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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.) 
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Tisztelt ház! Valamely kormány, elvontan te
kintve a fogalmat, bármily nemzeté, bármily or
szágé legyeu is az, sohase lehet egy külön álló érdek 
eszköze; a kormány nem lehet más, mint egyedül a 
többség kifolyása és mintilyen csak a többség vagy
is inkább a haza, az ország akaratát teljesíthe
t i , mig azt meggyőződése és tehetsége engedi. 
Azon perczben, melyben a többség meggyőződé
se az ő meggyőződésével ellenkezésbe jő, azon 
perczben, melyben érzi, hogy nem képes teljesíte
ni azt, mit a többség követel, felhasználván a jo
gos segédeszközöket, végre visszalép, és másnak 
engedi át helyét. E sokszor elmondott elvet nem 
lehet meggyőződésem szerint elég gyakran ismé
telni oly képviselőház keblében, melynek padjain 
még nem rég hallottunk szónoklatokat, melyek 
mindegyike ezen ismételt elv ellen harczol, és ta
pasztaltunk olyanokat, a mik tettekben is nyilvá
nították ezen elvekkel való egyet nem értést. Azt 
lehetne ugyan erre felelni, mit nem rég Victor 
Emánuel , Olaszország királya a velenczei patriar-
chának felelt: „Tempi passati." •— Azt lehetne ta
lán arra felelni, ha mindaz, mi velünk szemben, 
mi ez országgal szemben a legközelebb lefolyt idő
ben történt és történik, váltig nem bizonyítaná az 
ellenkezőt, az t. i., hogy ama téves fogalmak, me
lyeket ez országban egyedül e törpe kisebbség 
képvisel, hogy ama tévfogalmak még mindig ural
kodnak és pártolásnak örvendenek; pedig ha hig
gadtan elemezzük a nemzetek alkotmányharczát, 
ha higgadtan elemezzük lélektanilag az egyes em
berek, tehát a pártok mozzanatait: bizonyára kény
telenek leszünk bevallani, hogy átadva az alkot
mányviszályt a többség kormányának, rég ren
dezve volna mindaz, a mi jelenleg rendetlenebb 
mint valaha, a nélkül, hogy annyira perhorrescált 
erkölcsi kényszerűek engedni kénytelenek lettek 

.. volna; azt hiszem, hogy elösmerést, hiszem, hogy 
lelkesedést lehetett volna aratni ott, a hol jelenleg 
alig az elismerés egy mosolyát lehetend varázsol
ni azok arczára, kik nem pillanatnyi mulandó he-
vélyek, de biztos megállapított meggyőződés és 
eszmék szerint ítélik meg a nemzetek életét, és ité-
meg saját kötelességeiket és tetteiket. 

Az előttünk fekvő kegy. kir. leirat e tekintet
ben annyiban fölvilágosított bennünket, hogy a 
situatió még nagyon kevéssé változott, a mennyi
ben most is szerfölött távol állunk attól, a mi jo
gos kívánalmaink teljesülésének nevezhető. 

T. ház! Vannak, a kik a magaméhoz hasonló 
véleményekkel bírókról föl szeretik tenniazt, mintha 
mindenigyekezetök oda terjedne, hogy egy, Ma
gyarország és uralkodója között létrejöhető kie-
gyezkedést és békét minden áron lehetetlenné te
gyenek. (Igaz! Nem, úgy van!) Nem akarom itt 
azt a tért kiválasztani magamnak, a mely téren ha

ladva, a franczia példabeszéddel élhetnénk: qui s' ex-
cnse s' accuse ; de igenis kötelességemnek tartom, 
nyíltan kimondani , hogy részemről legalább se
gédkezet csak oly kiegyezkedésre tudnék nyújta
ni , részemről legalább teljes meggyőződéssel esak 
oly kiegyezkedéshez tudnék járulni , a mely Ma
gyarország jövőjét minden tekintetben biztosítja, 
(Ügyvan! Mindnyájan!) Most, t. képviselőház, erre 
mindjárt, és nagyobb szükség van, mint valaha : 
megengedem azonban, hogy mások más úton épen 
oly üdvösen haladhatnak ama közös szent czél felé. 

T . h á z ! A magyar kérdés elvesztette házi s he
lyi jellemét; a magyar kérdés európai kérdéssé 
fejlődött: (b'gyvan! a baloldalon) mert a 1 ese
mények hatalma, a végzet, sokkal erősebb 
mint egyes diplomaták kislelkü működése. Tör
tént pedig mindez daczára annak, hogy sokan 
mindezt nevetségessé igyekeztek tenni, és tették is 
ott, a hol csak lehetett. A habsburg-lothringeni 

j dynastia sorsa az utóbbi események következtében 
j szorosabban van összefűzve Magyarországgal, mint 
i valaha volt. E dynastia ez országgal él, vagy hal, 
bukik, vagy emelkedik. (Helyeslés.) Valamint haj
dan e dynastia ősanyja. mint Magyarország ki
rálynéja lépett az európai hatalmasságok sorába, 
és mint ilyen, védelmezte meg jogát , épen úgy 
ezentúl is a magyar király meg foghatja azt ten
ni, ha Magyarország igazi és valódi érdekeit fogja 
védelmezni: csak teljesüljön mindaz, a minek tel
jesülni kell. Magyarország nem azért fog harczol-
n i , hogy magának fölényt szerezzen , hogy azo
kat elnyomja, a kikkel századokon át egy kenyé
ren és són élt; Magyarország első kötelességének 
fogja tar tam, el nem hagyva az eddig követett 
szabadelvüség ösvényeit, kielégíteni mindazon 
nemzetiségek és felekezetek jogos igényeit, a me
lyekkel egy hazában osztozott (Helyeslés), és majd 
vállvetve , és együtt harczolhatunk a közös sza
badság érdekében, a felénk görbülő rabiga ellen. 
(Helyeslés.) Mindez , t. ház , csak úgy történhetik 
meg, ha valahára teljesülni fog az , a minek tel
jesülnie kell. 

Ennyi az, t. ház, a mit bátor voltam fölemlí-
] teni azok irányában, kik tán azt vélik, mintha 

biztos meggyőződéssel nem bírnék a bekövetkez-
hetők iránt. Tudom én jó l , hogy sokan azt fog
ják erre mondani: Álom ez , mint mindig! Megle
het ! Én részemről azt vallom és hiszem, hogy sok-

i kai közelebb állanak azon események, melyek kö
vetkeztében, nem mondom, hogy mind az teljesül
ni fog , a mit most elmondtam , de a mely esemé
nyekkel szemben nagyon tanácsos volna, ha 
végre teljesülne az , a minek teljesülni kell , ne
hogy készületlenül találjon a felénk robogó vihar. 

T . h á z ! Az 1861-ki országgyűlés óta a föl
iratok terén állunk. E föliratok egy oly kincshal-

4* 
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mázt képeznek, melyet mesteri kéz gyűjtött 
egybe; gyűjtött pedig épen azért, hogy e sze
gény, zaklatott, mindenfelől megtámadott Magyar
ország annyi segélyt és irányt meríthesen ezekből, 
a mennyi segélyt és irányt szerezni képes. Ma
gyarország, e jogára támaszkodva, védelmezte állá
sát a legutóbb lefolyt viharok közepett: és nem 
tudom fölfogni, hogy e védelmi alapunk mivel bír
na jelenleg kevesebbet, mint birt ezelőtt kilenez 
hónappal ? Magyarország e viharok daczára is ál
lását mindig megtartotta, követeléseiben nem 
ment tú l , belőlök nem engedett, de hozzájok nem 
is toldott semmit. Lehet , hogy a kivitelre nézve 
eltérők a vélemények ; de a lényegre nézve mind
nyájan egy véleményben vagyunk : nem lehet föl
adata a képviselőháznak , hogy mi azon térre lép
jünk , azon ösvényt kövessük ezentúl, a mély ös
vényen eddigelé ellenfelünk haladott, értem a kis
szerű, kicsinykedő alkudozás és ijesztgetés inga
dozó ösvénj^ét. A magyar nyilt volt mindig, és az 
is fog maradni, reménylem, mindig. Magyarország 
törvényhozó testülete kimondotta föliratai által, 
hogy a jogfolytonosság terére állván , hogy a jog
folytonosságot vallván alapelvének, se törvények 
revisiójába, se törvények alkotásába mindaddig 
nem bocsátkozhatik, míg az ország alkotmánya 
teljesen helyreállítva nincsen: (Ugy van! a balon) — 
ez alatt értem pedig az ország kiegészítését, értem 
a felelős parlamenti kormányt, értem a helyható
ságok visszaállítását. (A bal oldalon helyeslés.) De 
ugyanakkor tudott az ország méltányos, tudott en-
gesztelékeny is lenni, mert kimondotta, hogy épen 
e restitutio reményében kötelességének tartja, elő-
készitő munkálatokkal foglalkozni, mi által, azt 
hiszem, tetemesen segédkezet nyújtott a kiegyenlí
tés müvéhez. 

íme most előttünk fekszik a nov. 17-keikegy. 
kir. leirat. Vajon abban tettleg csak egyetlen egy 
jogos kívánalmunk is teljesítve van-e? Nem! Sőt 
ellenkezőleg oly követelések foglaltatnak benne. 
mely követelések, ha teljesíttetnének, Magyarország 
örökre tönkre volnasújtva: (A bal oldalon helyeslés) 
mert a vérünkről és pénzünkről való rendelkezést 
azok kezébe akarják velünk letétetni, kiknek há
rom század óta nem volt egyéb czéljok, mint 
tönkre tenni, végkép tönkre tenni e szegény Ma
gyarországot. 

Én, t. ház, kétszeri tagadó válasz után nem 
látom át, miért folytatnók munkálkodásunkat, ki
vált, miután annyi szabadságot csak, azt hiszem, 
biztosithatunk magunknak, hogy az alapelvekre 
nézve nem, de az eljárásra nézve a viszonyokhoz 
alkalmazkodni, simulni tudjunk ? E kétszeri ta
gadó válasz után nem látom át, miért ne hagy
nék el a logika ösvényét ? Miért ne igyekeznénk 
végre valahára kitisztázni azon helyzetet, mely 

közöttünk, mint törvényhozó testület, és a kor
mány közt eddigelé létezett, és mely bizonytalan 
helyzet tovább való folytatása — tessék elhinni 
— azon egyetlen még létező erkölcsi tényezőnek 
— a törvényhozó testületet értem itt — ezen 
egyetlen létező tényezőnek erkölcsi súlyát és ál
lását végre is alá fogná ásni ? (Helyeslés a bal olda
lon.) Mi, meghiszem, igen kellemes karácsonyi 
ajándék volna elleneink számára, ránk nézve azon
ban minden esetre szomorú helyzet. Vigyázzunk, 
t. képviselőház! nehogy az engedékenység simu
lékony terén tovább haladva, föltartóztathatlanulle
gördüljünk az opportunitás örvényébe, mitől meg
óvni szegény hazánkat eddigelé legszentebb kö
telességünknek tartottuk. (Zaj. Helyeslés a bal ol
dalon.) 

Végezetül csak néhány szót! Az ellen véle
ményű képviselők padjain ül egy igen tisztelt és 
szeretett ifjúkori barátom, kivel , mondhatom, 
ugyanazon egy napon léptünk a politikai tevé
kenység terére. Igaz, hogy ő engem azóta messze 
túlszárnyalt; de épen ez birt engem arra, hogy 
az ő eszméit kövessem bizonyos tekintetben. Tőle 
haliam számtalanszor emlegetni, hogy a politiká
ban a legnagyobb hiba az, ha utolsó kártyánkat 
kijátszuk, mielőtt biztosítva volnánk a felől, hogy 
a játszmát megnyerjük. Ezen meggyőződés által 
indittatva mondom : ne játszuk ki kezünkben levő 
utolsó kártyánkat, a jogfolytonosság egyetlen egy 
kártyáját, mindaddig, mig tettek fogják biztosí
tani azt, hogy ellenünk, elhagyva eddigi ingado
zó, nem nyilt játszmodorát, nyilt kártyával akarja 
velünk befejezni azon játszmát, mely majdan be
tetőzni és bekoronázni fogja a kiegyezkedés nagy 
művét! (Bal felöl helyeslés.) 

Tisza Kálmán barátom indítványát pártolom. 
(Éljenzés a balon) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Csenge ry Imre! 
Csengery I m r e : T. ház ! A kérdés az : mi 

leérvén a válasz a nov. 17-ikei leiratra? 
Kóma első császára, kit a hízelgő történelem 

„Augustus" névvel ékesített föl, hadseregének 
Quintilius Varus vezérlete alatt szenvedett nagy 
veresége után, napokig hangosan kiáltozá: „ 0 
Varus, add vissza légióimat!" Nekünk is, a nem
zet képviselőinek, valahányszor szavunkat emeljük 
az uralkodó fejedelem előtt, ismét és ismét, ez az 
egy kérelmünk lehet: „Felség, add vissza alkot
mányunkat!" S ez az, a mi már többszöri fölira
tainkban, szintoly szépen, mint valóan ki van fejt
ve. Ez az, a mit a mai szójárás szerint — mert hi
szen minden korszaknak megvan saját jelszava 

j — jogfolytonosságnak nevezünk. 
Hibásan állítják némelyek a jogfolytonosság 

j életbe léptetésének ellenébe a tények hatalmát. Mert 
1 azok a tények nem egyebek, mint épen a törvény-



LXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 3. 1866.) 29 

iiek sérelmei. Már pedig magát a törvény sérelmét 
hozni fel érvül a törvény visszaállítása ellen: ez 
minden lehet inkább, csak nem a törvénynek tisz
telése. A ki megsérti a törvényt, mert nem tiszteli; 
vagy a ki állítólag tiszteli a törvényt, de annak 
sérelmét nem szünteti meg : ez a kettő, gyakorlati 
tekintetben, semmit se különbözik egymástól. (He
lyeslés.) ' A tények, melyek a jogfolytonosságot 
niegszakitották, úgy tekinthetők, mint a kalapács, 
mely a gyűrű karikáját ketté törte. Ha a gyűrűt, 
ugy, mint volt, helyre akarjuk állitani, a törést csak 
az által szüntethetjük meg, hogy az azt okozó s 
beékelve maradott eszközt eltávolítjuk, és épen a 
törött részeket, s épen azon helyen, a hol a törés 
közbejött, forrasztjuk egybe. í g y a jogfolytonos
ság alkotmányos visszaállításának is az az egy 
módja van, miszerint el kell hárítani az azt meg
szakító tényeket, és a félbeszakított, s az újból 
életbe lépő jogokat épen azon stádiumnál kell ösz-
szekapcsolni, a melyben a megszakításkor talál
tattak. S az ily értelemben vett jogfolytonosság
tól, öngyilkosság bűne nélkül, eltérnünk nem le
het. (Helyeslés.) Ez az alapja nem csak a mi jele
nünknek, hanem egész jövőnknek is, s életfölté
tele politikai létezhetésünknek és fenmaradhatá-
sunknak. 

Terhes napok vonultak át közelebbről a mo
narchián. És még most is köröskörül a monarchia 
szélein, délen és éjszakon, nyugaton és keleten tö
mérdek gyúanyag van egybehalmozva, melynek 
föllobbanását meggátolni nem áll hatalmunkban. 
Ben pedig a monarchia kebelében, a különböző 
elemeknek oly processusa észlelhető, melynek meg
állapodása felől még sejtelem is alig lehet. S köze
pette ily fenyegető veszélyeknek, közepette ennyi 
bonyodalomnak, számunkra nyugpontot és bizto
sítékot egyedül a történelmi alap nyújthat: az a 
történelmi alap, melynek összekötő alkatrészeit, a 
széthúzó kalandos eszmék ellenében, a századok 
által megszentelt múlt és az ezzel együtt fejlődött 
jogok képezik. 

Az az ellenvetés, melylyel a mi jogfolytonos
ságunkat, vagyis alkotmányunk visszaállítását 
megtámadni szokás, az úgynevezett „birodalmi 
egység." Ha a monarchia állam-élete ezúttal venné 
kezdetét; ha a birodalmat képező külső országok, 
egy népvándorlás következtében, jelenleg telepít
tetnének be : lehetne tán ezen egységet létesíteni. 
Azonban a dolog máskép áll. A birodalom nem 
csak nem ifjú már, hanem inkább elvénült. Az 
egyes országok, mind külön egyéni állapotukban, 
mind birodalmi összeköttetésökben százados múlt
tal és előzményekkel birnak. Ezek között most 
már egységről, és pedig valódi és szorosabb egy
ségről csak álmodozni is, természetellenes anachro-
nismus. í g y képesek vagyunk a fiatal fának ágait 

egybefonni, és egy törzszsé egyesíteni; de a már 
szétterjedt és megerősödött ágakat összehajlítani, 
s annál inkább a külön álló gyökereket egyesíteni, 
fölülmúl minden emberi erőt. (Helyeslés.) Külön
ben is az ily egységet csak törvényekkel megren
delni nem lehet. Lehet a törvényekből tabula ra-
sa-t csinálni.Lehet az alkotmányokat egymásután 
eltörleni és megváltoztatni; de a különböző nem
zetek egységét létesíteni, nem függ a törvényhozás
tól. Ez, ha létre jő, csak is önmagától jő létre, és pe
dig egyedül társadalmi utón és folytonos assimita-
tió következtében jő létre. S a mely nemzetek közt, 
sok százados kapcsolat után is, az ily társadalmi-
assimilatiónak nyomai sem mutatkoznak: azok
nak egységét mesterkélt utakon előállítani, senki
nek nem áll hatalmában. A vegytan szabályai át
vihetők olykor a társadalmi politikába is. Tudjuk 
pedig, hogy a vegytani testeket csak hasonnemü 
részekből sikerül egybeállítani; s a ki a külön
nemű elemeket akarná egyesíteni, az csak a szét-
mállást és a gyorsabb decompositiot segélné elő. 
Ekként jártak el, és csak is ennyi eredményt mu
tathatnak föl nálunk a központosítás és egység-
tanárai. Valóban, ha a legkonokabb ellenség törek
szik vala a monarchia részeit egymástól elidegení
teni és különböző elemeire széjelbontani : az is 
épen úgy, és nem máskép cselekszik vala, mint 
az osztrák központosítás alkalmazói. Ok csupán a 
politika alchymistái, a kiknek az arany készítése 
épen ugy nem fog sikerülni, mint a vegytani al-
chymistáknak, s a kik, épen ugy, mint emezek, 
vagy önmagok csalódnak, vagy másokat akarnak 
csalni. Tévedés, nagyon veszélyes tévedés van a 
szóban és az eszmében. Nem „egység", hanem 
„egyetértés" az, a mi a monarchiának biztosítékul 
és szabaditóul szolgálhat. Nem egység, mely a ré
szek egyéni életét s ezzel az egész szervezet erejét 
is megsemmisíti, hanem egyetértés, mely a felek 
önálló mozoghatását megóvja, és mindegyiknek 
erejét fölebb fokozza, lehet az egyedüli mentő szer. 
Ez az, a mire bennünket a pragmatica sanctio utal. 
Ez az a napfény-tiszta igazság, melyet mi nem egy
szer mutattunk föl a kormány^előtt. 0 pedig — 
hogy koszorús mese-irónk szép allegóriáját hasz
náljam — az igazság templomának ajtaját, az el
veszített kulcs helyében, még mindig mesterséges 
eszközökkel akarja kinyitni, a helyett, hogy "az 
egyszerű szeget, melylyel a zárat és templomot 
könnyen föl lehetne tárnia, fogadná el használatul 
kezeinkből. 

De a birodalmi egységen kívül, melyet leg
alább elég hangosan hoznak föl ellenünk, volt még 
a mi jogfolytonosságunknak egy másik akadálya 
is, melyet már nyíltan bevallani soha nem mertek. 
Pedig, az én véleményem szerint, ez volt legfőbb 
forrása minden sérelmünknek, és egyszersmind 
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Ausztria minden bajának. És ez nem egyéb, mint 
az a merev ragaszkodás az absolutismushoz, és az 
a rideg ellenszenv az alkotmányosság iránt, a mi 
az osztrák kormánykörökben uralkodott. S hogy 
ez valóban így volt ; hogy sajátképen minden sé
relemnek és bajnak forrását ez képezte: kétségen 
kivül igazolja az a tagadhatatlan tény, miszerint 
az osztrák kormány nem csak a mi jogfolytonos
ságunk irányában helyezte magát ellentétbe, ha
nem ellentétes állást foglalt el szemben a német 
érdekekkel és magával az egységre törekvő Német
országgal is, csak azért, mivel a valódi alkotmá
nyossággal egy fedél alatt élni sehol nem akart. 
A kik aztán az alkotmányosságot átalában nem 
akarták, azok természetesen nem voltak barátai a 
magyar jogfolytonosságnak. Nem egyeztek bele 
Magyarországban az alkotmányosság visszaállítá
sába, mert akkor azt Ausztriára is kell vala terjesz
teniük. Nem létesítettek Ausztriában valódi alkot
mányosságot, mert akkor azt Magyarországtól sem 
lehet vala megtagadniuk. Nem csupán az egység 
volt az, a mi iránt ők előszeretettel viseltettek. Ne
kik csak az absolutismus egysége kellett. Nem 
pusztán a dualismustól fordultak ők el. Nekik csak 
az alkotmányosság dualismusa nem tetszett. (He
lyeslés.) S ha e részben az utóbbi események nem 
képeznek fordulási pontot; ha Königgratznél csak 
a hadsereg győzetett le, s nem egyszersmind az ab
solutismus is ; ha a fejedelem bölcsesége, és az 
ösztönszerű érzelem, melylyel minden nép, s igy 
Ausztria népei is vonzódnak az alkotmányosság
hoz, a valódi alkotmányosság haladéktalan létesí
tése által nem ügyekszenek kárpótolni azt, a mit a 
fegyver koczkáján veszítettek: ugy híjába tőlünk 
minden engedékenység; ugy, bármit és bármeny
nyit dolgozunk a közös viszonyok tárgyában, csak 
Sisyphus hálátlan munkáját teljesítjük; ugy nem 
én mondom ki a végzetes szót: Ausztria önmagát 
sodorja a vég romlás felé. 

