














































































































fekteti az alkotmányt, a reánk következett nehéz évek súlyát el nem 
bírtuk volna s összeroskadtunk volna a szenvedések alatt, anélkül, 
hogy a művelt világ szánalma és részvéte kísérné végsülyedésünket. 
Ezen átalakulást össze fogja kötni a történelem azon férfiúnak nevé
vel, ki azt 48-ban megindította s ernyedetlen eréllyel keresztülvitte. 
Dacára a bekövetkezett szerencsétlen eseményeknek, művének ezen 
része fennmaradt és fenn fog maradni, míg nemzetünk él és orszá
gunk áll s ahhoz a nemzet emléke és hálája lesz mindig csatolva17.

A végkifejlés idejében az utolsó, eredménytelen egyezkedés 
kísérletére Deákot küldötte az országgyűlés Batthyányival, Lonovics
csal s a két Majláthtal Windischgrätz táborába. Innen Debrecenbe el 
volt zárva az út s a Világos utáni iszonyatok közepette Deákot megőrzé 
a Gondviselés a nemzet őréül, vigasztalójául, majdan újból vezéréül. 
Deákot nem lehetett az osztrák katonai önkénynek bántania, mint 
ahogy Tolstojt nem lehet az orosz önkénynek Szibériába száműznie.

IV. Szövetségül adlak téged a nemzetnek! Ez a folytatódó 
prófétai íge teljesült ekkor rajta. Mi volt akkor a magyar közélet 
egyetlen maradványa? Deák s a nemzet szövetsége. Ekkor volt ő

Erős, hatalmas, hogyha szól, 
Félelmes, mikor hallgat és dacol18.

Deák volt ekkor maga a nemzet. Soha az egész közélet egy 
emberben úgy meg nem testesült. Meglepően jellemző Deáknak a 
közélet körül forgó egész gondolkozására, hogy míg a nyelvújítás 
kinövéseitől csodálatos nyelvérzéke távol tartotta, addig ebben a 
gondolatkörben egész sorozata az újonnan alkotott összetételeknek 
nála tünik fel először, mint a német vaskancellárra emlékeztető azon 
tulajdonságának szülötte, hogy gondolatainak bőségét klasszikus 
rövidséggel tudta találón tömörítve formába önteni.

Közjó és közcél, közerő és közérdek, köznevelés és közműve
lődés, közhatóság és közintézet, a nemzet közóhajtásai, közkívánata, 
közakarata, közszükségei, közterhei és közdolgai, maga a közélet 
is, korábbi időből szókincsünk tárházaiban nincsenek feljegyezve.

Mikor Vörösmarty szegénységben hagyta árváit, ez egy szóval: 
le kell rónunk a köztartozást, amellyel az érdemnek tartozunk, száz
ezernyi tőkét varázsolt elő19! 1863 állapotai szülték lelkében a köz
nyomorúság és közinség szavát20, s már 1835-ben mennydörgött a 
közbizodalom elfojtása ellen, mert a kormánynak a közbizodalom és 
közvélemény legnagyobb kincse21.



Ez a gondolkodás, amelynek gócpontja a nemzeti érzület telí
tette közélet volt, tette őt magát a kétségbeesés éveiben a nemzeti 
érzület, a szunnyadásában is éber közélet gócpontjává: szövetségül 
adatott ez az egy ember a nemzetnek és ez az egy szövetséges 
megmentette a nemzetet.

V. Mert a népeknek világosságául adta őt a Gondviselés, így 
folytatódik a prófétai íge nyomán elmélkedésünk. Az ébredés mozgal
maiban ő volt a világosság, amely fénylett a nemzet előtt, megmutatva, 
hogy az önkény kínálta minden megoldás végveszélybe visz, hogy 
az önkény törvényszegő hatalma törvényalkotó erő soha nem lehet.

Sok nehéz időt értem már, így írja 1861-ben22, de most kábul 
a fejem, elszorúl mellem, ha szembe nézek a lehetőségek azon 
chaosával, mi előttünk áll s miből egy elhibázott lépés végveszélybe 
viszi a hazát. Engedni a kiegyenlítés kedvéért éppen oly kárhoza
tos lehet, mint szoros ragaszkodással törésre juttatni a dolgot23.

A diplomák és a pátensek korában az alapszerződésre, mint 
egyetlen támaszpontra mutatott reá, az alapszerződésre és 1848 
szentesített törvényeire. Felíratai s a Lustkandl-tanulmány valóságos 
revelatióként hatottak idebenn is, odaát is. A husvéti cikk pedig 
beteljesíté a prófétai íge következő fordúlatát:

VI. Megnyitni a nem látó, a behúnyt szemeket! Magyarország 
alkotmányos jogaival szemben színvakokká nevelték az uralkodóház 
tagjait. Látóvá a fejedelmet Deák Ferenc tette!

Erős jogérzetének telje nyilatkozott meg, amikor a fejedelem 
s a nemzet viszonyát megvilágította. Nem a fejedelem ád a nem
zetnek jussokat, hanem a nemzet ád a fejedelemnek, mert a nemzet 
minden jussoknak forrása24. De azért az ő tisztelete a fejedelem 
majestása iránt nem puszta szó volt, hanem a hazafiúnak meghaj
lása a nemzet jussainak szent és sérthetetlen személyesítője előtt.

Ezért volt kezdettől fogva bátor, őszinte és szókimondó a 
fejedelemmel szemben. Gyáva népnek a fejedelmek ne örüljenek, 
mert félelem és bizodalom, hűség és gyávaság nemzeteknél együtt 
soha sem léteznek25.

Ez a jellemvonás, ez a világos, velős, okokkal teljes gondolat
fűzés lepte meg a királyt, mikor először tárgyalt közvetlenül Deák
kal. Távozása után felkiáltott: Ez azután tetőtől-talpig becsületes, 
erős meggyőződésű ember! És milyen a logikája26! És ez a hatal
mas logika ujjáteremtett egy összedőlt birodalmat!
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































