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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 . 

elfogadtatok. 
Tárgyai: Megkezdődik Tisza Kálmán és Deák Ferencz föliratl. indítványainak tárgyalása. A költségvetés novemberre 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
Joannovics György fogja vezetni, a szólani kívá
nók neveit pedig Ráday László gr. és Tóth Vil
mos jegyzők fogják följegyezni. 

Az utóbbi ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a no

vember 29-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök: Napi renden van az 0 Felsége kegy. 

kir. leirata folytán beadott indítványok tárgya
lása. Mindenek előtt az indítványok lesznek feíol-
vasandók. 

A Tisza Kálmán képviselő úr indítványa mel
lett szólni kívánók neveit Ráday László gr., a 
Deák Ferenez képviselő úr indítványa mellett szó
lani kivánók neveit pedig Tóth Vilmos jegyző úr 
fogja följegyezni. 

Joannovics György jegyző (olvassa a Deák 
Ferencz és Tisza Káhnún képviselők által beadott in
dítványokat *). 

Ráday László gr. jegyző: Tisza Kálmán! 
Tisza K á l m á n : T. képviselőház! Midőn a 

nov. 17-dikei kegy. kir. leirat folytán való teen
dőink iránt akarom elmondani igénytelen nézete
met, midőn indokolni óhajtom az indítványt, me
lyet e tárgyban a ház asztalára letenni szerencsém 
volt, nem tagadhatom, hogy azon leirat leveró'leg 
hatott rám. Nem voltak pedig nekem vérmes re
ményeim annak tartalma felől, de nem hittem 
mégis, hogy jogos kivánataink teljesítését egészen 
megtagadja. Ezt teszi pedig a legmagasabb leirat, 
mert úgy hiszem, soha sem kértük mi azt, hogy 
alkotmányunk egy részének visszaállítását kegye
lem gyanánt ígérjék meg nekünk, oly feltétel 
alatt, ha egy bizonyos tárgyban oly megállapo
dásra jutunk, mely a kormánynak tetszeni fog; 
hanem kértük alkotmányunknak minden előfelté
tel nélküli visszaállítását, minthogy nem is kér
hettünk egyebet; kértük azt mint egy oly első lé-

Lásd az Irományok 46. és 47-dik számát. 

pest, melynek megtörténte nélkül — mint felira
taink ezt igen szépen kifejtik — se régibb törvé
nyeinket módosítani, se ujak alkotása végett ja
vaslatot készíteni nem lehet. 

Nem hihettem továbbá, hogy a kormány a 
képviselőháznak egy oly tettét, mely által előzé
kenységének, bizalmának kívánta csalhatatlan jelét 
adni, arra használja fel, hogy egy még a képvise
lőház által is hivatalosan nem ismert javaslatot 
előre már ajánlhasson a törvényhozásnak azon té
nyezője által, mely a képviselőház kezdeményezé
séből kiindult javaslatokhoz akkor van hivatva 
hozzászólani (Helyeslés], ha azok a képviselőház 
által elfogadtatva, ehhez felterjesztetnek. (Helyeslés.) 
Részemről azt hiszem, hogy nem lehet meg nem 
botránkoznom azon, hogy ily módon a kormány, a 
képviselőház jövendő vitatkozásainak részesévétette 
a fejedelem sérthetetlen személyét. (Helyes! Igaz!) 

Nem hihettem végre, hogy alkotmányunk 
csak egy részének is visszaállítása oly előfölté-
telekhez köttethessék, melyeket ha elfogadnánk, 
mi magunk rontanék le alkotmányunkat, mi ma
gunk mondanánk le leglényegesb jogaink egy 
részéről. (Igaz! Helyes!) Ama föltételeknek ugyan
is , melyek az egész hadügyet a tettleg is min
dig birt ujonezmegajánlási joggal együt t , me
lyek mindazon tárgyakat , melyek egy állam 
anyagi jóllétére legnagyobb befolyással vannak, 
ki akarják vonni az országgyűlés közvetlen ható
sága alól , értelme szerintem nem lehet egyéb, 
mint, hogy egyezzék bele a nemzet, hogy nem 
önmaga rendelkezzék vérével, pénzével; egyezzék 
bele, hogy fiai oly háborúkban vérezzenek el, me
lyeket az ő érdekei nem kívánnak (Helyes! ügy 
van!); egyezzék bele, hogy nem önmaga rendel
kezzék pénzével, vagyonával, s az a mások érdeké
ben, vagy az eddigi tapasztalás szerint haszontala
nul legyen elfecsérelhető. És akkor alkotmányunk 
maradványai vissza fognak majd adatni. Valóban 
kétségbe kellene esnem, t. ház, a kiegyezkedés le
hetősége felől, ha hihetném, hogy ez az igazi feje
delmi akarat utolsó nyilatkozata; én azonban, t. 
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ház, ezt nem hihetem, és épen azért óhajtom, hogy 
egy az általam beadott indítvány szellemében szer
kesztendő feliratot intézzünk 0 Felségéhez : mert 
nem hihetem, hogy az eddigi politikának szomorú 
eredményei meg ne győzték volna O Felségét 
a gyökeres átváltozás szükséges voltáról; nem hi
hetem, hogy ne fogná teljesiteni a mi jogos kívá
nalmainkat, és meg ne ragadná az ezekben rejlő, 
szerintem egyedül biztos eszközt arra , hogy a 
trón és ország ujabb veszélyektől megmentethes
sék. Se azt , hogy^ felirat intéztessék , se azt, 
hogy megkérjük 0 Felségét, miszerint alkotmá
nyunkat visszaállítani méltóztassék , nem tartom 
szükségesnek bővebben indokolni: mert úgy hi
szem, úgy látom, hogy ezekre nézve a t. ház ke
belében alig lesz eltérő vélemény. Szükségesnek 
tartom azonban indokolni azt, miért kivántam én, 
hogy feliratunkban kimondjuk, miszerint addig, míg 
alkotmányunk teljesen visszaállítva nem lesz, mun
kálkodásainkban, kivéve azokat, melyek a ház ki
egészítésére, belszervezésére vonatkoznak, még bi
zottságok utján is tovább nem haladhatunk. (He
lyeslés.) 

Lehetnek, kik logikai hibát, következetlensé
get látnak abban, hogy megszüntessük működé
sünket most, midőn azt a márczius 3-kai, tagadhatla-
nul még kevésbbé kedvező leirat után nem tettük. 
A kik ezt hiszik, azokkal nem érthetek egyet. Mi
dőn ez év tavaszán megkezdtük s folytattuk, da
czára az idézett kegy. leiratnak, bizottsági műkö
déseinket, ugy hiszem, senki sem volt e teremben, 
ki ez által azt akarta mondani, hogy ezentúl mi is 
esak elvileg ragaszkodjunk a jogfolytonossághoz, 
tetteinkben pedig hagyjuk magunkat beljebb s bel
jebb vezettetni mindaddig, mig végre magunk fog
nánk véteni ellene. A czél, melyért ama lépést tettük 
— én legalább csupán azért álltam rá akkor is — 
nem volt más, mint az, hogy bizalmunknak, elő
zékenységünknek , hazánk alkotmányának meg
óvása mellett a kiegyenlítésre kész voltunknak csal
hatatlan tettleges jelét adván, hárítsuk el a fejede
lem lehető aggodalmait, hogy igy annál biztosab
ban számíthassunk arra, hogy a marcz. 3-kai leirat
ra keletkezett feliratunk folytán leglényegesb jo
gaink teljesítésével fogunk a leérkezendő válasz
ban megörvendeztetni. Bizalmunk azonban nem 
viszonoztatott, reményünkben csalatkoztunk. I ly 
körülmények közt teljes logikával s teljes követ
kezetességgel lehet azt mondani, hogy nem foly
tatjuk tovább azon eljárást, melyről bebizonyult, 
hogy czélhoz nem vezet: mert oly logika s követ
kezetesség, mely azt kivánja tőlünk, hogy halad
junk valamely utón, még akkor is, midőn annak 
ezéltalan vagy épen káros volta bebizonyodott, 
véghetlen nagy veszélybe vonhatna bennünket. 
fHelyeslés.) Ha végig pillantunk az 1790 óta tör

ténteken, azon szomorú jelenséget látjuk, hogy a 
nemzet szigorú ragaszkodása alkotmányához, tör
vényeihez, forradalmi igyekezet gyanánt rovatott 
meg, mig ellenben előzékenysége gyengeségre 
magyaráztatott; s midőn engedékenységének, bi
zalmának adta jelét, midőn nyíltan bevallotta, hogy 
óhajtja a kiegyenlítést, ez nem szolgált a kormány
nak indokul, hogy tegye azt, a mit tenni nem ke
gyelem, nem érdem, hanem kötelesség (Helyeslés), 
hanem igenis arra, hogy legalább részben rnegpu-
hitottnak higye s hirdesse a nemzetet, hogy annál 
inkább ragaszkodjék különböző formában ugyan
azon törvénytelen törekvéséhez, ugyanazon tör
vénytelen czéljához, hogy folytassa az elnyomást, 
mely által, hite szerint ennyire puhittatván már e 
nemzet, oda is el fogja vinni, hogy lemondjon leg
lényegesebb jogai egy részéről, lemondjon önma
gáról. (Helyeslés.) 

Él bennem a hit, hogy a kormány e számítá
sában mindvégig csalatkozni fog; bizom hazám 
összes fiai nagy többségének hazafiságában, jelle
mében, hogy készek lesznek, ha kell, szembeszál-
ni mindennel inkább, semhogy szentségtelen ke
zekkel önmagok segítsék lerontani hazánk életföl
tételeit. (Tetszés.) 

Hogy azonban a kormánynál, s azon kormá
nyoknál, a melyek egymást 1860 óta felváltották, 
ezen irány létezett, azt hiszem, az eddigi tapaszta
latok szerint kétségtelen tény, a mely óvatosságra 
kell, hogy intsen bennünket. Kell-e több példa az 
óvatosság szükséges voltának bizonyítására, mint 
az, a mit a kormány a 15-ös albizottság még úgy
szólván magánjellegű munkájának irányában el
követett ? Hivatalosan ajánlja, dicséri azt, azonban 
tartalmával mégis ellenkező föltételeket jelöl ki. Mi 
annyit tesz szerintem, hogy elfogadja már előre, 
mintegy létezőknek kivánja tekinteni annak mind
azon részeit, a melyekben annak szerkesztői enge
dékenységet láttak czélszerünek a nemzet részéről 
azért, hogy ezen utón a nemzet leglényegesebb jo
gainak legalább egy részét biztosítsák; a jogokra 
nézve pedig kimondja, hogy azokról a nemzetnek le 
kell mondania, mert különben alkotmányának sem
mi része nem fog visszaállíttatni. (Helyeslés a bal 
oldalon.) I ly eljárást, tisztelt ház, nehéz volna par
lamentáris kifejezéssel jellemezni, tartózkodom is 
tehát ennek jellemzésétől. Ezen körülmények kö
zött maga a politikai óvatosság kötelességünkké 
teszi, hogy szüntessük meg eddigi működéseinket, 
ha csak megerősíteni nem akarjuk a kormánynak 
azon reményét, ha, legalább látszólag is, alapot 
nem akarunk adni azon feltevésnek, ama ráfogás-
nak, hogy mig föliratainkban a jogfolytonosság-
tettleges visszaállítását követeljük, addig tetteink
ben oda hagyjuk magunkat ragadtatni, hogy mi 
magunk jöjjünk ellentétbe annak következményei-
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vei. (Helyeslés.) Feliratunkban meg kell, hogy győz
zük a fejedelmet, hogy ámítók azok, kik azt hí
resztelik, hogy a nemzet kész, vagy további puhitás 
utján kész lesz jogairól lemondani; ki kell monda
ni tisztán és egyenesen, hogy a nemzet, ha alkot
mánya visszaadatik, mint hajdan tévé, ugy most 
is teljesíteni fogja minden kötelességét, de hogy 
önmagáról, hogy jogairól gyáván lemondani nem 
fog soha; (Úgy van ! Helyeslés) ki kell mondani min
den kétség kizárása végett, hogy alkotmányunk 
teljes visszaállításáig — szemben a kormány elkö
vetett eljárásával, a kiegyezkedés érdekében — 
továbbá nem haladhatunk, s kérnünk kell O Fel
ségét, hogy tekintetbe véve a megváltozott nem
zetközi viszonyokat, tekintetbe véve az időknek 
nem mindenben megnyugtató jelenségeit, a melyek 
a késedelmet veszélyessé tehetik, alkotmányunk 
visszaállításával bennünket mielőbb oly helyzetbe 
tenni méltóztassék, hogy ugy azokban, a miket O 
Felsége kijelölt vagy kíjelölend, mint mindazok
ban, a miknek elintézését országunk java sürgető-
leg kívánja, megkezdhessük s be is fejezhessük 
törvényhozási munkálatainkat. U g y hiszem, min
den kétségen kívül helyezte a múlt 17 év szomorú 
története, hogy mily veszélyeket idézhet elő — a 
trónra és az országra egyaránt — e g y , magát a jog 
és törvény fölébe helyezett mindenható bureau-
kratia korlátlan uralma. U g y hiszem, kétségtelenül 
bebizonyította két szomorú kimenetelű háború, 
hogy a hadsereg, legyen az bármi nagy, áldoz
zanak fel bár annak mindent, legyenek bár mind 
hősök egyes tagjai, magában nem elég az állani 
biztosságának megvédésére (Helyeslés a hal olda- j 
Ion), nem elég kivált akkor, ha megelégedetlen 
nemzetek fiaiból áll, nem elég, midőn ügyei nyil
vánosság, felelőség, és az érdeklett népek és nem
zetek ellenőrködésének kizárásával vezettetnek. 
Bár merítenének a szomorú tapasztalatokból kellő I 
tanúságot a döntő köröknek tagjai addig, mig ké
ső nem leend. Adjanak alkotmányt O Felsége töb
bi országai- és tartományaínak, de valódi alkot
mány legyen az, és ne a mi rovásunkra akarják 
adni: és az egész ország örülni fog rajta ; sőt töb
bet mondok, én azt szükségesnek is tartom. Nekünk 
pedig adják vissza alkotmányunkat, hogy az idők 
kívánalmaihoz képest tovább fejleszszük azt, hogy 
alkothassunk igazságos törvényeket, melyek elhá
rítsák a bizalmatlanság, a féltékenység azon nyo
mait, melyek hazánk különböző nemzetiségű és 
külön hitfelekezetü fiai között fenmaradtak: és ak
kor a népeknek nem csupán engedelmessége ál
tal (mert az megvolt eddig, de láttuk, hogy nem 
elégséges), hanem szeretete által is környezett trón 
daczolni fog a vészszel és a viharokkal; míg ha ezt 
nem teszik, egy Isten is alig fogja megmenthetni 
a trónt s az O Felsége uralkodása alatt álló orszá-

I gokat ama veszélyektől, melyeket egy ujabb ka-
j tastrofa előidézhet. (Igaz! a bal oldalon.) 

í g y fogom én fel, t. ház! a helyzetet: s mert 
I igy fogom fel, tartom elutasithatlan kötelességünk

nek, hogy ne hagyjunk fen kétséget szándékaink 
iránt; mondjuk meg, hogy a jogfolytonosság tett
leges életbe léptetése előtt tovább nem haladha
tunk ; bizonyítsuk tetteinkkel meggyőződésünk ko
moly voltát; világosítsuk fel a fejedelmet a kése
delem veszélyes volta felől. Ha ezt teszszük, a bi
zalomnak és előzékenységnek annyi s oly csalha
tatlan, bár a kormány által félremagyarázott, sőt 
lehetőleg ellenünk fordított jelei után, reménylem 
és hiszem, hogy meggyőzzük a fejedelmet jogos 
kívánalmaink teljesítésének okvetlen szükségéről 
és czélszerü voltáról; minden esetre pedig teljesí
tettük a kötelességet, melylyel hazánknak, mely-
lyel magának a trónnak tartozunk; mig ha ke-
vésbbé határozott eljárást követünk, ha több felé 
lehetend magyarázni politikánkat, mi is részeseivé 
leszünk a felelőségnek ama veszélyekért, melyeket 
egy rósz irányú, egy fél rendszabályok által veze
tett politika, igen félek, mihamarabb elő fog idézni. 

De nem fárasztom tovább e t. ház figyelmét. 
Röviden elmondtam a legtöbb indokot, melyek
nél fogva óhajtom, hogy felhatunkban fejezzük ki 
mindazokat, miket beadott indítványomban rövi
den érintettem. A t. ház természetesen határozni 
fog; de én azon meggyödésben vagyok, hogy 
azt, hogy feliratunkban mindezek elmondassanak, 
a logika és a következetesség megengedi, a politi
kai óvatosság igényli, e nehéz időkben pedig kö
telességünk is követeli. (Éljenzés.) 
Tóth Vilmos j e g y z ő : Eötvös József báró ! 

