MAGYARORSZÁG

KÁLVÁRIÁJA.*

megelőző negyedszázad magyar története mindenkor
elszomorítóan fogja bizonyítani, mit jelent egy nemzet életében
a nagy célok figyelmen kívül hagyása. Kétségbeejtő még csak vissza
is gondolnunk ma, hogy mily semmiségekért folytattunk élethalálharcot s
ugyanakkor mily nagy, a nemzetlétet a legközelebbről érintő problémákról
feledkeztünk meg, mintha csak nem is lettek volna fenyegető valóság. Ennek
a kornak a történetében egyedül csak azoknak a férfiaknak az emlékezete lesz
vigasztaló jelenség, akik a pusztulás útján fel akarván tartóztatni szerencsétlen
fajukat, kinyujtották feléje erős kezüket. A magyarság ugyan nem fogadta el
a segítséget, mert nem akart zarándoki komolysággal, nélkülözve és lemondva
haladni útján; ez a meg nem értés azonban csak annál magasabbra helyezi a
végzettel is szembeszálló merészeket.
Ezeknek a tragikus nagyságoknak fekete leplében jelenik meg most egy
letünt politikusunk: Kristóffy József, és mond kemény vádat, kiméletlen
kritikát a magyarság és vezetői élete felett. Hatalmas terjedelmű könyvében
mint modern Cassandra, ki túlélte Trójája pusztulását, hangoztatja unos-untalan, hogy mit kellett volna tennünk összeomlásunk megakadályozására. Magyarország elkerülhette volna pusztulását, ha reá hallgat — ezt olvassuk könyvének
szinte minden lapján s így az emlékirat nem hűvös objektivitással írt szelíd
visszaemlékezés, hanem harcos önigazolás.
Kristóffy neve, valljuk meg, rosszhangzású és gyűlöletes volt. Mi azonban, akik még nem élhettük át szereplésének szenvedélyektől fűtött korszakát
s mégis oly keserű csalódásokat kellett elszenvednünk, elfogulatlanul, sőt bizonyos jóindulattal fogunk hozzá könyvének olvasásához, azzal a rokonérzéssel,
amellyel a meg nem értett, félreismert, korát megelőző providenciális államférfiakhoz vonzódunk. Mi szívesen elhisszük, hogy az események úgy történtek
és valóban olyan okok következményei voltak, miként Kristóffy elmondja ;
elhisszük, mert nekünk a kilencszázas évek története terra incognita, amelyről
még az ujsághírek sem véstek emlékezetünkbe semmiféle halvány vagy
eltorzult képet. Bennünket meglep, hogy egy politikus oly gyakran hivatkozik
Széchenyire, oly szép idézeteket sorol fel a legnagyobb magyar halhatatlan
írásaiból; nem tagadjuk, ez elkápráztat s nem egyszer igenlőleg bólintunk,
amikor Kristóffy, bár nagyon bőbeszédűen és önmagát ismételve, de mégis
érdekesen beszél kortársairól.
A mi generációnk tehát már elfogulatlanul tud hozzáfogni Kristóffy
könyvének olvasásához s bár nincs abban a helyzetben, hogy az egyes állítások
helyességét is ellenőrizze, mindamellett említett lelki diszpoziciójánál fogva
objektív véleményt is képes formálni. A végső ítéletet természetesen csak az a
történetíró fogja majd kimondani, aki a kor perdöntő fontosságú irataival, főleg
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Ferenc József és Ferenc Ferdinánd trónörökös kabineti aktáival kezében sorrólsorra ellenőrizheti majd Kristóffy állításait. Nekünk, e mérővessző hiányában,
más módon kell közelebb jutnunk az igazsághoz : az egyes részletadatok pontos
mérlegelése helyett az egész könyv olvasása közben önkéntelenül adódó inponderabilia segítségével Kristóffy írói egyéniségének súlypontját kell kikeresnünk.
Az 1926-ban könyvet író Kristóffy azt mondja, hogy őt aktív politikus
korában az a mélységes meggyőződés vezette, hogy a monarchia és vele Magyarország csak akkor nem pusztul el, ha a hadsereg fejlesztése, erősítése érdekében
minden lehető megtörténik, továbbá, ha a magyar parlament és vele az ország
társadalma az általános választójog behozatalával demokratikusabb lesz.
