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OPOZÍ�CÍA*

Augsburske	  Vs�eobečne	  noviny priná	 s�áju	  v  mimoriádnej  prí	lohe k  č�. 360 č�lá	nok

o čháráktere  političky	čh  strá	n  ná  su	 č�ásnom  zásádání	  uhorske	ho  snemu,  ktory	  tu

veľáčteny	m č�itáteľom podá	váme:

V  Pes�ti,  10.  dečember.  Káz�dy	,  kto  poč�u	 vá  álebo  č�í	tá  snemove	  prejávy  uhorskej

opozí	čie  á  hlbs� ie  pozná	  prá	vne  pomery  v  Uhorsku,  mohol  by  ázdá  nás�u  opozí	čiu

pováz�ováť zá  mimoriádne slobodomyseľnu	  á skutoč�ne ľudomilnu	 . Pozrime sá vs�ák ná

n� u bliz�s� ie. O uhorsky	čh pomeročh veľmi č�ásto reč�ní	 rovnáko vlá	dná stráná i opozí	čiá, no

obe strány ná ne hľádiá vy	 luč�ne z áristokrátičke	ho hľádiská. Nečh ná	m je tedá dovolene	

vysvetliť  veči  z  ine	ho  uhlá  pohľádu.  Je  právdá,  z�e  sá  tá	  málá	  č�ásť  ná	 rodá,  ktorá	  je

vy	 luč�ny	m nositeľom vs�etky	čh  političky	čh  prá	v  v  krájine,  č�lení	  ná  dve strány,  t.  j.  ná

vlá	dnu stránu, ktoru	  odporčoviá názy	váju	  konzervátí	vná, á ná opozič�nu	 , ktorá	  sá názy	vá

slobodomyseľnou, á zdá	  sá, z�e ju zá táku	  pováz�uju	  áj v záhránič�í	.  V su	 č�ásnosti je vs�ák

v skutoč�nosti  tá	  prvá	  rovnáko  vzdiálená	  konzervátivizmu,  áko  tá	  druhá	

slobodomyseľnosti.  Krá	 ľovske	  ná	vrhy, ktore	  sá pováz�uju	  zá vy	ráz zmy	s�ľániá vlá	dy, áni

v nájmens�om  nenesu	  čhárákter  zmerávene	ho  konzervátivizmu,  zotrvá	váju	 čeho  pri

stárom, bá č�o viáč, obsáhuju	  reformy, ktore	  su	  podľá vs�eobečnej mienky veľmi uz� itoč�ne	

á máju	  slu	 z� iť pre dobro vs�etky	čh vrstiev spoloč�nosti. Stránu, ktorá	  vystu	 pi s reformámi,

áke	  sá nekonáli uz�  čele	  stá	 roč�iá á od ktory	čh vá7 č�s� ie sá nedáju	  č�ákáť áni od rádiká	 lnej

strány, nápr. zrus�enie stárootčovske	ho prá	vá, odku	 penie poddány	čh, zrus�enie hránič�nej

č�iáry  medzi  Uhorskom  á  nemečky	mi  dedič�ny	mi  krájinámi,  uvoľnenie  vnu	 torne	ho

občhodu á trestny	  zá	konní	k, stránu, ktorá	 , áko hovorí	m, vystupuje s táky	mito ná	vrhmi

zá	konov, rozhodne nemo8 z�eme názváť prí	sne konzervátí	vnou. Ale je právdá, z�e je oveľá

ťáz�s� ie  presvedč�iť  č�itáteľá  o  tom,  z�e  áj  opozí	čiá  je  presne  ták  má	 lo  slobodomyseľná	 .

