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igazolt képviselőnek nyilváníttatik, azon hozzá
adással, hogy a választása napjától számítandó 30 
napig ellene beérkező kérvények elfogadtatnak. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését, Somogymegye szili választóke
rülete 208 választójának azon kérvényét illetőleg, 
melyben Svastics Gábor ottani képviselő megválaszta
tásának megsemmisítését kérik. A bizottság véleménye az, 
hogy a kérelem figyelembe nem vehető; s miután a ki- ] 
tűzött 30 napi határidő letelt, a föltételesen igazolandó-

nak véleményezett Svastics Gábor teljesen igazoltassák. 
Közhelyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva Svastics Gábor képviselő úr az 
igazolt képviselők sorába fölvétetik. 

Még egy tárgyról kell jelentést tennem. Mo-
csonyi András képviselő úr marczius 2 8-káig tartó 
kimaradkatási engedélyért folyamodott. (Felkiáltá
sok : Megadjuk!) 

Az ülés végződik d. u. 12 s/í órakor. 

A.JLJLAJL O J t í i o i j A T J T U O UJjJHj!a 
1866. február 15-dikén 

Szent iványi Károly elnöklete alatt. 

Tárgya : A fölirati vita megkezdődik. 

Az ülés kezdődik d. e. ÍO1/^ órakor. 

E l n ö k : Az utolsó ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa a febr. 8-dikai 
ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Dimitrie-
vics Milos fogja vezetni, a szólókat Tóth Vilmos 
jegyzi föl. 

Napirenden van O Felsége a Császár és Ki
rály magas trónbeszédjére adandó^ válaszfelirat 
tárgyalása. Mindenekelőtt azonban O Felségének 
magas trónbeszédje lesz felolvasandó. 

Joannovics György jegyző (fölolvassa a 
trónbeszédet.) 

E l n ö k : Most fel fog olvastatni a válaszfel
irat kidolgozására kiküldött bizottságnak a ház elé 
terj'esztett javaslata. 

TÓtll V i l m o s j e g y z ő (fölolvassa a válaszfel-
iratijavaslatot. — Felkiáltások: Elfogadjuk! Elfo
gadjuk !) 

B a r t a l G y ö r g y : A közel múltnak árnyai
val, a jövőnek komoly színezetével szememben, 
lelkemben emelem szavamat Önök előtt. (Halljuk!) 
Ura im! Szavamat, mely gyenge önmagában és 
nem nyer nyomatékot az általam elfoglalt, de kor
látoltabb hivatalos állástól, hogysem arról a 
döntő kormánj^körök megállapodásaira nézve , 
akár én, akár Önök magukat tájékozni képesek 

lU lehetnénk. Mi szóra indit , ama körülmény 
egyedül , hogy önnön magamat a sokkal maga
sabb és ép ennélfogva függetlenebb szempontra 
áthelyezve, a honnét a hazának és birodalomnak 
viszonyai egymás mellett áttekinthetők: felisme
rem a szirteket, melyek politikánk láthatárát elbo
rítják, a rést álló zátonyokat, miket a megsimult 
felszín eltakar. Nem részletezem azokat; mert kell, 
hogy figyelmünket az ép oly keskeny, mint mély 
nyilas kösse le mindenekelőtt, a melyen át az Ö 
Fölsége által kitűzött magasztos czél: a kedélyek 
végső megnyugvása, az érdekek higgadt elemzése, 
s a jogalapok megőrzése mellett mindkét félnek 
önkénytes beegyezésére fektetett méltányos ki
egyezésnek nagy müve megközelíthető. 

Amaz eltűnt boldog időkben, midőn párttu-
sáink megszokott tárgyait a bérreformnak egyes 
kérdései képezek: országunk, nemzetünk ez arany 
korának legkiválóbb hőse, a halhatatlan Széche
nyi volt az, ki hires polémiáiban, ha jól emlék
szem, nem egyszer figyelmeztetett bennünket az 
ész és sziv politikájának lényeges különbségére. 
intvén, hogy kizárólag amannak szózatát köves
sük , emennek nyugtalanító dobbanását spártai lé-
lekerővel leküzdjük. Senki inkább, mint ó', nem 
tanusítá az általa fölállított szabály tökéletes kivi
teléhek absolut lehetlenségét; mert a mint emberi 
lényünkben a szellemnek és anyagnak , szintúgy 
megvan gondolkozásunkban'1, még inkább pedig 
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elhatározásunkban az ész- és szivnek elválhatlan 
tényezése , mi azonban csekély véleményem 
szerint magának a szabálynak abstract helyes 
voltát nem gyengíti; ha soha el nem érnők is, 
törekvéseink folytonos tárgya lehet az! De a 
minek szigorú követése már az egyes homogén 
egyéniségnek utólérhetlen feladat, lehet-e józanul 
reménykednünk. hogy ama szabályt az érzésből 
fakadó intuitio után induló nagy többség, egy 
egész nemzet csak főirányában is kövesse, mely
nek szivéről az észellenes politikai gazdálkodás 
pusztító rendszere a bizalomnak ama rétegét vég
kép lemosta, mely egyedül bir termő erővel és 
kellő melegséggel, hogy benne a nyugodtan vizs
gáló észnek, a meggyőző számításnak elhintett 
magvai meggyökerezhessenek ? Lehet-e feltennünk 
róla, hogy az eddigi ellenfélnek kezét jó Íriszem
mel megragadja, mely a legközelebb reánk nehe
zült Ínségben magát a kormány javaslatát is meg
nyirbálva, szűk mértékkel, de annál bővebb árban 
nyujtá a közsegélyt, és — ép akkor ragaszkodva 
a ránk is jogtalanul kiterjesztett hatáskör nettó
jához, a midőn mi a legszomorúbb valósággal 
megküzdeni kényszerültünk — megfosztott ben
nünket a lehetőségtől, hogy az országos bajon or
szágos erővel, még pedig valószínűleg több siker
rel, kevesebb vesztegetéssel önmagunk segítsünk? 
(Helyeslés.) Avagy lehet-e hasonló tapasztalás után 
csak azt várnunk a nemzet részéről, hogy az azóta 
épen a Lajtán túl oly meglepőn terjedő', erősbülő 
kiegyezési készség rejtett indokainak bonczolgatá-
sától tartózkodva, azt a jobb belátásnak, a belső 
szükség spontán érzetének , és nem inkább a kül-
és bérviszonyok válságos bevégzetlensége mellett 
a túlnan is naponkint fenyegetőbb arányokban mu
tatkozó anyagi vésznek róvja fel érdemül ? Sőt nem 
kell-e épen természetesnek találnunk, ha az szótla
nul mutat még a legtávolabb közelítésnek is gú
nyos iróniája gyanánt szolgáló olyas eljárásra, 
midőn a lelépett osztrák kormány, meg nem elé
gedve a gondos ápolással, miben a nálunk elany-
nyira perhorrescált 48-iki mozgalomnak már első 
eredetében is törvénytelen szülöttjét, Horvátország 
elszakadását, bizonyára sem egyikünk, sem mási
kunk javára folyton részesíté — a kedélyek paci-
ficatiojának nemes feladatát a valódi önérzethez soha 
nem illő kicsinyes hadjárattal fölcserélve — Er
délyben követni, a birodalmi tanács pedig ujjongó 
helyesléssel fogadni jónak látott! (ügy van !) mi
dőn a mérséklő, transigáló októberi elemektől meg
szabadult, s az általa szőtt ujabb zászlót vigan lo
bogtató bécsi kabinet nem csak amaz uniót, me
lyet épen Erdélynek akkori lángeszű főpapja, s a 
katholikus hierarchiának ez idő szerint elismert 
egyik legfőbb dísze 1861-ben a magyar főrendek 
eló'tt ép oly meggyőző alapossággal, mint apostoli 

ihlettséggel védett, hanem egyátalában minden hi
stóriai jogot, sőt magát O Fölsége uralkodói akaratá
nak 1860-iki kézirataiban foglalt ünnepélyes mani-
festatióját is lábbal tiporva, e nagyfejedelemségnek 
számra ugyan nem legelső, de intelligentiára és 
vagyonra nézve — mikre mégis egyebütt méltó 
súlyt vetettek — a másik kettővel együttvéve bi
zonyosan mérkőző székely-magyar nemzetiségét 
politikai befolyásának jogos gyakorlatától elejteni, 
s e tartománynak a magyar koronához való 
nyolez százados, soha még az önálló fejedelmek 
alatt is végkép meg nem szakított, mert épen a 
Habsburg házbeli királyaink által mindenkor di
csérendő erélylyel fenntartott, sőt még a nagyra-
törő Bethlenek és Rákóczyaktól is önkényt respec-
tált kapcsolatát, a sebzett oroszlán trophaeáit 
nagy vitézül fosztogató Pygmaeusok bravourjáva! 
szétröpiteni merészkedett ? (Helyeslés.) 

Nem szónoki cselfogásból hoztam fel e való
ban keserű reminiscentiát , a bizalmatlanságot 
keltő magyarázatot, az oly élesen provocáló köz
jogi sértést; hanem, egyes egyedül azért, mert 
mindhármat a legalkalmasbnak vélem a czélra, 
hogy tért engedvén az ingerült kedély legfájdal-
niasb húrjainak. mellettök, s ha lehet, felettök a 
haza szeretetétől átvillanyozott higgadt észnek sza
vát is hallassuk. Isten ne adja, hogy a negyedévi 
inség újból nemzetünkre sulyosodjék; reméljük 
az ellenkezőt, de tegyük föl a lehetőséget, mely
nek bekövetkezésétől egész vidékek lakói már a 
múlt évben is méltán rettegtek : ki az közülünk, 
kinek lelkiismeretét bántatlanul hagyhatná az ön
kényt fölmerülendő vagy az éhhalállal küzdők 
arezairól majdan leolvasható szemrehányás, hogvaz 
önálló belkormányzatnak visszanyerésére kínálkozó 
jelen alkalmat felhasználni. helyesebben mondva 
felhasználását komolyan megkísérlem, sérelmeink 
érzetében elmulasztottuk? (Mozgás.) Avagy tartóz
tathat-e legkevésbbé is bennünket, hogy elleneink 
megváltozott hangulatának kulcsát az időknek re-
ájok nehezülhető súlya képezi ? És nem épen a 
körülmények kényszerítő hatalmának, az örök 
gondviselés eme legistenibb. mert a gyarló embe
riséget a szűkkeblűség bilincseiből felszabadító, a 
józanész és méltányosság dicső uralma alá terelő 
fegyverének köszönik-e Európa legtöbb népei az 
általok élvezett politikai és vallásszabadság áldá
sait? Helytelenith etjük-e őseink önmegtagadását, 
kik hasonló esetekben saját sajgó érzéseiket elfojt
va , főleg oda irányozák törekvéseiket, "hogy a 
kiegyezésre kínálkozó alkalmat becsülettel ugyan, 
de egyszersmind eszélylyel is hónuk javára fel
használják ? és végre birnók-e mi kioltani a re
ménynek 0 Felsége magasztos elhatározása foly
tán újból feléledt szikráját ugyanakkor , midőn a 
legfőbb kincsünket, országunk integritását foly-

20* 
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ton attentáló osztrák minisztérium bukásával, előt
tünk a várva várt alkalom valahára megnyílt, 
hogy az Ót megillető hódoló tisztelettel, a már-
már kétségbe borult loyális kebelnek bátorító tu
datával, eszünk és szivünk parancsolta teljes nyílt
sággal szólhassunk ama fejedelemhez, ki csakis 
imént fényes tanúságát adá, hogy saját férfias ke
zében tartja az őseitől öröklött hatalmat, mely-
lyel az Öt körülvett és irányunkban vagy elfogult, 
vagy épen gonoszlelkü tanácsosok elbizakodva 
visszaéltek ? 

Hisz, uraim ! védeni a hazának sértett jogá t , 
elhanyagolt érdekét; felvilágosítani az oly sokáig 
tévútra vezetett uralkodót a veszélyekről, mik 
a trónt és nemzetet egyaránt környezik • a közvéle
mény előtt közpártolás végett kijelölni a nem csu
pán jogos, hanem egyúttal méltányos, nem csak 
az innenső, hanem a túlsó aggályokat is megszün
tető, s az elvnek sértetlen fenntartása mellett a ki
vitel nehézségeire is reflektáló kibontakozásnak 
egyedül üdvös ösvényét: elutasithatlan köteles
sége minden honpolgárnak, nekünk pedig' annál 
inkább, mert önnön magunkat, mint a fejedelem 
felhívása folytán a nemzet részéről törvényes ala
pon megválasztott képviselőket, az ige hatalmával 
fölruházott, a szabad szólás menevédjével ellátott, 
és az initiativának legnagyszerűbb, mert a biroda
lomnak jövőjére kiható, egész Evrrópa figyelmét 
reánk irányzó, de ép ezért a belátás, tapintat és 
határozottság ritka találkozását igénylő szerepé
vel megbízott közbenjárókul, consultatióra fel
kért, s az illetékes facultás által rendesen graduált 
orvosokul méltán tekinthetjük, kik hivatva és 
küldve vagyunk , hogy mindenekelőtt a nem
zettest kórállapotját constatálván , a gyógyítás 
szükségéről, lehetőségéről és modalitásairól tanács
kozzunk, és elkészülve levén a betegnek fájdalmas, 
de méltó kitöréseire, fokozott rokon- és ellenszen
veire, az orvosi tudomány iránti bizalmatlansá
gára, gyógyszerektől irtózására, magunkat mind
ezek által tanácskozásainkban megingattatni ne 
engedjük; mert közös nagy czélunkat: a hazának 
megmentését koránsem múlt és jelen szenvedése
inek kiemelésével, hanem azon államgyógyszerek 
biztos meghatározásával érhetjük el egyedül, mik 
azokat a jövőben enyhíteni, vagy végkép ele-
nyésztetni képesek. 

E hasonlatból kiindulva, ugy hiszem, első te
endőnk iránt nem épen örvendetes egyetértés ural
kodik közöttünk: a nemzet bajai nagyok, életere
jét emésztők, majdnem elviselhetlenek a szellemi 
és anyagi erdekek mezején egyaránt. Felesleges 
volna az egyes symptomákat elemezni ott, hol a 
közérzület oly hangosan szól; a bajon segítenünk 
kell, ha lehet; és várnunk csak is akkor szabad, 
ha a segítség a fennálló viszonyok közt lehetetlen, 

s az állítólagos gyógyszer, mely rendelkezésünkre 
áll, roszabb magánál a nyavalyánál, és mi annak 
elfogadása, alkalmazása által önmagunk rendsze
resen eszközölnők ama végveszélyt, melynek be
következésétől a sorsnak roszban ép ugy, mint 
jóban állhatatlansága némelyek —, mások szerint 
azonban az igazak felett őrködni soha meg nem 

i szűnő isteni gondviselés még megóvhat. 
A higgadt, a komolyan átgondolt kiindulás

nak, mire hasonló kritikus körülményekben inkább, 
mint valaha, utalva vagyunk, meggyőződésem 
szerinti első alapföltétele: hogy szigorúan elválasz-
szuk a czélt, mit elérni óhajtunk, mindazon té
nyezőktől , melyeknek előállítása csak is azért 

| szükséges, hogy amazt annál biztosabban megkö-
j zelíthessük. Complieált viszonyokban, mikhez az 
| államiak átalában, különösen pedig saját honunkéi 
I tartoznak, szükséges ezen fölül, hogy kivánal-
I mainkat szorosan osztályozzuk; a lényegest az 
I egyelőre mellőzhetőtől, a kivihetöt a kivihetlentöl 
i önmagunk előre elkülönitsük, és mig amazokhoz 
| hajthatlanul ragaszkodunk, elegendő legyőzéssel 
! bírjunk, emezeket minőségök szerint a későbbi 

fejleménynek fenntartani, vagy helyzetünk, erőnk 
gyengeségénél, a tőlünk nem függő, általunk em
beri számítás szerint meg nem változtatható politi
kai constellatióknál fogva, végkép a buskomoly 
visszaemlékezések mellett nemes aspiratiókat is 
költő pia desideriákhoz sorozni. 