És aztán ? önkénytelen merül föl lelkünkben 
a kérdés: és aztán Magyarország ? — A gondvi
selés utai kimérhetetlenek. Ha ennek rendelése az, 
hogy bukjunk; ha bukásunk minhibánkon kivül 
és szent jogaink védelmében történik: akkor a dö-
ledékek közül is e szavakat, melyek már e házban 
nem egyszer idézve voltak, hangoztathatjuk: „Itt 
állunk, máskép nem cselekedhetünk \u De én bizom 
a gondviselés igazságában; bizom a jogosság jö
vőjében ; bizom Európa és a világ rokonszenvében. 
Nemzet, mely századokig volt előharezosa a ke-
resztyénségnek és civilisationak; nemzet, mely a 
szabadság és jog védelmében máig megtörhetlen-
nek bizonyult; nemzet, mely így az emberiség egye
teme iránt kötelességét teljesítette: nem hullhat egy 
sírba azokkal, a kik ama kötelességet lábbaltipor
ták. A mi küzdelmünk a jognak küzdelme a jogta

lanság ellen. A mi harezunk a törvényességnek 
harcza a hatalom ellen. S azt állítani, hogy e küz
delmet Európa nem érti meg; azt állítani, hogy e 
harcz nem számithat Európa részvétére; azt állíta
ni, hogy a jogosság és törvényesség nem ugyan
azok Európa érdekeivel: ez nem volna egyéby 
mint elitélése s megtagadása Európának. Nemzetek 
ugyan néha épen ugy lehetnek önzők, mint egye
sek, s épen ugy vezéreltethetnek véleményeikben 
önérdekeik által, mint az egyes emberek. S van
nak példák a történelemben, hogy egyes nép 
részére, legszentebb ügyében is, csak hosszú évek 
múlva szolgáltatott igazságot a nemzetek Ítélőszé
ke. De az igazság elvégre is csakugyan ki lőn 
szolgáltatva. A nemzetek rokonszenve lehet válto
zandó és ingatag; állandó és változhatatlan csak 
a jog és az örök igazság. Az a nép tehát, mely jö
vőjét a jog és igazság alapján kívánja fölépíteni, a 
legtartósabb és legbiztosabb alapot választja mű
véhez. 

Pártolom tehát az egyértelmüleg indítvány
ba hozott föliratot, mely a jogfolytonosság élet
be léptetése iránti köz kivánatnak ad kifejezést. Pár
tolom azt különösen a parlamenti kormány kine
vezésére és a törvényhatóságok visszaállítására 
vonatkozólag. Ennek eszközlése minden magyar 
kormánynak, bármely névvel neveztessék, s bár
mily alakban létezzék is, elengedhetlen köteles
sége , melynek teljesítése nélkül az se a nemzet
nek, se a jövő kornak ítélő széke előtt meg nem 
állhat. 

A mi pedig a közös viszonyok iránti eljárást 
illeti: én részemről, egyfelől a helyzet nehézsé
geivel, s másfelől saját meggyőződésemmel vetve 
számot, belenyugszom ugyan, hogy a 67-es bi
zottság további munkálkodásra utasíttassék, s igy 
egy annak idejében kiindulási alapul szolgálható 
javaslatnak teljes elkészítését bevégezze; de egy
szersmind előre, és már mqgt határozatikig kimon
datni óhajtom azt, miszerint a képviselőház, a jog
folytonosság tettleges helyreállítása és különö
sen a parlamenti kormány kinevezése előtt, ezen 
javaslatnak tárgyalását czélra vezetőnek és lehet
ségesnek nem tartja, és abba nem bocsátkozhatik. 
(Helyeslés.) 

Okaimat az átalános helyzetből és a kor
mány eddigi összes eljárásából merítem. 

A jelenlegi kormányt, jóllehet már alakza
tára nézve is törvényellenes, mintegy átmeneti és 
rövid tartamú gyanánt tekintette, s némi remény
nyel és odaadással fogadta az ország. Azonban 
ha azt, a mi a lefolyt tizenhét hónap alatt történt 
és nem történt, számításba veszszük: fájdalommal 
kell tennünk a vallomást, hogy azóta a nemzet bi
zodalma folytonosan szállt alább és alább. Össze
hivatott az országgyűlés, mert elkerülhetetlen volt. 
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De ez, a törvényhatóságok és parlamenti kormány 
nélkül, csak légben függő' épület, melynek mind 
alapja, mind tetőzete hiányzik. S azt sem lehet 
szabatos és kielégítő intézkedésnek tartani, a mi 
&z országgyűlés kiegészítése érdekében eszközöl
tetett. Semmi nem történt itt, a mi végleges és 
.döntő volna.' Minden felé fen vannak hagyva a 
visszavonulás utai, melyek a kibontakozás helyett 
újra bebonyolitások terére vezethetnek. És mégis 
az országgyűlés, mint az a római, a ki, karját a 
tűzben tartva, a kínnak jelét és hangját sem adta, 
kebelébe zárta a nemzetnek általa képviselt fáj
dalmait, és szólt a legloyalisabb és legengesztelé-
kenyebb szavakkal. S válaszúi kapta a marczius 

;3-kai leiratot, melyben minden kérelme megtagad
tatok, és tőle egy bizonytalan alku fejében, szen
tesitett törvényeinknek előleges odakagyása kö
veteltetek. Az országgyűlés pedig újra felirt. De 
•e mellett dolgozott tovább, remény és hit nélkül. 
Rajzolta, mintegy a homokba, a karikákat, melyek
nek türelmes készítésében magát megzavartatni 
nem engedte se azok által, a mik körüle az or
szágban még mindig absolut hatalommal eszkö
zöltettek, se a zaj által, melyet a fegyverek csat 
fogásai gerjesztettek. Közbejött ugyanis egy vé
res háború, melyről csak ezrenkint elhullott hon
fitársaink sírjai beszélnek, s melyről e helyen elég 
annyit megemlítenünk, hogy ha a marcz. 3-ikai 
leirat nem keletkezik, és ha egy kielégített Ma
gyarország alakja emelkedhetik föl, az a véres há
ború és áldozatai aligha el nem maradnak vala. Drá
ga áron, mindenesetre drágább áron, mint a mennyi
be a népek kielégítése került volna, megvásárol
tatott a béke. És a kormány, hosszas habozás 
után, összehívta a korábban elnapolt országgyű
lést, és azt a nov. 17-kei leirattal nyitotta meg. 

Azt mondják első tekintetre, hogy ez a le
irat különbözik a marczius 3-kai leirattól. Megen
gedem. De hát miként van az , hogy ezt is ugyan
azon kormányférfi ellenjegyezte, a ki amazt? 
Ugyanazon egy ellenjegyzés nem támaszthat-e két
séget, miszerint a kettő mégis alig ellenkezhetik any-
nyira egymással ? Avagy tán a testületi kormány
forma nem zárja k i , hogy különböző tartalmú, le
iratokat egy kormányférfi ellenjegyezzen ? 

De mellőzöm a további részletes bírálatot. 
Csupán átalánosságban akarom vizsgálni a leiratot, 
és a helyzetet, melyet az előállított. 

A földnek, hogy a bevetett magvakat kikeltse 
és megérlelje, ekevas által kell fölhasogattatnia és 
termékenyíttetnie. í g y hitte a nemzet, hogy a csa
ták dúlásai és veszteségei, habár fájdalmasan érin-
tendik a kormányférfiakat, de egyszersmind fogé
konyabbakká is teendik a nemzet kivánatai iránt. 
És íme a kormány , mely a békés napokban nem 
birta fölfogni a helyzetet, a csapások iskolájában 

sem tanúit semmit. Máig sincs parlamenti kormány; 
máig sincsenek vármegyék; máig sincs visszaál
lítva az alkotmány. Csak egy messze kilátás ezek
r e , a mi a leiratban található. F ő hibája tehát a 
leiratnak, hogy ily alakban keletkezett, és akkor 
is , midőn kedvezményt akart nyújtani, ismét csak 
a ki nem elégített vágyak miatti keserűséget köl
tötte fel e nemzetben. A politikai tapintat vagy a 
teljes kielégítést, vagy — ha ez nem tartaték még 
korszerűnek — a hallgatást hozta volna magával. 

Aztán a kormánytól többé nem várt a nem
zet félszeg intézkedést, nem várt fillérező alkudo
zást : a nagy időkhöz mérte a kormány férfiait, és 
nagyobbaknak szerette képzelni őket, mint a mi
nőknek mutatkoznak. S íme mi történik? Meg-i-
gértetik ugyan a leiratban a felelős minisztérium 
kinevezése és a helyhatóságok visszaállítása; de 
mindez föltételhez van kötve, és egyik napról a 
másikra elodázva. És ez a leiratnak azon része, a 
mi ellen őszinte tiltakozásunkat kell kijelentenünk. 
A törvények végrehajtását föltételhez kötni nem 
lehet. Azokban a nemzeti akarat fönsége és a ki
rályi eskük szentsége van nyilvánulva. S a múlt
ban hozott törvények nem teljesítése a jövőben ho
zandó törvények sorsát is kétessé teszi. 

És ha már megvan az elhatározottság , hogy 
a nemzet önkormányzata rövid időn visszaállíttas
sák: miért kell azt egy napról más napra halasz
tani ? Ha a politikai bajok már oly magas fokoza
túak és annyira veszélyesek, hogy azokra nézve 
a kormány csak az eddig került beroicus gyógy
szert véli alkalmazhatónak: miért kell adagonkint 
nyújtani a gyógyszert, mely csupán egyszerre ad
va bír hatással ? Azt teszi ez, hogy a kormány, 
míg ma kamatra adhatná engedélyeit, holnap mái-
kamat nélkül lesz kénytelen adni azokat. Azt te
szi ez, hogy a kormány önmaga mondja föl a 
nemzetnek háladatosságát, a midőn azt, a miért 
nap közben hálás lenne a nemzet, a késő éjfél per-
czeiben hozza meg, mikor már elismerésre nem 
számolhat. 

Továbbá tagadhatatlan árnyoldala a leirat
nak , hogy — elvonatkozva is a közösügyi javas
latra tett észrevételektől, melyek épen homályo
sak — az egész nem világos, és különféle értel
mezéseknek ad helyet. 

A nehézségek elvbeli megoldásáról szól a le
irat , s ennek megtörténtével teszi kilátásba a mi
nisztériumnak és helyhatóságoknak visszaállítását. 
De hát csak a képviselőház megállapodását akarja 
itt érteni? Mert hiszen a közös ügyek irányában 
még csak ennek bizottsága működik. Vagy tán az 
egész országgyűlésnek, s i g y a főrendi táblának is 
megállapodását érti? Ez esetben a határidő na
gyon hosszúra terjedhet. S mi lesz aztán , ha ad
dig a fenyegető vihar ismét kitör, és hazánkat 
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és a monarchiát ismét rendezetlen találja ? És az
tán ki tudja, minő megoldást vár a leirat? Lesz-e 
mindjárt minisztérium és vármegye, mihelyt a kö
zös ügyekre nézve elvileg bárminő megállapodás 
történik? Vagy csupán olyan megoldást ért a kor
mány , mely az ő nézeteivel megegyező ? És mik 
azok az ő nézetei ? Hová és meddig vezet ez így ? 
Mindenütt homály és különböző magyarázatok 
lehetősége. Az országgyűlés, ha munkálkodnék, 
lekötné magát a kormány irányában, míg* ellen
ben a kormány mindenfelé szabad kezekkel , 
semmi részben nem volna lekötelezve. Itt is , és 
mostan is , a visszavonulási vonal látszik f'entart-
va, melyen a kormány bármikor térhet vissza, a 
honnan kezdetben kiindult. 

Azt mondja végre a leirat, hogy a közös 
ügyekre nézve megállapított elvek részletes kivi
tele és az 1848-iki törvények módosítása aztán, a 
kinevezendő felelős minisztérium utján fog eszkö
zöltetni. Átlátja tehát és bevallja a kormány, hogy 
a részletek körüli munkálkodás és tanácskozás, 
a felelős miniszterek közreműködése nélkül, czélra 
nem vezethet; de az elvek megállapításába ugyan
ezeknek befolyást nem akar engedni, s őket abból 
világosan kizárja. Megfoghatatlan dolog! Hiszen 
az elvek megállapítása az, a mi e részben a leg
lényegesebb. Hiszen a részletek már csak az áta-
lános elveknek elágazásai és alkalmazásai. S a 
logika szabályai azt következtetik, hogy a minisz
terek közreműködése, ha a kevésbbé fontos rész
letekre nézve szükséges, a sokkal fontosabb el
vekre nézve épen nélkülözhetetlen. E nélkül a bi
zottsági munkálkodás sem lesz egyéb, mint tapo-
gatódzás a sötétben, és bizonytalan mozgás. 
iránytű nélkül; az országgyűlési tárgyalás pedig, 
melyet én épen ez okból, s már most épen a kor
mány szempontjából is, nem tartok eszközölhető-
nek. egészen meddő és erkölcsileg lehetetlen. 

Az egész helyzet tehát, miként jelenleg is 
mutatkozik, úgy jellemezhető: hogy a jogvesztés 
tana elvileg félretétetett, de következései gyakor
latilag fentartatnak; a jogfolytonosság pedig el
vileg kijelentetett, de tettleges alkalmazása még 
mindig megtagadtatik. S kérdem én: van-e valódi 
különbség e között, és a korábbi helyzet között ? 
(Helyeslés.) Várhat-e a nemzettől bizodalmat az a 
kormány, melynél a férfias elhatározottság helyét 
még mindig habozás és félszegség foglalja el ? 
(Helyeslés.) 

A gyöngyről azt tartották régente, hogy azt 
a kagyló fájdalmában sirja ki. A bizodalom is 
drága gyöngy, de koránsem obyan, mely a szen
vedések és bántalmak között foganzhatnék. Vi
selje jól gondját a kormány e drága gyöngynek, 
míg a fölszinen van. Hozzáférhetlen lesz az, ha 
egyszer az örvényben elmerül. 

A mi bizodalmunk még mindig csak a trónt 
keresi föl. Nehéz viharok vonultak már keresztül 
az uralkodó felség fölött. De azért még mindig oly 
feladat áll O Felsége előtt, a minél dicsőbb alig 
juthat uralkodónak. 0 , a habsburgi ház utóda, hi
vatva van, hogy az uralkodó háznak uj ból meg
alapítója legyen. 0 , a kinek családi története a vi
lágtörténelemmel olvadt össze, még mindig azon 
ponton áll, hogy maga teremtse meg a történelem 
egyik szebb részét. 0 , a nyugati Caesarok iva
déka, kezében tartja még mindig a lehetőséget, 
hogy egy ifjan erős monarchia létesítése által, ke
let sorsát is elintézhesse. S az első lépés, mely pe
dig a legnehezebb, már megtörtént. Tegye meg Ö 
Felsége a többi lépést is, és minden lépése egy 
történeti mozzanat leend. E haza földének keble 
visszaadta már O Felségének a benne rejlett leg
drágább kincset, a magyar szent koronát. Adja 
vissza most O Felsége e haza földének azokat, a 
kiket e föld nélkülöz: adja vissza ennek buj
dosó fiait, adja vissza számkivetett alkotmá
nyát. (Helyeslés.) Cajus Popilius Lenas, a ki az 
egyiptomiak ügyében a római tanács által Antio-
chus syriai királyhoz küldetett követül, egy kört 
vont botjával a porban a király körül, mondván 
neki, hogy mieló'tt ezen körből kilépne, tudassa 
elhatározását, mire a király azonnal Ígérkezett is 
teljesíteni a római tanács kivánatáit. Engedje Ö 
Felsége, hogy a mi bizalmunk és reményeink is 
képezhessenek körüle egy kört. Tegye Ő Felsége, 
hogy ezen körön belül valósítsa forró óhajtásain
kat, és mikép Antiochus fogadta el aztán oda 
nyújtott jobbját a római követnek, fogadhassa el 0 
Felsége is a nemzet hódolatának legmagasztosabb 
jelvényét, a királyi felavatást. 

A mi föladatunk pedig, kik a nemzetet kép
viseljük, rideg, s a törvény s a rajtunk fekvő fele
lősség által korlátolt. A középkori lovagok szigorú 
fogadalmát, melynek következtében némelyek éve
kig némán maradtak és sisakjokat föl nem nyitot
ták, nálunk az ösztönszerű és föloldhatlan kö
telesség érzete fokozza. Elnémultunk volt hosszú 
időig, és midőn most már szólnunk lehet is, az ag
godalom és tartózkodás vértezetet mindaddig nem 
tehetjük le, mig a nemzet kívánalmai teljesítve nem 
lesznek. Nekünk minduntalan füleinkbe hangoz
tatja a nemzet azon szavakat, melyeket a német 
költő mondott saját hazája képviselőihez, s melye
ket igy a Lajtán túl is meg fognak érteni. (Ilall-

! juk ! Zaj. Az elnök csönget.) 

Es ist so viel schon unterl iandelt ; 
Es ist gesprochen fórt mid fórt ; 
Es ist geschrielien und gesandelt : 
So sprecht nun euer letztes Wort . 
Und kaim es nieljt sein Ziel erstreben, 
So tretet in das Yolk zurück; 
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Dase ihr vom Rechte niehts vergeben, 
Sei euch ein lohnend stolzes Gliick. 

Lehet, hogy a kérdés megoldása ezúttal sem 
sikerül. Lehet, hogy ismét a megpróbáltatás nap
jai következnek ránk. Lehet , hogy ismét tűr
nünk és kénytelen-kelletlen várnunk kell. A savoyai 
ház egyik ős herczegének jelszava volt: „Csillago
mat várom." És ime azon háznak csillaga, habár 
századok múlva, csakugyan föltűnt. Nagy ideje, 
t. ház, mióta mi is, szegény, elhagyott magyar 
nemzet, várjuk csillagunkat. De Isten meghozza 
már, és talán közelebb, mint gondolnók, s meg
hozza a napot, hogy nem hijába várjuk azt. (He
lyeslés.) 

Ráday László gr. jegyző: Tisza Lajos! 
Tisza LajOS: Tisztelt ház! A. fenforgó kér

dés alkalmából a helyzet földerítésére szebbnél 
szebb illustrátiókat hallottunk; ezekhez valami 
ujabbat hozzáadni, alig érzem magam képesnek. 
Én szorosan a fenforgó két tárgyhoz kívánok szólni 
pár szót, előadván, hogy a két indítvány közül 
melyiket és mily indokoknál fogva pártolom. 
(Halljuk íj 

Ha a nov. 17-ikei kegy.kir . leiratot átnézem, 
nem bironi kiolvasni belőle, még fölfegyverzett 
szemmel sem, mi itt mondatott: hogy abban.elvi
tathatatlan közeledés mutatkozik alkotmányos jo
gaink visszaállítása felé. Előre kell bocsátanom, 
hogy rám annak, simább vagy élesebb tollal van-e 
ily okmány szerkesztve, befolyása igen csekély, s 
a puszta ígéretek és phraseologia varázshatásu
kat rám már régen elvesztették. Én ha egy ok
mányt átnézek, összes figyelmemet igyekszem an
nak lényegére öszpontosítani. Már pedig, ha ezt 
teszem jelen esetben, fájdalommal kell bevallanom, 
hogy tisztán átérzik ez okmányon azon politika 
tovább fűzése, mely irányunkban, hogy messzebb 
vissza ne menjek, 18 év óta folytattatik. (Bal fe
löl: Ugy van!) A Bach-rendszer épen ugy, mint 
az okt. 20-kai diploma, s az azt méltóan magya
rázó februári pátens, a magas királyi trónbeszéd, és 
az azt magyarázó marcz. 3-dikai kegy. kir. leirat, 
ép ugy, mint az előttünk fekvő k. kir. leirat egy 
és ugyanazon politika sugallata, melynek czélja, 
absolutismussal, ha lehet, alkotmányosság czége 
alatt, ha már amúgy sehogysem lehetett, Bécsben 
öszpontosítani a törvényhozás és végrehajtás kö
réből mindazt, minek kizáró független alkotmá
nyos kezelése egy nemzet létezhetésének conditio 
sine qua non-ja, s melytől ha megfosztatik, min
den ország végtére is geographiai fogalommá sü-
lyed alá. 

Vagy talán ott mutatkozik a közeledés, hogy 
azon föltétel mellett, ha a nemzet ezen sarkalatos 
jogairól, melyeknek alkotmányszerü gyakorolha-
tása végett van épen szüksége a felelős miniszte-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 8 / 6 III. 

riumra, eleve le fogott mondani, megígértetik neki, 
hogy — akkor a mikor, annyi a mennyi, s talán 
olyan a milyen — felelős miniszter fog számára 
kineveztetni, kiknek közreműködésével majd gyni-
nasiumokat alapithat, vicinális útjait megkavicsol
hatja, s több efféle nem izgató dolgokat végezhet ? 
Hát ez azon nagy vívmány? E csalétekért, meg
vallom, nem vagyok hajlandó belekapni a horog
ba, melyen az nekünk nyujtatik. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

De jól fölvéve, hogy csakugyan némi közele
dés mutatkozik a marcz. 3-ikai kegy. k. leirat óta 
— mit stylaris tekintetben nem is tagadok — azon 
kérdést vagyok bátor föltenni, t. ház! hogy, ha 
ennyi közeledéshez, mely itt észlelhető, nyolcz hó
nap s a közbejött világrenditő események szüksé
geltettek : ezen arányban hány kerek esztendő, és 
mi minden események közbejövetele kívántatik, 
inig ez utón a találkozás megtörténhetik? Az én 
mathematikai ismereteim e probléma kidolgozására 
nem elégségesek. 