EÖtvÖS Józse f b . : Tisztelt ház ! A két in
dítvány, mely a ház asztalára letétetett, megegyezik 
abban, hugy mind a kettő kimondja, hogy az or
szág súlyos sérelmei a kegy. kir. leirat által orvo
solva nincsenek. És ez igen természetes. A kegy. 
kir. leirat kimondja 0 Felségének azon meggyő
ződését, hogy a birodalom belügyeinek szervezése 
állandó alapokon csak is a népek alkotmányos 
érzületének teljes kielégítése által eszközölhető; a 
kegy. kir. leirat kimondja 0 Felségének azon 
óhajtását, hogy föliratainkban kimondott kivána-
taink egy felelős minisztérium kinevezése és a 
helyhatósági rendszer helyreállítása által mielőbb 
teljesíttessenek; és kifejezi O Felségének azon 
szándékát, hogy a felelős kormányzati rendszert 
nem csak Magyarországban, hanem átalánosan 
életbe léptetni óhajtja. De miután a népek alkot-
mányus érzületét bizonyos elvek helyeslése által 
kielégíteni nem lehet, hanem arra ezeknek alkal
mazása szükséges ; miután kétségbe vonhatlan, 
hogy a felelős kormányzat behozatalára rósz elő
készület, ha a kormányzat nem felelős kormány 
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által folytattatik; és miután a bizodalom, mely min
den fontos ügyek elintézésének első feltétele, ad
dig nem létezhetik, mig annak igazolására a feje
delem szándékain kivül semmi egyebet nem hoz
hatunk fel, ég minden, mit az országban magunk 
körül látunk, az egész kormányzati rendszer, ellen
mond azon reményeknek, melyeket a fejedelem 
szándéka bennünk ébresztett: arra nézve, hogy a 
leiratot kielégítőnek nem tarthatjuk, csak egy vé
lemény lehet közöttünk; fölöslegesnek találom te
hát az indítványoknak azon részét bővebben indo
kolni, mely ide vonatkozik. 

Tisztelt barátom, Debreezen városa képvise
lője kormányunk eddigi eljárása módjáról is el-
mondá nézetét. Erre nézve fölöslegesnek tartom, 
hogy bővebben szóljak: mert hiszen erre nézve is 
egyetértünk. Ha én kormányunk eddigi eljárását 
tekintem : akaratlanul nem ugyan egy államférfi, 
de azon nagy tudós jut eszembe, ki akkor, midőn 
Syracusa bevétetett, a tenger partján a homokba 
vont köreit méregette. Teljes meggyőződésem, 
hogy kormányunk egész eljárásában, melyet mi kö
zönséges emberek meg nem foghatunk (Derültség), 
csak a haza jövőjét tartja szem előtt, épen úgy, 
mint Arehimedes akkor, midőn köreit méregette, 
bizonyosan csak Syracusa megmentését tartotta 
szem előtt. Megengedem azt is, hogy ha jelen kormá
nyunk egy fél századot lát maga előtt, melyben 
politikáját folytathatja, talán unokáink bámulni 
fognák a combinatio merészségét, melylyel az al
kotmányosságot minden alkotmányos élet felfüg
gesztése által alapította meg, a birodalom erejét az 
által, hogy minden részét lehetőleg meggyöngité, 
a köz megelégedést az által, hogy minden kívánat 
teljesítését megtagadá (Derültség); megengedem, 
hogy a homoeopathia ezen uj neme, mely az állam
betegség orvoslására használtatik, és mely abban 
áll, hogy szigorú diéta mellett az alkotmányos sza
badságnak orvossága infinitesimális adagokban 
nyujtatik (Derültség), hogy, mondom, a homoeopa
thia ezen uj neme még csodákat mivelne. 

Én nem vádolok senkit a múlt csalódásaiért. 
De miután ezen csalódások többé nem léteznek; 
miután, ha valaki még úgy behunyja is szemét, a 
boldogító álmot, mely alatt e birodalom a fenálló 
formák mellett ellenállhatlannak látszott, senki 
nem idézheti többé vissza; miután ezen pillanat
ban, midőn a birodalom száz és ezer sebekből vér
zik, midőn azt minden oldalról veszélyek környe
zik, senki nem ámíthatja magát azon reménynyel, 
hogy ezen sebek orvoslására csak az idő, ezen ve-
széllek elhárítására csak a népek kimerithetlen 
türeme szükséges: én azt hiszem, megszűnt mind 
az, mi a kormány eddigi eljárásának mentségéül 
vagy csak magyarázatául is szolgálhatna. (He
lyeslés.) 

Miután azonban e részben is azt hiszem, egy 
véleményen vagyunk, fölöslegesnek tartom e tárgy
ról is tovább szólani; szorítkozom tehát tisztán 
arra, miben a két indítvány, mely a ház asztalán 

1 fekszik, elágazik; arra, miben én tisztelt barátom
mal Hebreczen városa követével nem érthetek 
egyet. (Halljuk!) 

Megengedi a t. ház, hogy okaimat elmond
hassam. (Halljuk !) 

Miután mi a jogfolytonosság elvéből indulunk 
ki, arra nézve egyet kell értenünk, hogy addig, mig 
a törvényes állapot tökéletesen helyreállítva nincs, 
a törvényhozás nincs oly helyzetben , hogy köte
lező törvényeket alkothasson. A törvényhozás ha
tározatai kifejezhetik nézeteinket, kifejezhetik a 
törvényhozásnak készségét, hogy bizonyos fölté
telek alatt egyes törvények megváltoztatására haj
landó ; de se létező törvényeket nem változtat
hat meg, se ujakat nem alkothat. Midőn tehát ü 
Felsége által az utolsó ülésszak kezdetén arra szó-
littattunk fel, hogy azon ügyeknek miként ren
dezésére nézve, melyek hazánk és a birodalom kö
zös érdekeiből folynak, javaslatot tegyünk, az első 
percztől tudnunk kellett azt, hogy ezen kívánal
mat nem teljesíthetjük az által, hogy ezen ügyre 
nézve törvényeket alkossunk; sőt meg voltunk 
győződve arról is, hogy nem alkothatunk még ki
merítő törvényjavaslatokat sem, nem lévén kö
rünkben senki a kormány részéről, kitől az egyes 
kérdésekre nézve a szükséges fölvilágositásokat 
kérhettük volna. (Helyeslés.) És ha az utolsó ülés
szak alatt — ámbár ezt tudtuk és föliratainkban 
világosan kifejeztük — ugyanazon föliratainkban 
mégis készségünket nyilvánitók arra , hogy ezen 
ügyek tárgyalásába ereszkedni fogunk: ha ezen 
munkálatunknak előkészitésére 67 tagból álló bi
zottságot küldöttünk k i ; és ha a marczius 3-dikai 
leirat után, mely, mint akkor sokan hitték, egyes 
kormányférfiak által csak azért tanácsoltatott, hogy 
a vérmes remények, melyek egyes honpolgárok
ban a törvényes állapot gyors helyreállítása iránt 
támadtak, lelohasztassanak, ha, mondom, ezen le
iratra adott válaszunkban ezen készségünk kinyi
latkoztatását ismételtük: ennek oka kétségkívül 
nem lehetett az, hogy akkor a törvényes állapot 
helyreállítása iránt vérmes reményekkel viseltet
tünk. A törvényhozásnak arra, hogy azt tegye, 
más okainak kellett lenni, oly okainak, melyek 
előtte czélszerünek mutatták, ha ezen fontos kérdé
sekre nézve nyilatkozik, még akkor is, ha ezen 
nyilatkozatnak közvetlen eredményét nem várja. 
Ezen okok pedig, legalább azok, melyek engem 
arra határoztak, hogy ezen ügyek tárgyalásába 
még a törvényes állapot tettleges helyreállítása 
előtt is belebocsátkozom, a következők: 

Először meg voltam győződve, hogy miután 
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az országnak képviselői ezen ügyeket tárgyalva a 
sanctio pragmatikából ránk háramló kötelessége
ken kivül csak az ország érdekeit tarthatják szem 
előtt. A törvényhozás ezen ügyekre nézve semmi 
esetre sem állithat föl oly elveket, melyeknek el
fogadása az országra nézve bármily körülmények 
között veszélyes volna. (A bal oldalon zaj.) Egye
sek csalatkozhatnak; de a legnagyobb bizonyos
sággal merem állítani, hogy ebben a ház több
sége csalhatatlan. A ház többsége a közös ügyek 
mikénti tárgyalására nézve nem állithat föl soha 
olyan elveket, melyek Magyarország érdekeivel, s 
melyek főképen ezen érdekek legfőbbikével, tör
vényes függetlenségünkkel s önállóságunkkal el
lentétben állnának. (Zaj. Halljuk!) Ha tehát a t. 
ház a törvényes állapot helyreállítása előtt is bele
bocsátkozott ezen kérdések tárgyalásába, ezt azért 
tette, mert ezt az országra nézve teljesen veszélyte
lennek tartotta. És ez volt első okunk. 

A másik ok az volt, hogy ezen kérdések
nek tárgyalását nem csak veszélytelennek, sőt 
kívánatosnak tartottuk : kívánatosnak azért, mert 
éjjen ezen kérdések megoldásának módja az or
szág jövőjére nézve a legnagyobb fontosságú. 
a pragmatica sanctiónak elfogadása óta a ma
gyar törvényhozás soha fontosabb kérdésről nem 
tanácskozott; szükségesnek tartottuk tehát, hogy 
ezen kérdésekre nézve az országban egy erős, 
szilárd közvélemény alakuljon. (Balfelöl: Már "meg
alakult !) Egyéb kérdéseknél is ily közvéleménynek 
alakulása mindig kívánatos, de itt nélkülözhetetlen. 
Nem elég az, t. ház, hogy ezen kérdésekre néz
ve mi képviselők jöjjünk tisztába; nem elég az, 
hogy ezen kérdésekben a nemzet egyes vezetőknek 
szava után induljon: {Bal felöl: Igaz! Halljuk! Az 
elnök csenget.) ha valahol, itt szükséges az, hogy 
minden magyar embernek meghatározott vélemé
nye legyen. (Helyes! Igaz!) Már pedig erős, szilárd 
közvélemény alakítására más módot nem ismerek 
Magyarországban, mint a törvényhozás tanácsko
zásait, miután a szabad sajtó nálunk sokkal ujabb, 
semhogy tőle ily közvélemény alakítását várhat
nék. Azonkívül mindazon koholmányoknak és ál-
hireknek, melyek törekvéseink indokai és czéljai 
iránt köröztettek, és melyek igazságos ügyünktől 
a laj tán túli népek rokonszenvét elvették, nem lép
hetünk sikeresebben elébe, mint ha ez indokok és 
czélzatok iránt maga a törvényhozás nyilatkozik. 
Végre, t. ház! a jelen korban — és ez századunknak 
legszebb kiváltsága — nem nélkülözheti senki a 
közvéleményt. (Helyeslés). Nemzeteknek, mint egye
seknek, arra, hogy sikert vívjanak ki, szükséges, 
hogy azon ügy, melyért síkra szállnak, mindenki 
által igazságosnak ismertessék el. Utolsó törvény
hozásunk föladatául tűzte ki magának követelé
seink törvényes oldalának kifejtését; és ha akkori 
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föliratainknak más sikere nem volt is, azt elértük, 
hogy követeléseink törvényessége, hogy históriai 
jogaink ereje elismertetett mindenki által. De nap
jainkban, t. ház! a históriai jog egymaga nem 
elégséges arra, hogy oly intézményeket fentartson, 
melyek az államnak szükségeivel és a nejnek jóllé
tével ellenkezésben állnak: és ez az, mi ami törek
véseink ellen felhozatik. (Helyeslés) Miután tehát ér
dekünkben fekszik, hogy e részben is törekvéseink
nek az európai közvélemény támogatását megnyer
jük, bizonyos, hogy ezt nem érhetjük semmi által 
el jobban, mint ha megmutatjuk Ausztria népeinek 
és az egész világnak, hogy az, mit mi követelünk, 
nem csak a históriai joggal egyezik meg, hanem se 
a lajtántuli népek alkotmányos szabadságának, se 
a birodalom azon nagyságának útjában nem áll, 
melynek fentartása egész Európa érdekében kí
vánatos. 

Nem a vérmes remények, melyek atörvényes 
állapot helyreállítása iránt bennünk ébredtek, ha
nem ezen okok bírtak engem arra, s bírták arra a 
házat is, hogy az utolsó ülésszak alatt, ámbár a tör
vényes állapotot helyreállítva nem látta, ezen fon
tos kérdések tárgyalásába ereszkedjék. 

És én, t. ház, a jelen körülmények közt nem 
látok semmit, mi engem arra bírhatna, hogy ezen 

í határozatot megváltoztassam. (Helyeslés.) Azon el
veknek kijelölése, melyek szerint mi a hazánk és 
a birodalom közt létező közérdekekből folyó ügyek 
rendezését czélszerünek tartjuk, most nem veszé
lyesebb, mint akkor volt; sőt ha e részben valami 
változott, én azt hiszem, hogy miután az utolsó 
események után az arány, melyben Magyarország 
a birodalom többi országaihoz áll, megváltozott, és 
miután a birodalom Németországtól elvált: azon 
törekvéseknek sikere valószínűtlenebbé vált, me
lyekkel hazánk germanisatióját czélozák, s ha ve
szély fenyegetheté hazánkat a birodalom részéről. 
ez kisebbé lett. (Helyeslés.) Most, mint akkor, ér
dekünkben fekszik, hogy e fontos kérdésekre néz
ve az országban erős közvélemény alakuljon: most, 
mint akkor, kívánatos, hogy a lajtántuli népeket 
és egész Európát meggyőzzük, hogy nem követe
lünk semmit, mi az ö érdekűkkel és a birodalom fen-
állásával ellenkezik. Már pedig, t. ház, senki nem 
tagadhatja, hogy az úgynevezett 15-ös bizottság 
munkálatának közzététele által ezen czélok elérve 

i nincsenek: mert ha e bizottság minden egyes tag-
| ja minden egyes kérdésre nézve teljesen egyetér-
I tett volna is, nem egyes képviselők, hanem csak 

összes törvényhozásunk véleménye az, mi a közvé
leménynek irányadóul szolgál; és a lajtántuli né
pek és Eui'ópa nem egyes képviselőnek, hanem 
csak a törvényhozásnak nyilatkozatai szerint fog
nak Ítélni szándékainkról. 

U g y látszik, t. ház, némelyek azt, ha mi az 
2 
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úgynevezett közös ügyek tárgyalását azon utón, 
melyen azt a múlt ülésszak alatt megkezdettük, 
folytatjuk, a kormány vagy a birodalom iránt tett 
coneessiónak nézik, melyet megadunk akkor, ha 
reményeink nőnek, s megtagadunk akkor, ha remé
nyeink csökkennek. Én, t. ház, e nézetben nem osz
tozom. A sanctio pragmaticánál fogva mi bizonyos 
kötelességeket vállaltunk magunkra, (Zaj a bal 
oldalon, tevami kötelességet!) azokat, melyeket a köz
védelem érdeke követel; de tagadhatlan, hogy 
ugyanazon alapon a birodalom többi országainak 
szintén vannnk kötelezettségei a mi irányunkban 
i s : és az, hogy e kötelességek szabatosan meg
határozta ssanak, hogy ezen kötelességek teljesíté
sére nézve biztosságot szerezzünk magunknak, nem 
kevésbbé fekszik a mi, mint a birodalom másik fe
lének érdekében. (Helyeslés.) Az tehát, hogy ezen 
ügyeknek tárgyalása által a mód iránt, mely sze
rint ezen közös kötelességek teljesíttetni fognak, 
biztosságot szerezzünk magunknak, nemeoncessio, 
melyet a kormány irányában teszünk, hanem tisz
tán oly dolog, mely épen ugy a mi, mint mások 
érdekében fekszik: annyival inkább, mert ha a 
múltra visszatekintünk, kétségkívül nem fogja sen
ki mondani, hogy azon mód, mely szerint ezen 
ügyek eddig tárgyaltattak, valakit kielégíthetett; 
s mert mindazon sérelmek, melyeknek orvoslását 
századokig hasztalanul kerestük, főkép onnan ered
tek, hogy Magyarország azon ügyekre, melyek kö
zös érdekeinkből folytak, nem gyakorolta azon be
folyást, mely Magyarországot törvényeinek értel
mében és a dolog természete szerint mint alkotmá
nyos országot megillette volna. Midőn tehát ezen 
kérdések tárgyalásába beereszkedénk, és azt most 
folytatjuk , se a kormány iránt bizalmat nem 
nyilvánítunk, se bár kinek nem teszünk coneessió-
kat; hanem teszszük és teljesítjük egyedül azt, a mi 
saját érdekünkben fekszik. (Helyeslés.) 

De miért folytassuk tárgyalásainkat , ha elő
re látjuk, hogy azokban eredményesen nem ha
ladhatunk ? És többször haliam , hogy ehhez ki
látásunk nem lehet, míg felelős minisztérium nem 
vesz részt tanácskozásainkban. Ha valaki, én saj
nálom mélyen , hogy a törvényes kormányforma 
helyreállítva nincs: nem csak azért , mert na
gyobb szerencsétlenség országot alig érhetett, 
mintha abban oly kormány létezik , melyet már 
formájára nézve senki törvényesnek nem ösmer-
het el; hanem azért i s , mert a civilisatio jelen 
stádiumában minden nemzetnek fő szüksége, hogy 
jól kormányoztassék, jól és alkotmányosan pedig 
felelős minisztérium nélkül kormányozni nem le
het. Meg vagyok győződve arról i s , hogy ha 
padjainkon felelős miniszterek ülnének, a kérdé
sek , melyek előttünk feküsznek , sokkal könyeb-
ben és tökéletesebben lennének tárgyalhatók. De 
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hogy azért, mert körünkben felelős minisztereket 
nem látunk, a közös érdekekből folyó ügyek nem 
lennének tárgyalhatók; hogy, ha csak tanácsko
zásainkban ily kormány részt nem vesz, mi azon 
elveket, melyek szerint a közös ügyek kezelését 
hazánk s a birodalom érdekében legczélszerübb-
nek tartjuk, föl ne állithassuk: ezt, t. ház , nem 
ismerhetem el. A parlamenti kormánynak nagy 
előnye meggyőződésem szerint nem azon hatás
ban keresendő, melyet a kormány a törvény
hozásra gyakorol, hanem abban . melyet parla-
mentarismus mellett a törvényhozás a kormányra 
gyakorol. Hogy pedig a törvényhozás, ha pad
jain a kormány tagjai nem ülnek is, a legfontosabb 
kérdésekre nézve üdvös elveket állithat föl, sőt tör
vényeket alkothat, azt bebizonyítják 1848-iki tör
vényeink , melyeket hasonlóan a kormánynak 
részvéte nélkül alkotánk s melyekre a nemzet há
lával hivatkozik, s bizonyítják 1861 és 1866-iki 
fölirataink, hol a nemzetnek érzületét híven fe
jeztük k i , s azon elveket állítottuk föl, melyekhez 
az most is ragaszkodik, ámbár kormány padjaink 
üresen álltak. (Helyeslés.) 

