
A SZABADELVŰ PÁRT ÉS MŰKÖDÉSE.'

A mi z á s z l ó n k .

Három eszménye van az emberiségnek, 
Melyekért szivünkben tiszta lángok égnek; 
Isten, Haza, Király — a mi háromságunk; 
Élni, halni értök egyaránt kiállunk.

Élni az Istennek, élni a Hazáért,
Élni-halni, ha kell, Hazáért, Királyért —
A magyar nemzetnek dicső ős-erénye;
Tudja ezt a világ; — immár ezredéve!

Forgassátok csak a történet lapjait;
Oh, e legbölcsebb könyv mi sokra megtanít! 
Tanít dicsőségre, tanít áldozatra,
Amidőn lelkünket a múltba ragadja.

Nemzetem, bölcs könyved előttem kitárva, 
Úgy olvasok benne, mint a bibliába:
Az Ur lelke szól a történetből nekem,
Mint ahogy megszólalt fent a Horeb-hegyen.

Égő csipkebokor a hazaszeretet,
Ami lángra gyújtja a honfi kebleket,
És az összetartás olvasztó lángjába —
Erőt önt a nemzet leikébe, karjába.

Erőt, amely daczol vad viharral, vészszel,
S biztat, hogy e nemzet igy sohasem vész e l: 
Az ősapák vére, ősapák erénye —
Átszáll az unokák szivébe, leikébe...
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Kibontva a zászló, ragyog annak fenje 
Ezer év óta már a magyar nevére;
Látja Európa, meglátják a népek,
S tisztességet tesznek e zászló hívének.

Ki az, ki most tartja e zászlót kezében?
Ki az, aki védi napfényben és éjben ?
Aki a törvények sziklájára állván,
— Ismeri őt a nép, — neve Tisza Kálmán!

Egy nemzet tekinti őt ma vezérének,
S bár ellenfelei rá kanosaiul néznek; 
Szakgatnák a zászlót; — de egyik sem ér fel 
Az ő erejével, szivével, eszével!

Szive a nemzeté, a Hazáé esze,
És a becsületé karjának ereje.
Hiába zúgja őt körül szennyes örvény, 
Visszaveri őket: fegyvere, a törvény!

Fegyveres társai mellette úgy állnak,
Mint rendíthetetlen, erős sziklaszálak;
Ellenség nyilait paizsnk kiállja, —
Ok a szabadelvű hívek igaz pártja !

S a nép milliói, aki igaz magyar;
Érzi, tudja, látja, hogy Tisza mit akar;
Követi a zászlót, s ha kell, harczol érte,
Hogy vele Hazáját, nemzetét megvédje.

Hadd lobogjon hát e zászló tiszta fényben,
A nemzet vezére érős, hű kezében!
Ez van rá felírva ; Isten, Haza, Király. . .
Ezért minden magyar a síkra is kiáll!

És merre e zászló három szine ragyog,
Ott ránk az ellenfél hiába agyarog;
A magyar nemzetnek nem lehet, hogy ártson, 
Amig rést nem tör a szabadelvű párton !
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Mert hogy áll ez ország, — egy ezredév óta,
Annyi vad vihar közt: szabadsága óvta!. . .  
így van ez megírva történet-könyvébe,
S esküszünk, hogy igy lesz — Isten szent nevére!

Komdcsy Jdzsef.

A szabadelvllpárt története.

A képviseleti kormányrendszer teljesen kifejlesztvén azon, a poli
tikai élet természetében gyökerező két irányzatot, melyek egyike a 
folytonos haladás, a szabadság, egyenlőség és humanismus eszméinek 
megfelelő reformálás, másika a hagyományokhoz, a történeti jogokhoz 
és meglevő intézményekhez való ragaszkodás: mindenütt, ahol e kor
mányrendszer tért foglalt s legteljesebben Angliában, a parlamentaris- 
mus mintaállamában e két irányzat szerint látjuk a politikai pártokat
— mint liberális vagy szabadelvű és conservativ pártot — megoszlani 
s az uralomért versengeni.

Nálunk Magyarországban a szabadelvű irányzat az 1848-iki 
örökbecsü törvények létrehozása által ülte első valódi diadalát s azóta
— leszámítva azon időt, melyben önrendelkezési jogunk, alkotmányunk 
el volt vonva, — mondhatni, hogy nálunk a törvényhozás és kormány
zat mindig szabadelvű irányban haladt.

Tehát eltérőleg Angliától, hol a szabadelvű (whig) és conserva
tiv (tory) pártok az uralomban gyakran fölváltják egymást, — a nél
kül egyébiránt, hogy az utóbbi irányzat uralma a haladástól és a sza
badság s egyenlőség eszméitől való érzékeny visszaesést jelezne, — 
minálunk, alkotmányunk helyreállítása óta még nem volt oly kormány
zat, mely kifejezetten conservativ jelleggel birt volna, de viszont a 
kormányon levő párt sem viselte hosszú ideig a szabadelvű nevet. Az 
utóbbi körülménynek oka egyrészt az volt, hogy tulaj donképeni con
servativ párt, melytől az uralkodó pártnak magát megkülönböztetnie 
kellett volna, nem létezett; másrészt pedig az, hogy ujabb alkotmányos 
korszakunk első évtizedét olyannyira betöltötték az 1867-ben teremtett 
közjogi alap, vagyis az Austriával történt kiegyezés körüli küzdelmek, 
hogy a pártoknak is ezek kölcsönözték megkülönböztető jellegüket s 
ezek szerint neveztetett a kormánypárt — a kiegyezés alkotója után — 
Deákpártnak, az ellenzék pedig, a szerint, a mint enyhébb vagy mere-
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