Valóban én azon gyanúban élek, hogy a kor
mány rúdját tartó férfiak azon igen közönséges 
angol közmondást: time is money, az idő pénz, 
nem ismerik: mert mig ez utóbbinak folytonos 
szükségét látják, addig az előbbit gond nélkül fe
csérlik. Mintha csak a század elején élnének, mi
dőn a népeket boldogitó szerződések puha vánko-
sain hosszú évtizedekig pihenhettek az akkori, 
irigylésig boldog államférfiak, s nem most élnének, 
a XIX-ik század második felében, a gőz és villany
delej uralma alatt. Ha azonban, t, ház, a kormány
férfiak be nem látják az idő értékét, nekünk, az 
országgyűlésnek, kötelességünk, még pedig a nem
zethez személyében közeledett uralkodó irányában 
épen ugy, mint a nemzet irányában, megoldásra 
sürgetni az alkotmányviszály kérdését. 

Én ez indokból Tisza Kálmán indítványát 
pártolom. Eljöttnek látom én is az időt, midőn, ha 
sikert akarunk aratni, határozottan kell föllépnünk. 
Épen a politikai morál követeli ezt tőlünk, mely
nek első pontja, hogy minden törvényhozó tes
tület érezze saját méltóságát, s önmagát le ne járja. 
(Helyeslés bal felöl.) 

Elismerem, hogy a szigorú jogfolytonosság 
alapján már a marczius 3-dikai kegy. kir leiratra 
Tisza Kálmán jelen indítványa értelmében kell 
vala legalázatosabb föliratunkat szerkeszteni. De 
vegyük figyelembe, tisztelt ház, az akkori hangu
latot : a nemzet, s még inkább a képviselő testület 
kebelében nem lohadt volt még le azon bizalom, 
melylyel a kormányférfiakat fogadta azon remény, 
hogy akarni is fogják, sikerülend is nekik a re-
stitutiót rövid időn kieszközölni. Ez legyen indo
kolása a ház részéről ez irányban tett concessionak. 
Válaszul szerkesztett legalázatosabb föliratunkban 
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kifejtettük, hogy igazság és opportunitás egyaránt 
sürgetik alkotmányunk rögtöni visszaállítását. Ez 
bizalmat tanúsított volna a kormány részéről a 
nemzet iránt, bizalmat költött volna a nemzetben a 
kormány iránt. E föliratunknak eredménye, nyolcz 
hónapi várakozás után — mely alatt, mig a ház el 
nem napoltatott, régi magyar szokás szerint jót 
remélve, roszat érve folytattuk munkálkodásunkat 
— a nov. 17-kei k. k. leirat. 

Hiszi-e a tisztelt ház, hogy az april 23-ikai 
föliratunknál sikeresebb lesz jelen föliratunk, ha 
elévülhetlen jogainkról ismét elmondjuk is mindazt, 
mit ott elmondtunk, s ha nem kölcsönzőnk annak 
több erőt az által, hogy tiszteletteljesen kiderítjük, 
miszerint, a mit a képviselő testület egyszer jó re
ménység fejében, a jogfolytonosság rovására, saját 
felelőssége mellett elmulasztott, azt ma már. midó'n 
a táplált reményt a nov. 17-ikei kegy. kír. leirat meg
dermesztette, megtenni kötelességének érzi, s kény
telen nyilvánítani, hogy mig az alkotmány hely
reállítva nincs, további tárgyalásokba nem bo-
csátkozhatik ? Épen, mert a marcz. 3-kai k. k. le
irat után nem tettük ezt, ma kettős kötelességünk 
azt megtenni. (Balfelöl: Ugy van!) 

S én ebben a kiegyenlités művére semmi hát
rányost nem láthatok. Ugyan i s : vag}^ el van ha
tározva a kormány, ez alkotmányviszályt, ha más
kép nem lehet, a nemzet által kívánt alapokon 
is megoldani, s ez esetben, ha semmi más akadály 
nincs, csupán ezen határozottabb föllépésünk miatt 
bizonynyal nem fogja az egyezkedés fonalát el
metszeni , sőt az esetben azon hasznát veendjük 
e föllépésünknek, hogy a jelen tétovázó politika 
menetét gyorsitandja ; vagy el van határozva a 
kormány, jelen álláspontját semmi áron el nem 
hagyni, s az esetben eredménye az lesz, hogy há
rom-négy héttel előbb tudjuk meg, mit várhatunk 
e kormánytól. Én ezt is előnynek tartom: minek 
hitegessük addig is magunkat és egymást kölcsö
nösen ? A szakítás, ha jönnie kell, így is, ugy is 
osupán a kormánytól jöhet az által, ha annyiszor 
kifejtett jogos követeléseink teljesítését végkép 
megtagadja. Az önszemrehányás gyötrelmei ez 
utón nem fenyegetik a nemzetet. (Helyeslés bal felöl.) 

S e miatt nyugton végezném is beszédemet 
annak megújításával, hogy Tisza Kálmán indít
ványát pártolom, ha tegnapelőtt e házban egy párt, 
illetőleg a nemzet tekintélyes része, oly gyanúsí
tással nem illettetett volna — igaz, fátyolozottan, 
de mely fátyólon mindenki átlátott — melyet visz-
szautasitani kötelességemnek tartom. Biztosithatom 
t. képviselőtársamat, hogy nem áll egyedül, mi
dőn minden törekvését, oda irányozza, hogy ha
zánk mielőbb állami szervezetének birtokába jus
son ; midőn azon nemesebb eszme vezérli mindenek 
fölött: nemzetünk fentartása, megmentése, bármi 

körülmények között. Igenis ez a czél, és minden 
egyéb csak eszköz. De bocsásson meg tisztelt kép
viselő társam, a gyanúsítás ez eszközöknek nem a 
legjobbika. Elhiheti, hogy bizony alig van valaki 
ma már, ki boszupolitikát űzne: tudjuk azt, hogy 
se az antipathia, se a sympathía politikája nem 
czélra vezető; a mi számunkra csak egy biztos po
litika van : a jogfolytonosság terén tántorithatlan 
megmaradás. (Ugy van!) Ez a politika tette e nem
zetet egygyé, ez tette erőssé. 

Azt e nemzet valóban kiérdemelte volna ma
gán hosszú évek során tűrt szenvedései árán, 
hogy legalább saját fiai fölismerjék s belássák, mi
szerint, ha nincs nyomás, nincs erőszak, mely al
kotmányos jogai és múltja föláldozására kénysze-
rithesse: nincs nyomás, nincs erőszak, mely alól 
menekvési vágya elszeleskedett politika utáni kap
kodásra birja. 

Tudja azt ma már mindenki, hogy csak azon 
nemzet számithat állandó fenmaradásra, mely élet
erejét önmagából képes meríteni. Ez életerő meg
van e nemzetben. Bizonyítják ezt a közel múlt 
küzdelmei. A nemzet bilincsbe verve, elnyomói
nak fegyver és pénz rendelkezésökre, s e küzde
lem alatt a nemzet tekintélyben és európai jelen
tőségben gyarapodott, mig elnyomói kénytelenit-
tettek egymás után letűnni a politikai láthatárról. 

De ez erőnek egy titka van, tisztelt ház! És 
ez az összetartás. Ez meggyőződésem; s bár képes 
volnék e meggyőződést gyönge szavammal erő
sen oltani be mindenki keblébe! Az emiitettem 
küzdelmek között a haza minden polgára, vallás-, 
rang- s nemzetiségi különbség nélkül, összetett vál
lakkal egy tömör phalanxot képezett, mely bár-
merről jött légyen az ellenséges irányzat, rögtön 
arczot formált ellene. A nemzetnek 1861-diki föl
lépését mi tette Európa-hirüvé, ha nem az, hogy 
az összes nemzet mint egy ember állott minden 
nyilatkozata mögött'? Ne tegyük tehát mi ez össze
tartást lehetlenné a jövőre, ne hajtsuk a vizet elle
neink malmára mi magunk; czélunk csak egy és 
ugyanaz lehet, ha a kiviteli eszközök némelyikére 
nézve különbözik is nézetünk. 

Csak még egy kérdést legyen szabad tisz
telt képviselőtársamhoz intézni. Ha ez úttal nem 
sikerülne a kiegyenlités müvét az ő eszméje sze
rint is valósítani, s a provisorium csavarjait ismét 
jobban megszorítanák rajtunk .• Quid tunc ! ? Nem 
volna-e aztán keserves, ha a gyanusitások által egy
mástól végkép elidegenített pártok a közös nyo
más ellen nem bírnának többé közös ellenállást 
gyakorlani, de mindenik egymásra duzzogva más
más zugba volna kénytelen vonulni? 

Beszédemet azon reményem kifejezésével zá
rom be, hogy ez nem fog megtörténni, s jó, mint 
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balsorsban, békésen fogunk haladni egymás mel
lett a közös ezél felé. (Helyeslés.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Szász Károly! 
Szász K á r o l y : T .ház ! Szorosan a tárgyhoz, 

a kegy. kir. leirathoz, s a ház asztalára letett két in
dítványhoz kivánok szólani. E határok közt marad
nom, int az, hogy a t. ház türelmével visszaélni 
nem akarok (Halljuk! Halljuk!), s mert a con-
jecturális politika széles tengerére bocsátani gyön
ge sajkámat úgy sem merészelném. Mi lesz ekkor, 
vagy akkor, mi következik eme vagy amaz eshe
tőség u tán : nem tudom; de azt tudom.hogy köte
lességünket minden adott perczben teljesítenünk 
kell ; a mit a haza ránk bizott, a mit a haza tőlünk 
vár, az alól semmi körülmények közt nem lehet, 
nem szabad kivonnunk magunkat. 

A kegy. kir. leiratnak sem ereszkedem hosz-
szasabb bírálatába. Nem tudom, milyen hatást tett 
ez okmány a t. ház tagjaira; én egy szempontból 
mesterműnek mondanám azt : mert ha czélja az 
volt, hogy roszabbnak mutassa magát, mint a 
minő valóban, s az által kelletén túl is lehangoljon 
s elkedvetlenítsen, ha azon kevés jót, a mit nyújt, 
vagy inkább igér, úgy el akarta burkolni, hogy 
csak nehezen legyen megtalálható, azt pedig, a mi 
lehangol és megdöbbent, szembeszökő előtérbe 
akarta állítani, — ha ez volt czélja, azt, mondha
tom, nem csak nálam, de talán országszerte teljes 
mértékben elérte, s ez esetben valódi kis mestermű. 
(Derültség.) Hiszen tagadhatlan — bocsásson meg 
a közvetlen előttem szólott tisztelt bará|om, de még 
is tagadhatatlannak tartom — hogy a nov. 17-di-
kei kegy. kir. leirat a marczius 3-dikaihoz képest 
nem épen csekély közeledést foglal magában: 
mert hiszen azt, mit az megtagadott, vagy hallga
tag mellőzött, a felelős parlamentáris kormány el
vét kimondja; mit az sürgetőleg követelt, a recon-
stitutio előtti revisiót, nem sürgeti tovább, sőt azt 
mondja, hogy jogos kívánalmainknak immár kü
szöbén állunk. (Zaj a hal oldalon. De csak mondja!) 
De mind ez mily halványan, mily burkoltan, mily 
háttérbe állítva, igazán — mint tegnapelőtt egy 
kitűnő szónokunk monda — mintha csak egy lát-
körünkön kivül levő test ránk eső bágyadt ár
nyéka volna! Ellenben mind az, mi még most is jo
gaink tagadását vagy megszorítását czélozza, mily 
kirivólag, mily bántólag van előtérbe oda állítva; az 
a bizonyos három pont mily magasan emelkedik ki 
az egésznek lanyha szövegéből, mily ijesztőleg van 
oda állítva, hogy ne mondjam oda lökve, mintha 
a Tátrát, Fátrát és Mátrát látnám a sekély lan
kaságból kimagaslani zordon , kietlen, áldatlan 
ormaikkal! A kormány , szeszélyes nagybácsik 
szokása szerint, egy kis kedvet akart nekünk csi
nálni, de azt egy úttal már előre el akarta rontani. 
(Derültség.) Nekünk azonban kedvünket elrontani 

hagynunk nem szabad, hanem zavartalan nyuga
lommal mennünk kell az önmagunk által kijelölt 
utón. (Helyeslés. Zaj.) 

Hyen lévén, uraim, a kegy. kir. leirat, ter
mészetesnek találom, hogy azzal szemben, még 
mindig lefoglalva tartott jogainkat követelnünk, 
alkotmányunk tettleges helyreállítását sürgetnünk 
kell. S ebben a ház asztalára tett mindkét ja
vaslat, és azt hiszem, az egész ház minden tagja ki
vétel nélkül megegyezik. Hogy ezt pártolom, mon
danom sem kell; ámbár nem tehetem, hogy ki ne 
fejezzem , hogy e részben is Pest belvárosa érde
mes képviselőjének körvonalozását fogadom el, 
mint a mely erőteljesebb, határozottabb, s minde
nek fölött kifejezőbb (Helyeslés a jobb oldalon), mint 
Debreczen városa egyik érdemes képviselőjéé. El
tér azonban a két indítvány egymástól abban, mi 
a leiratnak a 15-ös albizottság munkálatát érintő 
pontjaira adandó feleletet illeti. Mig DeákFerencz 
t. képviselőtársunk indítványa kimondja, hogy 
ama munkálat még nem fekszik a ház előtt, s arra 
nézve a ház csak akkor fog nyilatkozhatni, ha az 
a 67-es bizottság által ide fog terjesztetni, egy
szersmind azonban a ház marczius 1-ei határo
zatát teljes érvényben kívánja fentartatni: addig 
Tisza Kálmán t. társunk a leirat e pontjait tulaj
donképen mellőzni, s egyenesen azt kívánja ki
mondatni, hogy a ház, alkotmányunk tettleges 
visszaállítása előtt, immár tovább nem mehet s 
még bizottságilag sem munkálódhatok. 

Mellőzve, t. képviselőház, azt, hogy a hoz
zánk intézett szóra még akkor is felelni illik és kell, 
ha arra egyebet nem is mondhatunk, mint azt, 
hogy a dologra érdemleg még nem felelhetünk, 
mellőzve, mondom, ezt, őszintén megvallom, tel
jességgel nem látom elégséges okát annak, miért 
kelljen a háznak marczius l-jén hozott végzését, 
melyet még a marczius 3-dikai leirat után is fen-
tartott s melynek végig vitelében csupán az elna
polás szakította meg, a november 17-dikei le
irat után megváltoztatnia. Hiszen a túlsó oldal 
tisztelt tagjai, s ezek közt maga a tisztelt indítvá
nyozó is, sokkal a marczius 3-ikai leirat után is 
részt vettek a 67-es, illetőleg 15-ös bizottság mun
kálkodásaiban; részt vettek — mint magok mon
dák s mint tudom — azon reményben, mely az 
egész házat marczius 1-én hozott végzésének fen-
tartására birta, azon reményben t. i., hogy azon 
idő alatt, mig a 67-es választmány elkészül munká
latával, alkotmányunk tettleg is helyre fog állít
tatni. Munkálkodjanak tehát tovább is ezen remény
ben, melyhez a jelen leirat, ha csak egy lépéssel is, 
de tagadhatatlanul közelebb vitt mindnyájunkat; 
hisz a 67-es választmány még nem fejezte be mun
kálatát, s így a remény utolsó határideje még nem 
járt le ; {Ellenmondás a bal oldalon) bár a lejárás-

5* 
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hoz, mint a tizenegyen lévő óramutató az óra kon-
dulásához, már igen közeljutott. (Helyeslésjobbról.) 

Én, t. ház! őszintén megvallom, hogy azok
ban, mik eddigelé a túlsó részről elmondattak, okot 
azon végzés megmásitására teljességgel nem látok; 
sőt mind magában az indítványban, mind az azt 
támogató beszédekben tudnék okokat és érveket 
találni épen a ház által megkezdett munka foly
tatására: (A bal oldalon : Tehát hallj tik!) mert hiszen 
mind maga az inditvány, mind annak egyik támo
gató szónoka Podmaniczky Frigyes b . barátom, 
csak az imént is jónak látta kiemelni, hogy szük
séges és kivánatos a különböző nemzetiségek s 
egyéb érdekek mielőbbi kielégítése. És kérdem: 
vajon ez érdekeknek nagyobb megnyugtatására 
szolgál-e tétlenségünk? (Zaj a bal oldalon.) Vagy 
ha a jelen szomorú körülményeknél fogva törvé
nyeket nem hozhatunk, legalább azok hozhatására 
készségünket, előmunkálataink tovább folytatásá
val, bebizonyítjuk ? (Helyeslés a jobb oldalon.) Vajon 
azzal nyugtatjuk-e meg inkább ama kielégítést váró 
érdekeket, ha munkálatainkat nem folytatjuk, vagy 
az által , ha azoknak kielégítése érdekében el
megyünk addig, meddig a törvényes állás és a 
nemzeti becsület engedi ? (Helyeslés a jobb olda
lon.) Mert, uraim ! Podmaniczky báró tisztelt ba
rátom szükségesnek látta, talán ellenünkben oly 
nyomatékosan kiemelni , hogy ő csak oly ki
egyenlítésben nyugszik meg, s csak oly megol
dáshoz nyújt segédkezet , mely hazánk jövőjét 
biztosítja: én ugyanezt részemről is, minden félre
magyarázás kikerülése végett, ellenében szintén 
nyomatékozni kívánom. (Helyeslés a jobb oldalon.) 
De ez iránt egészen nyugodt is lelkiismeretem: 
mert míg szorosan törvényhozói munkába eddig 
se fogtunk, s alkotmányunk helyreállítása előtt 
bizonyosan ez után se fogunk: azt nem mondtuk 
soha, hogy előkészítő munkálkodással, anyaggyűj
téssel nem foglalkozhatunk ; sőt azzal tettleg fog
lalkoztunk is, nem csak a 67-es közösügyi, ha
nem több rendbeli nagy választmányainkban is bi
zottságilag, melyeknek azonban munkálatai, ha 
egészen elkészülnek is, törvény érvényével nem 
birhatnak a mindkét részről kiegészített törvény
hozás közmegegyezése nélkül. (Helyeslés a jobb ol
dalon.) Ezzel, azt hiszem, semmit se vétünk a 
legszorosabb politikai óvatosság ellen, melyre Ti
sza Kálmán tisztelt barátom, indítványát támoga
tó beszédében, hivatkozott. Az óvatosság, t. ház! 
mint minden a világon, különbözőleg fölfogható. 
Az evangeliomi szolga is óvatosságnak nevezte a 
maga eljárását, midőn a gazdája által rá bizott egy 
talentomoeskát, a gazda szigorától való félelmében, 
hevertette, mig az öt és tiz talentomos két szolga a 
rá bízottakkal kereskedett, munkálkodott, sáfár-
kodék. Ránk gazdánk, a nemzet, nem bizhatott, 

fájdalom! tiz talentomot, mint bizott volna akkor, 
ha törvényes alkotmánya egész teljességében ke
zében van ; de bizott egyet, annyit amennyit biz
hatott, alkotmánya visszaszerzését, s annak érde
kében előkészítését azon munkálatnak, mely a tör
vényhozás nagy épületéhez a szükséges anyagot 
szolgáltatandja; s a meddig megbízása terjed, 
s a meddig törvénye és becsülete sérelme nél
kül munkálkodhatunk : addig munkálkodnunk kell. 
{Helyeslés a jobb oldalon.) Tőlünk azt — ter
mészetesen — nem várja a nemzet, hogy al
kotmánya fölött alkudozzunk, s a törvényhozói 
jogból őt megillető részét föladjuk, vagy könnyel
műen elharácsoljuk; de azt várja és követeli, 
hogy, épen alkotmánya visszaszerzése érdekében, 
se a kérés ostromával, se a munka fáradalmaival 
föl ne hagyjunk. (Helyeslés.) 

Pártolom^egész terjedelmében Deák Ferencz 
indítványát. {Élénk helyeslés a jobb oldalon.) 

R á d a y Lász ló gr . : T. képviselőház! Hin
nünk kell, vagy helyesebben: hinnünk kellett, 
hogy a kormány, okulva a súlyos tapasztalásokon, 
véget akar vetni azon mindkét részre sorvasztó 
törvénytelen állapotnak, mely jelenleg hazánkban 
uralkodik. Hinnünk kell, helyesebben mondva : 
hinnünk kellett, hogy a kormány találkozni akar 
őszintén a nemzettel, hogy a kormány óhajtja a 
kiegyezkedést; sőt a jelenlegi tanácskozás tárgyát 
képező kegyelmes királyi leiratban a kormány 
őszintén bevallja , hogy ezt az utóbbi esemé
nyek eíutaiithatlan követelésének elismeri. Ez 
ország képviselő testülete, már az 1861-ik évben 
oly remekül szerkesztett két föliratában, és a múlt 
ülésszak föliratában is, nyíltan, őszintén, minden 
utógondolat nélkül, késznek nyilatkozott a kiegye
zésre, és találkozási helyül kimutatá a soha jogilag 
meg nem szüntethető jogfolytonosságnak az örök 
igazság fáklyájával bevilágított terét; nyíltan és 
őszintén kinyilatkoztatta egyszersmind azt is, hogy 
a kiegyezés létrejöhetése czéljából áldozni kész, ál
dozni kész sokat, mit álladalmi önállásának, élete 
ezen egyetlen és legfőbb föltételének föláldozása 
nélkül áldozhat; a kormány pedig jónak látta, foly
tatván szakadatlanul az absolutismus gyászos mun
káját, ezen őszinte és nyilt nyilatkozatokra előbb 
a jogeljátszás gyilkos theoriájával, és utóbb az 
elvben elismerés „Nesze semmi fogd meg jól* el
vével felelni. (Zaj, derültség, ügy van!) 

Hogy hova vezette a birodalmat e politika-, 
azt ecsetelni nem föladatom: a ki erre nézve ma
gának biztos tudomást akar szerezni, menjen Sol-
ferino és Königgratz vér áztatta mezeire; olvassa 
meg a villafrancai és prágai békekötések pontjait; 
elmélkedjék a fölött, mik történnek jelenben, kü-

I lönösen egész Németországban; számlálja meg a 
| megszámlálhatlan államadósságokat; tekintsen szét 
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a Lajtán innen és Lajtán túl : és ha az összes foga
lomvilágban egy e képhez hasonlót keres , alig 
hasonlítható ez véleményem "szerint jobban más
hoz, mint egy requiemhez, melyben a róm. kath. 
liturgia szerint nincs glória , nincs credo , de van 
csak örökös offertorium, végén pedig hiányzik a 
benedictio. (Tetszés a bal oldalon. Taps.) 

