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Tanítómestereink

Deák Ferenc:
A kiegyezésről

(Részletek)1

Valamennyien egyetértünk abban, hogy szent kötelességünk haladék nélkül az ország ösz-
szes erejét a kor igényeinek és a hazánk szükségeinek megfelelő benső átalakítására fordí-
tani. De lényeges különbség köztünk és a három más fölirati javaslat pártolói közt az, hogy 
míg mi a múlt országgyűlésen létrejött kiegyenlítést oly közjogi alapnak tekintjük, melyre 
a reformok szükséges elintézését bizton építhetjük, a három más fölirat pártolói ezen hit-
ben nem osztoznak.

Ők azt hiszik, hogy a múlt országgyűlésen létrejött kiegyenlítés hazánkra nézve káros, 
sőt veszélyes; azt hiszik, hogy azon államjogi viszonyok, melyeket e kiegyenlítés létreho-
zott, a reformok biztos alapjául nem szolgálhatnak. A kiegyenlítést támadják tehát meg 
lényegében, s többen azt akarják, hogy mielőtt az államjogi viszonyok át nem alakulnak, a 
reformokba se bocsátkozzunk. 

Nem festem azon helyzetet, melyben hazánk 1849-től fogva egész a kiegyenlítésig az 
absolutismus súlya alatt szenvedett. Él keblünkben még ezen szenvedések szomorú emléke. 
Csak annyit mondok, hogy az ország szellemi és anyagi fejlődése lehetetlenné volt téve; 
ipar, kereskedelem s a polgárok vagyoni állapota naponkint alábbszállott. E fokonkinti 
folytonos süllyedés méltán aggodalmat keltett minden kebelben a haza jövendője fölött, s 
midőn 1865-ben legelsőbben szóba hozatott a kiegyenlítés, nem volt, tudtomra, a honpol-
gárok között más vélemény, mint hogy a helyzet megváltoztatása s e változtatás akadályai-
nak elhárítása, szóval a békés, becsületes kiegyenlítés, halasztást többé nem szenved. Csak 
a kiegyenlítés módjai és pontozatai fölött voltak eltérők a vélemények. […]

Meggyőződésem a kiegyenlítésre nézve, mint említém, hosszas s higgadt megfontolás-
nak, szenvedély s önérdeknélküli elhatározásnak volt eredménye; s mégis, ha valaki olyan 
érvekkel, melyek a tárgyból magából merítvék s magára a kérdésre vonatkoznak, s melye-
ket én a vitatkozások hosszas folyama alatt nem hallottam, nem ismertem, meggyőz arról, 
hogy e kiegyenlítés káros, sőt veszélyes; vagy hogy nemcsak képzeletben, nemcsak elmé-
letben, hanem gyakorlati valóságban is keresztülvihető egy más, jobb, célszerűbb módja 
a kiegyenlítésnek, mely nagyobb veszély nélkül hazánk jövendőjét inkább biztosítja s az 
országot boldogabbá teszi: kész vagyok minden pillanatban azokkal egy térre lépni, kik az 

1 150 évvel ezelőtt történt meg a kiegyezés Magyarország és a bécsi császári hatalom között. Létrejöttében Deák 
Ferenc (1803‒1876) közjogi és politikai kezdeményezései fontos szerepet játszottak. Az évforduló alkalmából 
most az ő egyik beszédéből idézünk, amelyet az 1869. évi országgyűlést megnyitó trónbeszédre adandó felirat 
körüli vitában, 1869. május 20-án tartott válaszul a kiegyezést bíráló szónokoknak. Forrásunk: Deák Ferenc 
műveiből. Franklin Társulat, Budapest, év nélkül. 216‒224. (A szerk.)
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ily jobb módot javaslatba hozzák. De míg meggyőződésem érvekkel megingatva nincs, első 
és szent kötelességem ahhoz ragaszkodni. 