Megengedem, hogy a dolgok jelen állásában, 
ha a közös érdekek iránt az utolsó ülésszakban 
megkezdett tárgyalásokat folytatjuk is , határo
zatainknak közvetlen eredményei nem lesznek; de 
ez engem attól, hogy megkezdett tanácskozásain
kat folytatva ezen fontos ügyekre nézve nyilat
kozzunk, nem tarthat vissza. Tekintsünk vissza a 
múltra. Tekintsünk vissza az utolsó 30 éven át 
történtekre. Vajon mindaz, mi mellett a törvény
hozás 30 éven keresztül fölszólalt, olyan volt-e, 
minél felszólalásunknak azonnali eredményét re
mélhettük ? Vajon mindazt, a mit nemzetiségünk 
megszilárdítására, a vallásszabadság és jogegyen
lőség megalapítására tettünk, oly körülmények 
közt tettük-e, hogy fölszólalásunknak azonnali 
eredményét remélhettük ? Nem voltunk-e meg
győződve , hogy midőn elveink mellett küzdünk, 
határozataink húszszor visszaküldve a főrendek 
által, ha végre fölterjesztetnek is, helybenhagyat
ni nem fognak? És nem küzdöttünk-e azért mégis 
ernyedetlenül, nem állitottuk-e föl elveinket, nem 
támaszkodva másra, mint azon meggyőződésre, 
hogy a mi igazságos és törvényes, annak végre léte
sülni kell ? (Helyeslés.) És nem vagyunk-e most is 
hasonló helyzetben ? Megengedem, sőt hiszem, 
hogy a jelen kormány azon elveket, melyeket a 
közös érdekekből folyó ügyek kezelésének mód
jára nézve felállítunk, elfogadni nem fogja; de ne 
gondoljuk azért, hogy fáradságunk hasztalan.Ál
lítsuk föl azokat úgy, mint hazánk törvényes füg
getlenségének és önállóságának megótalmazására 
legjobbnak tartjuk, és hogy fölállított elveink 
egyszersmind a lajtántúli népek alkotmányos 
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szabadságát, s a birodalomnak fenállására szük
séges hatalmát biztosítsák : és legyünk meggyő
ződve , hogy ha az, a mit ekként fölállítottunk, 
a jelen pillanatban még nem fogadtatik el ; ha ke
zünk , melyet a kiegyenlítésre nyújtunk, most 
visszautasíttatik , azért, mert midőn azt teszszük, 
másik kezünkkel hazánk alkotmányának lobogó
ját tartjuk föl: ne féljünk, az idő közel van , mi
dőn a kéz el fog fogadtatni—nem a jelen kormány 
által, hanem azok által, kik azt követni fogják, s 
a birodalom népei által. Mert, habár az előbbi 
ülésszakban megkezdett tárgyalásainkat folytatva, 
azoknak közvetlen eredményéhez nem volna is 
semmi bizodalmunk : egyről nem kétkedem , s ez 
az . hogy a várt eredménybe fog következni azon 
pillanatban, a melyben O Felségének magas szán-
dokai teljesülni fognak, s a Lajtán túl az alkotmá
nyos szabadság egy szép reményből valósággá 
válik. 

Tisztelt barátom Deák Ferencz indítványát 
pártolom. (Helyeslés) 

Ráday László gr. jegyző: Keglevich Béla 
gróf! 

Keglevich Béla gr.: T. ház! (Halljuk!) Min-
denek előtt azt óhajtom constatálni, hogy ma, mi
dőn az elnapolt országgyűlés után isméti műkö
désre összehíva, a legfelsőbb kir. leirat által arra 
szólittatunk fel. hogy működésünket folytassuk, 
súlyos és nehéz napokat , válságos időket élünk ; 
és azt hiszem, mindenki, ki a nemzeti képviselet 
tagja, érzi, hogy kötelességét teljesíti az által, ha 
nézeteit elmondja a fölött, mit tart legezélszerübb-
nek, hogy az előttünk fekvő kérdésben miként jár
junk el? (Halljuk!) É n , t. ház! azt hiszem, hogy 
a képviselőházban, igen kevés kivétellel, nem szá
mítjuk magunkat az úgynevezett kormánypárthoz, 
és- ezt nem is veszem rósz nevén senkinek. Ennél
fogva azt is hiszem, hogy e perezekben, melye
ket fontosaknak mondottam, ne kövessük azok el
járását , hanem egészen ellenkezőleg járjunk el, 
t. i. ha körültekintünk , lássunk, és ha hallga
tunk . halljunk is. De ne csak ezt tegyük, ha
nem a mit lát tunk, megjegyezvén , mondjuk is 
el ot t , hol azt el kell mondani. Ha pedig körül
tekintünk a hazában , nem fogunk tévedni, ha 
azt mondjuk—meglehet, nem e házban, de a ha
zában— az átalános kívánság abban pontosul ösz-
sze, hogy hazánk teljes alkotmánya minél előbb, 
még pedig teljes mértékben állíttassák vissza. (Föl-
kiáltások: Eházban is!) Ha pedig tovább tekin
tünk a szomszédba és ahatárok felé, azt is kell lát
nunk és tapasztalnunk, hogy ott nagy dolgok tör
téntek és történnek folyvást. Én egészen nyiltan 
és minden tétova nélkül kimondom abbeli nézete
met . hogy a 40 milliónyi német nemzet egyesü
lési processusát nem csak megkezdette, hanem azt | gunkat ezen küzdelemnek: nemzeti 

erőteljesen folytatja is. Az nem lehet, hogy mi 
ezt ne lássuk és ne vegyük észre; s az sem le
het , hogy azt ne mondjuk el ott, hol azt szüksé
ges elmondanunk. 

Ezek előrebocsátása után bátor vagyok a t. 
házat arra figyelmeztetni, hogy mit kivan tőlünk 
a kegy. kir. leirat. Azt kívánja , hogy több ízben 
tett országgyűlési fölterjesztéseink és kérelmeink 
daczára nem teljesített jogos kívánataink mellőzé
se mellett folytassuk eddigi működésünket, vagy
is az úgynevezett közös ügyek mikénti kezelésére 
nézve kidolgozandó tervezetet. Jó l tudom, ez 
csak tervezet, hogy ez még nem szentesített tör
vény ; de azt is tudjuk , hogy mig egy bizottsági 
munkálat a ház elé kerül, a ház többségének ala
kulása sok mindennek ki van téve, és egyhamar 
az ily javaslat más alakban fait accompli-vá vál-
hatik. És mit kell , hogy tegyünk, ha ki akarjuk 
elégíteni azon óhajokat, melyek velünk közöltet
nek? Okvetetlenül oly javaslatot kell előterjeszte
nünk, mely sokkal szorosabban köt össze az örö
kös tartományokkal, mint az eddigi törvényeink
ben meg volt irva, mert különben nem kívánnák 
tőlünk. (Helyeslés a bal oldalon.) Azt látjuk a múlt
ból és jelenből, hogy a fő akadály és a fő per, 
mely Magyarország és az osztrák kormány poli
tikája közt létezett, semmi egyéb, mint az, hogy 
hazánktól úgy a vére, mint pénze, valamint egyéb 
lényeges jogai fölötti intézkedés mindig elvonatik, 
és mások által, mások érdekében használtatik föl, 
nem olyan érdekben, a milyenben azt mi használ
nék. Oly javaslat megállapítása és előterjesztése 
kívántatik tehát, mely ezen viszonyt még szoro
sabbra fűzné, és oly állapotot idézne elő, a mely
ben Magyarország nem volna többé önálló állam 
jogaival felruházva, hanem tisztán Ausztriának 
egy tartományává válnék. Én pedig, uraim, nem 
akarom, hogy ezt Magyarország nemzetgyűléséről 
csak föl is tegyék. 

Nem egyezhetem bele abba , hogy a közös 
viszonyok tárgyában kiküldött bizottság működé
sét folytassa. Megmondom, miért. (Halljuk!) A né
met nemzet egyesülési mozgalmáról már tettem 
említést. Meglehet, hogy elkészítjük ezen javas
latot , megnyugszunk abban; az fen is tetszés
ben részesül, s ennek folytán új szerződés jő létre 
köztünk s az örökös tartományok között. De ha 
ezt megteszszük, azon hibába esünk, melyet 
előbb jeleztem, tudniillik nem látjuk és halijuk 
azt, a mi körülöttünk történik. Ugyanis épen 
azok, kikkel szorosabb viszonyba lépnénk, az 
örökös tartományok jöhetnének azon dilemmába, 
hogy a velünk kötött szerződést felbontják, 
vagy pedig a német elem egyesülési mozgalmával 
jőnek ellenkezésbe. Ha pedig mi kiteszszük ma-

önállásunkat 
2* 
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és a dynastiát is a legnagyobb veszélybe sodor
juk . Gyakran hallottam, hogy midőn valaki ily 
eszméket fejtegetett, részint ujságczikkekben, ré
szint magán nyilatkozatokban, azzal szokták ez 
érveket meggyöngíteni, hogy hiszen azok, kik ily 
véleményben vannak, semmi egyebet, mint elsza
kadási, forradalmi, dynastia elleni politikát kö
vetnek. Én ennek épen ellenkezőjét állítom, és azt 
mondom, hogy azon helyzetben, melyben mi , és 
a mint az imént jeleztem , az osztrák örökös tar
tományok vannak , mi épen a legconservativabb 
politikát követjük, midőn alkotmányunk teljes 
helyreállítását követelvén, nem bocsátkozunk sem
mi olyas alkuba, mely abból bármit is elvonna. 
Ez által bizonyára nem idéztetnék elő, a mit ed
dig az osztrák államférfiak és velők együtt az 
úgynevezett magyar kormányférfiak politikája 
mutat föl, melynek eredménye az volt, hogy nyert 
csata után legalább is provincziát vesztett a biro
dalom. Mi nem ezt, hanem azt akarjuk, hogy a 
magyar állam és nemzet, alkotmánya és uralko
dója hozzájárultával, az országban lakó minden 
nemzetiségek javára fejlődhessék , mely út bizto
sabb révet nyújtana az uralkodó háznak , mint a 
melyet az egységes osztrák monarchia elérhetlen 
eszméje mindeddig nyújtott. 

Minthogy ebbeli nézeteimnek legjobban meg
felel azon inditvány, melyet tisztelt elvbarátom 
Tisza Kálmán nyújtott be , azt egész kiterjedésé
ben pártolom. 

Nem is veszem továbbá igénybe a t. ház fi
gyelmét ; csak még egyet akarok röviden meg
jegyezni. Van egy indok, melynél fogva végtele
nül óhajtanám Tisza Kálmán elvbarátom indítvá
nyának elfogadását. Ezen inditvány azt mondja, 
hogy minden további országgyűlési működés, ki
véve az igazolást és egyéb ilyes teendőket, szün-
tettessék meg addig, mig' a törvényes állapot tel
jesen helyreállitva nincs. T. ház! én azt hi
szem , hogy ha ezen fölirat a legfőbb helyre föl
terjesztetnék s 0Fe l sége erről — amint hiszem— 
meggyőződvén, azt teljesíteni kegyeskednék: vég
telen jó következménye volna, t. i. a parlamenti 
rendszer folytán a mostani kormányférfiak azon
nal kénytelenek volnának lelépni, s azt hiszem, 
ezt az egész ország örömmel üdvözölné. {Helyes
lés.) Én részemről tudom jól, hogy ennek részünk
re, a parlamenti rendszer folytán, pártszempontból 
épen nagy eredménye nem volna, mert úgy tu
dom , hogy mi kisebbségben vagyunk e házban; 
de szívesen üdvözölném az ellenkező oldalon ülő 
pártbeli férfiakat a kormányon , s mondom, az 
egész nemzet örömmel fogadná, ha azon kormány 
lépne l e , melynek kormányzási gyöngeségét nem 
fogjuk soká vitatni. Csak két pontra akarom fi
gyelmeztetni a t. házat: egyik az, hogy két 

évig terjedő kormányzási cyclus alatt még az 
ország integritását sem nézték elegendőn fontos 
kérdésnek, hogy annak elismerését állásukhoz 
kötni érdemesnek tartották volna , a mit én, rövi
den mondva, nem értek ; a második pedig az, 
hogy ezen kormányférfiak, nem tudom, micsoda 
oknál fogva, vagy nem tartották érdemesnek, vagy 
nem akarták, hogy még, valóban a középkori 
időkre emlékeztető eljárás folytán, a honnak a ha
di és katonai törvényszékek ítéletei alapján elitélt 
szabad polgárai és képviselői valahára élvezhessék 
egyéni szabadságukat. Czipelik őket egy városból 
a másikba, s internálják, vagy nem tudom, hogy 
nevezik mind ezeket. Szóval, e kormányférfiak 
ezt vagy nem akarják, vagy nem tudták megszün
tetni : ha nem akarták, arról nem szólok; ha nem 
tudták, ez mindenesetre gyöngeséget árai e l , ha 
netalán tartottak ezen férfiak szabadon bocsáttatá-
sától; pedig én bármennyire tisztelem is az egyes 
jellemeket, a nemzet közérzületét, nem hiszem 
hogy egyes emberek megváltoztatni képesek le
gyenek. Átalában egész politikájuk a kicsinyes
ség jellegét viseli magán. 

Pártolom Tisza Kálmán indítványát. (Helyes
lés a hal oldalon.) 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Horvát Boldizsár! 
H o r v á t B o l d i z s á r : A legújabb királyi le

irat engem sem elégit ki. 
Midőn a hajó szirthez ütközött, s a hézagon a 

víz oly tömegesen tolul be, hogy kiszivattyuzása 
minden erőt igénybe vesz: nincs helyén azon kal
márkodó szellem, mely fillérről fillérre alkuszik a 
megmentés díja felett; a lehető legroszabb taktika 
pedig ily válságos perczben puszta ígéretekkel állni 
elő, melyek értékét a keserű tapasztalás nagyon de
valválja, s a melyek ennélfogva majd minden ru
gójukat rég elvesztették. Igaz ugyan, hogy e hajó 
elmerültével ránk nézve is nagyon kétes, vajon a 
mentő csolnakokon sikerül-e eljutnunk ama biztos 
révbe, a hova szándékoztunk; de annyi bizonyos, 
hogy mindaddig, mig e hajó kormányán oly szel
lem uralkodik, mely egészen más irány felé tart, 
mint a mely a mi érdekeinkkel és czéljainkkal 
megegyezik, és mindaddig, mig e hajón elkobozva 
tartják legszentebb kincseinket, s nem hagynak 
számunkra egyebet a puszta, a nyomorú szolga
életnél : mindaddig lehetetlen, hogy egy öntuda
tos népben ösztön ébredjen a megmentés nehéz 
munkájára (Helyeslés), a melynek eredménye rá 
nézve ily körülmények közt nem lenne egyéb, mint 
eddigi rabságának tovább folytatása. Ha ellenben 
a hajó kormánya azt mondotta volna: „íme, visz-
szaadom mindazt, a mit egy végzetes pillanat bal-
sugalmára tőletek elvettem, — mentsétek meg, a 
mi már most a tinmagatoké is !* ha azt mondta 
volna: „Jertek, foglaljatok ti is helyet a kormány 
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rúdja körül, s őrködjetek a fölött, hogy a hajó 
ezentúl jobban és helyesebb irányban vezettes
sék !" — eddig már minden kéz a szivattyúkon 
állna. (Helyeslés.) 

A leirat hü tükre azon erős tusának, mely a 
kormány keblében két ellentétes érzelem közt ural
kodik : egyike ez érzelmeknek a szivós ragaszko
dás a múlt édes hagyományaihoz; a másik a kény
szerűség leverő érzete, egy uj politikát inaugu
rálni. A leirat élő tanúsága annak, hogy a küzde
lemnek még nincs vége, hogy a kormány meg
szeretne egyet-mást lealkudni a jövő követelmé
nyeiből s viszont egyet-mást megtartani a múlt 
ereklyéiből, vagyis a kormány óhajtana egy szebb 
jövőt, ele úgy, hogy ez tulajdonképen ne lenne 
más, mint feltámadása a múltnak. A leirat a ma
gyar felelős kormány kinevezését, vagy a mi ez
zel egyértelmű, hazánk állami önállóságának tett
leges elismerését, a közös ügyek végleges szabá
lyozásának föltételeihez köti , holott állami önálló
ságunk a pragmatica sanctió értelmében oly jog, 
mely bennünket föltétlenül megillet, melyet bármi 
feltételhez kötni hagynunk annyit tenne, mint el
térnünk a pragmatica sanctiótól, mint állami ön
állóságunknak uj jogalapot keresnünk, s ez által 
elismernünk, hogy azt az eddigi jogalapon hibá
san és alaptanul követeltük. Ezzel föladnók a jog
folytonosságot, a mi az alkotmányosságnak alap
elvét képezi; föladnók azon talapot, melynek hiá
nyában a legszebb alkotmány is a hatalom szeszé
lyétől és kegyelmétől függ. 

