ebből kifolyólag tehát a 
nemzet királyával szemben nemcsak alá
vetett, hanem jogosított fél is, mert a di
nasztia tagjak mint magyar királyok nem



saját jogokon bírják királyi hatalmukat, 
hanem a nemzettől reáruházott jog alapján.

De lássuk az események lefolyását :
ΠΙ. Károly 1722. junius 20 ára hirdetett 

Pozsonyba országgyűlést. Híveitől már ek
korra megtudta, hogy nŐági örökösödés 
leghevesebb ellenzői Iláday Pál, Rákóczi 

Ferencznek hajdani kanczellárja, továbbá 
Szili lia és Nagy István Ítélőtáblái meste
rek. Első dolga volt ezeket elhallgattatni. 
Sikerült is, mert Nagy István alnádor meg
nyíló beszéde után rögtön Szluha Ferencz, 
a „megvesztegetett“ állott fel, a ki pár nap 
előtt még Jegvehomensebben izgatott a női 
öröködés ellen. Most azonban éles flavisti- 
kával bizonyította be a női örökösödés meg
alapításának szükségét. Szluha Ferencz in
dítványát a rendek ezzel a záradékkal fo
gadták el : „a magyar koronának minden 
tartományai olyanokul tekintessenek, mint 
kik a nőörökösödést elfogadták.“

Károly a nőági örökösödés elfogadása 
után julius 8-án Pozsonyba ment, s ott 
Ígéretet tett, hogy Magyarország alkotmá
nyát, jogait, kiváltságait, előjogait és szo
kásait tiszteletben fogja tartani; a hozott 
és hozandó törvényeket elismerni, megtartja 
és tartatja. Az országgyűlés megköszönte 
Károlynak, hogy a nőági örökösödést a 
rendek által ajánlott formában fogadta el.

Magát az Ausztriával való kapcsolatot 
azonban az országgyűlés egyszerűen a ki
rály személyének ugyanazonosságára, tehát 
a „personal imiora“ szorította.

„A magyar országgyűlés bizton reméli, 
hogy a virágzó állapotban levő királyukat 
az isteni gondviselés fiutóddal megáldja, 
mégis azon nem remélt esetben, ha fiágban 
kihalna, trónjának örökösödését leányára, 
illetőleg a női ágra is kiterjeszti, oly mó
don, hogy első sorban III. Károly leányai, 
csak ezeknek kihaltéval József főherczeg ;

és ha ez is úgy fi-, mint leányutód. nélkül 
halna el, Lipót főherezegre, illetőleg leány
maradékaira szálljon a magyar korona, de 
a trónörökös az 1687. évi II. és H l.; úgy 
az 1715-iki XXIII. törvényczikkeket ko
ronázásuk alkalmával hitlevéllel erősítsék 
m eg; végre, mind a három ágnak magva
szakadtéval a nemzet a királyválasztási jo
gát fentartotta.“

Miután Károly a törvényeket megerősí
tette, ezzel Magyarország a női örökösödés 
után is biztosította király választási jogát·. 
Mert amíg Ausztria örökös tartományai
ban a fejedelem örökösödés után lesz ural
kodóvá, Magyarországon csak az ország
gyűlésnek kiadott hitlevélre letett esküje 
után koronáztatható királyija, mert a ma
gyar nemzet csak koronázott királyt ismer 
s végre, mert míg a megnevezett három 
ág kihalta esetére a király választási jog 
fentartatott az országnak, addig az örökös 
tartományok kötelesek az uralkodóház min
den tagját elfogadni. Ismétlem tehát, hogy 
a nőiági örökösödés kérdése Hl. Károly 
és a magjai' nemzet között kétoldalú köl
csönösen kötelező szerződéssel intézte- 
tett el.

Alig történt ez meg, a bécsi udvar rög
tön tiltakozott a nádori helytartótanács fel
állítása ellen, mert — szerinte — ez az 
örökös királyság eszméjébe ütközik s tuL. 
terjesztené a nádori hatalmat.

Miután az európai hatalmak a női ági 
örökösödést elismerték, Károly leányát, 
Mária-Teréziát, lothringeni Ferenczczel 
1736 február 12-ón összeházasította s 1746 
év október 20-án meghalt. Ö volt az utolsó 
férfiivadéka a Habsburg nemzetségnek, 
Károlyt általában szolid kedélyű és enge
dékenynek rajzolják — de velünk, magya
rokkal szemben ő is olyan erőszakos volt, 
mint családjának többi tagja — lóvén a jel
szava e z : „Rex supra legem!“
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Az ősanya és gyermeke.
Mária Terézia 1740 október 20-áról kelt 

nyilatkozatában tudatta, bogy Magyarország 
kormányzatát átvette s hogy a nemzet al- 
botmányát, törvényeit, kiváltságait sértetle
nül meg fogja tartani. Oka volt arra, hogy 
ezt tegye! II. Frigyes porosz király ugyan
is reá támadt s az osztrák császárnő hasz. 
tálán fordult segélyért szövetségeseihez. 
Mindenkitől el lóvén hagyatva, eszébe ju
tott a buta, lovagias, az állatiasságig loya- 
lis magyar nemzet.

Mária Terézia tehát 1741 junius 20-án 
megjelent a pozsonyi országgyűlésen, me
lyen a szép asszony által elbájolt főurak 
rögtön királylyá koronázták. Azt azonban 
nem bírta összes bájai daczára sem keresz- 
tülerőszakolni a rendeknél, hogy férjét Lo
thringern Ferenczet, mellé kormánytársul 
emeljék. Orrolta is ezt nagyon ! De csak 
addig, inig a harcztéren bajai · meg nem 
izaporodtak,

A mikor kezdett az ár feje fölött össze
csapni, akkor 1741 április 11-ón, a magyar 
lovagiasságra hivatkozva, a Pozsonyban 
egybegyült rendektől segélyt kért. A ren
dek, a feketébe öltözött szép asszony lát
tára tűzbe jővén, készek voltak a trón tá
mogatására.

A  nádor fölmutatta a rendeknek a bajor 
fejedelem levelét, melyben ez a Ferdinand 
féle végrendelet alapján Magyarországra 
igényt tart s a királynő megkoronázása el. 
Jen tiltakozik.

A rendek a királynő oltalmára ^elrendel" 
ték a nemesi fölkelést. Csak arra kérték a 
királynőt, a miért mi is hasztalan rimán- 
kodunk 67 óta, hogy a bécsi minisztereket 
tiltsa el Magyarország belügyeibe való 
avatkozástól s hogy a nemesi felkelőknek 
adjon fegyvereket a bécsi fegyvertárakból.

hol azok halomszámra hevertek. Persze, 
hogy a királynő ezt megígérte!

A bécsi kormány — épp mint 107 év vei 
később Jellasich V. Ferdinánd királyi pa
rancsait — a királynő akaratát kutyába 
sem vette.

Ebből; hosszú és elkeseredett vita kelet
kezett, mely csak az országgyűlés bere
kesztésével ért véget |s daczái a, hogy a 
nemesség nem kapott fegyvereket a bécsi 
arzenálból, a magyar huszs.rság kardja 
mégis megtámogatta Mária Terézia trónját.

S mi lett a hála‘1
Hogy tiizzel-vassal nemesített. Nyelv ünk- 

röl tudomást sem vett. Annyira nem, hogy 
midőn fiai számára a tantervet megállapí
totta, a tantárgyak között ott volt a J'ran- 
ezia, német, olasz és cseh nyelv, de a 
magyar nem. Ugyanígy bánt el a nyilvá
nos iskolákkal is. Állított iskolákat orszá«·-o
szerte. De csak azért, hogy azokban a 
német nyelvet· taníttassa. A germanizálás 
czéljából állította fel a magyar testőrséget 
is. Mert ezzel a szivósabb, erősebb vágású 
kis nemességet akarta elnémesiteni. Es e 
pokoli terve minden vonalon bevált, mert 
a német nyelv terjedt, a nemzeti érzület 
pedig fagypontra szállott alá. A magyar 
mágnás a szép királynő uralkodása alatt 
már nem volt magyar s az alkotmány ösz- 
szes biztosítékai kámforrá váltak.

Mert győztes hadjáratai után azonnal 
felpezsdült a királynőben a Habsburg-vér 
A főhatalmat rögtön Becsben igyekezett 
központosítani. Es Mária Terézia németé,si- 
tő működése sokkal veszedelmesebb volt, 
mint elődeié. Elődei brutálisan, vad, durva 
erőszakkal fogtak a beolvasztás munkájá
hoz. 0  a nőiesség bájával igyekezett a köz* 
pontosítást és Magyarország beolvasztását 
keresztülvinni.

A derék úrnő nagyon is hamar elfeledte,



mily óriási vér- és pénzáldozatokat hozott- 
trónjának biztosításáért a- magyar — s el
kezdőit rendeletekkal kormányozni. A szép
sége által hipnotizált főárak és a e-zim- és
rangeiuelésscl cl vakított kis-nomesek nem 
állták e törekvésnek útját. Nem csak! Ha" 
nem ham áros an sikerült a szép asszonynak 
a magjai· nemességet nemzeti valójából 
teljesen kivetkcíztetm. .Jellemző, hogy llí 
•’ven ;U még csak országgyűlést sem It ivott 
össze.

■Ellenben önkényes császári rendeletül 
gomba módra szaporodtak. A megyék ön- 
kormányzati jogköréi megnyirbálta. A hadi 
adó és kereskedelem ügyében kiadott ren
deletin Magyarország függetlenségét a a 
ksráh i eskük által biztosított alkotmányt 
tényleg meggyöngüetü'k. .Sőt még tovább 
ment.

A nemesi felkeléssel egyidejűleg felállí
tott magyar katonaságot és a határőröket 
a nádor mellőzesével a bécsi haditanács 
alá rendelte. E határőrök felállítása miatt a- 
Duaáuít:! zavargások keletkeztek s ezt a 
helyezi nerc küldött· katonaság fojtotta 
vérbe.

Ugyanez idő táj bau a Tisza mentén Hód
mez υ vásárhelyen és Mezőtúron szintén za
vargás tört ki. A lei kelők vezéreit Törő 
iYdg kV:tö Forenezet és Bujdosó (iyörgyöt 
174 í márc-zios végén Budán végezték ki — 
a lázongó városokat pedig jól megrakták 
idegen katonasággal, a mi miatt a Tisza és 
Maros vidékéről a nép kiakart vándorolni. 
A kivándorlást karhatalommal gátolták 
meg.

A határőri kerületekben 175-3 ben az adók 
nagysága és a tisztek kegyetlensége miatt 
újabb lázadás ütött ki — de ezt is leverte 
a katonai erő.

A. lázongások eredménye az lön, hogy 
Ausztria idegen zsoldos-katonaságának nagy 
részét Magyarországon szállásoltatta el, --- 
a nélkül, hogy erre a magyar kormánynak 
legkisebb befolyása lett volna, mert a felett 
az idegen katonaság felett a bécsi kormány 
tartományi biztosai által rendelkezett, Nem
csak !

Hanem a történelem hamisítók által an
nyira diesért, sőt égig magasztalt királynő

1762-ben kelt rendeletével „a birodalom·* 
összes jövedelmeit, az udvar és közigazga
tás minden kiadásait a bécsi kamara alá 
rendelte. Mária Terézia kormánya alakította 
át a vámokat a kereskedelmi politika ténye, 
zöivé. Tette ezt azzal az egyenes czélzat- 
tal, bogy Ausztriát iparos-állammá tegyék, 
Magyarországot pedig a mezőgazdasági ter
melésre szorítsák. Ők állították ' fel a bar- 
minczadokat úgy, hogy a magyar közgaz
daság ki legyen szolgáltatva Ausztriának. 
a magyar mezőgazdaság a külföldre ki n0 
juthasson, s viszont a magyar ipari fo
gyasztás ki legyen szolgáltatva az osztrák 
iparnak, és se magyar termeléssel ki ne 
elégíthesse magát, se a külföldről való be
hozatal segítségével ne menekülhessen az 
osztrák iparnak monopóliuma alól. Egyálta
lán Mária Terézia és kormánya Magyaror
szágot teljesen elakarták a külföldtől zárni. 
Kp ezért az Ausztriából Magyarországba 
jövő czikkek vámját az érték 3 százaléká
ban áiiapitouák meg, a külföldi czikkekro 
pedig 30 százalékos vámot vetettek. Az 
oly ipari ezikkeket, melyeket Ausztriában 
is készítettek, 30—60 százalékos vámmal 
terhelték. A legnevezetesebb magyar kiviteli 
czikket, mint gabona, bor, szarvasmarha, 
— csak meghatározott mennyiségben Amit 
szabad kivinni, — inig ezzel szemben az 
osztrák ipart hazánkba behozó kereskedő 
mindenféle kedvezményben részesült.

Ettől kezdve azután az összes magyar 
ipar és kereskedés a bécsi kamarának ke
reskedelmi osztályától függött, s ki volt 
szolgáltatva az osztráknak.

Jellemző az alábbi epizód Mária Terézia 
belső érzületére s a magyarok iránt táplált 
jóindulatára. Ekkor tájban történt, hogy 
gróf Aspermont, kinek anyja Rákóczi leánya 
volt·, Borsodmegyében utazott. A gróf ne
héz utazó kocsija belesüppedt a feneketlen 
sárba és lovai nem bírták megindítani. A 
mellette elrobogó vásáros parasztok gúnyo
lódva nevettek a sárban vergődő „német" 
baján. A mikor Aspermont belefáradt a ká" 
lomkodásba, felugrott kocsijának bakjára, a 
dühösen kiáltotta oda a mellette elvágta- 
tókra : „Hát igy Hagyjátok a sárban a aár- 
vesztegelni Rákóczi unokáját
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Amint a magyarok ezt a pár Szít meg- 
• hallották, egy-kettőre kifogták lovaikat, s 

pár perez alatt kirántották a gróf hintáját 
a kátyúból.

Aspermont e kalandjának hire vele együtt 
jutott el a bécsi udvarba, s midőn a gróf 
első alkalommal a királynő előtt megjelent, 
Mária Terézia haragtól lángoló arczczal or
dított reá:

■— Aspermont|höre Er! Ich verlange ge
wiss nicht;, dass Er im Kote stecken bleibe» 
aber die Possen mit dem Rákóczi lasse Er 
bleiben, sonst lasse ich Ihn einsperren!

A jóságos királnő uralkodásának végén 
Magyarország utjövedelmei 20 millióra emel
kedtek.

Ebből a bécsi kormány a magyar köz- 
ízgazgatás és igazságszolgáltatásra semmit, 
«em költött hanem Magyarország· jövedel
mét nagy részben idegen, legtöbb esetben 
azonban nemzet- és alkotmányellenes ezé- 
lokra fordította.

Ennek daczára a magyarok lovagiassága 
annyira elfajult, bogy L7ő5-ben, midőn a 
hétéves háború kitört, a királynő első felhí
vására rögtön oldala mellé sorakoztak s újból 
kihúzták a porosz király által lábába szúrt 
tüskét. 1763-ban, a török bábom kitörése 
után, kiürülvén a pénztár, ismét a magyar 
nemzettől kért segélyt s pár nap alatt ka
pott is 414.000 forintot.