Két körülmény változtathatja meg nézetemet: vagy újabb s eddig nem ismert alapos ér-
vek és okok, vagy azon tapasztalás, hogy csalódtunk, midőn a kiegyenlítést veszélytelennek 
hittük, mert a gyakorlat igazolta az ellenkező véleményűek aggodalmait. […]

De valamint az ez alkalommal előadott szónoklatokban semmi új érvet nem találtam 
a kiegyenlítés ellen, melyet már a múlt években nem vitattunk volna meg, úgy fölösleges-
nek tartanám régi érvekre, melyeket hallottunk és tehetségünk szerint megcáfoltunk, most 
újabban felelni. Előkereshetném én is akkori fölszólalásaimat, adhatnék azoknak újabb 
alakot, fölékesíthetném szóvirágokkal; de azért beszédem magva, az okok és az érvek csak 
azok maradhatnának, amik akkor voltak. Ily beszédek több kárt okoznának, mint hasznot, 
mert csak az időt rabolnák el szükség és cél nélkül. 

Ami a reform kérdéseinek némelyektől követelt ideiglenes elhalasztását illeti, vélemé-
nyem szerint a dolog következőkép áll: Van egy kiegyenlítés, mely a törvényhozás ren-
des útján jött létre és mely államjogi viszonyaink alapját vetette meg. Ez a kiegyenlítés 
sokaknak nem tetszik. Okkal, nem okkal, azt most nem vizsgálom, de nem tetszik. Mi 
ugyan nem tartjuk okaikat alaposaknak, de ők alaposaknak tartják azokat: mert játékot 
ily komoly dologból bizonyosan ok nélkül nem űznének. Szóval, nekik a kiegyenlítés nem 
tetszik, azt a reformok biztos alapjának nem tekinthetik, s mindenekelőtt a kiegyenlítést 
óhajtják megváltoztatni. Ha már mi csak azért, mert vannak, akik ezen kiegyenlítést lé-
nyegében meg akarják változtatni, a reformokat, melyek az egész ház nézete szerint oly sür-
getőleg szükségesek, el akarnók halasztani, és előbb a kiegyenlítést vennők ismét tüzetes 
tárgyalás alá, sajátságos circulus vitiosusba jutnánk: mert hiszen, ha új kiegyenlítés jönne 
is létre, s ha ez az ellenzék kedve szerint történnék is meg, bizonyosan lenne egy minoritás, 
mely azzal sem volna megelégedve, és akkor évről évre újra és ismét újra a már megkötött 
kiegyenlítés megtartása vagy megváltoztatása fölött vitatkoznánk, úgyhogy a szüksége-
seknek ismert reformokra idő nem maradna. […]

Általában véve két veszélyes neme van az ámításnak. Egyik az, ha valaki elérhetetlen 
vágyakat ébreszt a népben. Vágyak az emberi természetben feküsznek, s míg azok a lehető-
ség vagy valószínűség körében vannak, emelik a tevékenységet; de oly vágyak, melyeknek 
létesülése nem valószínű, sőt nem is lehető, elégületlenséget szülnek még azoknál is, kik 
sorsukkal előbb meg voltak talán elégedve, elvonják őket azon ösvényről, melyen biztosab-
ban juthattak volna vagyonhoz: a munkásság és takarékosság ösvényéről. A sorstól és aján-
dékképp másoktól várják vagyoni állásuk javulását, melyet becsületes munka által inkább 
elérhettek volna. Sem a népnek, sem az országnak nem barátja az, aki elérhetetlen vágyakat 
ébreszt a könnyenhívők kebelében.

A másik káros eljárás, amivel ismét nem vádolok név szerint senkit, a hatalom minden 
nemének, a kormánynak úgy, mint a törvényhozásnak keserű, gúnyos s gyakran rágal-
mazó megtámadása, s ezzel azok tekintélyének a kisebb műveltségű népnél káros alá-
ásása. Megróni a hibát jog és kötelesség; de történjék ez oly módon, mely több kárt ne 
tegyen, mint hasznot. Az államhatalom minden ágában szükséges a tekintély; jusson bár 
kormányra egyik vagy másik párt, ily tekintély nélkül kormányozni képtelen leend. Akik 
oda szeretnék vinni a dolgot, hogy megalkotott törvénynek is csak kételkedve, vonakod-
va engedelmeskedjenek a hon polgárai: azok nem a kormányt, nem az egyik vagy másik 
pártot, hanem minden kormányt, minden pártot, magát az államot kívánják veszélybe 
dönteni.