De azon kivül, hogy ki nem elégítő a leirat, 
nagyon hibásnak tartom a kormány logikáját is, 
mely azon átvonul. (Halljuk! Halljuk!) Az eddigi 
lazább kapcsolat is hazánk állami önállóságát foly
tonosan elnyeléssel fenyegetvén : mint remélheté a 
kormány, hogy a jogaira féltékeny nemzet haj
landó legyen szorosabb szövetkezésre, még mielőtt 
állami önállóságának legpraegnansabb kifejezését 
s egyszersmind legerősebb biztositékát, a parla
menti kormányt vissza nem nyeré ? És ha a leirat
nak a közös viszonyokra vonatkozó oraculumszerü 
szavai alatt a közös viszonyok rendezésének oly 
értelmezése rejlenek, mely a mi fogalmainktól el
tér : mint teheté föl a kormány a nemzet józansá
gáról, hogy állami önállósága tettleges visszaállí
tásának föltételéül épen oly valamit fogadjon el, a 
mi állami önállóságát ezentúl még inkább fenye
getné *? Ha azon mysteriosus szavakba foglalt ki-
vánalmak alatt csakugyan oly irány lappang, mely 
a mi irányunktól különbözik: akkor a kormány 
épen azt tűzi ki föltételül, a mi ellen a nemzet véd-
vet keres és követel; ha pedig az oraculum ugyan
azt érti, a mit mi akarunk érteni: akkor mi ok 
volt arra, hogy a nemzet törvényes követelményei
nek teljesítése elnapoltassék, a közbizalom megin-

gattassék s a kiegyenlítés sikere koczkára tétes
sék? (ügy van!) Megvallom, e logika megfogha
tatlan előttem. 

S van még egy a kormány eljárásában, a mi 
szintily éles ellentétben áll a logika törvényeivel. 
Azt mondja a leirat — s ezen része előtt elisme
réssel hajlom meg — hogy az 1848-ik évi törvé
nyekben netalán szükséglendő módosításokat a fe
lelős minisztérium által akarja inditványoztatni. 
De hiszen az nyilt titok minden gondolkozó fő 
előtt, hogy a közös viszonyok szabályozása többé 
kevésbbé implicite magában foglalja az 1848-ik évi 
törvények módosítását. Ha tehát a kormány szint-
oly komolyan veszi ezen igéretét, a mily ünnepélyes 
alakban ez velünk közölve lett. hogy a közös vi
szonyok kérdése mielőbb s mindkét félre nézve 
megnyugtató megoldást nyerjen: akkor épen a 
kormány azon pro grammjánál fogva, hogy a tör
vények módosítását már a felelős kormánynak kell 
indítványoznia, a magyar felelős minisztériumnak 
már ma ott ama padokon kellene helyet foglalnia. 

Ez az én véleményem a kormány hibás és 
következetlen eljárásáról. 

De azért, t. ház, mivel a kormány tévutakon 
jár, nem következik, hogy mi is kövessük botlá
sait; a kormány következetlensége nem ment föl 
bennünket a politikai morál törvényei alól, a po
litikai morál egyik fő törvénye pedig a követke
zetesség. 

Mi egy 67 tagú bizottságot alakítottunk oly 
utasítással, hogy az a közös viszonyok rende
zésére nézve adjon javaslatot a ház elé. E határo
zathoz hű maradt a ház még a marczius 3-dikai le
irat után is, mely a nemzet jogos követelményei 
ellenében oly merev álláspontot foglalt el s mely 
a deczemberi trónbeszéd üdítő hatása alatt éledni 
kezdett reményeinket egy csapással tönkre tévé. 
Vajon mi okunk volna most arra, hogy e határo
zatot visszavonjuk? A legújabb leirat erre nem 
kölcsönöz semmi indokot, sőt ez, a korábbi leira
tokhoz képest, oly közeledést árul el a kormány 
részéről, hogy az, ugyanazon erőfeszítéssel, mely-
lyel ezt tévé, akár a felelős kormányt is kinevez
hette volna. (Derültség.) A kinek még emlékében 
vannak az 1861-diki leirat ezen szavai: „Az 1848-
diki törvényeket soha nem fogom elismerni;" s a 
ki megfontolja, hogy még a tavalyi trónbeszéd is 
az 1848-diki törvényeknek csak alaki érvényessé
gét ismeré el: az nem hunyhat szemet azon tény 
előtt, mely a legújabb leiratban nyilvánul, azon 
fontos tény előtt, hogy a fejedelem ünnepélyes el
ismerése már most ama törvényeknek nem pusz
tán alaki érvényességére, hanem beltartalmokra is 
kiterjed, midőn nyiltan a felelős kormány életbe 
léptetéséről szól, a mi ellen eddig a döntő körök
ben szent borzalom uralkodott. Nem, uraim, a kö-
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vetkezetesség parancsa nem engedi, hogy vissza
lépést tegyünk épen akkor, midőn az ellenfél egy 
közeledő lépést tett felénk. Ha akartunk volna a 
kormánynyal szakitani: a múltban mindig talál
tunk volna rá okot; a mig most ürügyet sem ta
lálunk arra, 

Talán nem sokára elérünk a válponthoz, a 
melynél kénytelen lesz a kormány valódi szándé
kait előttünk lefátyolozni; s talán e válpontnál a 
nemzeti becsület fogja követelni tőlünk, hogy ne 
folytassunk tovább egy oly alkut, mely nem méltó 
egy nemzethez. (Helyeslés.) Én nem fogok ettől 
visszariadni; de annyi önzést fentartok magam
nak, hogy e szakítás erkölcsi felelősségét az ellen
fél nyakába keríthessem. Meglehet, hogy a szakí
tás még ezen esetben is nyomasztó szenvedéseket 
fog a nemzetre hozni. Rendületlen nyugalommal 
fogok e szenvedésekben osztozni , melyeket nem 
állt hatalmunkban elhárítani; de van egy, a mitől 
megmenthetjük a nemzetet, s a mitől tartozunk 
azt minden áron megmenteni, t. i. az önszemrehá-
nyás gyötrelmeitől. (Helyeslés.) 

Vannak, a kik azon nagyszerű változásra 
utalnak, mely a königgratzi napok óta a monar
chia helyzetében történt. Állapodjunk meg, uraim, 
egy pillanatra e nagy katastrófánál, melyhez ha
sonlót a világ-történelem alig- mutat föl. Az a mu

ci ö 
narchia életében minden esetre oly nagy for
duló pontot jelez , melyet politikai számításaink
ból kifelednünk nem szabad. Ausztria egy hét alatt, 
úgy szólván egyetlenegy csapással megszűnt olasz 
hatalom, és — a mi eddigi politikájának fő jellem- j 
vonását képezé — megszűnt német hatalom lenni. 
Elvben nagy hatalom maradt ugyan, de ez elv a 
gyakorlati jogfolytonosság teréről egy időre leszo
rult. E csapásokhoz járulnak még: az alkotmány-
viszály a monarchia mindkét felében, a financiális 
zavarok s a népek anyagi kimerültsége, oly bajok, 
melyek e birodalom regeneratióját még egy hosszii 
béke áldásai közt is nehéz és sok időt igénylő föl
adattá tennék; de még nehezebb és még kétesebb 
sikerű föladattá válik ez azon ellenséges mozgal
makkal és törekvésekkel szemközt, melyek itt-ott 
e birodalom határain napról napra kihívóbb alak
ban jelenkeznek. Annyira megnehezült a biroda
lom helyzete a königgratzi katastrófa által, hogy 
sokan kétségbe esnek a birodalom jövője fölött; 
sőt vannak jóslatok, melyek Ausztria vég fölbom
lását egy közel jövő eseményei közé számítják. 
Czél nélküli volna tőlem e jóslatoknak akár bírá
latába, akár czáfolatába ereszkednem, miután a 
politikai számítás soha sem indulhat ki a bizonyos
ság, hanem csak a valószínűség szempontjából, s 
csak annyit tartok bizonyosnak, hogy a kormány 
s a népek vállvetett erőfeszítésére van szükség, 
hogy a birodalom e válságból diadalmasan kibon

takozhassak. Azonban, ha az érintett jóslatoktól nem 
lehetne is elvitatni a valószinüség alapját: mi kö
vetkezik ebből ? 

Legyünk nyiltak és őszinték. H a az volna 
föladatunk, hogy boszút álljunk Ausztrián azon 
sérelmekért, melyekkel bennünket közel negyed
fél század óta elhalmozott: úgy a jelen körülmé
nyek közt alig tehetnénk egyebet, mint az alkudo
zások fonalát megszakítani és haza menni , (Helyes
lés) hogy Ausztria, ha nem is ma vagy holnap, de 
minél előbb elvérezzék önverte sebei alatt. A ki
ket azonban nem a boszú politikája vezérel, hanem 
egy magasabb és nemesebb eszme, mindenek fölött 
pedig nemzetünk fentartása, megmentése bármely 
körülmények közt. (Zaj a bal oldalon) a kik poli
tikai számításaikban megállapodva azon eshetőség
nél, mely Ausztria szétbomlásával netalán beáll
hatna, azon kérdést intézik magokhoz: et quid tunc? 
azok nem íogják Sámson politikáját követni s az 
épület oszlopait halomra dönteni csak azért, hogy 
velünk együtt a gyűlölt ellenség is a romokban 
találja halálát. (Helyeslés.) Quid tunc? E komoly 
kérdés állja utunkat, feleletet követelve tőlünk, mi
előtt a követendő irányra nézve magunkat elhatá-
rozhatnók. E kérdéstől amúgy egyszerűen nem 
menekülhetünk. 

Ha valaki engem biztositna arról, hogy az 
esetre, ha Ausztria széternyed, az európai diploma
tia, vagy a győztes hatalmak, e geographiai terüle
ten, melyen élünk, nem fognak egy új creatiohoz 
folyamodni, hanem egyszerűen visszaállítják a ma
gyar birodalmat, azt, melyet Ausztria saját szeren
csétlenségére is megbontani segített: akkor a sza-
kitás politikáját érteném. Ámde'ily biztatást nehem 
nem képes senki nyújtani; azok után pedig, a mik 
Európában csak e század alatt is az európai diplo-
matia befolyása által, vagy befolyása ellenére, tör
téntek, e diplomatia bölcseségében vagy jó akara
tában oly kevés garantiát találok, hogy én részem
ről nemzeti bűnnek tartanám, ha jövőnk reményeit 
ily ingatag alapra fektetném. (Helyeslés.) Én azon 
szerényebb mérvű optimisták közé tartozom, kik 
előtt az, hogy, Ausztria netaláni szétbomlása esetén. 
az európai diplomatia Ausztria elejtett hivatását 
Magyarországra ruházza át, csak akkor tűnnék föl 
a valószinüség derűjében, ha azon pillanatban, mely
ben a katastrofa bekövetkeznék, az európai diplo
matia eló'tt egy compact, reintegrált Magyarország 
állana itt, melyet bármely hatalomnak is lehetetlen, 
vagy legalább bajos volna ignorálnia és mellőznie. 
(Helyeslés.) Ebből tehát mi következik ? Az . hogy 
nemzetünkre nézve életkérdés, s minden törekvé
sünket oda kell irányoznunk, hogy hazánk mielőbb 
állami szervezetének birtokába jusson. (Helyeslés.) 
És e vezérelv az, mely szemem előtt lebeg mind
azon kérdések körül, melyek e komoly napokban 
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tőlünk várnak megoldást, s melyeket nem utasít
hatunk el magunktól, miután a nemzettől a man
dátumot, mely soha sem volt annyi felelősséggel 
összekötve, mint most, elfogadtuk. 

Két lehetőség áll előttünk. 
Az egyik az, hogy Ausztria megtagadja állami 

önállóságunk gyakorlati és tettleges elismerését: 
s ekkor nincs egyéb út előttünk, mint megszakítani 
az alkudozást, s azt mondani a nemzetnek: „Aha
talom oly áldozatot követelt tőlünk, melynél na
gyobb vész soha semmi körülmények közt nem ér
hetne bennünket, s ez a nemzeti halál. Meglehet, 
hogy e csapás később más oldalról fog reánk be
következni, de, egy későbbi és bizonytalan halál 
félelméből, korábbi és bizonyos halál karjaiba ro
hannunk, szintoly gyávaság, mint oktalanság vol
na." Ezt mondanók a nemzetnek, s az bizonyosan 
helyeselni fogná eljárásunkat. (Helyeslés.) 

A másik lehetőség ebben áll. Ausztria, ha az 
önfentartás ösztöne benne csakugyan fölébredt, be 
fogja látni, hogy egy rokonszenves Magyarország 
neki a leglazább kapcsolat mellett is többet ér, 
mint a bilincsekbe vert ellenszenv, mert a mig ez 
a legjobb esetben is negatív veszteség, az mindig 
positiv nyeremény; Ausztria fölismeri elvégre azon 
természetes igazságot, hogy e nemzet féltékenysége 
és bizalmatlansága azon pillanatban megszűnik, a 
mint féltett tárgyát veszélyen kivül látja s annak 
biztosítékait kezében tartja; a dynastiához utat 
tör magának azon meggyőződés, hogy a magyar 
birodalom s a magyar királyi trón consolidálása 
életkérdés nem csak a birodalomra, hanem magára 
a dynastiára nézve is: a birodalomra nézve a nagy
hatalmi állás, a dynastiára nézve pedig azonkí
vül egy messzebb jövőnek is alapja, és pedig an
nál fontosabb és sürgetőbb, minél nagyobb és mi
nél közelebb volna a veszély, mely az ausztriai bi
rodalmat fölbomlással fenyegetné. A másik lehető
ség, mondom, az, hogy Ausztria önérdekének helyes 
fölfogásához jut s Magyarország jogos követelmé
nyeit megadja. S ekkor ismét nincs egyéb válasz
tásunk, mint a békét Ausztriával megkötni.Miért? 
Azért: mert nemzeti és politikai lételünk s önálló
ságunk biztosítékait visszaadván, Ausztria meg
szűnt ellenségünk lenni. Azért: mert e biztosítékok 
birtokában nincs okunk Ausztriától félni. Azért: 
mert, Ausztriát ugyanazon elemek fenyegetvén 
dissolutioval, melyek Magyarországot, ez érdek
közösség a legtermészetesebb szövetség alapját ké
pezné. Elvégre azért: mert azon eventualitás eseté
ben, ha közös erőfeszítésünk daczára sem sikerülne 
Ausztriát fentartanunk, legalább elérnó'k azon czélt, 
hogy egy bekövetkezhető katastrófa Magyarorszá
got mint rendezett államot találná itt, s a hatal
maknak minden esetre nehezebb lenne egy létező 
államot minden ok nélkül az élők sorából kitörölni, 

mintsem ellenkező esetben a tényleg nem létező 
Magyarországot ignorálni. (Helyeslés.) 

Ezt abstrahálom én a königgratzi vereségből, 
mely Ausztriát alapjaiban megrendíté, a nélkül 
azonban, hogy Magyarországnak positiv előnyt 
nyújtott volna. A helyzet ránk nézve csak annyiban 
változott, hogy a veszély azóta nem annyira Auszt
ria részéről, hanem más oldalról fenyeget bennün
ket, s hogy az uj ellenség ellen épen az lehetne 
legtermészetesebb szövetségesünk, a ki eddig leg
nagyobb ellenségünk volt. 

Uraim ! ne tagadjuk, válságos a helyzet, nem 
csak a birodalomra, hanem hazánkra nézve is. Sú
lyos felelősségnek teszik ki magokat azon férfiak, 
kik ez idő szerint a kormány élén állanak, ha egy 
becsületes béke föltételeit megadni vonakodnak 
vagy késlekednek; de nem csekélyebb felelősség 
kötelez minket arra, hogy az alkudozások fonalát 
időnek előtte s ok nélkül meg ne szakítsuk. 

Ennélfogva én Deák Ferencz indítványát pár
tolom. (Helyeslés és éljenzés a jobb oldalon.) 

Ráday László gr. jegyző: Simonyí Lajos 
báró! 

S i m o n y i LajOS b . : Tisztelt képviselők! 
Minden nemzedék azon hittől van áthatva, hogy 
azon kör, melyben él, nagy fontossággal bír a vi
lág eseményeire, válságos hazájára nézve. Arabár 
tagadni nem lehet, hogy ez egyrészt igaz , mert 
minden időszaknak nagy befolyása van a világ és 
az egész ország történetére; mégis annyiban téves, 
a mennyiben a megelőző és jövő kornak erre ha
sonló befolyása volt és lesz. Jelenleg hazánkban 
is nagy fontosság tnlajdonittatik viszonyainknak, 
és ez helyes; de azt hiszem, hogy a kik azt mond
ják, hogy hazánk jelenleg a válság küszöbén áll, 
annyiban tévednek, a mennyiben eddig is folyto
nosan kellé küzdenie, hogy magát fentarthassa, 
különösen az utóbbi századokban, midőn épen azon 
hatalom, melynek támogatására számolt, őt kü
lönböző módon megtámadva, lételét fenyegette. 
(Igaz!) A mi a jövőt illeti, ez iránt se ámítsuk ma
gunkat, ezt se lássuk oly rózsás színben: mert 
mindenesetre nagy küzdelem és harczok várnak 
még talán ránk is, de a jövő nemzedékre bizonyo
san. Mindezen nehéz körülmények között fentartá 
magát Magyarország, megfosztogatva bár, de le
győzve soha , törvényes önállásáért hol vitézül 
harczolva, hol hősiesen tűrni tudva. De egy eset
ben igázok lehet azoknak, kik hazánkat a válság 
küszöbén állni látják, és ez azon egy eset, ha a 
mit tőlünk eddig senki elvenni nem tudott, önálló
ságunkat, mi magunk áldoznék fel! 

