
„Két út volt nyit va e rész ben, ti. vagy a né ma
el len ál lás sulyával az erõ szak nak el len sze gül ni és
így azt idõ vel annyi ra meg zsib basz ta ni, hogy az
kény te len le gyen utol já ra en ged ni, – vagy pe dig
az erõt erõ vel meg tör ni és fel hasz nál ván az el sõ
ked ve zõ al kal mat, sík ra lép ni el szán tan és min -
dent min de nért koczkáztatni.”1 Ezek kel a sza vak -
kal Éber Nán dor De ák-pár ti kép vi se lõ je lölt for -
dult 1869. már ci us 6-án a szé ki ke rü let vá lasz tó i -
hoz. A je len tõs fi gyel met ki vál tó be szé det a Va sár -
na pi Új ság a kö vet ke zõ kép pen jel le mez te: Éber
egy „kitünõ programm-beszéddel [lé pett fel – P.
J.], mely ben a köz jo gi alap mel lett ha tá ro zot tan
nyi lat ko zik s kö ve ten dõ po li ti kán kat és a re for -
mo kat hangsulyozza”.2 Je len leg azon ban nem a
köz jo gi tar ta lom mi att sze ret nénk az ol va só fi -
gyel mét az emig rá ci ó ból 1867-ben ha za té rõ és
dip lo má ci ai ta pasz ta la tok kal ren del ke zõ Éber re
és sza va i ra irá nyí ta ni, ha nem a kö zel múl tat, az
1850-es éve ket és a ki egye zés elõz mé nye it ér tel -
me zõ ré sze ket szán dé koz zuk ki emel ni. Éber
ugyan is olyan prob lé mát kö ze lí tett meg kortesnyi-
latkozatában, mely je len írás nak is köz pon ti ele -
mét ké pe zi, ez pe dig a passzív el len ál lás kor tár si
ér tel me zé se és ér té ke lé se.

Mi e lõtt rész le te seb ben fog la koz nánk Éber be -
szé dé vel és a kor tár si meg nyi lat ko zá sok egy ré szé -
vel, né hány szó ban ér tel mez nünk kell ma gát a
passzi vi tás po li ti ká ját. Ko ráb bi írá sa ink ban rész le -
te sen fog la koz tunk a passzív el len ál lás hoz kap -
cso ló dó mí to szok kal, azok for má ló dá si fo lya ma ta -
i val, most azon ban nem sze ret nénk meg is mé tel ni
a ko ráb ban meg fo gal ma zott gon do la to kat, ha nem
el sõ sor ban a kor ban meg je le nõ ér tel me zé si le he tõ -60

2014/11

„Van ne künk Auszt ria 
el le né ben egy, bár 
las san mun ká ló, 
de biz tos ha tá sú 
fegy ve rünk; nem ujat
mon dok, mert sok szor
mond va volt: a passiv
ellentállás.”

PAP JÓ ZSEF

A PASSZÍV EL LEN ÁL LÁS 
OL VA SA TAI 
A 19. SZÁ ZA DI SZÖ VE GEK BEN



sé ge ket fog juk át te kin te ni. Fon tos nak tart juk hang sú lyoz ni, hogy ami kor a passzív el -
len ál lás mí to szá ról írunk, ak kor nem ar ra aka runk utal ni, hogy a ma gyar tár sa da lom
el fo gad ta vol na az oszt rák ha ta lom lo ja li tá sát, azo no sult vol na az zal. A fenn ma radt
for rá sok ból, a kor szak ele jé rõl szár ma zó tit kos szol gá la ti je len té sek bõl is mert a ki ala -
ku ló el nyo mó rend szer rel kap cso la tos ál ta lá nos el len szenv. A po li ti kai elit azon ban
sa ját ma ga tar tá sá nak ma gya rá zá sá ra és leg ali zá lá sá ra a mí tosz te rem tés esz kö zét al -
kal maz ta. A vissza em lé ke zé sek, az ön élet írás ok az 1848–49–es sze rep re kon cent rál -
tak, és el fe led kez tek ar ról, ami azu tán kö vet ke zett. 

A passzív el len ál lás mint egy el nyo mó ha ta lom mal va ló spe ci á lis konf ron tá ci ót
le író fo ga lom, aho gyan azt a ké sõb bi ek ben lát ni fog juk, az 1860–as évek po li ti kai
köz nyelv ében is lé te zett. A „nem cse lek vés ben” meg nyi lat ko zó tár sa dal mi el len ál -
lást je löl ték ve le, mellyel az egyén – hang sú lyo zot tan – a ma ga mód ján, a le he tõ sé -
ge i hez mér ten já rult hoz zá a ha ta lom mû kö dé sé nek aka dá lyo zá sá hoz, és így ez zel
a – gyak ran tit kos – konf ron tá ló dás sal se gí tet te elõ an nak bu ká sát. Az egyé ni ma ga -
tar tás for mák nak vol tak, le het tek a kor tár sak (és nem csak kor tár sak) szá má ra vég le -
tes, így egy ér tel mû meg íté lés alá esõ ese tei, hi szen ter mé sze te sen a ha ta lom mal va -
ló egy ér tel mû konf ron tá ci ó nak szá mí tott az emig rá ció vagy a ma gyar or szá gi tit kos
moz gal mak ban va ló rész vé tel. A kol la bo ráns ma ga tar tás azon ban már ko ránt sem
ilyen egy ér tel mû ka te gó ria, en nek meg íté lé se már né zõ pont kér dé se le he tett. Kol la -
bo rá ci ó nak szá mít ha tott akár ma ga a nem cse lek vés, a ha ta lom mal szem be ni né ma
ma ga tar tás, leg alább is az el len ál lást nyíl tan fel vál la lók, sze mé lyes eg zisz ten ci á ju -
kat ve szé lyez te tõk sze mé ben. Ez zel el len tét ben akár a ha tal mi struk tú rá ban sze re -
pet vál la lók is el len ál lók ká vál hat tak a ma guk mód ján, hi szen ti tok ban aka dá lyoz -
hat ták a hi va tal mû kö dé sét. A po li ti kus ke zé ben, a po li ti kai szö ve gek ben en nek a
prob lé má nak a ke ze lé sét szol gál hat ta a passzív el len ál lás ra va ló hi vat ko zás, ami a
nem cse lek vést és bi zo nyos ese tek ben a ha ta lom mal va ló ko ope rá ci ót emel te az el -
len ál lás kö ré be.

A kol la bo rá ció kü lön bö zõ ol va sa tai

El sõ ként a ha ta lom mal együtt mû kö dõ em be rek te vé keny sé gé nek ér té ke lé si le he -
tõ sé ge it te kint jük át két egy más tól igen el té rõ pél da – a fel men tés és az el hall ga tás –
se gít sé gé vel.

