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

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 : 
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e helyett absolut hatalommal intéztetett a biroda
lom sorsa. Az összes kormányzat egységes volt; 
az ujonczok száma önkényesen határoztatott meg ; 
az adónak minden kigondolható neme erőszakkal 
hajtatott be ; minden önállóság elbénult; az egy
ség, a központosítás tökéletes volt: és mi ennek 
eredménye? Átalános elszegényedés, három mil
liárdra fölszaporodott államadósság, két dísztelen 
hadjárat folytán két vesztett tartomány, és az any-
nyiszor hangsúlyozott nagyhatalmi állás nem cse
kély csökkenése. (Helyeslés.) 

És annyi keserves tapasztalások, és oby sok 
áldozatok után, még vannak emberek, kik a koro
nának ily gyászos rendszer folytatását tanácsolhat
ják, kik szép szavakkal, üres ígéretekkel Magyar
ország beleegyezését szorgalmazzák abba, mit már 
úgy is tettleg bírnak. Valóban, vagy nagyon rö
vidlátók azok, kik ilyeket tanácsolnak, vagy azok 
a birodalom igazi ellenségei, nem pedig mi, kik 
jogainkat védjük, meg lévén győződve, hogy al
kotmányunk teljes helyreállítása által tartható csak 
fen a birodalom, és máskép nem: mert ha — a mire 
a jelenségek nem hiányoznak — előbb vagy utóbb, 
egy uj Solferino vagy egy uj Königgratz előesté
jén állunk, a birodalmat bizonyára nem fogja egy 
békóba vert, kiélt, közönyös és apathikus Magyar
ország, de egy a monarchiával együtt, saját alkot
mányát, szabadságát, jóllétét védő, lelkesült Ma
gyarország megmenteni. (Helyeslés.) 

Mellőzve némelyeket, mikre már más, előttem 
szólók megfeleltek, csak Horvát Boldizsár érdemes 
képviselő-társam szombati beszédének egy pont
jára van némi észrevételem. Azon jóslatokról szól
va, melyek a birodalom fölbomlása felől elmon
datnak, azt mondotta, hogy Magyarország önállása 
azon eshetőségek alkalmával sokkal nagyobb figye
lembe fog vétetni akkor, ha compact lesz. Előre-
bocsátva azt, hogy furcsa logikának tartom, egy 
hitelt vesztett s bomlásnak induló szomszéddal fri
gyet kötni, és szövetkezni azzal, kiről ilyen baljós
latok keringenek, mondhatom azt a birodalom jö
vőjére nézve, hogy a birodalom sorsát ilyen sötét j 
színekben nem látom; só't meg vagyok győződve, 
ha alkotmányunk teljes épségében helyreállíttatik, 
becsületesen és loyálisan, és ha ezen épségben fen-
tartatik, minden kijátszási utógondolat nélkül, ak
kor épen most, a keleti kérdés megállapításának 
küszöbén, Ausztria még nagy és fényes jövőnek 
nézhet elébe; de ha, nem Magyarország elszaka
dási vágya miatt, hanem a bécsi politikusok meg-
gyógyíthatatlan vaksága miatt, a baljóslatok mégis 
teljesülnének, akkor is bizonyára egy compact 
Magyarország Európa helyes súlyegyenének meg
állapításánál nagyobb figyelemben részesülne. 
Csakhogy itt eltérnek a nézetek, a mennyiben 
Európa politikusai nem azt tartanák compact Ma

gyarországnak, mely Ausztriába beolvadóit, s en
nek irányában az elcsüggedés és gyöngeség jeleit 
adta, hanem azon Magyarországnak, niely se csel
lel, se erőszakkal nem volt arra bírható, hogy al
kotmányos jogairól lemondjon. (Igaz! ügy van!) 

Somssich Pál érdemes képviselő ur tegnapi 
beszéde után Ítélve, (HaUjtbk .') azt hinné az embe r, 
hogy csak tőlünk függ, hogy haladjunk, hogy 
csak tőlünk függ, hogy egy eshető válság esetében 
ez országban rendezett állapotok, és ne a proviso-
rium legyen napirenden. Mi is nagyon szeretnők 
ezt, készek is volnánk ezt eszközölni, és azonnal 
az ország belszervezéséhez fogni; de a tiszt, kép
viselő ur tanácsát kérjük arra nézve, miként tegyük 
ezt? és tanácsát el is fogadjuk, ha elfogadható. He 
azt hiszem, hogy a gyógyszer jelen esetben, melyet 
ajánlhat, roszabb lesz magánál a betegségnél; hogy 
ha követjük is t. képviselő ur tanácsát, a kormány 
mit sem fog adni; hogy a provisorium meg fog ma
radni ; hogy, ha alkotmányunk leglényegesebb jo
gait oda adjuk is, oly helyzet fog előállni, mely 
közt, és a mostani provisorium közt nem nagy a 
különbség. í g y is, ugy is rendezetlen állapotok 
közt áll be a válság: már pedig, ha más választá
sunk nincs, nem jobb-e alkotmányos jogainkat 
megvédve, habár kötöttkezekkel, mint alkotmányos 
jogainkat oda adva, mégis kötött kezekkel várni 
be azt ? (Helyeslés.) 

Nem akarván tovább fárasztani a t. ház tü
relmét, csak azt említem még föl, hogy én a 67-es 
bizottság megválasztásához csak azért járultam, 
mert azt hivém, hogy a kormány a nemzet jogos 
kívánságait méltányolva, alkotmányát visszafogja 
állítani; de miután minden előzékenységet, min
den engedékenységet károsnak, sőt veszélyesnek 
tartok akkor, midőn a másik részről az "ország kí
vánságai semmi figyelembe nem vétetne k : Tisza 
Kálmán képviselő ur indítványát pártoló m. (Helyes
lés a bal oldalon.) 

T ó t h Vilmos: Joannovics György ! 
JoannOViCS György (a szószékről): Tisztelt 

ház! A jogfolytonosság elméletben elismerve, gya
korlatban megtagadva és félretéve ; a jogvesztés 
ellenben elméletben félretéve, gyakorlatban pedig 
fentartva, vagy legfölebb jogfölfüggesztésre szelí
dítve : ez a jelen állapot. Hol van itt a viszon yos-
ság jogok tekintetében a fejedelem és nemzet kö
zött ? Hisz az nem lehet, hogy az egyik félnek 
csak a jog és hatalom folytonossága jusson, a má
sik félnek pedig csak a kötelességek, a terhek, a 
nélkülözések, egy szóval csak a jogtalanság folyto
nossága. (Helyeslés.) És miért tagadja meg tőlünk 
a kegy. kir. leirat igazságos kérelmeink teljesí
tését? 

A kir. leirat világosan mondja, hogy szüksé
ges, miszerint előbb elvileg megoldottakul tekin-
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tessenek azon nehézségek, melyek a birodalmi kap
csolat biztosítására nézve fenforognak. Erre nézve 
csak egy rövid megjegyzésem van. Én azt hiszem, 
ha az általunk fölterjesztendő javaslat őfelsége által 
el fogadtatik, akkor azok a kir. leiratban emiitett 
nehézségek mindenesetre el lesznek hárítva, ha al
kotmányunk tettleg és azonnal visszaállittatik; ha 
pedig javaslatunk ő, felsége által el nem fogadta
tik, akkor ezen uehézségek megoldva és elhárítva 
nem lesznek, még akkor sem, ha alkotmányunk 
ezentúl is fölfüggesztve marad. Én e szót: megol
dás, lígy értem, amint azt az alkotmányosság szó
tára értelmezi, én alkotmányos megoldást értek. 
Mert hiszen a régi pátensek fölelevenitésével szin
tén lehetne e kérdést rendezni és megoldani; de 
nem lenne köszönet benne : mert a kérdés alkot
mányos rendezése és megoldása nélkül, a biroda
lom számára nincsen üdv. És mi lenne a dolgok 
ilyetén állásában a kiegyenlítés nem sikerülésének 
következménye ? Alkotmányunk további szünete
lése? És mit eredményezne a birodalom másik 
felében ? Alkotmányos életet bizonyosan nem, mert 
a mily lehetetlen, hogy a birodalomban egy közös 
alkotmány legyen, szintúgy lehetetlen az is, hogy a 
birodalom egyik felében absolutismus, a másikban 
alkotmányos élet legyen. Valódi alkotmányt értek, 
nem olyant, milyen volt már Ausztriában és me
lyet a 13-ik §-us fogantyújának megnyomásával 
sarkaiból legott ki lehet forgatni. Ilyen lenne pe
dig az alkotmány, mely a birodalom egyik felében 
a másik fél alkotmánya romjain épülne föl. Köz
tünk és az örökös tartományok között csak egy 
dolog lehetséges—itt kérek félre nem értetni:— az 
alkotmányosság közössége. Nem lézengő, hanem 
valódi alkotmányosság : mert a birodalom bajait 
csak ez orvosolhatja. Éz azután a birodalom élet
föltétele ; azt pedig a magyar alkotmány elnapo-
tása által egy ujabb válságnak kitenni, bizony sze
rencsétlen politika volna. (Igaz! Ügy van l) 

Áttérek most azon kérdésre, hogy mit kell 
tennünk ? Föliratot kell a felséghez intézni, mely
ben alkotmányunk azonnali visszaállítását sürges
sük, és pedig az én véleményem és kívánságom 
szerint Deák Ferencz képviselő társunk indítványa 
értelmében. 

Megmondom okaimat, és mindenek előtt csak 
röviden akarom ecsetelni az ország jelen állapotát. 
(Halljuk!) Zűrzavar, önkény, jogtalanság, és köz-
elerkölcstelenedés: ezen néhány szó, uraim! min
dent kifejez. Nem szenved kétséget, hogy a mi más 
országokban a rósz kormányok egész sorától száz 
év alatt kitelik, az nekünk rövidke 17 év alatt ju
tott ki osztályrészül az absolut kormányrendszer 
alatt, mely egészen tehetetlenné hizott. Nincs ezen 
kormánynak vaskeze; erőtlen test ez, nehéz vas-
fegyverzetben? melynek kezét a vas súly még te

hetetlenebbé teszi: és aggódva gondolunk arra, 
hogy hát ezen kéz legyen hivatva, hogy bennün
ket a bekövetkező veszélyekből kiragadjon ! Oszt
rák-magyar vegyes kormányzat ez, melyben a 
cs. kir. miniszterek, és a magyar kormányszékek 
közegei is parancsolnak; itt csak az nem paran
csol , ki parancsolni rá nem ér, vagy nem akar. És 
mindennek neve provisorium! Csak azzal ne ijesz
tette volna 1861-ben a kormány az absolutismust, 
hogy csak ideiglenes lesz: mert ez féltvén életét, 
oly mohón fogott föladata teljesítéséhez, hogy öt 
év alatt e szegény országot tönkre juttatta. Azért 
kívánom, sürgessük az alkotmány visszaállítását; 
sürgessük a füg-getlen felelős magyar minisztérium 
kinevezését, hogy legyen kormányunk, mely a ne-
taláni veszélyek beálltával megótalmazhasson ben
nünket, és visszaállítsa e hazában a jog, az alkot
mány, a törvény uralmát. Legyen e kormány ha
talmas és erős, a nemzet bizalma és a törvény ál-
meghatározott saját felelősége által, és legyen erős 
és hatalmas a törvény és alkotmány, ne az önkény 
alapján. 

És most egynémely állításra kivánok felel
ni, (Halljuk!) melyek itt eddig Deák Ferencz kép
viselőtársunk indítványa ellenében fölhozattak. 

Tisza Kálmán képviselőtársunk azt mondja, 
hogy ha munkálkodásunkat föl nem függeszte-
nők, az káros lenne, mert a mi ügyünk ellenei 
előzékenységünket eddig is gyöngeségre magya
rázták, gyöngeségre, mert mi alkotmányunkat úgy 
védelmeztük, hogy azt mondhattuk: „svaviter in 
modo, fortiter in r e ! " (Igaz!) Én azt gondolom, 
t. ház, hogy magából a kir. leiratból azt látjuk, 
hogy a mi eddigi küzdelmünket és föllépésünket a 
kormány gyöngeségre nem magyarázhatta. Távol 
vagyok attól, hogy én ezen leirat mellett szóljak. 
Nem elégít ki bennünket; annyit azonban bizo
nyossággal vélek mondhatni, hogy a kormány 
igen messze van attól a kiindulási ponttól, a me
lyen eddigelé állott. Engednek ők igenis; és azért 
azt hiszem, hogy a minek erkölcsi nyomása alatt 
ők magok is akaratlanul engednek, azt ők, öná-
mítás nélkül, a magyar nemzet gyöngeségének 
nem mondhatják. 

A miket Komárom városa érdemes képvise
lője (Halljuk!) tegnap igen jeles beszédében mon
dott, nagy hatással voltak rám. Hiszen az ország 
törvényes füg-getlenségét fenyegető veszélyekre 
figyelmeztetés mindnyájunk keblében növeli az 
amúgy sem szunnyadó férfigondokat. Én a t. 
képviselő aggodalmaiban osztozom; én is elisme
rem a veszélyeket, melyek ügyünket fenyegetik; 
de azt hiszem , hogy ezen veszélyek nem fognak 
beállani most, ha mi törvényhozási működésün
ket folytatjuk. A t. képviselő úr többek közt ab
ból indulván ki, hogy az örökös tartományok né-
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pei nem akarják az alkotmányos kérdés rendezé
sét úgy, mint mi gondoljuk, hanem most is egy 
központosító parlamenthez ragaszkodnak: attól 
tart, hogy, ha mi a közjogi kérdés elintézésébe be
lebocsátkozunk , velők érintkezünk, az nemhogy 
több rokonszenvet idézne elő köztünk, hanem még 
nagyobb idegenkedést szülne. Én ellenkező véle
ményben vagyok. Én azt hiszem és látom , hogy 
nem c§ak az örökös tartományok népei, hanem 
még a központosítás pártja is kezdett már hozzánk 
közeledni. (Zaj a bal oldalon.) Nem rég a dualis-
musről még semmit sem akartak tudni, most meg a 
legtúlzőbbak is azt mondják, hogy ők is egy kor
látolt dualismus mellett vannak. Tudom, hogy ők 
máskép értik; elég, hogy elismerik a Magyaror
szág által védett dualismus | érvényét. (Közbeszó
lás bal oldalról: Elég? ! Elég?!) A t. képviselő ur at
tól t a r t , hogy még nagyobb idegenkedés találna 
támadni köztünk. Hiszen akkor, ha például a ma
gán életben valamely pörös tárgynak elintézéséről 
van szó, daczára a pörös felek közt beállott kedve
zőbb hangulatnak i s , ki kellene térni a kiegyezke-
dés elől, nehogy a felek még jobban összeveszsze-
nek. Ha én a béke olajágát oda nyújtom ellenfe
lemnek, s az jó szándékomat azzal viszonozza, hogy 
engem az olajággal megcsap , arról én nem tehe
tek. A mi hivatásunk, uraim ! az érvek súlyával 
hatni ő felségére, s mindazokra, kiket a sors ösz-
szekötött velünk; meggyőzni őket nem csak ar
ról , hogy Magyarország ügye törvényes és igaz
ságos, hanem egyszersmind arról is, hogy Magyar
ország ügyének diadala vagy bukása az egész bi
rodalom alkotmányos szabadságának diadala vagy 
bukása lesz; meggyőzni őket arról, hogy a ma
gyar ügynek érvényre emelése a birodalom élet
föltételét képezi. Ezt meg kell hogy értessük velők, 
és azért érintkeznünk kell velők. A mit arra néz
ve mondott t. képviselőtársunk, hogy Európa a mi 
beldolgainkkal, Magyarország önállásával nem tö
rődik, erre nézve megjegyzem — és én nem szok
tam magas politikát űzni, sem nagyító üvegen nézni 
hazám jelentőségét — annyit azonban mégis mond
hatok, hogy miután Európának Ausztria sorsa 
iránt érdeklődnie kell , lehetetlen, hogy az osztrák 
birodalom egyik felerésze iránt ne érdeklődjék, és 
pedig épen azon felerésze i ránt , mely az eddigi 
tapasztalás szerint tántoríthatlan alkotmányos küz
delmeivel életrevalóságának elegendő jelét adta. 
Meg kell tehát Európával is értetnünk, hogy mit 
kívánunk, és hogy miképen kívánjuk elintézni e 
fontos közjogi kérdést. De ha mi még azokkal sem 
érintkezünk , a kik velünk egy közös fejedelem 
alatt állanak, akkor szavainkat Európa többi né
pei természetesen még kevésbbé hallhatják meg. 

Én nem mondok le azon reményről, hogy 
a kormány végre belátja, hogy a központosító 

egység czélra nem vezet: mert a múltból merített 
tények világosan mutatják, hogy a birodalom 
ezen központosító egység nélkül is tudott sikerrel 
harczolni és fényesen győzni, a miből most—ugy 
látszik — kitanult. És az is kitűnt, hogy e köz
pontosító egység, melynek a kormány eddig a 
haladás igazi tényezőit egytől egyig föláldozta, 
semmit sem mentett meg, hanem mindent kocz-
káztatott. Sőt Ausztria épen azóta szenvedi a ször
nyű vereségeket, mióta a központosító egységet 
érvényre emelte. (Helyeslés.) 