Az osztrák örökös tartományokban, sőt sok 
helyütt külföldön is, átalánosan elterjedt balvéle
mény az, hogy az önálló Magyarországgal össze 
nem fér azon közös monarchia fenállása, melynek 
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uralkodója a habsburg-lotharingi háznak egyik 
tagja; mig hazánkban meg van mindenki győ
ződve arról, hogy egyedül akkor tarthatja fen ma
gát ezen monarchia, ha az egy önálló Magyaror
szág által támogattatik. Mi, mint önálló Magyaror
szág, védeni, fentartani akarjuk ezen közös mo
narchiát, utaltatva erre a fejedelem egysége által, 
kinek elődeit szabadon választottuk, kinek ősei 
iránt kölcsönös eskükkel és szerződésekkel kötve 
vagyunk, melyeket teljesíteni akarunk, utaltatva 
erre a százados együttléteiből, a szomszédi viszo
nyokból eredő érdekek ugyanazonossága által, s 
nemzetközi szerződésekkel fentartani, biztosítani 
akarjuk anyagi és szellemi netalán elnyerendő jól
létünket. Az osztrák örökös tartományok, ha va
lóságos alkotmánynak örvendenek, mi abban saját 
alkotmányunk egyik biztositékát látandjuk; de 
valamint az ő ügyökbe beavatkozni nem akarunk, 
ügy a mi ügyeinkbe is semmi beavatkozást nem 
tűrünk. Némelyek ugyan azt követelik tőlünk, hogy 
az ő ügyeikbe avatkozzunk be : ezeknek röviden 
azt felelem, hogy oly nemzet, mely csak idegen 
befolyás által akarja megnyerni alkotmányát, erre 
nem érdemes és nem is lesz képes azt fentartani. 

Vannak, és sajnos, nem kevesen, kik Magyar
országot még mindig mint osztrák provincziát te
kintik, kik még mindig Magyarországnak beol
vasztásáról álmodoznak. Gúnyolva néztük ezeket 
akkor, midőn a hatalom polczán ülve, nekünk 
ugyan sokat ártottak, de egyszersmind lehetet
lenné tették azon egységes birodalmat, melyet ők 
állítanak föl. Ha ezek valaha ezen eszmékért tett
leg is harczoltak, akkor bizonyosan sokszor sza
ladtak azon időben a magyar fegyverek előtt. Még 
vannak ezeknek maradványai, utolsó mohikánjai 
ezen eszelős rendszernek, kik még most is Auszt
riába akarják beolvasztani Magyarországot. Biz-
tositom ezeket, hogy Ausztria eiTe nem képes: 
mert Ausztria sokkal kisebb, mintsem hogy Ma
gyarországot elnyelje, sokkal gyöngébb, mint hogy 
azt megemészsze; csak idegen interventióval lehe
tett azt létesiteni, absolutismussal csak igen rövid 
ideig föntartani. Azonban ilyen körülmények kö
zött nincsen semmi jog, de nincs is semmi kötele
zettség. Azon Ausztriának, mely jogainkat elis
meri, mely azokat fen akarja tartani, hű szövetsé
gesei, védői leendünk; de azon Ausztria, mely jo
gainktól meg akar fosztani, ellenségünk. (Igaz!) 
Nevetve hallgattuk ezen fenyegetéseket, melyek 
szerint, ha ezen országgyűlésen az egyezkedés 
létre nem jőne, egyenes választások által ujabban 
föltámasztatnék az egységes birodalmi tanács. Tet
tektől sem szoktunk megijedni, még kevésbbé ilyen 
ijesztgetésektől. De nem is hiszünk azoknak, mert 
nem hiszszük, hogy a történtek után akadna oly 
férfin, ki ezen, a birodalom szétbomlására biz-

• tosan vezető utat, mindenesetre utoljára, megkí-
sérlené. 

Szükségesnek tartom ez alkalommal nyilvá
nítani, hogy a lefolyt nyár nagyszerű eseményei 
után is nézetem legkevésbbé sem változott. Vonult 
volna bár be diadallal Berlinbe a győztes osztrák 
sereg, ép oly hiven követelném, alkotmányunk hely
reállítását, mint a hogyan most, midőn a vesztett 
csaták által ezen birodalom alapjában megingatta-
tott, őszintén óhajtom a kiegyezkedést. 

Azon hódoló tisztelet mellett, melylyel a feje
delem iránt viseltetünk, sajnosán kellé tapasztal
nunk az utolsó kegy. kir. leiratból, hogy e kor
mány nézete sem változott legkevésbbé. Mint né
mely hadsereg újból való rendezésénél a szerkezet 
a régi marad, és csak az egyenruha változik : ugy 
ezen kegy. kir. leiratban is a szellem a régi, csak 
a modor más. Mint az előbbiek, ugy ez is megta
gad mindent, és követel mindent; a legrégibb, leg
szentebb jogaink sincsenek benne elismerve, de 
még csak említve sem; folytonosan azt akarják, 
hogy vérünkről, pénzünkről nem csak mi, egye
sülten királyunkkal, rendelkezzünk, hanem abba 
ideg-enek is beleavatkozzanak. Mindezekben a 
kormány bizalmat emleget. Ot választom bíróul. 
Tett-e bármi csekélységet, melynek következtében 
ezt a nemzettől követelheti ? I ly tényt nem isme
rek. Hogy mit mulasztott, azt nem akarom elmon
dani, ezzel nem akarom képviselő urak figyelmét 
fárasztani. Ezt ugy is mindegyikünk tudja. A kor
mány eljárása igen könnyen és röviden elemezhe
tő. Elvileg elösmert mindent, igért sokat, nem tett 
semmit. Ha bizalommal viseltetik az ország iránt: 
miért nem állitá vissza bizalma jeléül a vármegyé
ket, melyeknek helyreállítását minden képviselő, 
minden lap. mindenki e hazában pártkülönbség 
nélkül egyaránt követeié? Az eddigi és ezután ne
talán még alkalmazandó absolutismusnak, az igaz, 
kényelmesebb eszköze a provisorium. Most, midőn 
a bekövetkezhető események elé mindenki aggód
va néz, mindenütt a kormány fél rendszabályaival, 
kétkedéseivel, időpazarlásaival találkozunk. Lát
hatjuk ebből jól, hogy mig ő vágyaival a régi 
múltban mereng, a jelenkor kívánalmainak eleget 
tenni képtelen. 

A kegy. kir. leiratban mindenek fölött meg-
emlittetik az államadósság, és itt is hallgatással 
mellőztetik az ország azon kizárólagos joga, mely 
szerint egyedül csak ő hatalmazhatja fel a kor
mányt ezeknek fölvételére; csak az követeltetik, 
hogy ezeknek egységes kezelése által a pénz
forgalom veszélyes ingatagságától megóvassék. 
Azt hiszem, az eddigi rendszer által határtalan za
varba ejtett pénzügyeket nem rendezik az által 
egyedül, ha azokat egységesen kezeltetik: hiszen 
eddig is ugy kezelték—és hová jutottunk? 1861-diki 
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első föliratunkban kimondottuk, hogy készek va
gyunk megtenni mindent, mit tennünk szabad, 
hogy az összehalmozott roppant terhek alatt az 
osztrák örökös tartományok és a magunk jólléte 
össze ne roskadjon. Azóta, hogy e szavak kimon
dattak, hosszú szomorú évek vonultak el fölöttünk. 
A mindenható csapásai és a mostoha kormány in
tézkedései által elszegényedve állunk ma itt. I ly 
roppant terhek még virágzó országok vagyonán is 
rágódnának nemzedékeken át. Fontolják meg ezt 
jól, kik ezen ígéretet meg akarják újítani, mert azt 
jelen helyzetünkben alig leendünk képesek be
váltani. (Helyeslés.) 

Befejezésül a kegy. kir. leirat megígéri ne
künk a miniszterek kinevezését és a helyhatóságok 
helyreállítását azon esetre, ha tanácskozásaink ered-
ménve a birodalmi kapcsolatot elvileg biztosítja. 
Ily elvi megoldásnál nem nagyobb biztositék-e a 
kölcsönös bizalom ? De lehet-e ez addig, míg tör
vényeink teljes épségökben helyreállítva nin
csenek? Én azt hiszem, hogy addig se tanács-
kozmányainkat, se előmunkálatainkat nem folytat
hatjuk: én tehát azokat mindaddig fölfüggesztetni 
óhajtom. Az ezen leiratban tett nyilatkozat azon
ban hosszas alkudozásoknak tárt kaput nyitva, eze
ket a végtelenségig elhúzhatja, holott befejezésök
re mindenki e hazában epedve vár. Ez se hazánk
nak, se a monarchiának érdekében nincs, csak al
kalmul szolgálhat a kormánynak, hogy most, mi
dőn minden hatalmasság a jövő eshetőségekre a 
legnagyobb erélylyel készül, általa itt minden a 
régiben hagyassák. Azért nem akarok erre ürü
gyet szolgáltatni, oly alkudozást folytatva, melyben 
az utolsó szót már rég kimondottuk, mely szerint 
minden nemzetiségű és vallású honfitársainkat az 
egyenlőség alapján kielégítve, törvényes önállá-
sunk és jogaink helyreállítását követeljük. 

Megbocsássák tisztelt képviselők, hogy Buda 
városának nem ugyan közvetlenül előttem szólt 
igen tisztelt képviselője több nyilatkozatára némely 
észrevételeket tegyek. (Halljuk!) 

Különösen kimondá a tisztelt képviselő ur, 
hogy soha fontosabb dolgokról nem tanácskozott 
országgyűlés, mint jelenleg; ezen nyilatkozatára 
nézve tökéletesen egyet értek vele, mert oly téren 
állunk, hogy csak egy sikamlás: és örökre elve-
szitendjük a tért, melyet őseink oly bölcsen, vité
zül megtartottak. 

A tisztelt képviselő ur különösen kiemelé a 
közvéleményt. Én is hódolok ennek, én is ismerem 
annak roppanthatalmát: ésépen azért óhajtom, hogy 
minden módot elkövessünk, hogy minél előbb elői
déztessék azon időszak,midőn ezen közvélemény egy 
szersmind nyilatkozhassak; azért óhajtom a felelős 
kormánynak mentől előbbi helyreállittatását, mert 
azt hiszem, hogy ezen közvélemény nem fejlődhetik 
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i oly czélszerüen és kedvezően a mostani viszonyok 
között, midőn a legmerevebb absolutismus uralko
dik az egész hazában. 

Megemlítette a tisztelt képviselő, hogy az 
utolsó csaták után megváltozott az arány, melyben 
hazánk a birodalomhoz állott. Ez ránk nézve tö
kéletesen közönyös: mert ha az ujabb csaták által 
a közös monarchia egy pár nagy országgal na
gyobbodik vala, vagy most, midőn egyik legszebb 
tartománya elveszett: a mi -helyzetünk ugyanaz. 
Bennünket az arány legkevésbbé sem érdekel, mert 
kötelességünk csak egy : az t. i. hogy szorosan ra-

j gaszkodjunk hazánk épségéhez és önállóságához. 
! (A hal oldalon: Ügy van!) 
\ A t. képviselő megemlíti azon időt, midőn e 
i hazában még csak néhány szabadelvű férfiú küz-
! dött azon elvekért, melyeknek megnyerésére nem 
I volt a legközelebbi jövőben reménye. Csakhogy 
! n a g y a különbség az akkori és a mostani viszo

nyok között: akkor törvényes kormány uralko
dott és törvényes viszonyok voltak a hazában, 

i míg jelenleg mindezt nélkülöznünk kell. (Balfelöl : 
i Igaz!) 

Továbbá megemlítette a t. képviselő ur a 
j pragmatica sanctioban kijelölt kötelességeket is. 

Igenis, a pragmatica sanctio szerint vannak ne
künk kötelességeink, csak azon különbséggel, 
hogy azok minket a fejedelem , nem pedig Auszt
ria iránt köteleznek. (Balfelöl: Nagyonhelyes!) Tö
kéletesen egyet értek abban, hogy az osztrák 
örökös tartományoknak van irányunkban köteles-
ségök, egy nagy kötelesség, melyet eddig ugyan 
még nem teljesítettek: ez pedig, a mi ügyünkbe 
nem avatkozás. 

Megemlít'é a t. képviselő a syracusai bölcset 
is , és egyszersmind azt monda , hogy a kormány 

i e szerint jár el. Én őszintén megvallom, épen 
' azért nem akarom folytatni tanácskozásainkat, 
hogy ezen kétes állapot továbbra is föntartható ne 
legyen, mert ekkor könnyen megtörténhetnék ve
lünk , hogy e közben a bekövetkezhető események 
által meglepetve, csak ezen nem igen praktikus, 
de bölcs syracusi szavait mondhatnók : „Noli tur-
bare circulos meos!" 

Tóth Vi lmos j e g y z ő : Ónossy Mátyás! 
ÓnOSSy Mátyás: T. képviselőház! Minde

nek előtt kijelentem , hogy én Deák Ferencz mé
lyen tisztelt képviselő társunk indítványát párto
lom ; (Zaj) és midőn ezt teszem, akkor az előttünk 
fekvő kir. leiratot nem specialitásaiban kívánom 
figyelembe venni. 

Szerintem nem a benne foglalt ígéretek, vagy 
tagadások szolgáltathatják számunkra azon mér
téket , melylyel értékét meghatározhassuk; én e 
leiratnak fő fontosságát abban látom , hogy, noha 
a leirat oraculumszerü fogalmazással van szerkeszt-
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ve. rajta mégis a megváltozott helyzet azon élénk, 
öntudatos fölismerésének kifejezése vonul végig, 
mely 0 Felsége ama legmagasabb kijelentésében 
nyilatkozik , hogy a megváltozott nemzetközi vi
szonyok és a múltnak viszontagságai iránti tekin
tetek a birodalom belszervezésének siettetését most 
már elutasithatlanul követelik. Ha az állami jóllét 
és fejlődés biztosításának egy fő feltétele az ál
lam helyzetének öntudatos ösmerete az állambeli 
főhatalom részéről: úgy e kijelentés már különál
lókig is némi megnyugtatást foglal magában az 
iránt, hogy örökös kiséi'letekben ama téves út, 
mely Ausztriát a vég romlás szélére vezette, tovább 
folytattatni nem fog; vonatkozva pedig a megvál
tozott helyzetre, melyet érint, hazánk számá
ra oly előjel gyanánt tűnik elénk , mely ennek, 
mint a birodalom fenállhatása fő tényezőjének, so
káig félreismert jelentősége iránt kellő méltányla-
tot s jogos követeléseinek kielégítésében teljes 
igazságszolgáltatást helyez kilátásba. 

A ki egy pillantást vetett a földabroszra, ok
vetlenül föl kellett tűnni előtte annak, hogy a Né
metországtólkülönvált ausztriai monarchiának szi
vét Magyarország képezi; és a ki gondolkozott az 
új helyzet fölött, mely által e monarchia lajtán
túli részének közössége Németországgal megszűnt: 
lehetetlen , hogy ne érezte volna , hogy Magyar
ország értéke ezen monarchiára nézve nevezetesen 
növekedett, s lehetetlen, hogy észre ne vette le
gyen , hogy a monarchiának alkotmányos alapo
kon czélba vett önálló belszervezésénél Magyaror
szágnak minden tekintetbeli előnyei—már az első 
pillantásra—szembeötlőknek mutatkoznak.Ugyan
is : egyedül hazánk az, mely a monarchiában létező 
összes országok és tartományok között , százado
kon át megvédett törvényes alkotmánynyal bir; Sz. 
István koronájának országai képezik azon legte
kintélyesebb históriai jogú csoportozatot, mely 
szilárdságánál fogva, a monarchia új helyzetében, 
ennek legbiztosabb súlypontjául kínálkozik ; Ma
gyarország a monarchiához tartozó országok kö
zött az egyetlen ország, melynek, mint ilyennek, 
rokonát Európában hijába keresnők, mely en
nélfogva, megszokott sorsosok vesztiért, rokonok 
társulásában a határokon kivül vigaszt és kárpót
lást soha sem találhat. 

í gy ítélvén meg a jelen helyzetet és a kir. le
iratnak említett vonatkozását: úgy hiszem, nem 
csalódom, ha azt állítom, hogy álláspontunknak a 
monarchiával szemben, a megváltozott viszonyok 
folytán szükségesnek nyilvánított belszervezés elő
estéjén, nem szükség a visszavonulás homályába 
rejtőzni; sőt nézetem szerint épen ellenkezőleg je
lentőségünket teljességében azon előtéren kell meg
tartani iparkodnunk , hova azt a megváltozott vi
szonyok helyezték, a mit legbiztosabban az által 

• érendünk el , ha magunkat olyanoknak bizonyi-
tandjuk, kik önmagunkban bizunk, kik eddigi el
járásaink helyességének öntudatával bírunk, eddi
gi eljárásainkat mint egyedül czélravezetőket ezen-

! túl is híven követjük, s így cselekedeteink helyes-
I sége iránt a másik félben is bizalmat gerjesztünk. 