A fel men tett: Kecskeméthy Au rél, a ma gyar ér zel mû cen zor

A hi va ta lá val a közt se gí tõ, így po li ti ka i lag he lye sen cse lek võ sze mély re jól is mert
pél dát szol gál tat Kecskeméthy Au rél. Az ön kény ura lom alatt cen zo ri ál lást vál la ló,
há nyat ta tott sor sú Kecskeméthy el mé le ti leg a kol la bo ráns ti pi kus pél dá ját je lent het -
te kor tár sak, így az új ság író Falk Mik sa szá má ra is, hi szen a cen zort te kint het jük a
sza bad el vû új ság író leg fon to sabb el len fe lé nek. De va la mi egé szen más kép bon ta ko -
zik ki ró la a Falk Mik sa ál tal írt, köz is mert nek te kint he tõ, a Kor- és jel lem rajz ok cí -
mû mun ká ban nap vi lá got lá tott jel lem zés bõl.3 Falk egy 1890-ben írt cik ké ben a kö -
vet ke zõ sza vak kal szólt a Ma gyar Saj tó cí mû lap ban sze re pet ka pó, ott tár ca cik ke ket
író Kecskeméthyrõl: „Au rél ba rá tunk nak, mon dom, fur csa hely ze te volt; ö ugyan is,
mint rend õr sé gi biz tos a rend õr ség saj tó hi va ta lá hoz volt be oszt va és ott czenzori
mun kát vég zett, kü lö nö sen pe dig a ma gyar iro dal mi ter mé kek el len õr zé sé vel volt
meg bíz va. A bé csi ha tó ság, mi kor meg tud ta, hogy Kecskeméthy az uj ma gyar lap
mun ka tár sai kö zé tar to zik, tel je sen meg volt nyug tat va, de tel je sen meg vol tunk
nyug tat va mi is, mert tud tuk, hogy Kecskeméthy, hi va ta los ál lá sá nak dac zá ra is, ma -
gyar érzelmü em ber, a ki so ha sem fog ben nün ket el árul ni.”4
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Az 1850-es évek ben új ság író ként dol go zó Falk Mik sa te hát 1890-ben ha tá ro zot -
tan fel men tet te a cen zor Kecskeméthyt. Kecskeméthy – Falk ol va sa tá ban – Johann
von Kempen rend õr mi nisz ter em be re ként, a lap pe dig a rend õr mi nisz ter és Ale xan -
der Bach bel ügy mi nisz ter „aknaharcz”-ának egyik fon tos te re pe ként je len he tett meg.
A Ma gyar Saj tó, Kempen vé dõ szár nyai alatt, ma gyar ér zel mû irány vo na lat tu dott
kép vi sel ni, mely fe lett a min den ha tó bel ügy mi nisz ter nek nem volt ha tal ma – leg -
alább is így nyi lat ko zott Falk 1890-ben.5

Kecskeméthy azon ban a nap ló já ban több ször õszin tén val lott iden ti tá sá ról,
Falkhoz fû zõ dõ kap cso la tá ról. Ezek ben a so rok ban azon ban kis sé más kép ben je le -
nik meg elõt tünk az ún. nem ze ti cen zor. 1856. jú ni us 22-én pél dá ul a kö vet ke zõ kép -
pen fo gal ma zott Kecskeméthy: „A nem ze ti sé gi s ál lam pol gá ri ér zü le tem közt lé tez
meg ha son lás, me lyet ki egyen lí te ni csak ne he zen meg sze rez he tõ el fo gu lat lan ság ké -
pes, az óhaj tott ki egyen lí tés hez jó val kö ze lebb ho zott; e nem zet nem egye dül szá ma
mi att van má sod rend sze rep re ren del tet ve; ne ta gad juk meg azért; in kább va gyok
ma gyar, mint cseh vagy né met; de min de nek elõtt az auszt ri ai bi ro da lom pol gá ra va -
gyok, s csak mint ilyen va gyok ma gyar. Ez oly egy sze rû, de mi ke vés nek fér ez fe jé -
be azok kö zül, kik pub li cis ták nak, köz sze rep re hi va tot tak nak hi szik ma gu kat. Ma -
gyar po li ti ka nincs, mert nem volt so ha; csak auszt ri ai po li ti ka lé tez he tik; a köz bi ro -
da lom solidáris jó lé te; ha van és le het harcz, ezért kell len ni; a separatismusnak
nincs jó zan alap ja, csak za va ros ér zel mek.”6

Az 1856-ban még Falkról me leg szív vel író auszt ri ai pol gár 1860-ban – a kon zer -
va tí vok hí vé vé vál va – már egé szen más ként írt iden ti tá sá ról: „Falk Mik sá val vé le -
mény kü lönb sé gek. Õ a he nye tu dó sok szen ve dõ le ges, én az aristokraták te võ le ges
po li ti ká já hoz szí tok. Egyéb iránt Falknak könnyû metier a po li ti ka: ne ki nincs ma gyar
szive. Mint mon dám is ne ki cosmopolitika for ra dal mi dog má i ra: köz tünk az a kü -
lönb ség, hogy én ma gyar va gyok, te nem.”7

Kecskeméthy nap ló ja te hát egé szen más ké pet kö zöl a cen zor ról, mint aho gyan
azt a vissza em lé ke zõ Falk lát tat ta. A nap lóból in kább egy ko moly anya gi gon dok kal
és ál lá so kért ki lin cse lõ, azért akár még a (re)katolizálást vál la ló, küz dõ em ber ké pe
bon ta ko zik ki elõt tünk. Egy olyan em be ré, aki nek te vé keny sé gé re a meg él he tés
kény sze re job ban rá nyom ta a bé lye gét, mint az elv hû ség. A Bach hal kö ze li kap cso -
lat ban lé võ zsur na lisz ta a rend szer de lén sa ját sza vai alap ján azo no sult az ön kény -
ura lom vi lá gá val. A nap ló ál tal köz ve tí tett ma ga tar tás és iden ti tás ne he zen il leszt he -
tõ azon ban a passzív el len ál lás mí tosz rend sze ré be, a sze rep lõ azon ban még is a fel -
men tett kol la bo rán sok kö zé ke rült.

Az el hall ga tott múl tú Bach-hu szár, Hõke La jos

A passzív el len ál lás el mé le té nek és gya kor la tá nak leg tel je sebb le írá sa Hõke La jos
Ma gyar or szág újabb ko ri tör té ne te cí mû mun ká já nak II. kö te té ben je lent meg az
1890-es évek ele jén. Nem szán dé kunk en nek a mun ká nak rész le tes be mu ta tá sa, hi -
szen azt már több ször meg tet tük, je len leg mint ka rak ter tí pus foglakoztat min ket
Hõke alak ja. Az em lít tet szö veg rõl már ko ráb ban bi zo nyí tot tuk, hogy nem Hõke tol -
lá ból szár ma zik, az óta Hermann Ró bert meg gyõ zõ en ér velt Ja kab Elek szer zõ sé ge
mel lett, amit egy ér tel mû en el is fo gad ha tunk.