A kényszerűség hatása alatt — daczára 
kónynri hajlamainak — 1764-ben ország- 
gyűlést hirdetett s ott. akarta a rendeket 
rávenni, hogy a hétéves háborúból kereke
dett 200 millió adósságból vállaljon el a 
nemzet egy részt.

E közben azonban a királynő legbizalma
sabb embere, Kollár udvari tanácsos, az ud
var megbízásából egy szeintelenjés nemzet- 
sértő röpiratot tett közzé. Kollár könyve az 
udvar terveiről a fátyolt lerántván, a rendek 
az uj terhek elvállalása helyett az ország 
sérelmeit egy " könyvnagyságu feliratban 
kétszázötven  pontba foglalták össze s ke
mény válaszfeliratukat megkészitették. A 
galambepélyü királynő a válaszfeliraton any- 
nyira feldühödött, hogy az országgyűlést 
Azonnal be akarta záratni, de meggondol
ván a dolgot, arra leiratban felelt s a nádor

utján rá akarta venni a rendeket a ki* 
vánt terhek elfogadására. A rendek 
azonban ragaszkodtak első feliratukhoz, 
daczára, hogy néhány ellenzéki követ ma* 
kaesságát személyes infoi máczióval igyeke
zett megtörni. Legfontosabb a rendek pa
naszainak az a része, mely az anyagiakkal 
foglalkozik. Ez azt mondja, hogy a kormány 
az uj vámrendszer által az országnak kü
lönben is csekékély kereskedelmét annyira 
megcsökkentette; keresetforrásait annyira ' 
megapasztotta, hogy m ig e vámrendszer 
jobbal és méltányosabhal fe l nem cse
réltetik, addig szó sem lehet adóeme
lésről.

Igazán szívós nemzet a magyar ? Az a 
vámrendszer még ma sincs felcserélve s mi 
mégis bírjuk a rohamosan emelkedő adók 
fizetését. Az országgyűlés 1765. márezius 
közepén ért véget. A. királynő azonban 
nem zárta be azt személyesen.

Mária Terézia alkotmányosnak gúnyolt ér
zelmeit élénken jellemzi az,‘hogy Batty hány 
Lajos nádor elhunyta után a szász tescheni 
Albert herezeget nevezte ki nádorrá. Ezzel 
azután a nemzet szivét Teljesen elfordítá 
magától.

Az akkor még mindig szép királynő ezt 
nem igen bánta; sőt ellenkezőleg, egy 
rendeletével a magyar kanczelláriát teljesen 
alárendelte a bécsi minisztériumnak. Ester
házy kanezellárhoz intézett rendeletében a 
többek között ezeket mondja: „megkívánom, 
hogy rendeleteimet köteles engedelmes
séggel fogadja, különösen, hogy minisz
tereimmel és más kormányszékekkel tar
tandó közös tanácskozásokban a tárgyalási 
rend ellen, — melyet én az ilyenkor elöl
ülő miniszterek által elébe szabok — kifo
g ás t tenni ne merészeljen

Ebből is kiviláglik, hogy a királynő Ma
gyarországon teljesen abszolutisztikusán 
uralkodott és sarkalatos törvényeink ellen 
önkényesen intézkedett. A gazdasági téren 
is ő kezdte Magyarországot legyötörni.

Mert Bécs emelése miatt a magyar keres
kedelemre és iparra a közös vámrendszer 
által halálos csapást mért s hazánk már ő 
alatta Ausztria gazdasági gyarmatává silá
nyult. Intézkedései mind erőszakosak s a
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magyar nemzettel szemben rossz indulatnak 
voltak. Hálátlan volt a magyar nemzettel 
szemben, mert magyar vérrel trágyázta meg 
fél .Európát, mégis kormányzása kezdetétől 
végéig főtörekvése az volt, hogy a magyart 
hivetkőztesse nemzeti jellegéből.

1 780. november 29-én halt el mellvizkér- 
ságban. Halálával együtt esődbe került az a 
bit, hogy alkotmányos volt s hogy Magyar- 
ország oly bolond módon rajongott érette. 
Sok bűne van hazánk ellen!

Egyike a legnagyobbnak az általa 1760-ban 
felállított „Staatsrath“, mely ugyan nem 
volt hatóság, <le tanácskozó testület, mely 
kezdetben csak az osztrák ügyekkel foglal
kozott, de később hatáskörét kiterjesztette 
Magyarországra is és határozott a magyar 
udvari kanczellária előterjesztései felett.

Ennek a Sfcaatsrathnak azért fontos a 
szerepe, mert főleg azok felett az ügyek 
felett tanácskozott, melyeket az uralkodó 
egyugyanazon elvek szerint akart keresztül
vinni M agyarországon s az osztrák örökös 
tartományokban. Ebből az istenverte 
-Staatsrath búi került ki az az eszme, hogy 
„Magyarországnak el kell vállalnia az ál
lamadósság egy részét.“ Indokul azt hozta 
fel, hogy a hahóinkból Magyarországnak 
ép annyi baszna volt, mint Lombargiának 
és Velencéének.“

Ezenkívül Magyarország oly gazdag, mint 
az örökös tartományok együttvéve.Ugyanez 
a Staatsrath vetette fel első ízben az esz
mét, hogy Magyarországra be kell hozni a 
dohánymonopoliumot.

Mária Terézia nem nevezett ki magyar 
embert a Staatsrathba, fia, II. József azon
ban kinevezte Izdenczy Józsefet, ezzel is 
bizonyítani akarván, hogy a 'Staarjsrath ha
tásköre az egész monarchiára kiterjed.

Én nem tehetek róla, de nem osztom 
azoknak a nézetét, kik Mária Teréziát az 
egekig magasztalják. Tudom azt is, hogy 
halála alkalmával Kecskeméten Dudás 
tanár uy német emlékbeszédében Mária Te
réziát a mi „nagyasszonyunknak“ nevezte. 
De bizony mondhatom, hogy Ausztriának 
ez a „nagy asszonya“ több kárt tett a ma
gyarnak, mint a tatárjárás.

József császár nem“ komédiázott! 'E zért 
tehát nem koronáztatta meg magát. Amint 
a kormányt átvette, hozzáfogott ahhoz, hogy 
anyai őseinek, a Habsburgoknak kedvencz 
eszméjét, a birodalmi összpontosítást s Ma
gyarország elnémetesitését kereszt itleiő- 
szakolja.

Azt vélte, hogy kedves mamája, Mária 
Terézia, Magyarországot már elég jól meg
dolgozta s alaposan átSyurta németté. Sok
ban igaza volt! Hisz anyja 1764-tőlhaláláig 
országgyűlést sem tartott. A magyar alkot
mány ez idő alatt tehát tényleg fel volt 
függesztve. Nem csoda, ha József megder
medt, vagy félholt nemzetnek tekintette a 
magyart, mert észlelte, hogy daczára Mária 
Terézia nyílt törvénysértéseinek, még ele
gendőig népszerű volt hazánkban. Ez a 
körülmény bátorította őt fel arra, hogy a 
magyar alkotmányt teljesen mellőzze, hisz 
annak mellőzésébe a nemzet tizenhat esz
tendő óta hallgatólag márugyis beleegyezett.

József császár gyökeresen, egyszer «min
denkorra akart végezni „a nagy gyerme
kek  já tékával·', a hogy bécsi udvari kö
rökben a magyar alkotmányt nevezni sze
retik.

Uralkodását tehát törvénysértéssel kezdte. 
Országgyűlést nem hivott össze, hanem 
egyenesen a megyékhez fordult s ezeket fel
szólította, hogy rendeletéit engedelmesség
gel fogadják s előterjesztetett az újonnan 
szervezett kormány utján juttassák hozzá.
178Ö. deczember 30-án kelt pátensében 

tudatta Pálffy kanezellárral, hogy az eset
ben Magyarországot nem nyomja el, nem 
szipolyozza ki gyarmat módjára, ha a ma
gyar nemesség lemond privilégiumáról s adót 
fizet. Ebben a leiratban ezeket mondja: 
„azért egyedül ettől függ, hogy Magyaror
szág a többi örökös tartományokkal való 
viszonyában amazokkal egyenlő kedvezmé
nyeket nyerjen-e a kereskedésben, vagy el
lenben· mint merő gyarmat tekintessék, mely 
ből miikészitményei kivitelének lehető nehe
zítése s az élelmiszerek az országban fekvő 
katonaság olcsóbb ellátása miatt igen cse
kély áron tartása által annyi haszon ho
zassák, mennyi csak lehetséges, a nélkül, 
hogy ellenben némi pénz mennyiségnek az



országba vieszafolyásám, miáltal csali a 
többi tartomány károsulna, sóba legkisebb 
gond se fordittassék.“

József tehát tekintettel lett 'volna Magyar- 
ország gazdasági érdekeire, lia Magyar- 
ország beleegyezik az ő németesitő s be
olvasztó terveibe. Egyszerűen konstatálhat
juk, hogy ezt a gazdasági politikát nem 11. 
József találta fel, hanem Mária Terézia csi
nálta meg, ő csak .szentesitette.

Önkény kedése ellen — ezt megelőzőleg — 
a magyar kanczellária már óvást emelt 
leérve a császárt, hogy Magyarorságot ne 
vesse a bécsi kormány alá s az ország al
kotmányát ne támadja meg. Iiá se hederitett!

Jellemző 1784. márezras havában kibo
csátott körrendeletének alábbi része. Jel
lemző azért, mert valószínűleg erről má
soltok le 65 esztendővel később az 184.9. 
márczius 4-én kelt oktrojált alkotmánynak 
azt a részét, mely teljesen egy kalap alá 
szerette volna dugni az úgynevezett· „össz- 
birodalmat.“

József császár körrendeletének ez a része 
igy szólt: „A birodalomnak minden tarto
mányai egy egészet képezve, józanon egy 
és ugyanazon ezól felé kell törekednünk; 
szükséges tehát, kogy szűnjék meg valabára 
a tartományok és nemzetiségek különhu- 
zása, A birodalomnak egységét, sem nem
zetiségek, sem vallások ne háborgassák 
kívánatos, hogy minden tartományok, mint 
ugyanazen birodalmak tagjai, egy”és ugyan
azon ezéira törekedjenek.“

fso ! ha ennek a császári pátensnek nincs 
meg ugyanaz a szaga, mint az 1849. már- 
cziusi oktrojált alkotmány és a chlopy-i 
parancsban foglalt „birodalmi egységesítési 
hóbortnak“, akkor bátran elmondhatjuk, 
hogy a soha magyar királyivá nem koroná
zott József császár volt Magyarország leg- 
allcotmányosabb uralkodója.

Mert ezzel a körrendeletével József csá
szár egyenesen kimondja, hogy beolvaszt 
mindent az egységes Ausztriába, a hogy 
kimondta azt Ferencz József császár az 
1849. márczius 4-iki oktrojált adományban, 
s ahogy kimondatták Beck, Bolfrass és tár
sai a chlopy-i napiparancsban I. Ferencz 
József magyar királyiyai, Sőt rendeletéinek

pontos végrehajtását József császár h  egye
nese a megparancsolta beamtereinek.1

A hazafiak azonban sorompóba léptek 
József császár törekvései ellen, a mint 
küzd ma a nemzet jogaiért az ellenzék. 
Első sorban is Sopron ésTi’ozsonv megyék 
jelentették ki : „ő felségének jogát az 
ország szent koronájára elismerjük, do tör
vényeink iránt köteles liivségünkben ki 
kell jelentenünk, hogy az ország < sak 
azon feltétel alatt adta 'át a felséges 
ház első szülöttének a koronát, ha általa  
kiváltságaink, törvényeink szentül meg
tarta tnak

József császár a megyéket feleletre som 
méltatta, hanem o helyett· a német nyelvet 
erőszakolta Magyarországra hivatalos nyelt 
vül, még pedig ép oly eszközökkel, in in- 
utóda, Ferencz József császár a műit szá
zad 50-es és 60-as éveiben.

De sőt, hogy pénze legyen nyilvános 
árverésen adta el az egész Bánátot. (!róf 
Niczky volt a szenzálja. Niczkv borzasztó 
pénzeken árusította el a birtokokat érdé· 
metlen, de pénzes embere -nők. Akinek 
pénze volt, az vásárolhatott s a demokratát 
szimuláló császár nyakra-főre nemesített« 
meg a birtok vásárló korcsma fosokat, tímá
rokat, grófi komornyikokat, udvari tiszteket, 
disznókereskedőket, bivkásokat, örményeket 
s más e fajta „nagyrálátó, hitvány embe
reket“, kiknek neveit Dugovics András 
jórészt fel is jegyezte.

A nemzet síkra szállott nyelve védelmére!
Főleg Szabolcs, Szatmár, Zemplén, Tolna 

és Barsmegyók mondták ki világosan és 
határozottan, hogy: „az osztrák ház által 
soha le nem győzött magyar nemzet Í52G. 
ban azzal a feltétellel egyezkedett a Habs
burg dynastiával és az 1687-iki és 1728-iki 
örökösödési feltételeket csak azon kautélák 
mellett fogadta el, hogy alkotmánya épség
ben marad s nem az örökös tartom ányok 
mintájára, de saját törvényei szerint fog 
kormányoztatni. A német nyelvnek reánk 
crőszakolása pedig minden türvényezikknek 
és a kétoldalú szerződésnek nyílt· és egye
nes megsértés©.“

József császár még ezeket· az aggodal
makat sem méltatta feleletre, hanem eláraszt
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tóttá hazánkat idegen katonasággá]. A ka
tonai megszállás azonban csak jobban iz
gatta a kedélyeket. Mire azután a császár 
kijelentette, bogy a makacskodókat „hatal
mi erőszakkal“ fogja engedelmességre szo
rítani, a mint fenyegeti Fejérváry ma a 
megyéket. A renitens Trencsón-megyét meg 
is intette, bogy ha tovább is ellentáll a csá
szár rendeletéinek, akkor hatósága eltörül- 
tetik, a megye pedig el fog osztatni a 
szomszéd megyék között.

A szabolcsmegyei és turmezei nemesség 
erre fellázadt, de a katonaság elfojtotta a 
lázadás továbbterjedését,

Mire azután József 1785 április 2-án a 
megyei {közgyűléseket betiltotta, s királyi 
biztosokat küldött ki. Ezek junius 1-én 
kezdték meg működésüket.

A „magyar alkotmány tápláló dajkái“, a 
megyék azonban abból indultak ki, hogy 
a nemzet alkot Hiányát és jogait hat-alom- 
szóval feltüggeszieni nem lehet; tebát 
tovább gyüléseszlek s kijelentették, hogy a 
császár intézkedései a magyar alkotmányt 
megingatják. I ragaszkodnak alkotmányunk
hoz s kérték a császárt, hogy az ország 
ügyeit a nemzettel együtt intézze; reform
jai keresztülvitelét bízza az országgyűlésre, 
biztosait pedig hívja vissza.