C9 lovek by musel z� iť v Uhorsku á do8 kládne sledováť nitky, ktory	mi su	  rokovániá opozí	čie

pospá	 jáne	 , áby mohol posu	 diť, č�i skutoč�ne ide o vlástenečtvo. Ná tomto mieste uvedieme

len niektore	  do8vody, vyčhá	dzáju	 če z posledny	čh rokování	  snemu. Hoči sá nedá	vno ná

rokování	  jedne	ho vy	boru ná ná	vrh iste	ho č�lená opozí	čie  prijálo,  z�e  zemiánstvo musí	

plátiť  dán�  do  domá	čej  pokládniče  v  pomere  s  nezemánmi,  sámotne	  rokovánie  vs�ák

* Íde o preklád S9 tu	 rovho ánonymne	ho č�lá	nku Die Oppossition, ktory	  vys� iel v Allgemeine Zeitung, Nr. 360,
26. dečember 1847. Ausserordentličhe Beiláge, s. 256 – 257, podpí	sány	  Ein Unábeliger (Jeden 
nezemán). – https://www.bávárikon.de/obječt/báv:BSB-MDZ-00000BSB10504370?
ločále=en&p=1813.
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predsá  len  doká	 zálo,  z�e  nás�á  opozí	čiá  je  viáč  sebečká	  nez�  slobodomyseľná	 .  Lebo

nielenz�e zá tu	 to dán�  hlásoválo viáč konzervátí	vnyčh stolí	č, zátiáľ č�o mnoho tákzvány	čh

liberá	 lnyčh  stolí	č  hlásoválo  proti  nej,  ále  vojenská	  dán�  hlásování	m  vo8 beč  nepres� lá.

Veľkolepy	mi prejávmi á s obrovskou sámočhvá	 lou reč�nili poslánči opozí	čie o tom, z�e ná

káz�du	  verejnu	  ťárčhu máju	  vs�etči obyváteliá plátiť rovny	m dielom, á predsá pod ty	m

rovny	m  dielom  máli  ná  mysli  len  mens�iu  poloviču  verejny	čh  tiárčh,  t.  j.  domá	 ču

á vojensku	  pokládniču,  á prijáli  len tu	  prvu	 .  Slobodomyseľnosť opozí	čie bolá nátoľko

mu	 drá,  z�e  o  ostátny	čh  ťárčhá	 čh  ľudu,  náprí	klád  robotá	 čh,  ktore	  musiá  poplátní	či

vykoná	váť v prospečh stoliče: ubytováť vojákov – ák sá to ná su	 č�ásnom sneme u	 plne

nezrus�í	  –,  ále  nájmá7  o  povinnosti  vysláť  vojákov,  od  č�oho  je  zemiánstvo  u	 plne

oslobodene	 ,  áni  len  nes�krtlá,  ákoby  to  nebolá  rovnáká	  ťárčhá  áko  dán�  á  ákoby

správodlivosť  nevyz�ádoválá,  áby  zemiánstvo  zná	 s�álo  áj  tieto  ťárčhy.  A  pritom  uz�  ná

zemiánsku  povinnosť  insurekčie  vonkončom  netrebá  bráť  ohľád,  lebo  rok  1809

dostátoč�ne  doká	 zál,  z�e  insurekčiá  vo8 beč  nie  je  sčhopná	  krájinu,  ľud  á  sámotne	

zemiánstvo ubrá	niť.  Preto sme sá áj veľmi záč�udováli,  áky	  čhvá	 lospev ná zemiánstvo

nedá	vno záno8 til  Kos�ut pri otá	 zke vs�eobečne	ho zdáneniá. Vyhlá	 sil, z�e fákt, z�e Uhorsko

es�te vz�dy existuje, je dielom zemiánstvá. Ponečhá	me bokom otá	zku, č�i Uhorsko vzniklo

len  vďáká  zemiánstvu  álebo  vďáká  vs�etky	m  obyváteľom.  Ale  tvrdiť,  z�e  len  vďáká

zemiánstvu  es�te  Uhorsko  existuje  á  nestálo  sá  nejáky	  pás�álí	kom* álebo  s�tá	 tom

fránču	 zskeho  čisá	 rstvá,  je  osobitá	  drzosť,  ktorá	  svedč�í	  len  o  reč�ní	kovej  skutoč�ne

áristokrátičkej prepiátosti.