Je len eset ben azon ban a prob lé mát más ol dal ról kö ze lít jük meg. Ugyan is az
foglakoztat most min ket, hogy a Hõke-szövegeket köz lõ, azo kat egy sé ges mun ka ként
meg je le ní tõ és – mint Hermann-nál ol vas hat juk –, Ja kab Elek írá sa i val ki egé szí tõ
Sza bó Fe renc elem éri plé bá nos mi ért tar tot ta fon tos nak el hall gat ni Hõke múlt ját, ne -
ve ze te sen a Bach-kor szak ban va ló hi va tal vál la lá sát. A fel men tés itt ta lán más ként ér -
ke zett meg, hi szen csak a na gyon fi gyel mes ol va só vá laszt ja ket té a szö veg kü lön bö -62
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zõ ré te ge it, és ek kor de rül het ki csu pán, hogy a passzi vi tás le író ja nem le het Hõke.
Ma gunk a mí tosz te rem tés vagy leg alább is a mí tosz nak va ló meg fe le lés igé nyét tart -
juk a szer kesz tõ-szö veg köz lõ ma ga tar tá sa oká nak.

Hõke ugyan is vál lal ta te vé keny sé gét, sõt írt is ar ról, azon ban a nem so kat idé zett
so rai egy ál ta lán nem il lesz ked tek a passzív el len ál lás vi lá gá ról ki ala kí tott kép be. A
szol no ki vissza em lé ke zé sei 1890-ben, egy év vel a ha lá la elõtt je len tek meg a Jász-
Nagy-Kun-Szolnok cí mû lap ban.8 A már ci us 16-ai cik ké ben pél dá ul az ab szo lu tiz -
mus 11 évét Szol nok el sõ arany ko rá nak mi nõ sí tet te, hi szen me gyei tiszt vi se lõk töl -
töt ték meg a kis vá rost, és ez va ló di fej lõ dést ered mé nye zett a te le pü lés éle té ben. A
passzív el len ál lás szem pont já ból azon ban a so ro zat áp ri lis 13-ai cik ke je len ti a leg -
ér de ke sebb da ra bot. Eb ben Hõke, egyéb tár sa dal mi és egy ház po li ti kai ese mé nyek
mel lett, be szá molt egy szol no ki bál ról, amit a me gyei tör vény szék hi va tal no kai szer -
vez tek 1853 ele jén a la kos ság szá má ra. „A fõ ren de zõk amennyi nem ze ti há rom szí nû
szökkélõ szö vet volt a szol no ki bol tok ban, össze vet ték s a te rem fa la it, plafondját
mind te le fi gu ráz ták ve le.” Hõke is a szer ve zõk kö zött volt, õ fo gad ta a ven dé ge ket.
„A tánc vi ga lom csár dás sal kez dõ dött, azu tán ke rin gõ vel foly tat ják.” A passzív el len -
ál lás éve i nek mint ha in ver ze, szar kasz ti kus pa ró di á ja je len ne meg e so rok ban: a
Bach-hu szá rok fel dí szí tett ter mek ben csár dást tán col nak a ma gyar le á nyok kal. A
cikk zárósorai pe dig a rend szer bu ká sát és an nak kö vet kez mé nye it mu tat ják be:
„Akik tíz év alatt bár mi ok ból hi va tal hoz nem jut hat tak, most ép pen az érdemöknél
fog va ju tal mat, hi va talt kö ve tel tek ma guk nak. Az eg ri me gyei gyû lé sen fel ol vas ták az
1848-iki bi zott sá gi ta gok ne ve it. Aki ez óta bár mi kis hi va talt vi selt; rá ki ál tot ták: meg -
halt! ho lott volt köz tük sok hon véd, ki a ha zá ért vér zett. Ilyen volt a szol no ki tiszt -
vi se lõk kö zül is vagy husz… Ám bár az ak ko ri köz vé le mény sze rint én is meg hal tam,
most har minc év mulva is élek, és a szol no ki él mé nye im bõl egynémit, bár az írás a
77 éves be te ges, de ép ke dé lyû em ber nek már ne he zen megy, íme kö zöl ni is bír tam”
– szólt ke se rû iró ni á val a szer zõ. 

De ák Fe renc há rom le ve le

A két ke vés bé is mert sze rep lõ után rö vi den szól ni kell De ák Fe renc sze re pé rõl, an -
nak ér tel me zé si le he tõ sé ge i rõl. Hi szen a passzív el len ál lás ma ga tar tás for má ját szin -
te egy ön te tû en hoz zá kap csol ja az el múlt 150 év (szak)irodalma.

De ák a pél da mu ta tó po li ti kus

Köz is mert tény, hogy De ák az 1850. áp ri lis 25-én Kehidán írt le vél ben az „imént
el múlt idõk szo mo rú ese mé nyei”-re és a fenn ál ló vi szo nyok ra hi vat koz va vissza uta -
sí tot ta Anton Schmerling bi ro dal mi igaz ság ügy-mi nisz ter fel ké ré sét, mely ben „a ma -
gyar ma gán jog kö ré be tar to zó több kér dés iránt” ren de zett tár gya lás ra hív ta fel õt.9 A
le vél lel kap cso la tos is me re te ket már ko ráb ban pon to sí tot tuk, ek kor szól tunk ar ról,
hogy a le ve let nem az ál ta lá no san idé zett meg je le né si he lyén, az Ost-Deutsche Post
ha sáb ja in kell ke res nünk, ha nem a Wanderer jú li us 10-ei szá má ban. An nál a lap nál,
ahol eb ben az idõ ben épp a fen tebb em lí tett, a Pes ti Nap ló val is kap cso lat ban ál ló
Falk Mik sa ír ta a ma gyar or szá gi vo nat ko zá sú cik ke ket. 