Mi az tehát, mit én imádott hazámra nézve 
mulhatlanul elérni akarok? mihez lelkem utolsó 
lehelletével elannyira ragaszkodom, hogy kész va
gyok inkább a benső fájdalomtól megtört tekin
tettel nemzetem végpusztulását szemlélni, mint an
nak követelésétől tágítani ? 

Engedjék Uraim! hogy e kérdésre, melynek 
kiváló hordereje előtt a személyes hiúság megné
mul, a legtisztább pártszinezet elhomályosodik —• 
egyéni felfogásom szerint, mely a javaslatba ho
zott válaszfeliratétól csak is az élesebb körvonala
zásban, s a modus procedendire nézve különbözik 
— a tárgy bősége, a helyzet komolysága által 
igazolt részletességgel feleljek. (Halljuk!) Mert, 
hogy védelmünkben biztosak, biztosságunkban el
szántak lehessünk, minden oldalról kell, hogy meg
hányjuk s az opportunitás vontcsövű ütegeivel 
minden további halogatás nélkül azonnal fel is 
szereljük ama védmüveket, melyek födözete alatt 
sorakoznunk tanácsos, hogy az európai közvéle
ményt, nem jogalapunk már is bebizonyított ki-
vivhatlansága, hanem a mivel mainapiglan adósak 
vagyunk, számításaink correctsége, politikánk ildo-
mossága, kitűzött czéljaink kivihetősége, és a bi
rodalom elvitázhatlan érdekeivel való megegyez-
tethetése felől idejekorán meggyőzhessük; hogy ek
ként saját fegyvereivel rontván az ellenfél tábo-
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rára, ott és azokkal kíséreljük meg kivívni a si
kert, mit a jognak szentsége, vakító fénye , a köz
hangulatnak kétségtelen javulása nálunk a jó ügy
nek megszerezni nem bírt. A mily távol van tő
lem az önhittség, hogy sikerüljön eltalálnom a po
litikai irányzatok divergentiáiból kiemelkedendő 
többség fölfogását; szintoly mélyen érzem a ma
gam elé szabott föladat abbeli nehéz voltát, hogy 
kizárólag saját meggyőződésemet követve, avatat
lan kézzel alkalmaznom, s a szerintem fölmerü
lendő szükséghez képest önállóan fejlesztenem is 
kellen d a haza nagy fiának egyes részletekben már 
is köztudomásra jutott nézeteit, kinek legbuzgóbb 
tanítványai közé számíttatni szerény közpályám 
mindenkori büszkesége leend; (Elénk éljenzés) de 
reményiem, hogy még a saját parlamenti előcsa-
tározásunkban sem állandók egyedül, és hogy elő
adásom, az ellenkező nézetekkel súrlódva, a ha- j 
sonirányuakkal csatlakozva, a nemzeti akarat vég
leges megállapodásához, végkép ki nem válandó 
alkatrész gyanánt szolgáland. 

Egész leplezetlen nyíltsággal kijelentem tehát 
Önök előtt, hogy én a 61-iki országgyűlés pro-
grammjához : az 1848-ban szentesitett törvények 
kötelező erejének és a pragmatica sanktióból szint
úgy, mint minden azóta keletkezett alaptörvénye
inkből kifolyó personális unió elvének elismerésé
hez koránsem a méltányos kiegyenlítést gátló 
utógondolattal, és jelesen nem azért ragaszkodtam, 
mintha az utóbbit gyakorlatilag is ép oly correct 
alakban nyilvánulónak, vagy az előbbiek telj'es 
életbeléptetését kivivhatónak tartanám : hanem ra
gaszkodtam és ragaszkodom jelenleg is azért, mert 
a fejedelem és népe közötti meghasonlás esetében 
a kölcsönös egyezkedésnek kizárólag ezélra vezető, 
ugy egyik, mint másik fél legmagasb állásának, 
érdekeinek megfelelő hasisául csak is az irott, és 
legvégső időkig fejedelmi szentesítéssel ellátott 
törvény kötelező erejének őszinte, föltétlen elisme
rését hiszem és vallom alkalmazhatónak. (Helyes
lés.) Ugyanis : tarthat-e status-férfiúi qualifieatióra 
legkisebb igényt, ki tagadni merészli, hogy a sta
bilitás elve képezi a trónok biztonságának , az ál
lamélet zavartalanságának fő postulatumát ? és lé
tezik-e ennek nagyobb garantiája , mintha a köz
jogi transactiók hasonló esetekben a históriai jog 
évszázados lánczolatához füzetnek, s a kegyelettől, 
mely az eg}^mást követő nemzedékek intézményei
nek eme fokozatos fejleményét önkényt kiséri, 
kölcsönzik a kedélyek engesztelődésének, a közbe
jött megmásithatlan tényékbe való benyugvásának, 
a régi bizalmat egyedül föléleszthető faetorait'? Mi 
költi föl inkább a folytonos ujitgatásnak, az elha
markodott , könnyelmű experimentálásnak ama 
viszketegét, melynél kontárabbat és károsabbat az 
államtudomány egyhamar nem ismer, mint a jog

alapnak — mely ha a koronás fők kegyelmének 
köszöni is mai eredetét, holnap már históriaivá 
vált — meggondolatlan, rövidlátó mellőzése ? A tör
vényességnek eme tisztelete nélkül nincsen közjogi 
önállás; e nélkül pedig bármily szépen combmáit 
államszervezet örökké csak tengődő virágházi nö
vény maradand, mit az egyik kertész kénye szerint 
bővebb, a másik szűkebb edénybe ültethet, de 
mely az idők viharaival daezoló gyök érzetre, sza
badon terjeszkedő, enyhet, ótalmat adó sűrű lom
bozatra, vidám és már virágzatában is dús gyü
mölcsöket igérő életerőre nem fejlődhetik soha! 
(Tetszés.) 

Ha tehát nemzetem közjogi állásának alapjául 
most és mindenkoron a jus publieumnak ama fő 
elvét : „hogy a fejedelem és nemzet közös akara
tával hozott törvények kötelező erejét csakis az 
egész nemzet törvényesen választott és históriai 
jogosultsággal biró képviselőinek szabad beegye-
zése szüntetheti meg." és ez elvben a törvényes
ségnek sarkpontját minden kétségen felül helyezve 
látni óhajtom: nem czélul, hanem eszközül tekin
tem azt az emberi igények legmagasztosabbjának, 
a szabad elhatározásnak, minden polgári szabad
ság nélkülözbetlen. előföltételének megmentésére. 
Fogadja hálásan a kegyadományt, ki szerzett jog
gal nem bir ; az alkotmányos hazának fia előtt ér
téktelen minden engedmény, mit saját jogosultsá
gának árán kell megvásárolni; (Helyeslés) és hibás, 
mert biztos alap nélküli, a politikai convenientiá-
nak minden számítása, mely azt mellőzi! 

De eszköz, kegyelettel felfogott eszköz szerin
tem a jogfolytonosság lényegének megőrzése még 
azon nagy czélnak elérésére is, melynek tárgyát 
őseink legszentebb, mert milliók vérével, nemzedé
kek szenvedéseivel, országunk többszöri végpusz
tulásával megvédett ereklyéje képezi. Kell-e. hogy 
megnevezzem azt? Van-e csak egy is közülünk, 
ki valójának megrendülése nélkül képes volna Sz. 
István koronájának épségéről, Magyarország in
tegritásáról, az állami existentiának önfentartási 
legfőbb ösztönéről Ezsau tál lencséje, Egyiptom 
busfazékai kedveért lemondani ? Meghajolhatom az 
erőszak előtt; kész lehetek társországainknak, je
lesen a nem csak egymás közt egyesült, de euró
pai hivatásunk fényében és viharaiban is testvé
riesen megosztozott három királyságnak históriai 
önállásából folyó, sőt azt meg is haladó , a velünk 
törvényesen uniált Erdélynek sajátságos nemzeti
ségi viszonyaihoz mért, de mindenekelőtt a feudá
lis terhek százados emléke által, a miktől való felsza
badulásukat mégis majdnem kizárólag az anyaor
szágnak köszönhetik, folyton keserített románok 
méltányos követeléseit valósító oly autonomikus 
intézmények megszavazására, miknél többet, tud
tommal legalább, az osztrák közjog a sokkal fé-
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nyesebb históriai múlttal, sokkal fejlettebb civili-
satióval biró cseh és lengyel korona tartományai
nak nem nyújt; kész lehetek továbbá a szorosb 
értelemben vett Magyarország területén lakó külön 
nemzetiségek igényeit teljes individuális szabadság 
és józan municipális autonómia alapján, de a kor
mányzati egységnek ama nélkülözhetlen korlátain 
belől kielégíteni, a melyekre a Lajtán tul oly szi
gorral ügyeltek, mintha ott a lengyel és ruthen, 
cseh és morva, szlovén és illyr kerületek elemei, 
és ezekkel kaczérkodó patrociniumra érdemes 
egyéniségek nem is léteztek volna: mig bennün
ket magyarokat — kiknek megbocsáthatlan ha
nyagsága folytán saját fajunk nevezetes parcellái 
itt eltótosodtak, amott a román nemzetiségbe ol
vadtak ; kiknek jogtisztelete itt a horvátok muni
cipális jogait, amott a számra bizonyosan jelenték
telen szászok kiváltságait századokon keresztül 
respectálni meg nem szűnt — a nemzetiségek fö
lötti tyrannismussal vádoltak; sőt kész lehetek még 
e méltatlan vádak fősulyának önérzetteljes vissza
utasítása után, emberi és fajgyengeségeinket el 
nem tagadva, beismerni, hogy legutóbbi nemzeti
ségi küzdelmeinkben mi is hibáztunk, és a kölcsö
nös engesztelődést ez őszinte vallomással initiálni: 
de közjogi kapcsolatunknak, bár pillanatnyi meg
törésébe beegyezni, még elhalványuló ajkaim sem 
fognak soha! (Tetszés.) 

És ez másik oka annak, Ura im! a miért én a 
törvényesség betartásának amaz egyszerű, de nagy 
jelentőségű körvonalozását, melyet a közjognak 
fönnebbi tétele magában foglal, ép oly nélkülözhet-
lennek, mint másrészt elegendőnek tartom a feje
delem és népe közötti egyezkedés megindítására. 
Elegendőnek azért, mert a törvények szentesítésé
nek fejedelmi jogát a koronázástól függőnek, a 
miniszteri ellenjegyzést épen az 1848-ki III . t. ez. 
3. §-ának világos értelméből, tehát még azok előtt 
is, kik e törvények szoros és előleges betartását 
conditio sine qua non gyanánt fölállítani ildomos
nak vélnék: csakis az executivához kötöttnek, de 
a törvényhozó hatalom egyes jogosult factorait, a 
mint azok az egész nemzethez intézett fölhívás 
folytán kiegészítve együtt vannak, a törvény szent
ségét, közjogi önállásuk, szabad elhatározásuk 
egyedüli kútfejéül elismerik: egymással! értekezé
sük megkezdésére nézve semmi egyéb föltételek 
betöltésére kötelezetteknek nem, sőt a fölavatási 
diploma szövegének megállapítását illetőleg egye
nesen odautasitottaknak tudom. 

Igen is joga van mindegyikünknek a fennálló 
törvények szigorú, és minden egyezkedési kísérle
tet megelőző életbe léptetését, a közbejött törvény
telen állapotok azonnali megszüntetését, egy szó
val : a lehető legteljesebb restitutiót in integrum 

követelni; sőt kész vagyok még azt is beismerni, 
hogy ez a legegyszerűbb logikának legelső postu-
latuma; de követeli-e egyszersmind a hazának ér
deke, hogy e jogomat mindenkoron és azonnal 
érvényesítsem ? És ha — mint én legalább hiszem 
és vallom — a puszta logikának abstractiói a jelen 
esetben hazám érdekeivel már azon egy okból is 
homlokegyenest ellenkeznek, mert azok teljes ér
vényesítésére hiányzik nálam, hiányzik nemzetem
nél az erő : hol létezik ama törvényes megszorítás, 
mely engem, az 1848. V. t. cz. nyomán megválasz
tott népképviselőt, jogosan korlátozna abban, hogy 
hazám kiáltó érdekét, nemzetem veszélyezett íön-
maradását a, fájdalom! éltet, virágzást nem adó, 
mert az élet viszonyaitól elvonatkozó, sőt azokba 
nem csak nálunk, hanem világszerte ütköző abstract 
logikának rideg szabályai fölé helyezve, az utób
biakból levonható jogos követeléseim összegéhez 
csakis föltételesen ragaszkodjam mindaddig, mig 
közjogunknak a 48-ki törvények folytán amúgy 
is gyökeresen megváltozott, s a kiütött forradalom, 
s ezt követte hosszas alkotmány-felfüggesztés által 
előidézett, nagyrészt meg nem másítható viszonyok
hoz alkalmazandó ujabb alapjai szabad egyezkedés 
folytán concentrálva, kétoldalú szerződés alakjába 
foglalva, és a hitlevelének kezessége mellett, meg
koronázandó királyunk esküjével szentesíthetők 
nem leendenek? (Mozgás.) Vajon igy cselekedve 
nem fogok-e inkább megfelelni a helyzet nehézsé
gének, ha a jogeontinuitás föltétlen érvényesítésére 
használható, és kezem irányában levő egyetlen 
fegyveremet fenntartom ama legvégső esetre, mely
ben a históriai múltra, a jelen érdekkapcsolatra, a 
jövő kilátásaira, de mindezek felett hazánk önálló 
belkormányzatának teljes biztosítására fektetendő 
méltányos kiegyezésnek minden reménye előttünk 
eltűnt, és mi képesítve leendünk különben meddő 
óvásunkat egy értelemmel, minden kétkedés nélkül, 
de a nép millióitól is viszhangozva, a közvélemény 
által hatványozva, és csak is ily módon valódi jelen
tőségre emelve, a concret logika szabályaihoz ké
pest formulázni ? 