En azt gondolom, hogy e leirat minden 
esetre nagyobb közeledést mutat, mint az, mely 
marczius 3-ikán kelt. Komárom városa érdemes 
képviselője pedig azt mondja, hogy a nov. 17-ikei 
leirat lényegében semmivel sem jobb a rnarcz. 3-
ikainál. Véleményem szerint e leiratot ugy kell 
megítélnünk, a mint az világosan szól. A mi ott 
világosan meg van említve, a mi ott világosan 
meg van ígérve, azt úgy veszem, a mint irva van ; 
a mi ott átalánosságba van burkolva, azt, mint 
homályos tételt, mellőzöm. A leirat megígéri a 
magyar felelős minisztérium kinevezését és a 
helyhatóságok visszaállítását; Szentkirályi képvi
selőtársammal tartok, ki azt mondja: majd meg
látjuk, mi lesz belőle. Ha mind e mellett is úgy 
értené a leirat azt, a mit mond, hogy a kineve
zendő magyar minisztériumra holmi apróságokat 
bízna csak; ha úgy értelmezné a hadügyet, had
sereg egységét, közvetett adókat, egyedáru ságot, 
államadósságokat illetőleg az öszhangzó elveket, 
hogy mi ezen elvek tekintetében előleges áldoza
tokat tegyünk; ha azt, a miben mi egyezkedés 
közben bele fogunk egyezni, á conto-fizetés gya
nánt fogná venni minden viszonyosság nélkül; 
ha azt gondolná a kormány, hogy a mit mi az 
egyezkedés folytában engedtünk, azt mindörökre 
engedtük át ; ha egyátalában az osztrák kor
mány azt gondolná, hogy egységes államot csi
nálhat Ausztriából befelé, a mint az tettleg csak 
17 év óta áll fen: azt felelem, az egyezkedésnél 
mi is jelen leszünk, és elég erélyünk és bátorsá
gunk is lesz a dolgok ilyetén megoldása ellen til
takozni. Nem, uraim! a képviselőház nem fogja 
az ország jogait föláldozni. Eddigi eljárása, a 
mely egy részről óvatos, más részről az alkot
mány védelmében szilárd volt, biztos záloga an
nak, hogy ezentúl is szilárdul fogja az ország tör
vényes függetlenségét védeni. 

Én tehát azt kívánom, hogy a 67-es bizott
ság működésének folytatására utasittassék. Azt 
sem pártolom, hogy a többi bizottságok szakaszszák 
meg és függeszszék fel működésöket. 

És itt alkalmat veszek magamnak, a nemze
tiségi kérdésre nézve, a mely több t. szónok által 
fölhozatott, egy pár rövid észrevételt tenni. (Hall-
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juk!) Én azt gondolom, ha van kérdés, melyet a 
kiegyezési kérdéstől függetlenül kell előkészíteni 
és elintézni, úgy a nemzetiségi kérdés az. (Igaz! 
a jobb oldalon.) A tisztelt ház tisztába fog jönni 
magával az iránt, hogy meddig mehet, az iránt, 
hogy mik a különböző nemzetiségek jogos és 
igazságos kívánalmai, mennyit enged e részben 
az ország épségére való tekintet, mennyit kivan 
e részben az első válaszföliratunkban is különö
senkiemeltigazság és testvériség elve. Ha ez iránt 
tisztában lesz a t. ház és az országgyűlés, azt gon
dolom, igyekeznünk kell azt mielőbb kimondani, 
igyekeznünk kell, ha lehet, országos határozattá 
emelni. Nem mondhatom előre, hogy a mit a t. 
ház ki fog nyilatkoztatni, minő mértékben fogja 
a különböző nemzetiségeket megnyugtatni; de 
azt hiszem, mindenesetre megnyugtatóbb lépés 
lenne, ha azt, mit a nemzetiségeknek meg lehet ad
ni, már előre kimondatik, mint ha bizonytalan 
időre elhalasztatik. Én azt gondolom^ ez jobb vol
na , mint ha, a 61-iki országgyűlés példájára, ezen 
országgyűlés is szétmenne, a nélkül, hogy e fon
tos tárgyban nyilatkozott volna. De épen azért 
kivánom, hogy ezen kérdés előkészítésére és ki
dolgozására az út nyitva maradjon. Ez út pedig 
elzáratnék, ha azt határoznék, hogy eddigi műkö
désűnket függeszszük föl. 

Én úgy fogom föl föladatunkat, t. ház , hogy 
mi az ország törvényes függetlenségének föntartá-
sa czéljából — a mi a fődolog — a közjogi kérdés 
elintézésére minden kitelhető módon közreműköd
jünk, a törvény korlátai közt természetesen. E ezél-
nak pedig legjobban úgy felelünk meg, ha az aka
dályoktól vissza nem rettenve, mindig a főczélt, a 
békés kiegyezkedést tartva szemünk előtt, sőt az 
igazságos követeléseink megtagadása miatt keb-
1 linkben támadt neheztelést lehetőségig visszafojtva, 
az előttünk álló göröngyös pályán mindaddig ha
ladunk , míg az út folytatásának teljes lehetetlen
ségéről meg nem gj^őződünk. Meglehet, hogy előbb-
utóbb kénytelenek leszünk kijelenteni, hogy fára
dozásaink siker nélkül maradtak, hogy a köl
csönös felvilágosítás és meggyőzés lehetsége 
megszűnt; de, uraim! az ország elvárja tőlünk, 
hogy a megkezdett munkát befejezzük; az ország, 
mely oly rég nélkülözi az alkotmányos szabadsá
got, a jobblétet, elvárja tőlünk, hogy ha már elvál
laltuk e nehéz munkát, legyen erélyünk és bátorsá
gunk mindent elkövetni, hogy ezen munka kielé-
gítőleg, az ország alkotmányának visszaszerzésével 
befejeztessék,—vagy ha mindennek daczára is si
kertelenek maradnának fáradozásaink, legalább azt 
mondhassuk nyugodt lelkiismerettel ország-világ 
előtt: „Rajtunk nem múlt." (Helyeslés a jobb oldalon.) 1 

Ráday László gr. jegyző: Bobory Károly! 
B o b o r y K á r o l y : T. ház! A szerkesztendő! 

KÉPV. II. NAPLÓ. 186 5 / e - Hl. 

i föliratra nézve mindenek előtt egyenesen kimon-
I dom, hogy én Debreczen városa érdemes képvise-
I lőjenek, Tisza Kálmánnak indítványát pártolom. 

Állásom az előttem szólottak állásától külön
bözik abban, hogy nem esak a közös ügyekben ki
küldött bizottság működésének folytatását, hanem 
egyszersmind annak föladatát, annak egész műkö
dését is, véleményem s meggyőződésem szerint, 
nem pártolom; és azért ezen kiküldött bizottság
nak megválasztásához én és elvtársaim nem já 
rultunk. 

Minekelőtte elvi okaimat kifejtem, figyelmez
tetni akarom a t. házat eddigi eredményeire a kö
zös ügyekben működött bizottságnak, nevezetesen 
bemutatván azon két javaslatot, mely az albizott
ságtól kiadatva, országszerte, közönségesen ismere
tes. Ezen javaslatokban a kir. leirat oly okmányt 
lát, melynek mozzanatai az alkotmányos kiegye
zésnek létesítésére alkalmas csatlakozási pontúi 
szolgálhatnak. Én azonban, midőn látom egy rész
ről, hogy az albizottságnak tisztelt tagjai, ezen 
háznak legkitűnőbb tagjai, kik e tárgyat tüzete
sen tanulmányozták, mégis közös megállapodásra 
nem jutottak; más részről, midőn tapasztalom, 
hogy úgy a kisebbségnek, mint a többségnek ja
vaslata az ország közvéleményével nem találkozik, 
(A hal oldalon: Igaz!) sőt a helyett, hogy meg
nyugtatná a kedélyeket, némely pontjai, ugy az 
egyik, mint a másik javaslatnak, az érintkezésre 
nézve a többi örökös tartományokkal, illetőleg az 
országnak érdekeit és függetlenségét, komoly ag
godalmakat gerjesztettek; midőn, mondom , ezt 
tapasztalom : akkor ebben legerősebb bizonyítvá
nyát látom annak, hogy mihelyt letérünk a szo
rosan vett personal-unio teréről, uj és ujabb, és 
nagyobb bonyodalmakba döntjük magunkat, me
lyek nemzetünk és országunk állását a többi or
szágokhoz csak kétségesebbekké teszik. (Igaz! bal 
felöl.) De maga ezen, minden parlamenti modor 
ellenére tett megemlitóse ezen parlamenti embryo-
nak, t. i. az albizottság javaslatának, figyelmez
tet bennünket, hogy hajlandó az alkotmányos fic-
tióhoz szokott kormány megragadni és fölhasználni 
mindent, a mi az ő czéljára némileg alkalmas. Intő 
példánk van 1861-ből az országbírói értekezlet 
munkáján, mennyire kész ugyanezen alkotmányos 
fictiokoz szokott kormány azt, a mi nem is ország
gyűlési határozmány, mint országgyűlési határoz-
mányt sanctio név alatt életbe léptetni. 

De erősebb indokaim vannak magában az 
elvben: országunk — maga a sanctio pragma-
tica, azon okmány * szerint, melyet alapul vett 
maga a trónbeszéd is, melyre hivatkozik a kir. le
irat—független ország; maga a sanctio pragmatica 
alkalmával őseink kikötötték magoknak azon biz
tosítékot, hogy Magyarország a hozzá kapcsolt 
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részekkel együtt, soha a király által kormányoz
tatni nem fog máskép, mint tulajdon országgyűlé
sén alkotott s jövendőben alkotandó törvények ál
tal. Ugyanezen biztosítékot nyújtotta Mária Teré
zia, ki első lépett a pragmatica sanctio értelmében 
a trónra. Ugyanezen biztosítékot — hogy elhall
gassak más törvényeket — nyújtja az 1791-iki t. 
ez., melynek szavai a következők: „Magyarország, 
kapcsolt részeivel, szabad ország, az egész törvé
nyes kormányformára nézve, független, semmi 
más országnak vagy népnek alatta nem áll, ha
nem saját állása és alkotmánya van." Ugyanezt a 
biztosítékot nyújtja 1804-ben — azon évben, mely
ben ausztriai császár nevét vette föl I. Ferencz ki
rályunk — azon biztosítékot, hogy ezen név föl
vétele által Magyarország alkotmányos jogai sem
mi csorbulást nem szenvednek, hogy Magyaror
szág közjogi állása ugyanaz marad, a mi volt. Ma
gyarország tehát független ország; ily országok 
között pedig, melyek oly különböző közjogi alap
pal bírnak, mint Magyarország s az osztrák biro
dalom tartományai, szorosabb kapcsolat — helye
sen jegyzi meg 1861-iki föliratunk — mint a per-
sonal unió kapcsa, nem is képzelhető. (Igaz ! a hal 
oldalon.) 1861-iki első föliratunk fennen hangoz
tatja, hogy Magyarországot a többi örökös tarto
mányokkal csak persona! unió kapcsolja össze: 
ugyanaz, a mit dönthetlen érvekkel kimutatott és 
előadott második föliratunk 1861-ben, azon fölirat, 
mely, a magyar törvényhozásban páratlan példá
val, mind a két törvényhozási tábla teljesen egy
hangú szavazatát nyerte nem csak, hanem az egész 
ország s annak minden jurisdictioi által elfogad
tatott, ugy, hogy az egész nemzetnek mintegy 
politikai hitvallásává vált. Nem lehet, hogy itt 
eszembe ne jusson a sz. irás azon szava : „Senki 
más alapot nem tehet, mint a mi téve van." Ezen 
alapon állok én itt, ezen alapon állanak — hiszem 
— képviselőtársaim mind. Azon meggyőződése or
szágunk összes lakosságának, hogy ezen ország
gyűlés föladata nem egyéb, igazolása a 61-iki or
szággyűlés cselekvésének. 

Magyarországnak tehát, mint független ál
lamnak, független állam irányában nem lehet más 
kötelezettsége, mint az, a mit tulajdon érdeke java
sol. Független országok között nem lehet közös 
ügy más, mint a közös érdek: azért mondom én, 
hogy közös ügyet nem ösmerek; nem ösmerek 
mást. mint közös érdeket, és a meddig terjed a kö
zös érdek, addig terjed a közös ügy i s ; és ha az 
érdekek valóban ugyanazok, például Magyaror
szág és az osztrák birodalom örökös tartományai 
között, akkor semmi nehézség sincs azon érdekre 
nézve, annak létesítésére alkalmas mód és alkalmas 
közeg iránt, minél fogva azon valóban közös ügyek, 
t. i. közös érdekek létesítésére nem szükséges hosz-

szas elötanácskozás, nem szükségesek bizottsági 
hosszas előmunkálatok. Lehet, nogy a független 
államok érdekei ellenségesen is érintkeznek egy
mással ; de ha ellenségesen érintkeznek érdekeik: 
akkor a múltra nézve nem lehet más föladat, mint 
a közös természeti államjog szabályai szerint a lé
tező ellenséges érintkezéseknek kiegyenlítése; a 
jövőre nézve pedig, ha az érdekek különböznek, a 
természetes logika nem azt tanítja, hogy ily ellen
kező érdekeket közösekké kell tenni, hanem azt, 
hogy azokat annál pontosabban és határozottabban 
el kell különíteni. (Bal felöl: Ugy van!) 

Engedje meg a t. ház, nekem úgy látszik, 
mikor közös ügyekről van szó, nem a köztünk és 
az örökös tartományok közt lévő közös ügyek tu
lajdonképen azok, a melyek annyira érdeklik kor-* 
mányunkat; hanem a közös ügy az, a mely hatal
mával mindkettőnk érdekei ellen működik. Tapasz
taltuk, a mióta közös a hadsereg, azóta közös az 
elnyomás; a mióta közös a pénzügy, közös a nyo
morúság. (Derültség. Halljuk!) Nem az egyes tar
tományoknak, vagy összes birodalmi tartományok" 
nak Magyarországgal érintkezése a közös ügy, 
hanem a hatalomnak a közös elnyomás fentartá-
sára való közös érdeke. Ide törekszik a kegy. kir. 
leiratban fentartott hadügy, annak minden részle
tei, ide törekszik a fentartott pénzügy. De ha Ma
gyarország független állam, mint független ál
lamnak bírnia kell egy állam lényeges adtributu-
mával; és ezen lényeges adtributum, mint egy czél-
hoz vezető eszköz: a hadügy és pénzügy. Minden 
alkotmány csak arra czéloz, hogy a népnek a ha
talom túlkapásai és elnyomásai ellen biztosítékul 
szolgáljon, 'és ezen biztosítéknak abban állnak fő 
részei, hogy a nemzet az ó' pénzével és vérével 
maga rendelkezzék. (Helyeslés.) 

Szó van kiegyenlítésről. Kérdem én : kivel kell 
tehát nekünk egyezkednünk ? Mert egyezkedés nem 
létezhetik máshol, mint a hol van ellenség. Ki ezen 
ellenség ? Mi az örökös tartományok népei ellen soha 
ellenségesen föllépni nem akartunk és nem aka
runk, és teljes öntudatunk lehet arról, hogy az örö
kös tartományok jogát soha nem sértettük, sőt aka
ratunk sincsen azt sérteni. Ismételve és ismételve 
kimondtuk, nevezetesen már 61-iki első fölira
tunkban, hogy a testvéri viszonyt velők, mint al
kotmányos népekkel fen akarjuk tartani, hogy kö
telességünknek tartjuk, a szoros jog kötelességén 
fölül, mind azt, mit méltányosan várhatnak, a mit 
magunk tulajdon függetlensége, állami önlétünk 
megenged, teljesíteni; kimondottuk, hogy azon 
terhekre nézve is, melyek elviselhetlen súlylyal 
nehezednek rajok és reánk — értem az államadó
ságokat, melyek bennünket, mint alkotmányos 
népet, kik soha ezen adósságokra beleegyezésün
ket nem adtuk, nem terhelnek, mindazáltal, ne-
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hogy azok alatt az ő jóllétök és a mi jóllétünk 
•összeroskadjon — méltányosak akarunk lenni, úgy 
mégis, hogy nem feledjük az elvet, miszerint mél
tányosságnál a méltányosság mértékét meghatá
rozni nem azé, ki maga irányában méltányosságot 
követel, hanem azé, ki a méltányosságot teszi. 
Akarunk részt venni azon terhekben, melyeket az 
absolut hatalom fonák rendszere rajok és ránk sú
lyosított, hanem csak annyiban, a mennyiben ma
gunk tulajdon nemzeti és államgazdaságunk jövője 
megengedi, a mennyiben t. i. tulajdon nemzeti és 
államgazdaságunk fölvirágzására a remény föl ne 
áldoztassék. Tehát ki az az ellen, kivel egyezked
nünk kell? Az tehát nem egyéb, mint a kormány 
maga, a kormány, melynek kormányzása úgy a 
mi, mint a többi örökös tartományok jóllétével és 
érdekeivel egyaránt ellenkezik. 