Hermann Ró bert ku ta tá sai alap ján tud juk, hogy a le vél rõl 1862-ben tör tént elõ -
ször em lí tés, a tel jes szö ve get pe dig el sõ al ka lom mal – a té ves meg je le né si hely em -
lí té sé vel – Kónyi Ma nó kö zöl te 1882-ben. A fen ti ek ben em lí tett Ja kab Elek-fé le szö -
veg ben ka pott kü lö nös je len tõ sé get De ák le ve le, hi szen azt ol vas va és le má sol va
dön töt tek a nagy sze be ni bör tön rab jai a passzív el len ál lás mel lett. Így vál ha tott De -
ák a moz ga lom má szé le se dõ ma ga tar tás ve zé ré vé. A szer zõt azo no sí tó Hermann
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azon ban nem csak ar ra hív ta fel a fi gyel met, hogy a kü lön bö zõ át vé te lek ben ho gyan
emel ke dett a kez de ti né hány tu cat má so lat több ezer pél dánnyá, ha nem ar ra is, hogy
Ja kab Elek 1850. áp ri lis 26-áig ra bos ko dott a nagy sze be ni bör tön ben, te hát ott biz to -
san nem ol vas hat ta De ák elõ zõ nap kelt írá sát. Az tény, hogy a Kónyi-féle szö veg köz -
lés után 10 év vel meg je le nõ „Hõke”-munka szin tén az Ost-Deutsche Postra hi vat ko -
zik. Azt azon ban már nem tud juk el dön te ni, hogy Ja kab hol ta lál ko zott elõ ször a le -
vél lel egy ko ra be li köz lés ben, és csak a meg je le né si he lyet és pon tos tar tal mat vet te
át Kónyitól, vagy eset leg min den te kin tet ben Kónyi volt a fõ for rá sa. 

A le vél hez kap cso lód va te he tõk fel ta lán a leg fon to sabb kér dé sek: pon to san mit
nem vál lalt el De ák Fe renc, és mi le het tet ma ga tar tá sá nak az oka? Ki kell emel ni,
hogy a ha za böl cse nem egy ál lást uta sí tott el, sõt azt is ki je lent het jük, hogy klasszi -
kus ér te lem ben vett fi ze té ses ál lást még az al kot má nyos pe ri ó du sok ban sem töl tött
be. Így te hát ma ga tar tá sa ke vés sé je lent he tett olyan pél dát, mely nek alap ján a hi va -
tal no kok, vár me gyei tiszt ség vi se lõk az ál lá sok vissza uta sí tá sá ra szán hat ták vol na el
ma gu kat. De á kot egy bi zott sá gi mun ká ra kér ték fel, ahol azon ban ta lán nem is el sõ -
sor ban a szak ér tel mé re volt szük ség, ha nem a sze mé lyé ben rej lõ le gi ti má ci ós le he -
tõ ség re. Ha ugyan is a Bat thyá ny -kor mány volt mi nisz te re tár gyal ni kezd a sza bad -
ság har cot le ve rõ, az or szá got tör vény te len mó don a Bi ro da lom ba in teg rá ló ha ta lom -
mal, el is me ri an nak tár gya lá si po zí ci ó ját, te hát le gi ti mál ja a re zsi met.
Schmerlingnek ép pen er re lett vol na leg in kább szük sé ge, hi szen bi zo nyá ra akadt
más sze mély is, aki ki vá ló an ér tett a ma gyar jog rend szer hez, de õ nem volt ko ráb ban
mi nisz te re az or szág nak. De ák ha son ló an ah hoz, ahogy majd 1860 de cem be ré ben
nem lesz haj lan dó részt vál lal ni a her ceg prí má si ér te kez let vá lasz tá si rend szert meg -
ha tá ro zó ülé sén – hi szen ez zel még ak kor is el is mer te vol na azt a Fe renc Jó zsef ál tal
hir de tett alap el vet, hogy az áp ri li si tör vé nyek jog ér vé nyü ket vesz tet ték, ha ott az V.
tör vény cikk mel lett ér vel –, 1850-ben is egy ér tel mû en ér zé kel te hely ze tét, mint az
el sõ fe le lõs ma gyar ka bi net li be rá lis mi nisz te re uta sí tot ta vissza a tör vény te len jo -
gok kal élõ li be rá lis mi nisz ter fel ké ré sét. Ma ga tar tá sa te hát a po li ti kai passzi vi tás ra,
a tár gya lá sok el uta sí tá sá ra je lent he tett pél dát, de – mint lát juk – más ese té ben ez
sem volt ennyi re egy ér tel mû.

A ha ta lom mal va ló együtt mû kö dés re biz ta tó De ák Fe renc

De ák 1850-es évek be li te vé keny sé gé nek fon tos ele me a Szõgyény-Marich Lász ló -
val va ló kap cso la tá nak ala ku lá sa. Az idõ szak ból szár ma zó sze rény de á ki ha gya ték
kü lö nö sen fon tos, de az elõb bi nél sok kal rit káb ban idé zett da rab jai, a két po li ti kus
kö zöt ti le vél vál tás do ku men tu mai. Pe dig Szõgyény azon ke vés em ber kö zé tar to zik,
aki rõl biz to san tud juk, hogy út mu ta tást kért De ák Fe renc tõl ar ra vo nat ko zó an, hogy
a szá má ra fel kí nált hi va talt, a bi ro dal mi ta ná csi tag sá got el vál lal ja-e.

Szõgyény, az 1851-re vo nat ko zó em lék ira ta sze rint, so ká ig ha bo zott a bi ro dal mi
ta ná csi tag ság gal kap cso la tos dön tés ügyé ben, mi vel „a kor mány el ve i vel mi ben sem
ér tet tem egyet és irá nyá nak meg vál toz ta tá sá hoz mi re mé nyem sem volt” – ír ta. Mi -
vel azon ban nem akar ta meg sér te ni a csá szárt, és úgy vél te, ta lán ezen az úton le he -
tõ sé get kap hat a bi ro dal mi po li ti ka be fo lyá so lá sá ra, ha bo zott a fel ké rést vissza uta sí -
ta ni. Ezért mi u tán „Bécs bõl és Pest rõl ba rá ta im és elvrokonaim szá mos le vél ben biz -
tat tak az ál lás el fo ga dá sá ra, sõt De ák Ferencz is, ki vel le ve le zés ben nem áll tam, de
ki nek ez al ka lom ból ta ná csát ki kér tem, igen szivélyesen és mél tá nyo san nyug tat ta
meg scrupulusaimat: el ha tá roz tam ma ga mat ez ál lás el fo ga dá sá ra” – foly tat ta a
vissza em lé ke zé sét.10

De ák idé zett vá la szá nak a leg fon to sabb rész le tét ta lán a kö vet ke zõ so rok tar tal -
maz zák: „En ged je meg Nagy mél tó sá god is mé tel nem, a mit fön tebb mon dot tam: hogy64
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azon fér fi ak iránt, a ki ket tisz ta jel le mük és jobb, ne me sebb egyé ni sé gük mi att a szó -
nak leg szebb, leg va ló dibb ér tel mé ben tisz te lek, erõs és in gat lan az én bi zal mam.
Nagy mél tó sá go dat fél re ér te ni ak kor sem fog nám, ha va la mely lé pé sét nem ér te -
ném.”11 A vissza uta sí tás ra va ló fel szó lí tás he lyett te hát a biz ta tást és a tö ret len bi zal -
mat ju tat ták ki fe je zés re De ák sza vai. De ák Szõgyénynek szó ló le ve le nem ma radt ti -
tok ban a jól ér te sült kor tár sak elõtt. Antunovics Jó zsef 1850. jú li us 15-én írt le ve let
Kecskeméthy Au rél nak, mely ben ki fej tet te, hogy nem lát ja cél sze rû nek az adott kö -
rül mé nyek kö zött a kon zer va tí vok po li ti ká ját tá mad ni, hi szen ab ban az idõ pont ban
õk vol tak azok, akik va ló ban te het tek va la mit az or szág ér de ké ben. „De ák is, mint
hal lom, ép pen emi att nem tesz sem mi aka dályt a kon zer va tív urak céljainak”– utalt
De ák Szõgyényhez írt le ve lé re.12