Forgassátok Szalaynak, e magyar Tacitusnak 
kora halála folytán gyászszal szegélyzett hazai tör
ténelmünk, és azzal oly szoros kapcsolatban álló 
ódon törvénykönyvünk lapjait; tanulmányozzátok 
Ausztriával összeköttetésünk válságos phasisait: és 
kénytelenek lesztek bevallani, hogy a salus publi-
cának ilyszerű felfogása volt a vezércsillag, mit 
őseink a múlt századok folytonos küzdelmeiben, 
közjogi tusaiban minden kétkedés nélkül követtek. 
Rostálja, rovogassa, ki meri, az ő concret logiká-
jokat ; én áldva borulok le poraik előtt; mert azt, 
hogy : „él magyar áll Buda még," nem egyedül az 
ő rendithetlen kitartásuknak, hanem egyszersmind 
a legvisszásabb körülményekkel megalkudni, sőt 
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azokat föl is használni tudó bölcseségöknek kö
szönjük. 

Eszem mondja, szivem sugallja, hogy az ő ke
gyeletes nyomdokait viszont én is hiven követem, 
midőn a közjogi paetatiónak ama stádiumán, mely 
a törvényes legislatiónak megszerzésével a nemzeti 
becsület és országos lét legfőbb postulatumait va
lósítja, immár nem a: quid juris ? hanem a: quid 
consilii? kérdését állítom előtérbe. (Mozgás. FÖlki-
áltásók: Pihenjen! Nyolcz percznyi szünet.) 

A magánélet viszonyaiban szintúgy, mint a 
közéletben semmi nem ellenkezik inkább egész 
valómmal, mert semmit nem tartok a sikerre nézve 
károsabbnak, mint az önámitás. A miért is mel-
lőzhetlen teendőmül ismerem a feltett kérdésre 
adandó nehéz válasz előtt elfogulatlanul körülte
kinteni helyzetünkön, vizsgálni, tanulmányozni 
annak gyenge, de másrészt szilárd oldalait is, és 
támpontul, hogy ugy mondjam, várnégyszögül 
emezeket választva, csak saját erőnk concentrálá-
sát, bajtársaink bizalmának növelését, de egyszer
smind elleneink méltányló elismerését is vélem 
eszközölni, midőn amazokat el nem palástolva, 
nyíltan bevallom. Van azonban a politikai ép ugy, 
mint a hadi taktikának még egy további elutasit-
hatlan szabálya, mely a fenebbit kiegészítve tábor-
járásunk második előzményéül kell, hogy szolgál
jon ; és ez: elleneink számának, állásának, erejé
nek, gyengéinek kipuhatolása , szövetségeseinek 
elnyerése. 

Valóban sajnos önámitásnak, és a minek ko
moly megkísérlését a nemzet tőlünk méltán köve
teli : a sikert illejőleg fölötte merész, a jelen körülmé
nyek között kétszeresen veszélyes, mert a nyerésnek 
nagyon is parányi esélyét nyújtó koczkajátéknak 
tartanám én, uraim, ha mi közjogunknak mereven 
separáló egész szervezetét az érdekek hullánizatos 
mezejére áthelyezni, és szemünket ama tényállás 
fölismerése elől elvonni kivánnók, hogy nékünk 
nem annyira a hódítás elvének nefastus vívmányai 
folytán, miket a septemberi cs. manifestum már is 
föladott, mint inkább Európának az 1848-iki for
rongással csak is constatált átalakulási processusa 
következtében, mely a diplomatiának régi szövet
ségeseit felbontá, a nélkül, hogy ujakat alakulni, ^ 
megszilárdulni engedne; mely az emberiséget tér
ben, szellemi s anyagi forgalomban egymáshoz kö
zelité, és feltűnő, de könnyen megmagyarázható el
lentétben a kisebb nemzetiségeket túlzott ambitió-
jok felköltésével végkép isolálni, kölcsönösen meg
rontani készül; melyben fejedelmek a legalitás, né
pek a legitimitás elveit csak is a szerint cultiválják, 
a mint azok az esetleges convenientia látkörén be
lül érvényesíthetők, és mi széttekintve éjszak, ke
let, dél és nyugatnak, nem látunk egyebet a visz-
szás irányban mozgó és épen körülöttünk legzava-

rosb érdekek özönénél, miknek kiömlése, összecsa
pása esetén reánk nézve semmi nem bizonyosb a 
legkínosabb bizonytalanságnál, semmi nem vilá-
gosb, minthogy mi állami cohaesiónk régi ténye
zőitől megfosztva, anyagilag kimerülve, s mégis ön
erőnkre támaszkodva, a köröskörül feltornyosul
ható veszélyekből kibontakozni, azt : a mit mi Ma
gyarországnak nevezünk, megmenteni képesek nem 
leendünk; hogy, mondom, nekünk ily körülmények 
közt nem csupán a magyar koronához jogosultság
gal biró saját fejedelmünkkel és annak magyar kor
mányával van dolgunk, hanem egyszersmind a leg
első sorban egyetlen lehető, és mivel a vész, mely 
hazánkat elsodorhatja, elégséges leend arra , hogy 
a nemzettöredékek amaz aggregátumát is szétrob
bantsa, melynek fönnmaradását, jólétét, dicsőségét 
mi vélük egyenlően óhajtjuk, egyetlen biztos szö
vetségesünkkel, az örökös tartományok népeivel, 
(Mozgás) kik előtt a közéletnek rögös és küzdelmes 
de egyúttal izmosító arénája szintén megnyílt , s a 
birodalmi kormánynyal, melynek amaz magát, ha 
nem is subordinált, de nem is annyira, mint ezt tör
vényeink megkívánják, független kiegészítő részéül 
vallja, tudtommal csak is azért, mert saját hazafi
ságának inspiratióját a törvény holt betűjének bé-
kóiba szorítani nem bírta. 

Az uralkodás gondjai, melyek a közös trónt 
környezik, fölséges Urunknak — kit nem én, de a 
nemzet; nem a nemzet, de önnön geniusának ne
mes és bátor kitörése avatott a mi jogérzetünk leg
első , legloyálisabb bajnokává — nyílt bevallása 
szerint nem határozódnak Magyarország széleinél, 
és általunk csak megkerülve, de nem megoszlatva 
lenne a korona fényét is emelő férfias megálla
podással, és ennek legszebb rugójával, az őszinte 
jóakarattal élőnkbe terjesztett kérdéseknek nehéz 
oldala, ha mi azokat kizárólag magyar szempont
ból kivánnók tárgyalni. 

Nem elbizakodásból történik, uraim! ha sérel
meink sérelmével ily módon rögtön szembeszállani 
merek, bátorságom megfejtése igen egyszerű : nem 
hátrányát, hanem előnyét, nem gyenge, hanem erős 
oldalát látom én helyzetünknek abban, hogy 0 Fel
ségének 1. m. személyét ezúttal nem absolut hata
lom miniszterei veszik körül túlnyomó , és nemze
tünkre — minden irott törvényeink daczára — 
századokon keresztül nehezedett törvénytelen be
folyással , hanem annak politikai jogokkal, és pe
dig önnön magunknak nem minden hozzájárulása 
nélkül, felruházott egyéb népei, és ezeknek parla
menti értelemben ugyan nem felelős , de minden
esetre alkotmányos, és ennélfogva^a nép akaratá
val számolni köteles kormánya. (Elénk mozgás.) 

Igaz, hogy nem igen volt eddig alkalmunk ez 
oldalról tettleg bebizonyított jóakaratunkért, hogy 
ne mondjam, hálás elismerésben, hanem alkotmányos 
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jogaink viszonyos méltánylatában részesülni; sőt el
lenkezőleg a politikai kiskorúság sajnos tanúságával 
kellé találkoznunk, midőn a birodalmi tanács többsé
ge önnön alkotmányának szilárdságával megegyez-
hetőnek vélte, hogy a közjogok eljátszásának észben 
ép ugy, mint erkölcsben silány theoriáját elsajátít
sa. De az idők jelei már Sekinerling lovag megin
gása előtt határozottan kedvező fordulatra mutat
tak : a diadal mámora a Lajtán tul józanodni, a feb
ruári charta fényoldalai a tapasztalás verőfénye 
előtt oszladozni, azok változatlan keresztülvitelébe, 
és erre alapított, nálunk desorganisáló, saját küszö
bükön inkább mint valaha centrálisaié, az egyen
jogúságot majd túlfeszítő, majd büszkén ignoráló, 
legszelídebben mondva elvtelen politikának univer-
sális gyógytehetségébe vetett vérmes remények 
nem csak lohadni, de saját helyzetünk nehézségei 
föltünedezni, és ennek következtében a méltányos 
kiegyezésnek túlnani dicső bajnokai — mert lova-
giatlanok volnánk mi, ha rólok magasztaló elisme
réssel megemlékezni nem sietnénk — a jobb irányt 
vevő közvélemény által mindinkább támogattatni 
kezdenek. Az esetben tehát, ha futólag vázolt, prae-
inissáim helyesek — s e hitemben nem ingat meg 
engem a szánandó fordulat, melyet az osztrák sajtó 
némely közlönye részéről újból tapasztalni kény
szerülve valánk — és a magyar állam integritá
sának , közjogi és belkormányzati önállásunknak 
amaz elismerése, mely a trónbeszédnek fénypont
ját képezi, az osztrák tartományok testvérnépeinek 
szabad nemzethez illő kölcsönös és abbeli őszinte 
kívánságával találkozik, hogy a personális unió 
paizsa alatt közöttünk alakult kapcsolatot, mely
nek közös kifolyásait önnön magunk épen az 1848. 
n i . t. ez. 13. §-ában a legnyiltabban elismertük, 
teljesen szabad hozzájárulástmk fönntartásával, az 
idők igényeinek, és mindkettőnk érdekeinek meg
felelő módon szabályozni megkíséreljük, akkor, 
uraim! önmagától háttérbe szorult ama kérdés : va-
jon léteznek-e modalitások, mik az októberi cs. dip
lomát vagy a februári cs. pátenst előttünk acceptussá 
tehetnék? s előtérbelépett, kettős nyomatékot nyert 
a sokkal finomabb élü, politikai eszélyességünket 
sokkal kényesebb próbára állító másik kérdés: va
jon készeknek nyilatkoztassuk-e magunkat alap
törvényeink, és különösen a 48-ikiaknak ama mó
dosításaira , melyek tőlünk nem egyedül a fejede
lem jogos befolyásának restitutiója, a társországok 
valódi megnyerése, hanem a birodalom hatalmi ál
lása, anyagi fejlődése vagyis kötelességünk- és ér
dekünkben fekvő kettős consolidátiója tekintetéből 
méltán követelhetek r 

Egyenlő nyíltsággal, határozottsággal fogok 
mindkét kérdésre felelni. (Halljuk!) 

Egész kiterjedésben osztom mindazokat, mi
ket a válaszfelirati javaslat szerzője , ép oly bölcs 

mérséklettel,mint statusférfiui éllel, ugy a febr. pá
tensről, mint az alapjaiban reálisabb, vég czéljaiban 
magasabb, idomitási képességében előny ösebb , de 
saját törvényhozásunk és executivánk hatáskörét 
egyaránt megszorító októberi diplomáról mond; 
csak az egyet kívánom az utóbbit illetőleg megje
gyezni, hogy ez — O Felségének ugyan 18 60-diki 
október 20-án az akkori m. udvari kanczellárhoz in
tézett, és még a febr. pátens II . §-ban is idézett 1. 
f. kéziratában kifejezett fejedelmi szándéka nyo
mán — „Magyarország államjogi viszonyainak 
végleges rendezését" a, , törvények értelmébenihit 
levél'£ kibocsátásával hozván kapcsolatba, a dietá-
lis tractatusok útját nemhogy kizárta, hanem ke
letkezésének első stádiumában számításba is vette. 

Mindkét államokmány irányában álláspon
tomat ily módon constatálva : ép oly nyílt és 
határozott igennel fogok az általam feltett má
sodik kérdésre válaszolni; és nem usak beis
merni , hogy vannak a 48-ki törvények betűjé
ből és szelleméből kifolyó közös ügyeink, mik
nek tárgyalására már 61-iki országgyűlésünk fel
iratában az esetenkint való érintkezésnek elleneink 
részéről aligha kellőleg méltányolt, mert ha nálunk 
mugfelélő jó akaratra talál , a czélszerü megoldást 
már az első esetben megadhatott modalitását ön
kényt fölajánlottuk; hanem kiemelni azt, hogy 
ugyanezen föliratainkban, valamint az előttünk fekvő 
javaslatban a 48-ki törvények szűk keretén önnön 
magunk immár tul is mentünk, a mennyiben ak
kor, és most is „készeknek nyilatkozunk azt, a mit 
tennünk szabad s a mit önállásunk, alkotmányos 
jogaink sérelme nélkül tehetünk, a törvény szabta 
szigorú kötelesség mértékén tul is, méltányosság 
alapján politikai tekintetből megtenni, hogy azon 
súlyos terhek alatt, miket az absolut rendszer eljá
rása összehalmozott, az ő jóllétök, s azzal együtt a 
miénk is össze ne roskadjon, s a lefolyt nehéz idők 
káros következései rólok és rólunk elhárittassa-
nak." Közös érdeküeknek ismertük föl tehát az , 
1741. 11 , és 1790. 17. tezikkben világosan érin
tett, de a 48-ikiakban is menten hagyott külügye
ken, és azok kezelésének, valamint a cs. k. udvar 
illő eltartásának költségein tul a státusadósságok 
és kötelezettségek terheit, és közvetve azoknak pénz
viszonyaink rendezéséig külön nem választható, de 
a státus hitelének egyéb tekintetei által is ajánlott 
egységes kezelését; [Mozgás) és czélzatosan mellőz
tük, mert hallgatag régen acceptáltuk az idő közben 
létesített, és önnön óhajtásainknak megfelelő vám
egyesülést, — én legalább nem hihetem, hogy talál
kozzék bárki is e hazában, ki a kor irányának se
bes és hatalmas árja ellenében aszni, s az általa kü
lönben is elseprendett közbenső vámvonal újból 
fölállítását egy szóval is sürgetni merészelné. 

. E vámegyesülés pedig, valamint a közieke-
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dési vállalatok nagy része irányában már is elvál
lalt, és általunk legalább elvileg vissza nem utasít
ható státuskötelezettségek önmagokban föltétele
zik a külkereskedelmi érdekek azonosságát, a mo
narchia két felében megállapítandó adónemek com-
patibilitását, az imént érintett kölcsönös biztosítási, 
segélyzési modalitások egységes fejlesztését s az j 
internationális forgalom könnyítésére vonatkozó 
minden ügyeknek józan közösségét; minek további 
corollarhrma gyanánt a kereskedelmi törvények 
alapelveinek szükséges egybehangzását, az olcsó, a j 
gyors és biztos érintkezés egyéb föltételeinek az ! 
egyes államok közt már is divatba jött szabad \ 
egyezmények általi előmozdítását, de koránsem az | 
összes kereskedelmi, közlekedési és finánczrendszer 
egységét kell, hogy fölemlítsem. 