De azt mondhatja valaki erre nékem, t. ház: 
íme a kormány megváltoztatta eddigi politikáját, 
okulván az eddigi tapaszfalatokból, kivetkőzött a 
jogeljátszás és abáolutismus elméletéből. Ha ez 
igaz, uraim, kérdem: mért nem fogadja el tehát a 
kormány találkozási helyül azon tért, melyet neki a 
hu és hűségét számtalanszor a vérkeresztség által is 
megpecsételt nemzet oly őszintén és annyiszor föl
ajánlott ? Kérdem . tisztelt ház , ha ez igaz : miért 
nem követi a kormány csak a közönséges életből 
vett azon példát, hogy ha egy ellenemmel őszin
tén, nyíltan, utógondolat nélkül ki akarok békülni, 
egy oly ellenemmel, kit a kedvező szerencse és 
idegen kölcsönzött erő által letörni szerencsés vol
tam , nem azt követeli-é az annyiszor emlegetett 
bizalom, loyalitás, nem azt követeli-e maga a bé
ke tartóssága iránti hit , hogy ne alkudozzam a le-
nyügzöttel , hanem oldozzam fel lánczaiból, aztán 
lépjek vele szembe és egyezkedjem, mint szabad 
ember szabad emberrel? Csak így hiszem létre jö
hetni a biztos kiegyezkedést, csak így hiszem, hogy 
a kiegyezkedés tartós és üdvhozó lehet. (Helyes
lés a bal oldalon.) Azonban a jelenlegi kormány 
folytatván mindenben az absolutismust, eresztett-e 
meg a nemzet lánczain csak egy szemet is ? Nin-
csenek-é még jelenben is lefojtva helyhatóságaink? 
Nem szedik-é jelenben is erőszakos katonai execu-
tiók a már koldussá lett nép utolsó filléreit ? Nem 
hurczoltatnak-e jelenben is e hon fiai önkényesen, 
világos törvények ellenére, el családi köreikből? 

És midőn, t. ház, a nemzet képviselői, lefojt
va mindezen fájdalmat szivökbe, készségök vilá
gos bemutatására hozzáfognak az előmunkálatok
hoz : a kormány úgy tesz előre is a nemzettel, 
mint a gondos atya, ki gyermeke játszó kardjából, 
még pedig csak játszó kardjából, azért csupán, 
hogy később valami baj ne essék, meghagyván hü
velyét és markolatát, igér rá szép piros kardkö
tőt, de a pengét el akarja venni. Ilyennek találom 
én, t. ház, a jelenlegi királyi leiratot. Folytatását 
látom benne az eddig is annyiszor hangoztatott 
üres ígéreteknek, a nélkül , hogy hazánk jövendő
jére nézve legkisebb reményt meríthetnénk. 

Van azonban ama k .k . leiratban egy hely, a 
melyről azt hiszem, hogy a haza minden gon
dolkozó férfiának szivében örömöt gerjeszt: és ez 
az egy hely az, mely a birodalom lajtántúli népei
nek felelős kormányzatot igér. Én őszintén, szívem 
mélyéből üdvözlöm a lajtántúli népek felelős kor

mányzatát ; kívánom, hogy minél hamarabb egész 
kiterjedésében élvezhessék; és midőn ezt teszem, 
ezt nem csak az önzetlen emberbaráti szív mondat
ja velem, de mondatja egyszersmind azon erős tu
dat , hogy valamint ők a mi , úgy mi az ő felelős 
kormányzatukban találhatjuk meg alkotmányos 
életünk legerősebb biztosítását. Kimondotta ezt 
már az 1847. és 1848-iki pozsonyi országgyűlés
nek fölirata, midőn így szól O cs. kir. Felségéhez, 
V-ik Ferdinánd, Magyarország királyához : „Nyug
tassa meg Felséged a kedélyeket, adjon birodalma 
többi népeinek is constitutiót! * (Helyeslés.) 

De visszatérve a kegy. kir. leirat közvetlenül 
bennünket érdeklő tartalmára, miután én azt 
olyannak látom, mint imént előadtam: vélemé
nyem szerint is nem tehet a t. képviselő testület 
egyebet v mint , hogy egy újabb föliratot in
tézzen O Felségéhez, mely föliratban előadván 
a már annyiszor előadottakat, kérje és sürgesse 
a már annyiszor kérteket. S ezen föliratban elke-
rülhetlennek s szükségesnek látom egyszersmind, 
nehogy szokás szerint ezt ismét fölhasználják el
lenünk, hogy a t. képviselőház a felelősséget e te
kintetben magáról elhárítsa, kifejezni azt, hogy a 
képviselőház, mihelyt jogos és törvényes követel
ményei kielégíttetvén, ez országban a törvény és 
alkotmány teljességben vissza lesz állítva, első és 
legszentebb kötelességének ismeri, e hazában lakó 
nem-magyar nemzetiségű, minden hitfelekezetű, 
de a haza ép oly hŰ s a hazát forrón szerető fiai
nak jogos és alkotmányos kivánatait törvény ál
tal biztosítani. (Helyeslés.) De szükségesnek találom 
egyszersmind kimondatni ezen föliratban — ez 
esetben a további készségnek kinyilvánítása mel
lett— azt, hogy mindaddig, mig e hazában a tör
vényes állapot teljességben és nem elvben, de 
tényleg visszaállítva nem lesz. tovább megkezdett 
munkáinkban nem haladhatunk. 

Elismerem én, t. képviselőház ! részben azon 
nyeremények nagy fontosságát, melyeket Buda 
városa érdemes képviselője néhány nap előtt itt e 
házban a közös viszonyok miként rendezése tár
gyában már kiküldött bizottság eddigi működése 
által ránk nézve eredményezetteknek nyilvánított; 
de bátor vagyok kérdeni: vajon nem azon remény
ben választotta-e meg a t. képviselőház a bizottsá
got, és megválaszthatta volna-e azon remény nélkül? 
vajon nem azon reményben utasitotta-e a t. ház a 
bizottságot működésre, s utasíthatta volna-e azon 
remény nélkül, hogy jogos és méltányos kívánal
maink , az országban a jogállapot visszahelyezése 
által, a legrövidebb idő alatt ki lesznek elégítve ? 
S ha e remény teljesítését veszszük a mai napig vizs
gálat alá, megfelelnek-e arra a tények? ha pedig a 
reménynek jövendőbeli teljesítése felé nézünk, meg
felel-e arra a kegy. kir. leirat? Kérdem, ha vajon. 
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más volt-e az egyedüli ok, hogy a bizottságot 
már a múltkor kineveztük, mint az, hogy a kép
viselőház készségének élő bizonyságát adja ? Hogy 
a készség mi módon viszonoztatik, erre megfelel 
a kegy. kir. leirat. Ha azon előnyök, melyeket 
az általam igen tisztelt képviselő úr múltkori be
szédében fölhozott, valóban léteznek, bátor va
gyok kérdeni, hogy azon munkálat, mely okvetle
nül azon előnyöket ránk nézve már eddig is ki
nyerte , nyert-e súlyában valamit az által, hogy 
jelenleg még csak a 15 tagból allé alválasztmány 
többségét biró munkálat folytattatván, az talán a 
67 tagból álló bizottság jóváhagyását is kinyerni 
szerencsés leend ? Én részemről ez által e munká
latnak stílyát és hatását legkevésbbé sem látom 
nevelhetni, mert azt hiszem, hogy jelen körülmé
nyek között ez az, a min túl a jogfolytonosság vi
lágos megsértése nélkül semmi esetben és semmi 
szin alatt tovább nem mehet a ház; ha pedig el
lenben a további működés megszüntetik, ez által 
két positiv nyereményt látok részünkre: egyik az, 
hogy lehetlenné tettük a jelenlegi kormánynak, 
hogy 0 Felségét tovább a kíegyezkedés ez úton 
létre jöhetése reményével kecsegtesse : és ebből fo-
lyólag másodszor az , hogy én hiszem 0 Fel
sége nyilvánított alkotmányos érzületétől, s ezt 
azoknak, kik a munkában tovább haladni akarnak, 
természet szerint még inkább kell hinniök, hogy, 
ha látva az eddig követett eljárás czéltalanságát, 
minden időveszteség nélkül oly tért nyitand, me
lyen, jogos és törvényes kivánalmaink teljesítése 
után, az óhajtott kíegyezkedés létre jöhetend. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

Még egy van, t. ház, a mit ide vonatkozólag 
felelet nélkül nem hagyhatok. (Halljuk!) Egy , a 
túlsó oldalon ülő t. képviselő ur fölemiitette, hogy 
azon esetben, ha tán a munkálkodások megszün
tetése általunk mondatnék ki s a kiegyezés ez al
kalommal ismét létre nem jöhetne : súlyos felelős
ség hárulna ránk. Én, t. ház, erre azt felelem, 
hogy midőn a jogfolytonosság terén állva meg
győződésemet követem, a felelősséget magamra 
vállalni soha sem félek; de igenis félek magamra 
vállalni akkor, ha a jogfolytonosságból, szerintem 
hazám lételének, mindnyájunk üdvének azon 
egyetlen legfőbb védpaizsából, egyetlen lépést en
gedni tudnék. (Elénk helyeslés a bal oldalon.) Csak 
akkor félnék azt magamra vállalni, ha tenni tud
nék valamit, a mi meggyőződésemmel ellenkezik. 

Véleményemet röviden összefoglalva: mondjuk 
ki mindezt egy 0 Felségéhez intézendő föliratban; 
mondjuk el őszintén, mondjuk el nyí l tan, de 
mondjuk el határozottan és mondjuk el azon tisz
telet hangján, mely e nemzet gyermekei kebelé
ben a fejedelem iránt mindig élt. 

Pártolom Tisza Kálmán indítványát. (Éljen
zés a bal oldalon-) 

Tóth Vilmos jegyző: Tóth Lőrincz! 
T ó t h L ő r i n c z : Tisztelt ház! A megelőző 

igen ékes és tartalomdús szónoklatok után, melyek 
azonban, megvallom, nagy részben a napirenden 
levő kérdés szoros keretén túl csapongtak, az én késő 
előadásom bizonyosan csak igen halvány lehet, in
kább csak böngészés, mint szüretelés. Azért csak 
röviden a napi kérdés lényegére fogok szorítkozni, 
úgy, mint az a maga egyszerűségében előttem mu
tatkozik. (Halljuk!) 

Nem fogom a tisztelt szónokokat követni a 
kegy. kir. leirat kritikájában, a melyről nekem 
sem lehet egyéb véleményem, mint hogy abban 
két ellenkező s egymást megsemmisítő szel
lem, Ormuzd és Ármány, a jó akarat és rontás, a 
baladás és negatio szelleme lakik, és azért a maga 
kétértelműségében nem mondathat el velünk egye
bet, mint a mit néhány nap előtt egy igen geniális 
szónok mondott róla, hogy wmajd meglátjuk, mi 
lesz belőle." Mihez én esak azon szerény megjegy
zést vagyok bátor csatolni, hogy ha nem mun
kálkodunk és előre nem haladunk, akkor minden
esetre semmi sem lesz belőle. (Ügy van ! a középen.) 
Nem akarom továbbá a kormányt, vagyis inkább 
annak azon részét, melynek felelősségtelen tanács
adásából ezen kétséges jellemű kir. leirat, és annak 
bizalmat valóban nem gerjeszthető része szárma
zott , tovább űzni azon az úton, a melyen az már 
elég bőven kiszenvedte a két oldalról vesszőzött 
katona fájdalmát, (Derültség) mert megvallom, e te
kintetben én is azon véleményben vagyok, mint 
tisztelt barátom Szentkirályi, hogy tulajdonképen 
nem ismerem ezt a kormányt, nem tudom, kié a 
meglevő bűn és h iba , és a netalán lehető érdem , 
nem tudom, kitől származik a kegy. kir. leiratban 
az, a mi benne némileg jó, megnyugtató, egészsé
ges, és az, mi benne rósz, bántó és amazt meg
mérgező. 

Nem akarok ezúttal bővebben kiterjeszkedni 
azon érvekre se, melyek a ház eddigi többsége el
járásának igazolására az úgynevezett magas po
litikából , az összes európai államviszonyokból, 
Magyarországnak az európai államrendszerben el
foglalt helyzetéből és providentiális történelmi 
missiójából meríthetők, melyekről annak idejében 
hiszen lesz még alkalmunk beszélni; hanem szo
rosan csak indokolni akarom a napi kérdés iránti 
véleményemet, és egyszersmind ezen kérdésnek 
némely, még tán eddig nem érintett húrjait futó
lag megpendíteni. (Halljuk!) 

Két indítvány közt kell választanom : mind
egyik a szigorú és következetes jogfentartás, a 
nemzeti dogmává emelt jogfolytonosság indítvá
nya, s ebben mind a kettő megegyezik; de inig 
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Pest belvárosa t. követének indítványa egyszers
mind a kiegyenlítés és előrehaladás, addig a má
sik indítvány a megállapodás, ső't, mondhatnám, 
a visszalépés jellegét viseli homlokán. Én tehát 
e két indítvány közó'l, előzményeink szerint, azt 
tartom csak helyes- és eorreetnek, és egyszers
mind czélszerűnek, mely a jogok fentartása mel
lett egyszersmind a kiegyenlítést sem hátráltatja. 

Fölfogásom szerint ezen mai napi kérdéshez 
való viszonyunk igen egyszerű. Első és második 
föliratunkban bőven előadtuk törvényes kivána-
tainkat. Ezen törvényes kivánataink, méltó és jo
gos várakozásunk ellenére, nem teljesíttettek, mert 
alkotmányunk tettleg életbe nem léptettetett. A 
jogoknak puszta elvi elismerése pedig, föltéve, 
hogy , mint némelyek állítani akarják, a kegy. kir. 
leiratban benne foglaltatnék is, mi a magyarázat
tól függ , de a mit én abból — megvallom — kiol
vasni nem tudok, de, mondom, ha benne foglaltat
nék is, az nem egyéb, a mint másszor is mondtam, 
mint keserű gúny, Ott hol az élettel és valósággal 
kiáltó ellentétben áll, a mint p . o. ily ellentétben 
áll az adó-megajánlási és kivetési jog elvi elisme
rése azon elzúzó adó-rendszerrel s a nálunk most 
is működő, szeretetre méltó adó-executióval, mely 
alatt országunk népe roskadozik, és a mint kiáltó 
ellentétben áll az ujonczállltási jog elvi elismerése 
Szadovánál és Königgratznél elvérzett fiaink és 
testvéreink hasztalanul elpazarlott vérével. I ly kö
rülmények közt,igen természetes, hogy a jogfoly
tonosság alapján, kivánatainkat ismételve és erélye
sen kell sürgetnünk. Midőn azonban ezt teszszük, 
és midőn e tekintetben előbbi kötelesség-hű eljárá
sunkat folytatjuk, nem lehet egyszersmind letenni 
a háznak azon határozatát, melyet valóban nem 
a kormány iránti udvariasságból, nem annak szép 
szeme iránti hódolatból, hanem egyenesen a mé
lyen érzett szükségesség és saját érdeke által indít
tatva hozott, hogy t- i. a közös ügyek tárgyában 
készítsen egy bizottság előkészitő javaslatot. Ha 
ezen határozat visszavétele a márczius 3-ikai leirat 
után nem találtatott szükségesnek s a körülmé
nyek által motiváltnak, a most fenforgó körülmé
nyek közt is, a mostani kir. kegy. leirat után, mely 
az előbbinél bizonyára nem roszabb, ha egyéb
iránt nem is kielégítő, e szükség nem forog fön. 

A dolog ily egyszerű helyzetében, a melyre 
alapíttatott a Deák Ferencz indítványa, más ol
dalról indítvány tétetett, hogy hagyjunk föl mun
kálatainkkal, mindaddig ne haladjunk azokban 
csak egy lépést se, mig törvényes kivánataink nem 
teljesíttetnek, mig sérelmeink nem orvosoltatnak. 
Igen sajnálom, hogy ennek ellenében az általunk 
követendő eljárás indokolására tovább kell men
nem, mint pusztán csak oda, hogy van a háznak 
egy, ekkoráig teljesítetlen határozata, melyet tel-

1 jesíteni kell, hacsak egészen szokatlan utón járni 
és következetlenségbe esni nem akarunk. Tulaj
donképen ez az, a mi a mai fenforgó kérdésben el
döntő, és minden, a mi ezen túl van, a napi kér
désre, ugy gondolom, nem szorosan tartozik, és 
ennek ellenében csak az érne valamit, ha bebizo
nyíttatnék, hogy azóta oly nyomatékos és meg
győző uj okok fordultak elő, melyeknél fogva ezen 
határozatot most már el kellene vetni. Hitem sze
rint azonban, az országgyűlés elnapolása óta, a vi
szonyokban és körülményekben semmi alapja és 
indokolása nem fekszik annak, hogy leglényege
sebb ügyeink, legégetőbb életkérdéseink megol
dásának szükségét, melyet akkor oly élénken érez
tünk, most már ne érezzük, és hogy, a mi ezelőtt 
Öt hónappal, és pedig a t. ház majdnem átalános 
óhajtása szerint, szükségesnek és elodázhatlannak 
mutatkozott, hogy az most már e perezben fölös
leges és korszerűtlen lenne. (Zaj. Halljuk!) Meg
vallom, t. ház, hogy igen sok történt azóta, mit a 
rósz kormányok keserű tanulságul mutathatnak föl 
a jövő rettentő példájára, és a mi a boszúló Neme
sis létezésének rémképével megdöbbentve hathat 
azon bűnös államkontárok lelkiismeretére, kik 
botor elméleteiknek föláldozták a gyakorlati igaz
ságokat, és az elbizakodottság szemüvegén keresz
tül erőnek látták az erőtlenséget. Az egységes és 
egy kalap alá gyűrt Ausztria, valamint előbb már 
Lombardiát, ugy a legutóbbi egyetlen egy szeren
csétlen hadjárat alatt, elvesztette Adria gyöngyét, 
a szép Velenczét, a kisebb Poroszország által ki
szoríttatott Németországból, és bebizonyította a 
rósz kormányzat régi és ujabb bűnök által oko
zott erőtlenségét. De kérdem, hogy mindezek által 
motiválva van-e az, hogy megszűnt volna már 
dolgaink rendezésének szüksége, hogy megszűnt 
volna azon óhajtásunk, a mely bizonyosan közös 
óhajtása mind azoknak, kik aggodalmas szemekkel 
és gondtelt kebellel néznek a jövőbe ? — Auszt
ria erejében tetemesen megfogyatkozott, a szemér
metlen kormánypolitika kudarezot vallott; de épen 
ez által, és épen ennélfogva, ezen nagy tanul
ságok után, midőn azok, kik a szerencsétlenségnek 
okozói voltak, ha szemeik vannak és látni akarnak, 
láthatják a romlást és pusztulást systémjök nyo
main ; ha füleik vannak és hallani akarnak, hall
hatják a népek panaszait, átkait, és a megelégedet-
legség moraját, mely zúg, mint a haragvó tenger; 
és ha egyátalában érzékök van, érezhetik a köz
vélemény súlyát, járják bár a képmutató peniten-
tia mezítlábas processióját Rómában, (Derültség) 
vagy foglalják el a nekik mindig kedves, mindig 
szükséges, a számukra mindig reservált, és minden 
kormánytól elfogadott elnöki széket Bécsben; ha 
ezen férfiak végre most kénytelenek meggyőződni 
a felől, hogy az általuk követett eljárás a lehető 
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legroszabb volt; midőn a nyugati nagyhatalmak 
egyetemi eg — kivévén csak Dr. Schindlert et Com-
pagnie-t — (Derültség) erélyesen ajánlják Auszt
riának a gyors kiegyezést • midőn az ausztriai né
metségnek józanabb része — innen ismét kivéve 
Dr. Schindlert et Comp. (Ugy van!) — a nagy 
Németországból kiszorítva, azon veszélytől fenye
getve, mely által magunk is fény égettetünk, t. i. 
a kancsuka veszélyétől, most már ezen körül
mények között lemondanak a merev centralisatio, 
a sikertelen germanizálás törekvéseiről: mindezen 
körülmények közt. mondom, kevésbbé, sőt nem 
eró'sebben vagyunk-e hivatva, alaposan remélhetni 
azt, hogy dolgaink rendezése, a függő kérdések 
megoldása kielégitőleg és jövőnket biztosítókig fog 
eszközöltetni ? (Helyeslés) hogy azon birodalmi 
népek, melyek eddig velünk ellentétben voltak, 
most ábrándjaikból kijózanulva, a közel múlt nagy 
tanulságai által okulva, velünk kezet fogva, fogják 
a szabadság nemes és nagy munkáját előmozdí
tani, és hamis prófétáikat, hamis tanácsadóikat ki
utasítani azon templomból, melyet a testvéri egyet
értésnek emelünk? hogy végre 0 Felsége a csá
szár is. meggyőződve, ezen kézzel fogható tanulsá
gok által, az eddigi tanácsadásnak helytelen, veszé
lyes, bűnös eljárásáról, azon útra tér, mely a trón
nak erejét és fényét, a mely egyszersmind népei
nek jóllétét egyedül biztosíthatja, t. i. a törvényes
ség, és a törvényesség bölcs képviselője Deák Fe-
rencz által kijelölt térre ? (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Hogy részleteiben milyen legyen ezen meg
oldás, az a közügyi dolgozatnak érdemére tartozik, 
és a nemzetnek erélye és szilárdsága lelkesen fog 
ellenszegülni minden nyilt és minden beburkolt 
beolvasztási törekvésnek. De most csupán csak ar
ról van szó, hogy munkálkodjunk, hogy előkészü
leteket tegyünk. Milyen legyen az a munkálat, azt 
a nemzet képviselői azon hűségérzettől áthatva fog
ják majd meghatározni, melylyel tartoznak hazá-
joknak, a nép valódi érdekeinek és megbízóik vá
rakozásának. 