Pozrime sá ďálej ná sámotnu	  domá	 ču pokládniču, do ktorej teráz uz�  áj zemiánstvo

plátiť  má	 ,  hoči  nie  čelkom,  ále  len  v  pomere  s  nezemánmi.  Tá	 to  dán�  je  urč�ená	  pre

potreby stolí	č,** konkre	 tne ná plátenie stolič�ny	čh u	 rádní	kov,  á ibá  tí	 ju zá nezemánov

„rozdeľuju	  á  mánipuluju	 .“  Prinájmens�om  poplátny	  ľud  o  vynákládání	  ty	čhto

prostriedkov  nevie  vo8 beč  nič�.  V  su	 č�ásnosti  vs�ák  áj  nápriek  rozhodnutiu

predčhá	dzáju	 čeho snemu, z�e áky	koľvek u	 rád mo8 z�e prá	voplátne zástá	váť áj nezemán –

č�o,  mimočhodom,  zostáne  len  ná  pápieri,  ky	m  nezemániá  nedostánu	  prá	vo  voliť  do

stolič�ny	čh  zborov  –  vs�etky  stolič�ne	  u	 rády  zástá	vá  vy	hrádne  zemiánstvo  á  bez

áke	hokoľvek vplyvu nezemánov čelu	  domá	 ču pokládniču obráčiá vy	 luč�ne podľá svojej

vo8 le k vlástne	mu prospečhu. V tom prí	páde by bolo len správodlive	  á podľá prá	vá, áby

do  nej  zemiánstvo  plátilo  nie  v  pomere  s nezemánmi,  ále  ibá  sámo.  A  predsá

* Provinčiá v Osmánskej rí	s� i.
** Dnes su	  to podielove	  dáne občí	 á miest álebo vys�s� í	čh u	 zemny	čh čelkov, ktore	  sá vs�ák vtedy vyberáli

priámo, dnes sá vyberáju	  čentrá	 lne á rozdeľuju	  sá podľá vopred urč�eny	čh krite	rií	.
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slobodomyseľnosť nás�ej  opozí	čie  ták ďáleko nesiáhá,  stáč�ilo  jej,  z�e  ná sebá vzálá ibá

jednu č�iástku tejto  dáne,  to  známená	 ,  z�e  odteráz  bude milostivo plátiť  svoje  vlástne	

prá	vomoči á u	 rády – ku ktory	m máju	  prí	stup len zemániá – spoloč�ne s nezemánmi.

Ako sá pri  há	dkáčh o  ná	vrhu á v  sámotnom ná	vrhu uká	 zálo,  opozí	čiá  prikládá	

vá7 č�s� iu vá	hu vlástny	m sťáz�nostiám nez�  krá	 ľovsky	m ná	vrhom á mieni ná prerokovánie

ná	vrhov pristu	 piť áz�  potom, keď sá jej sťáz�nostiám vyhovie. Tieto sťáz�nosti zhr	n� á do

ty	čhto tročh bodov: Uhorsko nemá	  vlástnu	  nezá	vislu	  vlá	du, s�tyri stoliče, ktore	  priná	 lez� iá

do  Sedmohrádská,  nepátriá  do  Uhorská,  á  zá	 lez� itosti  Chorvá	 tská.  Posledne	  dve  su	

bezvy	známne	  á  tákmer sá nety	káju	  ná	 rodny	čh zá	ujmov,  čhorvá	 tská otá	zká je  návys�e

neoprá	vneny	m  mies�ání	m  sá  opozí	čie  do  čhorvá	 tskyčh  ná	 rodny	čh  á  muničipá	 lnyčh

zá	 lez� itostí	  nátoľko,  áz�  sá  opozí	čii  č�udujeme,  z�e  ná  sebá  preberá	  táku	  veľku	

zodpovednosť, má	 rni dráhočenny	  č�ás táky	mito málič�kosťámi á osobuje si prá	vo, ktore	

jej nepátrí	. Pokiáľ ide o prvy	  bod, t. j. nezá	vislá	  á zodpovedná	  vlá	dá, tu nečhčeme pá	 tráť,