A császár erre nem válaszolt, biztosai 
pedig tovább is működtek.

M aga a császár feltartóztathatatlanul ha
ladt kény úri működésében. Hazánkba né
meteket telepített, s vámrendszerével ipar
kodott központosítani. Mimién törekvése 
Magyarország elnémesitése és az volt, hogy 
a magyar nemzetet llécs javára kiszivattyúz
hassa. Ellenben Ausztriát a külföldi ipar 
termékeinek behozatalától védve, vódvárn 
rendszerével igyekezett gyarapítani.

Poroszország a posztó és vászon; Orosz
ország és a lengyelek bőrmunkáiknak ki
szorítása miatt visszatolással éltek, ami 
ugyancsak ismét szegény hazánkat sújtotta. 
Termesztményeink kivitele ugyanis lehe
tetlenné vált, a bőrkereskedést pedig egye
nesen megölte.

És ez még nem volt a zsarnoknak elég! 
Hanem hogy az örökös tartományokat 
emelje, a magyar árok eladására bizonyos

helyeket jelölt ki, ezeknek másfelé való ki
vitelét eltiltotta. A kereskedelem góezpont* 
jává Bécset, utána az osztrák határokat 
jelölte, miáltal Magyarország kereskedelmi- 
leg végleg alá lön rendelve Beesnek.

Ismétlem újból, e gazdasági rendszert 
nem ő találta fel, csak tovább fejlesztette 
a „nagy királynő“, Mária Terézia gazdasági 
politikáját. József tökéletesítette az osztrák 
zsaroló vámpolitikát.

1788-ban szigorította az 1784-iki vámta
rifát oly kép, hogy Ausztriából a legtöbb 
ezikk vámmentesen jöhetett Magyarország
ba, ellenben Magyarországból csak azokat 
a ezikkeket lehetett vámmentesen Ausztri
ába vinni, amire az osztrákoknak szüksé
gük volt. a . külföldi exportot még jobban 
megnehezítette, mert az oly árukat, melyek
re Ausztriának is szüksége volt, csak bizo
nyos helyeken lehetett kivinni; és ha ma
gyar kereskedő közvetlen hozott be vala
mit külföldről, azért kétszer fizetett vámot; 
az osztrák határszélen és a magyar határ
szélen. Az ő íixe|ideája az volt: Magyar- 
ország maradjon mezőgazdasági állam; ter
ményeit adja el olcsón Ausztriának s annak 
iparczikkeit vásárolja meg méregdrágán, 
épen úgy, mint az 18(57 óta behozott kö
zös vámrendszer.

A török ellen viselt háborúk alatt az 
elégedetlenség hazánkban tulon-tul felhal
mozódott. A nemzet hangosan követelte a 
császár alkotmányellenes intézkedéseinek 
visszavonását, s országgyűlés hirdetését. Az 
akkor már beteg császárnak daczos termé
szete megtört, s egy leiratában országgyű
lés összehívását ígéri.

Nógrádinegye e leiratra egyenes és nyílt 
választ küldött József császárnak: „0 fel
sége igér ugyan országgyűlést, de miután 
korm ányzatának kezdetén adott szavát 
megszegte, bonne nem bizhatik.“

József császár észlelvén, hogy körülötte 
minden háborog, — 1789 november 25.-én — 
tehát beszüntette újításait, s rendeletéit 
visszavonta. 1790 január 28-án pedig a 
Becsbe vitt magyar koronának Budára le
endő szállítását elrendelte, s ugyanaz év 
február 18-án meghalt. 0  esküjét nem, do 
szavát szegte meg velünk szemben.
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Az alkotmány biztosítása,'
Lipóttól nemzetünk a magyar alkotmány

nak teljes helyreállítását követelte. Ideje 
volt ! Mert a Mária Terézia bájai által el- 
csábított s behálózott főnrak II. József ab
szolutisztikus kormánya alatt majdnem tel
jesen closztrákosodtak. A vármegyék köz- 
érzülete azonban — hazánk szerencséjére 
ébredezett.

Lipót 1790 márczius 15-én kelt körle
velében tudatta, hogy a nemzet alkotmá
nyos törvényeit tiszteletben tartja és I I .  
József újításait eltörli. Egyúttal, ju
nius 6-ára Budára országgyűlést hitt 
egybe.

A megnyílt országgyűlésen Benyovszky 
György pozsonyi követ kijelentette, hogy : 
„a II. József nem koronás fejedelem alatt 
hivatalt viselt országbíró és personalis 
alatt nem akar tanácskozni.“ Indítványát 
a rendek nem fogadták ugyan ol, de egy
hangúlag elhatározták, hogy az országgyű
lés minden tagja kötelezze magát, hogy 
az országgyűlés tudta nélkül adományt, 
hivatalt, méltóságot el nem fogad: El
határozták továbbá, hogy a „Napló“ ma
gyar nyelven szorkesz tessék, hivatalos 
nyelvvé pedig a magyart emelték.

Ameddig Lipót külügyeivel volt elfog
lalva, addig a rendek ügyeibe nem avat
kozott, a mikor azonban a külügyi bajok
tól kissé szabadult, rögtön értesítette ju
nius 20-iki kelettel .Pálffy országbírót, 
hogy az országgyűlés menetével nincs meg
elégedve. Ugyanis nem engedi, hogy a 
trónörökösödést feszegessék. De különben 
is figyelmeztette a rendeket, hogy ő fel
sége az országgyűlésre meg sem hivatott, 
Ő e késedelmeskedést nem nézhetvén 
tovább, annak okairól felvilágosítást 
kér.

A felavatási hitlevél és koronázási tör
vények felett folyt vitatkozás közben ér
kezett a rendekhez gróf Festetlek György 
és Laczkovics kapitánynak több tiszttársaik 
nevében benyújtott folyamodása, melyben 
aziránt kérvényeznek, hogy a magyar ez- 
redek béke idején hazájukban szállásolta»* 
sának e l ; a szolgálati nyelv pedig legyen 
magyar.

E katonai folyamodvány miatt a tiszte
ket haditörvényszék elé állították. Temes- 
megve felírt érdekükben az országgyűlés
hez. A rendek a királyi meghívó levél
lel ellátott Fostetich György eifogatásában 
a „salvus conductus“ megsértését látták, s 
Barkó tábornokhoz kérdést intéztek az 
ügy mibenléte felől. Barkó tábornok kér
désükre azt· felelte, hogy úgy Festet ich, 
mint Laczkovics kapitány más vétségekért 
fogattak ol — a többi tiszteket pedig a 
szolgálat érdekében egyszerűen áthe
lyezték.

E közben Lipótot a rendek vegyes kül
döttsége meghívta a koronázó országgyű
lésre, ki azonban a küldötteket hidegen 
fogadta s a meghívóra augusztus 20-án 
rendelet alakjában felelt, amivel az ország 
rendjeit megsértette. E leiratban tudatta, 
hogy királyivá való koronázását nov. 15-éro 
határozta.

Lipót király előadásában a pozsonyi or
szággyűlésen biztosította a rendeket, hogy 
az ország kormányzatát alaptörvényeink sze
rint intézendi s uralkodását a királyi hit
levél kiadásával kezdi meg. A nádor-vá
lasztásra a kijelölést ígéri: az ország gya
rapítására alkotandó törvényeket örömmel 
erősíti meg, stb. stb. ígéretei után az or
szággyűlés bizalmát megnyerte s a rendek 
a király negyedik fiát, Sándor főkereeegefc 
választották nádornak,—  amit Lipót öröm
mel erősített meg.



Az országgyűlés Lipót távozta után az 
alkotmány biztosítását, a vallásszabadságot, 
* királyi előadásokban érintett reformokat s 
a szerbek ügyét tárgyalta.

És okkor a nőiági örökösödés elfoga
dása után G7 esztendővel a rendek Ma
gyarország alkotmányos különállásának 
biztosítására meghozták azt a törvényt, 
mely minden félremagyarázást kizáró vilá
gossággal biztosítja Magyarország függet
len államiságát úgy jogilag, mint törvé
nyileg.

K törvény szószerint így hangzik:
„Ámbár a felséges ausztriai ház női ágú

nak Magyarországra s kapcsolt részeire az 
J 7*28 ik évi I. és 11. t.-ez:ikkel megállapí
tott örökösödése ugyan azon fejedelmet il
leti, akit a többi úgy Németországban, 
mint azonkívül fekvő s a megállapított 
öröklési rend szerint elválaszthatatlanul 
birtoklandó többi országokban és tartomá
nyokban illet, Magyarország mindazonáltal 
kapcsolt részeivel egyetemben sznhacl és 
egész korm ányzati alakzatára nézve , 
/minden kormányszékeit is beleértve) íag
géi len ország, szá z  semmi más nem zet
nek vagy országnak lekötve nincs, ha
nem saját önálló léttel és alkotmánynyal 
bír. következéskóp úgy ő felsége, mint 
örökösei által saját törvényeivel és szoká
saival, nem pedig a többi tartományok 
média szerint országlandó és kormány
zandó.“

Egy nemzet függetlenségét s teljes ál
latni különválását, — azt hiszem, — lehe
tetlen világosabban biztosítani, mint bizto
sították Magyarország rendjei 1870-ben 
a fentebbi törvénynyel, a midőn nemze
tünknek régi történelmi jogainkon alapuló 
s alkotmányunk által biztosított, a Habs
burgokkal kötött szerződéses jogait így ki
domborították.

Azonban Lipót sem tartotta be királyi 
esküjét, — mert koronázása után csakha
mar felállította az illyr kanczelláriát s gróf 
Balassa Ferenczet nevezte ki kanczel- 
lárul.

Ez a tény felháborította az egész orszá
got. Magyarország felháborodásának az or- 
szággyülésen Jezerniczky Károly király1 
tanácsos adott kifejezést, kinek nézeteiben 
a rendek egyhangúlag osztoztak. A sére
lem orvoslása végett felírtak s kérték tö
rülje el az illyr kanczelláriát. A felirat 
kézbesítésével a nádort, a prímást, or
szágbírót, a horvát bánt és personálist bíz
ták meg.

Ugyanekkor kimondották azt is, hogy a 
bevándorolt szerbek az ország régibb la
kosaival egyenlő jogokat é lv őznek, de 
az államban államot alkotni törekvő külön 
kivá ltsága ika t el nem ösmerhetik. 
Lipót válaszában megnyugtatta az ország- 
gyűlést s miután márczius 18-án Po
zsonyba érkezett s az alkotott törvény- 
czikkeket megerősítette, az országgyűlést 
bezárta.

Lipót 1791 márczius 1-én, uralkodásának 
második évében kéthónapos betegség irtán 
halt el. Állítólag a 45 éves király nagyon 
szerelmes természetű lévén, izgató szerek
kel erősítette idegeit s pedig oly mérték
telenül, hogy ez rövid négy vcnnyolcz óra 
alatt végzett vele.

Ő, akinek szinte megvoltak autoerata haj
lamai s mint láttuk, alkalomadtán élt is 
vele, mégis kénytelen volt uralkodása alatt 
megérni, hogy Magyarország, mint önálló 
állam szerepelt az általa kötött nemzetközi 
szerdősében. Történt pedig ez akkor, mi
dőn ez a Π. Lipót osztrák császár, mint 
m agvar k irá ly  üzent hadat Francziaor- 
szágnak. Az ilyesmit nem szabad oly köny- 
nyen elfelednünk !



Ausztria első császárja.
Ferencz császárt 1792 junius 6-án koro

názták magyar királyija.
Ferencz uralkodása valóságos egyptomi 

csapás volt hazánkra. Természete és nevel
tetésénél fogva irtózott a haladástól s a 
hol csak tehette, előharezosává lön areak- 
cziónak. Nagy katonai terhekkel sanyar
gatta Magyarországot és százezrenként 
vitte a magyar fiukat a hareztérnek gúnyolt 
mészárszékre.

Alatta alakult a hírhedt „szent szövetség" 
mely elég gáládul a szabadság ürügye alatt 
szólitá Európa népeit fegyverre az elnyomó 
Napoleon ellen. AToltaképen pedig a szent 
szövetség volt az, a mely a szabadság min
den megnyilatkozását, minden intézményét 
lábbal tiporta s igyekezett elfojtani.

Napoleon legyőzése után Ferencz is ta
bula í'ását akart csinálni a magyar alkot
mánynyal. Tizenegy esztendeig nem hivott 
össze országgyűlést s törvény- és alkotmány
ellenesen vetett ki adót s szedett ujon- 
ezot.

De még ez sem volt elég! . Hanem Ma
gyarországot pénzügyileg egyszerűen meg
ölte a devalváczióval; ezenkívül gazdasá
gilag is iparkodott tönkretenni egyrészt; 
másrészt pedig a nemzeti irányban leendő 
szellemi fejlődésünket egyenesen éslegmeg- 
átalkodottabban gátolta.

0  az oka mai iparunk fejletlenségének; 
ő az oka, bogy hazánk nem emelkedett a 
gazdasági téren.

Politikája pedig meglehetősen kétkulacsos 
volt. ügy járt el ő is, mint minden elődje: 
Ha a trón és az uralkodóház válságban 
volt, akkor a szeretet és bizalom szavai 
csak úgy áradoztak a nemzet felé.

Magától érthető, hogy erre az udvari 
szirénhangokra a magyar nép a hűség és

áldozatkészség szavaival felelt, s tettel b 
zonyitván be ragaszkodását — fizetett, mint 
a köles; állított katonát, mint a paran
csolat.

Amikor azonban a vészfellegek elvonultak, 
amikor a Habsburg urak ismét biztonságban 
érezték magukat, — akkor mint a héjjá 
csaptak le a nemzetre s minden erejüket 
összeszedték, csakhogy alkotmányunkat 
megsemmisíthessék.

Es Ferencz császárnak erre tág tere 
nyílt! A devalváczió következtében még a 
nagybirtoku nemesség is eladósodott. A. kis- 
és középnemesség· csak tengett-lengett, mert 
a bécsi udvar, illetőleg Ferencz császár 
bárom elődje által inaugurált gazdasági 
politika következtében a földbirtok éppen 
semmit som jövedelmezett. Az ipar és ke
reskedelem pedig pangott s tönkrement. 
Ellenben a hivatalnokok száma ijesztően 
szaporodott s úgy a nagy nemesi családok 
fiai, mint a szegény köznemesek gyerme
kei készköteles szolgáivá váltak a „bécsi 
kéz“-nek, aminek természetesen a nemzet 
látta a kárát.

Bizony nagy kárára vált ez a magyar
nak, mert a bécsi udvar e szolgái mindenre 
képesek voltak. Országgyűlési határozatokat 
hamisítottak meg ; törvénytelen elfogat ásó
kat eszközöltek; az udvar rendeletére ha
lálos ítéleteket hoztak s a vármegyéket 
töltik kitelhetőleg terrorizálták. Egyszóval, 
a közszellem Ferencz császár uralkodása 
alatt teljesen szolgaivá v á lt; a közszellem 
egészen elaludt. Önérzetes férfi nem akadt, 
aki nyíltan szeméhe merte volna mondán1 
uralkodójának az igazat. Az egész világ 
robotos jobbágygyá sülyedt a királyi tekin
tély előtt.