Czélunkat azonban egészen eltévesztenők, ha fel
iratunkba oly előmunkálatok folytatásának meg
tagadását is befoglalnók, melyeket, jogos igényeink 
teljesülésének kevésbbé indokolt reménye fejében, 
azért indítottunk m e g , hogy, jogainknak mégis 
csak mindig remélt diadala esetén , tájékozva le
gyünk halaszthatatlan teendőink minőségére néz
ve , és hogy a diadal előnyeit, rég szenvedő ha
zánk érdekében, haladéktalanul fölhasználhassuk 
egy oly törvényes rendezés által, melyet előmun
kálatainkban czélszerünek itélendünk. 

A bizottsági munkálatoknak Tisza Kálmán 
tisztelt képviselő társunk által indítványozott föl-
füg-gesztése nem lenne egyéb, mint eddigi eljárá
sunk ellen intézett bizalmatlansági szavazat, nem 
lenne egyéb, mint ügyünk igazságának győzelmé
ben eddig helyezett hitünk elcsüggedése, és úgy 
tűnnék az föl, mintha megkezdett előkészületein
ket már fölöslegeseknek tekintenek, miután oly 
soká tartó várakozás után sem teljesültek jogos re
ményeink. Szóval, lemondás lenne az , és nem 
önbizalom. Pedig önbizalomra van most legna
gyobb szükségünk! 

Sebes járású időket élünk, indokolatlan visz-
szafordulás elkésettekké tehetne bennünket. Van
nak perczek, melyek egy egész élet évei fölött 
határoznak. Vajon nem ilyen lehet-e számunkra 
a jelen pillanat, midőn hazánknak a megváltozott 
viszonyok folytán tényező jelentősége a biroda
lomra nézve oly feltűnően növekedett? midőn a 
német szövetség fölbomlása a lajtántúli tartomá
nyokat egy oly különállástól feloldotta, mely a 
mi érdekeinkkel őket sokszor éles ellentétbe hozta ? 
midőn a német szövetség megszűnése által a biro
dalomnak német színezete halványabbá, a törekvés 
hazánk beolvasztására és germanizálására a jövő
ben indokolatlanabbá vált ? végre midőn a biro
dalom önállóbb helyzetre jutot t , s önállóbb , ön
magából kiinduló fejlődésre lett utalva ? Hogy mi
lyen lesz e fejlődés , igaz , ma még a jövendő tit
ka födi; de annyit bizonyossággal tudhatunk, 
hogy azt irányozni nem fogják oly tényezők, me
lyek még a jogosult tevékenységről is önkényt le
mondanak. 

Gondolkodjunk kissé e tárgy fölött. Rég múlt 
századok tanúk rá, hogy Európa történetében Ma
gyarország is szerepelhet. 

Befejezésül ismétlem azt , a mit bevezetésül 
mondani szerencsés voltam: Deák Ferencz tisztelt 
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képviselő társunk indítványát pártolom. (Helyes
lés a jobb oldalon). 

'Ráday László gr. jegyző: Tisza László! 
Tisza L á s z l ó : Tisztelt ház! Midőn az elénk 

tűzött fontos tárgyhoz, a kegy. k. leiratra adandó 
válaszfeliratunk tárgyában tett indítványokhoz 
fogok szólani, igyekszem csak röviden venni 
igénybe a t. ház már-már kifáradt figyelmét, tár
gyikig tartván magamat. (Halljuk!) 

A nézetem igazolására szolgáló védveket a 
múlt és jelen ama körülményeiből merítem, melye
ket, véleményem szerint, tökéletesen tekintetbe nem 
vennünk nem lehet; ámbár nem tartozom azok kö
zé, kik azt hiszik, hogy a politika az exigentiák-
nak szélkakasként az opportunitás után forgó tu
dománya. A politika lehet az exigentiák tudomá
nya, csak is az exigentiáké oly népeknél, kiknek 
kezeit semmi múlt nem köti. De más állásban va
gyunk mi, t. ház, kiknek ama keser-édes szeren
cse jutott, hogy egy ellenségeink által megrongált, 
de tiszteletteljes ősi szentély alapjait kell megvé
denünk és helyreállítanunk, hogy erre nemzeti 
nagylétünk templomát fölépíthessük. Sokszor nyil
vánított szent meggyőződésem az, hogy nálunk 
helyes, czélszerü, s annálfogva kielégítő és állandó 
egyedül az lehet alkotmányos tekintetben, mit ősi 
alapokra építünk. Első kötelességünknek tartom 
tehát magunk s különösen a jövő nemzedék szá
mára ezen ősi alapokat megvédelmezni. 

Nem fárasztom figyelmöket, uraim, a fölötti 
panaszszal, hogy szegény hazánk 300 év óta hala
dás helyett csak a inegállhatás nehéz küzdelmére 
van kárhoztatva; nem sorolom elő ama mindnyá
junk által ismert törvényeket, melyeknek fejedelmi 
eskük és hitlevelekbe Ütköző, mondhatni, csaknem 
folytonos meg nem tartása volt oka nemzetünk 
eme szomorú elmaradottságának; nem magyará
zom, hogy az annyiszor megtámadott, de fájdalom 
ma itt igen keveset emlegetett 1848-iki törvé
nyeink, semmi más, mint ősi törvényeinknek meg
újítása, a korigényekhez alkalmazása és politikai 
lételünk feltételeinek az ujabb diplomatikai nyelv 
szerinti meghatározása; nem akarom mutogatni, 
menyire nem ellenkezett volna e törvények életbe 
léptetése eddig is az ausztriai monarchia népeinek 
és fejedelmének józanul felfogott érdekeivel; nem 
akarom kimutatni, mennyire okozta épen ezek 
megszegése nagy részben ama végzetteljes nehéz 
csapásokat, melyek a monarchiára nehezedtek: 
nem egyfelől, mert ez már sokszor el volt mondva, 
s jobban, mint én tehetném, és még sem bírtak 
semmi tanúságot meritni abból azok, kikről mon
datik, hogy szegény hazánk ügyeit kormányoz
zák ; nem másfelől, mert a keserűséget kerülni 
óhajtom. Nem szólva tehát a régibb dolgokról, csak
is az 1860, illetőleg 1861 ótai eseményeket aka

rom röviden érinteni, ezen időből is kihagyván a 
bevallottan abszolutistikus kormányzat bírálatát. 
Érintem ez eseményeket, hogy kitűnjék, mily kép
telen ama párt, mely 1860-dik évi október 20-dika 
óta mindannyiszor kezébe kapta a kormányzat 
gyeplőit, valahányszor a fejedelem atyai gondos
kodásában az alkotmányos útra való visszatérésre 
hajlandónak mutatkozott, e körülményt felhasz
nálni, s elővarázsolni a nemzet s fejedelem által 
egyaránt óhajtott szebb jövőt; mennyire teljesen 
alap nélkül hitegette az, s hitegették különösen an
nak legfőbb kormánypolczon jelenleg álló tagjai 
a fejedelmet, a nemzetet, s hinni akarom, önmago
kat is azzal, hogy az eme bonyodalmas viszonyok
ból kivezető Ariadne-fonalat épen ők fedezték föl, 
s tartják kezükben. Csak röviden érintvén ama kö
vetkezetlenséget, melylyel mindannyiszor a fejede
lem sérthetlen palástja alá bújtak, s bár úgy mu
tatják, hogy magokat alkotmányos tisztviselőknek 
tartják, rettegtek minden nyilvánosságtól; meg
említvén azt, hogy ingatag politikájukkal elsza
lasztottak minden alkalmas perczet a kibékülés 
nagy müvének elintézésére, hivatalaikat azonban 
megtartották még akkor is, midőn mind abból, mit 
a nemzetnek ígértek, mely a magyar históriában 
példátlan bizalommal fordult volt feléjük, beváltani 
semmit nem tudtak; röviden érintvén azt, mily 
kevéssé váltották be adott szavukat maga a feje
delem iránt is, miután már az országgyűlés egy be
hívása előtt absolute s hátratörő irányzatukkal úgy 
elvesztették a nemzet bizalmát, hogy se határozott 
programmal előlépni nem mertek, se csak egy va
lamennyire tekintélyesnek nevezhető kormánypár
tot, ujabb elemek csatlakozása daczára is, alkotni 
képesek nem voltak: politikai kilétök s érdemeik 
teljes tollrajzához, mihez gr. Keglevich Béla kép
viselőtársam is szolgáltatott pár találó vonást, csak 
azt tartom megemlitendőnek, mily nyomorult hely
zetben van szegény hazánk nagy részében a (lehet 
ujaik közt el is nézett) sok centrifugál izgatás által 
is zavart administratió és igazságszolgáltatás, és 
azt, hogy ők is részeseivé tették magokat ama vég
zetes politikának, melynek hogy a legközelebbi 
múlt években a monarchiára nézve mi haszna volt, 
arra nézve elégséges megemlitenem a császári ko
rona egyik legszebb gyöngyének végképeni el
vesztését, a nagyhatalmi állás megingását, és rá
mutatnom a keserves munkájában izzadozó bankó
présre, mely működése által alig szerzend állandó 
anyagi jóllétet az ország határain belől, s hitelt 
azokon kivül. Ezen kormányférfiak vezetése alatt 
jutott a nemzet és a fejedelem oda, hogy az úgy
nevezett kiegyezés műve, az ez iránt természetesen 
függetlenségünk teljes biztosításával határozottan 
nyilatkozott köz óhajtás daczára, mondhatni, jófor
mán megkezdve sincs, sőt afölléptökkorolyfénye-
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seri mutatkozott kölcsönös bizalom szálai újra meg
lazultak. Ezek befolyása alatt készült az előttünk 
fekvő leirat. 

Kötelességemnek tartottam, t. ház ! ezeket con-
statálni. hogy ama kérdést bátorkodhassam intéz
ni a t. házhoz : hiszi-e, hogy ezen kormányfér
fiak uralma alatt magas hivatását, a haza szent ér
dekének és a fejedelem kegyelmes ezélzatának is 
megfelelőleg, betölthesse? En m eggyőződésem sze
rint azon szomorú helyzetben vagyok, hogy e 
kérdésre határozott „nem"-rael kell felelnem: és 
épen azért, mielőtt egyetlen lépést is tennénk, óhaj
tom, mindkét inditványnyal egyezőleg, hogy egy 
föliratban sürgessük a restitutio in integrum-ot, 
hogy legfontosabb ügyeink tárgyalásánál azonnal 
felelős magyar kormány által támogattassunk, 
melynek kinevezése a bizalom visszaállításának és 
igy a sikernek is — mint ezt Keglevich Béla kép
viselőtársam is érintette — első föltétele. 

Én e tekintetben is a múltra akarok építeni, 
t. ház ; nem tehetem azonban, mielőtt eszméimet to
vább fűzném, hogy legalább mellesleg meg ne 
érintsem a kegy. kir. leirat amaz erőfeszítését, me
lyet egy előttem szólott tisztelt képviselőtársam is 
említett, és melyre nézve kénytelen vagyok kimon
dani, hogy én ez eívileges erőfeszítés lehető ered
ményét nem a felelős magyar minisztérium kine
vezésével, hanem körülbelől csak is azzal birnám 
egybehasonlitni — méltóztassanak e kifejezést meg
bocsátani — mintha egy lehető minisztérium képét 
a miniszteri karszékekbe felaggatta volna a jelen 
kormány. Visszatérve magára a kérdésre, és a 
múltra akarva épiteni a jövőt, 1861-iki fölirataink 
alapjára kell hogy álljunk, melyek elveinek hatá
rozott védelmezésére , tántorithatlan fentartására 
választóim előtt is fogadást tettem volt. Ezekből 
— és itt én is a politikai morálra hivatkozom, bár 
máskép magyarázom azt, mint egy előttem szólott 
képviselő ur — egyenesen következik , hogy 
mi mindaddig , míg a restitutio in integrum 
meg nem lesz, az előttünk fekvő kegyelmes 
királyi leiratra adandó válaszon kivül semmi
nemű országgyűlési teendőbe nem ereszkedhetünk 
— megjegyezvén, hogy a restitutio alatt én csak
is teljes restitutiot értek s érthetek, miután anya
nyelvünk és alkotmányunk iránti érzületünk egy
aránt tiltja az ilyforma hajlítást: restitutio, resti-
tutióbb, legrestitutióbb. 

Ha tekintjük 1861-diki föliratainkat, mindnyá
jan emlékezni fogunk első föliratunknak azon 
arany szavaira, melyektől nézetem szerint követ
kezetlenség nélkül el nem térhetünk: „hogy ha 
fölfüggesztett törvényeink teljes erejükben tettleg 
— figyelmet kérek — tettleg vissza nem állíttat
nak, és a jogtalan felfüggesztésnek minden még fen-
álló jogtalan következményei azonnal el nem törül-

tetnek, a nemzet nem boesátkozhatik semmi ujabb 
törvényalkotási értekezletbe, semmi egyezkedések
be.mert miként és miczélból alkosson ujabb törvé
nyeket, midőn azt látja, hogy egyoldalú hatalom
mal fölfüggesztett alaptörvényeink hatálya még ak
kor is függőben tartatik, midőn a fejedelem a 
nemzet képviselőit összehívta;'*' és a második föl
irat szavaira , hogy „javaslatainkat csak akkor 
készíthetjük el — itt ismét figyelmet kérek — 
csak akkor készíthetjük el, s terjeszthetjük Föl
séged elé, ha országgyűlésünk a törvények ér
telmében ki lesz egészítve." Ha ezen irányt ak
kor is, midőn legalább a megyék helyre vol
tak állítva, midőn kétszeri csalódáson még nem 
mentünk volt keresztül, mint a felirat mondja „ne
künk legszentebb kötelességünk tűzte k i ; " most is 
állnak azon fölirat következő szavai: „azt elhagy
nunk nem szabad.''Sőt én azt találom,tisztelt ház, 
hogy sokkal több szükségünk van nekünk ma ra
gaszkodnunk ezen elvekhez, midőn öt évi keserű 
és keserves tapasztalásokkal — nem is tudom, 
hogy mondjam — gazdagabbak vagy szegényeb
bek vagyunk, de midőn minden esetre több okunk 

; van az elövigyázatra, miután látjuk, hogy hazánk 
; jogos követelései máig sem teljesíttettek, s látjuk, 
| hogy jelen országgyűlésünknek, nézetem szerint 
I tagadhatatlanul a fenébb idézettekbe ütköző elő-
| zetes eljárása, melylyel, bizva a szép Ígéretekben, 
! egy szebb jövő és teljes restitutio reményében a 
j legfontosabb kérdéseknek bizottsági tárgyalását 
| megkezdette, semmire nem vezetett s hazánk jo-
i gos kivánatai még mindig nem teljesedtek, bár ta-
í gadhatatlan, hogy a nagyhatalmi állását végké-
I pen elveszteni nem akaró monarchia sulypontjá-
' nak most inkább, mint valaha, hazánkba kell esnie; 
I s bár bizonyos, hogy a dynastiára nézve egy tel-
| jesen kielégített Magyarország sokkal inkább élet-
j kérdés most, mint bármikor volt, s bár négy fölira-
j tunkban hazánknak kivánatait és azoknak jogos-
| ságát napfénynél tisztábban kifejtettük. 

Nem akarom állítani, tisztelt ház, hogy elvileg 
j épen semmi haladástnem tettünk volna; nem akarom 
í megtagadni az egyedül fölhozható tényt, az integri

tás felé tett, de fájdalom csak is fél lépéseket. A 
nov. 17-ikei kegy. királyi leiratot azonban épen 
nem tekinthetem nemzetünk jogos követelései tel
jesítésének, mivel az épen az integritásra nézve is, 
hogy egyebet ne említsek, a hü és lelkes Fiúméra 
vonatkozó kérdéseinket egészen figyelmen kivül 
hagyta,egyéb óhajtásaink teljesítésének igéretét pe
dig 10, 11, 12-dík bekezdéseiben oly föltételekhez 
kötötte, melyeknek teljesítése nézetem szerint nem 
lenne semmi más, mint egyenes elhatározása annak, 
hogy nemzetünk vére és pénze fölött idegenek 
rendelkezzenek , épen most, midőn a közeleb
bi megdöbbentő események oly szembetünőleg 
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bizonyították, hogy azok se pénzünkkel se vé
rünkkel helyesen bánni nem tudnak. S épen ezen 
föltételek okai, t. ház, hogy én a leiratot — ha 
hátralépésnek nem akarom is bélyegezni — előre
lépésnek sem nevezhetem azt, már csak oraculum-
szerü, ide-oda tetszés szerint magyarázható szöve
génél fogva sem. 

Óhajtom tehát azt, mi mindkét indítvány
nyal találkozik: hogy egy bizottság által készít
tessünk egy föliratot; mondjuk el e föliratban még 
egyszer mindazt, mit a jogfolytonosságra nézve 
tán még elmondhatunk ; ragaszkodjunk híven 
1861-diki második föliratunk ama szavaihoz, hogy 
a nemzetnek azon alkotmányos jogát , miszerint 
saját adója és katonasága fölött mindig saját or
szággyűlésén rendelkezett, továbbra is sértetlenül 
fen akarjuk tartani; de pártolva. Tisza Kálmán in
dítványát, óhajtom s részemről is kívánom, t. ház, 
hogy egyszersmind mondjuk ki e föliratunkban 
tisztán azt is, hogy mindannak megtörténte előtt, 
minek összegét nevezzük „restitutio in integruni"-
nak, semminemű országgyűlési teendőkbe nem 
elegyedhetünk s elegyedni nem is fogunk. Szüksé
gesnek látom ezt, t. ház. a fejedelem iránt tartozó 
ó'szinteség tekintetéből, szükségesnek különösen 
azért, hogy ne láttassunk elhagyni egyetlen biz
tos alapunkat: a szentesitett törvényeket; s azért is, 
hogv Európának ránk függesztett szemei előtt az 
ujabb csalódások után csaknem igazolhatlan en
gedékenység által kiskorúsága bizonyítványt ne 
adjunk magunkról ingadozásunkkal; szükséges
nek látom, t. ház! ezt fölemlíteni azért is, nehogy 
1866. april 23-dikai föliratunk szavai szerint ősi 
jogainkkal szemben majd felhozzák korunk példá
ját s elmondják, hogy a XlX-dik század második 
felében is föl volt a magyar alkotmány függesztve, 
s annak a végrehajtó hatalomra vonatkozó része 
mindaddig vissza nem állíttatott, míg a törvények 
lényeges részét meg nem változtatta, fölhozzák, 
hogy a nemzet képviselői megnyugodtak ebben, 
és megnj'ugvásuk által tettleg elismerték a fejede
lemnek ily messze terjedő hatalmát. (Helyeslés bal 
felöl.) Nem adhatjuk föl biztos állásásunkat, t. ház, 
mert ha egész ősi alkotmányunknak előleges visz- ! 
szaállitását ígérték volna is működésünk folytatá
saért, föliratunk szavai szerint: „megszegett pol
gári kötelességünk árán azokat sem szabad meg
váltanunk." Hogy volna szabad tehát elhagyni 
biztos álláspontunkat most, midőn alkotmányunk 
csak egy részének visszaállítása igéretét is elfo-
gadhatlan föltételekhez kötötték ? 