De ák még 1854 de cem be ré ben is a to váb bi hi va tal vi se lést ja va sol ta az új ra hoz zá
for du ló Szõgyénynek. „..ha azon be csü lés és tisz ta, in ga tat lan tisz te let, melylyel
irán tad va gyok, nö ve ked het nék, bi zo nyo san nö vel né az, hogy áldozatúl ho zod idõ -
det, örö me i det, nyu gal ma dat hely ze ted nek csak azért, hogy va la mi jót esz kö zöl hess
köz ügy re és egye sek re, s nem ri adsz vissza még ak kor sem, mi dõn a ki vi he tõ csak
igen cse kély...”13 – nyi lat ko zott le ve lé ben De ák, mely sok kal töb bet je lent he tett
Szõgyény szá má ra egy sze rû biz ta tás nál. 

De ák és a bi ro dal mi ta ná csos kap cso la tát to vább ár nyal ja, hogy a volt igaz ság ügy-
mi nisz ter a sze mé lyes jó vi szony el le né re sem volt haj lan dó hi va ta lo san ta nács koz -
ni az oszt rák ál lam ha ta lom ban részt ve võ Szõgyény-Marich Lász ló val. De ák szá má -
ra mást je len tett Szõgyény ál lás vál la lá sá nak ma gán em ber ként va ló tá mo ga tá sa, és
mást a bi ro dal mi ta ná csos sal, te hát az ál ta la tör vény te len nek és ide ig le nes nek te kin -
tett ál lam ha ta lom kép vi se lõ jé vel va ló hi va ta los ta nács ko zás. A sze mé lye sen vál lalt
po li ti kai passzi vi tás ugyan is in kább ezt ta kar ta. Szõgyény vissza em lé ke zé se sze rint
De ák 1859-ben úgy vél te, hogy „az 1848–diki tör vé nyek alap ján egybehivandó ma -
gyar or szág gyû lés ál tal vé li egye dül a tör vé nyes ren det hely re ál lít ha tó nak, a mely
úton azu tán a Ma gyar or szág és a bi ro da lom köz ti vi szo nyok a vál to zott kö rül mé -
nyek hez ké pest ren de zen dõk len né nek.”14

De a de á ki ál lás pont tal és az er re vo nat ko zó for rá sa ink kal kap cso la tos kér dé se ket
csak bo nyo lít ja, hogy a fen ti szö ve get köz lõ Kónyi Ma nó „meg fe led ke zett” Szõgyény
vissza em lé ke zé sé nek az ezt kö ve tõ so ra i ról – ugyan is ed dig szó sze rint vet te át
Szõgyény szö ve gét –, és nem tett em lí tést ar ról, hogy a szö veg ezen a he lyen még
nem pont tal zá rult. Szõgyénynél itt csak pon tos vesszõ kö vet ke zik, majd pe dig a kö -
vet ke zõ ol vas ha tó: „opportunitás szem pont já ból azon ban meg en ged te, hogy ta lán az
1848 elõt ti tör vé nyek alap ján is le het ne a ren de zést esz kö zöl ni, mi re azu tán Szé che -
nyi azt mon da: »Deák Ferencz még a za la eger sze gi me gye ház ab la ká ból né zi a vilá-
got«.”15 Ar ra nem tu dunk vá laszt ad ni, hogy De ák tól szár ma zó nak te kint he tõk-e a
vissza em lé ke zés ben sze rep lõ, az 48-as alap al ter na tí vá ja ként meg je le nõ, 1848 elõt ti
ala pon va ló meg egye zés le he tõ sé gét nyit va ha gyó gon do la tok, vagy az ok tó be ri dip -
lo ma utó la gos iga zo lá sát kell ben nük lát nunk. (Vé le mé nyünk sze rint in kább az
utób bi ol va sat nak van na gyobb va ló szí nû sé ge.) Az azon ban jól ér zé kel he tõ, hogy a
de á ki po li ti kai fel fo gás ról ki ala kí tott kép hez nem il lesz ke dõ szö veg – va ló szí nû leg
nem vé let le nül – ki ma radt a Kónyi Ma nó ál tal szer kesz tett mun ká ból 

Az el len ál ló elit, a passzív el len ál lás az or szág gyû lé si vi ták ban

Az is mert sze rep lõk és az utó la gos ér tel me zé si le he tõ sé gek után néz zük meg, mi -
ként hasz nál ta a fo gal mat a kor po li ti kai elit je, mi lyen kon tex tus ban je lent meg az az
1861-es or szág gyû lés vi tá i ban. Annyit elõ ze te sen szük sé ges nek lá tunk le szö gez ni,
hogy a passzív el len ál lást az „el múlt 12 év vel” kap cso la tos meg szó la lá sok ban szin te
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evi den ci a ként em le get ték, a szó kap cso la tot hasz nál ták és is mer ték, azon ban több ér -
tel me zé si le he tõ ség je lent meg eb ben az eset ben is. 

Egy Bach-hu szár a par la ment ben

A passzí van el len ál ló el len té te te hát a kol la bo ráns, a Bach-hu szár, aki nek po li ti -
kai ak ti vi tá sát he ve sen uta sí tot ták el az al kot má nyos idõ szak ban. 1861-ben azon ban
be kö vet ke zett a skan da lum: egy ön kény ural mi hi va tal no kot, aki egy ben musz ka ve -
ze tõ is volt, or szág gyû lé si kép vi se lõ vé vá lasz tot tak. Õ a ru szin nem ze ti sé gû
Dobránszky Adolf, aki nek iga zo lá si ügyé ben vi lá gos sá vált, hogy a még oly egy ér tel -
mû nek tû nõ kér dé sek is ko moly prob lé má kat vet het nek fel.