Es daczára zsarnoki hajlamainak, Ferencz 
császár és király két ízben volt kénytelen
Magyarország külön, független állami létét,



igaz, hogy akarata ellenére s csak nagy 
kényszer nyomása alatt, elismerni. Kényte
len volt először 1792-ben, miden a franczia
köztársaság elleni nagy szövetkezés miat^ 
alkudoztak egymás között az európai lia« 
taimak. Ekkor Anglia volt az, moly nagy
fontosságot helyezett arra a megkülönböz. 
tetésro, hogy Eerencz császár a szövetség
kötést ne csak mint császár, hanem külön  
is, m int m agyar király, irju  alá. A 
második eset pedig akkor volt, amidőn 
száz évvel ezelőtt Eerencz az osztrák csá
szári ezimet felvette. Ekkor is világosan 
kijelelhetett, hogy M agyarország az 
osztrák császársághoz nem tartozik  s 
Magyarországnak ez a külön államisága a 
bécsi, úgynevezett „tánezoló kongresszus“ 
által is elismertetett.

Ezek előrebocsátása után térjünk vissza 
kormanyzásának részletezésére.

Eerencz a koronázása végett összehívott 
országgyűlési megnyitó beszédében kissé 
pedzette alkotmányos érzületét, bogy a 
rendek bizalmát megnyerje. Koronázása 
után ogy levélben azonban furcsa színben 
tüntette fel rögtön nagylelkűségét: „Nem 
volt ugyan szándékunk a magyaroktól se
gedelmet kérni“ — Írja levelében — de 
azért a segedelmet szívesen fogadja s 
annak meghatározását a rendekre bízza. A 
rendek az ujonezokon kívül négy millió 
hadi pótlékot szavaztak “meg, mire Eerencz 
— re bene gesta — - az országgyűlést 
már junius 26-án bezárta.

Az öreg kanczellár, Kaunitz herczeg ha
lála után pedig Magyarországon ismét meg
kezdődött az alkotmányellenes kormányzás. 
Kaunitz tárczáját a gyenge eszű Tkugut 
vette át, aki a legképtelenebb nyomásokkal 
ingerelte Magyarországot. E’mellett Eerencz 
császárt is folyton izgatta nemzetünk ellen, 
azt igyekezett vele elhitetni, hogy az ab 
szolut kormányzással elégedetlen magyarok 
Sándor főherczeg nádort akarják a magya,. 
királyi székre emelni. Összeesett Tkugut e 
maokinácziójával a korvát bán egy jelen 
tése, mely szerint Zágrábban egy tánezmu· 
latság alkalmával a franczia köztársaság 
inellett, s a szabadság érdekében nagy tűn. 
tetés volt. Ugyancsak ez időben Pesten is

elterjedt a hir, hogy a forradalom kész; 
van 15000 fegyver ; a postahivatal szintén 
megvan nyerve az összeesküvőknek, sőt a 
franczia. kormány is egyetért e dologgal.

Tény, hogy Tkugut Magyarországon az 
alkotmányos érzületet képtelen volt el
fojtani, sőt a bécsi kéz nyomása által inge
relt magyarok közül többen bizonyos refor
mok keresztülvitelén fáradoztak.

Tény az is, liogy Tkugut elsősorban, a me
gyékben párttá tömörült ellenzéktől félt, 
főleg miután ma már az is beigazolt tény, 
hogy Sándor főherczeg nádor szinten ro
konszenvezett a reformok után törekvő ha
zafiakkal nemcsak, de szoros összeköttetés
ben is állott velük.

Es tény végre, hogy volt egy titkos tár
saság, melynek élén a szabadság későbbi 
vértanúi: Martinovics* Ignácz, Laczkovics 
kapitány és Hajnóczy József és társai ál
lottak. Ezeket szemelte ki Tkugut áldoza
toknak » 1795 május 20-án Martinovics 
Ignáczot, Hajnóczy Józsefet, Laczkovics 
Jánost, Sigray grófot és Szentmarjayt a 
a budai vérmezőn kivégeztette. Január 1-én 
még kivégeztek két ifjú gyerekembert: Szo- 
larcsik Sándort és üz Pált. Ezenkívül igen 
sokakat börtönbe vettetett.

A bécsi kéz annyira vitte atyáskodó 
munkáját, hogy hamarosan közutálat tár
gyává vált szerte egész Magyarországon. 
Végre Pálffy főkanczellár is megsokalta 
Thugut gazságát, tehát egy hozzá kihirde
tés végett leküldött határozat ellen felírt, 
A haditanácsban pedig kijelentették az 
ujonezokat sürgetőknek, hogy a kívánat 
teljesítésének egyedüli módja az, ha or
szággyűlést hívnak össze.

A francziák által szorongatott Eerencz 
császár — daczára az alkotmány ellen való 
idiósincrásiájának — mégis kénytelen volt 
1796-ban november 16-ára Pozsonyba or. 
szággyülcst összehívni. Hogy a rendek 
szemeit kitörülje, az országgyűlést magyar 
huszárezredesi egyenruhában nyitotta meg 
s emlékűkbe idézte, milyen derék emberek 
voltak azok a magyarok, a kik Mária Te
réziának felborult trónját újra talpra állí
tották. Kérte egyúttal, adjanak neki hadi 
contribuciot.
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A huszárezreclesi egyenruha hatott. A 
rendek az ország vérét és vagyonát újra 
megajánlották s a bécsi Összeesküvők által 
1795 julius elején egy tűzijáték alkalmá
val felrobbantott Sándor főherczeg nádor 
helyett József főherczegt kiáltották ki Ma
gyarország nádorává. Igaz, bogy a rendek 
közül sokan megmosolyogták az uj nádort, 
a midőn beszédében a többek között eze
ket mondta : „Méltán beszélhetek így, mert 
ereimben Árpád vére kering!“ Az ám ! 
bajban volt az uralkodóbáz s tényleg töb
ben forgatták fejükben a tervet, bogy kö
veteket kellene Napóleonhoz küldeni a 
tőle kérni királyt az Ausztriától független 
Magyarországnak — mert ezeknek az volt 
a hitük, hogy az osztrákkal a magyar bol* 
dogulni nem fog soha. A terv azonban 
csak terv maradt s a rendek nagy lelke
sedéssel 50.000 ujonczot; lovakban, ökrök
ben, gabonában, pénzben pedig töményte
len hadiadót szavaztak meg a huszárezre- 
desi egyenruhának. Magától érthető, hogy 
a rendek kérelmét Ferenez császár csak 
ígéretekkel elégítette ki — meglevén mai
akkor szavazva az ujoncz és a liaclj 
adó.

Pedig 1800-ik év szeptemberében már 
újra kénytelen volt a magyar országgyűlés 
jóindulatához folyamodni, mert ekkor kérte 
8 nemzeti felkelés elrendelését. Ezt is meg
kapta !

Nem csak! De adatok igazolják, bogy a 
franczia hadjárat alatt Magyarország 200.000 
embert és száz millió forintot áldozott 
azokért, a kik elhatározták, hogy ezt az 
áldozatkész Magyarországot kitörlik az élő 
nemzetek sorából.

Mert már az 1802 május 2-án megnyílt 
országgyűlésen a király teljesszámu ma
gyar ezredet tartását békeidőben és a 
hadi adónak két millió forinttal való eme
lését követeli. A rendek nem vonakodnak 
ez áldozattól, de több rendbeli sérelmeik 
orvoslását s a reformok életbeléptetését 
»ürgét ik.

Ezek közül legnevezetesebb volt, hogy a 
bécsi kormány szabadítsa fel a magyar 
ipart és kereskedelmet s a nemzet kivána- 
íai szerint rendezze a pénzügyet. Kértek

azonkívül, bogfa  bécsi kormány papírpénz 
helyett aranyat és ezüstöt hozzon forga
lomba.' A válaszfeliratot megbamisitották! 
Aki szerkesztette, a formákhoz nem ragasz
kodott, annak a lényege volt a fő. Ára
dozó szavakban irta le a nemzet készségét 
a királyi kívánat teljesítésére. A nemzet 
követeléseit azonban csak oly módon emlí
tette, hogy az csak a fejedelem kegyel- 
mérejbagyatott. Egyszóval: a lényeg elenyé
szett a hamisító formája alatt. Semsey 
András kir. személynek, akkori elnök hir
telen elfogadtatta ezt a hamisítást a 
meglepett s értelmetlen rendekkel, ép 
mint Perezel Dezső 1904. évi november 
18-án a szabadelvű párttal.

1804, augusztus 19-én ajándékozta meg 
Ferenez saját magát az „örökös ausztriai 
c s á s z á r czimmel s belépvén a Napoleon 
elleni európai koaliczióba, Magyarországot 
újból megakarta csapolni. E czélbél a 
magyar országgyűlést október 15-ére össze
hívta.

Napoleon azonban szétverte a zsoldos 
hadakat, mire a megszeppent Ferenez 
császár hamarosan Pozsonyba termett, hol 
vereségének keserűségét csúnya, hízelkedő 
mézes-mázos szavakkal adta tudtára trón’ 
beszédében a rendeknek. Ebben a beszéd
ben a magyar sem nem „néptörzs“, sem 
nem „nemzetiség“ ép úgy, minta Magyar- 
ország nem „tartomány“. Hanem igenis : 
„mind nemességben, vitézségben diese, 
nekünk kedves nemzet“. A trónbeszéd 
végén biztosította a rendeket, hogy a béke 
helyreállítása után „atyailag gondoskodva 
bebizonyitandja, mennyire szivén fekszik 
neki Magyarországnak üdve, boldog
sága“.

Az országgyűlés október 17-én csak kö_ 
zönsóges felkelést ajánlott meg annak da. 
czára, hogy a bécsi kormány azt kévéséivé, 
az ujonezállitást sürgette. A rendek azon
ban a sérelmek orvoslását sürgették, s hi- 
hivatkoztak a királynak az országgyűlés 
megnyitásakor tett ígéreteire:

Napoleon, a nagy embermészáros e köz
ben győzelmesen haladt előre s november 
12-én mái· Becsbe vonulva, Schönnbrunnban 
ütötte fel főhadiszállását. A gyáva osztrák
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zsoldos-hadak Pozsony felé hátráltak. József 
főherczeg nádor november 12-én Pestre ért, 
honnan családi értékeit gyorsan Eszékre 
szállította. Maga helyett, a magyar felkelő 
hadak parancsnokságával Pálffy tábornokot 
bizta meg, a ki a nádor megbízásából érte
sítette a franczia előcsapatok parancsnokát» 
hogy a magyar nem zet ebben a háborúban 
semleges akar maradni A franczia előha- 
dak parancsnoka 'Da vonsí marschal november 
17-én válaszolt Pálffy tábornok levelére s 
Napoleon megbízásából tudatta vele, hogy 
a „franeziák császárja kész a magyar nem
zetet semlegesnek tekinteni, ha a nádor se
regeit visszavonja, fegyveres felkelést nem 
indit s végre, ha a nádor 9 és az ország 
rendjei a francziákkal a barátság fentartá- 
sára szerződést kötnek,“ Amidőn Pálffy tá
bornok a levelet József nádorral közölte, ez 
rögtön utasította Pálffyt, hogy jelentse ki 
.üavoust maradiaknak, hogy előbb tett lépé. 
sere nem volt felhatalmazva. Az áldozat ez 
ügyben a kegyvesztett Pálffy tábornok lön.

Napoleon kezdetben azt hitte, hogy József 
íőherczcg nádor az Ausztriától való elszaka
dást ezé]ózza s most csak Becstől terrori
zálva hátrál. Épp ezért, a mint november 
26-án a franeziák bevonultak Pozsonyba, 
ott Gudin tábornok rögtön közzétette a 
Magyarország függetlenségét biztosító pro" 
klamáczióját.

A győztes franczia császárnak erre a 
kiáltványára azonban a magyar nemzet 
nem reagált.

Csodálatos jelenség, hogy e miatt a 
magatartás miatt Becsben a magyarokat 
megdicsérték. Tették ezt azért, mert elég 
okuk volt akkor a nemzettől félni. Ugyanis 
mindenféle kósza hír volt akkor hazánkban 
elterjedve. Ekkortájban többekben még az 
8 hit is megérlelődött, hogy Sándor főher- 
czeg nádort azért robbantották föl a tűzi
játék alkalmával az udvar parancsára, mert 
a magyarok őt akarták trónra emelni. Vala
minek kellett a dologban lenni, mert József 
nádor halálos ágyán eskettetto meg István 
fiát, hogy sohasem fog igényeket támasz
tani a magyar trónra.

Napoleon azonban Ansterlitznál hama
rosan. tönkreverte a szövetségeseket, mire

Ferencz császár Ϊ805 deczember 16-án 
megkötötte a pozsonyi békét, miáltal 1000 
négyszög mérföld területet s 3 millió alatt
valót vesztett.

A területileg s a lakosság számarányában 
me£gyöngült Ausztriának észszeriileg most 
már csakugyan Magyarország lett volna a 
központja. Arra vonatkozólag Gentz, a hires 
osztrák államférfi tervet is dolgozott ki, hogy 
Ausztria főkormányzata Magyarországba 
tétessék át, de Gentz terve megbukott.

1807 április ó-érc Ferencz császár Bu
dára országgyűlést hivott egybe. A várme
gyék követeiket első sorban is a sérelmek 
tárgyalására utasították. Azt követelték, 
hogy a háborúból folyó ínséget a kormány 
oszlassa el, a béliét tartsa fenn és a nem
zet engedélye nélkül háborút ne indítson. 
A kormány ellenőrizze szigorúan a pénz 
kibocsátását s hogy a magyarországi vá
mok és harminezadok jövedelmei az ország 
javára fordittassanak. Végül kari itassanak 
el a magyar ipar, kereskedelem és gazdál
kodásnak fejlődését gátló akadályok.

Ha rendkívüli segélyt akart az udvar 
kapni, kénytelen volt némi kis engedményt 
tenni. A bécsi kormány tehát két rendeletet 
bocsátott k i : egyikben a király a gabona- 
kivitelt szabadította fel, a másikban a ma
gyar bányák felettifelügyeletet a bécsi kor
mány kezéből kivéve, a magyar kamara 
alá helyezte.

A rendek erre a hadipótlásnak régi mód
jához ragaszkodva, 8000 ujonezot ajánlottak 
fel, kikötötték, hogy az örökös tartományok 
és Magyarország közt a közbeeső vámok 
igazságos törvény által korlátoztassanak

Ezzel szemben a kormány 12,000 újon. 
ezot követelt s hogy ezt megkapja, minden
féle pressziót igyekezett a követekre gya
korolni. A rendeknek már felette terhes 
volt a „bécsi kéz“ nyomása és épen alkal* 
más időben játszódott le az alábbi kínos 
Jelenet a felsőházban.