Ú g y hiszem, igen könnyű dolog a nyilván- j 
való túlzást, miben elleneink e téren forognak, fő j 
vonásaiban feltüntetni. Hogy a birodalom anyagi 
érdekeinek fejlesztése a központosításnak ama fe
szes gépezetét nem igényli, só'c meg nem tűri, a i 
melybe azokat e rendszer fanatikusai kereskedelem í 
és közlekedés szempontjából szorítani oly mód nél- j 
kül igyekeztek, annak bebizonyításául elég leend a, j 
fogyatkozásokat megérintenem, miket az ellenünk- j 
ben oly kategorice felállított elvnek alkalmazása j 
még a pátensek fénykorából felmutat; mert sokkal 
méltányosabb vagyok, semhogy azokat az irányt 
adott kormányférfiak korlátolt belátásának, vagy 
akaratbeli defektusának, és nem inkább ama ne- j 
kézségeknek üilajdoiiitsam. melyeket e rendszer 
minden kíméletet és következetességet megtagadni 
kész genialitásuk elé gördített. Avagy nem tarto
zik-e még jelenleg is az országos utak épitése, fenn
tartása nálunk az egyes megyék, illetőleg az ösz-
vesített közmunkaváltság; egyebütt az országos 
alapok terheihez ? nem kell-e az utóbbiaknak a ki- j 
sebb és középfolyók szabályozási költségeit, több 
részben a nagyobbakat is viselni, s egyébnemü 
közlekedési vállalatok megindításához, mint ez ná
lunk a losonczi és alföldi vasútra nézve legköze
lebb történt, már csak kölcsönök utján is járulni ? 
Miféle különös panacea fekszik abban, hogy az or
szágos építészet a közigazgatás orgánumaitól elkü
lönítve és ezeknek de facto mégis alárendelve ke
zeltetik ? A mindennapi forgalomnak, a belkeres-
kedésnek ezernemü mozzanatait, azoknak a hely
beli, vidéki, és országos viszonyokhoz alkalmazandó 
felügyeletét, s a fejlesztésökre czélzó rendszabályok 
keletkeztését lehet-e okszerűen a községi, kerületi 
és országos hatóságok önálló intézkedése alól el
vonni ? és miért kellene ép Sz utóbbiakra nézve sa
ját országgyűlésünk befolyását megszorítani, mely 
a cs. diploma és pátens értelmében szervezve cseké
lyebb hatáskörrel birna, mint az alája rendelt köz
igazgatási hatóságok? A mennyiben pedig a eent-
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ralisatió e tekintetben már is létezik, kivánják-e 
az iparos és kereskedő polgárok érdekei az avval 
karöltve járó félszegséget, nyűgöt és késedelmet ? 
mely utóbbit illetőleg saját életemből, s egy a kö
zépdunaparti közönség tisztán lokális közlekedé
sét érdeklő vállalat hosszas vajúdásaiból igen köny-
nyen hozhatnék föl vajmi botrányos illustratiót, 
mert nincs, uraim! egyhamar fogalom széles e vi
lágon, mivel annyi mystificatió űzetett volna, mint 
a bureaucraták kényes kedves centralisatíója! 

í g y például első tekintetre plausibilisnak lát
szik azt a posták, távírdák, vasutak, a kül- és bei-
kereskedés eme hatalmas emeltyűinek igazgatására 
nézve feltétlenül igénybe venni; holott mégis tagad-
hatlan tény, hogy Németország, Schweiz, Belgium 
és Németalföldnek roppant internationális forgalma 
ennek hiányával és csak is a fennebb érintett szabad 
egyezmények alapján minden fennakadás s a ná
lunk oly gyakoriakká vált panaszok nélkül exis-
tál. Vagy talán látjuk-e — különösen mi — leg
kisebb jó eredményét ama központosításnak, mely
nek chabloneja a vasúti hálózat legmellékesebb 
ágaira is kiterjesztetik ? Hisz elnézve a tiszavöl
gyi pályának peripatetikus vonalától, elnézve az 
államvasiítnak, és az oraviczai bányáknak annak 
idejében hangosan megrótt elvesztegetésétől, elnéz
ve a soha eléggé meg nem bélyegezhető eljárástól, 
mely a Királyhágón inneni és túlnani közvéle
ményt és érdekeket valóban arczul sértó'leg követ-
tetett, és elnézve ama vexatorius előjogoktól, me
lyek az alföld-fiumei vállalat létesülését nehezítik 
— nem kell-e saját nyers terményeink, különösen 
gabnánk, lisztünk kivitelének legfőbb akadályait, 
s a felszámithatlan deperditának fő kútfejét, mely 
innen az egész birodalomra háramlik, azon selejtes-
ségben keresnünk, melylyel a hírhedt egységes ke
zelés a státus garantiájával ellátott pályák, jelesen 
pedig a tengeri kivitelre számított déli vasút enge
délyezésénél is a garantiát nyújtó adózók érdekei
nek biztosításáról megfelejtkezett? És viszont hány 
merően provinciális érdekű vállalat veszi már is 
igénybe az abból semmi hasznot nem húzó távol 
tartományok adózási képességét ? Avagy bírja-e 
valaki állítani, hogy e részben a reciprocitás a va
lóságban már is érvényesítve van, vagy az eddig 
követett eljárás mellett valaha leend ? 

Elleneink ajkairól veszem át a szavakat, uraim ! 
midőn mindezek folytán kérdem: hol, az Istenért, 
hol vannak amaz anyagi áldások, melyeket a ke
reskedelmi és közlekedési ügyek 15 évi központo
sítása a monarchiára árasztott? És kielégítő felelet 
hiányában, mit a birodalmi tanács legutóbbi fényes 
adresse-vitája már is megtagadott, csak saját nem
zetem józaneszét követem, midőn a fát gyümölcsé
ről megítélve, és ujjal mutatva ama prosperitásra, 
melyet az anyagi érdekek közösségének okszerű 
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méltánylása s a túlságos központosítástól való óva-
kodás mindenütt előidézett, hol az e téren egyedül 
helyes középút követve ló'n, másrészt pedig az 
átalános fizetési képtelenségre, mihez nem mi, 
hanem a birodalom minden népei nemzetgazdasági
lag is vajmi közel állanak, s a mit nagy részben 
az e téren követett felesleges, és ennélfogva okta
lan centralisatió eredendő bűneinek köszönhetünk: 
kerekdeden kijelentem, hogy a mily készséggel 
acceptálorn amazt, oly határozottan visszautasí
tom ezt. 

De — mondják elleneink — „financzügyben 
már csakugyan teljes egységnek kell léteznie; 
mert egyenlőségnek kell uralkodni a közterhek vi
selésében ; ezt kívánják az igazság, a méltányosság 
az egyenjogúság! 'Hangzatos szavak, uraim! csak 
hogy kivéve az esetet, hogy a centralisatió ama 
mérvben alkalmaztatik, mely felett immár maga 
Franeziaország is pálczát tört, az adózásbeli egyen
lőség nagyobb államokban bajosan, a históriai ala
pokra legkisebbé refiectáló Ausztriában pedig épen 
nem létesíthető; mert elnézve a községi adók rop
pant differentiáitól, mily különbségeket állapíta
nak meg nálunk a fennálló országos és különösen 
az úrbéri pótlékok? Vagy azt hiszik elleneink, hogy 
az adózó e részben az egyenlőséget már is helyre
állítottnak vélendi, ha neki megmagyarázzuk, hogy 
hiszen ez csak országos pótlék, és nem telivér stá
tusadó ? 

Még nagyobb eltérésre szolgáltathat okot a 
cs. diplomának és pátensnek már is vita alatt levő 
ama rendelkezése, mely az egész financzügyet kö
zösnek kanonizálja, a saját belügyeink és törvényke
zésünkfeletti legislatiót azonban,tehát közvetve azok 
kezeléséhez megkívántató költségek megállapítását 
is, reánk, illetőleg a magyar korona országgyűlé
seire bizza. Véleményem szerint nagyon is helyes 
a több oldalról felgörditett ellenvetés, hogy egyik 
hatáskör a másikat kizárja; mert ezek nem intézked
hetnek szabadon, ha a költségek végső megálla
pításában a birodalmi tanácsnak — miért ne mon
danók ki nyíltan, hisz volt is példa reá — sze
szélytől, pressio gyakorlatától diktáltatott vétója 
függ felettünk ? Ha pedig ettől felmentetünk, s az 
utóbbi a speciális budgeteket egyszerűen tudomá
sul venni kénytelen : hová lesz ismét ama legmaga
sabb arbitrage, melylyel az a birodalmi összes bud-
getet illetőleg fölruháztatott ? Igaz : van egy ut a 
kínos dilemmából való kibontakozásra, ha t. i. a 
speciális budgetek kiadásaira szánt összegek a stá
tusadók rubrikájából kivétetvén, az országos pót
lékok rovatába Boroztatnak; ámde ekkor, uraim! 
megszűnt még a. szorosb értelemben vett államtér
nek híresztelt egyenlősége is! 

Menjünk azonban csak még egy kis lépéssel 
tovább, mert kell, hogy valahára megtaláljuk az 

inat, melynél a modern Achilles, a bureaueraták 
eme bálványozott félistene halálra sebezhető. ,,A 
financzkezelésnek vagyis a financzok fegyverrel és 
fegyver nélkül militáló seregének kell egynek len
n i" mondják ok. ..Adózunk nem örömest ugyan, 
de megadással; adóznánk — ha lehetne — még 
erőnkön is fölül, csakhogy az államban államot 
képező, és — az egyesektől elvontan legyen mond
va — az ügyetlen experimentálás, folytonos elnyo
más minden ódiumát magokban személyesítő ide
gen financz orgánumoktól, s az egységes kezelés 
által előidézett egyenlő nyomortól szabaduljunk,'1 

mondjuk mi ! Nem szándékom azonban még e rész
ben is érzés-politikát űzni, és ennélfogva biztosítom 
ama lajtántuli notabilitást, mely azt utón útfélen 
szemünkre vetni, s ez ellenvetést saját olympi sta
tus bölcseségének Minervákat szülendő, de elvégre 
is meg nem szülő érdekes állapotának szerényte
len expositiójára, s holmi — vajha — ártatlan pa-
ripázásokra felhasználni oly igen szerété: hogy at
tól különváló okok határoznak arra, miszerint épen 
az ily értelemben vett financzegységet már a biro
dalmi háztartás tekinteteinél fogva is a legkáro-
sabbnak tartsam, s ehhez képest minden tartózko
dás nélkül declaráljam, hogy azt bármi árért sza
bad akaratommal elvállalni nem fogom ! 

Bizonyosan első vagyok azok közül, kik a 
birodalmi tanács érdemes tagjainak eddigi törekvé
seit méltányolják, miknél fogva ők az állam bevé
telei és kiadásai közt nélkülözhetlen egyensúly 
helyreállításán fáradoztak ; ugy vélem azonban, 
hogy ama tárczábau, mely ellen intézek legfőkép 
támadásaikat, saját alkotmányos tüzérségökkel so
ha sem fogtak eléggé tág rést lőhetni; a miért is 
czélravezetőbbnek tartanám, ha fígyelmöket inkább 
a civilis administratio terén, még pedig sokkal na
gyobb mérvben létesíthető, astátusbiztonság'otépen 
nem koczkáztató, és egyúttal az alkotmányos ga-
rantiák eulminatióját is valósító meg-takarításokra 
irányozták volna. E fogalom alatt értem én a bei-
kormányzásnak mindazon ágait, melyeknek, habár 
más elnevezések alatti, önálló kezeléséhez mi való
ban nem 48-ban jutottunk, úgymint : a szorosb 
értelemben vett belügyeken, a vallás és közoktatás 
igazságszolgáltatás és kegyelem ügyein kívül , 
nem csak az internationális forgalommal direct ösz-
szeköttetésben nem levő földmivelés, ipar és belke-
reskedés érdekeit, s a közmunka és belközlekedési 
eszközök kezelését, hanem a birodalmi kiadások 
manipulatiójától, bonyolódott közös financziáink 
rendezésétől végkép különválasztható, mert főleg 
a jövedelmek előteremüsével foglalkozó országos 
pénzügyet is. A civilis administratio költségeinek 
leszállításával ugyanis csak akkor érhetünk el né
mileg nyomatékos eredményt, ha e reductió az 
adóbeszedésnek eddig fennállott oly nehézkes, in-
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quieitorius és, mint mindegyikünk tudja, különösen 
az indirect adóknál annyi vesztegetéssel, vissza
éléssel járó egész mechanisniusára és annak oly 
roppant regieköltségeire is kiterjesztetik ; a mi vi
szont nem a divatossá vált tömeges levonásokkal, 
és ép oly kisszerű, mint csalékony, és alkotmány
ellenes virement-okkal, hanem gyökeres rendszer
változtatással, vagyis oly módon eszközölhető, ha 
igénybe véve a monarchia két felében különböző 
administratio múltjában található önkormányzási 
olcsóbb elemeket, a közigazgatás localisatióját, egy
szerűsítését, s a semmibe nem kerülő nyilvánosság 
általi egyedül biztos ellenőrzését és költségeinek 
csak is ily módon valósitható leszállítását tűzzük ki 
fő czélul. (Helyeslés.) 

Ne feledjük azonban másrészt, hogy az auto
nóm rendszer valódi olcsóságának, reális előnyé
nek alapjai nem a készpénz-fizetések kisebb 
mérvében, hanem a méltányosság amaz elvének 
liberális alkalmazásában keresendők, mely szerint 
az általa, eszközlött megtakarításokat kiki a maga 
javára, vagyis ama terheinek könnyítésére kívánja 
azonnal felhasználni, melyeket aránylag legsúlyo
sabban érez, vagy a melyek egyéni typusával 
leginkább ellenkeznek. Az esetben tehát, ha a 
mentő szerrel nem csakis újból experimentálni, 
vagy, a mint ezt a volt osztrák államminiszter saját 
abortiv kísérleteit illetőleg bevallani kegyes volt : 
a költségeket még szaporítani, hanem valahára a 
sikert el is érni akarnók, szükséges, hogy büvere-
jének kulcsát, a szabad rendelkezést a közjónak 
személyes befolyás által eszközlendő, bureaucrati-
kus huzavonával meg nem hiúsítható közvetlen 
valósítását az alkuba befoglaljuk, s az anyagi ol
csóságot morális becsértékkel ellensúlyozva, meg
adjuk az elemek összegének , a nemzetnek ama 
magasabb szellemi rugókat, melyek csakis a poli
tikai nagykorúságot megillető józan szabadság és 
valódi önkormányzás körében feltalálhatók, s a 
melyek egyedül képesek a hazafiúi sikeres műkö
désnek mindegyikünk által megszerezhető gazdag 
tudatával, szerény, nem csillogó, de örök zöld ba
bérjaival pótolni az egyesek idő- és keresetveszte
ségét. 

Ez volt, uraim! és lesz is mindig nélkülöz-
hetlen előföltétele ama selfgovemmeritnek, amaz 
olcsó municipális administratiónak, melynek ótalma 
alatt Ausztriának fináncziái egyedül tatarozhatok; 
a minek valósítását azonban Európa nagyobb álla
mai közül csak is Angol- és Magyarország ké
pesek felmutatni azért, mert a kormányok rövid
látó szükkeblüsége annak conditio sine qua non-ját 
a népeknek nyújtani vonakodott. 