Föl tudom fogni . . . . Csak tessék diskurálni, 
majd én addig várok. (Az elnök csönget.) Föl tu
dom fogni, hogy olyan állam, mely czélszerü és 
észszerű-a maga intézkedéseiben, még akkor is, 
ha absolutistice intézkedik, némileg a népszerűsé
get meg tudja, nyerni, s vele meg tud barátkozni 
-a nemzet; de ha olyan állam, melynek minden 
intézkedése czélszerűtlen és észszerűtlen, s nem 
csak észszerűtlen, hanem nép- és nemzetellenes, 
mety annyira tönkre tudja silányítani az országot, 
mint látjuk Ausztriának 18 évi utolsó kormányza
tában, nem csodálom, ha azt a nép a maga ellen
ségének nézi. Ellenségének, mondom: Isten ment
sen, hogy én e teremben, melynek szentségét föl
fogom, túlzó szavakkal éljek. Kicsoda az közülünk, 
a ki nem tapasztalta az utóbbi események folytán, 
hogy azon fényes diadaloknál, melyekre a kir. le
irat hivatkozik, melyek vívattak úgy a déli száraz, 
mint tengeri hadsereg által, az ország nagy része 
nem hogy örömet mutatott volna, sőt inkább le
vertséget láttatott, mert diadalát látta annak, ki 
az 6' elnyomója ? A königgratzi és egyéb csatáknál, 
melyek kevés nap alatt Ausztria nagyhatalmát 
tönkre tették, tapasztalatunk nem az, hogy meg
szomorodott volna a nép, hanem örömet lehetett 
szemlélni a nép nagy részében azért, mert meg
törve látta azon dölyföt, mely őt elnyomta. 

Békét akar a nemzet, de nem a halál békéjét, 
állami létének, önállóságának, nemzeti független
ségének és életének megsemmisítésével; hanem oly 
békét, mely megorvosolja a múlt sebeit és a jövőre 
nézve biztosítékot nyújt. Békét akar a nemzet: 
mert nincs nagyobb boldogtalanság, mint a béke 
hiánya kormány és kormányzottak közt. Békét 
akar a nemzet, és ezen békének palládiumát látja a 
48-iki törvényekben és ezek biztosítékaiban, mi
szerint véréről és pénzéről önmaga rendelkezhetik. 
Vajon, miután personal-unio Magyarország addigi 
állása az örökös tartományokhoz, vajon ki az kö-

zulunk, ki Ausztriához való túlságos szeretetből 
| ezen kapcsolatot szorosabban kívánná Összefűzni ? 
I (Derültség.) Kicsoda az, ki kimutathatná ennek 
! észszerű okát? Vagy vajon melyik az ellen, mely-
1 tői Ausztria minket megótalmazni képes volna? 
] Békét akar a nemzet, és ezen békét egyedül 0 
| felsége adhatja meg. Azért tehát Írjunk föl; s ő 
| felsége megadván a nemzetnek palládiumát, a 

48-iki törvényekben a nemzet alkotmányát teljes 
mértékben, tapasztalni fogja azon lelkesültséget, 
mely irányában, trónja s családja iránt a nemzet-

í ben találtatni fog. Nem boszú politikája beszél be-
! ló'lem, valamint senkiből elvbarátaim közöl. Én 
; büszke vagyok rá, hogy évekig hordtam rablán-
1 czait az elnyomó hatalomnak; de azon pillanatban, 
I melyben a törvénytelen hatalom a törvényes ál-
I láspontra lép, én leszek az első, ki teljes szívvel és 
I lélekkel szolgálatomat neki fölajánlom. (Helyeslés 
i a bal oldalon.j 

A felség felelős minisztériumot igér nekünk, 
felelős minisztériumot és alkotmányt igér a többi 
örökös tartományoknak is. A többi örökös tarto
mányok már most, miután elveszett Lombardia és 
Velencze, csak kisebb részét képezvén az ő felsége 

I koronája alatti tartományoknak, a mennyiben Ma-
! gyarország területe a hozzá kapcsolt részekkel 
| 5853 D mfdet, ellenben a többi örökös tartomá-
j nyok csak 5452 D mfdet tesznek, s ennélfogva 

Magyarország és a hozzákapcselt részek ő felsége 
I többi tartományait 401 D mfddel haladják meg: 
I a vonzalom törvényei szerint, ha ő felsége és az 
: örökös tartományok az egységet csakugyan any-
I nyira óhatják, ezen egység sokkal terniészete-
í sebben megalakítható úgj: ha, nem a szórványos 
I apró részekhez a nagy tömb, hanem az apró ré

szek a nagy tömbhöz csatoltatnak. Nekünk, a 
mint ismerjük eddigi alkotmányos életöket, az 
örökös tartományok által eddig élvezett alkot
mány áldásaiban semmi irigyleni valónk nincs; 
ellenben ők, ha hozzánk vonzódnak — a mire 
Őket egyébiránt kötelezni nem akarjuk , mert 
meg vagyunk győződve, hogy mint független 
nemzet, független alkotmányos nemzettel egymás 
mellett is szépen megélhetünk — ha hozzánk csat
lakozni akarnak. alkotmányunkban megtalálják 
mind azt, mi a józan alkotmányosság alapföltéte
leihez tartozik. 

Mielőtt beszédemet befejezném, megvallom, 
t. képviselőtársak, hogy inkább óhajtottam volna, 
nem föliratban, hanem határozatban szólani: mert 
fenállanak mindazon érvek, melyeknél fogva 
1861-ben én és képviselőtársaimnak igen nagy 
száma inkább határozatban kívánt nyilatkozni. A 
fejedelem maga nem áll törvényes téren most se, 
hiányoznak a törvényes közlekedés eszközei, köze-

j gei jelenben úgy, mint akkor: hiányoznak a tör-
8* 
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vényes állapotok, tetőzve és megöregbítve ujabb 
törvénytelenségekkel; és ha akkor a nagynehezen 
kinőtt többség mégis föliratban akart szólni ő fel
ségéhez, hogy ildomtalansága által ne vessen gá
tat, hogy ő felsége teljesítse a nemzet kívánsá
gait és az óhajtott kiegyezkedés megtörténjék: 
most, miután fölirtunk 1861-ben ez irányban két-
szer, s ez idén ismét fölirtunk ez irányban két
szer, senki bennünket ildomtalansággal nem vá
dolhat, mert azt mondja a deák (Halljuk.') — ér
tem a deák közmondást: — (Derültség) „si ter pul-
santi tibi non aperitur, abito." Ha pedig van a fe
jedelemnek — mint van — méltósága, mert a feje
delemben tekinti minden alkotmányos polgár meg-
szentesitve az államnak, mint jogtársaságnak eszmé
nyét, ha van, mondom, a fejedelemnek méltósága, 
van bizonyára a népnek, a nemzetnek is, és ezen 
méltóságnak öntudata kell, hogy legyen, és meg j 
is van e házban. Mindazonáltal, nehogy vádra 
legkisebb ürügy legyen: legyen fölirat; de hinni j 
akarom, hogy lesz utolsó. (Helyeslés.) És ha mégis j 
netalán a nemzet jogos kivánatai nem teljesittet- i 
nének ., akkor nincsen egyéb hátra, mint a mit 
mond a deák közmondás második része: abito; 
azaz: öntudatával szoros ragaszkodásunknak al
kotmányunkhoz és törvényeinkhez, hivatkozva Is
ten és a világ ítéletére, várjunk, tűrjünk, várjuk a I 
fejlő szebb jövőt. i 

Midőn ő felsége felelős kormányt igér, a | 
kormányférfiak felelősségét, akkor azon kormány- j 
férfi, ki ezen kir. leiratot aláirta, és ezen leiratban I 
azon föltételeket, melyekről a kir. leirat úgy szól, 
hogy azokhoz minden körülmények között föl nem j 
adhatóképen ragaszkodik, akkor a felelősséget, mon- [ 
dom, már magára vonta és az ítéletet maga ellen 
aláirta. És habár ezen itélet hazánk jelenlegi zsib
basztó állapota miatt rá most nem alkalmazható, 
de alkalmaztatni fog a világ és nemzet históriája 
és az utónemzedékek által. 

Adja a gondviselés, hogy ő felsége oldala 
mellé oly kormányférfiak jussanak, kik a törvény 
értelmében áthatva vezessék alkotmányunk hajó
ját, hogy igy fölvirágozzék ismét ő felsége trónja. 
Egyedül Magyarország területe elegendő arra, 
hogy nagyhatalom legyen. Az egész porosz biro
dalom területe — mint volt — 5103 D mértföld; 
Magyarország és a hozzá tartozó részek összes te
rülete több mint 5800. Ha ő felsége megengedi, 
segélyével gyámolítja törekvéseinket, hogy Ma
gyarországnak anyagi és szellemi érdekei fölvirá
gozhassanak . akkor föl virágzik ő felségének 
trónja, és lészen dicső, mint valaha Magyarország 
királyainak dicső trónja, Ausztria nélkül is. (Éljen
zés a hal oldalon.) Ismételve mondom: adjon Isten 
ó' felségének oly tanácsosokat, kik ő felségét a jog 
felé vezéreljék úgy, hogy mondhassuk: áldja meg ' 

Isten ő felségét akként, mint a nemzet milliói kor
mányának áldásait tapasztalják! (Éljenzés a bal 
oldalon.) 

Tóth Vilmos jegyző: Zsarnay Imre! 
Zsarnay I m r e : T. képviselőház ! Minthogy 

előttem történetesen Boboiy Károly képviselőtár
sam és barátom, pap, nyilatkozott, engedje meg a 
t. ház, hogy én, az ő beszédét folytatólag, fölhívjam 
a t. ház figyelmét, egy ezelőtt körülbelől 200 év
vel élt magyar főpapnak, a tiszta hazafiság hű ké
pének, a haza hasonló viszonyai közt mondott 
nyilatkozatára, ki akkor nyilatkozott igy, midőn 
még nem köttetett meg a pragmatica sanctió. T. 
ház! I. Lipót király uralkodása alatt Magyaror
szág épen ilyen viszonyok közt volt, mint a mi
lyenek közt van most hazánk, kivévén, hogy ak
kor az ausztriai birodalomnak fényesebb állapota, 
nagyobb emberei voltak, mint jelenben. I. Lipót 
látván a magyarországi viszonyok által előidézett 
szerencsétlenségeket, elhatározta magában, hogy 
Magyarországgal ki kell békülnie. E végett kabi
neti tanácskozást hívott össze. Ezen kabineti ta
nácskozásban jelen volt Magyarország részéről 
ama főpap, kire hivatkozom, Szécsenyi György. 
Midőn ő felsége a maga kegyes atyai indulatá
ból kimondotta. hogy neki fájnak azon dolgok, 
melyek Magyarországban történtek, a jelen volt 
miniszterek a kiegyezés alapjául különféle elveket, 
közös ügyeket hordtak elő; és habár mindig a ki
békülésre hivatkoztak, ki lehetett szavaikból ven
ni, hogy senki más nem, lianem épen ők azok. kik 
a fejedelem akaratának teljesülését, hogy t. i. Ma
gyarországgal béke legyen, nem akarják, mert ők 
zavart akartak, hogy abból nyereséget húzhassa
nak. I ly helyzetben a már emiitett egyházi főmél
tóság ezeket mondta : „Uram! ezen te tanácsosaid 
nem akarják azt, a mit te akarsz; ezek nem békét, 
nem nyugodalmat, hanem zavart és egyenetlenséget 
akarnak Magyarországban, hogy tovább uralkod
hassanak, és hogy magok és rokonaik részére 
hasznot és magas hivatalokat szerezhessenek ez 
országban. Higye meg, felséges uram! Magyaror
szágban lehet, és igen könnyen, a békét, az örökös 
tartományokkal való barátságot megalapítani; de 
nem e miniszterek tanácsa szerint: erre egyet
len mód van, t. i. adassék meg Magyarországnak 
mind az, a mi törvény és igazság szerint Magyar
országot illeti; nem kell követelni semmi olyat a 
magyaroktól, a mit ők, hazájok függetlenségének 
és a korona jogának megsértése nélkül meg nem 
adhatnak." A jó fejedelembelátta, hogy a főpapnak 
igaza volt • de azért kisebbségben maradt; igy az 
ellenséges kormányzás hazánkban tovább folytat-
tatott, s még borzasztóbb alakban tűntek föl a sze-. 
rencsétlen viszonyok. Később átlátta a fejedelem, 
hogy a hazáját szerető magyar főpap hűbb és iga-
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zabb volt őhozzá, mint miniszterei: igy elhatározta í 
más kormányzási rendszer behozatalát. Hogy ezt 
kivihesse, elmozdította kormányától Portia jezsui
tát, ki a fejedelemnek, midőn 18 éves korában 
uralkodni kezdett, nevelője, s később fő tanács
adója volt, s hogy püspök lehessen, mindent elkö
vetett. í g y elmozdittatott s rangjától megfosztatott 
Lobkovitz, ki nagyravágyásánál fogva legtöbb 
bűnt követett el. A király azt mondta, egy törté
netíró szerint, hogy nyugodtabb lélekkel nem irt 
Ítéletet alá, mint a Lobkovitz miniszter ellen hozott 
büntető-ítéletet. 

Én hiszem! ő felsége e példát a mostani vi
szonyok közt szintén fogja követni, s eddigi ta
nácsadóitól megmenekülve, más tanácsadókat fog 
választani, miután ígéretet tett az eddigi kormány
zati rendszer megváltoztatására. 

Tisztelt ház ! A ház asztalára letett két indít
vány levén tulajdonképen a tanácskozás tárgya, 
erre kimondom véleményemet. (Halljuk! a hal ol
dalon-) 

En lelkemben örülök, látván, hogy a ház asz
talára letett két indítványban a vég czélra nézve 
nincs különbség. Mind a kettő egyet kíván: hazánk 
függetlenségének biztosítását, alkotmányos életünk 
föl éledését. Adja Isten, történjék akár az egyik, 
akár a másik indítványban kitett czél : én azon 
egyformán örülni fogok. Különbség a két indít
ványban csak a czél elérhetésének módjára nézve 
van. Már mások által e különbség ki levén fejtve: 
én azon indítványt pártolom, mely leginkább meg
egyezik azon nézetemmel és meggyőződésemmel, 
mely bennem az osztrák kormány testéhez nőtt 
reactióról,e reactio működéséről eleitől fogva meg
volt, és megvan most is. 

Valamint hazánknak, ugy az örökös tartomá
nyok évkönyveinek minden lapján szembetűnően 
láthatni ezen reactiónak müvét.Mint a történelemben 
nyomoztam: ugy látszik,ezen osztrák reactió gonosz 
működésének első anyagát I. Ferdinándnak 1526 
évi január 19-én kiadott hirdetményéből vette. I. 
Ferdinánd ezen hirdetményében az ország rendéit 
arról biztosítja: „Ne aggódjatok, ha engem király
nak választatok; én megigérem, hogy Magyar
országban mindenféle hivatalt csak a Magyar
országban és annak társországaiban született hon
fiak fognak viselni." És ha végig tekintünk a múlt 
időktől a jelenkorig, vajon teljesedett-e valaha a 
fejedelemnek ezen ígérete ? Bizony, kivált mostani 
az uj hivatalnoksereg fölállításának korában, min
denkinek meg kell vallania, hogy nem teljesedett, 
Ki volt ennek az oka, t. ház ? A bécsi kormány 
reactionarius férfiai, a kik, hogy czéljokat elérjék 
még a föl ségesuralkodó személyét, sem rettegtek com-
promittálni. Valóban minden baj és szerencsétlen
ség, mely Magyarországot és az örökös tartományo

kat, sőt magát az uralkodó dynastiát is annyi időn 
keresztül érte, nem magok a fejedelmek által idéz
tetett elő, hanem a fejedelmek trónjával összenőtt 
reactio omberei által, kik szabadság helyett szol
gaságot, világosság helyett sötétséget, jóllét, béke 
és egyetértés helyett nyomort, viszályt és egye
netlenséget mesterségesen csináltak az országok 
lakói, nemzetiségek és vallásfelekezetek között, 
hogy ezek egymás ellen küzdvén, egyik a másik 
szabadságát s jóllétét megsemmisítse. í g y történt 
az, hogv utoljára odajutott a birodalom, a hol van. 
Ha akármelyik néposztályt, a legnagyobb urat, 
úgymint a szegényt kérdjük,megelégedett-e vagy 
nem? azt fogja mondani: Biz én nem vagyok meg
elégedve. (Igaz!) 

És épen azért, mert ez igy van, én nem gon
dolok azzal, hogy Gácsországban mit csinálnak az 
oroszok, vagy micsoda puskája van a porosznak, 
akar-e háborút kezdem, vagy nem? Nekem mint 
magyar képviselőnek elsőbb gondom azt vizsgálni, 
miképen van ben az ország. Fájdalom itt van a 
legveszedelmesebb ellenség: a nép ínsége és el-
csüggedése. A kormánynak az tartozik fő feladata 
lenni, hogy e nagy ellenségtől szabaduljon meg: 
elégíttessék ki a nép, legyen oka egy jobb jövőt 
reményleni, a kormány iránt bizalommal visel
tetni . 

Nekem még van, mint törvényhozónak keli 
reményenmek lenni egy jobb jövőhöz. 