Dobránszky 1849-ben je len tõs sze re pet vál lalt az orosz in ter ven ci ós se re gek mel -
lett, ami ért cá ri ki tün te tés ben is ré sze sült. En nek el le né re 1861-ben a Sá ros vár me -
gyei zborói ke rü let ben kép vi se lõ vé vá lasz tot ták. Az or szág gyû lés azon ban nem iga -
zol ta a man dá tu mát, és több kép vi se lõ is he ves be széd ben ítél te el az ese tet. A szin -
tén sárosi po li ti kus, a hét hár si Bá nó Jó zsef azon ban még is a man dá tum iga zo lá sá ra
tett ja vas la tot. A meg döb be nést ki vál tó Bá nó – úgy mond – meg nyu god va nyug táz ta,
hogy nem a vá lasz tás tisz ta sá ga, nem a kép vi se lõ nem ze ti sé ge és sze mé lyi sé ge mi att
ke rült vizs gá lat alá az eset, ha nem el já rá si sza bály ta lan sá gok okán. „De ha volt né -
mi el len szenv az ö ne ve el len, ak kor azt mon dom, hogy az a Bach-rend szer nek kö -
vet ke ze tes és 12 év óta min dig hû baj no ka el len volt, és hogy ezen rend szer el len
min den ma gyar em ber min den idõ ben is ki fog ja roszallását mu tat ni; az, azt tar tom,
min den két sé gen felül áll” – fo gal ma zott. Ezt azon ban még nem tar tot ta ele gen dõ nek
a man dá tum tól va ló meg fosz tás hoz.16 A vi tá hoz ezt kö ve tõ en hoz zá szó lók ál ta lá ban
el vá lasz tot ták Dobránszky sze mé lyét és a vá lasz tá si el já rá si hi bá kat. Az elõb bi vel
kap cso lat ban ki fej tet ték ugyan el len szen vü ket, de szól tak ar ról is, hogy a vá lasz tók -
nak jo ga van bár kit, aki a tör vény fel tét ele i nek meg fe lel, meg vá lasz ta ni, és az iga zo -
lás meg ta ga dá sát az el já rá si rend meg sze gé sé re ala poz ták. Igen ér de kes be szé det
mon dott azon ban Ti sza Kál mán, aki nem mi nõ sí tet te Dobránszkyt, sõt vissza uta sí -
tot ta, hogy a kép vi se lõ ház új ság cik kek alap ján hoz zon dön té se ket. Ar ról be szélt,
hogy azon az ala pon, me lyet a zborói vá lasz tás el len fel hoz tak, több man dá tum iga -
zo lá sát meg kel lett vol na ta gad ni. Mi vel ez nem tör tént meg, az iga zo lást nem lát ta
meg aka dá lyoz ha tó nak. 

Az iga zo lás sal kap cso la tos po lé mi á ban te hát igen je len tõs, de nem ügy dön tõ sze -
re pet ka pott Dobránszky múlt ja. Ez an nak a kö vet kez mé nye is le he tett, hogy a kép -
vi se lõk nek ve szély te le nebb volt a tör vény sze gés re hi vat koz ni, mint az akár pre ce -
dens ér té kû vé te he tõ, ké sõbb el le nük is fegy ver ként hasz nál ha tó po li ti kai ér vek re.
Ti sza Kál mán vissza fo gott nyi lat ko za ta mö gött is ez a mo men tum sejt he tõ, hi szen az
igen erõ tel je sen fel té te lez he tõ, hogy Ti sza nem ro kon szen ve zett a haj da ni musz ka -
ve ze tõ vel és csá szá ri hi va tal nok kal, vagy leg alább is sze rep vál la lá sát bi zo nyá ra el -
ítél te. A po li ti kai ala pú vád, amit az új sá gok köz ve tí tet tek, azon ban nem csor bít hat -
ta a par la ment és a kép vi se lõk szu ve re ni tá sát. Po li ti kai cé lok mi att a nyil ván va ló kol -
la bo ráns is am nesz ti á ban ré sze sül he tett, vagy leg alább is más – ke vés bé ve szé lyes –
ürü gyet kel lett ke res ni a köz élet bõl va ló ki szo rí tá sá hoz. 

„…megállottunk, mennyi re erõnk engedé…” 

Az 1861-es kép vi se lõ há zi vi ták ban, a fel irat má jus vé gi tár gya lá sa kap csán je lent
meg erõ tel je sen a passzív el len ál lás fo gal ma. Podmaninczky Fri gyes má jus 24-én ha -
tá ro za ti ol dal ról szólt hoz zá a fel ira ti vi tá hoz. Podmaninczky az 1848-as ese mé nyek -
re va ló uta lás után tért rá Ma gyar or szág ak ko ri hely ze té re és a tár sa da lom ma ga tar -66
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tá sá ra, me lyet a kö vet ke zõ sza vak kal jel lem zett: „Nem en ged tünk te hát ki ál lott szen -
ve dé se ink dac zá ra sem mi csáb nak, ha nem meg ál lot tunk, mennyi re erõnk engedé, a
passiv el len ál lás és a tör vé nyes ség te rén, s a tõ lünk oly sok szor el ra ga dott ha la dás
zász ló ját új ból ki tûz tük.”17 Ti sza Lász ló más nap szin tén a ha tá ro zat mel lett ér velt, az
õ ér tel me zé sé ben a passzív el len ál lás mint egye dü li fegy ver je lent meg ar ra az eset -
re, ha meg sza kad ná nak a tár gya lá sok. „Anya gi ha ta lom mal a ház nem ren del kez he -
tik, meg van azon ban aka ra ta, meg tisz ta ön tu da ta ar ra, hogy azon nal a passiv, de
hajthatlan el len ál lá si po li ti kát lép tes se élet be, mi helyt – Is ten ment sen tõ le – civili-
satoraink uj kí sér le tet akar ná nak ten ni ve lünk, akár az al kot má nyos ság ál me zé ben,
mely ignotos fallit, notis est derisui, akár az ön ura lom un do rí tó tel jes mez te len sé gé -
ben.”18 Má jus 29-én Latinovics Vin ce szólt hoz zá szin tén a ha tá ro za ti ak ol da lá ról a
fel ira ti vi tá hoz. Latinovics két tör té nel mi ese ményt, a fran cia ál lam 1789-es és az
oszt rák ab szo lu tiz mus 1859–60-as össze om lá sát ha son lí tot ta össze. Meg lá tá sa sze -
rint az ese mé nyek – a for ra da lom és a bé kés össze om lás – alap ve tõ en a kor ban élt
em be rek mû velt sé ge mi att kü lön böz tek egy más tól. Hi szen „még a múlt szá zad ban az
erõl te tett, önkénytes ural ko dá si tö rek vé sek a kimüvelõdésben igen há tul ál lott né pet
szen ve dé lye el ra gad ta tá sá ban mi sem fé kez het te és fáj dal ma enyhitését csak az Eu -
ró pát meg ráz kód ta tó for ra da lom és a ko ro nás fõ por ba hul lá sá ban ke res te: ad dig a 19
szá zad mû velt sé ge magasb fo ká ra há gott nép ön ke be lé ben meg gyõ zõd ve le vén az ál -
la pot tart ha tat lan sá gán, passiv el len ál lás sal si et tet te azon bi ro da lom nak vagy szer -
ke ze té nek menthetlenüli össze om lá sát, mely nek fe je del me ha tal ma te tõ pont ján egy
édes ál má ban a Ca e sa rok ko ro ná ját tartá ke zé ben.”19 Te hát a for ra da lom el ma ra dá sa
a kul tu rá lis fej lett ség kö vet kez mé nye, a passzív el len ál lás – a mû vel tek fegy ve re –
pe dig már rend szer buk ta tó sze rep ben je le nik meg az ér té ke lé sé ben. A fel ira ti vi ta vé -
gé hez kö ze led ve Buday Lõ rinc be re gi kép vi se lõ ál lí tot ta szem be a passzi vi tást a de -
á ki po li ti ká val. A tár gya lá sok meg sza ka dá sá nak ese té re a kö vet ke zõt vi zi o nál ta: „Van
ne künk Auszt ria el le né ben egy, bár las san mun ká ló, de biz tos ha tá sú fegy ve rünk;
nem ujat mon dok, mert sok szor mond va volt: a passiv ellentállás. Vissza té rünk mi
ha kell, nem csön des haj lé ka ink ba, me lyet e pil la nat ban is dúl nak az executorok, ha -
nem vissza té rünk a vul kán gyom rá ba, hogy associaljuk ma gun kat ama destructiv
ele mek hez, me lyek visszatarthatlanul mû köd nek a tarthatlannak bi zo nyult kor -
mány rend szer szét rob ban tá sán. (Zaj.) E passiv ellentállási védmtívek kö zé va ló
vissza vo nu lás te hát sze rin tem a situationak meg fe le lõ he lyes po li ti ka: e po li ti ká nak
ki fo lyá sa a ha tá ro za ti fo gal maz vány.” A passzi vi tás el len té te, az ak tív po li ti ka pe dig
a fel irat tá mo ga tá sa lett vol na ér tel me zé se sze rint. „De tisz telt kép vi se lõk; ajánl ta tik
ne künk az activ fel lé pés nek egy ne me: Fölirás ál tal já rul ni a tény le ges ha ta lom hoz;
ezt czélszerünek nem tar tom, mert hi ány zik a tör vé nyes alap; to váb bi activ föl lé pé -
sért fe le lõs sé get csak ak kor vál lal nék, ha ar ra a tör vény ben tám pon tot ta lál nék: ez
né ze tem sze rint hi ány zik.”20