Midőn ugyanis a bécsi kormány által 
megnyert felsőházi többség az 1791. évi 
IX  .t.-czikkre hivatkozva hajlandó volt na
gyobb segélyt megajánlani, mint a rendek, 
szót emelt báró Vay Miklós tábornok s a 
következőket mondái „A törvények ily ér-
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tel mezese kaput nyitna arra, hogy a hivata
lok, méltóságok és más kedvezmények pén
zen vásároltassanak a financz iában meg
szorult udvartól és még elérhetnék azt is, 
hogy egyik-másik gazdag ember, minden 
képesség nélkül is birtokába jusson az or
szág első méltóságainak.“

E szavai miatt a nádor Yay tábornokot 
keményen megdorgálta, de a bécsi kormány 
ezzel még nem elégedett meg, hanem Yayt 
tábornoki rangjától is megfosztotta.

A rendek Vay ügyében a szólásszabadság 
korlátozásának sérelmét látták s keserűen 
kifakadtak. Ferencz császár bajt szimatolván, 
jónak látta a közvéleménynyel nem daczolni, 
hanem Yay Miklósnak visszaadta tábornoki 
rangját. Ez ügyben a nádor járt közbe s 
egy királyi leiratot eszközölt ki, mely sze
rin t: „ő felsége semmi olyast nem akar s 
nem fog soha elrendelni, mi az országgyű
lésen a szólásszabadságot gátolná.

A rendek öröme azonban rövid volt, mert 
hamarosan három törvénytelen leirat érke
zett, melyek közül legérdekesebb az, mely 
az országgyűlést a 12.000 ujoncz mielőbbi 
kiállítására utasította. Erre az országgyűlés 
haragja kitört, minek az lön a röge, hogy 
az 1807-iki országgyűlést Ferencz hirtelen 
bezárta.

1808. augusztus 20-ára azonban újból 
összehívta. Ennek' az országgyűlésnek a 
megnyitó beszéde nagyon, de nagyon ko
mikus volt, mert „a hazát és alkotmányt 
fenyegető veszélyről“ regél s a nemzetet a 
fejedelmi ház védelmére serkenti.

A derék, jó rendek újból 20.000 ujonezot 
ajánlottak fel — közzétevőn meghatottsá
gukban, hogy minden egyéb2 áldozatra 
készek.

Napóleon azonban újra győztesen száguld- 
ja át Európát s Ferencz császár 1809 feb
ruár 19-iki és április 1-i kiáltványaiban fel
hívja a magyar nemzetet, hogy „a nemesi 
felkeléssel és hadainak gyors kiállitásával 
siessen.“

Napoleon Károly főherczeg seregét össze
törve, Becsnek fordul. Az előhadak vezére 
Bertkier, május 13-án vonult be Bécsbe, 
Napoleon pedig május ló én sekönbrunni 
főhadiszállásáról kiáltvány ̂ intézett a magyar

nemzethez, melyben szemére hányja a* 
osztrák császárnak, hogy a vele kötött bó
két megszegte, de a szerencse az ő fegy
vereinek kedvezett. Elérkezettnek tartja aa 
időt, hogy Magyarország, melynek ő békés- 
séget ajánl, visszanyerje teljes régi alkot
mányos függetlenségét.

Felszólítja a magyarokat, bogy szerezzék 
vissza nemzeti létüket s legyenek újra azok, 
kik valaha voltak. Yálaszszauak maguknak 
olyan királyt, a ki a magyarokért országot, 
a haza kebelében lakik és a . kit magyar 
polgárok és magyar katonák vesznek körül- 
ő  csak azt kívánja, hogy vele békességben 
s kereskedelmi összeköttetésben legyenek. 
Proklamácziója végén felhívja a nemzetet, 
hogy tartsanak ősi szokás szerint gyűlést a 
liákos mezején s adják tudtára, a mit ott 
határoztak.

A magyar nemesség Napoleon felhívására 
azzal felelt, hogy Győr alá gyülekezett a 
nádor zászlaja körül. Meg is kapta a nem
zet hűségéért jutalmát hamarosan, mert Na
poleon leverése után a bécsi kéz politikája 
erőszakosabbá vált Magyarországgal szem
ben, mint volt valaha.

Pestmegye 1810 január 8-án kelt felira
tában már érzékenyen panaszkodik „a drá
ga áron megvásárolt béke miatt“ s az or
szág belügyeinek rendezésére tanácskozást 
Sürget. E helyett azonban Bécsben a leghit
ványabb finánczoperácziókhoz fogtak s a 
forgalomban levő papírpénzt Ferencz csá
szár 1811 február 20-án kelt rendeletével 
értéküknek egy ötödébe szállította le.Mézzel 
a hatalmi szóval a birodalom népei 854 
millió forintot vesztettek cstóről-roggclre.

Az ország lázongó közvéleményének Pest- 
megye 1811 április 8-án tartott gyűlésében 
kifejezést adott, kijelentvén, hogy „ily 
ügyekről rendeletekkel intézkedni nem le
het“,(egyúttal országgyűlés összehívását sür
gette. Legélesebben fakadt ki Nyitramegye, 
mire a megyék többsége a rendelet végre
hajtását felfüggesztette. Az ellenkező me
gyékre királyi biztosokat küldtek, Sbár a 
császár megígéri, hogy mihelyt a körülmé
nyek megengedik, országgyűlés hirdotond, 
Hirdetett is, de csak abból a czólból, mert 
a „hadi adó elégtelen volt“ s a papírpénz
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leszállítása következtében szabályozni akar
ták a pénzvisszonyokat. A királyi leirat 
szerint csak ezek letárgyalása után leket 
« közügyeket végezni. A rendek azt köve
telték, bogy előbb a február 20-iki sérelem 
©rvosoltassék s elkeseredésüknek feliratban 
adtak kifejezést, melyben kimutatták, hogy 
»z önkényes udvari parancsok kibocsátása 
a létező törvényekbe ütközik; és bogy a 
bécsi kormány finánczszédelgése merőben 
ellenkezik az alkotmánynyal. Es ezért nem 
hajlandók megszavazni az újabban kívánt 
12 millió adót. A felirat végén kimutatták, 
hogy Magyarország jövedelmeiből az or
szág kormányzati és udvartartási költségei 
bőven fedeztetnék, kijelentik, bogy az or
szág ipara és kereskedése az örökös tarto
mányok érdekeinek lévén áldozatul dobva 
•— tékát még csak jogezim sincs arra, mely 
Magyarországot e terhek viselésére kötelezné

I, Eerencz e feliraton felháborodott s az 
országgyűlést fel akarta oszlatni. De meg
gondolván magát s válaszolt a feliratra 
azonban a béke ekkor sem jött létre, mert 
a rendek újból a sérelmek orvoslását köve
telték. A sérelmek orvoslása helyett Eerencz 
császár a só árát önkényesen négy forint
tal emelte fel. Az ingerültség ekkor kitört 
s oly mérveket öltött, hogy a király 1812. 
deczember 24-én kelt leiratában kénytelen 
volt elismerni, hogy a só árán csak ország
gyűlésen, a rendek beleegyezésével lehet 
változtatni. Ugyanekkor megígérte, hogy 
ezentúl a nemzet jogait tiszteletben 
tartja.

λζ ország sérelmeinek orvoslása azonban 
most is elmaradt, e helyett a császár egye
nesen megparancsolta az országgyűlésnek, 
hogy azonnal alkossa meg az általa pa 
rancsolt tö ltényeket, különben az ország
gyűlést bezáratja. Ez meg is történt.

1818-ban Napoleon ellen újabb segélyba- 
dukat kért Eerencz a magyaroktól. Ekkor 
Magyarország előbb 16.000 lovast állított 
csatarendbe, majd újabb áldozatokra szólit- 
tatván fel, 90.000 ujonezot állított ki, ezen
kívül 42.187 darab szarvasmarhát, 534.000 
mérő gabonát, 2.208,000 | mérő^ zabot és 
5.451,500 mázsa szénát szedtek össze a 
megyék önkéntes adakozás utján.

Ezekért az áldozatokért halából 1814. év 
kezdetén Eerencz király Fiúmét és Horvát
országot Istriához csatolta.

A „szent szövetség“ megalakulása után 
Eerencz császár a magyar királyságot egy
szerűen üres czimnek tekintette. Az alkot
mányos útról teljesen letért, a hazafiakat 
gyűlölte és megvetette s a kormányhatalom 
központosító jogköre a végletekig dühön
gött. Dühöngött annyira, hogy a negyedik 
franczia hadjáratra a bécsi kormány az 
ujonezokat az országgyűlés mellőzésével 
egyszerűen a megyékkel szedette be ; a 
jóérzelmü főispánokat elmozdította és saját 
gaz kreatúráival helyettesítette.

És örök dicsőség a vármegyéknek, becsű’ 
lettel kiállították a bécsi kéz iszonyatos 
nyomását. Akkor bizonyult be igazán, hogy 
csakugyan a megyék az alkotmány védbás- 
tyái. Es akkor , igazolódott be, mennyire 
igaza van Kossuth Lajosnak, midőn Föld- 
váry Mihály Pestmegye alispánjához inté
zett levelében kutatja, hogy voltaképen mi 
is volt az a bűvös erejű talizmán, mely a 
magyar nemzetet képessé tette arra, hogy 
alkotmányunkat ne csak fenntartsa, hanem 
ha eltiportatott, mint például József idejé
ben, vissza is szerezze. S kutatgatva rájön, 
hogy maga az országgyűlés nem volt, mert 
1729-től 12 esztendeig ; 1741-től 10 ; 1751- 
től 13 ; 1765-től 25 évig nem volt ország
gyűlés, a múlt században pedig 1811-től 
újra nem volt 14 évig. Az országgyűlés 
tehát nem v o lt! Hát mi volt ? Az a büv- 
erejü talizmán, a mi a nemességet az al
kotmány fenntartására képessé tette, a 
m egyei szerkezet volt. Az nevelte az 
embert polgárrá s ébresztő jogai, szabad
sága, méltósága tudatára. Es tényleg, négy- 
százéves küzdelmünk alatt mindig a me
gyék védték meg az alkotmányt.

Mert a kormány nemcsak az iskolákban 
kezdte német szellemben [nevelni a fiatal
ságot, hanem a magyar ezredeket is kivitte 
az országból; s ezenkívül 1814 junius 4-én 
a szédelgő bécsi kormány arról értesíti a 
megyéket, hogy újabb száz millió értékű, 
papírpénzt bocsátott ki. Ez ellen a megyék 
felírtak s kérték Eerencz császárt, hívjon 
össze országgyűlést. A kérést nemcsak



.hallatlanná■ .tettók,- de a-papírpénz kiboesá-.. 
tusát megkétszerezték. - . ·

így 'fo ly t c küzdelem éveken keresztül, 
mig végre 1820 január ll-én Barsmegye 
körlevelet küldött a megyéknek s ebben a 
czcnzura eltörlését sürgette. Ekkor már a 
bécsi kormán}’ Magyaroszág teljes meg
semmisítését határozta el s hogy kitűzött 
czélját elérje, gróf Amadé Ferenczet, gróf 
Cziiáky Antalt, báró Eötvös Ignáczot· 
Lónvay Gábort, báró Mtdonyay Jánost és 
báró Wenckheim Józsefet királyi biztosi 
teljhatalommal küldte ki az erélyesebb 
megyek megfékezésére. A legtöbb megye a 
hatalomszónak engedett. Be néhány ellen
állott, igy például Zemplén, ahol Lónyay 
Gábor kormánybiztos alól öcscse László 
ragadta ki az elnöki széket. Néhány megyé
vel szemben fegyveres erőt alkalmaztak · 
a megyei gyűléseket betiltották, a megye 
pecsétjét beszedték, Barsmegye jegyző- 
könyvi óvását kitépték : Komáromban 
Kürthy alispánt börtönbe vetették ; *a leg- 
rabiátusabb hazaáru iók egyike, Eötvös 
Ignácz, Nyitrában Uzovies alispánt s Öcs. 
kay szolgabirót lánczva veretve tömlüczbe 
szállíttatta, amin a nép ? felbőszülvén, egy 
ifjú Eötvöst torkon ragadta s kicsi hijaj 
hogy meg nem fojtotta. Egyanilv erőszakos, 
gaz módon működött báró Wenkheim 
József is Nógrádmegyébn, J ki az alispáno
kat elesukatta s az óvást· emelni akaró 
rendek előtt a tanácsterein ajtóit bezáratta.

Az ország közvéleménye csodálattal 
hódolt a megyék megtörhetetlen erélyének.

Pcstmogye végre a nádort kérte a köz
benjárásra. Ez sem tudott Becsben kivinni 
semmit, s midőn 1822-ben Barsmegében 
az egész tisztikar leköszönt, herczeg Ko- 
háry Ferencz kanczellár a királyi ügyek 
igazgatóját, Németh .Józsefet Becsbe ren* 
delte s reáparancsolt, hogy a barsmegyei 
„alkotmányos férfiak" ellen indítson hűt- 
jeuségi pert. Németh egyenesen és nyíltan 
kijelentette a hatalmas uraknak, hogy „a 
törvényekbe ütköző k irá ly i rendeletek 
ellen a törvényes utón fellépők elleen a 
m agyar törvények értelmében hüttenségi 
keresetet indítani nem lehet·.“

Es midőn Ferencz császár dühöngve sür

gettem a peiM  vételt, Németh József, a ren 
dületlen hazafi igy válaszolt: „Tudom, 
hogy életem felséged kezében van, de ha- 
2ám joga, s királyom becsülete drágább 
előttem az életnél.“

Ez úgy látszik h a to tt; mert Ferencz utasí
totta a főispánokat, készítsék elő a megyé
ket egy közel lehető országgy ülés eshetősé
gére. Ez az eshetőség bekövetkezett, mert 
1825. szeptember 15-én megnyílt 14 észten* 
dei szünetelés után az országgyűlés, molyon 
Ferencz császár a „történtek felett a ty a i  
fájdalmát“ fejezte ki. A rendek október ele
jén kezdték meg a sérelmekk tárgyalását, 
melynek kezdetén Zala követe, Deák Antal 
rögtön megtette indítványát, hogy a haza* 
árulók vád alá helyeztessenek, mert a feje
delmet tévútra vezették. A rendek részlete
sen felsorolták a „bécsi kéz“ bűneit s felirat
ban kijelentették, bogy a franczia habomban 
hozott áldozatok után szomorúan lön a nem
zet meglepve, midőn a bécsi kormány a 
királyi eskü és törvényeink ellenére sérel
met sérelemre halmozott s Becsben alkot
mányunk felfüggesztéséről nyíltan beszéltek. 
Követelték, hogy törvény hozassák, mely 
kimondja, hogy minden harmadik évben ok
vetlen kell országgyűlést tartani. Kívánták 
végül, hogy a végrehajtó hatalom korlátái 
között működjék, a megyék egymással va 
ló levelezéseikben ne háborgat.tassanak s a 
reform-ügyekben felterjesztett munkálataik
ra válaszoljon a király.