Ha vizsgálom a leiratot, bár többen eliene 
nyilatkoztak, bátran kimondom, hogy bárki szer
kesztette e leiratot, annak van egy tagadhatatlan-
érdeme. (Halljuk!) Nem lehet az, hogy egy kútfő
ből édes és keserű viz folyjon; nem lehet az oszt
rák kormányférfiakról azt hinni, hogy azok olya
nok legyenek, mint valami mythologiai Proteus, ki 
egyszer egy bőrt, máskor más bort és szint vál
toztat. Igy azt kell hinnem, hogy akárki volt, a 
ki ezen leirat szerkesztésébe befolyt, nem lehet egy 
azokkal, kik közelebb az osztrák kormányt vez ér
iették, és egészen más, mint a kik a márcziusi le
iratot szerkesztették. Ezen gondolatból azon véle
ményre kell jutnom, a mit óhajtok, hogy ő felsé
ge e kir. leirat készítésénél a reactio embereivé 
szakított, vagy ha nem szakitott, akart, szakítani. 
Nem tagadhatom, t. ház, a mit a két inditvány is 
világosan kimond, hogy e leirat nekünk mit sem 
adott meg abból, amit kívántunk. Igen, de szerin
tem figyelemre méltó azon körülmény, hogy e le
irat a mi mareziusi föliratunkra válaszkép adatik; 
és olvassa meg föliratunknak 1-sŐ— 59-ik szaka
szát akárki, hasonlitsa össze ezen leirattal: s azt 
fogja találni, hogy ebben a föiratunkban kifejtett 
igazságos kívánalmaink ellen egy betű czáfolat 
sincs; és ha ezt összehasonlítjuk a fölirattal, ez az 
egész világ előtt egy erős documentum. hogy az 
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osztrák államférfiak kénytelenek voltak e nemzet 
igazságos és törvényes követeléseit elismerni. Ezen 
elismerés ad nekem reményt, hogy az igazságot 
becsülni és teljesíteni is fogja a kormány. 

Azonban ha netalán még meg nem szüntetett 
volna az osztrák államférfiak működése ellenünk, 
azon nem lehet csodálkozni: mert 300 év óta szö
vetkezik ezen társulat a népek jogainak ellenére, 
a politikai szabadság megsemmisítésére s hazánk 
függetlenségéuek megbuktatására. Rómában is 
néhány patrícius család két századig küzdött a nép 
igazságos és törvényes akarata ellen csak azért, 
hogy hatalmát föntarthassa, habár a római di
csőség- el is vész. Még élünk, a kik emlékezünk, 
hogy a török janicsárok meg nem engedték, hogy a 
szultán Törökországba reformokat hozzon be; de 
végre az ő hatalmok is megszűnt, habár min
denféle kényszert elkövettek is , hogy hatal-
mokban megmaradjanak. Épen igy van ez oszt
rák államférfiakkal is. De én hiszem, hogy ő 
felsége , a mint igéri , nem csak hazánkban, 
hanem, a mi nekünk örömet okoz, az osztrák tar
tományokban is felelős minisztériumot, felelős kor
mányrendszert fog behozni. íme néhány évvel ez
előtt, az osztrák kormány emberei közt, kimond-
hatlan volt ezen szó : felelős minisztérium, felelős 
kormány. Igen jól emlékszem, ezelőtt 25 évvel 
Metternich minisztériuma alatt egy jogtanár csak j 
ennyit mert kimondani tanítványai előtt: „Az oszt- ] 
rák kormányrendszer természetellenes, és ha ezt ő j 
felsége meg nem változtatja, ezen birodalomnak 
előbbutóbb szét kell málnia." Néhány hónap múl
va ellene nyomozás rendeltetett, hogy micsoda bű
nös ember az, a ki ilyent mondott, és szerencse, 
hogy tömlöczbe nem zárták a tanárt. íme, most a 
fejedelem maga mondja ki ezt. A fejedelem ígérete 
senkinek nagyobb örömet nem szerez,mint nekem,ki 
mindenkor építettem a nemzetek sympathiájára, ki 
mindenkor a reményt tápláltam lelkemben, hogy 
el kell jönni az időnek, a mikor az emberek az er
kölcsi érzület és a józan észnél fogva átlátandják, 
hogy miután minden ember szabad és boldog akar 
lenni, miért nem egyesülnek milliók e köz czél el
érésére és a népek szabadsága ellen szövetkezett 
reactiónak megbuktatására. Szerintem ő felségé
nek adott igéretét lehetetlen másként teljesíteni, 
csak azon föltét alatt, hogyha eddigi kormányfér-
fiai helyett másokat, a nép bizodalmával bírókat 
fog választani. Én hiszem, hogy miként az írás
ban megjövendölte tett, hogy, „az asszonyi állatnak 
magzatja lesz," ő felsége az eredeti bün szerző
jének, azon kígyónak fejét meg fogja törni, mely j 
a bureaucratia és az absolut kormány alatt a nép 
szabadságát lenyűgözte, milliókat ínségre jut
tatott. 

Nekünk kötelességünk kijelentenünk fölira-

tnnkban, hogy az öszvetornyosult bajok és veszé
lyek közt a kormánynak mulhatlan teendője, hogy 
a magyar alkotmány, melynek alapja ez örök tör
vény : suum cuique, mindenkinek meg kell adni az 
övét, életbe hozassák; ezen változás csak a koro
názott királylyal egyet értve történhetik: e végett 
ő felsége mulhatlanul koronáztassák meg. Nekünk 
ki kell mondanunk óhajtásunkat, hogy az örökös 
tartományok népeinek is adassék alkotmány, az ő 
szabadságukat biztosító. Mi nem követeljük, hogy 
a mi alkotmányunk bármely más országra köttes
sék ; de annak sem láthatom okát, miért tartoz
nánk mi elfogadni egy alkotmányt, melynek alap
jául a német miniszterek azon óhajtásukat tették, 
hogy az ország, hatalom és dicsőség az övék 
legyen. 

Meglehet, reményem csalódni fog; de és zsze-
rüleg kénytelen vagyok hinni a lehetőséget, hogy 
a kormányzási rendszert ő felsége megváltoztatja, 
alkotmányunkat helyreállítja. Deák Ferencz kép
viselőtársam indítványa e lehetőséget teszi föl, s 
abból indul ki; ez indítványban megvan azon óva
tosság, melyet én mindenkor, de leginkább, mosta 
haza rendkívüli viszonyai közt, szükségesnek tartok 
minden eljárásunkban, a reactió embereinek irá
nyában, hog}^ bármi tettünk vagy határozatunk 
által az ő fondorkodásukra okot ne szolgáltassunk : 
azért Deák Ferencz indítványát pártolom. (Helyes-
léi a jobb oldalon.) 

Ráday László gr. jegyző: Kállay Ödön! 
K á l l a y Ödön: T. ház! A kegy. kir. leirat

ban foglalt kívánalmak a 15-ös bizottság munká
latának, ugy látszik, kiegészítő része akartak lenni. 
Ha a két munkálat kívánalmait és tervezetét egy
befoglalom, akkor a kegy. kir. leirat azon fölsó
hajtását, hogy ha ezek létesülnek, küszöbön áll 
immár az ország kívánalmai teljesülése, szomorúan 
s úgy értelmezem, hogy, ha ezen kívánalmaknak 
és tervezeteknek csak egy része is teljesülend, a 
Sz. István koronája népeinek törvényes független
ségének halála csakugyan küszöbön áll, (Helyeslés 
a hal oldalon) mert ismerem azon praxist, a mely-
lyel Ausztria, t. i. az osztrák kormány, az alkot
mányok megsemmisítése körül minden időben el
járni szokott. 

E tervezetnek s kívánalmaknak vég eredmé
nye nem lehet más, mint a real-unio, és hazánk, 
függetlenségének megsemmisítése; ha pedig e kö
vetkeztetés igaz, mint én hiszem, akkor szabad le
gyen, t. ház, nekem e kérdéseket föltennem: tör
vényeink között van-e csak egy, mely parancsolná, 
hogy ezen megsemmisülésünkre vezető lépést meg
tegyük? vagy parancsolja azt a szükségesség, s 
mi haszna lenne az én hazámnak abból, ha ezen 
tervezetek és kívánalmak teljesülnének ? s hol van-
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nak, s melyek azon országok, a melyekkel közös
ségbe léphetnénk? 

Hogy törvényeink közül egy sem parancsolja 
ezt, nem kell magyaráznom. Mindnyájunk ke
zén forgott Lustkandel ellen irt munkája Deák 
Ferenez, Pest belvárosa nagy érdemíí képviselőjé
nek ; mindnyájan tudjuk a múlt országgyűlés re
mek két föliratát, melyek szintén e kutforrásból ke
letkeztek. Be vannak ott classice bizonyítva mind 
alapjogaink, mind pedig a personal-unio melletti 
érvek; és azt hiszem.elmondhatom, nincs törvény, 
mely parancsolná, hogy mi az örökös tartomá
nyokkal csak legkisebb közösségbe is lépjünk. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

De talán a szükségesség parancsolja ezt ? Ha 
a szükségességet úgy fogjuk föl, hogy miután a 
jelenlegi hatalom, föllépésétől kezdve a mai napig, 
ernyedetlenül mindig azt követeli, hogy mi Auszt
riába beleolvadjunk ; s ebből azon gondolatot és 
meggyőződést abstraháljuk, hogy különben alkot
mányunk némi czafrangait nem tudjuk megtarta
ni, hacsak alkotmányunk nagyobb részét át nem 
adjuk : akkor nem a szükségességet bizonyítottuk 
be, hanem csak politikai elfogultságunkat. Nem 
így kezelték ügyeinket őseink: pedig őseinknek 
is jutott a szenvedésekből igen sok. Ha igy gon
dolkoztak volna őseink, már a magyar alkotmány
nak egy atomja sem léteznék. Voltak idők még 
keserűbbek, mint a maiak. Gondoljunk csak 
vissza I. Lipót, I. József korára — s akadt-e csak 
egy magyar, a ki indítványozta volna, hogy úgy 
segíthetünk bajainkon, ha lényeges törvényeink 
föláldozásával Ausztriához csatlakozunk ? (Fölkiál-
tások jobb felöl: Most sincs senM! Zaj.) A XlX-dik 
század második felében kellett azt megérnünk, 
hogy most már szerencsétlenségünk orvosszeréül 
oly recipe javasoltatik, melyről el lehet mondani: 
,,peior medicina morbo." (Helyeslés a bal oldalon.) 
Szomorú tan ez, tisztelt ház, midőn azt mondjuk, 
hogy miután a hatalom nem akarja alkotmányun
kat visszaadni, csak alkotmányunk aprólékjait 
tarthatjuk meg ágy, ha mi átadjuk alkotmányunk 
lényegét. (Mozgás a jobb oldalon. Fölkiáltások: Ezt nem 
mondotta senki!) Közkézen forog a 15-ös bizottság 
munkája, és én annak minden szavát úgy értelme
zem. (Fölkiáltások a bal oldalon: ügy van! Mo&gás a 
jobb oldalon.) Mondom tehát, szomorú tan ez; és ha 
a nemzetek elfogadnák e tant, a népek és nemze
tek készítenék el a systemát az absolut hatalmak
nak, mely systemával azután az absolut hatalmak 
a népeket kivetkőztethetnék jogaikból. — De kér
dem továbbá, t. ház, ha ezen kívánalmak teljesül
nek, hát mi haszon háramolnék abból hazánkra? 
Először is nem említve, hogy ezek létesültével 
Magyarország törvényes függetlensége, államisága 
azonnal megszűnnék és csak provincziai különös

ségei maradhatnának fen; másodszor azt hiszszük-e. 
hogy a mi loyalitásunkért talán a szomszéd álla
mok kedvezőbb kereskedelmi szerződésre fogná
nak lépni az egyesült Ausztriával? vagy az állam
hitelezők el fognák engedni követeléseiket? vagy 
szellemi állapotunk s szabadságunk értékesebb 

j lesz-e akkor, ha mások beleszólanak ügyeinkbe ? 
j vagy nemzeti hiúságunk és büszkeségünk emel-
i kedni fog-e az által, ha törvényeinktől megfosztva, 
j megalázva, nekünk is megengedtetnék, hogy az 
• ausztriai tartományok ügyeibe beleszóljunk? vagy 

azt hiszszük-e, ha mi e tervek teljesülése következ
tében reál-unióba lépünk Ausztriával, Ausztria el
lenségei tüstént hátat fognak fordítani ? Vanita-
tum vanitas! Ebből ugyan vélekedésem szerint 
soha semmi sem lesz. 

Tehát kérdjük és lustráljuk, t. képviselőház. 
melyek azon országok, melyekkel mi ezen közös vi
szonyokat együtt pertractálni óhajthatnók? Ta-

| Ián az osztrák monarchiának déli Tirolja? Hiszen 
ez közelebb keresi azon államot, melylyel közös
ségbe akar lépni. Vagy talán Oalliczia ? Hiszen 
ez Lengyelországnak egy része, s ma Európa min-

! den lapjai épen Ausztriát gyanúsítják. hogy Len-
| gyelországot helyre akarja állítani. (Mozgás a 
! jobb oldalon.) Itt tehát nincs állandóság. Vagy ta-
! Ián az örökös tartományok ? Igaz, hogy a prágai 
I béke következtében a dynastia a német szövetség 
tagja lenni megszűnt; de az ujabb európai nemzet
közi jog azon fogalma, miszerint az annexiokuál 
és elszakadásoknál a népek szavazata szükséges és 
jogos, itt nem teljesíttetett, és én valóban nem tud
nám megmondani, hogy az örökös tartományok 
népei vajon végkép elszakadtak-e a nagy Német
országtól, vagy nem? Sőt én még azt sem tudom, 
hogy az éjszaki vagy déli Németország népei bele-

| nyugodtak-e abba, hogy annyi százados kapcso
latban velők együtt élt népek tőlök végkép el
szakadjanak ? T. ház, én valóban górcső segélyé
vel sem tudnék az ausztriai monarchiában oly or-
szágocskát lelni, melylyel az állandóság némi bi
zonyosságával közösségbe lehetne lépnünk. 

De ha meggondolom még ezek fölött, hogy, 
az 1815-ik évi szerződéseknek némi revanche-jául. 
még Európában egy nagy repositionalis és egy 
még nagyobb tagositási per kezdetett, és ezen per
ben már egy pár ítélet elég érthetően és véresen 
kimondatott; s ha látom azt, hogy az alperesek 
ebbe belenyugodni egyátalán nem akarnak, mit 
maga Beust báró kinevezése is bizonyít: akkor'azt 

j kell mondanom: óvakodjunk mi, Szent István ko-
I rónájának népei, közjogunkat összekeverni az 
| örökös tartományokéval; maradjunk mi a perso-
j nál-unio biztos terén, mely Magyarországot min

den eshetőségekben megvédendi. Merem mondani, 
{ hogy, a personab unió terén maradással, a dynas-
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tia irányában is a legnagyobb szolgálatot teszszük. 
(Helyeslés a hal oldalon.) 

Ez okok elmondásából természetesen követ
kezik, hogy én a bizottságok munkálkodásának 
megakasztását óhajtom — nem azért, mintha ez 
volna legfőbb kívánalmam, mert miután én, kü
lönösen a közös ügyek vagy viszonyok elkészité-
sere kiküldött küldöttség munkálatából semmi 
hasznot nem várok hazánkra, hanem csak kárt, 
én annak rögtöni föloszlatását óhajtanám — de 
miután ezt el nem érhetem, elfogadom Tisza Kál
mán indítványát. 

T. ház! Ezek után csak az általam igen na
gyon tisztelt Horvát Boldizsár képviselő urnák 
előadására kívánok némelyeket válaszolni. ('Hall
juk !) 

A képviselő ur beszédének végén úgy nyilat
kozott , hogy a königgratzi csata után nem annyi
ra Ausztria felől kell félnünk , hanem egy más új 
ellentől, ez új ellenség ellen tán az lenne legjobb 
szövetségesünk, ki eddig legnagyobb ellenünk volt. 
A t. képviselő ur nem mondotta meg, melyik azon 
új ellenünk, és így engedelmével magamnak kell 
utána puhatolnom, ha eltalálnám. Ü g y gondo
lom , t. ház , hogy Oroszországot gondolta. Igaz, 
hogy egy idő óta az európai lapokban előfordult 
ez , és most napról napra lehet, különösen conser-
vativ oldalról, ezen susurratiót hallani: de én azt 
gondolom, t. ház, hogy ez csak, magyarán mond
va, mumusnak van fölállítva, nevezetesen azért, 
hogy mi e fölötti félelmünkben is a lajtántúli tar
tományokkal való reál unió szükségességét annál 
könnyebben átláthassuk. (Helyeslés a bal oldalon. 
Zaj.) Lehet, hogy azon nagy terület kormánya, 
melyet mi Oroszországnak nevezünk, ily gondo
latokat táplálhat keblében ; de Oroszország ebbeli 
föllépése az európai nyugati civilisatio elleni föllé
pés volna , és oly tusát támasztana , melynek vége 
bizonyos: mert az előrehaladott Európa a hátra
maradott Oroszországot okvetlen megverné , meg
verné pedig azért, mert Lengyelország szélétől a 
Balkánig egy fajrokonnak sincs kedve Oroszország 
kancsukájával és Szibériájával sympathizálni. (Bal 
felöl élénk helyeslés.) 