A fent idé zett négy be széd te hát tény ként ke zel te a passzív el len ál lást, an nak akár
rend szert buk ta tó sze re pet is tu laj do ní tot t. A ha tá ro za ti ak úgy lát ták, hogy er re ala -
poz ták ko ráb bi po li ti ká ju kat, és a jö võ ben is al kal maz ha tó fegy vert je len tett szá muk -
ra. De hogy pon to san mit is ta kart ez a ma ga tar tás, ar ról annyit tud ha tunk meg, hogy
min den ki a ma ga mód ján aka dá lyoz ta a rend szert. Kü lö nö sen ér de kes azon ban az,
hogy De ák és párt ja nem hasz nál ta a fo gal mat, csu pán a ha tá ro za ti ak érv rend sze ré -
ben sze re pelt. Amit te hát az utó kor de á ki ma ga tar tás min ta ként je le ní tett meg, az az
1861-es vi ták so rán épp az el len fe lek érv rend sze ré ben ka pott sze re pet.

Ma rad va még az 1861-es or szág gyû lés nél és a fel ira ti vi tá nál, még egy be szé det lá -
tunk szük sé ges nek fel idéz ni. Bá ró Wenckheim Lász ló jú ni us 19-én ugyan is a fel ira ti
ja vas lat tá mo ga tá sa kap csán szólt a passzív el len ál lás ról. Wenckheim sza va i ból a
passzi vi tás De ák-pár ti ol va sa ta is mer he tõ meg. A szó nok nem ta gad ta ugyan, hogy „a
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passiv ellentállásban rop pant mo rá lis erõ rej lik”, de két ség be von ta, hogy csu pán ez
lett vol na, ami „meg men tet te a ha zát”. A passzi vi tás mel lett az ak ti vi tás fon tos sá gát
hang sú lyoz ta. A kér dést olyan fon tos nak tar tot ta, hogy pon tok ba fog lal ta mon da ni va -
ló ját. Az ak tív te vé keny ség kö ré be el sõ ként a csa lá di kör ben ápolt ha za fi sá got so rol -
ta, amit az utó kor ban majd ál ta lá ban a passzív el len ál lás hoz tar to zó ként fog nak em -
lí te ni. Ér de ke sebb volt az a meg fo gal ma zás, mely sze rint a ha za fi ság fon tos bi zo nyí -
té ka volt az is, ami a ha za „jelesbjei szivében so ha el nem aludott, so ha el nem csüg -
gedt, a mi dõn bár mily rés, bár mily al ka lom mu tat ko zott, ha zai szent ügyünk elõ moz -
dí tá sá ra, ki áll va azon tér re, mely re le he tett, küz dött el le ne ink kel a ha zá ért”. Ezen ha -
za fi ak le het tek a hi va tal vál la lók, el sõ sor ban ta lán a kon zer va tív po li ti ku sok, akik ahol
le he tett, és amennyi re le het tet, ki áll tak bi zo nyos po li ti kai el ve kért. Wenckheim fo ga -
lom hasz ná la tá ban te hát ez a cso port, me lyet ta lán leg in kább de á ki inst ruk ci ók kal
ren del ke zõ Szõgyény-Marich Lász ló rep re zen tált, szin tén nem tar to zott a passzív el -
len ál lók kö zé. Kü lön szólt az új ság írók ról és a „gaz da ság, az ipar, a ke res ke dés és tu -
do má nyok te rén te vé keny ke dõk rõl”. Az „activ ha za fi ság” kö ré be so rol ta a tár sa dal mi
egye sü le tek ben ki fej tett te vé keny sé get, az ön mû ve lést és a ta nu lást is, mely le he tõ vé
te szi, hogy a fi a ta lok a ké sõb bi ek ben hasz nos tag jai le gye nek a tár sa da lom nak.21

Wenckheim De ák-pár ti be szé de te hát ugyan nem von ta két ség be a passzi vi tás té nyét,
de azt min den ak tív ele mé tõl meg fosz tot ta, és az ak ti vi tást aján lot ta kö ve ten dõ pél da -
ként a fõ ren dek nek, mely nek alap ján a fel irat el fo ga dá sá ra biz tat ta õket.