Ennek ellenében mit tartalmaz a másik ol
dalon tett indítvány? Nem kevesebbet, mint azt, 
hogy most azonnal "szüntessünk meg minden to
vábbi munkálkodást és előkészületet, hogy még 
csak meg se kisértsük a becsületes, a haza érde
keivel megegyező kiegyezést, azon kiegyezést, 
melynek szükségét a t: háznak legnagyobb része, 
majdnem összessége elfogadta. Midőn t. képviselő
társam, Deák Ferencz indítványt tett a 67-es bi
zottság kiküldése iránt, ehorusban elfogadták, hoz
zájárultak ezen indítványhoz a háznak minden po
litikai árnyalatai (Ellenmondás a szélső bal oldalon), 
igen csekély kivétellel. Kérdem én, van-e most ok, 
hogy megszüntessük ezen becsületes kiegyezés kí
sérletét? Én részemről megvallom, hogy erre nézve 

még ekkoráig meggyőző okot nem hallottam, és 
hogy engem e felől az általam igen tisztelt debre-
czenvárosi képviselőnek okoskodása meg nem 
győzhetett. O azt mondotta, és főképen abban köz
pontosul okoskodásának súlya és ereje, hogy nem 
következetlenség visszatérni, visszavonulni azon 
útról, a mely károsnak és veszélyesnek mutatko
zik. De ha ezen út valóban káros volna, a melyen 
járunk — a mit én bátor vagyok kétségbe vonni 
— kérdem, hogy a határozathozatal óta lett-e ká
ros ? Ha káros most, károsnak kellett lennie akkor 
is; ha pedig nem volt káros akkor, nem káros 
most sem, és véleményem szerint valóban nem ká
ros. (Helyeslés a jobb oldalon.) Hogy ezen út ve
szélyekkel jár, azt én tagadni nem akarom; de 
épen azért vagyunk férfiak, hogy szálljunk szembe 
a veszélyekkel, azért vagyunk a haza vénei, hogy 
e tekintetben használjuk a kellő óvatosságot. Én azt 
hiszem, hogy a nemzet és a nemzet képviselőinek 
erélyétől és óvatosságától függ, hogy azon veszé
lyes utón se az oroszlán barlangjába, se a kigyó 
fészkébe ne tévedjünk. 

Mit akarunk mi, és mi lesz a 67-es bizottság 
föladata ? Előkészítés. Az eszméknek, elveknek, 
viszonyoknak tisztázása és egymással meg-értetése; 
nem törvényhozás, nem valamely kötelező diplo-
matiai lépés, a mely által lelkünket lekötnők a go
nosznak, ha ugyan erre egyátalában kedvünk 
volna, mire azonban, úgy hiszem, kedve senkinek 
sincs.Oly viszonyban áll ez még a bevégzéshez, nrinő 
viszonyban áll például, nem is az eljegyzés, hanem 
a leánynézés, magához a házassághoz. (Derültség. 
Ugy van! a jobb középen.) Áthidalás a föladat, a 
mely bennünket ezen chaoticus, valóban igen szo
morú és kétségbeejtő állapotból, melyben vagyunk, 
reményeink partjára vezessen. Ha szükségesnek 
tartottuk a hidat, a melyen most már alkotmá
nyos szomszédainkhoz közeledhessünk, és azokkal 
kényelmesebben érintkezhessünk, vajon meg kell-e 
szüntetnünk e hid építését azért, hogy a hid alatti 
folyam megapadt. erejében megfogyatkozott ? 
(Elénk helyeslés a jobb középen) — de azt nem mond
hatjuk ám, hogy egészen kiszáradt és hidra szüksé
günk nincsen többé: s várjunk-e éhen, szomjan, mint 
„rusticus expectans dum defluat amnis", míg a fo
lyam egészen kiszárad, és hidra többé szükség nem 
lesz, a mi egyébiránt Isten kezében van — ? (He
lyeslés a jobb oldalon. Zaj. Halljuk ! Hangosabban!) 

Sajnálom,- hogy nem birok oly erős hanggal, 
mint Esztergom vagy Sárkeresztur t. képviselői; 
de kénytelen vagyok azon eszközt használni, mely
lyel a természet ellátott. (Halljuk !) 

Ezen eljárás, t. ház! s a baloldali indítvány, 
élénken emlékeztet engem a régi gravaminalis po
litikára a pozsonyi rendi országgyűléseken, a 
clausulák, a záradékok országgyűléseire, midőn, 
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jobb fegyver hiányában, az akkor alkotmány védő 
hazafias párt szükségesnek tartotta mindaddig 
nem bocsátkozni bele a kormányi propositiókba s 
egyátalában a tárgyalásokba, rnig az ország sérel
mei nem orvosoltatnak. De ha meggondoljuk ezen 
gravaminális politikának átalánosan elismert med
dőségét és sikertelenségét, valóban nem fogjuk 
visszakívánni az erőtlenség és önkiéheztetésnek 
ezen politikáját, melyet a haladás valódi barátai 
akkor is mindig csak sajnálva néztek, bár kényte
lenek voltak elismerni, hogy sajátságos abnormis 
viszonyaink közt arra akkor gyakran szükség le
hetett, és megengedem, hogy akkor ezen politika 
sokszor hasznos volt, amennyiben t. i .a kormányt 
arra kényszeritette, hogy a sérelmeket orvosolja, 
mert különben nem kapott adót és ujonczot. De 
fájdalom, most leglényegesebb jogainkra nézve erő
szakosan birtokon kivül vagyunk helyezve : és igy 
nem lévén inpossessorio, megkell vallanunk, hogy 
minden perez drága, minden halogató lépéseinket 
a szenvedő nép sóhajai kisérik; és meg kell valla
nunk azt is, hogy itt oly munkálattal állunk szem
ben, melyet végre is nem a kormány iránti defe-
rentiából kezdtünk meg, hanem a mely nem any-
nyira a hatalom, a kormány, mint a birodalmi testvér 
népek érdeke, és egyszersmind és főként Magyaror
szág érdeke. Magyarország népének érdeke, azon 
népnek érdeke, mely elnyomva, elszegényedve, fé
lig már kétségbeesve, az elviselhetlen adó és adó-
executió, s tömérdek pénz- és véráldozatok terhei 
alatt nyögve, sóvár epedéssel várja a jobblét hajna
lának felderülését, szenvedéseinek enyhú'letétképvi-
lői eszközlésétől. (Elénk helyeslés a jobb középen.) 

És e thémánál, t. ház! nem lehet meg nem 
említenem egy túloldali tisztelt barátom által tett 
azon jó intést, hogy őrizkedjünk beteljesíthetlen 
ígéreteket tenni a népnek. Igen szívesen elfogadom 
ezen jó intést, és azonnal vissza is adom; de bátor 
vagyok hozzá egyszersmind még egy másik jó ta
nácsot adni : vigyázzunk, és őrizkedjünk — ha a 
népnek és lelkiismeretünknek beszámolni akarunk 
— vigyázzunk, és őrizkedjünk minden oly eszkö
zök és intézkedések alkalmazásától, melyek a be
csületet, a jövőt biztosító kibékülést, és annak lehe
tőségét elodáznák, azon kibékülést, melytől a nép 
egyedül várja elviselhetlen anyagi és szellemi szo
morú állásának enyhülését: mert a magyar nép, 
mig egy részről a nemzeti jogok épen tartását, az 
1848-ikimagna chartát semmi áron, semmi anyagi 

jóllétért föláldozni nem kívánja, mert tudja, hogy 
csak ebben fekszik jövőjének biztositéka, mert 
tudja, hogy a pillanatnyi anyagi jóllét egy oly 
csalétek, mely végre éhes halaknak, de nem Isten 
képére teremtett embereknek való; de ugyancsak 
o magyar nép a becsületes, jövőjét biztosító ki
egyenlítést, mint egyedüli panaceát, mely vér és 
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tüz nélkül készül, elviselhetlen bajainak enyhíté
sére, szive mélyéből óhajtja és képviselőitől meg 
is várja. 

A dolgok ily helyzetében nem lehet, nem 
szabad elzárni magunk előtt az utat, melyen ezen 
becsületes kiegyenlítést megkisérthetjük, föltéve 
mindig, és ezt egyszer mindenkorra magam részé
ről kimondom, hogy én becsületes kiegyezkedés-
nek csak az olyat tartom, mely alkotmányunk lé
nyegének, az ország önállásának fentartása, s min
den beolvadás és alávetés teljes kizárása mellett 
jő létre. És hogy ez mindnyájunk hite és vallása, 
azt be fogjuk bizonyítani akkor, midőn a kérdés 
érdeméről lesz a szó. 

I ly érzelmek- és nézetektől vezéreltetve, Deák 
F'erencz, igen tisztelt képviselőtársam indítványára 
szavazok. (Elénk éljenzés a jobb középen.) 

Ráday László gr. jegyző: Grhyczy Kál
mán! (Halljuk! Halljuk!) 

GhyCZy Kál l í lán: T. ház! Sok ellenvetés 
tétetett t. barátom Tisza Kálmán úr indítványának 
különösen azon része ellen, mely azt mondja ki, 
hogy a leérkezett kir. leirat után alkotmányunk
nak tényleges visszaállításáig országgyűlési tanács
kozásainkban nem haladhatunk. Ezen ellenvetések 
egy részére óhajtanék a t. ház engedelmével vála
szolni. (Halljuk!) 

T. barátom Buda városának nagyérdemű kép
viselője több fontos érvet hozott föl annak indoko
lására, hogy nem csak nem veszélyes, de tanácsos 
és szükséges is, hogy országgyűlési munkálkodá
sainkat folytassuk, és különösen a 67-es bizottság 
működésében tovább is eljárjon. Érvei ellenkező 
meggvőződéseniet nem ingatták meg. 

f A t. képviselő úr az országgyűlési tárgyalások 
folytatása által Ő Felsége többi országainak népeit 
akarja megnyugtatni az iránt, hogy törekvéseink 
— a mint igaz is — se a monarchia fenállását, se 
pedig az ő alkotmányosságukat nem veszélyezte
tik. Igen üdvös, óhajtandó czél; de alig elérhető. 
Az örökös tartományok népei a monarchia fentar
tása alatt, minden eddig létező, elég számos pro-
grammoknak egyhangú nyilatkozatai szerint, nem 
azon monarchiát értik, melyet a pragmatica sanc-
tio alapított meg: két önálló államtestnek egy kö
zös fejedelem uralkodása alatt csupán kölcsönös 
védelemre egyesítésével, minden jogaik, önállásuk 
és függetlenségök fentartása mellett; hanem a 
pragmatica sanctio által megalapított monarchia 
helyébe alkotandó uj egységes államot, birodalmat 
értenek, a melynek országai, nagyobb-kisebb tar
tományi autonómiájuk mellett, egy központi kor
mánynak és törvényhozásnak hatalma alatt egye-
sittessenek minden fő állami ügyekre nézve. (He
lyeslés a bal oldalon.) Az örökös tartományok népei 
alkotmányos szabadságuk biztosítása alatt nem azt 
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értik, miben Magyarország részéről soha senki ál
tal háborgattatni nem kívántattak, hogy t. i. saját 
ügyeiket alkotmányos úton magok intézzék el, 
hanem értik azt, hogy határozólag intézkedjenek a 
mi ügyeinkben is. (Zajos helyeslés a bal oldalon.) 
Nem hiszem, t. ház, hogy a t. ház, tanácskozásai
nak tovább folytatásával, az örökös tartományok 
népeit ezen kívánalmaik teljesitésére nézve meg
nyugtathassa ; s azért igen tartok attól, hogy or
szággyűlési tanácskozásaink folytatásával nem 
megnyugtatást, melyet t. barátom elérni óhajt, ha
nem még nagyobb idegenséget idézünk elő köz
tünk és szomszédaink között, (Helyeslés a bal olda
lon) mint ez mindig megtörténik akkor, midőn az 
egyezkedés és értekezés nem az arra jogosan hiva
tottak közt, és nem az illetékes helyen és körben, 
és így az elhatározás lehetőségének kizárásával 
történik. 

T. barátom, Budaváros érdemes képviselője, 
Európa rokonszenvét akarja tárgyalásaink folyta
tása által ügyünknek megnyerni. Ki ne ismerné 
el, mily hatalmas támasza lehet esetleg ügyünk
nek Európa rokonszenve ? De sokszor kisérte már 
e rokonszenv ügyünket, és mindig bevalósodott 
azon régi közmondás igazsága: Ha nemsegítesz ma
gadon , az Isten sem segit!" (Helyeslés) s mindig 
nyilvánult, legalább ránk nézve és ez ideig, 
hogy, Európa folyvást és kiválólag a fait accom-
plik barátja. Nem akarom t. barátomtól kérdezni, 
hogy, az európai politika jelen ziláltsága mellett, 
Európa rokonszenve mely iránynak követésével 
nyerhető meg hazánknak ? Mert e részben magam 
is csak azon irányt értem, mely a monarchiának 
íentartását kívánja. Európa ez irányú politikája, t. 
ház, nem törődik velünk, jogainkkal, alkotmá
nyunkkal ; csak az által van érdekelve, hogy a 
világ e részében, az európai polgárisodás küszö
bén, egy erős hatalom létezzék: minthogy pedig 
Európa e részében a felséges uralkodó ház alatt 
erős hatalom csak akkor létezhetik, ha a magyar 
korona országai alkotmányuknak teljes élvezeté
ben biztosítva lesznek, a monarchia fenállásának 
és hatalmának ezen életföltételét kell megértetni 
Európa politikájával. (Igaz!) Ha ezt megértetjük, 
rokonszenve jogaink és alkotmányunk iránt is biz
tosítva lesz: ezt pedig nem azzal érjük el, ha t. 
barátom, Buda városa képviselőjének javaslata sze
rint hosszabb időre terjedő, barátainkat és szándé
kainkra nézve tévedésbe ejthető, bizonytalan ki
menetelű dietalis tractatusokat folytatunk jogaink 
érvénye fölött; hanem az által érjük el, ha alkot
mányunkhoz való hü ragaszkodásunkat határo
zottan nyilvánítjuk : és ez az, mit Tisza Kálmán 
índitványa kifejez. (Helyeslés a bal oldalon.) { 

T. ház! Csekély vélekedésem szerint ország
gyűlési eljárásunknak alapjául se 0 Felsége többi 

országai népeinek megnyugtatását, se Európa ro
konszenvének megnyerését — bármely értékesek 
s becsesek legyenek is ezek — nem vehetjük föl; 
hanem viszza kell azt állítanunk a maga termé
szetes alapjára. 

Nem akarum taglalni , vajon már a magyar 
kérdés nemzetközi európai kérdés-e jelenleg? De 
azt bizton merem állítani, hogy az nem kérdés 
köztünk és O Felsége többi országai közt, hanem, 
mint e helyen már említve volt, kérdés Magyaror
szág, s Magyarország királya közt. (Igaz! Igaz!) 
Csak ők ketten vannak hívatva ezen kérdés jogos 
megoldására, e jogos megoldásnak egyedül illeté
kes helye s köre pedig a magyar törvényhozás. Ha 
a magyar törvényhozás e kérdést elintézi, ez elin
tézést a felséges uralkodó ház barátjai helyeslen-
dik, ellenségei figyelembe veendik, és azt O Fel
sége többi országainak népei mindazokban, mik a 
magyar alkotmány kérdésköréhez tartozók, elis
merni tartoznak. Mondom ezt pedig azért, mert 
ha ezt nem teszik , hatalmokat önkényesen és erő
szakosan oly térre kívánják kiterjeszteni, melyen 
azt soha^se gyakorolták, melyen az őket meg nem
illeti : (Úgy van!) és ha ez esetben megtámadásról, 
jogsérelemről, ellenséges indulatról lehet szó , e 
szemrehányás nem Magyarországot fogná illetni,, 
mely csak jogát és tulajdonát védi; hanem fogná 
illetni, ha a jogot tisztelni, a köztünk és az ő és mi 
fejedelmünk közt létesült örök érvényű állami 
alapszerződést megtartani nem akarják, O Felsége 
többi országainak népeit. Ez esetben ők lennének 
a megtámadok; és ez esetben nem védhetnék ma
gokat se a februári pátenssel, se az októberi diplo
mával : mert ezek adhattak nekik s adtak is jogo
kat ; de Magyarország ünnepélyesen biztosított ré
gibb jogai sérelmével nem adhattak. (Helyeslés.) 

A magyar törvényhozás azonban, t. ház, e kér
dést csak ugy fogja sikeresen elintézni, ha meg
szűnik valahára a legfelsőbb körökben, a nemzet 
jogait, meggyőződéseit, s azokhoz való hű ragasz
kodását nem ismerő, s fájdalom, talán magyar ta
nácsosok által is, ha nem támasztott, de legalább 
megerősített azon téves vélemény, hogy Magyar
ország alkotmányának romjaival is kielégíthető, & 
e helyett nem foglal helyet azon őszinte meggyő
ződés, hogy Magyarországnak alkotmányához joga 
van, s az ahhoz szilárdul ragaszkodik. (Helyeslés.), 
És épen azért, mivel e meggyőződés—mint a kegy. 
kir. leiratból is látszik — a legfelsőbb körökben 
még helyet nem foglalt, részemről nem csak nem 
veszélytelennek, hanem veszélyesnek is tartom 
azon eljárást, melyet. Budaváros érdemteljes kép
viselője javasolt. 

O azt mondja: haladjunk, tanácskozzék a kö
zös viszonyokról a 67-es bizottság, nyilatkozzék 
felölök a törvényhozás i s ; de törvényt nem fog 



LXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 3. 1866.) 43 

alkotni , hanem csak elveket fog megállapítani a 
jövő törvényhozás számára. Ezen elvek ily módon 
megállapításában nézetem szerint kettős veszély 
rejlik. 

Az egyiket mindenikünk ismeri talán saját ma
gán életéből. Én, t. ház, szívesen kötök bár kivel 
szerződést a föltételeknek részletes, tökéletes ki
fejtése mellett; de praeliminaris contractust, előle
ges pontozatokat nem kötök: mert azt tapaszta
lam mindig, hogy ily előleges pontozatok, ily elő
leges elvek alkalmazása szokott az illetők közt 
mindenkor legtöbb viszálkodást, félreértést és kér
déseket támasztani, (Helyes! Igái!) oly kérdése
ket, melyek mindig a gyöngébbnek kárával szok
tak eldöntetni. 

A másik veszély nézetem szerint nagyobb 
ennél. Az országyyülés elveket fog megállapítani 
a jövő törvényhozás számára: ezen elvek nem lesz
nek törvények, azonban kötelezők a jövő ország
gyűlés számára, mint elődjének határozatai, {Ellen
mondás a jobb oldalon) mint orssággyülési conclu-
sumok, melyekhez az országgyűlések, a régi gya
korlat szerint is, mindig hivek maradtak; de nem 
lesznek kötelezők a korona irányában, mely elfo
gadásuk iránt nem nyilatkozik. Mindaz tehát — 
meglehet , hibázom, de ez meggyőződésem — 
mindaz, a mit az ország ez utón netalán föladand, 
föl lesz adva a nélkül, hogy cserébe nyerne érte 
valamit. {Bal felöl élénk helyeslés.) Uj positio lesz 
•az, melyet a kormány elfoglaland az ország irá
nyában; és én igen tartok attól, hogy épen ezen 
•előleges elvi megállapodások lesznek azon archi
medesi hypomochlion, mely az országot kimozdi-
tandja lépcsőnkint alkotmányos positiojából. (Bal
ról: Ugy van!) Ettől pedig annyival inkább tartok, 
mert habár hiszem és tudom is, hogy a nemzetek 
csak országgyűléseik által nyilatkozhatnak; de 
nem osztozom azon véleményben, hogy az ország
gyűlések mindaddig, mig emberekből állandanak, 
•csalhatatlanok legyenek a nemzet érdekei fölötti 
íteleteikben. (Helyeslés.) 

A következetlenség vádját, mely barátom Ti
sza Kálmán indítványa ellen, még a politikai mo
rál szempontjából is, emeltetett, alaposnak nem 
tartom. Be fogja ezt bizonyitni nézetem szerint a té
nyeknek egyszerű összeállítása. 186 l-ben első fölira
tunkban azt mondottuk: az ország alkotmánya 
alapelveinek visszaállitása,parlamenti kormányunk, 
felelős minisztériumunk életbe léptetése, az absolut 
rendszer következményeinek megszüntetése oly 
előleges föltételek, melyek nélkül tanácskozás és 
•egyezkedés lehetetlenek; miután pedig kérelmein
ket a leérkezett kir. leirat megtagadta : második 
föliratunkban tanácskozásainkat lehetetleneknek is 
nyilvánítottuk. A jelen országgyűlés más eljárást 
követett. Nem volt ez mindenben következetes az 

1861-ikihez, de az országgyűlés megnyitásakor és 
az előtt történt előzmények és azon tekintet által is 
indokolva volt,hogy a hazánakmindenpolgára meg
győződjék arról, megnyugtattassék abban, hogy 
az országgyűlés a törvényes állapot visszaszerzésé
re vezethető minden lehetséges utat és módot kész 
megkísérlem. E tekintetből erélyesen sürgette az or
szággyűlés válaszföliratában az alkotmány vissza
állítását, de mind amellett, jogos kérelmének teljesí
tését bizton remélve, előbb a 67-es bizottság, és 
utóbb a többi bizottságok kiküldésével hozzáfogott 
a törvényhozási munkálódás előkészületeihez. Mar-
czius 1-én küldetvén ki a 67-es bizottság, két nap
pal utána, marczius 3-kán érkezett egy kegy. kir. 
leirat, mely az ország kívánalmait teljesen megta
gadta; az országgyűlés azonban még akkor — 
mint t. barátom Tisza Lajos kifejté — a nemzet 
nagy részének szivében föléledt bizalomnak arany
korát élvén, első kisérletének meghiúsultával re
ményeiben nem csüggedett, és folytatván kívánal
mainak nyilvánítását az alkotmáuy visszaállítása 
iránt, bizottságainak működését meg nem szün
tette. Ezen föliratunkra érkezett a tárgyalás alatt 
levő kir. leirat, mely más szavakkal és más mo
dorral, de kívánalmainkat úgy, mint az előbbiek, 
megtagadja. Kérdés már most: mit kíván a kö
vetkezetesség tőlünk, hogy ezen kir. leirat folytán 
tegyünk? A következetesség jelen cselekményeink -

l nek megegyezése az előzőkkel. He midőn ezt vizs
gáljuk, nem szabad a történelmet ott kezdenünk, a 
hol akarjuk, hanem vissza kell eredetéig, kezde
téig mennünk; miután az országgyűlési alkot
mányos küzdelem, melyet mi folytatunk, az 18 61-ik 
évi országgyűlésben kezdődött, jelen cselekvények
nél azon országgyűlés eljárását szem elől téveszte
nünk nem szabad: ha pedig ezt teszszük, kétség-
ségtelen, hogy 1861-ki eljárásunkhoz következe
tesek akkor leszünk, ha t. barátom Tisza Kálmán 
indítványát elfogadjuk. (Elénk helyeslés bal felöl.) 
Ha ezt teszszük, nemleszüuk következetlenek a je
len országgyűlés eljárásához sem, mert ismételve 
mondva volt már, hogy az eljárásnak alapja ké
relmeink teljesítésének reménye volt, ez alap meg
szűntével tehát az következetesen nem folytatható. 
(Helyeslés bal felöl.) 