Vagy ha nem ezt értette a képviselő u r , ak
kor alkalmasint azon dissonantiákat kellett értenie, 
melyeket mi itt nemzetiségi ügynek nevezünk. 
(Halljuk!) T. ház ! Ha az ausztriai kormány ma 
helyreállítja, mint kötelessége, az 1848-iki alkot
mányt , én azt hiszem, hogy ezen dissonantiák rö
vid időn harmóniává fognak változni: mert ezen 
nemzetiségeket mind geographiai fekvésök, mind 
önfentartási ösztönük ránk, és minket őrájok 
utalnak; és könnyen ki fogunk mi , t. ház , testvé
reinkkel egyezni, ha kölcsönösön azon evangéliu
mi mondatot fogjuk követni: Quod tibi non vis fie-

r i , alteri ne feceris. (Helyeslés a bal oldalon.) Bő 
köpönyeg a szabadság: elférünk alatta mindnyájan. 

Végre ki kell jelentenem , t. ház , hogy ha 
Ausztria alkotmányunknt helyre nem állítandja: 
önmaga ellen fog vétkezni, ez által Sibylla utolsó 
könyvét is elégeti; mi pedig teljes megnyugvással 
lehetünk, s alkalmasint több szerencsével mond
hatjuk el ma , mint elmondta Schmerling mi
niszter , hogy mi már ma várhatunk. (Elénk helyes
lés, éljenzés a bal oldalon.) 

T ó t h V i l m o s : T .ház ! Én nem fogom az
zal végezni beszédemet, a mivel képviselőtársunk, 
Podmaniczky Frigyes b. bevégezte; hanem igen
is azzal kezdem én is, hogy azok után, mik a tár
gyalás alatt levő két indítvány ellen és mellett el
mondattak, én újabb érveket fölhozni nem va
gyok képes: azért igen röviden fogom, némely 
itt fölhozottakra felelve, szavazatomat indokolni. 

Midőn egj év előtt a jelen országgyűlésre 
megválasztattunk, nem csak az én küldőim, ha
nem, úgy tudom, az ország összes választóinak túl
nyomó többsége azon rövid utasítást adta képvi
selőinek, ügyekezzenek az államjogi differentiákat 
Magyarország állami létének biztosítása mellett 
kiegyenlíteni. Senkisem teheti — legalább jogo
san nem — a magyar országgyűlésnek azon szem
rehányást, hogy ezen átalános óhajtás valósítá
sára a maga részéről a lehetőt meg nem tette. (He
lyeslés.) Én ezen hazafias, eszélyes és a legközelebb 
történtek által igazolt eljárásnak folytatását látom 
ajánlva azon indítványban, melyet Pest belvárosa 
nagy érdemű képviselője, Deák Ferencz a ház asz
talára letett. Mert ha való az, a mit maga Kállay 
képviselőtársunk sem tagadott, hogy az ausztriai 
birodalomban létező jelen viszálynak kiegyenlí
tése úgy a dynastiára, mint a birodalom másik 
felére, valamint Magyarországra nézve nem csak 
politikai szükség, de életkérdés: úgy előttem tisz
tán áll azon következetesség, sőt tovább megyek, 
azt mondom, hogy önmagunk iránti kötelesség, 
hogy föl levén arra a másik fél által szólítva, ki
jelöljük az irányt is, a melyen haladni akarunk, 
meghatározzuk az elveket, melyek alapján véljük 
Magyarország önállásának megóvása mellett a bi
rodalom jövőjét biztosíthatni. (Helyeslés.) Tiszte
lem én azok aggodalmait, kik, tekintettel Magyar
ország történelmére, még- a legóvatosabb eljárás
nál is veszélytől tartanak; de a jelen kérdésben 
aggályaikat nem osztom; azon állításuknak pedig, 
hogy az emiitett indítvány által a jogfolytonos
ságot sértenők, alaposságát határozottan taga
dom. Mi az, t. ház, mi e hatalomnak majd két év
tizedig tartó erőszakoskodása és szerencsétlen kí
sérletei után is Magyarország képviselőit e helyre 
összehozta? Nézetem szerint nem más, mint a po
litikai helyzet, és az, a mire e helyzettel szemben 
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támaszkodva állást foglalánk: a jog. Már kérdem, 
változik-e ezen positiv jog az által, ha mi, kik 
több izben kimondtuk ország-világ előtt, hogy,al
kotmányunk helyreállítása után, készek vagyunk 
törvényeinknek a körülmények által kívánt mó
dosítását megtenni, munkálkodunk egyszersmind 
azon alapelvek megállapítása körül, melyeknek 
nem csak részletezését és gyakorlati alkalmazá
sát, hanem — hogy úgy mondjam — eívileges 
elfogadását is alkotmányunk tettleges helyreállí
tásától teszszük függővé ? [Helyeslés a jobb oldalon.) 

És e pontnál engedje meg Komárom városa 
nagyérdemű képviselője, hogy visszaemlékezve 
a tegnapi napon tartott tartalomdús beszédének 
azon részére, mely a legkegy. kir. leiratnak a had-, 
vám- és kereskedelmi ügyekre vonatkozó részeit 
elemezve , kiemeli, mennyire ellenkeznék ezen el
veknek elfogadása Magyarország önállóságával és 
törvényeinkkel, kimondom , miszerint épen ezen 
jeles előadás még inkább meggyőzött engem azon j 
nézetemben , hogy a kir. leiratban foglalt elvekkel 
szemben előterjeszszük ő fölségének, hogy mi 
egy ennél sokkal jobb, sokkal biztosabb alapot va
gyunk képesek nyújtani a kiegyezésre , oly ala
pot , mely egyrészt a nemzetet kielégíteni, és más
részt a birodalom jövőjét is biztosítani képes. Ha 
pedig Kállay képviselő és elvtársai a 15-ös bizott
ság xígy többségének, mint kisebbségének javasla
tát erre alkalmasnak nem találják, nézetem szerint 
nem tehetnek jobban ellene, mint, egy oly más ja
vaslatot előállítani, mely ennél jobb és helyesebb, 
s én meg vagyok győződve, hogy a 15-ös bizott
ság tagjai elsők lesznek, kik indítványukat támo
gatni fogják. (Éljenzés a jobb oldalon-) 

Nem félek én , t. képviselőház! egy létrejö
vendő szerződés előleges punctatiójának föltételes 
megállapításától se : mert kérdem , hol van azon 
bíró , ki az egyik felet az ily előleges punctatiók 
alapján elitélné, mielőtt a másik fél, bár a szerző
dés megírásának is előleges föltételeit teljesítené ? 
Pest belvárosa érdemes képviselőjének indítványa 
oly tisztán , oly szabatosan van formulázva , hogy 
félremagyarázást nem tűr. Meg vagyok győződve, 
hogy találkozhatik oly államférfi, ki ezen indít
ványnak a ház által leendő elfogadása esetében , a 
képviselőház által nem is .gondolhatott magyará
zatot fog adni; de arról is meg vagyok győződve, 
hogy bizonyára Lustkandel ur sorsában fogna ré
szesülni. Nem szűnvén meg tehát ezen indítvány 
elfogadása által a mi jogunk jog lenni: ellenében 
csak is erősebb joggal , a mi nem létezik , lehetne 
győzni, vagy erőszakkal, a mivel hogy rajtunk nem 
győzödelmeskedhettek, bizonyítja azon körülmény, 
hogy mi itten tanácskozunk. 

Nem látok én tehát részemről semmi veszélyt, 
tannál kevésbbé látom én a jogfolytonosság meg-
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sértését ezen indítványban; még kevésbbé látok 
pedig okot azon gyanúsításra, hogy ezen indít
vány által Magyarország alkotmányának és önál-
lásának veszélyeztetése közelebb hozatik; de igen
is látom azon bölcs előrelátást, látom azon lelki-
ösmeretes óvatosságot, látom ugyanazon tiszta és 
megdönthetetlen logikát és meleg hazaszeretetet, 
mely két országgyűlés alatt négy föliratban nyert 
hű, és az ország közvéleménye által helyeselt kife
jezést ; látok bölcs tanácsot, mely arra int , hogy 
óvakodjunk megszakítani az alkudozás fonalát idő 
előtt; látok benne egy tisztelettteljes , de intő ké
rést a felséghez, hogy siessen kielégíteni a nem
zetet , taely trónjának legbiztosabb támasza. (He
lyeslés.) És azért pártolom lelkem teljes meggyőző
déséből Pest belvárosa képviselőjének , Deák Fe-
rencznek indítványát. (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Ráday László gr. jegyző: Várady Gábor! 
Yárady Gábor: Tisztelt ház! Ha volt keb

lünkben a jelen országgyűlés küszöbén némi csi
rája a reménynek az iránt, hogy a bécsi kormány 
alkotmányunkat, a magyar birodalom államiságát 
teljesen, önkényt helyre fogja állítani, úgy ezen 
reményeknek még csirája is ki lőn tépve a kegy, 
kir. leirat által. Ha tehát igen tisztelt képviselő
társunk Somssich Pál úr, midőn a nem változott 
reményekről szólt, egyszersmind azokra is gon
dolt, kik a szeptemberi kormánytól, valamint a 
múlt deczemberben nem .vártak semmit, úgy je
lenleg se remélnek,, se várnak semmit, úgy e 
tekintetben igaza volt, hogy a remények nem vál
toztak, j 

Az út , t. képviselőház, melyre a kormány 
1860-ban lépett, és melyet azóta folytat, a nyílt 
pálya, melyet a szeptemberi manifestum kijelölt, 
ha századokig folytattatnék is, bizonynyal soha
sem fogna a nemzet kívánalmaival, törvényes kö
vetelményeivel való találkozásra vezetni: mert az 
irány, a czél nem ugyanazonos a mienkkel. 

Engedje meg a t. képviselőház, hogy ezen 
állításomat néhány tény fölemlitésével támogas
sam. (Halljuk!) 

Midőn 1861-ben a módosított első föliratot 
ő felsége el nem fogadta, a képviselőház egy
hangú határozata következtében az eredeti szer
kezetű föliratnak fölküldése lőn elrendelve, és a 
képviselőház megelégedett azzal, hogy fájdalmas 
megütközését jelentette ki a visszautasítás fölött. 
A fölirat fölment, és a kormány a képviselőház 
ezen loyális engedékenységére a június 21-ikei lei
rattal felelt. De az országgyűlés nem csüggedett; 
ujolag zörgetett a fejedelem ajtaján, fölküldötte 
második föliratát; válasz volt rá az országgyűlés 
föloszlatása, a provisorium behozatala, katonai 
törvényszékek fölállítása. Ezzel felelt, t. képvise-

í lőház, a kormány azon nemzetnek, mely semmi 
9 " 
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egyebet nem kért, mint a törvények helyreállítá
sát, és semmi egyebet nem tett, mint, hogy fátyolt 
vetett az évek hosszú során át ártatlanul kiállt 
szenvedésekre. (Elénk helyeslés.) És a múlt évi de
cz emberben összehívott országgyűlés nem a pa
nasz hangján szólalt föl első föliratában, pedig 
Isten és világ látta, tudta, hogy az öt év alatt ki-
állott szenvedések miatt a panaszra vajmi sok oka 
volt, hanem a loyálitás, a tisztelet és kegyelet leg
őszintébb hangján emelte szavát a fejedelem előtt, 
mondván: „Király, ne vond meg tőlünk azt, a 
mi a mienk!' ' És a marczius 3-ikai leiratban 
mindez következetesen elvonatott, megtagadtatott. 
Az országgyűlés második föliratára a válasz, t. 
ház, előttünk van: és én kérdem a reménykedőket, 
kérdem azokat, kik a kegy. kir. leiratban közele
dést látnak az általunk kijelölt czélhoz, mennyi
vel jobb mai állapotunk, mint volt 1860-ban, vagy 
ha ugy tetszik, 1861-ben? és mennyivel törvénye
sebb ? (Helyeslés a l>al oldalon.) A jogeljátszás el
mélete elvettetvén, a helyreállított jogfolytonosság 
paródiájául az absolutismus folytonossága él; a 
parlamenti felelős kormány elvileg elismertetvén, 
helyreállítása a mi meggyőződésünk szerint betölt-
hetlen, elfogadhatlan föltételekhez köttetett és a pro-
visorium automatjaitól való megszabadulásra még 
csak kilátás sem nyittatott. Nem akarok én, tisztelt 
ház, az 1861-ki országgyűlésnek ké t , és ezen or
szággyűlésnek két föliratai között párvonalt húzni, 
mert hiszen az egész ország, sőt az egész világ lát
ja, és talán még maga a kormány is, hogy az or
szággyűlés, különösen utóbbi két föliratában a kö
zeledésnek, az óriási közeledésnek, a kiegyenlítés 
őszinte szándékának adta bizonyságát. Mind hasz
talan : mert előttünk, t. képviselő ház, folyvást árny
alakok lebegnek rescriptumok képében , melyek 
csábitó mosolylyal, syrén hangokkal integetnek 
felénk , és ha közeledünk, tovább vonulnak, hogy 
csalfa játékukat a mélység szélén, vagy annak tor
kában fejezzék be. (Zajos helyeslés a bal oldalon.) 

Ezért mondom, igen t. képviselőház, hogy 
itt az idő a megállapodásra, nehogy a mese szerint 
vastömlöczben szenvedő fogoly sorsára jussunk, 
kinek hét napi fogsága alatt minden éjen eltűnt egy 
ablak a meglevő hét közül j és a hetedik nap reg
gelén az egészen összeszorult falak közt. az egyet
len ablak világánál, már csak egy koporsó tűnt 
föl, mely a foglyot élve magába zárta. A dietá-
lis tractatusok sikamlós terén, melynek veszélye 
bennünket fenyeget, így tünedeznek el egymás 
után ablakai a jognak és világosságnak, (Helyeslés 
a bal oldalon) hogy a hetedik nap reggelén, az 
egyetlen ablak világánál, még a nap is közöny nyel, 
hidegen világítsa meg koporsóját azon nemzetnek, 
mely önkényt zárkózott ezen vastömlöczbe. (Éljen
zés bal felöl.) Itt az idő tehát, t. képviselőház, hogy 

megállapodjunk; hogy pedig ezt alkotmányunk
nak, alkotmányunk helyreállítása iránti czélunk-
nak megfelőleg tehessük: én erre nézve legczél-
szerűbbnek látom Tisza Kálmán indítványának 
elfogadását, különösen a t. képviselőház — helye
sebben az egész országgyűlés — utóbbi fölatirá-
nak ezen zárszavainál fogva: „Föladatunk, mely
nek szerencsés megoldásától függ a hazának bol
dogsága, rendkívül fontos és nehéz. Nyugodt ke
bel, csüggedést nem ismerő kitartás, s a szebb 
jövőnek állandóságába vetett bizalom szükséges 
azon munkához, mely minden erőnket s igyekeze
tünket igénybe veendi. De zavarja keblünk nyu
galmát, zsibbasztja erőnket annak tudása, hogy 
alkotmányunk s törvényeink most is föl vannak 
függesztve, s midőn a nehéz munkához fogunk, 
minden egyebekre nézve alkotmányon kivül ál
lunk. Jogfolytonosságot kértünk s fölfüggesztett 
törvényeink visszaállítását." Es miután, t. képvise
lőház, a kegy. kir. leiratban a nemzet törvényes 
kívánalmainak, mondhatni, majd mindenike meg
tagadtatott, kérdezem, hol veszik a 67-es bizottság 
igen tisztelt tagjai a „nyugodtkeblet?" hol fogják 
venni „a csüggedést nem ismerő kitartást" és hol 
veendik a „szebb jövőnek állandóságába vetett 
bizodalmat ?" (Zajos helyeslés a bal oldalon.) Én 
legalább, t. képviselőház, mint azon bizottság egyik 
igénytelen tagja, mindezekké] nem rendelkezhet
nem. De föltéve, és részint tudva is, hogy a többi 
66 igen tiszt, tagtársam, Istentől nagyobb lelki 
erővel lévén megáldva, lerázhatná az emberi gyar
lóság nyűgét . kérdem: vajon czélszerü volna-e 
tovább folytatása azon munkának, melynek alap
jaira nézve a kegy. kir. leirat kimondotta, hogy 
azon alapok el nem fogadhatók ? És miután a t. bi
zottság, a kegy. kir. leiratban kijelölt alapon mun
kálkodni bizonyára nem fog, kérdem: czélszerü-e, 
hogy a drága időt oly munkára vesztegessük, 
melynek legfőbb alapjai a kegy. kir. leiratban 
elvonatván, ezzel világosan kimondatik, hogy ezen 
munkálat az alkotmánynak isméti helyre nem ál
lítását vonná maga után ? 

És most engedje meg a t. képviselőház, hogy 
néhány itt hallott érvre igénytelen észrevételeimet 
megtehessem. {Halljuk!) 

Nagyon tisztelt képviselőtársam Eötvös Jó
zsef b. a 67-es bizottság munkálatának tárgyalá
sával bizonyos közvéleményt kivan megállapíttat
ni. Erre én azt mondom, hogy mi nem vagyunk a 
közvéleménynek alkotói, hanem a közvéleménynek 
csak kifejezői. (Helyeslés a bal oldalon.) Igen is, t. 
képviselőház, létezik egy erős, tisztán hallható 
közvélemény az országban, mely hangosan kiáltja, 
hogy : vége van Magyarország államiságának azon 
perczben, midőn a kir. leiratban foglalt elvek sze
rint íognak megoldatni a közös érdekű viszonyok. 
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(Atalános helyeslés.) És ezen közvéleménynek, t. 
ház, leghűbb kifejezést adhatunk mi az indítvány
ban levő fölirat által, mig a 67-es bizottság opera-
tuma egy ezeréves közvéleményt, melyet a törté
nelem ezer meg ezer tanúságaival táplált és tartott 
fen, bizonyára egyátalában nem növelhetne ere
jében, annyival kevésbbé volna képes azt megvál
toztatni. (Zajos helyeslés a bal oldalon.) 

