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Szerkesztőségi iroda: 

Főpiac, Csnlftk-féle  liáz, 

hová a lap szellemi részét 

illeti közlemények 

küldendők. 
Kiadó hivatal: 

Foll&k Mcír könyvnyomdája 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendők. 

Megjelenik ezen kp heten 
kint háromszor: 

szerdán, pénteken 
és vas&runp. 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagjJ 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . > frt  50 kr. 

ILirdeüuéuyek dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttér sora 15 kr. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 
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Sepsi-Szentgyörgy város szabadelvű 
parti választó-közönségéhez. 

Tisztelt választó polgárok ! 
Mélyen meghatott és örök hálára kötelezett 

szivvel fogadom  azt megtisztelő bizodalmat, me-
lyet önök tanúsítnak személyem iránt, midőn egy-
hangú határozatuk'által országos képviselőül jelölni 
engem méltóztattak. 

Nem ismerem félre,  tisztelt polgártársaim, e 
bizalom horderejét és irányát. Országos nevezetes-
ségek megtiszteltetésnek veszik vala, ha Sepsi-Szt-
györgy választó-polgársága az ő nevöket irja föl 
zászlóira oly jel gyanánt, melyben győzni kiván, 
midőn az alkotmányos élet eme legszebb harcába : 

a képviselőválasztás elé indul. És önök e kitünte-
téssel engem ruháznak fel,  engem, kinek eddig nem 
volt alkalmam a politikai közélet terén nyilvánosan 
szerepelni s ki épen azért nélkülözöm azt az érde-
met, melyet csupán a mult idők küzdelmes harcá-
nak tüzében megedzett erő, a becsülettel megfutott 
hosszú pálya, a tapasztalatok által élesített és bölcs-
csé tett elme szerezhet és adhat meg, de nem ma-
gában véve az ifjúi  tenni-vágyás, nem a lelkesedés, 
bármily nemes forrásból  buzogjon is. 

Tudom tehát, hogy önök nekem ezzel nem 'a 
polgári érdem elismerés-koszorúját nyújtják, hanem 
fölajánlják  szeretetüket, melynek lélekemelő bizo-
nyítékát már másodízben van szerencsém büszke-
séggel láthatni és fölajánlják  bizodalmukat. 

Igen, ez a szó: b i z o d a l o m , ez az, a mi 
legszorosabban kifejezi  és legjobban megmagyaráz-
za fölfogásom  szerint az önök által irántam tanúsí-
tott megtisztelés valódi természetét. Bizodalom az, 
melylyel önök irántam viseltetnek, mert bíznak ab-
ban, hogy szeretetüket oly drága kincsnek tekin-
tem, melyet nem fogok  se könnyelműen kockára 
tenni, de semmiféle  személyi és magánérdekekért 
elpazarolni, hanem tehetségem szerint növelni igyek-
szem azt; biznak bennem, hogy jövő tevékenysé-
gem és működésem által fogom  megszerezni azt a 
polgári érdemet, melyre multamban még nem hi-
vatkozhatom ; biznak bennem, hogy dicsvágyamnak 
azt fogom  tekinteni mindenha, hogy választókerü-
letemnek érdekét hazám érdekeivel összhangzás-
ban és hazám érdekeit mindenek fölött  a világon 
szivemen fogom  viselni és nincs az az ár és nincs 
az a kegy, a mit hazám és nemzetem jólétének 
valaha föléje  tudnék helyezni. 

Ha önök is igy értelmezik a bizodalmat, mely-
lyel kitüntetni kegyeskednek, én azt örömmel, lel-
kesedéssel fogadom  el s annak kiérdemlésére nem 
érzem kicsinynek magamat; mert hogy a közjót 
és a hazát szivvel, lélekkel és minden erővel szol-
gáljuk, arra mindnyájunknak egyaránt képeseknek 
kell tartani magunkat, kit-kit bármely őrhelyre ál-
lit a gondviselés és polgártársainak akarata. H o c 
ó p u s , h o c s t u d i u m p a r v i p r o p e r e m u s 
e t a m p l i , s i p a t r i a e v o l u m u s , s i n o b i s 
v i v e r e c a r i . 

Most azonban, tisztelt választó polgárok, önök 
bizalom-nyilatkozatának első benyomása alatt ér-
zem, hogy mindenek fölött  való kötelességem ki-
jelölni azt a pártállást s azt az irányt, melyet, ha 
önök nagybecsű akaratából a törvényhozó testü-
let tagja leendek, — elfoglalni  és követni szándé-
kozom. 