Ha ennek ellenében az mondatik, mint több 
izben is hallottam, hogy marczius 3-kán érkezvén 
kérelmünknek első megtagadása, most a második
nál is csak azt kell tennünk, a mit az első izben 
cselekedtünk: erre nézve megjegyzem, hogy ez 
állítás csak akkor tartathatnék fen, ha az állíttat
hatnék, hogy a minori ad maius áll az okoskodás 
és hogy a második és igy már határozottabb meg
tagadás egynél, az elsőnél nem több érvényű. 

Az mondatott azonban több érdemes képviselő ur 
részéről, hogy a most érkezett k. k. leirat kedvezőbb 
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annál, melyet marezios 3-kán hallottunk, hogy 
nem teljes megtagadása kívánalmainknak, hog> 
közeledési pontokat foglal magában, és legfeljebb 
csak homályosnak és oraeulumszerünek mond
ható. 

Én e nézetet, t. ház, nem osztom: én e kir. 
leiratot világosnak, határozottnak és jogos kívá
nalmaink teljes megtagadásának tekintem azért, 
mert kívánságaink egy részének is teljesítését oly 
föltétekhez köti, melyeket az ország már ismételve 
elfogadhatlanoknak jelentett ki. Hogy e vélemé
nyemet indokolhassam, engedje meg a t. ház, hogy 
az érkezett leirat igazi értelmét fejthessem ki, a 
mire több képviselő urnák e házban előttem tett 
nyilatkozatai által magamat fölhíva érzem. (Halljuk!) 

Az igaz, t. ház, a kir. leirat csak az elveknek 
öszhangzását, az azonos elvek iránti előleges meg
egyezést kívánja azon államügyekre nézve, melye
ket megemlít; de kívánja az országnak ez elvek 
öszhangzására örökös kötelezettségét, kívánja az 
azonos elvek iránti előleges, de örökös megegye
zést. Kívánja tehát, más szavakkal mondva, hogy 
Magyarország gyűlése, ezen államügyek iránti ön
álló törvényhozási jogát most egyszer mindenkorra 
gyakorolván, arról végleg mondjon le, és azt egy 
más központi hatalomnak adja át. (Ugy van !) 

A kir. leirat továbbá, tisztelt ház, igaz, nem kí
vánja az összes pénzügy, hadügy, kereskedelmi ügy 
közösségét kimondatni, mint ez ekkoráig mindig 
követeltetett,- de kívánja olyanoknak kijelentetni 
ezen ügyek főbb ágazatait, a melyeken ezen ügyek
nek egész összege, mint.ugyanannyi alapon nyug
szik, í g y p. o. a hadsereg vezényletének, belszer-
vezetének, költségeinek, kiegészítési módjának, 
szolgálati idejének meghatározása magában fog
lalja, vagy okvetlenül szabályozza mind azt, a mit 
a törvényhozás lényegest tehet a hadügy körében. 
A vámügy a külkereskedelmi rendszernek fő alap
j a ; s úgy látszik itt, mintha, a kir. leiratban csak a 
vámügy lévén említve, a belkereskedés a magyar 
törvényhozásnak hagyatott volna fen. Ez azonban 
nézetem szerint csak látszólagos: mert nem említve 
egy részről azt, hogy a vámügy szabályozásával 
együtt járó nemzetközi kereskedelmi szerződések 
visszahatnak a belkereskedési s egyéb törvényekre 
is, azoknak módosítását, megváltoztatását — mint 
számos példákat lehetne ez iránt fölhozni — sok
szor magok után vonják, és ezen úton számos oly 
törvény erőszakoltathatik Magyarországra, a me
lyeknek megalkotásába, a magyar törvényhozáson 
kivül, különben senki nem avatkozhatnék; de más 
részről a belkereskedés élénksége, terjedelme, irá
nya függ a külkereskedelmi rendszertől, és a hazai 
nyers termesztés és iparos termelés közt létező 
arányoktól, mert e két termelés között létesült cse
reviszony képezi a belkereskedést; már pedig a 

kegy. kir. leiratban is el van ismerve, hogy a köz
vetett adók s az állam-egyedáráságok lényeges be
folyással birnak az iparos termelésre s a nyers ter
mesztésre : azon központi hatalom tehát, mely ren
delkezik a külkereskedésről, a közvetett adókról, 
az államegyedárúságokról, ezek által szabályozza 
a belkereskedés folyamát is, épen ügy, mint zugok
kal, gátakkal és csatornákkal szabályoztatnak a 
folyók vizei. (Helyeslés.) A kir. leirat a pénzügyből 
csak a közvetett adóknak, az államegyedárúságok
nak, az államadósságoknak, az államhitelügynek, 
s pénzforgalom érdekeinek közösségét kívánja; és 
úgy látszik első tekintetre, mintha az állami jöve
delmek egyik fő ágának, a föld- és más közvetlen 
adóknak rendezését a magyar országgyűlésnek 
hagyná fen. Ez is azonban, nézetem szerint, csak 
úgy látszik: mert a kir. leiratban közösekül kije
lölt tárgyak költségeinek fedezésére a közvetett 
adók s államegyedárúságok jövedelme nem elég
séges ; a létező hivatalos kimutatások szerint ugyanis 
1862-ben, ezen jövedelmeken kivül, e czélra 124 
millió frt. kívántatott még, a mely összeg más for
rásokból s ezek között különösen a föld- és más 
közvetlen adókból volt pótolandó. Ha tehát a kir. 
leirat szerint közösen elintézendő ügyek fedezésére 
a közvetett adók s államegyedárúsági jövedelmek 
nem elegendők, hanem e czélra más források, és 
jelesül a föld- és más közvetlen adók fordítandók : 
akkor ciZ, cl ki a közvetett adók és államegyedárú
sági ügyekről rendelkezhetik, ahhoz képest mind 
azokat fölemeli vagy lejebb szállítja, meghatározza 
egyszersmind Magyarország földadójának mennyi
ségét is ; (ügy van ! Helyeslés) a mennyiségbeli túl
terhelést pedig az adónak önmagában is mindig igen 
problematikus, legczélszerűbb kivetése sem szűn
tetheti meg. 

Ezen tárgyra nézve még egyet akarnék mon
dani. A kir. leirat az októberi diplomát, melyet az 
ország már ismételve elfogadhatlannak jelentett ki , 
egy szóval sem említi; de ez nem is volt szükséges: 
elég az, hogy mindazon tárgyak, melyek az októ
beri diplomában közösen elintézendőkül vannak 
kijelölve, a kir. leiratban részint név szerint meg 
vannak említve, részint a kir. leiratban foglaltak 
által lényeges részeikre nézve okvetlen szabályo-
zandók, miként ezt a belkereskedésre és a közvet
len adókra nézve bebizonyítani igyekeztem, részint 
— egyedül két tárgy kivételével — a kir. leirat
ban említetteknek értelmezése alatt elhallgatva is 
benfoglaltaknak. í gy például, az októberi diplo
mában említett érez- és egyéb pénz, hitel- és jegy
bankügy az államhitel- és pénzforgalom érdekei
nek közössége alatt értetnek. A posta, bélyegille
tékek, más taksák és százalékok, sóadó, sőt még 
a lotteria is, minden hivatalos kimutatásban a köz
vetett adók rovatában soroltatnak elő. A vasutak, 
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létesítése sok ideig még, s az elhatározó főbb vo
nalokra nézve bizonyosan az állam garantiájától 
függend; e tekintetben tehát az államhitel köréhez 
tartozik. Az államjavak nagy része részint már el
idegenítve, részint és leginkább talán az állani hi
telezőinek lévén elzálogosítva, az ezek iránti ren
delkezés szintén az államhitel ügykörébe vág. S 
igy összesen csak két tárgy az, mely az októberi 
diplomában megemlíttetvén, a kir. leiratban fog
laltaknak értelmezése alá tán nem vonható: u. m. 
a kereskedelmi dolgok határozatlan értelmű kifeje
zése alatt érthető némely meg nem határozott 
ügyek, és az államtulajdon rovatában előfordulni 
szokott távírda ügye, melyre nézve azonban ré
szemről azt tartom, hogy ez csak esetleg feledtetett 
ki. (Derültség.) 

Eddig a kir. leiratnak csak árnyoldalaival 
foglalkoztam; most annak azon részéhez akarok 
szólani, mely több képviselő úr előadása sze-
rint ezen kir. leirat fényoldalának tekinthető. 
(Halljuk, halljuk!) 

Előnyéül tudatik be a kir. leiratnak, hogy el
fogadja a felelős miniszteri rendszert, és a kijelölt 
elvi megoldásoknak létesítése után, a felelős mi
nisztériumnak kinevezését megigéri. Ezen kegyes 
nyilatkozatnak elvi nagy fontosságát elismerem ; 
de gyakorlati értéke azon tevékenységi körtől függ, 
mely a kinevezendő minisztériumnak adatni fog; 
ha pedig e részben tekintem a föltételül kijelölt 
elvi megoldások minőségét, és figyelmezek arra, 
hogy az ily elveknek a kir. leiratban további tár
gyalásra fentartott részletes alkalmazása, kivitele a 
kinevezendő minisztérium tevékenységének mily 
szűk hatáskörét eredményezendi: nem merem re
ményleni, hogy a kinevezendő felelős miniszté
riumban a nemzet azt, a mit attól valóban vár, fel
találhatja. (Helyeslés.) 

Hasonlókép nagy fontosságú azon nyilatko
zat, mely a leiratban foglaltatik, hogy t. i. O 
Felsége, a többször említett elvi megoldások léte-
sülése után, a helyhatósági önkormányzatnak hely
reállítására kész, és a 48-ki törvények azon szab
ványainak módosítását, melyek iránt aggályait 
nyilvánította, már nem előleg, hanem a miniszté
rium kinevezése után, annak útján kívánja esz
közöltetni. 

0 Felsége aggályait nyilvánította a 48-ki 
törvények mindazon részei iránt a marczius 3-ikai 
leiratban, melyek általa eddig foganatosítva nem 
lettek. Nem akarom azt következtetni ebből, hogy 
ezen törvényeknek mindezen részei tehát kérdés 
alatt állanak; de azt elmondhatni vélem, hogy e 
kir. leiratban kijelölt előleges elvi megoldások lé
tesültével a 48-iki törvények, leglényegesebb ré
szeikben, már előleg módositva lesznek: mert az 

elvek, az alap meg lévén állapítva, ezek alkalma
zása természetesen visszautasithatlanná válik. 

A mi pedig különösen a törvényhatóságok 
többször emiitett visszaállítását illeti, ezekre nézve 
marcz. 3-ikai leiratában kijelentette O Felsége, hogy 
azok csak előleges rendezésök után állíthatók visz-
sza, a nélkül pedig visszaállításuk lehetetlen. Ezen 
aggályát fentartani méltóztatik ezen kir. leiratban 
i s ; mivel pedig más részről az országgyűlés előre 
kijelentette, hogy kész megadni Ő Felsége felelős 
minisztériumának azon hatalmat és segédeszközö
ket, melyek a törvényhatóságok azonnali visszaál
lításából támadható nehézségek elhárítására szük
ségesek: én nem merem magamat kecsegtetni azon 
reménynyel, hogy a kir. leiratokban jellemzőleg 
mindig csak helyhatóságoknak és nem törvény
hatóságoknak nevezett közhatóságok visszaállítása 
alatt azoknak a létező törvényes alapon előleges 
rendezésök előtti visszaállítása értethessék. 

Ezekből, miket előadtam, és tán hosszasabban 
mint kellett volna, (Halljuk!) kitetszik, hogy én a 
kir. leiratot olyannak tartom, mely, közjogi kérdé
seink kiegyenlítésére nézve, az eddig tett, legfel
sőbb nyilatkozatokat lényegökre nézve továbbá is 
fentartja; és azért elfogadom Tisza Kálmán bará
tom indítványának azon részét is, mely az ország
gyűlési munkálkodásoknak, az alkotmány vissza
állításáig, szünetelését foglalja magában. 

Hogy azok, kik ezen nézetet nem osztják, az 
érkezett kir. leiratban közeledési szempontokat, 
elvi engedményeket látnak, a 6 7-es bizottság mun
kálkodását kivánják, azt igen természetesnek tar
tom; de más részről azt hiszem, természetesnek 
fogja tartani mindenki azt is, hogy a kik ezen vé
leményt nem osztják, a 6 7-es bizottság működé
séhez semmi reményt sem csatolhatnak, ezzel 
semmi czélt elérhetni nem vélnek: mert a 6 7-es 
bizottság, a leérkezett kegy. kir. leirat elveivel 
megegyezőleg, alkotmányunkkal, önállásunkkal, 
függetlenségünkkel megegyező javaslatot nem ké
szíthet ; (Helyeslés) ha pedig a kir. leirat elveivel 
ellenkező javaslatot készit, arra a visszautasítás 
már előre ki van mondva. (Helyeslés. Éljen!) 

A 6 7-es bizottság nem munkálkodhatván, 
miután azon tárgy, melylyel ezen bizottság fog
lalkozik, a kir. trónbeszéd által ezen országgyűlés 
első, és azon esetre, ha a felőle táplált várakozás
nak meg nem felel, egyetlen tárgyául van kitűz
ve : önkényt következik, hogy a 67-es bizottság 
működésének megszűnésével szünetelni kell a többi 
bizottságoknak is — a jogfolytonosság szempont
jából fölhozott okokon kivül még azért is, mert a 
létező körülmények közt munkálódásuk semmi si
kert nem eredményezhet. (Helyeslés) Fájdalom
mal teszem e nyilatkozatot, fájdalommal különö
sen azért, mert ekként ismét megoldatlanok ma-
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radnak hazánk nagy fontosságú kérdései, megol
datlan marad többek közt a nemzetiségi kérdés is, 
mely annyi keserűségre és félreértésre szolgálta
tott már alkalmat e hazán belül és kivül i s : any-
nyival inkább fájlalom pedig ezt, mert meg va
gyok győződve, hogy bármikor kerül ezen tárgy 
az országgyűlési tanácskozások szőnyegére, az or
szággyűlés bebizonyítandja, hogy *ez aggályok 
legnagyobb részben bizonyosan csupán félreérté
sen alapulnak, bebizonyítandja ezen kérdésnek 
oly módú megoldásával, hogy e honnak minden 
polgárai, nemzetiségi és vallási érzelmeikben meg
nyugtatva, tartósan egyesülhessenek a közhaza 
szeretetében. (Helyeslés.) Hogy ily sok fontos tárgy 
elintézésének elhalasztása megniérhetlen anyagi 
és szellemi kárral, sőt némi veszélylyel is j á r , azt 
mélyen érzem; de ennél ezen kérdések hibás meg
oldását még károsabbnak és veszélyesebbnek tar
tom. (Hdyeslés.) A megoldás czélszerűsége pedig 
leginkább az alaptól függ, melyen az megindul; ezen 
alap pedig más, mint alkotmányunk alapelveinek 
biztosítása és életbeléptetése, nem lehet. (Helyeslés.) 

Záradékul, a tisztelt ház engedelmével — bo
csánatot kérve, hogy figyelmöket oly soká igény
be veszem — (Halljuk!) néhány észrevételt óhajta
nék tenni azon eszmékre, melyeket a tegnapelőtti 
ülésben igen t. barátom Horvát Boldizsár figyel
münkbe ajánlott, és a melyeket — mellesleg meg-
emlitve — a „Pesti Napló" is ritkított betűkkel 
nyomatott ki. (Derültség.) 

Horvát Boldizsár képviselő ur a königgrátzi 
katastrofára függeszté figyelmét, fejtegette annak 
lehető és szerinte valószínű következményeit, me
lyek a monarchiának feloszlatását is kilátásba he
lyezhetik ; és azt kérdezte tőlünk, azon kérdésnek 
megfontolását ajánlotta figyelmünkbe : quid tunc'? 
mi történik akkor Magyarországgal ? Nem szíve
sen követem t. barátomat a conjecturális politiká
nak az idők változó eseményei szerint minduntalan 
változó képleteket fölmutató terére; de nézeteiben, 
melyeket előadott, nem osztozom. Nem osztozom 
pedig e nézetekben először azért, mert a königgrátzi 
katastropha megváltoztatta Európa politikai hely
zetét, de nem változtatta meg a jogviszonyt, mely
ben Magyarország a fejedelméhez áll. (Helyeslés.) 
Ezen viszony most is az , a mi azelőtt volt. 
Ezen viszony hozandó mindenekelőtt tisztába, hogy 
azután ennek alapján eleget tehessünk és tegyünk 
mindazoknak , a miket a politika igényei követel
nek. Nem osztozom t. barátom nézetében másod
szor azért , mert még azon esetben i s , ha , mint ő 
fölemlíté, az ausztriai uralkodó háznak monarchiája 
föloszlanék, részemről úgy vagyok meggyőződve 
— és e meggyőződésemet a történelem tanúságára 
alapítom — hogy Európa hatalmasságai, valamint 
hajdan a mohamedán népáramlás özöne ellen ér

dekelve voltak , megvédeni a polgárosodás elővá-
rát, hazánkat, úgy most sem engedhetik meg soha, 
hogy a világnak és Európának azon részén, me
lyen hazánk áll, egy erős állam ne létezzék: mert 
egy tekintet — bármily futólagos legyen—Európa 
térképére, bebizonyítja, hogyha azt megengedik, 
hogy Európának ezen része a Balti tengertől Adriá
ig1 e g y éjszaki nagyhatalom uralkodása, befolyása 
alá kerüljön, Európa és a világ szabadságának vé
ge lesz; {Helyeslés, éljenzés) az ezer éves történelem 
pedig bebizonyította, hogy Európának ezen részén, 
melyet hazánk elfoglal, csak oly erős állam létez
hetik , melynek magvát a magyar nem zet képezi. 
(Helyeslés.) Nem fogadom el harmadszor t. bará
tom Horvát Boldizsár nézetét azért se , mert nem 
tartom azt, hogy a königgrátzi katastropha által 
a monarchia annyira meggyengült volna , hogy 
föloszlatása kilátásba lenne helyezhető ; nem tartom 
azt pedig azért, mert felséges urunknak még min
dig kezében van a talizmán, a mely új, hatalmas 
erőt önthet a monarchia életereibe, és ez egy szó: 
alkotmányunk visszaállítása; azon szó, melyet 
hogy 0 Felsége ki fog mondani nekünk, ősei ün
nepélyesen ismételve megígérték atyáinknak. (He
lyeslés) Midőn azért alkotmányunk, visszaállítását, 
mint a monarchia fentartásának és ujabb fölvirág
zásának legfőbb biztositékát követelem, a kibékülés 
és nem a boszú politikáját követem. Mondhatnám 
azt is, hogy a monarchia sikeres fentartásának politi
káját azok nem követik, kik annak bajait, gyöke
res gyógyszerek helyett, pallíativokkal akarják 
orvosolni; de senki szándékainak tisztaságát két
ségbe nem vonom: tudom, hogy ily fontos kérdé
sekben , a milyenek ez országgyűlés tanácskozá
sainak szőnyegén fenforognak, a legtisztább ha
zafiúi érzelmek mellett is, az egyéni nézetek egy
mástól sokban eltérők lehetnek; de az elismerést, 
melyet mások irányában teszek, saját részemre és 
elvbarátaim részére is követelem. Követelem an
nak elismerését, hogy mindnyájokat e helyen csak 
a hazaszeretet szent érzelme vezérli. (Éljenzés.) 

Tisztelt barátom, Horvát Boldizsár többi ál
lításait kétségbe nem veszem; sőt kijelentem , 
hogy nézetében osztozom. Azt mondotta t. i. ő, 
életkérdése az hazánknak, hogy állami szerkeze
tének mielőbb birtokába lépjen, az előttünk álló 
súlyos katastrophákkal szemben. Ezt óhajtom én 
is, ez czélja Tisza Kálmán barátom indítványá
nak is ; és ha van véleménykülönbség köztem és 
tisztelt barátom Horvát Boldizsár között, ez csak 
abból állhat, hogy én részemről nem csak név
leg létező, hanem valóságos, tényleges államszer
kezetet óhajtok, és azt hiszem, hogy csak ily szer
kezet az, melyet a bekövetkezendő katastrophák 
alkalmával Európa hatalmasságai nem fognak ig
norálhatni. 
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Azt mondja t. barátom, Horvát Boldizsár, 
hogy ha Ausztria teljesiti jogos kivánatainkat, ki 
kell vele őszintén békélnünk. Higye el a t. kép
viselő, nem hiszem, hogy legyen e házban valaki, 
ki az ily módon létesülendő kibékülésnek napját 
élete legszerencsésebb napjának nem tekintené. 
(Köz helyeslés.) 