Kell tehát, hogy a birodalomnak általunk is 
közösekül ismerendő kiadásai helyes arány szerint 
a német-szláv tartományok és Magyarország közt 

felosztatván, a mindegyikünkre esendő járuléknak 
és speciális kiadásainknak, a létező vámegyesülés 
által föltételezett homogén, de a nemzetgazdasági 
állapotok különböző stádiumához. az egymástól 
annyira eltérő nép geniusához, szokásaihoz képest 
különböző arányban és különböző modalitások 
mellett igénybe vehető forrásokból leendő kiterem-
tése, a kivetett adók legegyszerűbb, legolcsóbb, 
legkevesebb nettó különbséggel járó beszedése, és 
a nemzeti vagyonnak megfelelő gyarapítása, vagy
is az országos földmivelés, ipar és belkereskedés 
fejlesztése, a közmunka és belközlekedési eszközök 
czélszerű kezelése felett, a koronajogainak menten 
hagyásával, itt Magyarország gyűlése, amott a 
német-szláv tartományok képviselete, és az ezeknek 
alárendelt külön kormányorganumok és autonóm 
municipiumok a monarchia közjavát illetőleg csak 
is hasznot hajtható nemes versenyben, melytől mi 
nem félünk, de önállólag intézkedjenek. 

Anyagi correlatióink szabályozásától, mire 
nézve az általunk, véleményem szerint implicite 
már is elfoglalt állást az opportunitás érveivel indo-

I kölni igyekeztem, át kell térnem ama kérdésre, 
| melynek megoldása nemzeti önérzetünket legkö

zelebb érintvén, psycbologiai szempontból a leg
főbb nehézséget képezi. Alig szükség mondanom, 
hogy a hadügynek tőlünk követelt , általunk 
eddig nem concedált közösségét értem. Szólani 
fogok róla az egyéniségemben fekvő egész őszin
teséggel, minek zálogait nyújthatni talán már is 
sikerült. 

Jónak vélem mindenekelőtt fölemlíteni, hogy 
annak elkülönzése még tényleg semkizárólagos vív
mánya a forradalomnak; mert az ujonczok fel
ajánlásának, a katonaság elszállásolása, élelmezése 
feletti rendelkezésnek e téren bizonyára cardinális 
joga ép oly elvitázhatlanvd gyakoroltatott a 48-diki 
korszakot megelőzött országgyűléseink által, mint 
igaz, hogy elütve valánk a magyar ezredekre, 
azok vezényletére, váraink őrizetére, a nem-magyar 
hadak eltávolítására s. a. t. vonatkozó számos tör
vényeink teljes érvényesítésétől. Nem vitatom egy
előre ama következéseket, melyek e részben a prag-
matica sanctióban elismert birodalmi integritás, és 
ebből folyó kölcsönös birtokgarantia eszméjéből, 
vagy a 48-iki törvények ide vágó czikkeinek nem 
eléggé praecis fogalmazásából, és különösen a 
III . t. ez. 8. §-ából levonhatók; mert felállított 
elvemhez híven, minden önámitástól tartózkodva, 
ama meggyőződésben vagyok, hogy e kérdésben 
elvégre is nem a közjogból meríthető argumenta-
tiók döntenek, és hogy körülötte a hatalom, az 

j önfenntartás ösztöne minden eompromissumot ki-
Í záró ellentétben állanak a 48-iki törvényekre ala-
I pitható saját követeléseinkkel. 

Ugyanezen okból tartózkodom feszegetni ama 
21* 
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féltékenységi politikának, önmagára Ausztriára 
nézve, káros oldalait a múltban, minek tulajdonít
hatjuk egyedül, hogy a külellenség általi legyőze-
tés veszélyének kitenni engedé magát még oly pil
lanatokban is, midőn a nemzet kétségbe nem vonha
tó lelkesedéssel kívánta teljesíteni a pragmatiea sánc-
tióban elvállalt kötelezettségét, semhogy a hon vé
delmének, amaz ágát teljes kifejlésre juttassa, mely 
legelsó'bben menté meg magát a pragmatiea sane-
tiót, de a melynek tisztán nemzeti elemekből való 
összeállítása, elkülönzött vezénylete később önma
gában elegendő vala a legszélsőbb gyanakodás 
táplálására — a mint ezt az 1809-ik évi fölkelésnek 
szomorú története nagyon is kirívóan tanúsítja. 

I ly traditionális politikával szemközt, mit 
atyáinknak a franczia forradalmat követő hábo
rúkban föltétlen odaadása megerőtleníteni nem 
birt; ama komoly veszélyek után, melyekbe a 48-
diki törvények folytán tettleg is végkép különvá
lasztott magyar hadsereg vitézsége a birodalmat 
elvitázhatlanul ejté : rajongásnak tartanám önma
gam, vagy Önök előtt, uraim! eltagadni a nehéz 
alternatívát, mely előtt állunk: miszerint vagy 
hadügyünk elkülönzéséről vagy kiegyezési feltéte
leink elfogadásának reményéről lemondani kény
szerűlünk. 

A kérdés tehát, mit megfejtenünk kelletik' 
véleményem szerint oda formulázható : (Halljuk!) 
van-e morális erőnk, hogy nemzetünknek e szerin
tem is jogos követelését közel jövőben, minden 
rázkódtatás nélkül, érvényesítsük ? és ha erre — 
mit ismét tagadnunk alig lehet — elég erősek nem 
vagyunk, parancsolja-e a hazának java. hogy a 
további egyezkedéssel, saját históriai multunk, je
len helyzetünk, és lehető jövőnk vizsgálatával, 
ezekben foglalt specificus érdekeink mérlegelésével 
felhagyjunk s az értekezés fonalát megszakítva tart
suk mindaddig, míg Ausztria külhelyzétének fe
nyegetett volta, vagy belső bajai oly tetőpontra 
jutottak, hogy eme jogos követelésünkbe egyezni 
kénytelen leend? 

Kötelességemnek ismerem az ekkép fölvetett 
kérdésre, mely nálam a nemzet sorsa felett határo
zó dilemmának döntő súlyával bir, egész valómat 
átható meggyőződéssel kijelenteni, hogy ama mél
tán várható esetben, ha a kiegyezésnek általunk 
követelésbe veendő egyéb föltételei O Felsége ál
tal elfogadtatnának: e megszakítást nem csak ildo
mosnak nem, hanem hazánk vitális érdekeit minden ! 
valószínű compensatio nélkül veszélyezőnek hi
szem ; nem csupán azért, mert magát a birodalom 
existentiáját a fennálló európai hatalmak sem egyi
ke, sem azok valószínű coalitiója által fenyegetett
nek nem tartom, és meg vagyok győződve, hogy 
nyílt ós alattomos elleneink semmi egyéb czélja, 
mint hogy kormányát ugy kül-, mint leghatalma

sabb belszövetségesétől, a népek osztatlan párto
lásától izolálván, ekkép előidézett gyengeségét sa
ját hasznukra, és koránsem a mi jogköveteléseink 
javára —miknek kielégitése épen az o érdekükkel 
ellenkeznék — folytonosan kiaknázzák; nem to
vábbá csakis azért, mert saját belátásomra, önbe
csülésemre, valamint nemzetein politikai hitelére, 
méltóságára nézve, a miket én amazoknál még 
magasabbra helyezek, lealázóbbat s az eredményt 
illetőleg szegényesebbet nem ismerek, mint bárki
nek kezében oly szereplő eszközül szolgálni, mit a 
dráma intézője bizonyos hatások előidézése végett 
hadi jelvényekkel fölszerel, sőt, ha kell, actióba is 
vezetni kész ; annak lefolyásával azonban, az elért 
fél sikerrel megelégedve, vagy a szenvedett kudarcz 
felett vigasztalódva, és semmit nem törődve itt az 
általa felköltött és kíméletlenül visszatiprott remé-
mények kínos vonaglásával, amott a hős nemze
tek leghősiesbjének híjába ontott vérpatakjaival, 
bizonytalan jövőben leendő isméti használtatás vé
gett a diplomatiai színpad csalékony diszitményei-
nek lomtárába visszahelyez; hanem azért is, ura
im ! mert a fönnálló hatalmak imént érintett ösz
tönszerű , de ránk magyarokra, valamint szeren
csétlen lengyel sorsosainkra nézve minden eddigi 
esetben keserűen önzőnek bizonyult politikájától 
független bármi európai conflagratiót egyátalában 
és különösen hazánk integritása tekintetéből a le
hető legnagyobb calamitásnak hiszem és vallom, 
mit a jövő berniünket illetőleg méhében hordhat. 

De nem számítok, mert higgadtan gondolni 
sem birok Ausztria belbajainak fokozódására, ron
csolt financziáiból, a nemzeti vagyonosság mind
inkább aggasztó hanyatlásából eredhető zavarai
nak meggyűlésére ; legfőkép azért nem , uraim! 
mert e csapások mindig önmagunkat sújtanak a 
legérzékenyebben, és mert az anyagi kimerültsé
get, melynek szélén állunk, a közélet hiányát, mit 
naponkint súlyosabban érzünk, a jelen és jövő nem
zedék szellemi irányára, magasabb nemzeti létünk 
íme kiváló oszlopára nézve oly veszélyesnek tar
tom, hogy könnyen megtörténhetnék, miszerint a 
számításba veendő eset nem csupán az osztrák bi
rodalom bomlását,.hanem a történeti alapon nyug
vó Magyarország reconstitutiójának, és ide vonat
kozó mindennapi imádságom teljesedésének morá
lis lehetlenségét is maga után vonná. 

I ly számítás, teljes meggyőződésem szerint, 
csak is a kétségbeesés politikájának kifolyása le
het. Előadásom számos helyeire hivatkozhatnám, 
bebizonyítandó, hogy nem csak értem, de sok te
kintetben osztom is e politikát, vagy helyesebben 
mondva , a férfias elszántságot , szembeszállni a 
nemzeti megsemmisülésnek mindig döbbentő és 
rám nézve csak is akkor szelídülő eszméjével, mi
dőn közte és a nemzeti becsület, országos lét gyáva 

* 
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eladása, vagy a józan észnek botor megtagadása 
közt kelletik választanom. 

Bármily kiválóan fontos része legyen is immár 
a hadügy a státus életének, azt hiszem mégis, hogy 
nagyot vétenénk a szerénység és atyáink emléke 
ellen, ha a fönnebbi egyedül lényeges javak meg
őrzését kizárólag ama 48-iki nemzedék számára 
vennők igénybe, mely a hadügynek teljesen elkü-
lönzött kezelését, végső erejének megfeszítésével, 
rövid időre kivívta ugyan, de a nemzeti becsület 
szennytelenségét másként, mint közjogunk, orszá
gos létünk romjain megvédeni nem bírta! (Elénk 
mozgás.) 

Idézzük csak föl egy másik, hagy érdemű 
történészünk remek tollával ecsetelt 25 évnek 
gyönyörű képét, és nem fogjuk tagadhatni, hogy 
országos lét, nemzeti fejlődés, eró'sbülés a hadügy
nek elkülönzése nélkül is létezhetik. 

A népek szabadsága valóban gyenge lábon 
állana, ha annak a nemzeti hadseregeknél egyéb 
erősebb támaszai nem volnának ; vagy ellenkező
leg, nem épen azt bizonyitj a-e a mindennapi ta
pasztalás, hogy az utóbbiak a continens legtöbb 
országaiban nem egyedül legitim fejedelmek, hanem 
ügyes, és erélyes elnökök kezében is a népszabad
ság elnyomására vak eszközül szolgáltak? 

Nem, uraim! a mi erőnk Ausztria ellenében, 
és viszont Ausztriáé ellenünkben nem a fegyver
ben, hanem érdekeink azonosságában , a negatió-
nak mindkettőnkre nézve megölő, a közeledésnek 
positiv, kölcsönösen erősítő hatásában és különö
sen abban fekszik, hogy a német és a magyar 
elem egymástól elválva, egymást rontva, gyengítve 
saját alkotmányos létét szilárd talapzatra helyezni, 
és az orosz hatalom árjának, csak is a felszínen 
szünetelő terjedése, eme nem csupán az összes né
metség érdekeit, s azokkal együtt az európai súly-
egyent, hanem a rokon szláv törzsök individualitá
sát, vallását, szabadelvű fejlődését is fölösen ve-
szélyező eshetőség ellenében tartós gátot emelni 
képtelen : holott egymással szövetkezve, s a többi 
különvált nemzetiségek méltányos igényeit kielé
gítve— a mikhez én elsősorban amaz autonóm ön-
állást számítom, mely a cseh és lengyel korona 
tartományait a Lajtán tul ép ugy megilleti, mint 
Horvátországot és Erdélyt e Rubiconon innen — 
az ily értelemben vett, bizonyosan loyális szövet
ség által erősbülve, mindegyik a monarchia ama 
felében ura a politikai helyzetnek, melynek állami 
consistentiáját teremte, históriai életét századokon 
keresztül vezérlé; hogy e szerint Ausztria azon 
arányban kell. hogy geographiai fogalommá sülyed- . 
jen, a melyben státusférfiai a magyar állam jel-
vényeit a történeti régiségek tárába relegálni tö- I 
rekedendnek; hogy a milliókra menő s ezért sem j 
ki nem irtható, sem oly könnyen — mint ezt az j 

etimológiának néhány uszályhordó alchymistái 
insinuálgatni merészlék — nem diluálható magyar 
elemet depauperisálni, országos lététől megfosztani, 
sőt hazájának további mozaikszerű feldarabolásá
val a végletekig keseriteni lehet ugyan, de soha sem 
a nélkül, hogy a szineskedő ármányt, a vakmerő 
dölyföt mindenkor sújtani, de öröklött átok gya
nánt a népekre átszállani szokott retributió foly
tán a birodalom többi alkatrészei, és különösen a 
beteg financziák anyagi romlásunkat, a társada
lom legfőbb, és ép ezért solidáris érdekei a kabá
tos vagy sansculottes proletariátus mételyének 
könnyelműen vétkes terjesztését, s az európai béke 
megrendülése esetében a birodaloméval oly szoros 
kapcsolatban levő dynastikus érdekek e nemzet 
páratlan loyalitásának paralysisében, a vérmesb 
hazafiak és tömegek elkeseredés fokozta végelszánt
ságában rejlő, s e kormány actióját épen a krísisek 
idején fátumszerüen lenyügző veszélyeket súlyo
san meg ne érezzék, és hogy viszont nekünk ma
gyaroknak csak is e destructio szerep elvállalása, 
a külső bonyodalmak meddő, mert révpartunkat 
soha sem verdeső hullámzásának, s a drága hon 
zilált állapotának kinos szemlélése, vagy az Auszt
riával való méltányos kiegyezés megkísérlése közt 
lehet választanunk! 