A passzi vi tás és ak ti vi tás te hát ré szét ké pez te a kor po li ti kai köz be széd ének, csak
ép pen nem ott és nem úgy buk kan föl, mint ahogy és ahol ar ra szá mít ha tunk. Nem
a de á ki po li ti ka érv rend sze rét erõ sí ti, ha nem ép pen az el len fe lek esz köz tá rá ban ka -
pott ki emelt sze re pet. Az 1861 utá ni idõ szak vi tá i ban új ra és új ra vissza tér, ami nek
ki fej té se azon ban már túl fe szí te né je len írás ter je del mi korlátait, ezért tér jünk vissza
a cikk ele jén em lí tett Éber Nán dor hoz és be szé dé hez. Hi szen an nak se gít sé gé vel
meg is mer het jük egy fon tos emig ráns sze mé lyi ség nek a passzív el len ál lás sal kap cso -
la tos né ze te it, va la mint meg ha tá roz hat juk a ki egye zés és a passzi vi tás vi szony rend -
sze ré nek egy újabb ér tel me zé si le he tõ sé gét.

A passzív el len ál lás egy emig ráns szem szö gé bõl

Éber le írá sa sze rint az 1849 utá ni idõ szak ban a legkétségbeejtõbb ta pasz ta lat az
volt, hogy „né pek nagy tö me ge” az új vi lá gon nem ször nyedt el, ha nem „majd nem
meg nyu go dott ben ne. Ré szint ki me rül ve az ered mény te len küz de lem ál tal, ré szint
meg ijed ve a túl zá sok tól, […] oly annyi ra, hogy a sza bad ság nak még a ne vé tõl is bor -
zad tak. Tûr ték in kább, vagy még tá mo gat ták is a fe lül rõl jö võ ön kény ural mat”, mint -
sem hogy ma gu kat ve szély nek ki te gyék. Éber ezen sza va i ban az öt ve nes évek ele jé -
nek ta pasz ta la ta kö szön het vissza szá munk ra, ami kor az emig rá ció Kos suth ál tal ve -
ze tett ága az ak tív el len ál lás sal, a tit kos el len ál lá si moz gal mak szer ve zé sé vel pró bál -
ko zott. A több ség né ma sá gá val szin te kol la bo rált, félt, vissza hú zó dott. 

Majd hir te len ez a meg fé lem lí tett tö meg más meg kö ze lí tés ben je le nik meg a be -
szé dé ben: a „nem zet tetsz ha lott volt, csak hall ga tag szi lárd ma ga tar tá sa ál tal te he tett
óvást”. Ezt kö ve tõ en tért rá a szer zõ ar ra, hogy mi lyen ne héz volt eb ben a hely zet -
ben az emig rá ci ó nak az or szág jo ga i ért ki áll ni és Eu ró pát já ró za rán dok ként azt bi -
zony gat ni, hogy a nem zet csak „szín leg holt”, ben ne a sza bad ság vá gya ég. Eb ben a
szi tu á ci ó ban már két sze rep lé te zett; az egyik a ha zai ki tar tás, a passzív el len ál lás
volt, a má sik pe dig az emig rá ci ós po li ti ka, mely a for ra da lom ki rob ban tá sá hoz szük -
sé ges ked ve zõ dip lo má ci ai hely ze tet ke res te. Jól ér zé kel he tõ, hogy a meg vál to zó
emig rá ci ós el kép ze lé sek le nyo ma ta je le nik meg a so rok ban. A tit kos el len ál lás, a ha -
zai for ra da lom új bó li ki rob ban tá si kí sér le te i nek ku dar cai után Kos suth is a dip lo má -68
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cia fe lé for dult. Egy ilyen po li ti ka csu pán a passzí van el len ál ló né ma or szág ví zi ó já -
ra ala poz hat ta te vé keny sé gét, egy olyan ál la pot ra, mely ben a nem zet csak a ked ve zõ
le he tõ sé get vár ja, hogy a sza bad ság küz del mét ki rob bant sa. 

Ez azon ban csak il lú zió volt, és nem va ló ság, hi szen a nem zet nek ked ve zõ le he tõ -
ség ese tén fel kel lett vol na éb red nie tetsz ha lott ál la po tá ból, de nem tet te. „Két ilyen
al ka lom mu tat ko zott” – szólt a be széd, 1859 és 1866. „Mind a ket tõ oly al ka lom volt,
mely még leg vér me sebb ál ma in kat is fe lül múl ta. A nem zet né ma ma radt és moz du -
lat lan. […] To vább is ily re mény ség gel ke cseg tet ni ma gun kat csak ön ámí tás lett vol -
na.” És ez zel meg is szû nik a passzi vi tás sal kap cso la tos min den il lú zió, hi szen már
az élet re va ló ság el len té te ként je le ní tet te meg Éber. A kép vi se lõ je lölt sze rint a ki egye -
zés al ter na tí vá ja ek kor már nem volt más, mint a „passiv el len ál lás ba vissza süllyed -
ni és in di ai fakir gya nánt össze font kar ral vár ni, hogy majd va la ki va la hon nan le száll
és a nem ze tet min den tu laj don fá ra do zá sa nél kül megmentendi, vagy pe dig […] ki -
egyez ked ni. A nem zet nagy több sé ge ez utób bit vá lasz tot ta, és ez ál tal élet re va ló sá gát
ki mu tat ta; mert is mer vén sa ját ere jét, a kö rül mé nyek kel szá mot ve tett.”22

A De ák-pár ti Éber nél a múl tat ér tel me zõ so rai nagy ban ro ko nít ha tók az 1861-es
fel ira ti vi tá ban el hang zot tak kal. Azt is le het mon da ni, hogy Éber már ek kor le szá -
molt a passzi vi tás mí to szá val, hi szen a ha tal mas dip lo má ci ai ta pasz ta lat tal ren del -
ke zõ, Ga ri bal di mel lett a fegy ve res küz del met is vál la ló po li ti kus pon to san fel tud ta
mér ni an nak ér té két. Azon ban a ki egye zés kri ti ku sa i nak, így Kos suth nak sem volt,
nem ma radt más po li ti kai esz kö ze, mint a „moz ga lom” ere jé nek hang sú lyo zá sa. A
kor em be re szá má ra pe dig meg fe le lõ be széd mód volt ar ra, hogy az ab szo lu tiz mus
alatt tör tén te ket a je len igé nyei sze rint ér tel mez ze, ér té kel je. Mint ahogy azt Cieger
And rás meg fo gal maz ta: a tár sa dal mi aka rat hi á nyá ban a múlt tal va ló szem be né zés
el ma radt, a tár sa da lom sze rep lõi, az elit ta buk le dön té se he lyett mí to szo kat gyár tott
az el len ál lás ról, élet raj zo kat koz me ti ká zott, le já ra tó cél lal ügy nök lis tá kat szer kesz -
tett, va la mint igye ke zett fel men te ni ural ko dó ját az el nyo más bû nei alól. Az ak ko ri
rend szer vál tás éve i ben azon ban mind ez vál lal ha tó nak tûnt a bé kés át me net kéz zel -
fog ha tó elõ nye i ért.
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