č�i  v  Uhorsku  má	me  pí	sány	  č�i  nepí	sány	  zá	kon  o  zodpovednosti  ministrov  v  zmysle

ángličkej č�i fránču	 zskej u	 stávy. Z motániče nás� ičh zvykov á zá	konov sá dá	  ľáhko vyhu	 táť

pá	 r  slov  pro  et  contra.* Chčeme  sá  prizrieť  len  tomu,  č�i  opozí	čiá  skutoč�ne  koná	

slobodomyseľne, keď svoje sťáz�nosti ná su	 č�ásnom sneme stáviá proti táky	m krá	 ľovsky	m

ná	vrhom,  áke	  su	  jej  predloz�ene	 ,  bá  podmien� uje  nimi  vs�etky  ostátne	  rokovániá.

Mys�lienká  zodpovednosti  ministrov  vyz�áduje predbez�ne	  podmienky,  ktore	  es�te

v Uhorsku neexistuju	 : vs�eobečná	  dán� ,  vs�eobečná	  bránná	  povinnosť á zástu	 penie ľudu.

Len tám, kde uz�  tieto ins�titu	 čie existuju	 , á len s nimi mo8 z�e byť reč�  o sámostátnej vlá	de.

V Uhorsku  zná	s�áju	  vs�etky  ťárčhy  ibá  nezemániá,  ktorí	  nemáju	  ná  sneme  z� iádne

zástu	 penie.  Kto by tedá mál  bráť vlá	du ná zodpovednosť? Zá	 stupčoviá ty	čh 500 000

dus�í	,  č�o  ná  s�tá	 tne  ťárčhy  neplátiá  áni  bábku?  C9 i  mo8 z�eme  dopustiť,  áby  tí	to  52

zá	 stupčoviá  neoprá	vnene  vykoná	váli  prá	vo,  ktore	  prislu	 čhá  len  desiátim  milio	 nom

dán� ovy	čh poplátní	kov, záťáz�eny	čh áj bránnou povinnosťou? Vári to zo strány opozí	čie

nie  je  svojvoľne	  prisvojovánie  si  prá	v,  ktore	  jej  z  u	 stávne	ho  pohľádu  vonkončom

nepriná	 lez� iá? Existuje zá	 sádá, ktorou sá opozí	čiá ohá	n� á pri káz�dej prí	lez� itosti:  nihil de

nobis sine nobis,** ďálej to, z�e káz�dy	  má	  máť len táku	  u	 č�ásť ná u	 stávny	čh dobrodeniáčh,

nákoľko  s�tá	 tne  ťárčhy  zná	s�á.  Ako  sá  s  ty	m  vs�ák  zhoduje  spo8 sob,  áky	m  opozí	čiá

záobčhá	dzá s ná	 rodom? S ná	 rodny	m májetkom čhče nákládáť bez ná	 rodá, sámá čhče

vlá	du voláť ná zodpovednosť, zátiáľ č�o vlá	dá sá má	  zodpovedáť čele	mu ná	 rodu,  sámá

čhče  uz� í	váť  u	 stávne	  prá	vá  bez  toho,  áby sá  hlá	 silá  áj  k  s�tá	 tnym ťárčhá	m.  A  keď uz�

* Lát. Pre a proti.
** Lát. Nič o nás bez nás.
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opozí	čiá  pri  tejto  otá	 zke,  v  ktorej,  áko  si  káz�dy	  mo8 z�e  sku	 siť,  bojuje ibá  zá  političke	

privile	giá	  svojej  kásty,  odsu	 vá krá	 ľovske	  ná	vrhy u	 plne do u	 zádiá,  dá	  sá  táke	  konánie

osprávedlniť? Vári to je, ák uz�  nepoviem slobodomyseľne	 , ále áspon�  správodlive	? Slovo

„zá	 stupčoviá“  nosí	  opozí	čiá  hrdo  ná  jázyku,  ále  ná	vrh  ná  skutoč�ne	  zástupiteľstvo

doposiáľ  ná  z� iádnom  sneme  nezáznel.  Spy	 tájme  sá  áspon�  ná  to,  áko  to  vyzerá	  so

zástu	 pení	m miest. Vári bezprá	vny stáv krá	 ľovsky	čh miest, ktore	  stávy zbávili zá	konnej

á správodlivej reprezentá	 čie, nestáviá slobodomyseľnosť opozí	čie do veľmi zle	ho svetlá?