U g y tetszik előttem, mintha kölcsönös ren
deltetésünk a praedestinátiónak könyvében egyen
lőn világos betűkkel volna bejegyezve! Mert nem 
csak ama viszontagságok, melyeknek alig elvisel
hető terhei a jelen nemzedékre, s általunk a késő 
unokák vállaira nehezedtek, de közös történel
münknek három századot meghaladó folyama is 
derűben, borúban mindig ugyanazon egy, fájda
lom ! többnyire felette drágán megvásárolt tanul
ságot szolgáltatja : hogy Ausztria csak is önállá-
sunkat, integritásunkat jó hiszemmel acceptálva, 
és velünk ez alapon szövetkezve, fejtheti ki 
teljes erejét, mire bizonyára szüksége van, ha 
európai hivatásának megfelelni kivan; és hogy 
viszont Magyarország saját területi épségét soha 
nem a forradalom és külizgatás segélyével, ha
nem kizái'ólag a birodalom külső egységének, 
belső biztonságának korlátain belől, egy szóval 
e gyik ugy mint másik saját existentiájának mel-
lőzhetlen feltételeit csakis a mindkettőnek külön 
érdekeit kimélő, és csupán a szigorúan közöseket 
egyesítő szoros szövetségben óvhatja meg. 

Az emberiség fejlődése körüli primitív ítélet
nek jelét adja az, ki a népek sorsának különböző 
phásisait, azok emelkedését, hanyatlását az egyes 
uralkodók, státusférfiak, népemberek és nemzedé
kek erényeinek érdeméül, vagy fogyatkozásaik 
bünhödéseül róvja fel egyedül; és elfogultan igno
rálja ama mozgató erőnek ellenállhatlan hatását, 
mely a századok szellemében nyilatkozik, s az 
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egész társadalomnak haladási irányát, s ebben az 
egyes nemzetek szerepét kézzelfoghatólag kitűzi: 
életet, virágzást adva annak, mely rendeltetését 
ideje korán felfogja; kérlelhetlenül mellőzve azt, 
mely Lót családjaként örökké csak hátra tekintve, 
vagy Icarus szárnyain a játszi felhők honában rep
kedve, a neki kijelölt állást elfoglalni késik. 

Ezredéves történetünk nagyszerű visszaemlé
kezéseit ; az Adriától a Feketetengerig terjedő ma
gyar államnak prestige-jét; Nagy Lajosnak nem 
csak országokat, de a népek sziveit is meghódító, 
Hunyady Mátyásnak a megújuló kor szellemeitől 
átlengett, de nagyon is ephemer uralmát; fajunk
nak ez idő szerinti suprematiáját a korban, mely
ben mi élünk: valósitani akarni : teljes félreisme
rése volna az azt nagy részben előidézett, és őseink 
érdemeinek méltánylásától el nem választható, de 
azóta végkép meg is változott középkori viszo
nyoknak. E feletti meddő bánkódás helyett cso
dáljuk inkább ama gondviselést, mely a keletnek 
maroknyi népét tőle idegen, vele össze nem ve
gyülő törzsök élére, s a nyugati civilisatió és oz
mán barbárság ütköző pontjára helyezve, nem en-
gedé, hogy azt akár emennek vad hullámai elmos
sák, akár amannak agglomeráló államiránya ön-
állásának főbb attributamaitól tartósan megfoszsza; 
oly birodalomnak sorsához kötvén fenmaradását, 
mely heterogén elemei és complicált külviszonyai 
tekintetéből józanul felfogott saját érdekében szö
vetségét keresni s e szövetségben alkalmat nyújtani 
kénytelen, hogy a polgárosult népek sorában Is
tentől nekie rendelt, habár többé nem souverain. 
de önálló, habár másodrendű , de az európai 
legfőbb országban közvetve döntő sulylyal biró 
helyet immár nem a bóditás régi fegyvereinek hatal
mával, miket ősei oly vitézül forgattak, hanem a 
testvér népfajokat egyenlőn átkaroló szabad in-
stitutiók és miveltség segítségével, miket részint 
megőrzött, részint időközben megszerzett, vagyis 
saját múltjának nem annyira külfényéhez, mint 
annál is dicsőbb beljelentó'ségéhez hiven, méltóan 
kitöltse. 

í g y fogom én legalább fel a magyar elemnek 
históriai múltját, jelen helyzetét s lehető jövőjét • 
s e szerint méltányos vágyaim concret tárgyát, és 
ebből következve jogköveteléseim visszavonhatlan 
ultimátumát koránsem a birodalom súlypontjának 
elhelyezése, hanem egyesegyedül a magyar koro
nának ama coordinatiója képezi, melyet I. Ferencz 
épen 1804-ben, midőn az osztrák császári czimet 
felvéve, a legüunepélyesebben biztosított, és mely I 
néki anteusi győzhetetlenséget, Mária Teréziának 
pedig titáni erőt kölcsönzött, hogy a continensnek 
ellene szövetkezett hatalmaival diadalmasan meg
küzdjön: ama coordinatio, melynek kettős paizsa 
alatt az imént emiitett nagy és mindenkép felejt-

hetlen uralkodónő a német-szláv tartományok ál
lami egységének alapjait megveté, mi pedig a jo-
sephinus államcsíny folytán felriasztott nemzeti 
önérzet, s a kornak intő szellemétől hangosan kö
vetelt, a külháborúk által csakhamar megszakított, 
de a világbéke helyreálltával szélesebb alapot, ha
tározottabb irányt, elevenebb lendületet nyert nem
zeti haladásnak ama fenséges pályáját megfutni 
képesítve valánk, melyet a szabadelvű Európa az 
osztrák birodalom láthatárán emelkedő valódi sza
badság napjának hajnala gyanánt üdvözlött, és 
fő vonásaiban még ugyanazon Metternich berezeg 
sem gátolt, kinek az elfogulatlan történészet elébb-
utóbb ki fogja szolgáltatni az elégtételt, hogy poli
tikai nézeteinek— az áleonstitutionalismus könnyen 
hímzett köpenyével, olcsó , de üdvöt nem árasztó 
népszerűségével eltakarni nem kívánt, merően con-
servativ jellege daczára — törpe epigonjait mind 
szellemi nagyságban, mind Ausztria körüli érde
mekben messze túlszárnyalá : a mennyiben annak 
sérült hajóját egészen más zivatarok közt biztosan 
kormányozni, kimerült erejét felüdíteni, individu
ális szervezetének kettős lényegét, álíamerejének 
ime megdönthetlen alapját a lángész finom pene-
tratíójával kimélni, és arra támaszkodva, külérde-
keit nem csak helyesen felfogni, de minden körül
mények közt, majd erélylyel, majd eszélyes szi-
vósággal érvényesítni, egy szóval tekintélyét a 
lehető legmagasb fokra emelni és évtizedeken ke
resztül fentartani tudá! 

Már pedig a béke és bizalom, kültekintély és 
belerősb ülés eme szép aeráit nem egymás ellen for
dított fegyvereink élének, nem hadügyünk elkülön-
zött kezelésének, a mivel nem bírtunk, de nem is a 
birodalmi centralisatió rendszerének, mitől az akkori 
bölcs kormányférfiak ildomos tapintattal óvakodtak; 
hanem kölcsönös érdekeink józan felfogásának, és 
különösen ama körülménynek köszönhetjük, hogy 
a középkori státus fogalmának megfelelő, s a ki
rály számára fentartott fejedelmi jogok gyakorla
tában a kormánynak diseretionális hatáskört en
gedő ősi magyar alkotmányt a personális unió 
elvének világos megsértése nélkül az osztrák tar
tományok feletti absolut kormányzattal megegyez
tetni, a birodalmi integritás, szomszédi viszonyok
ból folyó közös ügyeket, amott a korlátlan csá
szári, emitt a kellő mértékben menten hagyott ki
rályi hatalommal összehangzásban kezelni, s ekkép 
a reál-unió kellékeit pótolni lehetséges volt. Mert a 
nemzet alkotmányos garantiáinak legfőbb súlyát 
az ujonezok és adófelajánlás jogának föltétlen 
biztosításában helyezvén, a hadviselésnek kiválóan 
fejedelmi joga viszont gátolván őt, hogy a rendes 
hadügy kezelésének részleteire, a királyi hadak s 
ezeket pótló állandó katonaság belső szervezetére, 
alkalmazására nyomatékos ellenőrzést gyakoroljon, 
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a királyi jövedelmek hova fordítása pedig a rend- ' 
szeres kimutatás terhe alól fölmentve levén, a 
közös fejedelem törvényeink korlátain belől is ké
pesítve volt Magyarországnak csupán lovas és gya
log sorezredekre osztott rendes haderejét a birodal
mi seregek egyetemes szervezetébe illeszteni és, a 
saját belátásától függő szükséghez képest, a mo
narchia integritásának megvédésére nem magyar 
hadaival vegyesen az ország határain kivül is al
kalmazni. 

E nem pusztán tényleges, de némely mellé
kes, kikötések meg nem tartásától abstrahál-
va, lényegében a magyar közjog alapelveiből ki
folyó legális állapoton nálunk a parlamentarismus 
ama fő elvének alkalmazása, mely az excecutivának 
minden ágait, és pedig az 1848. I I I . t. ez. 6-ik §-a 
nyomán saját hadügyünket is világosan és kizáró
lag a magyar legislatió ellenőrzése alá veti, az 
osztrák tartományok népeinél viszont az absolut 
hatalomnak másodizbeni megszüntetése gyökeres 
változást eszközöltek, és szükségét idézték elő an
nak, hogy magunk részéről ama modalitások iránt 
nyilatkozzunk, melyek alatt mi a birodalmi integ
ritás megA'édéséhez, ezen épen nem contra ver tálható. 
mert a pragmatica sanctióban világosan elvállalt 
közös ügyhöz a jövőben járulni kívánunk. (Mozgás, 
F'ólkidltásoJc : Pihenjen ! Ot pereznyi szünet.) 

A kérdés a monarchiára nézve oly komoly, a 
veszélyek, mik azt környezik, minden bizonytalan 
megoldást elannyira kizárok, hogy nem hinném, 
miszerint az európai közvéleményt akár őszintesé
günk, akár politikai belátásunk tekintetéből ré
szünkre megnyerni képesek volnánk, ha a 61-
diki országgyűlés feliratai nyomán egyszerűen 
kijelentenek, hogy e tárgyban majd esetenkint 
fogunk intézkedni; mert ama sympathiák, melyek 
nálunk az elnyomott nemzetiségek irányában min
denkor léteztek, de Ausztriát illetőleg az 1848/9-ki, 
s a tíz évvel később megújult olasz háborúban — 
habár mindkét izben nem kizárólag a mi hibánk
ból — veszélyesekké is váltak; valamint saját for
radalmunknak az 18 61-ki hangulatban nyilvánult 
reminiscentiái Európa fóruma előtt már egyelőre is 
nem minden alapnélkülinek fogják föltüntetni az 
osztrák részről felhozott kettős állítást, „hogy a 
birodalmi integritás közös megvédése a külső sym
pathiák uralma ellenében biztosítást igényel*, sőt, 
»bogy a magyar hadseregnek olyas elkülönzése, 
a minőt a 48-ki törvények alkalmazása követel, 
már önmagából a legnagyobb mértékben veszé
ly ezné a monarchia belső biztonságát. " 

Sokkal őszintébb vagyok, semhogy a valót 
bármi érdekben eltagadni képes volnék, Igen is 
léteznek, habár a megújult remény fénye elől szem
látomást hátrálva, ama szomorú reminiscentiák, 
melyek ápolásának fó' érdeme teljes meggyőződésem 

szerint az azóta szerepelt osztrák államférfiakat, az 
ellenvetésnek ép ugy, mint az arra okot szolgáltató 
eljárásnak, a kedélyek folytonos ingerlésének 
ágens provocateurs-nemü fő szerzőit illeti; és létez
nek — habár a sarjadzó bizalom által el-elfojtva 
— csirái ama gyanús sympathiáknak, de csak is 
addig, mig a mi jogalapunknak O Fölsége által 
már is felkarolt restitutiója a hazát és birodalmat 
boldogító bevégzett ténynyé nem vált. És itt látom 
illő helyét, hogy elleneinket az általok egykor oly 
merészen intonált, oly kihívóan variált jogeljátszás 
elméletének sajnos következéseire, és különösen 
arra emlékeztessem, hogy a kik ama riadót elbiza
kodva harsogtaták, önmagoknak kell, hogy tulaj
donítsák, ha a szivének legbensőbb rostjaiban sér
tett, mindenétől megfosztott nemzet a jog eszméjé
ből folyó reciprocitás elveire hivatkozva, a véle 
sympathizáló, Ausztriát fenyegető elemekkel szö
vetkezésre saját hagyományos typusával merőben 
ellenkező ingert, hajlamot táplált. 

Avagy mutat-e a történelem e hazának normá
lis állapotában példát arra, hogy a magyarnak 
még a köznépnél is méltán magasztalt józan fel
fogása, és ellenei által is elismert föltétlen patrio-
tismusa szivének bármi rokonszenvei ellenében 
valaha meg birt volna felejtkezni a higgadt észnek 
ama parancsolatjáról , hogy mielőtt másokon 
segitni akarnánk, segítsünk önmagunkon! mi
előtt más nemzetek szabadságát előmozdítani 
kivánnók, szerezzük avagy tartsuk meg ama 
honét, melynek gyásznapjaiban elnémult, mert 
saját dicső „jóslata" fölött kétségbe esett nagy lan
tosunk szavai szerint: „még virulni kell fölül időn 
és minden sorsokon !" S míg a többi népek e, csak 
is látszólag önző szabályt követik, mi, épen mi fe
lejtkeznénk meg arról, hogy a nemzet, mely azt 
mellőzni képes, meg fogja ugyan óvhatni történe
tét a népjogok elnyomásának minden betudásától, 
de ellöki saját békés haladásának, morális ereje 
növelésének, s ez által közvetítve a népek jövendő 
felszabadulásának sokkal hatalmasabb, mert lassan 
ugyan és indirecte, de biztosan, s a szenvedélyek 
vad kicsapongásaitól menten működő eszközeit? és 
hogy az, ki saját nemzete érdekeit másokéért elha
nyagolni képes, fenkölt eszmékben gazdag világ
polgár lehet ugyan, de megszűnt hazafi lenni, és 
mint olyan a magasb lények transcendentális ju
talmára, de egyszersmind az eltévedt honfi keserű 
földi bünhödésére, az örökös csalatkozás sysiphusi 
kínjaira számithat egyedül ? (Helyeslés.) 