Ferencz császár nov. 9-iki leiratában sze
mükre veti a vendeknek, hogy halogatják 
a királyi leiratok tárgyalását, hibáit beis
meri, de a megyék tanácskozásait illetőleg 
most is azon a nézeten van, mint volt 1822- 
ben, midőn a hűtlenség! pert akart a haza
fiak ellen indíttatni.

E királyi leiratot a rendek közfelháboro
dással fogadták, s nem is csillapultak, míg 
Ferencz császár november 28-án kelt má
sodik királyi leiratában meg nem ígérte, 
hogy kész minden sérelmet orvosolni. Tény, 
hogy az 1825-iki országgyűlésnek, mely 
1826 augusztus 18-án ért véget, nagy ér
deme van alkotmányunk megmentésében.

A legközelebbi országgyűlést Ferencz csá
szár 18:10 szeptember 8-ára hirdette Po-



sisonyba, s ott szeptember 28-áu elsőszülött 
fia, Ferdinand, e néven, mint magyar ki·· 
rály V-ik, királynak koronáztatott. Az 1832- 
iki országgyűlés deczember 29-én nyílt meg, 
s a kormány azt kívánta, hogy a rendek 
mindenekelőtt a királyi előadásokat tárgyal
ják. A rendek ellenben a sérelmek orvos
lását sürgették, s üzenetet küldtek a felső
háznak, hogy „velük magyar nyelven vált
sák üzenetüket.“ Ezen az országgyűlésen 
már részt vettek Deák Ferenez, Wesselé
nyi Miklós, Kölcsey Ferenez, Klauzál Qá- 
bor s többen, kik férfias kitartással küzdöt
tek a reformokért s a nép jogaiért.

A bécsi kormány sehogy sem bírt az el
lenzékkel. Ekkor a fötaktitájuk a vesztege
tés volt — s ezzel kivitték, hogy a me
gyék utasításaikat megváltoztatva, hazafias 
követeiket visszahívták. így Szatmármegyé- 
vcl visszahivatták a nemzet jogaiért küzdő 
Kölcseyt. Amidőn Kölcsey az országgyűlés
től elbúcsúzott, Kossuth Lajos, ki akkor 
az „Országgyűlési tudósításokat“ szerkesz
tette, lapját gyászszególylyel küldte széjjel, 
a fiatalság pedig fővegére gyászfátyolt kö
tött. A kormány erőszakoskodásán felbő
szült követele tömegesen akarták odahagy

ni az országgyűlést. — Deák Ferenez azon
ban ezt: „a kormánynak nyújtandó olcsó 
diadalnak“ nevezvén el — mire tervüktől 
elállottak.

Erdélyben hasonló állapotok voltak. Alsó- 
Fehérmegye, midőn a kormány választásait 
megsemmisítette, kijelentette, hogyha or- 
szággyülést nem tartanak, a kormányszék
nek engedelmeskedni nem fognak. Példá
ját a többi megyék is követték — mire a 
bécsi kormány Wlassich altábornagy bor- 
vát bánt küldte Erdélybe királyi biztosul. 
Az áramlatnak nem állhatván ellen, 1834, 
május 30-ra kénytelen volt erdélyi ország- 
gyűlést hirdetni. A rendek junius 24-én 
kijelentették, hogy a sérelmek orvoslása 
előtt a királyi előadásokat nem tárgyalják, 
mire az országgyűlést feloszlatták. Az al" 
kotmány felfüggesztése után a polgári és 
katonai hatalom Ferdinánd főherczeg kezé
ben összpontosult s ő rögtön Wesselényi 
Miklóst kezdte üldözőbe venni. Wesselényi 
1835 május 5-ére lett a királyi tábla elé 
idővé; 1835 márczius 2-án azonban L Fe
renez császár és király meghalt. Két dol
got utált szivéből és leikéből: Magyaror
szágot és ezt a szót: Constitutio.



Mozog a föld.
V. Ferdinand trónra lépte után rögtön 

Lajos főherczeg és Metternich herczeg ra
gadták kezükbe a kormányzatot. Ők a ha
ladó és fejlődő korszellemet szigora rend
szabályaikkal akarták elfojtani. Nem érték 
fel észszel, hogy az eszmék diadalát csá
szári biztosokkal feltartóztatni nem lehet.

Első sorban a magyar nyelvnek jogaiba 
visszahelyezése ellen küzdöttek megátalko
dott makacssággal. Majd Pálffy Eidél kan- 
czellár egy csomó „országgyűlési ifjút“ fo
gatott e l; emelt ellenük felségsértési vádat 
s közülük Lovassy Lászlót 10 évi várfog
ságra ítéltette. Ott megőrült !

Ugyancsak elfogatta Wesselényi Miklóst 
és Kossuth Lajost is és a nemzetiségeket 
kezdte a magyarság ellen lázitani. Pestme
gye a hazafiak üldözése miatt küldöttségi- 
leg akart Ferdinánd király elé járulni, 
Pálffy kanczellár azonban nem eresztette 
őket a királyhoz. Ez azután országszerte 
felháborodást idézett elő. Ily hangulatban 
nyílt meg 1839 junius 8-án az országgyű
lés, melyre Ferdinand az ujoncz-megajánlás, 
elszállásolás és élelmezés kérdését tűzte ki 
elsősorban a tanácskozás tárgyául. A ren
dek azonban kijelentették, hogy a mig a 
sérelmek orvosolva nem lesznek, addig nem 
tesznek felterjesztést. A király egy közbe
vetett leiratával a rendek ingerültségét le. 
csillapította s hosszú és nehéz viták után 
kivívták, hogy a kormány a politikai okok
ból üldözötteket szabadon bocsátotta. Az 
országgyűlés működésének még ennél is 
kimagaslóbb pontja az, hogy a magyar 
nyelv jogait kiküzdötte.

Az 1843 márczius 15-ére összehívott or
szággyűlés főleg a nemzetiségi sérelmekkel 
8 a vallásiig}’gyei foglalkozott. Ez az or
szággyűlés mondta ki 1844. augusztus 24-

én, hogy „a nemesi birtokokat nem neme
sek is bírhassák“, s hogy „nem nemesek is 
viselhessenek hivatalt“ és ugyancsak ez idő. 
ben, hazánk jelesei látván, hogy a gazda
sági kérdések javítását illetőleg a kormány, 
tói semmit sem lehetvén remélni, ezért a 
társadalmi téren sorakoztak s a magyar 
ipar pártolására „Védegyletet“ alakítottak.

A védegylet eszméje gondolkodóba ejt
hette a bécsieket, mert a kamarilla egyik 
szóvivője, báró Kübeck, 1844-ben részletes 
memorandumot terjesztett Ferdinánd elé a 
magyar vámpolitika kérdésében. E memo
randum határozottan állást foglal az önálló 
vámterület ellen: mert félti Ausztria mono
póliumát ; ós nyilvánvalóvá tenné a külföld 
előtt, hogy Magyarország önálló függet
len állam és nem tartományi része Ausztri
ának.

Az országgyűlés végéhez közeledvén, a 
bécsi kormány az uj választásokat a saját 
szájaize szerint akarta előkészíteni. Ep ezért 
a megyéket adminisztrátorokkal rakta meg.

Az adminisztrátori rendszer a nemzetet 
a bécsi kormánynyal szemben egy táborba 
tömöritette. A megyék alispánjaiknak kiad
ták a rendeletet, bogy pecsétjeikét az ad
minisztrátoroknak át ne adják, s a megye 
belügyeibe avatkozást ne engedjenek. A 
nyílt harcz Honi-megyében kezdődött, s a 
megyék követték Hont példáját.
Pest-megye báró Eötvös József^ indítványá
ra bizottságot küldött ki, m ely a népkép
viseletről és korm ány felelősségéről ter
vet készítsen.

Deák Ferencz Zaláiban pártolta Pestme
gye indítványát s kimutatta, hogy jelenleg 
két elem áll a küzdőtéren egymással szem
ben: „a m agyar alkotm ányos és a né
m et kényuralm i rendszer", figyelmeztet
te a közönséget a hazát fenyegető veszély
re és éber őrködésre intett.
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Csakhamar huszonnégy megye sorakozott 
ez  ellenzék mellé a bécsi reakczió ellen s 
követelte az alkotmányon ejtett sérelemnek 
orvoslását.

A bécsi kéz pedig elhatározta, hogy el
veinek keresztülviteléért a végletekig fog 
küzdeni. Ekkor az alkotmányos ellenzék 
gróf Batthyány Lajos vezetése alatt egye
sült s midőn 1847 január 3-án József fő- 
herczeg nádor meghalt, a király István fő
it erczeget, a nádor fiát nevezte ki királyi 
helytartóvá.

Az országgyűlést Ferdinand 1847. no
vember 7-ére hívta össze Pozsonyba s 1st. 
ván főherczeget a rendek lelkesedéssel vá
lasztották nádorrá.

A két párt számaránya az országgyűlé
sen körülbelül egyenlő volt. Mindkét párt 
azt hitte, hogy többségben van. Az ellen
zék vezérszónoka Kossuth Lajos volt, a 
konzervált veké Somsieh Pál. A november
27-iki szavazásnál az ellenzék felirata győ
zött. Ez azonban csak előcsatározás volt· 
Mert a legélesebb vita az adminisztrátori 
rendszer ellen fejlődött ki. Harmincz me
gye utasította követeit, hogy az adminisz
trátori rendszer beszüntetését sürgessék.

A lét fenntartásáért küzdő bécsi kormány

titokban alkudozásokat kezdett a követek
kel és heteken keresztül folytatván alávaló 
munkáját, többeket közülük az ellenzéktől 
elcsábított. Szentiványi Károly szólalt fel 
az 1848 február 5-iki ülésen az adminisz
trátori sérelem ellen, s követelte a rend
szernek beszüntetését. Vele szemben, a 
köpönyeget fordított Lónyay Menyhért 
emelt szót, s háláját fejezte ki a fejedelem 
iránt, mert szerinte az leiratával a nemzet 
aggodalmait megszüntette. Hosszú és szen
vedélyes vita indult meg s a szavazásnál 
23 szavazat esvén mindkét indítványra, a 
horvátok szavazata a kormány mellett dön
tötte el a kérdést.

Ekkor végtelen zavar lárma és tombolás 
keletkezett, úgy hogy a personalis nem 
bírta a rendet helyreállítani s elvesztvén 
fejét, határozatot nem mondott ki.

Ekkor érkezett meg a franczia forrada
lom hire, mely a bécsi legfőbb intéző kö
rökre villámütóskénfc hatott- Kossuth pedig 
márczius 3-án felvetette a független felelős 
minisztérium eszméjét s feliratot indítvá
nyozott a királyhoz, melyben parlamenti 
kormányt s rendszeres reformokat követelt.

Az országos ülés másnap elfogadta 
Kossuth indítványát, Becsben pedig már
czius 13-án kiütött a forradalom.
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Lesz m ég fe ltám adás 1
Es most összegezzünk!
Láttuk, hogy 1848-ig furcsa ország volt 

ez a mi hazánk! Voltaképen nem is volt 
kormányunk. Ami volt, az pedig nem ma
gyar. Függetlenségünk jogilag biztosítva 
volt ugyan, de kormányunk Bécsben szé
kelt. Magyarország ügyeit csak és kizáró
lag ez a kormány intézte s hatóságaink 
egyszerű végrehajtó közegei, postásai vagy 
pénzszállítói voltak a bécsi kéznek.

Es ez nem is lehetett másként! Mert 
hisz a Habsburgok fetörekvése Magyaror
szág beolvasztása volt. Ezt pedig csak 
Bécsben, német tanácsosaitól környezve vi
hette véghez, mert ezeknek akarata az volt, 
ami’ az övé. Magyart ritkán használtak. Ha 
akadtak oly hazaáruló pribékre, aki min
den nemtelen, hazafiatlan szolgálatra vál
lalkozott, azt megfizették és megvetették.

Ezenkívül hazánkban a Rákóczi mozgal
maktól kezdve közel 1848-ig nem volt meg 
az állami függetlenségre való ösztön. A 
rendek egyszerűen boldognak érezték ma
gukat, ha a bécsi udvar beolvasztási kísér
leteivel szemben képesek voltak megvédeni 
a régi jogokat és törvényeket.

A hatóságok Bécsből kaptak parancsokat. 
Ezeket a parancsokat német tanácsosok ad
ták ki. Yagy ha magyarok adták is ki, 
akkor is udvari szagnak voltak. Felfogásuk 
nem is különbözött. Aki egyszer a bécsi 
udvari „Brettli“-re tetté a lábát, az tele- 
szivta magát az udvari levegővel s nem 
magyar, hanem osztrák szemüvegen keresz
tül bírálta hazája ügyeit. Hamarosan azzal 
hivalkodtak, hogy ők Hezitáljuk tnl a né
met születésű beamtereket. így volt ez 
régen is.

Hisz Mária Teréziának ép Pálffy Miklós 
főkanczellár adott emlékiratában tanácsot,

hogy mily politikát folytasson a birodalom 
egysége érdekében. Pálffy ebben az emlék
iratában kijelenti, „hogy szánakozással te
kint a magyar hatóságok korlátolt felfogá
sára, melyek nem emelkedve a birodalom 
egységének s érdekeinek felismeréséig — 
a felség parancsaival szemben az ország 
törvényeire mernek hivatkozni.“

Látható e hazaáruló szavakból, hogy 
1848-ig a magyar államférfiak egyszerű 
bábuk voltak a bécsi udvar kezében. Esz
méjük nem volt! Egyéniségük nem dom
borodott ki. Politikai tartalmuk és nézetük 
semmi. Yakon írták alá az alkotmány fel
függesztését ép úgy, mint annak visszaál
lítását ; a német nyelv életbeléptetését úgy, 
mint esetleg a latin helyett a magyarét.

A negyvenes évek megsztillék az igazi 
férfiakat. Elkövetkezett a szabadság kor
szaka s ezek a férfiak belenyúltak az idő 
kerekének küllőibe.

A magyar ellenzéki vezérek, élükön 
Kossuth Lajossal, mindent elkövettek, hogy 
hazánk önálló, független állami élete és 
alkotmányos szabadsága a 48-as törvények
ben biztosittassék. Mert e nagy férfiak böl
csen látták, bogy a „bécsi kéz“ az osz
trák örökös tartományok lassanként, egyi
ket a másik után kivetköztette alkotmányos 
szabadságából, s ha nem teszik meg ez el
len az óvóintézkedéseket kellő és alkalmas 
időben, akkor nemzetünk is az örökös tar
tományok sorsára jut.

Kézé tűk tehát az volt, hogy ha az osz
trák tartományok visszanyerik alkotmányos 
szabadságukat, ez jó hatással lesz a ma
gyar alkotmányos törekvésekre is, Kossuth 
Lajos, mint Pestmegye követe vetette fel 
először az eszmét, hogy a magyar nemzet 
segítse az osztrák birodalom tartományait 
alkotmányos szabadságuk visszaszerzésében. 
Ugyancsak Kossuth mibmiue 13-iki bőszé*



dérnek hatása alatt ebiedt fel á bécsi nép 
százados álmából s követelte uralkodójától 
az alkotmányt, a mit a dinasztia meg is 
igéit.