Vári nedokázuje sko8 r to, z�e si opozí	čiá z� iárlivo strá	z� i svoje áristokrátičke	  privile	giá	 , nez�

jej  skutoč�ne	  vlástenečtvo? Pretoz�e  priemysel,  občhod i  umeniá sá vá7 č�s�mi udomá	čnili

v mestá	 čh nez�  u zemiánstvá á inteligenčiá – ák sá pod n� ou čhá	pe nielen politizovánie,

v ktorom  si  zemiánstvo  poprávde  vypestoválo  vá7 č�s� ie  sčhopnosti  –  sá  prinájmens�om

v rovnákej miere áko u stolič�ne	ho zemiánstvá rozs� í	rilá áj medzi mes�tiánstvom. A predsá

sá opozí	čiá názdá	vá, z�e koná	  vlástenečky á slobodomyseľne, keď mestá	  zbáví	 zá	konne	ho

zástu	 peniá, álebo im len z milosrdenstvá udelí	 zlomok hlásu.

C9 í	m  viáč  č�lovek  premy	s�ľá  o  prográme,  ktory	  opozí	čiá  zostávilá  ná  svojej

pes�tiánskej  poráde,  ty	m  rá	znejs� í	  sá  mu vidí	  jej  posledny	  bod.  V  n� om  dá	vá  opozí	čiá

krájine ná vedomie, z�e sá bude usilováť záčhováť su	 č�ásne	  postávenie stolí	č. To je vs�ák

v su	 č�ásnosti  –  hoči  zemiánskym  zá	ujmom  náozáj  prospievá  –  u	 plne  áristokrátičke	 ,

z ľudomilne	ho  uhlá  pohľádu  záčhová	vá  stáv,  v  ktorom  zemiánstvo  mo8 z�e  nád

obyváteľstvom pánováť, utlá	 č�áť ho, áko sá mu pá	č�i,  á káz�dy	  zemán sá mo8 z�e prieč�iť áj

nájvys�s�ej áutorite, tákz�e utlá	 č�ání	  áni u svojho krá	 ľá nená	 jdu dostátoč�nu	  očhránu pred

svojvo8 ľou ty	čhto mály	čh vládá	 rov. A táky	 to stáv čhče opozí	čiá udrz�áť áj náďálej! Tento

jediny	  bod stáč�í	, áby slobodomyseľnosť opozí	čie uká	 zál v právom svetle. Z toho mi uz�

zreteľne vyčhá	dzá, z�e vs�etko u	 silie opozí	čie smeruje k udrz�ániu á moz�ne	mu posilneniu

zemiánskyčh  privile	gií	  voč�i  vlá	de,  á  o  ľude  zmy	s�ľá  nie  slobodomyseľne,  ále

očhlokrátičky.* Preto áj  vlá	dná stráná poz� í	vá  u vlá	dy  ty	m vá7 č�s� iu  do8veru,  č�í	m vá7 č�s�mi

verí	me u	 primne	mu č�loveku, hoči áj nie je ná udeľovánie milosrdenstvá prí	lis�  s� tedry	, áko

tomu,  č�o sí	če pekny	mi reč�ámi sľubuje hory-doly,  no zákáz�dy	m zistí	me,  z�e  sá zá nimi

skry	vá ibá jeho vlástny	  prospečh.

Jeden nezemán

* Očhlokráčiá je prevzátie političkej moči ľudovy	mi másámi v revolu	 čii.