Működésünknek ezen ideiglenes megszünte
tése ellen nem tartom oknak azt, hogy ezt már 
más leiratok után nem tettük: melyeknél pedig a 
mostani, szép szavakban és ígéretekben legalább, 
mindenesetre bőkezűbb. Maga az, hogy azt a hi

bátlan következetes eljárás ellen már mint előz
ményt okul hozzák föl, megerősít engem azon 
meggyőződésemben, hogy a dolgok természetes 
rendétől ujabban is eltérni, menthetetlen hiba 
lenne. 

Hogy miként lehet szó a kegy. kir, leiratban 
a közös ügyek munkálatáról, azt én, t. ház, egy
szerű s a kormánytól távol álló eszemmel fölfogni 
képes nem vagyok. Nem tudom, miként vehették 
be azt fontos diplomatiai actába csak hírlapi érte
sülésből az azt szerkesztett derék kormányférfiak; 
holott az még nem csak hogy nem országgyűlési 
tény, hanem nem is a 67-es bizottság nézete, de 
csak is a 15-ös albizottság többségéé, vagy, ha na
gyon szorosan akarjuk meghatározni, 11 képvise
lőé. Nagyon örülök, hogy e tekintetben az előttem 
szólók nagy részével egy véleményben lehetek, 
hogy a ház méltóságával semmiesetre sem lenne 
megegyeztethető, hogy e pontra részletesen felel
jünk, s ne lássuk át. hogy azoknak, kik a leiratot 
fogalmazták, czélja alig lehetett egyéb, mint hogy 
országgyűlésünk e tekintetben idő előtti nyilatko
zattételre erőltessék, mely megtisztelő elővélemény-
nek hogy mi megfelelni nem fogunk, azt bizonyo
san tudom. 

Ezek, t. ház, nézeteim. Keblem mélvéből s 
aggódó lelkemből fakadó kérésem pedig az önök
höz, uraim, tartsuk folytonosan figyelmünkben 
amaz ujabb alkotmányos jelszavunkat: „semmit 
általunk, ellenünk;" tegyünk s tűrjünk inkább 
bármit, de beleegyezésünk és hozzájárulásunk ál
tal ne ismerjünk el sajátunknak oly tényeket, me
lyek hazánk jövőjét, melyek még a jövő nemzedék 
alkotmányos lételét is koezkáztatnák. De miért 
bizonyítgassam én tovább gyönge szavaimmal, 
hogy a ballépésnél még a helytállás is jobb, mi
kor idézhetem 1861-diki második föliratunk ama 
sorait, melyek, a mennyiben ez még lehető volt, 
nagy szerzője nevének fényét főként emelték or
szágszerte, mint ezt a hozzá érkezett bizalmi nyi
latkozatok nagy része is tanúsítja, s befejezhetem 
beszédemet az örök igazság amaz elévülhetlen sza
vaival: „Mit erő és hatalom elvesz, azt idő és ked
vező szerencse ismét visszahozhatják; de miről a 
nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, 
annak visszaszerzése mindig nehéz és mindig két
séges . a (Éljenzés J 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Vadnay Lajos! 
Vadnay L a j o s : Tisztelt képviselőház! Ma

gam voltam fültanuja 1825-ben, a mikor Sopron
megye egyik követe, Nagy Pál e szavakkal kezdé 
meg ama nagyhorderejű beszédét, a melynek nem
zetiségünk palládiuma , a magyar tudományos 
Akadémia köszönheti lételét: „Egyik idő ellen
sége a másiknak." Fölfogtam én akkor is mondata 
igazságát; most azonban, midőn ily későn vagyok 
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kénytelen fölszólalni, súlyát is érzem az idő ellen
tétes hatásának : mert annak, a ki elül szólhat, tel
jes oroszlán-rész jut az éber figyelemből, inig az 
utói-szólónak csak kegyelem-morzsája marad fön 
a meglankadt figyelemnek. Ugyanazért, hogy le
hetőleg kiméljem becses figyelmöket, a tárgyalás 
alatt levő indítványokra nézve mindkét részről tör
tént igen alapos fejtegetések után, szigorú logika 
szerint a tárgy legfőbb mozzanataira szorítkozva, 
csak röviden s egyszerűen fogom előadni néze
teimet. (Halljuk !) 

Két részre osztható Debreczen városa tisztelt 
képviselőjének az indítványa. Az első részben föl
iratot indítványoz az alkotmányosság tettleges 
visszaállítása iránt; a második részben föliratilag 
leendő kimondását annak, hogy mig nem lesz 
visszaállítva az alkotmányosság, tovább nem ba
ladhatunk, vagyis a közös érdekű viszonyok tár
gyában kiküldött bizottság munkálkodása fölfüg-
gesztését. 

Mindkét indítvány egyezik abban, hogy eré
lyes fölirás után sürgessük az alkotmányosság 
tettleges visszaállítását. Nincs e teremben senki, a 
ki határozottan ne óhajtaná azt, és igy az indít
vány ezen részéhez fölösleges volna bővebben szó
lanom ; a másik részét illetőleg azonban eltérő a 
véleményem. 

A marczius 3-kai leirat után is — a mely 
megtagadta föliratainkban előterjesztett jogos és 
alkotmányos követeléseinket: a felelős miniszté
rium és municipiumok tettleges viszzaállitását, sőt 
a legnagyobb bizonytalanságba helyezett minket 
az iránt, hogy legbuzgóbb törekvéseink mellett is 
hajlandó lesz-e 0 Felsége megadni a felelős mi
nisztériumot és municipiumokat ? — aggodalmas 
szivvel ugyan, mindazonáltal fontos okoktól indít
tatva, kijelenté a képviselőház, hogy a közös ér
dekű viszonyok tárgyában folytatja munkálkodá
sát. Ennek következtében a 67-es bizottságból ala
kult 15-ös albizottság be is fejezte munkálatait, a 
mely munkálatot kiegyezkedési alapúi O Felsége 
elfogadhatónak mond ki kegyelmes leiratában. 
Tette ezen lépést a képviselőház abban a hitben és 
reményben, hogy 0 Felsége, átlátva őszinte szán-
dokunkat, végre is engedni fog jogos követelé
seinknek. Aggodalmunk nagy volt akkor, s ezt az 
aggodalmat még most sem szünteté meg a kegy. 
leirat; nem lehet azonban tagadni, hogy aggodal
munk sokkal nagyobb volt akkor, mint most, a 
mikor a közös érdekű viszonyok kérdésének meg
oldása esetére ünnepélyesen meg van igérve O 
Felsége által a felelős minisztérium és municipiu
mok helyreállítása, s meg van igérve az is, hogy 
az 1848-diki törvények revisióját az általa kineve
zendő felelős miniszterek befolyásával akarja már 
országgyülésileg eszközölni. Ha tehát most füg-

gesztenők föl a bizottság munkálkodását: az, sze
rény nézetem szerint, olyan lépés volna, a melyet 
elleneink visszalépésre magyarázhatnának, s a mely 
nem birna azzal a határozottsággal s következetes
séggel, a melyet a nemzet, a lajtántúli tartományok 
— melyek Magyarország kiegyezésétől s alkot
mányunk visszaállításától föltételezik némileg sa
ját alkotmányosságuk szabadabb kifejleszthetését 
— (Zaj) és a külföld is vár a képviselőháztól. 

De tanácsosnak sem látom jelen viszonyok 
között az indítványozott fölfüggesztést se magára 
a nemzetre, se emiitett elleneinkre nézve: mert a 
nemzet tudván az adott fejedelmi ünnepélyes ige-
retet, ha a fölfüggesztés nem kedvező fordulatot 
találna eredményezni, a közvélemény azzal vádol
hatna minket, hogy mi magunk árkoltuk el azt az 
utat, mely az ígéret földére vezethette volna a 
nemzetet. (Helyeslés a jobb, ellenzés a bal oldalon.) 
Bármint vélekedjenek is a másik oldalon ezen mon
dásomról : én is ösmerem a nép és az értelmiség több
sége érzelmeit s hangulatát. Megunta az teljesen a 
provisorium nyűgeit, a tisztviselők sarczolásait, 
az igazságszolgáltatás csökönyösségét s az anyagi 
és szellemi erők zsibbadságát, és semmit sem óhajt 
forróbban, mint sarkalatos jogaink föntartásával 
visszaszerezni alkotmányos befolyását. 

Elleneinkre nézve sem látom tanácsosnak a 
fölfüggesztést, kik oly buzgók és készek a magya
rok gyanúsításában: mert vagy azzal gyanúsíta
nának, hogy soha sem volt komoly kiegyezkedési 
szándékunk; vagy azzal, hogy erőszakos pressiót 
akarunk gyakorolni, a mi, nézetem szerint, még 
ha sikerülne is, állandó biztosítékot nem nyújt a 
nemzetnek, s én O Felsége bölcseségétől és saját 
érdekében is atyai szivétől várom követeléseink 
igazsága megismerését; vagy azzal gyanúsíthat
nának, hogy azon csapásokat akarnók most föl
használni, a melyeket Ausztria közelebb szenve
dett, de a melyeket, jól tudja a világ, hogy nem 
a mi hibánk, nem a mi akaratunk miatt, se nem 
a mi érdekünkben szenvedett. 

Hallottam sok szép s épületes politikai sejtel
met s elmélkedést a birodalom s hazánk jövőjéről 
is. Tisztelem azokat, mert tudom, hogy azok a 
tiszta hazaszeretet és hazafiúi aggodalom kifolyá-
lyásai; gyönyörködtetnek is, de meg nem győz
nek : mert a mit azokban valónak hiszünk és kép
zelünk, az a bizonytalanság fátyolával van elta
karva. Mi van a sors könyvébe írva? nem kuta
tom, azt emberi ész és erő ugy sem gátolhatja meg ; 
nekem, mint képviselőnek jelen viszonyok között, 
politikai katekizmusom az : a közös érdekű viszo
nyok kérdését, melyekhez kötvék követeléseink a 
hatalom ellenében, helyesen formulázva úgy meg
oldani, hogy az ország önállása minden beolvasz
tási törekvések ellen biztosítva legyen, a hazát ki-
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zárólag illető minden ügyekre nézve pedig az 
1848-diki elvek és törvények értelmében teljes 
autonómiát szerezni vissza a nemzetnek, s az által 
oda hatni, hogy bármi érje is egykor a birodal
mat és a magyar hazát, az ország területi épsége 
megőrzésével az azon lakó, s a közös alkotmány 
jótékonysága kötelékeivel testvérileg egybefíízött 
népek, mint életerős alkotmányos nemzet legyen 
ismert Európa szine előtt. 

Mind ezeknél fogva, miután nem látok sem
mi veszélyt a hazára s nemzetre nézve abban, hogy 
folytassa munkálkodását a bizottság, annyival in
kább, mivel a változható körülményekhez képest 
a döntő szó s vég határozat különben is a képvise
lőházat illeti : én igen tisztejt képviselőtársunk 
Deák Ferenez úr indítványát pártolom. (Helyeslés 
a jobb oldalon. Szavazzunk'.) 

Ráday László gr. jegyző: Ghyczy Ignácz! 
G h y c z y I g n á c z : T. ház ! A mai tanácsko

zás ezen előre haladt stádiumában nem kívánom 
hosszas előadás által a t. ház türelmét soká fárasz
tani : azért nem fogok a kegy. kir. leirat taglala-
tába ereszkedni; csak azt jegyzem meg , hogy 
nem kivan az kevesebbet, mint föladását épen 
azon jogoknak , melyek hazánk törvényes függet
lenségének és önállóságának egyik legerősebb 
sarkkövét képezik, s melyeket ha föladnánk, a tör
vények és szerződések szerint független és önálló 
Magyarország az ausztriai birodalomnak egy az 
önállóságnak árnyékával alig biró tartományává 
sülyedne. Midőn a nemzet hazánk törvényes füg
getlenségének és önállóságának megőrzését hűsé
günkre bízta, nem jogosított föl azokkal szaba
don rendelkezni; de igen kötelezett azoknak épen 
leendő fentartására, hogy a mint azokat atyáink
tól átvettük, mi is úgy ereszszük át maradékaink
ra. Erős meggyőződésem tehát, hogy azon sar
kalatos jogoknak a kegy. kir. leirat által kivánt 
föladásához nem járulhatunk , járulnunk nem sza
bad. (Helyeslés.) Kimondották már az 1861-iki fel
iratok, hogy addig, míg a parlamenti kormány és 
a felelős minisztérium életbe nem lép, egyezkedni 
nem lehet. Mi is sürgettük ezeknek helyreállítását 
két rendbeli föliratainkban, a nélkül azonban, hogy 
sikert arathattunk volna. Midőn tehát a kegy. kir. 
leirat is azt, minek előleges föltételként már rég 
történni kellett volna, ismét csak kilátásba helyezi, 
és oly föltételekhez köti, melyeket teljesítenünk 
nem lehet, nem szabad: én is eljöttnek látom az 
időt, hogy elfoglaljuk ismét azon tér t , melyet 
csak azon reményben hagytunk el , hogy bizalom 
bizalmat szülvén , annak részünkről leendő tanú
sítása által kérelmeink teljesítését előbb és biztosab
ban elérendjük. En is tehát azt kívánom, hogy az 
0 Felsége elé terjesztendő alázatos föliratban újó
lag is kérjük az alkotmány teljes visszaállítását 

egyúttal azonban mondjuk ki őszintén. hogy mű
ködésünket addig, míg a restitutio in integrum 
meg nem történik, folytatnunk nem lehet. Ennek 
folytán pártolom Tisza Kálmán képviselő ur indít
ványát. (Helyeslés bal felöl.) 

Tóth Vi lmos j e g y z ő : Szentkirályi Mór! 
Szentk irá ly i Mór: Tisztelt ház ! Ha az előt

tünk fekvő k. rescríptumot figyelemmel végig ol
vasom, akaratlanul azon következtetésre kell jut
nom, hogy ezen okmányt két ellenkező irány ha
tása alatt két kéz irta meg : az egyik bele irta azt, 
a mi jónak látszik; a másik pedig bele corrigálta 
azt, a mi rosznak látszik. Szándékosan mondom, 
látszik: mert ha épen akarjuk, a hermeneutika se
gítségével, mely tudomány pedig nem csak a theo-
logíában, hanem a magyar törvényhozásban is ki
tűnő szerepet visz, jót is. nem jót is egyaránt ki
olvashatunk belőle. Rendszer ez, tisztelt ház. egyéb 
semmi; azon rendszer, mely Ausztriában századok 
óta divatban van : az egyik kéz ád, a másik az ado
mányt visszatartóztatja, hogy kedvező alkalommal, 
ha ugy tetszik, egészen visszaveliesse. En ezen 
rendszert vétkül a mostani államférfiaknak nem 
rovom fel, mert nem ők találták fel. (Derültség.) 
Az ő vétkök az lenne, ha nem birnának oly lelki 
erővel ezen rendszer befolyása alól félrevonulni; 
de ellenben feltéve, hogy velünk ugyanazon czélra 
törekesznek, velünk ugyanazon egy szándékon 
vannak, erény is lehet, hogy annyi akadály kö
zött, mennyit e rendszer utjokba gördit, nem csüg
gednek el. Mi igaz a kettő közöl, megmondani sen
ki sem képes, ezt csak a következmények igazol
hatják. Mert, ha látunk is alakokat mozogni sze
meink előtt, melyekről állíttatik : „íme, ez a kor
mány!" ki tudja, nem csupán árnyékai-e ezen ala
kok más egyéneknek, kik hatok mögött működ
nek, valamint a camera obseurában látunk mozog
ni alakokat, melyek azonban csak árnyékai a lát-
körünkön kivül mozgó lényeknek. (Tetszés.) Es 
épen ezért, mert ily problematikus lényeknek köz
benjárása által az ország és korona egymás között 
tisztába nem jöhetnek soha: követeltünk mindig, 
és követelnünk kell most is egy oly kormányt, me
lyetsajáttesti szemeinkkel láthatunk; (Tetszés) egy 
oly kormányt, mely nem csak árnyéka legyen a 
kormányhatalomnak, hanem a kormányhatalom 
valódi kezelője; egy oly kormányt, mely nem csak 
Ígérjen, hanem tegyen is. így , mint a rendszer je
lenleg áll, azt, mit egyik miniszteri tanács jónak 
lát, a másik ismét elronthatja: és ezért a kormány 
szavai tele vannak reservatákkal. Ki tudja, e most 
előttünk fekvő reseriptum után is nem érkezik-e 
majd egy másik, mely ennek szintoly illustratiója 
lesz, mint a milyen illustratiója volt a marczius 3-
kai leirat a trónbeszédnek. (Elénk tetszés.) Köve
telnünk kell pedig egy ily alkotmányos és minisz-
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téri kormányt annyival inkább, minél fontosab-
bak azon kérdések, melyek megoldásra várnak, és 
minél rövidebb azon idő, melyről valószínűleg még 
rendelkezhetünk, és melyet félreértések feletti vi
tákra pazarolni nem szabad, ha azt akarjuk és akar
ják , hogy Magyarország legyen és az osztrák bi
rodalom megmaradjon. 