Azt mondta t. barátom Horvát Boldizsár, 
hogy ha Ausztria nemzeti és állami önállásunkat 
gyakorlatilag nem ösmeri el, nincs egyéb út hát
ra,, mint hogy szakítsuk meg további alkudozá
sainkat, és mondjuk meg a nemzetnek, hogy ma
gunk önmagunkat nem ölhetjük meg. Ezt mond
juk, t. ház! mi is, ezt fejezi ki Tisza Kálmán ba
rátom indítványa is, és pedig nem idő előtt, nem 
ok nélkül: mert azon két eshetőségen kivül, me
lyet Horvát Boldizsár képviselő úr előadott, van 
még egy harmadik is, melyet ő nem említett, s ez 
az : tegyük föl, hogy a Horvát Boldizsár képvi
selő ur által ajánlott alkudozások utján az, mi a 
kir. leiratban alkotmányos kiegyezésnek nevezte
tik, megtörténik, de — miként? I ly sikamlós té
ren s ily nehéz ügyben, a legtisztább szándék mel
lett is, könnyen megeshetik: oly mód és föltéte
lek mellett, a melyek a nemzetet őseitől örökölt 
jogérzetében sértik, és nem csak meg nem nyug
tatják, hanem még inkább elkeserítik, melyek 
anyagi és szellemi állapotai javításának eszközeit 
vagy épen nem, vagy csak aránytalanul csekély 
és függeteg, és így kellő sikert nem eredményez
hető részben adják a nemzet kezébe; szóval, hogy 
t. barátom, Horvát Boldizsár szavaira vonatkoz
va, szóljak, oly mód s föltételek mellett, a melyek I 
Magyarország részére csak névleges államszerke
zetet állítanának elő. Akkor képzelje magának az 
igen t. képviselő ur a fájdalmat és elkeseredést, 
melyet a nemzet jogos reményeinek akkor már 
végleges meghiúsításán érzend; képzelje e kedély
hangulatnak lehető következményeit, a kár és 
veszteség nagyságát, melyek közjogi kérdéseinek 
hibás megoldásából az országra háramlandanak: 
és ehhez képest méltányolja ezután azoknak is tö
rekvéseit, kik ily eshetőségnek lehetőségét a nem
zettől, azon önszemrehányás gyötrelmét, hogy 
ezen eshetőség létrejöttében közreműködtek, ma
goktól azért, mert meggyőződ ésök és így köteles
ségük kivánja, a lehetőségig eltávolítani igye
keznek. 

Részemről Tisza Kálmán indítványát párto
lom. (Elénk, hosszas éljenzés a bal oldalon.) 

Tóth Vilmos jegyző: Somssich Pál! 
H o r v á t B o l d i z s á r : T. ház ! Bocsánatot ké

rek, hogy megszakítom egy pillanatra a tanácsko
zás folyamát. (Nagy zaj. Halljuk!) E g y személyes 
megtámadásra válaszolandó, szót kérek, (Zaj. Na
pi rend!) hivatkozva a házszabályok 46. szaka-
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szára, mely így szól: Szót kérhetnek bármikor 
azok , kik napi rendre kivannak hivatkozni, (A bal
oldalon: Úgy is tudjuk! Halljuk! Halljuk!) és a kik 
személyes megtámadásra válaszolnak. (Bal felöl: 
Nincs személyes megtámadás ! Zaj. Halljuk!) 
Nagyon sajnálom, és nagyon leverő rám néz
ve , hogy tegnapelőtti szavaim félreértésre találtak 
a t. ház előtt: mert félreértésnek kell mondanom 
azt, hogy én gyanúsítottam; pedig én a gyanúsí
tásnak még árnyékát is kerültem, mind a magán, 
mind a nyilvános életben. (Nagy zaj.) Azzal vá
doltattam , mintha szavaim által képviselőtársaim 
egynémelyikének, vagy talán egy pártnak politi
káját gyanúsítottam volna, mintha én akkor , mi
dőn a boszú politikáját fölemlítettem, valakire 
czélzást tettem volna. Én szólottam a boszú politi
kájáról ú g y , hogy azt ellentétbe állítottam a nem
zeti érdek politikájával ; elmondottam, hogy két út 
lehetséges : az egy ik . . . (Nagy zaj. Felkiáltások: Hall
juk!) mondom, az egyik a szenvedély politikája, 
(Nagy zaj) a másik a nemzeti érdek politikája; de 
tagadom , hogy ebből azon következtetést lehetne 
levonni, hogy mivel (Nagy zaj) a szenvedély poli
tikája lehetséges, hogy csakugyan vannak e ház
ban olyanok, kik a szenvedély politikáját követik, 
(Nagy zaj. Fölkiáltások: Halljuk!) és mintha én ok
vetlenül e föltevésből indultam volna ki. Én a le
hető legnagyobb objectivitással szóltam, se pártok
ra, se egyesekre nem akarván czélzást tenni , leg
alább nem e ház küszöbén belül. Ha czélzás volt 
szavaimban, azok, kikre hatni akartam, nem e te
remben ülnek; hanem lajtántúli elleneinkkel sze
retném megfoghatóvá tenni, hogy nemzetünket a 
szenvedély és boszvi politikája nem vezetheti, és 
hogy nemzeti érdekünk politikája nem engedi, hogy 
Ausztriának ellenségei legyünk. (A jobb oldalon 
élénk helyeslés; a baloldalon zaj. Fölkiáltások: Napi 
rendre ! Keglevich Béla gr. és Kállay OdÖn szót kér
nek). Semmi okom sincs arra. (Nagy zaj.) 

E l n ö k (csenget) : Engedjék meg a t. képvi
selő urak, hogy egykét rövid szót szóljak, (Hall
juk !) Többen jelentették magokat a képviselők 
közül , kik a házszabályok értelmében kivannak 
szólani. Ugyanezen házszabályoknál fogva ki
van szólani Horvát Boldizsár képviselő ur is, sőt 
már meg is kezdte előadását. Ennélfogva mél
tóztassanak mindenek előtt őt kihallgatni. (Zajos 
helyeslés a jobb oldalon.) 

Horvát B o l d i z s á r : Ismétlem, hogy én se 
pártokat, se egyeseket gyanúsítani nem akartam. 
A mit mondottam, azt éles bonczkés alá veheti 
bárki; (Zaj) de bizom képviselőtársaim lovagias-
ságában, hogy oly értelmet nem akarnak szavaim
nak adni, melyet azok nem tartalmaznak, melyet 
én azoknak nem adtam, és mely ellen — ha csak
ugyan bennök foglaltatnék—én volnék első, ki til-
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takoznám. (Zajos helyeslés jobb felöl. A bal oldalon 
zaj és nyugtalanság.) 

Keglev i ch B é l a gr . : A napi rendhez aka
rok szólani! (Rendre ! Rendre!) 

E l n ö k : Keglevich Béla gr. képviselő ur a 
házszabályok értelmében kivan szólani: tehát 
mindenek előtt meg kell hallgatnunk, hogy tud
juk, mit akar mondani. (Halljuk!) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : T. ház! Én ugyan
azon szabályok értelmében, melyek alapján Hor
vát Boldizsár képviselő ur szólott, élek jogommal. 
(Zaj. Fölkiáltások: Halljuk!) Az elnöknek lett 
volna különben hivatása e részben fölvilágosítani 
Horvát Boldizsár képviselő urat; de mintán ezt 
nem tette, (Zajos ellenzés a jobb oldalon) tehát bá
tor vagyok figyelmeztetni arra, hogy a házszabá
lyok értelmében képviselő urnák csak addig lett 
volna oka és joga szólani, hogy „én semmiféle 
gyanúsításokat nem akartam" — és ezzel vége. 
(Zajos ellenzés a jobb, élénk helyeslés a bal oldalon.) 

Andrássy Gyula gr . (Zaj) : T . ház! Ugyan
azon házszabályok ugyanazon paragraphusánál 
fogva, melyekre hivatkozott előbb Horvát Boldi
zsár t. képviselő társunk, később pedig Keglevich 
Béla gr. képviselő társam, én is a ház türelmével 
csak néhány szóval fogok visszaélni, és pedig vá-
laszolólag gr. Keglevich Béla t. barátomnak, ki 
azt monda, hogy az elnök kötelességét nem telje
sítette, midőn bizonyos határon túl kihallgatta 
Horvát Boldizsár t. képviselő társunkat. Erre néz
ve, t. ház, miután a házszabályok értelmében szólni 
mindenesetre joga volt, s ezt Keglevich Béla bará
tom sem tagad)"a, két biró lehet: az egyik, ki a 
személyes sértést megítéli, maga az, kinek szava 
kétségbe hozatik; a másik a ház többsége. (Helyes
lés a jobb oldalon; élénk ellenmondás a bal oldalon.) Mi
után pedig a t. szónok azt gondolta, hogy szavai 
félremagyaráztattak. jogában volt szólani; és ha 
neki joga nem lett volna is tovább szólni, mégis, 
ha azon elvből indul ki, hogy a ház többsége ha
tároz, hogy joga van-e szólani: kötelessége volt 
az elnöknek a szólót kihallgatni, mert a ház több
sége kívánta. (Helyeslés a jobb oldalon] ellenmondás 
a balon. Nagy zaj. Az elnök csenget.) 

Ráday László gr. jegyző: Tisza Kálmán 
képviselő úr a ház szabálya értelmében szót kér. 
(Zaj. Az elnök csenget.) 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház! En is a sza
bályokhoz akarok szólni, (Halljuk!) még pedig el
vontan minden személytől, és attól, hogy bárkit 
hibáztassak. Elsőben is, a mi ezen ügy kezdetét il
leti, tagadhatatlan, hogy a házszabályok értelmé
ben Horvát Boldizsár képviselő urnák szót kérnie 
lehetett; de tagadhatlan az is, hogy a szókérés ha
tása is csak addig megy, mig valaki féiremagya-
ráztatván, szabadon megmondhatja, hogy ő ezeket 

nem így értette. (Zaj, ellenmondás a jobb oldalon. 
Halljuk!) Azt hiszem, nem lesz talán szükség em
lékeztetnem a t. házat a múlt ülésszak alatt előfor
dult azon esetre, midőn egy szónok e ház kebelé
bén személyes sérelem alapján kórvén szót, megle
hetős hosszas czáfolásába bocsátkozott azoknak, 
miket más szónokok ellene fölhoztak, és így a ház
szabályokat kijátszva, czáfolgatott ugy, mint joga 
nem volt. (Zaj.) En tárgyilag akarok szólni. Bárki 
legyen is az, ki szót kér személyes sérelem alap
ján, annak a szót meg kell adni ; itt se többség, se 
kisebbség nem dönthet. (A bal oldalon: Igaz! Ugy 
van! Zaj.) Akárki kérheti a szót személyes sére
lem alapján; de ha a beszéd folyamában azon jog
körön, melyet neki a ház szabályai, melyek alapján 
fölszólalt, adnak, túlmegy, igenis helyén van tőle 
a szót elvenni. (Zaj. Napi rendre! Az elnök csenget.) 
Kötelességem kimondani . . . (Zaj. Halljuk!) Ott 
vagyok kénytelen kezdeni, hol félbeszakíttattam. 
(Zaj.) Kötelességem kimondani, hogy bárki kér
jen a házszabályok alapján szót, midőn túlhágott 
azon határon . . . . {Nagy zaj.) 

E l n ö k (csenget): Méltóztassanak a képviselő 
urat kihallgatni. 

Tisza K á l m á n : Kénytelen vagyok ismét 
olt kezdeni, hogy valahányszor valaki a házszabá
lyok alapján személyes sérelem iránt szót kér, és 
ezen körön tálhalad, a házszabályok értelmében 
tőle az elnök a szót elveheti, sőt nem csak elveheti, 
de kell is, hogy elvegye. (Zaj, helyeslés.) Itt mi 
azon nézetben vagyunk, voltunk és maradunk is : 
mert ugy történt, hogy egy képviselő a házszabá
lyok adta jog körén túlment; (Közbekiáltások jobb 
felöl: Nem ment!) épen azért volt e figyelmeztetés 
részünkről egy tag által elmondva; különben le
hetetlenné válnék a tanácskozás, ha személyes föl
szólalás alkalmával a tárgyhoz magához ismét le
hetne szólni. (Helyeslés, tartós zaj.) 

E l n ö k : T . ház! Horvát Boldizsár képviselő 
ur tegnapelőtt tartott beszéde adott alkalmat né
mely észrevételek megtételére. Ennek következté
ben Horvát Boldizsár képviselő ur fölszólalt és, 
mint én fölszólalásából észrevettem, e fölszólalás 
czélja volt csillapitólag hatni. Igaz, én kötelessé
gemnek ösmertem ezen szándékra módot és alkal
mat nyújtani. (Zaj.) Azon képviselő urak, a kik 
ez eljárásomban hibát látnak, magok is elösmerik, 
hogy Horvát Boldizsár képviselő urnák joga volt 
szólani. (Nagy zaj.) Már, kérem alásan, hogy rövi
debb, vagy hosszabb ideig szólott, ez, azt hiszem, 
a ház szabályaival ellenkezésben nincs. Ennél
fogva kérem a t. házat, méltóztassék Horvát Bol
dizsár ur fölszólalásának czélját tekintetbe venni, 
t. i. hogy ő csillapító hangon szólott, és méltóztas
sék megnyugodni abban, hogy a napirendre men
jünk át. (Helyeslés.) 
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T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Somssieh Pá l ! (Zaj. 
Halljuk! Holnap! Ma ! Halljuk! Az elnök csenget.) 

' S o m s s i e h P á l : T. ház! Azok után, miket 
Komárom városa érdemes követe fölhozott, szintén 
meg kellene változtatnom előre meggondolt beszé
dem fonalát és ott kezdenem, ahol 6' elegendő anya
got szolgáltat nekem a viszonzásra; mivel azonban 
mégis ugy látom, hogy átgondolt és egymás
bavágó előadásomban sok találtatik olyan, mi már 
előre feleletül szolgálhat az ő ellenvetéseire , azért 
mégis csak rendezett beszédemet fogom előre bo
csátani. (Halljuk! Halljuk!) 

A napi renden lévő tárgy iránt igen röviden 
Deák Ferencz képviselő ur indítványát pártolom, 
és a szerint óhajtom, hogy ujabb föliratot intéz
zünk ő felségéhez, kérjük és sürgessük a jogfoly
tonosság tettleges és teljes helyreállítását és fentar-
tását, kijelentsük, hogy a leiratnak egyéb észrevé
teleire nézve most tárgyalásba nem bocsátkozha
tunk, mielőtt a 67-es bizottság munkálata bemu
tatva lesz, s hogy tartsa fen a ház ezen bizottságra 
vonatkozó határozatát és utasítsa azt megszakadt 
munkálódásának folytatására. 

És miután ezen indítvány oly egyszerűn rö
vid, de velős indokolása engem fölment a bebízony-
gatás hosszabb okoskodásától, egész figyelemmel 
kísérhettem a túlsó oldalról jött ellenvetéseket, és 
egész figyelemmel méltányolhattam azoknak érde
meit és értékét is. 

Debreczen városának egyik t. képviselője be
adott indítványában az mondatik, hogy miután a 
ház munkálkodását azon reményben kezdette meg, 
hogy az alkotmány helyreállíttatni és jogos kívá
nalmai mielőbb teljesedni fognak, most, midőn a 
leérkezett kegy. kir. leirat e részben várakozá
sunknak nem felelt meg, a jogfolytonosság sérté
se nélkül tovább nem haladhatunk. Ezen tétel, t. 
ház, vélekedésem szerint magában nem áll, se ed
digi eljárásunkkal logikailag nem függ össze. Tel
jes igaza van t. képviselő urnák abban, midőn azt 
állítja, hogy e ház munkálódásait azon reményben 
indította meg, hogy jogos követelései teljesíttetni 
és alkotmányunk visszaállíttatni fognak. De nincs 
igaza véleményem szerint abban, ha azt mondja, 
hogy azért, mert e reményeinket a leérkezett kir. 
leirat nem teljesítette, már most a jogfolytonosság 
elvének megsértése nélkül a munkálkodásban to
vább nem haladhatunk: mert, ha a tisztelt ház, 
Deák Ferencz indítványát elfogadván, eddigi ha
tározatát fentartaná, és a 67-es bizottságot további 
működésre utasitaná, csak megújítaná e határozat 
által mindazon föltételeket, mindazon kikötéseket, 
melyek mellett e bizottságot kinevezte, mi által a 
jogfolytonosság sérthetetlenségét inkább újból ki
mondaná. És ha nem volt megsértése a jogfolyto
nosságnak az, hogy akkor, mikor alkotmányunk 
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j szintén nem volt még helyreállítva, megkezdettük 
munkálkodásunkat és kiküldöttünk e munkálatok 
előkészítésére egy bizottságot, akkor az sem lehet a 
jogfolytonosságnak megsértése, hámi most, ugyan
azon föltételek és ugyanazon kikötések mellett, 
ugyanazon bizottságot munkálkodásának folytatá
sára utasítjuk. (Helyeslés jobbról.) Eddigi eljárásunk
kal sem látnám azt logikailag összefüggőnek, ha 
mi, kik az októberi diploma folytán összegyűlt or
szággyűlés akkori többségének önkényszerü en
gedékenysége mellett nem tartottuk czélszerünek 
követni a határozati politikát, ha mi, kik a 65-ki 
trónbeszéd és az arra következett váratlanul ked
vezőtlen 1866-iki marczius 3-kai leirat folytán, ugy 
tartottuk helyesnek eljárásunkat, ha megteszünk 
mindent, mit a kiegyenlítésre tennünk kell, lehet 
és szabad: ha mi most, azért, mert egy kétségte
lenül amannál mégis közelitőbb leirat érkezett, most 
térnénk el azon ösvénytől, és most változtatnék 
eddig helyesnek tartott eljárásunkat. Én ebben 
semmi logikai következetességet sem találhatok, 
sem erre az eddig elmondottak szerint alapos indo
kolást. 

Es valamint a kegy. kir. leiratban nem talá
lok erre okot, híjába keresek ilyent a külföldi nagy 
események folytán történt változásokban. A t. in
dítványozó ur figyelmezteti a kormányt, beadott 
indítványának illustratiójában, a nemzetközi vi
szonyokban történt ujabb változásokra. Kétségkí
vül fontos és figyelemre méltó dolog; de azt tar
tom, hogy ezen változások és események tényle
ges ereje nem csak a kormányra, hanem mireánk 
is kiterjeszti hatását, és első vonalban mindkettőn
ket int, hogy siettessük beldolgaink elintézését, sür-
getőleg iparkodjunk mindketten tenni mindazt, a 
mi kitelik tőlünk, nehogy elmúlván az idő, igazán 
puszta szóval legyünk kénytelenek szembeszállni 
a veszélyekkel, mint ama tudós, ki csak azt mond
hat ta: „Noli turbare circulos meos." 

Európának, vagy talán leghelyesebben mond
va, az egész világnak igenis cselekvő korában, a 
passiv ellenkezés, a negatio politikája aligha azon 
fegyver, a mely államokat és országokat fentar-
tani, azokat a válságokban megvédeni képes; (He
lyeslés a jobb oldalon) és ha Európa nemzetiségei
nek uj alakulásokra áradozó törekvése, mely már 
hazánk határain kopogtat, e téren, melyet Auszt
riának neveznek, nem fog találkozni már szerve
zett állami rendszerrjel, consolidált viszonyokkal: 
vajmi könnyen megtörténhetik, hogy ezen törek-

' vés a provisoriumnak önmagában ugy is időről 
időre roskadozó romjait, mint számításon felül ma
radt remanentiát fogja fölhasználni. (Zaj.) 

Indítványozó képviselő társunk beszédének 
vége felé azt mondotta: „ így fogom én fel a hely
zetet, s mert igy fogom fel, azért tartom köteles-

7 
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ségünknek ugy nyilatkozni, hogy szándékunk fö
lött ne legyen kétség;" végszavai pedig ezek vol
tak : „Tegyük meg mind azt, a mit tennünk kell 
s a mit az óvatosság politikája javasol és a mit 
tenni kötelességünk." Mind meg annyi helyes té
telek magokban véve, és bizonyos körülmények 
közt czélra vezetők is ; ámbár én egy részről az 
óvatos politikának simaságát a szándéknak nyers 
és minden tekintet nélküli kimondásával alig tu
dom megegyeztetni. Azonban mindenki saját meg
győződése szerint csinálja a maga politikáját és 
saját belátása szerint vezeti azt. Én a tiszta meg
győződéstmindenkiben tisztelem, irányomban nem 
is követelek egyebet, mint hogy magam is, saját 
belátásom, saját meggyőződésem szerint alkotott 
politikámat, szintén elmondhassam, szintén érvé
nyesíthessem. 