Erre nézve kijelentem, hogy határozottan a 
s z a b a d e l v ű p á r t n a k v a g y o k t a g j a . 
Nem szándékozom jelenleg a fönnálló  pártok lét-
okának és létjogának bírálatába és méltatásába 
tüzetesebben bocsátkozni; nem szándékozom épen 
azért azon okokat se fejtegetni  bővebben, melyek 
arra inditnak, hogy a szabadelvű párt és annak 
kormánya egy nagy államjogi harcot fejezett  be 
10 évre a monarchia két állama közt s befejezte 
azt oly eredménynyel, mely nem fegyverezheti 

ugyan le a kritikát, de a melynek előnyeit is meg 
nem látni, igazságtalanság volna. Két szerződő fél 
közt kötött alkunál különben is mindkét fél  igé-
nyeinek minden tekintetben eleget tenni merő kép-
telenség. Nem arrogálom magamnak azt a tekin-
télyt, hogy ítéletet tudjak mondani egy oly sok 
tanulmányt és részletekbe való behatolást s positiv 
adatok ismeretét igénylő kérdés fölött,  a milyen 
a vám- és kereskedelmi szerződés ügye. Hogy e 
tárgyban valódi ítéletet tudjak mondani, ahoz min-
denek előtt és legalább is szükséges volna, hogy 
magam is részt vettem volna a törvényhozás és 
legközelebb ez alkudozás munkálataiban. Azonban 
szakértő férfiak  véleménye után indulva, annyi 
kétségtelennek látszik előttem, hogy e szerződés-
ben megnyertünk annyit, a mennyit meg lehetett 
nyerni a kedvezőtlen körülmények nyomása alatt, 
sőt majdnem kényszerhelyzete mellett. E kedve-
zőtlen körülmények valának : a keleti háború, mely 
óva intett, hogy Ausztriával ne szemföl-szembe,  ha-
nem vállat vállnak vetve álljunk, midőn kaján sze-
mekkel leselkedik mindkettőnkre a közös veszede-
lem ; ily kedvezőtlen körülmény vala saját anyagi 
gyengeségünk, mely dőreségnek tünteti fel  még a 
kísérletet is arra nézve, hogy a sokkal gazdagabb 
Ausztriával mi közgazdasági háborúba elegyed-
jünk, melynek pénzügyi eredménye könnyen belát-
ható, de politikai eredménye beláthatatlan volna. 
A kiegyezés létrehozása által ellenben meg van 
nyerve a béke és a belső nyugalom, melyet szen-
telhetünk arra, hogy mind jobban összeszedjük 
magunkat, hogy nemzetgazdaságunkat regenerál-
juk, pénzügyi helyzetünket javítsuk s igy önként 
megteremtsük Ausztriával szemben saját hazánk 
számára azt a közgazdasági p a r i t a s t, melyet 
(s ez iránt ne áltassuk magunkat!) soha nem lehet 
sem hatalomszóval decretálni, sem alkudozás által 
kivivni, mert tényezői szorosan a természetben ural-
kodó törvények szerint mozognak. 

Ez a kérdés : a vám- és kereskedelmi szerző-
dés kérdése volt az, t. Polgártársaim, mely a sza-
badelvű párt megoszlását, s abból az ellenzéki ele-
mek kiválását legfőbb  mértékben előidézte. En e 
kérdésre nézve oly véleményben levén, mint fön-
tebb egész röviden előadtam : természetesen követ-
kezik, hogy a szabadelvű párthoz kell csatlakoznom. 
Oda csatlakozom azoa meggyőződésből is, hogy 
pusztán személyi kérdések, a milyen az, hogy a 
kabinet élére ez vagy ama férfiú  álljon, hogy a mi-
niszteri tárcákat ezek.  vagy amazok viseljék, nem 
képezhetnek valódi ilapot, melyen egy párt fönn-
állhasson. De a mi £ személyi kérdéseket illeti is, 
nem vonhatom meg bizodalmamat egy oly kabi-
nettől, melynek vezetésében roppant munkaerővel 
párosult hajthatatlan erélyt látok, melyben az egyes 
szakok közül többet a legkitűnőbb férfiak  által lá-
tom képviselve, mely a maga kormányzati cselek-
vényeiben — hiszen — ezentúl is tanusitni fogja 
azt a szellemet, melyet én minden kormánynál első 
sorban veszek szemügyre, melynél fogva  a magyar 
nemzeti ügynek erős gyámola, az állam magyar 
jellegének fönntartija  és előmozdítója legyen. 

Mert ez az éi politikai meggyőződésemnek, 
tisztelt választópolgárok, vezér- és sarkelve, mely 
körül minden vélenényem és cselekvésem összpon-
tosul : oda müködii, hogy ez ország, melynek őse-
ink adtak nevet «s léteit, magyar és mindinkább 
magyar legyen és mindörökre magyar maradjon. 
Erre kell törekecViünk okos és megfontolt  politika 
s minden követkizményeiben teljesen mérlegelt in-
tézkedések által de nem oktalan elhamarkodás, és 
nem oly nagyhangzásu frázisok  segélyével, melyek 
csak rontanal, a helyett hogy épitnének. 