Ezzel a törekvésével, mondja, ellentétbe került a 48-as függetlenségi ideológia
híveivel, akik önálló magyar hadsereg kivívására törekedtek — és Tisza Istvánnal is, aki a magyarság szupremáciáját féltette a nemzetiségek előnyomulásától.
E két akadály között — hangoztatja —őt meggyőződésében Széchenyi tanításai
vezették ; Kossuthtal szemben benne ismerte fel már kezdő politikus korában
a magyarság vezérét s az ő tanításait követve, azok szellemében konstruálta
meg fentebb pár szóval jelzett programmját. Kristóffy valóban bőségesen is
közöl könyvében Széchenyiből szép idézeteket, úgy minden fejezet élén mottó
gyanánt s egyébként is minden adandó alkalommal hivatkozik reá. Legyen
szabad két, igen behízelgően hangzó részletet közölnöm. Az elsőt az általános
választójog proklamálását közvetlenül megelőző napok elbeszélésénél találjuk
meg : «Megdőlt tehát az a sokat hangoztatott s szinte köztudattá vált aggodalom, hogy Magyarországon nem lehet demokratikus választójogról szó, mert
attól kell félni, hogy a magyarság vezető poziciója labilissá válik. A sötétbe ugrás
ijesztő elmélete véget ért s én égtem a vágytól, hogy ezt a döntő körülményt
valamely exponált helyről az ország tudomására hozhassam. De boldog megelégedéssel töltött el emellett az is, hogy tanulmányaim által megint csak Széchenyi István előrelátását és bölcseségét láttam igazolva, ki már 50 év előtt
politikai jogot akart adni a magyar parasztságnak. Ugyancsak ki akarja terjeszteni a politikai jogegyenlőséget már akkor a nemzetiségekre is, sőt még a
titkos szavazást is sürgette Széchenyi. Valóban Széchenyi szelleme hatott át,
midőn Németbogsánba indultaim. (220.1.) A második rövid kis részlet a «nagy
Sphinx, Ferenc Ferdinánd működésével kapcsolatosan olvasható : « . . . mi, akik
a trónörökös magyar tanácsadói voltunk, Széchenyi István sutbadobott tanításai alapján dolgoztuk ki az eljövendő magyar programmot». (420.1.) Az emlékirat szerint Széchenyi tanítása tehát az a szikla, amelyen Kristóffy megvetve
lábát, kinyujtotta kezét a fuldokló monarchia és a magyarság megmentésére ;
Széchenyi intő szavai szerint, az ő szellemében folytatta nemzetmentő működését, amelyért csak meg nem értés, gánycs, gúny, üldözés, megvetés jutott
neki osztályrészül azok részéről, kikkel jót akart tenni. Ebben az előadásban
már tragikai pompát nyer Kristóffy alakja.
De valóban így volt-e ez? Bizonyára nem. Kristóffy épen olyan kevéssé
ismerte Széchenyit, mint korának bármely más politikusa. Ha olvasta volna
bármelyik művét, akkor tudná, hogy Széchenyi soha, sehol sem írt és beszélt,
még kevésbbé «agitált már a 30-as években» a jobbágyság eltörlése és a népképviseleti alkotmány mellett. (28.1.) Ezek a jelszavak Kossuth liberális tanainak voltak sarkpontjai, Széchenyi irataiban azonban sehol sincs róluk szó.