Magam részéről, soha semmi körülmények 
közt, a legszorosabb reciprocitás mellett, a trón 
irányában sem tudnék megbarátkozni a közjogok 
eljátszására vonatkozó , fen és alant egyaránt ked
velt theoriákkal; mert a jognak fenséges uralmát 

1 ama zászló alatt kivívliatónak nem tartom, inelv-
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nek vészteljes jelszava a reactió győztes táborában ' 
oly kiáltó viszhangra talál; mert hiszem a salak
jaitól megtisztult szabadságnak önerejéből leendő 
feltámadását, mert reményiem az örök igazságnak 
emberi erővel fel nem tartható diadalát, de minde
nek fölött szeretem, féltve szeretem önnön hazámat, 
s a nagy világ számára a rokon- és ellenszenvnek 
csak is azon érzéseit ismerem és ápolom, melyek 
elnyomását honfitársaimnak ép oly méltányos, és 
ennélfogva előttem legszentebb érdekei nem kö
vetelik, a loyalitásnak törvényeit pedig nemcsak 
barátim, hanem elleneim irányában is mindenkoron, 
és különösen ott követni fő büszkeségemnek tartom, 
hol az atyáink által adott szó szentségébe, saját 
legdrágább becsületünkbe vágó kötelezettséggel 
szemben, általunk ugyan menthető, de el nem ta
gadható sympathiák, és csak is hosszú évek során 
enyészhető, mert fájdalom! vérünkbe felszívódott 
nemzeti bizalmatlanság állanak. 

Nem tehetem tehát, hogy a pragmatica sanctió- ( 
ban elvállalt kölcsönös védelmet oly feltételekhez 
kössem, mik saját belátásom szerint is illusoriusok 
volnának, vagy épen az ellenkező eredményre ve
zetnének ; és ennélfogva egyes egyedül ama ve
szélyekre szegezve szememet, melyek hazánk re-
constitutiójának bármi halasztásával önnön ma
gunkat minden bizonynyal érendenek : nem csak 
elismerem a tényt, hogy a magyar hadseregnek 
különválasztása a monarchia belső biztonságát ez 
idő szerint koczkáztatná (Ellenmondás) • hanem a 
história biztos szálaiból szőtt elmélkedéseim irá
nyát követve, és ama morális erőre támaszkodva, 
melyet a joggal karöltve járó méltányosság, a be
csületet mindenha respectáló igazlelküség, de min
denek felett a meg nem másítható viszonyokból 
folyó, és ezért az anyagi erők összeütközésének 
kétséges sikerétől független, mert a győző felet 
ép ugy, mint a legyőzötteí átkaroló, általa — mint 
azt jelen, épenséggel védtelen helyzetünk a legvi
lágosabban tanúsítja — soha végkép le nem zár
ható érdekszövődöttség, nekünk a ezélra nyújthat, 
hogy közjogi önállásának a jövőben ép ugy, mint 
a múltban külön hadügy nélkül is megóvhassuk : 
elfogadom a monarchia integritásának kültámadás 
ellenébem megvédésére szükségesnek állított ama 
hadügyi közösséget, vagyis a rendes hadseregnek 
ama szervezeti egységét, mely 1848-ig, és pedig 
indokolt véleményem szerint, nem minden jogalap 
nélkül fenállott. (Zaj.) 

Felhívjam-e Önök figyelmét különösen arra, 
hogy az ily módon körülirt hadügyi közösség korlá
tain belül tág tér nyilik a mindkét részről megfe
lelő arányban ugyan, de különböző modalitások 
mellett kiállítható és eltartható hadilleték megha
tározására ? és régibb és ujabb törvényeink által 
biztosított mindazon Speciális kikötéseink érvénye

sítésére, melyek a rendes hadsereg szervezeti egy, 
ségével jelenleg és ezentúl ép ugy, mint 1848előtt-
összeegyeztethetők ? 

Nagyon is idő előtti volna e tárgy körül bő
vebb fejtegetésekbe bocsátkoznom; mert a közös 
ügyek részleteinek tüzetes megvitatása okszerűen 
csak is a kölcsönös értekezés további feladata le
het; csupán amaz axiómát és hitemet kívántam 
még e helyütt kifejezni, hogy a bizalom csak bi
zalmat szülhet, és hogy mi azt ápolva, saját nem
zeti érdekeinknek aligha nem szilárdabb támaszt 
fogtunk szerezni, ha a gravamenek elavult fegy
vertárát, mivel atyáink régi alkotmányuk düledező 
bástyáit sükeresen védegetni kényszerültek, a sza-
badelvüség ama vértjével felcserélendjük. melyet 
a horror vacui a tulcsigázott adózástól s a státus 
erejének béke idejében kimerítésétől való ösztön
szerű visszarettenés, az ujabb kornak fölvilágoso
dott szelleme és minden mivelt népnek, már azért 
is, mert mivelt, vele született nemes iránya — vall
juk be, uraim! — nem csupán a mi mellünk fölé 
övedzett. 

Hátra van még, (Halljuk!) hogy az előadá
som folytán közösekül kijelölt ügyek legczélsze-
rübb kezelése és az iránt ejtsek néhány szót: le
het-e? és minő modalitások mellett kell, hogy 
gyakoroltassák azon alkotmányos ellenőrzés, me
lyet e részben mindkét fél, különböző alapokon 
ugyan, de méltán követel1? 

Az elsőt illetőleg, nem tartom részünkről 
megczáfolhatőnak az állítást, hogy a státusadós
ságok törlesztésére, pénzviszonyaink rendezésére, 
a külkereskedelmi politikára, valamint az interna-
tionális forgalom érdekei által igényelt vállalatok 
kölcsönös biztosítás vagy segélyzés utján létesí
tésére vonatkozó ügyek elágazása, az anyagi élet 
rögtöni változásaitól függő, a kedvező pillanat 
azonnali felhasználását követelő minősége, sürge
tős volta a bizonytalan időszakokra való relegá-
lást, a két kormány, két országgyűlés közti alku
dozás késedelmét és kétséges kimenetét meg nem 
tűr i ; a miért is azok ép oly folytonos, bármelyik 
fél által meg nem szakitható közös kezelést felté
teleznek, mint a birodalmi kül- és hadügy. 

Ama tapasztalás, melyet a Bismarkféle régi-
me-nek a budget megszavazása tárgyában felállí
tott eredeti theoriája nyújt , egymaga is elegendő 
annak bebizonyítására, hogy a közös kezelésnek 
alkotmányos ellenőrzése, ha általa hatást gyako
rolni, a budget nélküli kormányzásra vezető szir
teket megelőzni s a közkormányzat felelősségének 
nem kibúvó ajtót, hanem tág kaput nyitni nem 
kívánunk, ismét csak közös lehet. Azok előtt te
hát, kik e tekintetben a közösséget minden áron 
kikerülni óhajtják, de egyúttal a kellő mértékre 
redticálandó birodalmi érdekek biztosításának szűk-
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ségét , méltányosságát elismerik , nem marad 
egyéb fenn, mint plus rninus visszatérni ama perso-
nális kapocsra, mely közjogi önállásunkat színleg 
a leghívebben képviseli ugyan , de alkotmányos 
befolyásunkat épen az államélet legmagasabb ága
zataiban a zérus színvonalára le is szállítja. (Ellen-
mondások.) 

Minden szerénységem mellett kecsegtetem 
magamat, hogy előadásom által, ha egyebet nem, 
annyit talán csak képes voltam föltüntetni, hogy én 
a valóban nehéz taktikai helyzet egyedüli kulcsául, 
mint hasonlítani merem, várnégyszögeül Magyar
országnak, mint a Sz. István koronájához tartozó 
országok összegének, a császári korona alatt egye
sített örökös tartományok irányában coordinatió-
ját s az ebből folyó állami paritásnak általam 
semmi részben fel nem adandó, mert bennünket 
majorizáltatás veszélyétől megóvó várdáit — ezek 
palládiumául pedig ama közszellemet tekintem, 
mely e nemzet fiaiban mindig élt, és minden ár
mány, elnyomatás daczára, élni fog örökké! És 
mi — kik „megfogyva bár , de törve nem", büsz
kén mutatjuk fel a talentumot, melyet „annyi bal
szerencse közt, oly sok viszály után," puszta kéz
zel, védtelen mellel megőriznünk sikerült, de a me
lyet az Ú r nem csak megőriznünk , de gyarapita-
nunk is parancsolt — mi hátrálnánk félénken fa
junk magasztos missiója elöl, midőn a sors kere
kének lassú bár, de az előtte meghajolni nem tudó, 
veszteglő vagy épen útjába szegülő velleitásokat 
porrá zúzó forgását megelőző Sybilla rejtélyes 
könyveivel, miknek egyikét 1848-ban már is elej
tettük, újból megkínál, hogy azok útmutatását 
követve, a szabadság uralmát az egész birodalom* 
ban tartós alapokra fektetni, s ez által Európa szi
vében meggyökerezését előmozdítani segítsük? 
midőn szerintem csupán a körül forog a kérdés, 
hogy önnön magunkat a fentebb kijelölt sánczok 
közt az absorptio valószínűsége ellenében mente
sítve, s az alkotmányos létnek általunk csak is 
egy nyáréj álmában birt fellegvárát a testvérnépek
kel közösen ugyan, de egyenlő arányban újra 
megszállva, velők megosztandó jogainkban a „nil 
de nobis, sine nobis" elvét a birodalmi kormányzás 
legfelsőbb fokozatáig érvényre juttassuk? midőn 
ama végső választás előtt állunk: vajon saját sza
badságunkat, hazánk közjogát, önállását, szellemi 
s anyagi felvirágzását szabad népek consortiumá-
ban tartjuk-e biztosítottabbnak, vagy a régi ala
pokhoz visszatérő olyas államszervezetben , mely
nek betetőzését, bármi fényes múltú dynastiának 
környezetében a közös ügyeket kezelő és két or
szággyűlés által sikerrel soha ellen nem őrizhető 
birodalmi miniszterekben központosuló, a realitás 
kriterionjait nagyon is híven valósító , személyes 
kapcsa képezi ? Hisz, a mint az egy fejedelem 
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alatt „feloszthatlan és elválhatlan" egészszé egye
sült államoknak szorosan definiált közös ügyei 
vannak, miknek elkülönzött kezelését a politika 
exigentiái meg nem engedik, azon pillanattól fogva 
a föltétlen szövetség neme létezik közöttük, s a 
personális uniónak abstract elmélete legfeljebb szö-
vetségök tartamára vonatkozhatik , de annak tar
tama alatt az alkotmányos formák aegise alá he
lyezett közös és kölcsönös garantiák hiányában 
positiv előnyt nyújtani nem képes. 

Én , uraim! mindenelőtt magyar , de ép azért 
egyúttal szabad ember, vagyistetőtől talpig alkotmá
nyos polgár óhajtok lenni; és mindenben a valóság
nak, a praecisiónak adván az elsőbbséget az átalános 
theoria, aconcret logikának az abstractió felett — 
miután amannak fonalán megindulva, a magyar 

I király discretionális hatalmából, mely a köztünk 
progressive alakult, habár be nem vallott, de ele
meiben bizony régtől fogva létező szorosabb kap
csolatot a personális unió mezével csak is álczázni 
vala képes, túlnyomókig szomorú multunkban 

' semmi különös vigasztalást, a jövőben semmi ala
pos reményt meríteni képes nem, sőt ellenkező
leg meg vagyok győződve, hogy alkotmányos be
folyásunk bármi feláldozásával csak is az absolut 
kormányzásnak, és ennek nyomán lépdelő finan-
cziális deroutenak alig bevágott útjait egyengetjük 
— magam részéről minden kétkedés nélkül a test
vérnépekkelkötendő bilaterális, apragmatica sancti-
óban általunk elfogadott örökösödési rend tartamá-

| hoz szabott, világosan körülirt, de mindenek felett 
I egyenlő és alkotmányos szövetség, s e szövetség
ből kifolyó közös ügyek közös ellenőrzése mellett 
nyilatkozom, ép oly röviden, mint határozottan 
kijelentvén , hogy ezen ellenőrzésnek a legszigo-

| ruabban keresztülviendő állami paritásból kiindul
ni, a magyar alkotmánynak régi és ujabban meg
szerzett garantiát valósítani, és saját országgyűlé
sünk közvetett befolyását ama legfelsőbb fokig 
fölvinnie kelletik, melyet a kizárólag őt megillető 
törvényhozói hatalomnak nyomatékos gyakorlása 
megkíván, de a mely egyszersmind a birodalmi 
ügyek egybevágó gyors tárgyalását, fenakadás 
nélküli biztos kezelését lehetővé tevén, nekünk e 
részben is ama jogos és egyenlő befolyást megsze
rezze, melynek századokon keresztül érzett hiánya 
képezé régi feudális alkotmányunk ingatagságát, 
és okozá a birodalomnak ránk is oly súlyosan 
nehezedett anyagi romlását. 

E kellékek egybevéve, egyéni teljes meggyő
ződésem szerint, oly combinatió által valósithatók, 
mely szerint, a német-szláv tartományok képvise
lői testületei és Magyarország gyűlése egyenlő 
számmal és minden üléstartamra külön megválasz
tott, és ép ezért nem utasított — mert az institu-
tiók, ha részletesek és kötelezők, a két országgyü-
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lés között alkudozás hátrányait fölülmúlják; ha 
pedig elvek, országos kívánalmak constatálására, 
s a közvélemény morális hatására szorítkoznak, a 
parlamenti életben előfordulni szokott átalános 
discussiók, adresse-viták alkalmával, sőt egyes re-
solutiókkal is pótolhatók — hanem ismert politi
kai jeli emök, évenkint, tehát úgyszólván esetenkint 
megújítandó, s ennélfogva egyénileg elég hamar 
visszavonható mandátumok, s a nyilvános tárgya
lás, névszerinti szavazás kezessége mellett decisiv 
szavazattal ellátott regnicoláris deputatiók által 
rendszeres érintkezésbe hozatnának; a miért is 
azoknak ily szerit congressusát, és pedig ama to
vábbi kikötéssel vélem elfogadhatónak, hogy az e 
részben alkotandó pactum conventumnak minden 
módositása ujabb diaetális tractatusoktól, az imént 
érintett congressus hatáskörének minden tágítása 
pedig lehető legteljesebb biztonság okáért saját 
országgyűlésünk fokozott többségű szavazatától 
tétessék függővé! 