A 48-as magyar törvények pedig egyen
lővé tették országunk lakosságát faj, nyelv 
és valláskiilömbség nélkül. A kiváltságok 
megszűntek : s az alkotmányt demokratikus 
alapon építették fel. A rendi gyűlés helyett 
népképviseleti törvényhozást alakítottak. 
Ezáltal elérték azt, hogy nem az elenyó- 
szöleg kicsiszúmu nemesség, hanem a nem
zet összessége intézte az ország ügyeit. 
Felelős kormányt állítottak, mely felelőssé
géből merítve erőt, hivatva lett volna ha
zánk független állami létét megvédeni az 
osztrák beolvasztási kísérletek ellen s fe
dezni a király tetteit,

A mikor V. Ferdinand 1 lőcsben szente
sítette a 48-as törvényeket, akkor már ide
haza mindenki azt hitte, hogy Magyaror
szág nem lesz többé az osztrákok gyarma
ta. Hirtelen azonban a bécsi kéz polgárhá
borút szított hazánkban. Szították azután, 
mikor már az engedményeket megadták. 
Már akkor ki volt dolgozva Becsben a 
terv, hogy Magyarországot egy politikai 
egységgé forrasztják össze az osztrák örö
kös tartományokkal.

A hagyományos családi politika diadal
maskodott. Az a tradiczio, melyről a bécsi 
kéz soha sem akart lemondani: az e^vsé-0«y
gesitcs. A bécsi kamavilla tehát elhatároz
ta, hogy az adott engedményeket csirájuk
ban öli el s nem engedi felvirágozni és 
gyümölcsözni.

Ezért lazították fel a magyar ellen a 
nemzetiségeket! Ezért nyúltak a legbor
zalmasabb fegyverekhez: S ezért csókolták 
le a port a muszka czár sarujának talpáról, 
hogy adjon fegyveres segítséget.

Mert az V. Ferdinand király által szen
tesített törvények következtében Magyar- 
ország oly kormányzati szervezetet- nyert, 
toely lehetővé tette, hogy az ország kor
mányzatába a magyar király idegen ható
ságai és tanácsosai ne avatkozhassanak, 
mint 1848 előtt századokon keresztül történt. 
Ez által azután Magyarországnak Ausztri
ától való függetlensége, állami különállása,

a két állam fejedelmi méltóságainak egy 
személyben való találkozása mellett is biz
tosíttatott.

A független magyar minisztérium pedig 
felelőssé tétetvén az országgyűlései szem
ben, az országgyűlés a végrehajtó hatalom 
gyakorlására befolyást nyert, — amelylyel 
addig nem bírt.

A bécsi udvari körök azonban szintén 
belátták, hogy reájuk nézve végtelen nagy 
baj lesz az, ha Magyarországgal nem ren
delkezhetnek többé úgy, mint Ausztria 
éléskamarájával. I. Ferdinand osztrák csá
szárral tehát vissza akarták vonatni azokat 
az engedményeket, melyeket V. Ferdinand 
magyar király tett a magyar nemzetnek:

A sajátságos véletlen folytán azonban L 
Ferdinand osztrák császár nem akarta V-ik 
Ferdinand magyar királyt desavuálni.

Mintán tehát a jó öreg V. Ferdinánddal 
a bécsi kéz másként boldogulni nem tu
dott — 1848 deczember 2-án lemondatták 
az osztrák császári trónról. Lemondatták 
azért·, hogy végkép kettészakadjon az a 
viszony, mely V. Ferdinand magyar királyt 
koronázási esküjénél fogva a magyar nem
zethez csatolta-;

Ami ezután történt, azzal igyekszem le
hető röviden végezni.

A bécsi kéz ugyanis ismét tévedett. Mert 
a nemzet politikai iránya és az osztrák di
nasztia egységesítő törekvései között fenn
maradt ellentétek ezzel a trón változással 
nem szűntek meg. Sőt ellenkezőleg ! Ma
gyarország állami különállásának kidombo- 
ritása az ellentéteteket annyira kiélesitette, 
hogy nyílt- háború tört ki a nemzet és a 
dinasztia között.

Előbb V. Ferdinand nevében 1848 októ· 
bér 21-iki kelettel kiáltványt tettek közzé, 
melyben ép úgy, mint napjainkban a hír
hedt chlopy-i napiparancsban „néptörzs“- 
nek neveztek, csak mint „nemzetiségről“ 
emlékeztek meg a magyarról. „A magyar 
nemzetiség“ fennállásának és gyarapu- 
lásának kezességét az ausztriai császárban 

■ és népei mindnyájának egy ossz. 
hangzó nagy és egészszé tömörülésében, 
találandja.

Hogy tervüket keresztülvihessék, föllá-
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«itották ellenünk a Ivottatokat, szerbeket 
és oláhokat. A horvát izgatás egyik fő- 
intézöjét, Háj Lajost·, a bécsi udvar „leg
magasabb megelégedése jeléül“ brillantos 
melltüvel tüntette ki. Nyomorban pusz
tult el. Társa, Jellasích, ki a „bécsi kéz“ 
marionette je volt, az örültek házában halt 
meg. Az oláh mozgalom főmataclorjának, 
Janku Avrámnak, ki magát a „havasok 
királyának“ nevezte, Ferencz József csá
szár Bécsben saját kezével tűzte mellére a 
Ferencz (József-rendet, mert százával ölte 
s gyilkolta a magyart. Ezt is megőrjítette 
a hála s élete utolsó napjaiban paraszt la
kodalmakba járt dudálni, a mig végre ez 
is gonoszul veszett el. Pajtása, Axentie 
Szeveru, a másik mordálvégető gyilkos, 
Nagy Enyed feldúlója, még ma is él. Még 
most is huzza az osztrák császári nyug
dijat, még pedig a budai királyi palotának 
építési alapjából.

A horvát felkelés tényleges vezére Jella- 
sich nyíltan szemébe mondta gróf Bat
thyány Lajosnak: „Önök Magyarországot 
szabad, független Magyarországnak akar
ják ; én pedig az osztrák birodalom poli
tikai egységére esküdtem. Ha ebbe bele 
nem egyeznek, köztünk csak a kard dönt
het.“ Amikor Batthyány figyelmeztette 
Jellasichot, hogy Horvátországban pánsz
láv mozgalom forr, ez pedig nem osztrák 
birodalmi egységet czéloz, Jellasiek nyíl
tan válaszolva igy felelt: „Nekem önök 
ellen fanatizmusra van szükségem. Erre a 
pánszláv agitátio eszköznek jó . Csak 
önök legyenek leverve, a többi az én dol
gom.“ Jellasích e mondását ajánlom a 
nemzetiségek figyelmébe, annyival is in
kább, mert 1849 után a bécsi udvar velük 
szemben is úgy bánt el, mint velünk ma
gyarokkal, pedig hát akkor ok az osztrá
kok táborában harczoltak ellenünk. Okul
janak ebből!

Mert Jellasích a horvátolc fanatizmusát 
tényleg csak eszközül használta fel Ma
gyarország alkotmányának letörésére. A  
bécsi kormány még tovább ment! Az ősz- 
szes bellázadást az uralkodó akaratának 
palástjába burkolta. Burkolta mindaddig, 
»mig a gyümölcsöt elég érettnek nem

vélte: ekkor azután a bécsi minisztérium 
emlékiratot intézett a magyar kormány
hoz, melyben értesítette, hogy „Magyaror
szág független kormányzata ellenkezik a 
birodalom egységével. Y. Ferdinand király
nak nem volt Joga a pozsonyi országgyű
lés által megszavazott törvényeket szente
síteni, mert azok sértik a pragmatica 
sanctiot. Ép ezért az osztrák kormány 
követeli, hogy a m agyar pénzügy, had- 
ügy és kereskedelem ügy  az osztrák bi
rodalmi minisztérium kezébe adassék 
vissza:“

Kevéssel V. Ferdinand lemondása után, 
•— 1848 deczember közepén, — az osztrák 
császári seregek megtámadták Magyaror
szágot.

Es ezzel a fegyveres támadással egyide
jűleg 1848 deczember 28-án az osztrák 
pénzügyminisztérium rendeletileg adta tud
tára a monarchia népeinek, hogy a császár1 
hadaknak Magyarországon való győzelmes 
előhaladása lehetővé tette, hogy intézke
dések történjenek, hogy Magyarország 3 
az „összbirodalom egyéb részei“ közt való 
forgalom megkönnyebbittessék, s hogy a 
vámjövedék a közös pénzügyigazgatás'ja
vára biztositassék. Ez a deczember 28-iki 
rendelet az osztrák csapatok által megszál
lott területen székelő vámfelügyelöséget és 
pénzügyi hatóságokat minden hivatalaikkal 
egyetemben az osztrák pénzügyminisztérium 
alá rendelte, a magyar kormánynak min
den eddigi intézkedéseit érvényteleneknek 
jelentette ki. A magyar-osztrák határon 
levő osztrák és magyar harminczadokat 
olyképpen egyesítette, hogy az osztrák vé
gezze a magyar dolgát is, még pedig nem
csak Ausztria, kanam a külfölddel szem
ben Is ; végre megparancsolta, hogy az osz
trák vámhivatalok minden ténykedésük
ben az osztrák szabályok szerint járjanak 
el, a vámkezelési járulékokat csak egyszer 
szedjék be.

Az 1849 márezíus 4-én ölmützben ki
adott oktroyált alkotmánynyal pedig a bé
csi kéz kitörülto Magyarorságot a nemze
tek sorából, s beleolvasztotta az „egy 
és oszthatatlan birodalom tartományai 
közéi
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Ez az olmüízi alkotmány rendelte el, 
kegy az egész osztrák· birodalom egyetlen 
vámterület legyen.

Éne a márczius 4-iki manifesztnmra a 
magyar nemzet, — ha élni akart — csak 
az április 14-iki függetlenségi nyilatko
zattal felelhetett. Akart élni, — tehát 
felelt!

.1 849 augusztus 13-a után a császári al
tér egó végeztette ki hőseinket · és szabad- 
sághavczunk vezéralakjait. Mert Vilá- 
gos után a magyar nemzet hadi törvény 
alá vettetett. Külföldiek kormányoztak 
ismeretlen, vad nyelveken édes hazánkban, 
hol atyáink éltek s elvérzettek.

Magyarnak lenni bűn Λ-olt saját szülő
földünkön. Osztrák generálisok vas vesz- 
Kzeje alatt nyögött az egész ország. A ma
gyar nép ösztönszeríileg érezte, hogy a 
bécsi kéz végkép kiakarja irtani a föld 
színéről. Es a magyar nép megadta 
erre a feleletet. A felelet ez vo lt: Mi 
magyarok vagyunk ! Mi tehát nemzet aka
runk lenni!

Amikor azután az osztrák monarchia 
eszméjének pislogó mécse kialudt, akkor 
kitűnt, hogy a magyar nemzet a bibliai 
leányzóként nem halt meg, csak szén- 
< lerget't.

Mert. a világosi fegyverletétel után rög
bin felfüggesztették Ausztriában is az 
alkotmányt s a monarchia egész vo
nalán beütött újra a teljes abszolutiz
mus.

1845» október '20-án már a vámtételek 
dolgában is rendelkezett az osztrák kor
máin-. Vámmentessé tett néhány czikket; 
] 850 február 15-ón pedig a gyufa kiviteli 
vámját szállitottta le : 1850 junius 5-én és 
junius 12-én pedig megjelent a császári 
patens, mely a magyar osztrák közbenső 
vámvonalat eltörölte s a közös vámterüle
tet végkép megalapította. Ebből látható, 
hogy a császári abszolutizmus nemcsak a 
politikai dolgokkal foglalkozott. Nem ! Sőt 
ellenkezőleg. Az abszolút rendszernek 
első dolga volt a magyar vámterületet 
megszüntetni s a gazdasági önállóságot el
sikkasztani.

Az abszolutizmus azonban csakhamar
%

kátyúba vitte Ausztria politikáját a a di
nasztiára elkövetkezett a jól megérde
melt büntetések és sorscsapások hosszú 
sorozata; elkövetkezett először is Sol- 
ferino.

Ezután újabb kísérletezés történt egy 
kis alkotmányos mézes madzaggal. Az ok
tóberi diploma a magyar nyelvet újra 
visszahelyezte régi jogaiba. Tényleg pe
dig nagyon is sárga-fekete volt a mézes 
madzag. Mert 1861 áprilisban országgyü. 
lést hirdettek s ennek meghagyták, küld
jön 85 képviselőt a szintén visszaállított 
Reichsiathba ép úgy, mint a birodalom 
többi tartományai. A magyar nemzet azon
ban akkor nem ment lépre!

Deák Ferencz, a lei abban az időben az 
egész ország közérzületét tolmácsolta, már 
választásakor kijelentette: „hogy az ország 
függetlenségét semmi árért sem szabad fel
áldozni, mert / az nemzeti öngyilkosság 
volna“. A képviselőház pedig kijelentette, 
hogy : az ország törvényes függetlenségét 
semmi tekinteteknek, semmi érdekeknek 
fel nem áldozhatják s ahhoz, mint a nem
zeti letel alapfeltételéhez ragaszkodnak és 
az uralkodó ugyanazonosságán kívül 
az ausztriai birodalom irányában semmi 
szorosabb kapcsolatot el nem fogadnak.

A birodalom egységesítésének terve te
hát ismét felsült! Akartak ugyan még a 
nemzet képviselői helyett közvetlen válasz
tás utján kerületenként, városonként és 
testületenként képviselőket küldeni a Iteichs- 
ratliba, de Schmerlingnek ez a terve 
is csizmadiát fogott, bár a bécsi kormány 
lapjai azzal fenyegették Magyarországot, 
hogy ha el nem fogadják a császár febru
ári alkotmányát, akor „hazánkat nyelvek 
szerint osztják fel.“ Nem használt ez a 
Színpadi menydörgés !

A λ-ege az lett, hogy Schmerling meg
bukott s a helyébe lépett Beleredi az al
kotmányt újból felfüggesztvén, folytatódott 
a rövid időre szünetelt abszolutizmus.

Erre azután az egységes birodalom 
1866-ban megkapta a második nagy leczkét 
Szádovánál, ahol a poroszok hét nap alatt 
pocsékká verték a győzhetetlennek hitt 
jpsfctrák ármádiát.



.-A  háborút megelőzőleg hat hónappal, 
—· dac-zára az abszolutisticus kormányzatnak 
— összehívták a magyar országgyűlést·. Az 
1865 deczember Ιδ-iki trónbeszéd, a prag
matica sanctiora helyezkedve, ebből azt 
akarta ki magyarázni, hogy Magyarország
nak csakis beligazgatási önállóságra van 
joga. Ezt beismerve megígérték, hogy a 
császár az esetben megkoronáztatja magát, 
ha a nemzet beleegy ezik a „48-as tör
vények gondos átvizsgálásába és czél· 
szerű m e g v á l to z ta tá s á b a A képviselők 
tagadókig válaszoltak s Deák Ferencz ki
jelentette, hogy Magyarország halott s azt 
csak az alkotmány helyreállításával lehet 
újra életre ébreszteni.