Azt mondotta mélyen tisztelt képviselőtár
sunk, hogy saját érdekünk is igényli ezen mun
kálat folytatását. Ha ez áll, t. ház, akkor a mi 
helyzetünk nagyon könnyű volna: mert senki se 
fogja tőlünk rósz nevén venni, ha még saját érde
künkben sem teszszük azt, a mit a kir. leirattal 
szemközt már magunk czélszerütlennek tartunk. 

A mit az igen tisztelt képviselő úr a 30 évig 
tartott dietális tractatusokról mondott, igaz. Erre 
nézve azonban megjegyzem, hogy ezen dietális 
tractatusok igen ritkán fejeztettek be a nemzet elő
nyére, s elleneink igen sokszor használták föl azo
kat hazánk alkotmányának megcsonkítására. (Igaz!) 
Avagy, t. ház, alkotmányos működésünket ismét 
visszatereljük-e a dietális tractatusok vég nélküli 
folyamára, hogy ezen idő alatt folytonos proviso-
riumok, sikertelen harczok, és az adó roppant terhe 
alatt nemzetünk ereje végkép összeroskadjon? 
Meglehet, a bécsi kormány azt hiszi, hogy, mert 
azon pragmatica sanctio,mely 1712-ben. még igen 
nagy ellenzésre talált volna, 1723-ban már egyhan
gúlag, „per acclamationem" elfogadtatott — nem 
mondom, hogy czéltalanúl, de mindenesetre rög
tönözve fogadtatott e l . és igy , ha lehet vala
mely törvény megalakítását rögtönzéssel jellemez
ni, úgy ez azon napon történt, midőn Szluha indít
ványa elfogadtatott; és semmi esetre sem akkor, 
midőn az 1848-iki törvények létrejöttek, melyekre 
nézve azon törvényeket alkotott áldott emlékű hon-
gyülést ellenségeink rögtönzéssel vádolják — meg
lehet, mondom, a kormány azt hiszi, hogy a kegy. 
kir. leiratban a közös érdekű viszonyok tárgyában 
fejtegetett elvek létrehozása érdekéből eljövend 
majd egy ujabb rastadti béke, vagy olyan XIV. 
Lajos-féle ámítások, vagy belgrádi, péterváradi és 
temesvári nyert csaták. Én ezen hitében a kor
mányt zavarni nem akarom. 

íme, ha parlamenti kormánynyal való érint
kezés, nem pedig dietális meddő tractatusok terén 
állanánk, most itt ülnének a miniszterek azon ár
ván hagyott miniszteri székeken, könnyítenék a 
kiegyenlítés munkáját, és nem történhetett volna 
meg például az, hogy a kormány, a fejedelem 
sérthetlen személye iránti gyöngédtelenséggel, oly 
munkálatot tagialtatott általa, mely országgyülé-
sileg nem is létezik. (Helyeslés.) 

Horvát Boldizsár t. képviselőtársam politikai 
morálja a következetesség. Engedje meg a t. ház 

kimondanom, hogy az én politikai morálom: ha
zánk iránti kötelességünknek meggyőződésünk 
szerinti teljesítése; és ha ezt betöltöttem, nyugod
tan eltűröm a politikai életben egyik legsúlyosabb, 
habár alaptalan vádat is, t. i. a következetlenség 
vádját, csak hazám boldogabbá tétessék ezen állí
tólagos következetlenség által. (Bal felöl helyeslés.) 

Egyébiránt, mint azt Grhyczy Kálmán tisztelt 
képviselőtársam gyönyörűen kimutatá, a mi eljá
rásunkon a következetlenség jellege egyátalában 
nem fedezhető föl. 

A t. képviselő úr szakításul jellemzé azt, ha a 
Tisza Kálmán-féle indítványt elfogadnék. En, t. 
ház, igen gyakran láttam e rémképet 1861-ben a 
fölirat megvitatásakor ^falra festetni azok által, kik 
a föliratot pártolák. Es a fölirat fölküldetett, el
ment utána a második, el a harmadik, el a negye-

Í dik, s az azóta lefolyt öt év eseményei fényes igaz
ságot szolgáltattak azoknak, kik a törvények szű
zen megőrzésében nem a szakítás jelenségét, ha
nem igenis a dynastiának s Sz. István birodalmá
nak legerősebb palládiumát látták. 

A mit t. képviselő ur a boszú politikájáról 
mondott, erre nézve tegnap tett nyilatkozata en
gem megnyugtatott , és én hajlandó vagyok azt 
úgy venni, a mint mondva lőn; de mégis igen tisz-

I telt barátunk Grhyczy Kálmán előadásának igazo
lására kötelességemnek tartom a t. képviselő ur be
szédéből néhány sort fölolvasni: „Ha az volna föl
adatunk , hogy boszút álljunk Ausztrián azon 
sérelmekért, melyekkel bennünket közel negyed
fél század óta elhalmozott, úgy a jelen körülmé
nyek közt alig tehetünk egyebet, mint az alkudo
zás fonalát félbeszakítani és haza menni." Miután 
azonban a Tisza Kálmán indítványát szakításnak 
jelezte, a szakítást pedig a boszú politikájának ne
vezte 5 igen természetes, hogy beszédének ezen ré
szét én is úgy értelmeztem, mint Ghyczy Kálmán 
tisztelt barátom. (Bal felöl: Mindnyájan!) Egyéb
iránt én elfogadom—mint mondám—az ő tegnapi 
nyilatkozatát s megnyugszom benne. 

Mi, tisztelt ház , nem kérünk , nem akarunk 
egyebet, mint törvényeink helyreállítását, s azt 
hiszszük, hogy ezen czélnak elérésére legbizto
sabb út az, ha Tisza Kálmán indítványát elfogad
juk. Lehet , t. ház , hogy itt e házban kisebbség
ben maradunk; hanem megnyugszunk azon édes 
tudatban, hogy ott kün a hazában „longus post 
nos ordo idem petentium decus." És midőn mi csu
pán törvényeink helyreállítását kérjük, ez volna, 
t. ház , a boszú politikája ? Mi oly varázserőt tu
lajdonítunk a törvények helyreállításának, hogy 
az megtörténvén, a megtágult kapcsok összeforr
nak, a felkorbácsolt hullámok lecsillapodnak, s az 
ő felsége országlása alatti két birodalom , az oszt-
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rák és a magyar birodalom, regeneráltatni fog. 
És midőn mi erre törekszünk, ez nem a boszti politi
kája, ez a hazafiságnak, a fejedelem iránti loyalitás-
nak politikája.Mi nem tűrhetjük tovább, hogy a feje
delem folyvást tévútra vezettessék, ámíttassék, ésaz 
ország ereje, melyre ő felségének egykor s talán 
nem sokára szüksége lehetne, ily sisyphusi mun
ka által elforgácsoltassék. Nem nézhetjük közöny
nyel : hogy folyvást bábjáték űzessék a nemzet 
törvényes képviselőivel és az országgyűléssel; 
hogy midőn például, az 1859-ben Magenta és Sol-
ferinonál szenvedett roppant veszteségek után, egy 
októberi diploma adatott, továbbá a megyék hely
reállíttattak, az országgyűlés összehivatott, akkor 
az 1861 évben látszólag kedvezőbben alakult 
constellatióknál fogva, a nemzet ellen ismét há
ború izentetett; hogy midőn továbbá délről, éj
szakról egyszerre kezdtek tornyosulni a felhők, 
és, ezen felhőkbe rejtett villámok elhárítása vé- j 
gett, a múlt év végével az országgyűlés ismét ösz-
szehivatott, a custozzai ephemer győzelem első 
hirére az országgyűlés ismét elnapoltatott, ugyan
akkor, t. képviselőház, midőn alig néhány nappal I 
azelőtt, a június 17-kei manifestummal sajnálkodás \ 
fejeztetett ki a fölött, hogy a népek képviselői 
ezen magasztos pillanatban nem gyűjtethetnek a 
trón körül, holott a népek egy részének a trón kö
rül összesereglett képviselői épen a háború alkal
mából haza küldettek. És midőn, a délen és éjsza
kon egyaránt szenvedett roppant veszteségek eny
hítése végett, vagy tán az éjszaki kolosz megmoz
dulásának hirére, ezen országgyűlés ismét enybe-
hivatott, ki tudja, vajon nem fog-e az, egy új Cuz-
tozza föltünése, vagy egy nyugatról mutatkozó, 
habár hamis mosolyért ismét szétoszlatni. Nem 
nézhetjük közönynyel, t. ház : hogy a hazánkban 
levő nemzetiségek jogos és méltányos igényei 
folyvást kielégítetlenül maradjanak el; hogy a 
hazánkban lévő hitfelekezetek között, a szabadság-
hazájában, az egység és testvériség czége alatt 
folyvást chinai falak emeltessenek és tartassanak 
fen; hogy földmivelésünk, iparunk és kereske
delmünk a bécsi molochnak áldoztassák föl, mind
addig, mig a 67-es bizottság munkálata, alkotmá
nyos felelős miniszterek hiányában, a dietális trae-
tatusok retortáiból kikerülve, mint egy törvény
javaslat, s elvégre mint törvény fog kikerülni, míg 
a könyek híjába fénylenek a hon szemin. Ebbeli, 
ú g y a haza, mint a fejedelem iránti kötelességün
ket legtisztábban és legbiztosabban betölthetjük 
egj fölirat által, mig a 67-es bizottság munkála
tának folytatásával abbeli hitünkről adnánk bi
zonyságot, mely hitnek nyomait én Somssich 
Pál t. képviselő társam beszédében látom, hogy 
a kanezellárok és tárnokmesterek csupán azért 
vállalják el hivatalukat, hogy a felelős miniszte

reket önvállaikon hozzák be e házba s ültessék be 
ezen árván álló miniszteri székekbe. 

Vadnay t. képviselő ur attól fél, hogy gya-
nusíttatni fogunk elleneink által, ha a Tisza Kál
mán indítványa elfogadtatnék. Ez meglehet, t. ház; 
de ha minket gyanúsítanak, a mi törvényes, egye 
nes, loyális eljárásunk mellett, hát akkor mi mit 
mondjunk ? Azon koldus jut eszembe , k i , midőn 
egy berezeg csekély alamizsnájával meg nem elé-
gedése miatt, a herczeget haragra gyúlni látta, így 
kiáltott föl: „Herczeg, te haragszol, pedig gazda
gon terített asztaltól jösz ; engedd, hogy én hara
gudjam meg, ki három napja nem ettem." Mi, t. 
ház , nem gyanúsítunk senkit, mi vádolunk : mi 
vádoljuk a bureaueraták légióit, melyek saját zse-
bök és konyhájok érdekéből, ,,panem et circenses" 
jelszavuk mellett, de a közügy ürügye alatt foly
vást tévútra vezetik ő felségét, s vég nélküli nyo
morba döntötték úgy az osztrák, mint a magyar bi
rodalmat. Vádolom a centralistákat, kik a mi al
kotmányunk romjain akarják fölállítani egy álmo
dott egységes birodalom kártya-várát, midőn mi 
minden népeknek alkotmányos szabadságot hirde
tünk, és igyekszünk azt meg is testesítni. És végül 
vádolom a kormányt , mely folyvást elmulasztja, 
a mit tennie kellene , és teszi azt, mit tennie nem 
volna szabad. 

Azt mondotta igen tisztelt barátom Somssich 
Pál u r , hogy nagy fontosságú szerződések, előle
ges pontozatok és elvek megállapítása nélkül, nem 
köttethetnek. Igen, azon az úton. melyen a tiílsó 
oldal által oly gyakran emlegetett s úgynevezett 
alkudozások most folytattatnak; de állíttassék 
csak vissza hazánk alkotmánya, üljön itt közöttünk 
a felelős minisztérium: s a hozandó határozatok
nak nem csupán elvei, hanem részletei is egyszerre 
föl fognak deríttetni és tárgyaltatni. És akkor 
nem egyoldalú punctatíók, félremagyarázott átalá-
nos elvek fognak kimondatni; hanem mindkét 
részről kötelező, kimerítő törvények fognak itt a 
felelős minisztérium befolyásával létrejönni. 

- Joannovics barátom azt a tanácsot adta ne
künk , hogy „svaviter in modo. sed fortiter in re." 
E tanácsot elfogadom; s nem akarván vitatni, hogy 
a ház eddigi politikája mennyiben felelt meg a 
„fortiter in re" tanácsnak, egyszerűen csak azt 
jegyzem meg, hogy midőn mi „svaviter in modo" 
kérjük a fejedelmet, hogy állítsa vissza hazánk 
alkotmányát, s a „fortiter in r e" tana szerint azt 
teszsztik hozzá, hogy addig minden munkálkodást 
megszüntetni kénytelenek vagyunk: akkor az 
adott és szivesen fogadott tanácsot betű szerint kö
vetjük. 

Végül, tisztelt ház, ha legkevésbbé is két
kedtem volna Tisza Kálmán barátom indítványá
nak helyes és czélszerü voltáról, úgy e kételyt bi-
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zönyosan eloszlatták volna azon érvek . melyeket 
Szentkirályi Mór tisztelt barátom , oly gyönyörű 
logikával, bár nem is a mi számunk öregbítésére, 
elősorolt: ugyanazért én a Tisza Kálmán indít
ványát, úgy az általam előadott okoknál, mint kü
lönösen Szentkirályi Mór érveinél fogva pártolom. 
(BalföM: Helyes! Éljenzés.) 

Tóth Vilmos jegyző: Hollán Ernő! 
H o l l á n E r n ő : Tisztelt ház ! Minthogy a ta

nácskozás már ennyire előre haladt, nem fogok 
átalános nézpontokra kiterjeszkedni, csak magára 
a szőny egén lévő tárgyra szorítkozom, midőn sza
vazatom indokolására kijelentem, hogy engem sem 
elégített ki a kegy. kir. leirat tartalma. Az ország 
bizonyára oly őszintén óhajtja az alkotmány viszsza-
állitását. a törvényes rendet és szabadságot, misze
rint azon kormány, mely azt megadja, biztosan szá
mithat arra, hogy mindenki által önkényt és őszin
tén fogadtatik. De ha a mi kötelességünk elfogad
ni, a kormány kötelessége megadni viszont mind
azt, mi az ország törvényes igényeinek kielégítésé
re megkívántatik. A nemzet 17 éven át elviselte a 
legszerencsétlenebb kísérleteket, de magát a hata
lomnak meg nem adta; sőt ennél többet is tett : 
elutasította a centralizáló álalkotmányosság csalo
gatásait, megvetette az okosok okoskodásait és a 
ravaszok szemtelenséget, kik azt hitték, hogy meg 
fogunk barátkozni a viszonyokkal, jogosnak is
merni a jogtalanságot. Mind e hiú kísérletek meg-
szégvenültek a nemzet szilárd kitartásán; és ha 
már most bölcs cselekedet lett volna megtagadni a 
nemzet jogait a szerint, a mint pillanatra ínyünkre 
volt, vagy ínyünkre lenni látszott, ugy igenis elis
merem, hogy bölcsen nem cselekedtünk, s ezt előre 
láthatólag soha tenni nem fogjuk. De ha megfor
dítva úgy áll a dolog, hogy e veszélyes helyzet
ből csak egy mód van a kibontakozásra, az t. i., 
ha tiszteletben tartják a nemzet jogait és letérnek 
az erőszak ösvényéről, úgy bizonyára ma sincs 
kevesebb okunk, hiven megőrzeni jogérzelmünket, 
mint elsajátithatlan, szeplőtlen kincset. Kimondot
tuk ezt föliratainkban, midőn egyszersmind kimu
tattuk azt is, hogy politikai lehetetlenséget nem 
kívánunk ; s midőn most ujabban azt tapasztaljuk, 
hogy a kegy. kir. leirat a jogfolytonosságot újra 
megtagadja, s az alkotmány visszaállítását a kö
zösügyi tárgyalások kielégítő eredményétől teszi 
függővé, a ház most sem tehet egyebet, mint ál-
hatatosan ragaszkodni azokhoz, miket fölirataiban 
kijelentett. A hatalom igenis tényleg megteheti, 
de az ország, mely a hatalom irányában a positiv 
jog terén áll, meg nem engedheti, hogy törvényes 
követeléseinek teljesítését föltételekhez köthesse a 
kormány. 

Eddig a ház asztalán fekvő kettős válaszföl-
irati indítvány egymással teljesen megegyezik; de 

a miben egymástól eltérnek, a miben ellenkező kö
vetkeztetésre jutnak, megvallom, nem bírom belát
ni, miért sértenők meg a jogfolytonosságot az ál
tal, ha beleegyezünk abba, hogy a 67-es bizottság 
munkálkodását folytassa ? Mert ha tehettük azt a 
jogfolytonosság sérelme nélkül, hogy annak ide
jében kiküldöttük e bizottságot, nem látom át> 
miért volna.épen az sérelem a jogfolytonosság elve 
ellen, ha most arra szólítjuk föl e bizottságot, hogy 
minél elébb fejezze be ezen munkálatát? 