Akinek tehát az a meggyőződése, hogy Széchenyi tanai közé tartozott ez a két
radikális pont, az önmaga tesz tanuságot arról, hogy Széchenyivel soha sem
foglalkozott. Csak 20—30 oldalt olvasson el valaki Széchenyi bármely könyvéből
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s már öntudatlanul is érezni fogja, hogy ilyen célokat nem tűzhetett ki az a
Széchenyi, akinek nagyságát nem az bizonyítja, hogy Kossuth előtt hirdetett
radikalizmust, hanem az a mérséklete, amellyel a lassú, rázkódtatás nélküli
békés fejlődésre törekedett. Az egyszerű félreértésnél sokkal több Kristóffynak
az az állítása, hogy Széchenyi a magyar parasztnak általános szavazati jogot
akart adni. A Stádium tizenkét törvénytervezetének egyikében van szó arról
a tervről, hogy a jobbágyság nyerjen jogot megyénkint egy pártvéd, azaz
ügyész választására, hogy ez a megyei törvényszéknél a földesúrral való kontroverziák és perek alkalmával érdekeit képviselje. A jobbágyságnak eddig is volt
ugyan képviselője, a megyei ügyész, aki hivatalból vett részt a jobbágyság és
földesúr között támadt perek elintézésében, Széchenyi azonban egy lépéssel
tovább menve azt óhajtotta, hogy ezt az ügyészt ne a megyei nemesurak
válasszák, hanem maguk a jobbágyok. Abból a meggondolásból indult ugyanis
ki, hogy a saját maguk választotta ügyészhez nagyobb bizalommal lesznek
majd a jobbágyok. Széchenyinek ezt a világos programmpontját csak az vonatkoztathatja parlamenti képviselők választására, aki megszokta, hogy kortársai
példájára Széchenyit kortesbeszédekben emlegesse, de soha nem szánta rá
magát tanulmányozására.
Ámde az idézetek ! — veti közbe az olvasó. — Erre is megfelelünk :
Kristóffy valamennyi idézetét, egyetlenegy kivételével, Szekfü Gyula közismert
munkájából, a Három nemzedék-ből, illetőleg szép összeállításából, Széchenyi
igéi-ből vette át. Állításunkat bizonyítékokkal is alátámaszthatjuk ; a legjellemzőbb a következő. A 752. lapon négy mondatot olvasunk a forradalomról,
melyek közül az első a Kelet népé-ben, a második a Hirlapi cikkek II. kötetében,
az utolsó kettő pedig a Programmtöredékek-ben lelhető fel. Kristóffy, aki nem
olvasta Széchenyit, ezeket az idézeteket nem jegyezhette ki az eredeti helyekről,
annál kevésbbé, mert a második mondat a Széchenyi-szövegben tulaj donképen
egy hosszú, féloldalas mondat közbevetett része s így azt ő, ki nem hivatásos
történetkutató, nem is igen vehette volna észre. Sokkal valószínűbb — a történetíró előtt bizonyos —, hogy Kristóffy a három idézetet az Igék-ből írta ki,
hol őket egymás közelében a 170., 159., 171. számok alatt, «forradalom» címszó
alatt találta meg.
Vonjuk le a következtetéseket. Kristóffy nem ismeri Széchenyi tanításait,
az idézeteket 1921-ben megjelent könyvekből veszi át, következőleg Széchenyi
szelleme nem vezethette őt politikai céljainak kitűzésénél s könyvének ezek a
részei csak utólagos szépítgetések. De nem ez a legfontosabb szemünkben. Az
utólag költött mesék értéke kiderülvén, azt is megállapíthatjuk, hogy Kristóffyt
nagy, nemzetmentő elhatározások sem hathatták át, következésképen tetteinek
is más indítóokai voltak, amelyeket csak az utókor történetírása állapíthat meg
minden kétséget kizáróan. Kit vezetett tehát az általános választójoggal kapcsolatosan a magyarság iránt nagyobb féltés, mélyebb szenvedély : Tiszát
vagy Kristóffyt? Az elmondottak után a válasz nem lehet kétséges. Ezek után
Kristóffynak azt a gyarló magyarázatát sem fogjuk elhinni, hogy Tisza a
választójogot pusztán a legszemélyesebb és legkicsinyesebb okokból gáncsolta
el ; de épen így megrendül az a szubjektív feltevésünk is, hogy valóban minden
úgy történt, mint Kristóffy elbeszéli.
Gyanúnk még jobban megerősödik, amikor írónkat ellenmondásokon
kapjuk rajta, melyek közül legjellemzőbb a következő : A 278. lapon azt
mondja, hogy a koalició erejének megtörése végett, még minisztersége alatt
alapította meg az «Általános titkos választójog ligájá»-t, azaz magasabb poli-
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tikai érdekekkel kívánja igazolni tettét. A 456. lapon ezzel szemben azt állítja,
hogy Ferenc Ferdinánd műhelyének, a magyar alkotmány ellen szenvedélyes
dühvel küzdő ezen föderalista társaságnak határozott utasítására alapította
meg a ligát. Minthogy szavai szerint Ferenc Ferdinánd körével csak a miniszterségtől való felmentése után került összeköttetésbe, a két állítás nyilt ellenmondásban van egymással. Ezek után nem fogunk meglepődni, ha majd az
egykorú történeti források, az akták világánál Kristóffynak — mostani merev
tagadása dacára—a trónörökös körével való korábbi kapcsolata is ki fog derülni.