Támogani fogom  mindenkor azt a kormányt, 
mely nemzet művelődésünk és erősödésünk mun-
kájában kit.-rtóan, következetesen és okosan fára-
dozik, nem nulasztva el semmit gyávaságból vagy 

léha közönyből, de nem is kockáztatva semmit 
csupán nemzeti gyöngeségeink legyezgetése ked-
veért, vagy ábrándos, megvalósithatlan vágyak me-
lengetése és hangoztatása által. De ellenben meg-
vonnám bizodalmamat bármely kormánytól, mely-
nek működéséből azt a meggyőződést meríteném, 
hogy politikája és intézkedései akár öntudatosan 
akár öntudatlanul, akár egyenesen akár közvetve 
magyar nemzeti érdekeink ellen irányulnának, 
vagy ha ezeket csak károsítanák is. Ez az elv va-
lamint egészben és nagyban, ugy minden egyes 
fönforgó  esetben is legfőbb  regulatora lesz tör-
vényhozói működésemnek és állomásomnak. Ez 
elvet nem a más nyelvű nemzetiségek elleni gyű-
lölet hirdetteti velem. A mennyire szeretem ma-
gyar nemzetemet és hazámat, épen annyira távol 
állok a nemzeti elvakultság s a faji  exclusivitás 
hibáitól; tisztelem és becsülöm bármely nyelven 
beszélő honpolgárnak saját nemzetiséghez való ra-
gaszkodásai. De mikor Magyarországról mint ál-
lamról, annak jólétéről, föladataról  van szó : akkor 
nem az érzelemtől kérünk tanácsot, hanem az ál-
lamfentartó  elvek parancsát követjük. Ez államfen-
tartó elvek legfőbbje  pedig az, hogy az államban 
egy politikai nemzet van, habár az többféle  nem-
zetiséget foglal  is magában. Az egy politikai nem-
zet elvének érvényre juttatása, tudatának minden 
állampolgár lelkébe beültetése s ápolása: oly kö-
telessége az államhatalomnak és a törvényhozás-
nak, melyet a mai államok egyaránt követnek, 
szintugz a modern államiságnak csak kezdetén álló 
szomszéd Ruménia mint a nagy és müveit Német-
ország, szintúgy az absolutizmus igájában gürnye-
dő Oroszország, mint a szabad északamerikai Unió. 
Csak nálunk volt elhanyagolva mindeddig az elv 
keresztülvitele. Itt a 700 év óta földünkön  lakó 
szász a nagy német nemzethez tartozónak vallja 
magát; itt a rumén, a szerb szabadságot vesz ma-
gának tüntetőleg oly aspiratiókat ápolni, mintha 
nem Magyarországnak polgára, nem a politikai 
magyar nemzet tagja volna, hanem fajának  a szom-
szédságban levő államaihoz tartoznék. Ily széthúzó 
tendentiák mellett az állam nem gyarapodhatik ; 
azért én szükségesnek tartom, hogy az állam kor-
mánya a törvényhozás által segittetve, megtegye 
a leghatékonyabb intézkedéseket arra nézve, hogy 
minden nemzetiségnek az államcélok határain be-
lül respectálva egyéniségét és anyanyelvét,  Ma-
gyarországnak minden fia  magyar állampolgári 
öntudatban neveltessék, a mire nézve az iskolák 
és más művelődési intézetek által lehet legtöbbet 
tenni. 

A mennyiben a szabadelvű pártnak és az 
azon alapuló kormánynak a külügyek intézésében 
is meg van a maga alkotmányos része, s mennyi-
ben legújabban épen a külügyek terén történtek 
oly világra szóló események, melyeknek következ. 
ményei hazánk viszonyaiba is erősen bevágnak: 
szükségesnek tartom e tárgyra vonatkozó nézete-
met is röviden jelezni. Bosznia okkupációját mint 
c é l t soha helyeselni nem fognám,  de mint egy 
magasabb célra "szolgáló e s z k ö z t helybenhagyom. 
Nem helyeselném mint arra irányuló célt, hogy 
uralkodónknak, vagy akár egyenesen a magyar 
koronának birtokai szaporittassanak, és szaporít, 
tassanak épen oly tartománnyal, mely csak a ha-
zánk és az egész monarchia szétbontására törekvő 
elemeket sokasbitaná. Ellenben helyeselnem kell 
Bosznia megszállását, a mennyiben az ideiglenes 
jellegű s mintegy előretolt őrállás a nyugtalankodó 
délszláv elemek fékentartására,  vagy egy előbb-
utóbb minden valószínűséggel bekövetkezendő ujabh 
keleti nagy háborúban való közreműködésünk si-
kerének biztosítása végett. Általában véve ugy 
hiszem, hogy e kérdésről már most határozott íté-
letet akár helybenhagyólag, akár kárhoztatólag 
mondani, korán volna. 