Hallottam többek aggodalmát az iránt, hogy 
veszélyes volna tovább haladni ezen sikamlós té
ren. Ez aggodalmakban én nem osztozom, mert 
erős meggyőződésem az, hogy e ház szabadelvű 
többsége soha a jog-folytonosság teréről lelépni, 

I se azon elveket hűtlenül megtagadni nem fogja, 
melyeket az egész világ színe előtt bevallott: mert 
könnyen megeshetnék, hogy azon férfiak, kiket a 
nemzet képviselőiül e házba küldött, ha ilynemű 
szándékot árulnának el, állásukban azonnal meg
gyöngülnének, mert önmagokat küldetésök körén 

| kívül helyeznék. (Helyeslés a jobb oldalon.) 
I Komárom városának nagyérdemű képviselője 
i a tegnapi napon bővebben kiterjeszkedett a kegy. 
kir. leirat azon részére is, melyben a kormáuy 
mintegy előre ki látszik jelölni azon határokat, 
melyeken a közös érdekekből származó viszonyok 
rendezésében túlmenni nem kivan. Én részemről, 
megvallom, nem látom magamat indítva máris 
részletesen belebocsátkozni e tárgy elemzésébe; 
mégis meg fogja nekem engedni a t. képviselő 
ur, hogy röviden megtegyem észrevételeimet azok
ra, miket elmondott. 

Mindenek fölött azt jegyezte meg, hogy mi
vel a kegy. kir. leiratban a had- és több fontos 

í közgazdasági ügyre nézve az elvek ö-szhangzása 
kívánatosnak mondatik, ezen elvek öszhaiigzását 
egyszersmind örökre változhatlan institutió gya
nánt kívánja az állami organismusba bevezetni, 

| miből természetesen az következnék, hogy mi, ré-
| szünkrol örökre lemondjunk legfontosabb alkot-
I mányos jogainkról, melyek az alkotmányosságnak 
j épen nélkülözhetlen kellékeit képezik. De mivel 

azt mondja a k. k. leirat, az következik-e belőle, 
hogy már most azt föltétlenül s ellenmondás nél
kül elfogadni is tartozunk ? Ha csakugyan ez 
volna értelme a kegy. kir. leiratnak, a mint ezt a 
képviselő úr magyarázta, én részemről határozot
tan kijelentem, hogy soha beleegyezni nem fogok. 
Megengedem, hogy lehetnek és vannak is több 
fontos ügyek, melyekre nézve az elvek öszhang-
zását internationalis alapon, talán az illető minisz
tériumok érintkezése útján eszközölni lehet, és czél-
szerü i s ; de hogy azért az ország, ennek sikeresí-
tése végett, legfontosabb jogosítványairól lemond-

! jon , különösen ujonczmegszavazási és hadikölt-
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ségmegajánlási jogairól, erre, legalább én részem
ről, soha megegyezésemet adni nem fogom. (He
lyeslés.) Tisztán áll továbbá előttem az is, hogy 
anyagi viszonyaink rendezésében sem választha
tunk más alapot, mint a melyen a birodalom kez
detben alakult, s melyen mai napig fenállott. 
Bizonyára fő postulatuma épen a közgazdasági 
viszonyoknak az, hogy azoknak egész rendszere, 
minden következményeivel együtt, teljesen ösz-
hangzó legyen a politikai kormányzati rendszerrel: 
mert ha dönthetlen igazság az a gyakorlati politika 
szempontjából, hogy a hol merőben különböző köz
jogi viszonyok léteznek, mint nálunk és a lajtán
túli országokban, szükségkép megkivántatik, hogy 
azoknak elválasztott parlamentekben külön őrjeik 
legyenek, úgy máskülönben igaz az is, hogy a 
közgazdasági centralisatio, politikai autonómia mel
lett, meg nem állhat; a két rendszer közti ingado
zások pedig múlhatlanul a legveszélyesebb bonyo
dalmakba sodornának bennünket. (Ugy van! a 
jobb oldalon.) Igen messze vezetne történelmileg 
kifejteni, miként alakította meg magát Bécsben 
azon industriális és pénzügyi hegemónia, melyet 
mai napig tapasztalunk, és mely közjogi viszo
nyainkra bizonyára nagyobb befolyással volt , 
semmint összeférne törvényesen biztosított önkor
mányzati jogunkkal; de épen azért, mivel Komá
rom városa t. képviselőjének értelmezéséből azt 
látom, hogy a kegy. kir. leiratnak igen lényeges 
része még nagyon homályos, épen azért, részemről 
nem azon következtetésre jutok, hogy most már 
tegyük félre végleg és ne is szóljunk többé hozzá, 
hanem épen ellenkezőleg, inkább azt kívánom, vi
lágítsuk föl különösen azt, a mi benne kétértelmű, 
és jelentsük ki határozottan, hogy alkotmányos 
sarkolatos jogainkról lemondani nem fogunk. (He
lyeslés a jobb oldalon.) 

Egyébiránt a gyakorlati politika szempontja-
bői sem látom igazolva és indokolva azt, hogy a 
háznak e részben fönálló határozatát megváltoztas
suk, vagy módosítsuk. Helyesen jegyzé meg egyik 
képviselőtársunk a tegnapi napon, hogy a magyar 
nemzet között fönforgó kérdést nem lehet pusztán 
házi ügynek tekinteni, minthogy nagy érdekek 
fűződnek annak eldöntéséhez, melyeknek hord
ereje messze túlterjed az ország határain. Világo
san megmutatták a múlt nyár eseményei, mily 
nagy befolyással van a birodalom hatalmi állása 
az európai közállapotokra: a már elég hosszan 
tartó viszály után Európa valahára tudni kívánja, 
hogy a cultura gyümölcsei miért nem tenyésznek 
ezen a természettől oly gazdagon megáldott orszá
gunkban? kívánja tudni, ki az oka annak, hogy 
közállapotaink meg nem szilárdulhatván , biztos 
támaszt nem nyujtnak oly conflagratiókkal szem
ben, melyek épen azért nagyobb veszélylyel fe

nyegetnek, mivel a birodalom belkérdései még 
rendezve nincsenek ? — Hazánk ellenei szeretnék 
azt állítani, hogy mi vagyunk mindennek okozói, 
mert szívesen hárítanák a magyar országgyűlésre 
az egész felelősséget minden késedelmekért, me
lyek a birodalom rendezését akadályozzák, vagy 
az alkotmány helyreállítását gátolják. A dolog 
ezen állásánál fogva tehát igen természetes előt
tem, hogy épen az által szolgáltatnánk éles fegy
vert elleneink kezébe, ha oly vádakra szolgáltat
nánk ürügyet, mintha az ujabban megkezdett ér
tekezések félbeszakasztásának oka kizárólag és 
egyedül e ház határozatában volna keresendő. Bi
zonyára nem azt mondanák, hogy a kormány 
kényszeritette határozott ellenzésre e ház szabad
elvű többségét; hanem ez utóbbit vádolnák, hogy 
visszariadt a nehézségektől, melyekkel megküz
denie kellett, hogy elkeseredett hangulatában visz-
szautasitotta föladatát, melyet megoldani hívatva 
volt, még pedig épen azon pillanatban, midőn a 
kormány engesztelékeny hangon szólott a nemzet 
képviselőihez és a szükséges reformok keresztül
vitelére kezet nyújtani hajlandónak mutatkozott. 
Ezt, szerintem, mindenesetre ki kell kerülnünk; he
lyén látom azért, inkább kitartással és óvatosság
gal folytatni, mint rögtön félbeszakasztani a küzdel
met, mig az álláspontok mindkét részről tisztázva, s 
ez által a kérdés valódi nehézségei minden kételyen 
fölül kimutatva lesznek. Hadd derüljön föl ország 
és világ előtt az igazság, melyért küzdeni soha 
meg nem szűnünk. 

Pártolom annálfogva Deák Ferencz képvise
lőtársam indítványát. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Ráday Lász ló gr . j e g y z ő : Madarász József! 
Madarász Józse f (a szószékről) :° T. képvise

lőház ! (Halljuk! Halljuk! Az elnök csenget.) Orszá
gunk állapota mindinkább fenyegetővé válván, 
nem csoda, ha a népnek hangulata komoly, nem 
csoda, ha jövőnk aggasztó. Az ország népe ered
ményt követel, s nem az absolut rendszer terhei 
törvényesitésének, de az őt majdnem tönkre jut
tató terhek könnyítésének eredményét. Ú g y hi
szem, senki sincs e teremben, ki elérhetőnek vélné 
ezt máskép, mint alkotmányunk teljes helyreállí
tásával; és miután ez ismét a képviselőháznak köz
óhajtása, csak is annyiban kellé érintenem, mivel 
ezen közczél elérésére nézve indokaink, tehát 
útaink eltérhetnek egymástól, és — mint íme! 
ezen ház asztalán lévő két ellentétes indítvány 
mutatja — a tanácskozásra nézve különbözők is 
azok. 

A mi magát a leiratra szerkesztendő felirat
javaslatot illeti, bővebben kifejtették már előttem 
többen, valamint a jobb, úgy a baloldali képvise
lők közül i s , hogy alkotmányunk teljes helyre
állítása azon egyetlen eszköz, mely a képviselőház 
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által a feliratban kérethetik. És e részben csatla- j 
kozom Nikolics képviselőtársunk által ma mondot
takhoz. 

A leiratra nézve ezúttal csak egyetlen rövid 
észrevételt vagyok bátor tenni. E leiratban én is ta
láltam valamit, a mi engem megnyugtat, (Derültség 
a jobb oldalon) és ez az : „A balsors csapásaival 
szemben, miknek helyreütése egyedül népeink föl
áldozó készségének, szellemi és anyagi erejének 
vég megfeszítésével lett vala eszközölhető, nem kés-
tünk, habár súlyos föltételek alatt, visszaadni ne- j 
kik a béke áldásait, miket számukra biztosítani I 
atyai szívünk leggyöngédebb, uralkodói tisztünk j 
legfőbb kötelmeihez soroztunk mindenkoron." A j 
háború . képviselők! habár az a népeknek tökéle- ( 
tes érdekében történik, még akkor is csapás; és 
csapás a népekre nézve akkor is, ha győzelem ko
szorúzza ezt. Azonban lehetetlen , hogy ezen bé
kekötésnek két világeseményü következményét föl 
ne fogjuk, melyeknek egyike az, miszerint az auszt
riai császár az örökös tartományokkal, vagyis az 
osztrák birodalommal kilépett a német szövetség
ből, és ez a német birodalom jövő egységére, — a 
másik, hogy az osztrák császár lemondott olasz 
tartományairól, és ez az olasz egységre nézve a 
legfőbb, még létezhetett akadályokat elgördítette. 

Ezek tehát világeseményü következmények, 
és nincs is ezekre nézve mást mit óhajtanom, mint 
a mit a leirat mond , t. i. hogy e részben a béke 
állandó, tartós és minden utógondolat kizárásával 
valósuljon : óhajtom ezt Magyarországra és a ma
gyar királyra nézve , mindkettőnek érdekében; 
azért a német birodalom irányában, mert egy 
oly művelt, tudományos és egy alkotmányos ha
ladást mindenesetre kívánni és biztosítani képes 
nagy nemzettel. Magyarország csak rokon, barát
ságos viszonyban élhet; óhajtom Olaszországra 
nézve azért, mert mellőzve azt, hogy e két or
szág fekvésénél fogva már szorosabb kereskedel
mi kapcsolatra van hivatva., e két nemzetet jó és 
balszerencsében egymás iránt mindig rokonszenv 
éltette. (Helyeslés.) 

Az elkészitendő fölirati javaslatra nézve jelen
leg nincs tehát egyéb mondandóm. mint, ha a 
fölirati javaslat a ház asztalára adatik , és netalán 
ennek indokai meggyőződésemmel nem egyezné
nek meg , fentartom magamnak alapszabályaink 
értelmében akár egész javaslattal, akár módosit-
ványnyal járulhatni. 

Áttérek tehát a tanácskozásoknak azon tár
gyára, mely szerintem az elválasztó vonalt képezi 
a két ellenvélemény közt, mert lényegére nézve 
mindkét indítvány az alkotmány teljes helyreállí
tását követeli. Áttérek tehát az indítványokra ma
gokra. Az egyik indítvány Deák Ferencz, Pest bel
városa tisztelt képviselőjéé , ki azt mondja: „Állít- ! 

tassék vissza teljesen az alkotmány, de addig ta
nácskozzanak tovább a nemzet képviselői." A má
sik indítvány Tisza Kálmán, Debreezen városa csa-
pó-utczai és péterfiai kerületének érdemes képvise
lőjéé, ki azt mondja, hogy : „Állíttassák vissza az 
alkotmány teljesen, de addig, mig vissza nem állít
tatik, a tanácskozások függesztessenekföl." Az te
hát a kérdés, uraim : melyik indítvány által éretik 
el ez eredmény ? vagyis, melyik alkalmasabb arra, 
hogy az alkotmány mielőbb és teljesen visszaál-
littassék ? 

Elemezzük tehát e két indítványt. Az egyik, 
Deák Ferencz tisztelt, képviselő társunk indítvá
nya, nem kíván határozott állást foglalni a jelem 
légi tanácsosok ellenében, mert tovább tanácskoz
va, reméli, hogy az egyezkedés alatt talán el
jutnak a kivánt czélhoz. E szót voltam bátor hasz
nálni: talán; mert ugy hiszem, biztosságról sen-
kisem kezeskedhetik. Á másik, Tisza Kálmán kép
viselőtársam indítványa, határozott állást foglal — 
nézetem szerint — nem a fejedelem, hanem a jelen
legi tanácsosok ellenében, s azokat kényszeríteni 
akarja, hogy: vagy oszlassák föl az országgyűlést, 
mert ha az alkotmány nem fog visszaállíttatni, a 
képviselőház ugy sem tehet semmit sem; vagy pe
dig ha ez nem történik, kényszerítve lesz rögtön 
visszaállítani az alkotmányt. 

Első tekintetre ugy látszik, t. ház, hogy ha 
ez volna alkotmányunk jogtalan felfüggesztése óta 
a legelső országgyűlés : akkor, t. képviselők, a to
vábbi tanácskozás a mérséklet, az alkudozás, az 
egyezkedés politikája; a tanácskozást ellenzés pedig 
a megbántott jogérzet és a törvény szigorú tisztele
tének azon követelése, mely a jogtalanul felfüg
gesztett alkotmánynak helyreállítását még a fe
jedelemnek is föltétel nélkül teszi kötelességévé. 
És első tekintetre, ha ez lenne legelső megvitatása 
ezen tárgynak, ugy látszik, hogy a további ta
nácskozás mellett : nevezetes es következetes par
lamenti csatát lehetett volna e házban vívni. Azon
ban, t. képviselők, ez se nem első országgyűlés 
a megbántott jogok fölfüggesztése óta, se nem első 
tanácskozási vita e tárgyban. Felemiitette Grhyczy 
Kálmán, Komárom városa t. képviselője, mit én is 
akartam, miszerint az 1861-iki fölirat határozot
tan kimondotta, hogy míg az alkotmány teljesen 
helyreállítva, az absolut kormánynak minden ma
radványai tettleg megszüntetve nem lesznek, ad
dig tanácskozás és egyezkedés lehetetlen. Es 
miután ezeket én most csak emlékezetbe hozom 
— de ezeket 1861-ben az egész országgyűlése, 
Pest belvárosa érdemes képviselője, Deák Ferencz 
inditványa folytán, egyhangúlag elfogadta — 
miután ezt az akkor létezett helyhatósági gyű
lésekben az egész ország közvéleménye magáé
nak vallotta, és miután — még azt is hozzá te-
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szem — legnagyobb része ezen háznak ugyan
azon képviselőkből áll, kik 1861-ben voltak: va
lóban, t. képviselők! nem tudom, miként lehet ne
vezetes és egyúttal következetes parlamenti csa
tát vivni e házban e tárgy fölött ? 

Itt megszakasztva eszméim fonalát, néhány 
fölhozott okokra óhajtok kiterjeszkedni, és gyönge 
erőm szerint kívánom megmutatni, hogy azon 
okok közül, melyek a további tanácskozások meg-
szakasztása ellen fölhozattak, azok, melyeket én 
légsúlyosabbaknak tartok, inkább mellette, mint 
ellene szólnak. 