Én, hazánk és a kormány közti szerencsétlen 
viszálkodásoknak közepette, helyzetünket nem ugy 
fogom föl, mint tisztelt indítványozó ú r ; én visz-
szatekintek nyugodtan a múltra, és ha az epochalis 
katastrofáktól kezdve mai napig figyelemmel' ki
sérem az eseményeket, ugy, a mint azok előttünk 
leperegtek: ott találom első sorban a merev abso-
lutismust, mely nem tagad jogokat, de megvet, s 
önkénye,kedve szerint rendelkezik; de ott találom 
mellette a nemzetnek igen helyes tapintatát is, 
mely az absolutismus ellenében józanságánál fogva 
hallgatott, kénytelenségénél fogva engedett; azu
tán, midőn az önkénykedés, önműveitó'l visszaret
tenve, gyöngeségének minden nap növekvő.érze
tében szerette volna a jognak erejét és értékét ki
zsákmányolni, ott találkozunk második sorban az 
adományozási, engedményezési, vagy, mint ne
vezni szokták, az oktroyálási politikával, és ismét 
a nemzetnek sajátság-os ösztönszerű tapintatával is, 
mely hivatkozva alkotmányos jogaira, az ilyen 
„róla nélküle^'-féle intézkedés ellen már ekkor or-
szággyülésileg tiltakozott; és midőn erre a hata
lomnak merészebb emberei a jogvesztés elméletét 
gondolták ki, és más ürügyek és örvek alatt, de 
szintoly határozottan tagadták históriai és alkot
mányos jogainkat : ekkor már be kellett bizonyí
tani nem csak azt, hogy Magyarországnak alkot
mányos jogai vannak, hanem, hogy ezek elévülhet- j 
lenek is ; be kellett bizonyítani azt, hogy a jog
vesztési elmélet épen közjogi szempontból tisztán 
képtelenség, a mint azt az 1861-iki országgyűlés 
második föliratában teljesítette, és pedig teljesítette 
oly sikerrel, teljesítette oly szembeszökő igazság
gal, hogy a jogvesztési elmélet emberei ezt továbbá 
nem igen szeretik vitatni, hanem inkább Európa 
előtt Magyarország alkotmányos históriai jogainak 
tarthatíanságát, az összes monarchia érdekeivel 
való ellentétességét, és mindenesetre — természe
tesen inyök szerinti — újból alakítása szükségét 

vitatták, erősítették, és nem minden süker nélkül: 
mert, midőn később a kormány pálczája kezökből 
kiesett, a nagyobb befolyásra emelkedett magyar 
kormányférfiaknak (Bál oldalról: Nincsenek magyar 
kormányférfiak!) az alkotmány tettleges helyreállí
tása nem sikerülhetett; (Zaj) egyátalán nem si
kerülhetett a jogfolytonosság kétségbe nem von
ható tárgyának a megoldandó kérdésekből kieme
lése, ugy, hogy Európa előtt (Bal felöl: Mielöttünk! 
nem Európa előtt!) áll most e kérdés, vajon a régi 
magyar alkotmányos históriai jogok a monarchia 
érdekével ki egyeztethetők-e ? s vajon ugy alakít
hatók-e azok, hogy tökéletes megtartásuk mellett 
azon eredeti czéloknak, melyekre alkottattak, meg
felelnek-e ? — És mit tett a képviselőház ? Azt tar
totta helyesnek eljárásában : ha nem tér ki e kér
dés előtt sem, hanem megfelel annak is, megoldja 
azt, és ez által bebizonyítja, hogy Magyarország
nak a pragmatica sanctioban alapuló követelései 
nem csak a monarchia érdekeivel és fenállásával 
nem ellenkeznek, de ez csak is az által lehetett 
erős állandóságában. (Helyeslés.) S e végre küldötte 
ki a 67-es bizottságot; e végre szükséges, hogy a 
képviselőház ezen határozatát ezúttal is fentartsa, 
s bizottságát további működésre utasítsa: mert kü
lönben adós maradna, a felelettel az elfogadott kér
désre, s ellenfeleinek tapsai közt azon gyanúsításra 
szolgáltatna alkalmat, hogy felelni vagy nem birt, 
vagy nem akart. (Helyeslés.) Az indokok ugyan
azok ma, mint voltak eddig, a reménység nem 
csekélyebb ma, mint volt eddig'; s ha az okok, a 
reménység ugj^anazok, a körülmények pedig sür
getőbbek, mint voltak eddig: szeretném tudni, miért 
kellene eljárásunkat megváltoztatni és más hatá
rozatot hozni ? (Elénk helyeslés jobb felöl.) 

„Azért vannak szemeink, hogy lássunk, azért 
vannak füleink, hogy halljunk." Ezt mondotta 
igen kerek, talpraesett beszédében t. képviselő
társunk Keglevich Béla g r . ; de azért vannak Is
ten adta észbeíi tehetségeink is, hogy a miket hal
lottunk és láttunk, azokon okulva, tapasztalatun
kat hasznunkra fordítsuk. (Helyeslés.) Nem tennők 
pedig azt, ha a gondviselés szabta, és ujabb ese
ményekben nyilatkozó vonalokon túlcsapongván, 
nem ezeken belül törekednénk belügyeink rende
zésére, és nem ott r keresnők államszervezetünk 
ujabb biztosítását: Én mai helyzetünkre ezúttal 
nem akarom a conjecturális politikának bizonyta
lan mérlegét alkalmazni. A mit e részben eddig is 
érintettem, csakis a túlsó oldalról fölhozottak kö
vetkeztében történt; annyit azonban szabad le
gyen mégis kimondanom, hogy, ha alkotmányos 
fejlődésünkben haladni kívánunk, ha akarjuk an
nak kierősödését, a politikai combinatiókat nem so
kára komoly stúdiumunk tárgyává kell tenni, s a 
fölött komolyan gondolkozni: mert én ugyan nem 
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tagadom, hogy minden állami szervezetnek leg- , 
biztosabb és conditio sinequa non-féle alapja, egy í 
az észbeli joggal semmiben sem ütköző magán po- j 
BÍtiv jog, melyben minden polgár vagy legalább ; 
a polgárok többsége, méltányos érdekeinek bizto- I 
sitékát föltalálhatja; de azt sem tagadhatja senki, 
hogy ezen jog gyakorlati érvényre juthasson, hogy j 
ne legyenholtbetű,hogy erősödhessék,fejlődhessék, 
arra egy czélszerü és ügyes politika okvetlen kíván
tatik. (A szélső bal oldalon egy hang: Delegatiók !) Nem j 
tudom, a t. képviselő úr mit akar a delegatiókkal ? 
Én a tárgyhoz szólok, és azért kérem a képviselő J 
urat, tiszteljen meg engem feleletével, és én csen
desen meg fogom őt hallgatni; de ne szakítsa meg 
beszédemet: ez a házszabályok értelmével ellenke
zik. (Helyeslés.) Azt mondám . szükséges egy he
lyes politika, mely a jognak képes megszerezni 
azon anyagi erőt is, melylyel az párosulva tör
vényes hatalommá lesz, és mint ilyen,szembeszáll
hat bárhonnan jövő veszélyekkel és támadásokkal. 
(Helyeslés.) Ilyen állapotot óhajtok én hazámnak, 
i ly politikát javaslok hazámfiainak, ezt pedig an
nál inkább,, mert Magyarországban a jogi alap 
épen ilyen politikára utal. Szászszor inkább van 
okunk erre ma, mint volt talán bármikor, midőn, 
mert szemeink vannak, látjuk a felénk tornyosuló 
veszélyeket; mert füleink vannak, halljuk, hogy 
rólunk, nélkülünk, idegenek tervezgetnek. (He
lyeslés.) 

A jog valódi értelmét nálam senki inkább nem 
becsüli. Megmondani, hogy ez a fő alap, amely nél
kül biztos államszerkezet nem létezik; de hogy ez 
holt betű ne legyen, még egyszer ismétlem, anyagi 
erőre is van szükség. Ezen erőt a nemzet czélszerü 
politika által vagy önmagából meriti, vagy helyes, 
czélszerü, közös érdekeken alapuló szerződésekben 
és szövetségekben találja föl. Nagyobb, erősebb, ha
talmasabb és terjedelmesebb birodalmak, dúsabb, 
gazdagabb népek a múltban, úgy, mint a jelenben, 
soha nem mulasztották el önerejüknek öntudata 
mellett is létöket és fölvirágzásukat ily szövetség 
által biztositni; sőt kisebb nemzeteknek is sikerült 
ily politikával fentartani függetlenségüket és ál
lami szerkezetöket. Magyarország nem nélkülöz
heti ezt, Magyarországnak is, ha létezni akar, szö
vetségre van szüksége, és, mint már előbb mon
dám, saját alaptörvényeiben találja az utasítást ily
nemű politikára. (Helyeslés.)Nálunk a jognak úgy, 
mint a politikának alapjai a sanctio pragmaticá-
nak nevezett sarkalatos törvényeinkben vannak 
lefektetve. Ez biztosítja nemzeti függetlenségünket 
egy részről, míg más részről az ausztriai tartomá
nyokkal egy fejedelem alatti egységes és osztatlan 
kapcsolatban jelöli ki azon politikát, melyet Ma
gyarországnak követni kell. Ennek gyakorlati al
kalmazása a megoldandó kérdés, hogy ezen politi

kát mint kezeljük, s közös érdekeink alapján mi
ként alakítsuk, és óvakodjunk ábrándok után kap
kodni, melyek a história tanúsága szerint őseinket 
annyiszor megcsalták és meg fognak csalni ben
nünket is. (Zaj.) 

T. ház! Elmondottam volna röviden azokat, 
a miket az indítványozó ellenvetéseire fölhozni jó
nak láttam, kiterjeszkedtem még egy pár mások 
által tett ellenvetésekre is, és igy be is fejezhetném 
szavaimat, ha Komárom városának nagyérdemű 
képviselője mai előadásában nem mondott volna 
némelyeket, mikre, daczára a későre haladt időnek, 
felelni nem mulaszthatom el. » 

Mit értenek a lajtántúli tartományok alkot
mányos monarchia alatt? azt itt meghatározni ba
jos volna. Annyit mégis mondhatok, hogy azt, mit 
rólok Komárom város tiszt, képviselője mondott, 
legfölebb egy elkapatott centralista párt tarthatja, 
de nem a lajtántúli^ népek, sem azok fölvilágoso
dott képviselői. (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) E 
tekintetben úgy nyilatkozott t. képviselő úr, hogy 
azokra, t. i. a lajtántúliakra, munkálódásunknak 
folytatása úgy sem fogna hatni. De kérdem tőle, 
vajon a negatio, a passivitas folytatása megnyug-
tatólag hatna-e ? (Derültség.) Én azt hiszem, ha be
csületes törekvéseinket látják, ha a nehéz és bo
nyolódott kérdés megoldása körüli alkotmányos 
szándékainkat szemlélhetik, ez mégis csak inkább 
megnyugtató , sőt talán vonzó hatást is fogna 
gyakorolni. (Helyeslés.) 

Komárom városa t. képviselője előtt Európa 
rokonszenve sem nyom a latban semmit; azt 
mondja, csak a fait accompliknak hódol. Megval
lom, nem szeretem, hogy mi, kik mindig a jog 
terén állunk, kik minden érveinket, mind en erőn
ket a jog érvényesítésében találjuk, ily fait ac-
complikra hivatkozzunk; de nem is tökéletesen 
áll az, mit a t. képviselő mondott: mert bár kény
telen Európa sokszor tényleg elfogadni a megtör
ténteket, mégis nem egy esetben tanúsította részvé
tét az európai közvélemény ilyféle fait accomplik 
által sújtott népek irányában. (Helyeslés jobb felöl'.) 
Azt monda Komárom városa érdemes képviselője: 
„Egyébiránt Európa rokonszenvét nem is az által 
nyerjük meg, ha hosszas discussiókat és alkudozá
sokat fogunk folytatni, hanem, ha ragaszkodva jo
gainkhoz . azok iránt egyszerű határozottsággal 
nyilatkozunk." Meglehet; de én azt hiszem, a 
mennyiben Európa politikai kérdéseink és állami 
szervezetünk fölött fölvilágosítva nincs, semmi
esetre károsan nem hathat az , ha előtte, jogaink 
érvényessége, alkotmányunk jogosultsága mellett, 
annak gyakorlati czélszerüségét is kimutatjuk ; ez 
pedig ismét nem a passivitas és ellenzés, nem a 
negatio, hanem csakis a eselekvés terén eszközöl
hető. (Helyeslés jobbról.) 
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Komárom városa t. képviselője azt mondja, 
veszély rejlik abban , ha a 6 7-es bizottság munká
latát folytatja. Ezt nem értem. A 67-es bizottság i 
kifolyása e háznak, és a ház által kikötött föltéte
lek, a ház által mégszabott alap és irány szerint 
tartozik működni; az ő határozatai senkit semmi
ben nem köteleznek, s csakis a t. háztól függ, ha 
majd azok ide bemutattatnak, velők azt tenni , a 
mit legczélszerübbnek tart. (Jobb felöl helyeslés.J Azt 
mondja Komárom városa t. képviselője: a magán 
életben sem szereti az előleges pontozatokat, becsü
letes szerződést kötni bárkivel is kész, de előleges 
pontozatoktól óvakodik. En pedig az ily előleges 
pontozatok nélkül, legyenek azok írottak , vagy 
szóval kimondottak , egy nagyobbszerü szerződés, 
egy életrevaló vállalat létrejöttét sem láttam. (He-
lyeslés.) Még abban sincs igaza, nézetem szerint, a 
t. képviselő urnák , midőn azt állítja, hogy ilyen 
praecedensek, még ha a ház határozatává lennének 
is, csak a másik országgyűlést köteleznék vagy 
akármi tekintetben szabályoznák , kivált ilyen két
oldalú intézkedéseknél, melyek körül a vég megkö
tés előtt mindennap, minden órában változhatik 
az eljárás, és tökéletesen szabadságában marad
nak az illető felek. (Helyeslés.) Igaz, hogy nem csal
hatatlan a többség; de végre valaminek alá kell 
magunkat rendelni, és ha egyben-másban külön
böző véleményben vagyunk, mégis csak törvé
nyesen az dönt, mit a többség határoz, törvényes 
értelemben tehát csakugyan állani kell annak, mit 
a többség kimond. 

Következetesség tekintetében is fölhoz a t. 
képviselő némelyeket, és azt mondja: nem szabad 
a történelmet ott kezdeni, a hol nekünk tetszik, 
hanem vissza kell azt eredetéig vinni, és ha ezt 
teszszük, látni fogjuk, hogy jelen esetben nem le
szünk következetlenek, ha t. i. az 1861-iki or
szággyűlésnek példájáig visszamenve , onnan von
juk mostani eljárásunkra a következtetést. De a re
ciprocitás elve szerint figyelmeztetem Komárom 
városa t. képviselőjét, hogy nem szabad a törté
nelmet csak odáig folytatni, a meddig nekünk tet
szik, hanem odáig kell menni, a meddig vala
mely esemény sorozata befejeztetik; (Elénk tetszés 
és taps jobb felöl) ha pedig ezt teszszük, és azon 
kegy. kir. leiratot, mely 1861-ben előidézte azon 
keserves fölirati választ, melynél fogva munkálko
dásunk megszakasztatott, a mostani leiratnak 
hangjával és elvi közeledésével összevetjük, meg 
fogjuk találni az okot, melyért nem akarjuk most, 
mint akkor, megszakitni munkálódásunkat. (He
lyeslés a jobb oldalon.) 

Sokat hoz föl még, a mondattokon fölül, t. 
képviselő úr a kegy. kir. leirat ellen. E részben 
nem vitatkozom vele. Minket sem elégít az ki — 
és épen azért pártoljuk DeákFerencz indítványát, 

mert ő leghatározottabban követeli a jogfolyto
nosságot, és kiemeli mindazt, mit a kegy. kir. lei
rat e tekintetben kivánni valót fönhagyott. Én so
kakban megegyezem, a mit ő mondott, miket 
nagy részben ismertünk mindnyájan s régóta osz
tunk is mindnyájan. 

Minek is dolgoznék, kérdi a t. képviselő, a 
6 7-es bizottság? A mostani leirat szerint ú g y s e m 
fognak forró kívánságaink kielégíttetni, és így 
eredmény ugy sem lehet, vagy ha lesz, ez csak al
kotmányos jogaink sértésével történhetnék. Ha a 
dilemma csakugyan így állana , természetesen tö
kéletesen igaza volna képviselő urnák; de miután e 
kivül lehet még egy harmadik, negyedik eset, p . 
o. hogy felséges urunk látva azt, hogy mi csak
ugyan nem térünk el alkotmányos jogainktól, 
nem engedhetünk azokból, hanem azon munkáló
dunk, mikép lehetne azokat a gyakorlati életben 
érvényesítni, akkor, azt hiszem, meg fog győződ
ni, és valamint már eddigi leirataiban is mind in
kább közeledett a nemzet kivánatai felé, végre 
azokat egész mértékben teljesitendi; s minden 
esetre inkább hiszem ezt úgy elérhetőnek, mint ha 
a passivitás és negatio terén maradva, egyátalá-
ban törésre bocsátanók dolgainkat. Egyébiránt 
e tekintetben önmaga czáfolta meg magát tisz
telt képviselő: (Helyeslés a jobb oldalon) mert el
ismerte azt, hogy eddigelé is azon reményben dol
goztunk, hogy teljesedni fognak kívánságaink. Ha 
ebben eddig volt reményünk, nem értem, miként 
enyészhetett volna el ez egy leérkezett közeli tő le
irat által? 

Közügyeinknek hibás megoldása—így monda 
— sokkal veszedelmesebb lenne, mint a semmi 
megoldás. Osztozom e nézetében. De, hogy ez ne 
történjék, csak tőlünk függ: mert a 67-es bizott
ság e ház elé fogja terjeszteni munkálatát, és e ház 
többsége fog határozni fölötte, mely többség, ha 
nem is csalhatatlan — mint tisztelt képviselőtár
sam emlité —de minden esetre döntő. (Helyeslés.) 

Azokra talán nem szükséges átmennem, miket 
a monarchia föloszlása esetéről, a quid tunc kér
déséről és az állam újabb alakulásáról fölhozott. 
En ezekre beszédem folyamában csak annyit mon
dottam , hogy a legutóbbi nagy események mind
kettőnkre , mind a kormányra, mind ránk nézve 
egyaránt terjesztik tényleges erejök hatását, és el
ső sorban arra hívnak föl bennünket, hogy mun
kálataink folytatását siettessük. (Jobb felöl he
lyeslés.) 

Kétségkívül a haza szeretete vezérel mindnyá
junkat ; csakis az eszközök megválasztásában kü
lönbözünk egymástól; és épen azért sajnálom én 
oly nagyon a véleménykülönbséget. 

Ha, mi, kik mind két részről a leiratban kifej
tettekkel kielégítve nem vagyunk, csak azon acci-
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densben térünk el egymástól, hogy az egyik azt 
kívánja, szüntessük meg már most a megkezdett 
munkákat , mi pedig azt mondjuk: folytassuk 
előkészületeinket, készítsük el megkezdett mun
káinkat , hogy ha majd bekövetkezik a kibékülés, 
anyagi és szellemi bajaink orvoslásában gyorsab
ban haladhassunk: nem látom á t , t. ház, az ural
kodó türelmetlenségnekokait. ÍZajos helyeslés a jobb 
oldalon; a balon felkiáltások; Ügy sincs!) 

T. képviselőház! Még egy észrevételem van, 
s ez az utolsó. (Halljuk!) T. képviselőtársunk azt 
monda, hogy 8 alkotmányunknak nem névleges, 
hanem tettleges helyreállítását kívánja tökéletesen. 
Hiszem ezt róla; de higye el, kérem, ő rólunk is, 
kiket oly régen ismer, hogy hasonló névleges 
helyreállítással szintén nem fognánk megelégedni, 

különben már e leiratban is némi megnyugvást 
találhatnánk; a mit pedig nem ta lá lunk: mert 
íme mi is egy új föliratban ismételve a jogfolyto
nosság tettleges helyreállítását sürgetjük. (Helyes
lés.) Azért, hogy a 67-es bizottság tovább műkö
dését óhajtjuk, azért, hogy tanácskozásainkat foly
tatni kívánjuk, még egy jogunkat sem adtuk föl, 
föladni nem is fogjuk; hanem arról óhajtjuk meg
győzni a döntő hatalmat, hogy készségünk van 
megtenni a kibékülésre mindent, mit tennünk sza
bad , de azontúl semmit. (Zajos helyeslés és taps a 
jobb oldalon.) 

E l n ö k : Holnap 10 órakor az ülés folytattat-
ni fog. 

Az ülés végződik d. u. 2 5/4 órakor. 

LXXVI. OBSZAGOS ÜLÉS 
1866. deczember 4-dikén 

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 . 

Tárgya : A Tisza Kálmán és Deák Ferencz fölirati indítványai fölötti tárgyalás folytatása. 

Az ülés kezdődik d. e. lO1/^ órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A tegnap műkö
dött jegyző urak folytatni fogják mú'ködésöket. A 
tegnapi ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

JoannoViCS G y ö r g y j e g y z ő (olvassa a de-
czernher 3-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A napi renden levő tárgy fölött fog 
a tanácskozás folytattatok 

Ráday László gr. jegyző: Nikolics Sándor! 
NikoliCS Sándor: A korona tanácsosai a 

kegy. kir. leiratban alkotmányunk azon sarkolatos 
elveinek föladását kívánják tőlünk, melyeknek el
vesztésével alkotmányunk puszta árnyékká sü-
lyedne. Ha e czélzatok sikerülnének, kérdem: mi 
maradna fen sarkalatos törvényeinkből? (Helyes
lés.) Mi nem nevekhez, de a dolog lényegéhez ra
gaszkodunk. Magyar független felelős minisztériu
mot óhajtunk. Alkotmányuk épségének megvédé
sére egy alkotmányunk romjain fölállított hatás 
nélküli magyar minisztérium vajmi fölösleges. (He
lyeslés.) A k. k. leira% magasztos föladatának meg 
akar felelni, és kiemeli az ország bizalmát; de mi 

alkotmányunk teljes helyreállítása előtt törvé
nyeinkből egy betűt, a törvényes térből egy talpa
latnyit sem engedhetünk el. (Helyes!) Lehetsé
ges-e a leirat kivánalmait teljesíteni, és ez által 
szentesíteni a törvényszegések és törvénykijátszá
sok véghetetlen sorá t?! (Helyeslés.) 

Fölösleges az alkotmány elvi kérdését tovább 
vitatni: azért tehát a gyakorlati szempontra térek át. 

A birodalom nagyhatalmi állásának, épségé
nek, jóllétének fentartására valóban oly nélkiilöz-
hetlen szükséges-e Magyarország leglényegesebb 
törvényeinek föláldozása ? Három százados kapocs 
fűzi egybe Magyarországot a birodalom többi tar
tományaival, és bár sok viszontagság közt kifejlett 
külön alkotmánynyal bírt mindig, se az uralkodó 
ház, se az örökös tartományok ez által kárt nem 
vallottak soha; sőt akkor volt Ausztria leghatal
masabb, tekintélye legmesszebbre ható, midőn tör
vényeinket, alkotmányunkat tiszteletben tartá, és 
viszont akkor volt leggyöngébb, midőn a meg
újult beolvasztási törekvések, erejét zsibbasztották. 
Az utolsó 17 év alatt alkotmányunk csak törvény
könyveinkben és a hazafiak szivében maradt meg : 