Reményiem, nem fogják Önök tőlem megta
gadni ama bizonyítványt, melyet saját keblem 
megvesztegethetlen birájától, lelkiismeretem báto
rító szózatától már is birok, hogy a quid juris ? és 
quid consilii? kérdéseinek iménti fejtegetése alkal
mával gondom volt ügyelni ama korlátokra, me
lyek betartását a nemzeti becsület és országos lét 
megőrzésének tekintetni egyaránt követelik; mert 
azt, h o g y szent czélunk biztos megközelithetése 
végett annyira haladni igyekeztem, a mennyire a 
politikai eszélyességnek nem csak önön magunkra, 
hanem a monarchia i avara s a közös trón bizton
ságára alkalmazott szabályai a fentebbi áthághat-
lan korlátokon belül haladni engedének, nyíltan 
bevallani semmit nem tartózkodom. Ha ez őszinte 
törekvésemben nem az én tehetségeim erejével, 
hanem nemzetem dicső tulajdonainál , józaneszé
nél, föltétlen hazafiságánál s a félreismerhetlen 
atyai intésnél fogva, mely a körülmények kény
szerítő „bizony, bizony mondom néktek" gyanánt 
a magyarok Istene részéről is foglaltatik, (Helyes
lés) Önök többségével, a nemzet helyeslésével 
majdan találkozni szerencsémleend: akkor, uraim! 
eljövend az időpont, melyben 0 Fölségének leg-
magasb közvetítésével az örökös tartományok test
vérnépeit a közös feladat előzményeinek saját ré-
szökről teljesítésére felszólítani, épen mi leendünk 
jogosítva; mert alaptörvényeink mindazon módo
sításai, melyek tőlünk a birodalom hatalmi állásá
nak, anyagi felvirágzásának biztosítása tekinteté
ből méltán követelhetők, általunk elvileg elfogadva: 
ők pedig saját—akár februári, akár októberi jogala
pukmegvédésében részünkrőlnemcsaknem gátolva, 
sőt inkább alkotmányos jogaik fejlesztésében még 
elő is segítve lévén — rajtok lesz a sor számolni ön
magokkal , és szem előtt tartva a római költőnek 

bölcs mondatát: „versate diu, quid ferre recusent, 
quid valeant humeri ? a szem előtt tartva különö
sen azt, hogy elébb utóbb, de mindenesetre betelje-
sülend az idő, a midőn közéletünk és irodalmunk 
hírneves díszének , Buda városa képviselőjének ép 
oly ernyedetlen, mint beható, mert mindkettőnk 
érdekeitől áthatott fejtegetései folytán is , Német-
országgali viszonyukat, melybe beolvadni nem kí
vánnak , melyből kiválniok nem szabad, hacsak a 
birodalom európai befolyásának általunk is nem 
csupán méltányolt, hanem egész teljében megvé
dendő másik fő tényezőjét megsemmisíteni nem 
akarják, e nagy nemzetnek pillanatnyira ugyan 
halasztható, de vész nélkül soha végkép vissza 
nem utasítható igényeihez képest rendezniök kelle
tik : rajtok álland osztályozni kívánalmaikat, 
és ép u g y , mint mi tevők, elválasztani a lénye
gest és kivihetőt a mellékes és mégis kivihetetlen 
utópiától. 

Hinni akarom, hogy ők is okulva I. Lipót és 
II . -József uralkodása alatt kísérletbe vett teljes 
beolvasztatásunk morális és physikai lehetlensé-
gén, okulva Önnön törekvéseik sikertelenségén 
elegendő legyőzéssel birandnak, az idő közben any-
nyira sülyedt salus publicát elvont logikájok kör
mönfont következtetései fölé helyezve, és saját al
kotmányuk hasonlóan közelítő revisióját előtérbe 
állítva: lemondani a központosított „Gross-Oester-
reich" ábrándjáról, mely sem a birodalom kelet
kezésének, sem jövőjének, sem alkatrészei diri-
mens eltéréseinek, de különösen ama Németország-
gali szoros összeköttetésének soha meg nem felei
bet, melyhez minket, mint ránk nézve a nyugati 
•eivilisatio legközelebbi lánczszeméhez, s török já
rom alóli felszabadulásunk egyik fő factorához, a 
reformatio bölcsőjéhez : saját művelődésünk azon 
alapjain, s a hála kötelmein tu l , vállasszabadsá
gunknak — egyesitett küzdelmeink eme dicső 
vívmányának, nemzetiségünk , alkotmányos lé
tünk isteni nemtőjének — közös eredete, egyszers
mind jelen és mindenkori érdekeink lábnyomó 
gravitatiója , bármi erőtetésnél hatalmasabban 
vonzanak. 

A jövőnek titokfátyolát föllebbenteni, vagy 
embertársaink veséit vizsgálni nem halandók fela
data ; az egyet mégis mondhatom, hogy valamint 
keblem nem volna elég tág befogadni a hálának 
végtelenségét, mit éreznék, ha legkisebb érdemem 
lehetne abban, hogy a méltányos kiegyezést még 
netán gátló akadályok mindkét részről elhárittat-
ván, a fejedelem szivéből fakadt és — kit a szép
ségnek, a szellem és kedély bájainak hármas dia-
déme-je ékesit, hogy irántunk való vonzalmával a 
múltnak fájó emlékeit elhomályosítsa — szeretett 
Nagyasszonyunk szivében oly bűvös viszhangra 
talált bizalomnak isteni igéje a megváltást áhitó 
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népek forró áldásai közt megtestesüljön; (Halljuk!) 
ha képes leendettem oda működni, hogy „szülő
földjük határa" a közengeszteltség varázserejével 
újra megnyiljék ama sokat szenvedett „hontala
nok" előtt, kik önérdeket nem, és szivöknek csu
pán egy cultusát, a hazáét ismerve, s a mit csak 
Coriolánok mellőzhetnek, a nemzet többségének 
szabad akarata előtt meghódolva, rongyosan bár , 
de öntudat és históriai múltban gazdagon, a rideg 
számkivetés, az égető elhagyottság által meg nem 
tört lélek gyenge hüvelyével — talán nem épen 
az időközben annyira elváltozott politikai színpad 
emelvényére, mint inkább — övéik karjaiba, s az 
őket még saját bilincseiben is hőn szeretni meg 
nem szűnt közös anyának kebelére, a honnak 
majd-majd nyugtot adó áldott földjére visszavá
gyódnak ; ha sikerült volna ahhoz járulnom, hogy 
a közéletnek bármennyire letarolt, mégis mindig 
termékeny mezeje a benn , mint künn , egyaránt 
terjedő és napról napra ritkuló jeleseink tevékeny
sége a hazafiúi működésnek sokoldalú., edző s az 
elkorcsosodásnak leghatalmasabb gátot vető pá
lyája pedig, nagyreményű ifjúságunk mentett jö
vője gyanánt , mindenki előtt feltáruljon; hogy 
szellemi s anyagi érdekeink fejlesztését a megha
sonlás szülte satnya és ferde iránytól megóvjuk; 
Budának ódon diszét föléleszszük, Pestnek ama 
világkereskedelmi jelentőséget — mire hivatva 
van — megszerezzük; és koronánk elszakadt 
gyöngyeivel, Horvátországgal és Erdélylyel újra 
egyesülve, az egymást becsülő, egymással neme
sen versenyző, a közhaza javát mégis minden ver
seny fölé állitó népek ama dicső szövetségét való
sítsuk, mely első királyunk ép annyira szent, 
mint hazafias lelke előtt lebegett, és „mely 
után buzgó imádság epedez százezrek ajakán" — 
szintoly kevéssé birnám irigyelni a német-szláv 
tartományok képviseletében vagy 0 Fölség-e taná
csában befolyással biró elleneink helyzetét, ha 
azok a birodalmi centralisatiónak mindenesetre 
szürke theoriájához ragaszkodva, s az infallibili-
tásnak nagyon is korszerűtlen kiváltságát magok
nak továbbra is arrogálva; emezek pedig félve a 
nyolezszázados institutiókban rejlő valódi alkot
mányosság és önkormányzás prometheusi szikrá
jától, de félve Magyarországnak ama teljes inte
gritásától, melyet mi a monarchia belső biztonsá
gának legfőbb garantiája gyanánt is követelünk, 
helyesebbnek vélnék a becsülettel kinyújtott ke
zet , mely a tógának általa felfogott sarkában a 
kölcsönös érdekeket biztosító kiegyezés minden 
föltételeit, önnön bizalmatlanságunk fékezésével 
befoglalni gondos vala, visszautasítva, Ausztriát 
amaz összetartó erőtől megfosztani, melyet a ma
gyar faj mind számára s műveltségére, mind histó
riai múltjára és a tudós Palacky által találóan ki

emelt földirati elhelyezésére nézve a birodalom 
keleti felében sem hiányzó centrifugál elemek irá
nyában készen nyújt! Sajnálnám, mindenképen 
sajnálnám őket, ha eddigi szerencsétlen politiká
juk nyomdokain tovább haladva, csakugyan az 
általok — nem kétlem, hiven — szolgálni kivánt 
dynastia javára vezetőül tekintenék: e nagy álla
mot — melyet a gondviselésnek valóban csodaszerü 
végzése hosszú századok lefolyása alatt megannyi 
ép, erőteljes, de különvált elemekből alkotott, bi
zonyosan nem azért, hogy benne csak is egy ál
tala kegyelt, megóvott dynastiának fényét nö
velje, hanem hogy az annak uralma alatt egyesi
tett államok összegét imposans világtörténelmi 
szerepre képesítse — továbbá is a külszövetségek 
szükségének, az ambitiosus vetélytársak általi fel-
használtatás, végleges kijátszatás eshetőségének , 
a múltba visszavágyó hajlamok, s a jövő követe
lései közti folytonos ingadozás, előre nem mozdul-
hatás veszélyeinek, s a mit legelői kell vala emlí
tenem , mindannyiunkat fenyegető végelszegénye
dés örvényének kitéve tartani! Mert kijelölve le
vén a mód — melyet Felséges Urunk országlási 
jelszava, nemzetünk jogos és méltányos kívánal
maihoz idomítva , a „viribus non v i , sed sponte 
unitis"-nak sokkal hatalmasabb shiboleth-jévé, 
mert egyszersmind a kielégített és már ezért is 
leghűségesebb népek millióinak jelszavává bővít
het — az elleneink által bevallott czélokat min
denképen valósító kiegyezés nem sikerültének, a 
belső decompositió előidézésének imputatiója im
már nem minket, hanem kizárólag őket terhelné 
nem csupán saját lelkiismeretök, hanem, a mi reánk 
nézve még vigasztalóbb, az európai közvéleménynek 
örökké éber, s a morális kényszer ellenállhatlan 
sanctiójával felruházott . s ennélfogva egyedül 
döntő Ítélete előtt! 

Ugyanis , a mint mi nem feledhettük szem 
előtt tartam, szintúgy kell, hogy ők is komolyan 
fontolóra vegyék, hogy a nagyhatalmak eme leg--
nagyobbikának szövetség-ét, melyet ez idő szerint 
a legmerészebb uralkodó is keresni kénytelen, a 
köztünk fennforgó vitában elvégre is az nyerendi 
el, ki kitartással párosult eszélyes engedékenysé
ge, s a rendelkezésére álló hadseregektől nagyon 
is független szellemi erők helyes számbavétele ál
tal az európai kérdések zavartalan megoldására, a 
világbéke tartós biztosítására irányzott derekas 
szándékának legvilágosabb tanúságát adandja! 

A hitben élek, hogy a tárgyalás alatt levő 
válaszfelirati javaslat (Halljuk ! Halljuk !) a közös 
ügyeknek, azok kezelésének, s a kezelés alkotmá
nyos ellenőrzésének általam megkisérlett élesebb 
körvonalozását ki nem zárván, szellemében ésvég-
czéljaiban egyaránt megfelel eme közvélemény 
méltó várakozásának. Lelkem mélyéből osztozom 
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tehát én is a hála és bizalom amaz érzelmeiben, a 
melyekkel a nemzet annak nagynevű szerzője 
iránt viseltetik, azért is, mert bizton hiszi, hogy az 
ó' bölcs vezérlete alatt sikerülend eljuthatnia az 
igéret földjére a nélkül, hogy sarkalatos jogai 
csorbát szenvedjenek. (Éljenzés.) 

Önöktől függ, uraim! hogy imént előadott 
egyéni fölfogásomat — melynek érvényesítését, 
a mennyiben az a modus procedendire nézve a vá
laszfeliratétól eltérő, ugyanannak részletes meg
vitatására fenntartanom kelletik — átalános szem
pontokból megbírálják. Nem ajánlom ügyemet 
önöknek, mert az a hazának közös ügye; meg
elégszem , ha itéletöket mindenekelőtt e haza 
érdekeire alapítják, mert meg vagyok győződve, 
hogy azok a birodalom és közös trón érdekeivel 
azonosok. 

Az egyedüli érdem, mire igényt tartok, ez : 
a jelen rendkívüli fordulatra vonatkozó eszméim
mel, a melyekre nézve kiki közülünk kell, hogy 
már is tisztában legyen önmagával, minden fenn- | 
tartás és melléktekintetektől menten, elvhiányt 
és félszegséget, megalázkodást és elbizottságot, 
önzést és gyűlöletet egyaránt kerülve, ngy mint 
azokat eszem fogamzá, szivem helyeslé és Isten j 
szavakba foglalni tudnom engedé, önök előtt j 
felfejteni, az előttünk fekvő czélt, az arra vezető 
eszközöket biztos kézzel meghatározni, a kedvező 
alkalom felhasználására az utat megtörni igyekez
tem; a miért is — legyen bár a padló, min állva 

önök türelmét oly hosszasan igénybe venni me-
reszlém, saját mindenképen csekélyre becsült poli
tikai jelentőségemnek emelője vagy sülyesztóje, 
de legyen az bár virrasztó gondjaim egyedüli tár
gyának , imádott hazám jövőjének egyik gyenge 
mentő szála, vagy az enyészte fölé borulandó sír
földének repedező deszkája — én, mi önnön sze
mélyemet illeti, egyenlő' nyugodtsággal lépek a 
nemzetnek, s ha az idők árja hasonló igénytelen 
szózatok pillanatnyi jó vagy rósz hatását kérlel-
hetlenül el nem törölné, magának az utókornak 
ítélőszéke elé ; mert a napi vélemények tarka ve
gyületén felül emelkedve érzem , hogy az ősök hű 
sarjához, a jelen nemzedék hazafias többségéhez , 
vagyis a küzdők amaz elszánt soraihoz tartozom, 
kiket csupán jó indulat, elfogulatlan irány, s e 
kettőből önkényt fakadó ellenállhatlan meggyőző
dés vezérelnek egy nagy, egy szent vállalatban — 
és mint ilyes tévedhetek ugyan, de tévedéseim
ért emberek előtti mentségre nem szorulva, a tel
jesített kötelesség tudatával mondhatom el a nagy 
reformátornak, saját epochális missiójához képest 
oly remek, mert sokat mondó, és mégis egyszerű, 
de ép ezért a jó ügy szerény közharczosához is 
illő szavaival : „íme itt állok ; másként nem 
tehetek; Isten engem ugy segéljen lu (Zajos 
éljenzés.) 

Elnök: Holnap d. e. 10 órakor folytatjuk a 
tanácskozást. 

Az ülés végződik d. u. 21/l órakor. 

XXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. február 16-dikárt 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A fölirati vita folytatása. Bartal György módosítványokat nyújt be a fölirat két szakaszához. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

Elnök : A tegnapi ülésben működéssel meg
bízott jegyzők működésöket mai nap is folytatják. 
Folytatjuk a tárgyalást. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Fel van jegyezve 
Madarász József. 

Madarász Józse f : Mélyen tisztelt képviselő
ház ! Midó'n hazánk e nagy kérdésében felszólalok, 
teszem azt egyrészt azon reményben, hogy a vá-

laszfelirati javaslat is fenn kívánja tartam a Szent-
István koronájához tartozó magyar birodalomnak 
törvényekkel biztosított önállását, függetlenségét, 
önkormányzatát, az örökös tartományok vagyis az 
osztrák birodalom irányában is ; hogy az sem fog 
elismerni mást, mint personál-uniót; az is fenn kí
vánja tartani nem csak az 1715, 1723, 1790, 
1827, de minden szentesített, hazánk alkotmá
nyát biztosító és így 1848-iki törvényeinket 
is ; (Helyeslés) — de mivel a válaszfelirati javas-