Amikor pedig a bécsi kéz a porosz ellen 
segélyt kérve hivatkozott a magyar lova
giasságra, mely Mária Terézia trónját is 
megmentette s felhívták a nemzetet: „kel
jen fel a trónt és hazát megmenteni“ — 
akkor erre a felhívásra Magyarország egy 
pokolian nagyot kaezagott.

De nemcsak Magyarországon volt ilyen 
a hangulat, hanem az egész birodalomban 
végtelen nagy elégedetlenség mutatkozott 
az abszolutisztikus kormányzás miatt. 
Csehországban még csak egy guerilla- 
csapatot som voltak képesek alakítani. A 
bécsi nép pedig nyíltan ujjongott örömé
ben, hogy a „gyalázatos kormányrendszer 
megbukik/· Egyedül a hü Tirol állított ki 
néhány ezer népfelkelőt. Az örökös tar
tományok többi népe néma megelégedéssel 
leste a győztes poroszok előnyomulását.

A császárt a szadovai csatavesztés utáu 
való napon, midőn Schönbrunnból Bécsbe 
kocsizott, a bécsi nép: „Vivat Maximilian!“ 
kiáltással fogadta.

Ezenkívül azonban az egységesített osz
trák birodalom pénzügyileg is teljesen a 
tönk szélére jutott. Látható ezekből, hogy 
a birodalom egységesítésének fantasmagó- 
riája Ausztriát a katasztrófák egész lánczo* 
latába sodorta. Népei örömmel üdvözölték 
a felbomlás előjeleit; hadserege harczkép- 
telen volt; pénztára üres.

És ekkor, a válság utolsó perezében 
azok, akik lenéztek, megalázták, letipor- 
tak, azok, akik kiakartak törülni o, nem

zetek sorából, újra idejöttek hozzánk, mai 
gyarokhoz, s békejobbot nyújtottak. Ami
kor látták, hogy engedni kell valamit, ak
kor az osztrák császár 1866 november 
17-én minisztertanácsot tartott, melyen 5 
elnökölvén, azt a kérdést vetette fel: „Mit 
lehetne Magyarországnak engedni, s mit 
kell okvetlen fentanrtani a birodalmi egy, 
ség számára? Akkor elhatározták a kö
vetkezőket : Megmarad a hadsereg intakt 
egysége, a külügy, a vámközösség és az 
állami pénzügyek közössége. Amikor ezt 
maguk között megállapították, akkor na
gyon bókülékenynyó vált a hangulatuk. En
nek a békülókeny udvari hangulatnak 
eredménye és kö vetkezménye a szerencsét
len G7-es kiegyezés.

Mert azok a vezérférfiak, akik 186.1-ben 
szilárdul állottak meg elveik mellett, mint 
a kőfal, azok, akik 1861-ben nem tantorod- 
tak meg, ezek 1867-ben megkötötték a 
kiegyezést Ausztriával úgy, hogy szakítot
tak múltjukkal teljesen.

Ki lett adva a röpke szálló ige: Borít
sunk fátyolt a múltra! És a nemzet fátyol·* 
borított és feledett! Feledett mindent! A 
zsarnokság 50-es és 60-as éveinek szenve
déseit elfeledtük, az akasztófán kivégzett, 
az agyonlőttek és börtönben elrohadottak, 
vagy számkivetésben elpusztultak fiai 
és testvérei körüludvarolták a megkoro
názott magyar királyt s azok, kiknek ke
zein és lábain még látszottak a bilincsek 
nyomai — lecsókolták a fénymázt a czipő- 
jéről —- mert a nemzet nagy zöme feledett, 
fátyolt borított a múltra s bízott a becsü
letes kiegyezésben.

Tévedtek, nagyot tévedtek a kiegyezési 
mü megteremtői ! Mert a 67-es kiegyezési 
mü mellett lehet némi haladás, lehet fejlődés 
— de Magyarország saját érdekeinek meg
felelő Önálló nemzeti politikát nem kö
vethet.

Hisz arra, hogy alkotmányunk csak név
leges, legeklatánsabb példa az, hogy a 
magyar parlament többsége 37 óv alatt 
egyetlen egy esetben sem mert szembe 
ezállani a bécsi kéz parancsszavával. Ami
kor pedig először megtörtént, hogy nem 
parírozott, — a bécsi kéz rögtön λ nem-
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*et döntései·» apellált. Mikor aztán a ne«» 
»et tényleg döntött, — de nem úgy» 
•ahogy ők szerették volna, — akkor is azt 
tették, s azóta is azt teszik, ami nekik 
tetszik.

Ezért tehát ez a 67-es kiegyezés nem 
leket négyszázados küzdelmeink záróköve. 
Mert a lefolyt 38 év alatt kitudódott, hogy 
1867-ben a bécsi kéz gonoszul félrevezette 
a szerződő magyar államférfiakat. Ez idő 
Alatt bebizonyult, hogy a 67-es kiegyezés 
csak újabb válfaja a régi birodalmi egy* 
ségesitési törekvéseknek.

Látjuk ugyanis, hogy van magyar kor
mány és törvényhozás, de ez csak addig 
fungálhat, a mig a bécsi kéz politikai cir- 
culusait keresztül nem huzza, vagy nem 
találja magával szemben „az én házam po
litikáját“, avagy „az én hadseregem egy* 
eégét.“

A mig a jó, engedelmes kormányok csak 
belpolitikai és közigazgatási ügyekkel 
szórakoztak — addig nem volt baj. 
Addig forgott a közösügy rozoga sze
kerének kenctlen kereke, mint a paran
csolat.

Addig jól tángált! Mórt 1867-ben oly 
minisztérium vette kezébe az ügyek veze
tését, mely nemcsak jó osztrák, hanem 
bizonyos irányban magyar is volt.

A külügyi dolgokba nem avatkozott. 
Erre sem olca, sem alkalma nem akadt 
mert idegen országok kormányával a ma
gyar minisztérium nem érintkezhet. Ke* 
reskedelmi szerződéseket szintén nem köt* 
hét. Ez a bécsi kéz dolga! Követeket, 
képviselőket külföldre nem küldhet, nem 
nevezhet ki — ®de még csak nem is 
levelezhet velük közvetlen. Ha levelet 
akar magyar miniszter külföldre küldeni 
meg kell kérnie a császári lcülügyminisz* 
tért, hogy legyen szives azt közvetíteni. 
Pedig hát Ausztria speeziálisan ipari állam; 
Magyarország pedig különleges fölclmi- 
velő állam. Gazdasági érdekeik a külföl
dön különbözők, sőt határozottan homlok
egyenesen ellenkezők. Az osztrák-magyar 
követ, konzul, képviselő, residens, vagy 
megbízott, tehát csak az egyik fél gazda*

sági érdekeit képviselheti külföldön. Mind 
kettőét nem!

Hogy kiét képviseli, azt nagyon is jól 
érezzük.

De itt· a hadsereg kérdése· A világ 
minden államának hadseregét saját anya- 
nyelvén vezénylik, saját nemzetének 
zászlajára esketik fel. Nem pedig ide
gen nyelven tanítják s nem gyűlölt, ide
gen zászló alá sorozzák. A mi katonáink 
zászlaja a sárga-fekete. Vezényleti nyel
vük német s egyetlen magyar fiú 
se lehet hadnagy, ha nem tud né 
metül.

Bizony nem lehet! Ellenben sok száz 
generális közül alig tud egy-kettő magya
rul. Es ezenfelül a magyar katona; az a 
magyar gyerek, a kit magyar anya szült 
magyar földön; a kinek apja fizeti az 
adót a katonaság fentartása és eltartására,
— az a magyar gyerek még csak 
nem is Magyarország, hanem az osz
trák császár katonája. Bolond dolog 
biz ez!

Es ott van a vámközösség rendszere, 
mely arra van hivatva, hogy — Magyaí- 
oi'szág iparát s vele az anyagi jólétnejc 
akadálytalan fejlődését lehetetlenné tegye
— ezt a vámközösséget absolute nem lett 
volna szabad 1867-ben elfogadni. Mert 
lehet valaki a szabadkereskedés, lehet a 
védrendszer barátja, de az már mégsem 
egyéb, mint közgazdasági öngyilkosság, a 
mikor egy „méltányosnak“ keresztelt szö
vetkezésnél olyan rendszert hoztak * 
nemzet nyakára, mely sem nem védrend
szer, sem nem szabad kereskedés, ha
nem egyenesen arra van hivatva, hogy 
az osztrák iparnak adjon minden ár- 
mérséklő külföldi verseny ellen magas 
véd-, sőt prohibitiv vámokkal fedezett mo
nopóliumot Magyarország összes pia- 
czain.

Ezekből látható, hogy a 67-ik kiegyezés 
nem egyéb, mint Ausztri javára inaugurált 
abszolutizmus. Es észlelhető főleg az utolsó 
három-négy év eseményeiből, hogy a „bé
csi kéznek“, moly ma inkább keresztül 
akarja vinni a birodalmi egységesítés esz
méjét, mint akarták a múltban bármikor,
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1867 óta nincs szüksége osztrák, szász 
avagy cseh beamter-miniszterekre, hogy e 
tervét keresztülvikesse. Nincs! Kap ő 
erre a liazaáruló munkára magyar embert 
is eleget.

A januárban lezajlott választások óta új
ból a „lenni vagy nem lenni“ nagy kér
dése előtt áll nemzetünk. 1867 óta ugyanis 
Magyarország választó polgársága kilencz 
esetben adott igazat a kiegyezési mü vé
dőinek. Az utolsó választásóknál ez évben 
ellenük döntött . Mi, függetlenségi pórt kez
dettől fogva azt hirdetjük, hogy a 67-es 
kiegyezés valódi nemzeti szerencsétlenség! 
De a népmilliók szava csak most ismerte 
el hivatalosan a kiegyezést nemzeti sze
rencsétlenségnek.

Kp ezért, a magyar nemzetnek ma már 
nem lehet elegendő, ha Ausztria, ha a 
bécsi kéz holmi ideig-óráig tartó engemé- 
nyeket tesz velünk szemben. Nekünk nem 
elég az olyan Ezsau lencséjére emlékesz- 
tető engedmény, mely miatt azután a nem
zet egész jövőjét kellene az osztrák érde
kekért áruba bocsátani.

Nekünk az kell, hogy Ausztria, hogy 
a bécsi kéz szűnjön meg mielőbb és 
végkép Magyarország házi ügyeibe avat
kozni.

Mert látjuk és tudjuk négyszáz eszten
dős nemzeti sérelmeink hosszú sorozatából» 
hogy a mai és a maihoz hasonló visszás» 
törvénytelen és alkotmányellenes abszolu* 
tisztikus állapotokat minden egyes alka
lommal az a bécsi kéz által inaugurált szel
lem teremtette meg, mely fölött áll a ma
gyar kormánynak, mely nem ismer ma
gyar· törvényt s melynek a magyar· alkot
mány egyszerűen „smarn !“, mely a valódi 
hazafias szellem megnyilatkozását nap
nap után akadályozza, a mely közszelle
münket naponkint meghamisítva tükrözi 
vissza s mely daczára az alkotmánynak, 
folyton létezik és garázdálkodik, mert ma
gyar- kormányférfiaink csak császár t ismer
nek, de magyar királyt nem.

A most napir enden levő sévelmi ügy a 
nemzeti függetlenség, vagy a további já
romviselés kérdése. Ez a kérdés az ébre
dés, a szabadulás, vagy az idegen ér*

dekek nyomása közti problémának nagf  
barcza.

Ha a magyar nemzetnek csakugyan van 
önérzete s van akarata, akkor nem riad 
vissza az osztrák fenyegetésektől és nem 
juhászkodik meg a bécsi kéz simogatósaira { 
s azt mondja az írás szavaival: „vigyáz
zatok és imádkozzatok, hogy kisértetb· 
ne jöjjetek.“

Ne üljön tehát fel a nemzet a fenyege
téseknek és ne féljen a nemzet az erőszak 
politikájától, hanem kergessék pokolba a 
hazafiak azokat a báránybőrbe öltözőt* 
farkasokat, a kik megakarják ejteni, vagy 
tántorítani a nemzeti ügy harczosait. Mer* 
hazánk négyszáz esztendős múltjában min
den egyes elnyomási kísérlet alkalmával 
ugyanezek a jelenségek, ravaszkodások, 
fogások, megfélemlitési és megvesztegetési 
kísérletek ütögették fel fejüket, a melyek
nek most élő tanúi vagyunk.

Ha a nemzet férfias szilárdsággal kitart 
a haza igazai mellett, akkor visszaszerez
hetjük mindazt, a mi isteni és emberi tör
vények szerint Magyarországot megilleti. 
Es a jelenségek után ítélve, a nemzet fenn 
akarja tartani ősi alkotmányát.

I'enn is fogja tartani, de csak a 48-as 
alap restaurálásával. Arra kell tehát rávenni 
a koronát, hogy állítsa vissza esonkittat- 
lanul a 48-as törvényeket, s tartsa és tar
tassa meg azt hűségesen mindenkivel, 
f S ha fog akadni valaki, aki képes lesa 
erre reávenni az uralkodót, az sokkal 
hasznosabb szolgálatot fog neki tenni, ruin* 
azok az udvari szolgák, akik a birodalom 
egységesítési irány erőszak olásával alapja· 
jában rázták meg a birodalom biztonságát. 
Mert jó lesz egyszer már megtanulni Λ 
bécsi „örök bölcs“ politikai doktoroknak is, 
hogy ma már minden halad. A természet 
haladó örök törvényét nem lehet megbán- 
czolni s megkorbácsolni, mint tette a pere* 
zsarnok a tengerrel.

A természet ölük törvénye pedig a leg
merevebb ellentétben áll a „Gesammt Mon
archie“ rögeszméjével, igen! EllentétbenI 
Mert ez az eszme egyedül magán Magyar" 
országon is megtörik. Hisz ezer év óta él 
itt a magyar. „Nemzetek jöttek, mentek.



múltak* el mellőle és mellette s a magyar 
helyén maradt.

Nohál· nagyon furcsa kívánság az, hogy 
ez az ezeresztendős  Magyar ország a 
szá zé v e s  osztrák Monarchia kedvéért 
mondjon le azokról az aspirációkról, 
melyekért négyszáz év óta patakokban fo
lyik a vér.

Erről nem fog lemondani. Nem! Mert 
aranyigazság Kossuth Lajos e mondása. 
„Sok dolog felett lehet alkudni, de a f ü g 
getlenség felett nemzetnek alkudni nem 
lehet!“

Nem is fogunk!
Nem! Soha! Soha! Soha!

Nyomatott a Magjai UjeagMaM-Kesivinylireastgeiil, Budapest, IV., Vánmegjc-Hl«»» l t .