Történeti forrás: ez marad mindössze Kristóffy könyvéből a pontosabb
vizsgálat után. Történeti forrás, egy politikus emlékirata, amelynek sok találó
megjegyzése felhasználható majd a mult rekonstruálásánál, de amelynek hitelét
részletekbe menően majd csak később fogja egy disszertáló diák megállapítani
— ha ugyan érdemesnek találja.
A könyv olvasása mindamellett tanulságos s történeti forrás már ma is.
Igaz, nem arra vonatkozólag, aminek Kristóffy szánta, hanem annak illusztrálására, hogy milyen emberek kezébe volt letéve sorsunk kálváriás utunkon.
Ha nem volna itt ez a nagy könyv, nem hinnők el, hogy minden olvasottság,
tanultság nélkül megyei főjegyző, képviselő, főispán, sőt miniszter lehessen
valaki. De most itt vannak bizonyítékul a könyvnek ijesztően naiv külpolitikai
fejtegetései, itt van a magyar történelemnek olyan ismerete, amelynek birtokában azt írja, hogy a török hódítás korában nem voltak országgyűlések s hogy
II. József, a fejedelmi abszolutizmusnak ez a főképviselője, demokrata államot
akart szervezni! Ez a tudatlanság már nem csak egyszerű tárgyi ismeretek
hiányát leplezi le, hanem az államférfinál nélkülözhetetlen történeti érzék,
a multban gyökerező nagy koncepciók felépítéséhez szükséges képesség hiányát
is bizonyítja. Egyáltalán valami magasabb, meglepőbb, filozófiai alapvetésű
műveltségnek a könyvben nyoma sincs. Kristóffy szellemi horizontja a történelmi materializmus szűk határáig terjed. Előszavában nyiltan megmondja,
hogy ennek a sekélyes iránynak a híve; úgy látszik, nem tud róla, hogy a művelt
nyugat már egy emberöltővel korábban végérvényesen napirendre tért felette.
Mindamellett még így is megértenők Kristóffyt, ha történeti materialista felfogása legalább azon a színvonalon volna, amelyen e világnézet elméleti hirdetői állottak. De mit szóljunk ahhoz, ha Kristóffy a Huszadik század parlagi
dialektusán így értelmezi ezt a történelmi materializmust: «A politikát is csak
a zseb és a has érdeke irányítja». (286. 1.) Lehet-e csodálkoznunk pusztulásunkon, ha olyan légkörben kellett élnünk, amely ilyen műveltségű emberek felemelkedését lehetővé tette?
Ami még érdekelhet bennünket a könyv alapján, az nagyon kevés, de
annál elszomorítóbb. Nemcsak az visszatetsző, hogy Széchenyiről ma is beszélhet valaki anélkül, hogy olvasná: még bántóbb az a rút törekvés, amely a legnagyobb magyar emlékét próbálja felhasználni önigazolására. Igen, Széchenyi
fájdalomdúlta aggódó arckifejezését erőltetik ma magukra olyan politikusok,
akik annak idején csak színháznak tekintették az államélet küzdőpontját és
holt játékszereknek az élő nemzeti erőket. Széchenyi vatesi, a flagellum dei-t
emlegető szerepében mernek tetszelegni ma, amikor már oly könnyű megmondani, hogy mit kellett volna tenni. A magyar olvasóközönség, ha hű akar
maradni Széchenyi szelleméhez, kritikával olvassa ezt a könyvet is, s mert a
rosszból is tanulhat, szívlelje meg az igazságokat. Az ügyetlen színész álarcát
azonban tépje le s ne engedje, hogy kothurnust öltve, fekete palástban meg
nem érdemelt magaslatra emelkedjék.
Mályusz Elemér.