Már csak ezekből is világos, tisztelt ház, hogy 
én a kir. rescriptumot védeni Iegkevésbbé sem szán
dékozom ; erre magamban se hivatást, se köteles- ! 
séget nem érzek. A kir. rescriptumot igazolni a I 
kormány kötelessége volna; és ha 6', a mi elég cso
dálatos, a vitatkozás teréről magát önkényt leszo
rítja, ha alkotmányos alakot, nem ölt, hogy azon 
tanácskozásokban részt vehessen, melyek épen sa
ját tettei és saját müve fölött folynak: magának 
tulajdonítsa, ha szándékai félreértetnek, mert ön
maga tette lehetetlenné, hogy a kételyek keletke
zések pillanatában felvilágosittassanak. De nem 
akarnám védeni a kir. rescriptumot azért sem, mert 
gyakran megtörtént már, hogy a magas kormány 
az irott szavaknak egészen más értelmet tulajdo- I 
nitott, mint mi ; ha tehát most is ily eset forogna 
fen, én pedig a kir. rescriptumot a magam saját 
felfogása szerint védeném, könnyen részesülhetnék 
oly szerencsében, melyet nem óhajtok. 

Taglalni sem akarom a kir. rescriptumot; élőt- | 
tem bőven megtették mások, kiket czáfolni se nem \ 
akarok, se nem tudok: mert tények rendelkezé- ! 
semre nem állanak, lehetőségeket pedig csak té-
nyék ezáfolhatnak meg. 

Valóban, tisztelt ház, sajátságos és fonák hely
zetben vagyunk. Mi azt mondjuk: készek vagyunk 
alkotmányunk körén kivüi megalkotni oly törvé
nyeket, melyek a birodalmi kapcsolat szilárdítá
sára, a birodalom hatalmának gyarapítására hasz- | 
nosak lehetnek; de feltételül kötjük ki, hogy mi
előtt e törvények megalkotásához fognánk, régi 
alkotmányunk és szentesitett törvényeink tettleg 
állíttassanak vissza, feltételül kötjük ki, hogy oly 
állapotban tétessünk, melyben törvényt törvénye
sen lehet alkotnunk, azaz hogy ezen törvények 
egy alkotmányos minisztérium közreműködésével 
alkottassanak meg. Ellenben a kir. leirat ezt 
mondja: Jöjjetek előbb tisztába ezen megalkotan
dó törvényekkel, ezután ha megállapodástok tet
szésünkre lesz, helyre lesz állítva az alkotmány, és 
ki lesz nevezve a felelős minisztérium. Ha ez to
vább is igy marad, akkor a kiegyenlítés lehetetlen, 
és hasonlók vagyunk azokhoz, kik valamely bű
bájos körben, melyből ki nesn léphetnek, egyenlő 
gyorsasággal űzik egymást, és épen ezért utói nem 
érhetik soha. (Helyeslés.) Hogy mi az általunk fel
állított feltételből nem engedhetünk semmit, ennek 
oka épen azon kapcsolatban rejlik, melyben Ma
gyarország saját kiráfya által a pragmatica sánc 

tionál fogva az osztrák császársághoz á l l : ezt nem 
szükség bővebben magyarázni. A kormánynak 
kell tehát elhagyni álláspontját, ha azt akarja, 
hogy a fenforgó kérdések megoldassanak, és nem 
akarja, hogy a birodalom jövője fölött a véletlen 
döntsön, vagy legalább nem akarja, hogy azon jö
vő, mely ránk várakozik, a birodalmat készületle
nül találja. Es ezt méltán követelhetjük is tőle, sa
ját állásának érdekében. Mert a közvéleményre 
hatni csak addig lehet, mig készülőben van; ha pe
dig már egyszer megállapodásra jutott, ezt megvál
toztatni bármi parlamentáris taktikák által nem 
lehet többé. I ly megállapodása létezik már a ma
gyarországi közvéleménynek arra nézve, hogy min
denekelőtt az alkotmány és szentesitett törvénye
ink helyreállíttassanak. (Elénk helyeslés.) I ly meg
állapodás készül a 67-es bizottság javaslata által, 
és még inkább megerősödnék, ha ezen javas
lat netalán országos határozattá emeltetnék.(Moz
gás a bal oldalon.) És ha egyszer azon kérdések fö
lött, melyek a 6 7-es bizottság javaslatának tárgyai, 
a közvéleményben bármi megállapodás gyökeret 
vert, akkor bármi kormánynak csak kettő között 
lehet választása: vagy elfogadni feltétel nélkül; 
vagy folytatni azon provisoriumot, mely a biro
dalmat már eddig is az örvény szélére vezette. Az 
országgyűlések eloszlatása és uj választások által 
segítve nehezen lesz. Pedig ki tudja azt, hol fog 
megállapodni a 67-es bizottság javaslata, és még 
inkább hol fog megállapodni az országos határozat, 
ha létre jő ? (Zaj a bal oldalon.) 

Ha viszás helyzetünkről ennyit mondottam, 
szabad legyen annak még egy másik oldalát is föl
említenem; de, hogy ezt tehessem, egy futó pillan
tást kell vetnem a legközelebbi multakra. 

Az osztrák kormány 1848 után centralizálni 
akart ; az osztrák kormány meg akarta szilárdítani 
a birodalom nagyhatalmi állását. Lássuk, miket 
tett, hogy e czélokat elérje. Lássuk a következmé
nyeket, és állásunkat e következmények irányában. 
(Halljuk!) A magyar korona országai centralizálva 
voltak századok óta: közös volt a törvényhozás, 
közösek voltak minden törvényeik kevés kivétel
lel; az igazságszolgáltatás központosítva volt ahét-
személyü főtáblában, a közigazgatás központosítva 
volt a magyar királyi udvari kanczelláriában. Er
dély az 1848-ki törvények által, melyeknek szen
tesítése ellen hasztalan hozatnak föl bármi kifo
gások, a magyar koronához csatoltatott. A Lajtán 
túl századokon keresztül központosított az absolu-
tismus, oly sikerrel, hogy azon históriai életnek, 
mely hajdan a lajtántuli tartományok sajátja volt, 
alig maradtak egyebütt nyomai a tartományok 
színein és határain kívül. Most össze akará olvasz
tani az osztrák kormány Magyarországot a lajtán
tuli tartományokkal, hogy legyen egy és oszthat-
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1-an birodalom. És ime, elszakasztá a társorszá
gokat a magyar koronától; Erdélyt visszahe
lyezte azon elkülönítésbe, melyben 1848 előtt volt; 
a helyett, hogy a februári alkotmányból csupán a 
magyar korona országait hagyta volna ki, a mi na
gyobb megerőtetésbe semmi esetre nem kerül vala, 
felfüo-fyesztette az egész alkotmányt, és ez által föl
bontotta azon egységes kapcsolatot, melyet a laj-
tántuli népek készséggel fogadtak. De, hogy ezen 
egységes birodalom egyszersmind nagy és hatal
mas is legyen, mindenek előtt leigázta a biroda
lom egyik felének erejét és tehetségét a birodalom 
másik felének erejével és tehetségével, és az igy 
egymás által leigázott erőkre halmozta az állam
adósságok óriási összegét. Mi lett a következés? 
Az, hogy az egységes birodalomban minden centri
fugális erők felszabadultak és működésbe jöttek; 
az, hogy a birodalom, erejében és tehetségében 
megfogyatkozva, a végső elgyengülés határáig ju
tott; az, hogy a hadsereg minden vitézsége és el
szántsága mellett sem volt képes a birodalom ép
ségét megvédeni. Sőt ugy látszik, oda jutottunk 
már, hogy a birodalom sorsáról jövőben a Litwi-
noviczok fognak rendelkezni. (Derültség.) 

És most, miután mindezek 18 év alatt megtör
téntek, mi is felhivattunk, hogy segítsünk. Termé
szetes ! Ki is lenne inkább képes gátat vetni a cen
trifugális erőknek, mint mi, kik ellen a nemzeti
ségi agitatiónak minden neme készakarva fölsza-
badittatott! Ki lenne inkább képes megszilárdítani 
a birodalmi kapcsolatot, mint mi, a kiknek kap
csolatai a korona társországai között felbontattak! 
— És mi mégis akarunk tenni; igen, akarunk tenni 
mindent, alkotmányunk és hazánk iránti köteles
ségünk korlátai között, a mi tehetségünkből és 
erőnkből kitelik. De ha azt gondolják Bécsben, 
hogy magunkra hagyatva, sőt mindenütt mellék
utakon előre elkészített gáncsokkal találkozva, föl
adatunkat megoldhatjuk, csupán az által, hogy 
törvényjavaslatokat és föliratokat készítgetünk : fé
lek tőle, hogy igen csalódnak. 

Valóban elmondhatjuk, tisztelt ház! hogy mi 
a parlamenti élet martyrjai vagyunk (Derültség) : 
mert mind a mellett, hogy semmi tehetségünk nincs 
megállapodásunknak sikert szerezni, mégis a fele
lősség legnagyobb terhét országvilág vállunkra gör
díti, sőt még azt is nekünk róják föl vétkül, hogy 
czélt nem értek (Helyeslés) • igen ! mert mi voltunk 
az elsők, kik bebizonyítottuk, hogy az ut, mely 
követtetik, czélra nem vezet. Mintha azok, kik a 
bajt szerezték, és 18 év alatt minden szorgalom
mal gyarapították, melyben most a birodalom sin-
lődik, és melyből csak a népeknek és kormányok
nak legőszintébb egyetértése által menekülhet, min-
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den felelősségen felül állanának, sőt még érdeme
ket is szereztek volna. (Helyeslés.) Nem akarok ke
serű lenni, tiszt, ház, azért egyes eseteket nem em
lítek ; elég legyen megemlítenem az arad-szebeni 
világkereskedelmi vaspálya ügyét : ez a viszonyo
kat teljesen földeríti. 

A helyzet komoly. Az, a mit most tenni fo
gunk, ha a háznak elhatározni tetszik, hogy a 67-
es bizottság munkálatait folytassa, minden való
színűség szerint a lehető utolsó kísérlet lesz kész
ségünknek bizonyítására; nem azért, mintha mi ezt 
igy akarnók, hanem a dolog természeténél fogva: 
mert a 67-es bizottság javaslata, befejezése lesz az 
előkészületi munkálatoknak, és ezentúl kezdődik 
a törvény alkotásának munkája; hogy pedig ak
kor — ha azon kérdés fog a ház elé terjesztetni, 
akar-e ház a törvény alkotásába bocsátkozni, mi
előtt az alkotmány tettleg helyreállíttatott —mi lesz 
a ház elhatározása ? arról én jót állani nem mernék. 
Hagyjunk azért időt a magas kormánynak, még 
egyszer és végleg meggondolni, mit cselekedjék: 

| mert ha ezen kísérlet is siker nélkül marad, alig
hiszem, hogy akkor a ház bölcsesége egyéb teen
dőt találna, mint kimondani tehetetlenségünket, 
és bizni hazánk sorsát Istenre, kinek bölcs ha
tározatai ellen emberi erő ugy is hasztalan tö
rekszik. 

Az előterjesztett indítványokra vonatkozólag 
én azt pártolom, melyet Deák Ferencz a ház asz
talára tett. Tisza Kálmán indítványának azon ré
szét, mely az országgyűlési teendőkre vonatkozik, 
nem pártolhatom: mert az országgyűlési működés 
magában foglalja nem csak a törvények alkotását, 
hanem egyszersmind azon előkészületi munkála
tokat is, melyek a törvényalkotására megelőzőleg 
szükségesek, ezeknek felfüggesztésére pedig, me
lyek különben sem birnak diplomatikai hatálylyal, 
én semmi okot nem látok ; továbbá azért, mert még 
nem merítettünk ki minden módot a kiegyenlités 
lehetőségének megkisértésére, én pedig, különösen 
a jelen körülmények között, nem birok elég bá
torsággal, hogy mielőtt ez megtörténik, a szakítás 
felelősségét magamra vállaljam; végre azért, mert 
a lajtántuli népeknek a legközelebbi események 
által felvilágosított közvéleménye ránk nézve ked
vező fordulatot vön, én pedig ezen közvéleményt 
magunktól elidegeníteni nem szeretném. 

Egyébiránt, hogy véleményemet a k. reserip-
tum fölött röviden kifejezzem, ezt négy szóval te
szem : Várjunk, mi lesz belőie. (Tttszés. Éljenzés) 

Elnök: Tisztelt ház ! A további tanácskozá
sok a holnapután 10 órakor kezdendő ülésben fog
nak folytattatni. Engedje meg azonban a t. ház, 
hogy mielőtt az ülés eloszlanék, a költségvetési bi-
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zottság jelentését annak előadója , Rajner Pál 
fölolvassa. (Halljuk !) 

Kajner P á l e l őadó (olvassa a költségvetési 
bizottság jelentését november havára.) 

E l n ö k : Méltóztatik elfogadni? (Helyeslés.) A 
további intézkedést tehát az elnökség meg fogja 
tenni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

LXXV. ORSZÁGOS TTLES 
1S66. deczember 3-dikán 

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: Széky Péter és Puskariu János megbízó levelei bemutattatnak. Széles Dénes és Pethe András végleg igazol
tatnak. A Tisza Kálmán és Deák Fcrenez fölirati indítványai fölötti tárgyalás folytatása. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 l/t órakor. 
E l n ö k : Az ülés megnyílt. A tegnapelőtti 

jegyző urak működésüket folytatni fogják. Az utol
só ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

JoannOViCS György j e g y z ő (olvassa a de
czember 1-sején tartott ülés jegyzökönyvét). 

E l n ö k : Van szerencsém a tiszaabádi válasz
tó kerület ujabban megválasztott képviselője Széky 
Péter urnák, ugy szintén Fogaras vidék képviselő
jének Puskariu János urnák megbízó leveleit be
mutatni. Az állandó igazoló bizottsághoz tétet
nek át. 

Mielőtt a napirendre térnénk, méltóztassék a 
t. ház két igen rövid igazolási eset tárgyalását 
megengedni. 

Torma Károly előadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését Abrudbánya és Verespatak 
város képviselője, Széles Dénes ügyében. A bizottság 
igazolást véleményez. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a bizottság 
véleményét ? (Elfogadjuk !) Ennélfogva Széles 
Dénes ur a végleg igazolt képviselők sorába igtat-
tatik. 

Torma Károly előadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését Pap Lajos képviselőnek Pethe 
András Kolos város képviselője választása ügyében tett 
vizsgálatáról. Az állandó igazoló bizottság igazolást vé
leményez, a költségekben pedig a vesztes felet kívánja 
elmarasztaltatni) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva Pethe András, Kolos város kép
viselője, a végleg igazolt képviselők sorába ig-
tattatik. 

Most a tegnapelőtt megkezdett tanácskozmá-
nyok fognak folytattatni. 

Ráday László gr. jegyző: Podmaniezky 
Frigyes báró! 

P o d m a n i e z k y Fr igyes b: T. ház! Való
színű, hogy mindaz, amit elmondandó leszek, már 
mások által említtetett föl; valószínű, hogy ezek 
sokkal több ügyességgel, szónoki tehetséggel és 
szakavatottsággal mondattak el; de daczára e saját 
magam által ellenem emelt vádnak, mégis köte-

j lességemnek tartom nyíltan kimondani vélemény e-
! met egy oly nagy fontosságú tárgyra nézve, mint 

a milyen az, mely itt jelenleg szőnyegen forog. 
Magyarország legújabb alkotmány viszálya 

immár évek hosszú során keresztül húzódik, 
a nélkül, hogy egyetlen megnyugvás teljes meg
állapodáshoz, és még kevésbbé reményteljes ki
bontakozáshoz bírtunk volna közeledni. Nem aka
rom fölemlíteni itt a multak fájdalomteljes emlé
két; megörökíttettek azok annak idején fényes be
szédek által; röviden csak azon időszakra akarok 
visszatérni, mely időszak a mi alkotmányviszá
lyunkban az 1859-iki olasz hadjárat óta beállott. 

A ki ugyanis, t. ház, azt képzeli, hogy az oszt
rák kormány e nagyszerű katastrofa által, mint
egy intve, jó hiszemből, akaratból és indulatból 
akarta akkor és azóta is a maga saját fogalmai 
szerint kielégíteni hazánk jogos igényeit, az, véle
ményem szerint , csalódásban ringatja magát. 
Kötelességemnek tartottam ezt elmondani, mert e 
szempontból indulva ki, Ítélem meg minden egyes 
teendő lépésünket. Ha netalán valaki meggyőződé
semnek e helyen kimondását nem helyeselné, an
nak irányában szolgáljon nekem mentségül a kor
mány eddigi eljárása, a melyből mindent, csak 
nyíltságot, őszinteséget és jóakaratot nemtudok 
következtetni. (Igaz! Ugy van! a bal oldalon.) 