Szabad legyen először is igen szeretett me
gyém, Fehérmegye csákvári kerülete t. képviselő
jének, Tóth Lörincznek azon szavait felhoznom. 
h o g y : „Deák indítványa a tovább működés, te
hát haladás , Tisza Kálmán indítványa pedig 
a tovább nem működés , tehát megállapodás." 
(Balfelöl fölkiáltások : Visszalépést mondott!) Ez is 
elég lesz, ha ezt a kifejezést használom: „meg
állapodás." Bocsásson meg t. képviselőtársam, 
s meg vagyok győződve, hogy egyet is értend 
velem, én ezen elveket se átalánosságban, se 
alkalmazva el nem fogadhatom. Nem fogadhatom 
el átalánosságban azért, mert ismerjük a reactio 
működését is, a mely nem haladási működés, de 
visszaesés; pedig az is működés, haladás előre, a 
reactio működésében; és ki merné ráfogni, hogy 
ez, európai értelemben vett haladás volna? (He
lyeslés a bal oldalon.) Tehát a működés nem min
denkor haladás, és a nem-működés, mely a reactio 
haladása ellen szolgál, az igaz, hogy megállapodás, 
de mégis, viszonyítva az előbbihez, haladás. (Éljen
zés a bal oldalon.) De alkalmazva sem fogadhatom 
el t. képviselőtársamnak szavait, mert tökéletesen 
meg vagyok győződve, hogy ő azt hiszi, hogy 
a tovább működés és haladás alkotmányunknak 
legkevésbbé sem lesz veszedelmére. Adja Isten, 
hogy ugy legyen! Tisztelem én mások meggyőző
dését, mert csak akkor követelhetem, hogy az én 
és elvtársaim meggyőződése szintén tiszteltessék; 
de alkalmazva t. képviselőtársunk állítását, ha ő 
azt hiszi és ugy van meggyőződve, hogy a to
vábbi működés által alkotmányunkra legkevésbbé 
sem haramiának veszélyek, engedje meg nekünk 
is a mi meggyőződésünket, mely azt követeli, hogy 
miután mi azt hiszszük, hogy alkotmányunkra a mű
ködés által vész káromolhatnék, követhessük megf-
győződésünket. (Helyeslés.) És ha csak türelmetlen
ség volna köztünk a válaszvonal, mi említtetett, ez 
oly csekélység lenne, miszerint bizonyára a türel
metlenséget javítani, helyes volna velünk tartani. 

A második, mi felhozatik ellenünkben 
következetlenség vádja. Nem szólok egyesekről, 
csak átalánosan : azért engedjék meg t, képvise
lők felemlítenem, hogy a 61-iki felirat azt mond

ja : „A pragmatica sanctio által, mi alatt az 
1723-iki törvények értetnek, semmi egyéb vi
szony és kapocs nincs Magyarország és az örökös 
tartományok között, mint a fejedelem ugyanazo
nossága. u Azt mondja továbbá, midőn rájön a 
háborúkra, melyek azóta folytak: „Kiköti azonban 
világosan, hogy az ország törvényei sértetlenül 
fentartassanak, s ezen rendkivüli ajánlatból semmi 
következést vonni ne lehessen. 1796-ban, 1802, 
1805, 1807 és 1808-ban Francziaország győze
delmes seregei fenyegették hazánkat és fejedel
münket , s az ország rendéi a haza és fejedelem 
védelmére részint ujonezokat, részint fölkelést, ré
szint rendkivüli segélyezést ajánlottak az idézett 
törvényekben; de minden ajánlatoknál határozot
tan kijelentették, hogy azokat önkényt és szabad 
akaratból teszik, s az ország jogait fentartva, til
takoztak az ellen, hogy e szabad ajánlatból utóbb 
bármi kötelezettségi követelés vonassék." I ö 6 l -
ben tehát önök, képviselők, tagadtak minden más 
viszonyt a magyar birodalom és az osztrák örö
kös tartományok közt, csakis egyedül a fejede
lem ugyanazonosságát ösmerték el; bemutatták 
törvényekkel, hogy semmi védelmi kötelezett
ség nincs; és ime, t. képviselők! az 1866-diki föl

iratban a közös védelmi kötelezettséget mondják 
ki. Már most, t. ház! én nem mondom, hogy ez 
következetlenség, hanem azt, hogy ellentét. Önma
gokra bizom, t. képviselők! a másik félen határoz
zák el önmagok, hogy ezen ellentét következet
lenség-e, vagy nem? Válaszszanak. Ha azt mond
ják, hogy nem következetlenség: akkor, ha sza
bad az ellentét követését igényelni magoknak 
következetlenség nélkül, engedjék meg, hogy dia 
ellentét volna is Tisza Kálmán indítványa — pe
dig nem is az — ők is követhetik az ellentétet a 
következetlenség vádja nélkül. Ha pedig követke
zetlenség, akkor ismét engedjenek meg. Én ugyan 
nem tapasztaltam sokat az eddigi nehéz időkben, 
de mégsem hiszem, hogy valami szabad legyen 
mindig az alkotmány rovására, az alkotmány ja
vára pedig nem. Ismétlem tehát, önmeggyőződé-
sem szerint, ha beösmerik következetlenségnek, 
engedjék meg a másik félen levőknek is, hogyha 
önöknek szabad volt következetlenséget — szerin
tem — az alkotmányosság rovására elkövetni, kö
vethessék azt el mások az alkotmányosság javára. 
(Helyeslés a bal oldalon,) 

Harmadszor Eötvös József b., Budaváros 
tisztelt képviselője által a közvéleményre tett hi
vatkozására nézve azokon túl. miket Váradv Grá-
bor képviselő ur mondott , akarok némi meg
jegyzést tenni. Ennek első részéből, mit ő a ta
nácskozás folytatására fölhoz, ettől fogva: „Mi
vel itt oly fontos tárgyról van kérdés, mely még 
a pragmatica sanctio óta nem volt, és így kell szí-
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lárd és erős közvélemény," ezt eddig elfogadom; i 
azonban, mi e tételt illeti, mely utána j ő : „Már 
pedig én erős szilárd közvélemény alakítására más 
módot nem ismerek Magyarországban, mint a 
törvényhozás tanácskozásait, miután a szabad 
sajtó nálunk sokkal ujabb, mintsem hogy a sza
bad sajtótól ily közvélemény alakítását várhat
nék / ' e tételtel nem fogadhatom, és bátor vagyok 
ezt megtámadni. 

És megtámadom először végső részét a sza
bad sajtóra nézve. Én ugy hiszem, hogy Buda vá
rosa t. képviselője részéről más sajtó értetett, nem 
pedig olyan, milyen most van; és ezen fölvilágo-
sitással nyilvánítom, nálunk szabad sajtó nem lé
tezik. Európa előtt, Európa közvéleménye előtt kell 
ezt igazolnom. (A szélső jobb oldalról: Európai Zaj.) 
Midőn szabad sajtóra van hivatkozás, ugy hiszem, 
meg fog engem a t. ház érteni, mikor Európa 
közvéleményére hivatkozom, mindenek előtt ezt 
kell tisztáznunk, és azt kijelentenünk, hogy Ma
gyarországban szabad sajtó nincsen, és e tekin
tetben nem is lehet törvényes teremtője a közvéle
ménynek. Azonban ezen fölvilágositás mellett még
is azt mondom, hogy korlátolt sajtó is megteszi a 
magáét, és így sokat is tehet, s tesz is a közvéle
mény teremtésére nézve. 

De ezt igy felvilágosítva, megtámadom a té
tel első részét. Megengedem, hogy Magyaror
szágban az országgyűlése is hivatva van bizo
nyos közvélemény terjesztésére és szabályozá
sára, ha egyéb mód nincsen; de ez már kifej
tetett Yárady Gábor képviselő ur részéről. Én, 
t. ház, rendes állapotban az egyes képviselőt ugy 
tekintem, mint azon kerület közvéleményének ki
folyását, és igy az összes képviselőket tekintem, 
mint az országban nyilvánult közvélemény kifo
lyását ; (Nagy Zaj) mikor azonban se szabad sajtó, 
se nyilvános helyhatósági gyűlések nem létez
nek, uraim! akkor azt merem állítani, hogy ha
tározottan alakult közvélemény nem lehet: és mi
vel ez csak szabad sajtó, és a haza összes polgárai
nak közös helyhatósági törvényes gyűléseiben 
nyilvánulhatása által lehet eszközölhető, a mig 
helyre nincs állítva az alkotmány, a helyhatósá
gok, szabad sajtó utján a szilárd és erős közvéle
mény addig nem nyilatkozhatik. Visszafordítom 
tehát az okoskodást, és azt mondom : nem lehet 
tovább tanácskozniuk önöknek ama legfontosabb 
ügyekben mindaddig, mig az alkotmány vissza 
nem állittatván, a sajtó és helyhatósági gyűlések 
által a kivánt szilárd és erős közvélemény nem 
nyilvánulhat. 

Szabad legyen a t. képviselők engedelméből 
ismét fölfognom enokoskodásom fonalát. (HaUjiuk!) 
Két esetet képzelhetek, melyben igazolható volna 
a tovább tanácskozás, de e két eset csakis képzel-
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hető : az egyik — mert a bajnak is szemébe kell néz
nünk — ha az ország nem követelné alkotmánya 
helyreállitását, Magyarországról azonban ily áru
lást önmaga irányában nem lehet föltenni, te
hát az első eset nem is képzelhető; a másik eset az, 
ha oly tények hozatnának föl, melyek igazolnák 
az 1861-iki határozattól elállást, sőt az avval ellen
tétbe helyezkedést. (Zaj a jobb oldalon.) 

Nézzünk tehát végig az utolsó öt év tényein, 
ugy a mint azok következtek. A fejedelem feladta 
elvileg a jogeljátszás elméletét, elvileg elösmerte a 
jogfolytonosságot; a mit 1861-ben erőszakkal pa
rancsolt, azt most az országgyűlés által akarja el-
ösmertetni; az 1723-at, mondd : pragmatica sanctiot 
törvényeinkben nem létező, tehát nem is törvényes 
korlátozással (A bal oldalon helyeslés) kiindulási 
jogalapul választotta ; végre a legközelebbi leg-
magasb leiratban felelős minisztérium, és a hely
hatóságok helyreállítása is igértetik, melyekhez 
azonban a kormány bizonyos feltételeket köt. E 
föltételekre nézve — nem kívánván részletes tár
gyalásokba most már belemenni, mert részemről 
azt a már eddig kifejtettek után most fölöslegesnek 
tartom — csak átalánosságban kivánom megje
gyezni, hogy Deák Ferencz képviselőtársam folyó 

I február, 2 2-ikei beszéde következő szavai szerint: 
i „Elmegyünk azon határokig, melyeken tulmenni 

nem szabad, és melyeken ha tuhnennénk, árulást 
követnénk el hazánk irányában," én enmagamra 
nézve kijelentem, hogy ha én azokat elfogadnám, 
meggyőződésem szerint hazám, a magyar biroda
lomnak egész életemen át szivem vérerével ápolt 
önállósága, függetlensége és alkotmánya ellen 
árulást követnék el. (Zaj. Ellenzés a jobb oldalról.) 
Ezt én mondom enmagamra. (Helyeslés a bal olda
lon.) Ezekből állnak mindazon tények, melyek a to
vább tanácskozás igazolására fölhozathatnak; és 
ha elismerem is, hogy a föladott jogeljátszás esz
méje és az elvben elfogadott jogfolytonosság va
lami csekély különbséget előidéztek is, nem ösmer-
hetem el a tényeket olyanoknak, melyek igazol
hatnák a tanácskozás tovább folytatását: mert a 
nemzetnek nem szó kell, uraim, de tett; nem Ígé
ret, hanem valósitás ; nem elvben elfogadás, ha
nem foganatosítás. (Helyeslés a bal oldalon.) A szó, 
uraim, tett nélkül, az igéret, valósitás nélkül rég 
elvesztették hatásukat. Pedig, hogy eddig az or
szággyűlés politikájával nem igen többet vívhatott 
ki a semminél, ismét Deák Ferencz képviselőtár
sunk február 22-én mondott ama szavaival ki
vánom bizonyítani: „A jog, mely nem érvényesít
hető, aligha ér többet az üres szónál." 

És már most azt kérdem, uraim: önöknek 
egy éven át folytatott politikája mi eredményt, mi 
sikert mutatott föl ? Fölmutatják önök a nemzetnek 
az üres szavakat. 

10 
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Igenis, uraim! joggal kérdhetem, mi az ered
mény, mi a siker, mit önök egy évi egyezkedési 
politika által kivivtak? Mondhatják-e önök, hogy 
nem volt elég idejök? Hiszen tisztán ezen kérdésre, 
hogy az alkotmányt helyreállítsák, örök időt csak 
nem követelhetnek önök ? Mondhatják-e önök, hogy 
nevezetes ellenzéknek indokolatlan gáncsoskodásai 
a kiegyezkedés útjába gátakat gördítettek ? Hiszen 
emlékezhetnek önök, hogy néhány elvrokonaimmal 
én is, még a válaszfölirati vitában is csakis semleg 
viselve magunkat, leginkább csak azért szólalánk föl, 
hogy a tanácsosok által alkotmányunk gyöngyei
nek megingatási kísérlete ellenében Önökkel pol
gári kötelességünket mi is teljesítsük. Hiszen azon 
nevezetes része a képviselőknek, kik 61-iki állás
pontoknál fogva hivatva lettek volna az ellenzéket 
képviselni, ép azon reményben, hogy alkotmá
nyunk helyreállittatik, önöket támogatta. T. ház! 
A parlament létével majdnem összeegyeztethetlen 
és a rendes viszonyokban soha sem tapasztalható 
ama jelenségnek voltunk tanúi, hogy volt egy 
szörny-többség, majdnem egység, a jobb oldal — 
mert az alkotmány visszaállításának kérdésében 
csak a jobb oldalé az egyezkedés — és volt az 
úgynevezett szélső bal oldal, mely azonban nem 
kívánván egyebet, mint alkotmányunk föltétlen 
elismerését és helyreállítását, csakis a conservativ 
párt, a centrum kötelességét teljesítette. (A szélső 
bal oldalon helyeslés.) És mégis mutathatnak-e föl 
önök sikert ? Birtak-e önök csak hatással is a fta-
nácsosok ellenében, hogy a törvény ellenére 17 
év óta menekülni kényszerült hazánkfiai hazatér
hessenek, ha egyébért nem, csak azért, hogy őszült 
napjaikban a haza szent földét csókolhatván, ha 
mással nem, könyeikkel áztathassák azt ?! (Moz
gás,) A törvények ellenére elitélt, és még kihallga
tás nélkül is börtönökben sinló'dők hazabocsáttat
tak-e ? (Helyeslés a bal oldalon.) Hatott-e önöknek e 
részben a fejedelem jó szivéhez intézett bizalmok ? 
Avagy voltak-e befolyással önök — pedig egy 
nagy többségnek mindig befolyással kell bírni, 
melylyel, ha nem bir, a követett politika elkárhoz
tatja magát — (Helyeslés a bal oldalon) hatottak-e 
önök arra, hogy, a hatalom törvénytelen közegei 
erőszakának ellenében, elnapoltatásunk óta, a ha
zának e teremen belül és kivül lévő fiai szemé
lyes biztosságban érezhették volna magokat ? (Bal 
felöl: Igaz!) Sehol semmi! 

És miután önök politikája semmi eredményt 
nem mutathat föl, helyes-e tehát, hogy a to
vább tanácskozás által ezen egyezkedési politikát 
ezentúl is folytassák? Nem helyes-e, hogy ezen 
ingatag, ezen bizonytalan politikát a haza javára 
megváltoztassák ? Nem ugyanaz-e a helyzet ma, 
s nem illenek-e rá most i s , mint öt évvel ez
előtt, önök ama feliratának ama szavai, melyek igy 

szólnak: „Világos törvényeink ellenére a közadó 
országgyűlésen kivül absolut hatalommal állapítta
tott meg; törvényeinkben ismeretlen, s a nemzet 
által soha el nem fogadott indirect adók hozattak 
be; s mind a törvény ellen megállapított direct 
adó, mind a jogtalanul behozott indirect adók még 
most is követeltetnek ; sőt, hogy az absolut rend
szernek igért megszüntetése iránt hitünk végkép 
elenyészszék, s remény és bizalom újra fel ne éb
redhessenek , keserű gúny gyanánt, most leg
újabban oly rendeletet adott ki az absolut hata
lom, miszerint a törvénytelen adó fegyveres erő
szakkal is behaj tátik. És ez azon pillanatban törté
nik, midőn az országgyűlés együtt van, s midőn 
a nemzettől az követeltetik, hogy teljesítse a prag-
matica sanctio szerint kötelességét és koronázzon ; 
holott más részről, az ezen kötelességgel viszonyos 
föltételek teljesítésére nézve, még csak komoly 
szándék sem mutatkozik." 

Képviselők! Önöké a határozat joga; de gon
dolják meg önök jól e határozat előtt, hogy midőn 
az absolut hatalom egyre-másra ujonczoz, adót vet 
ki és hajt be, és önök mégis tanácskoznak, egyez
kednek, (Helyeslés a bal oldalon) nem érinti-e a 
képviselőházat százszorosan inkább most amaz 
1861-ben jelezett gúny? Gondolják meg, hogy ha 
ezek ellenére még tovább is tanácskoznak, nem 
nyujtanak-e, akaratlanul bár, támaszt az absolut 
hatalomnak arra, hogy törvénytelenségeit tovább 
folytassa ? Nem nyujtanak-e anyagot önök képvi
selői hivatásuk kigunyolására? (Bal felöl: Igaz!) 

Én, t. képviselőház, ellenzem és ellenezni kö
telességemnek tartom Deák Ferencz t. képviselőtár
sunknak tovább tanácskozásra vonatkozó indítvá
nyát, a mondottakon kivül, még azért is, mert a te-
vább tanácskozás magában véve már megengedése 
a törvények megváltoztatásának. (Ellenmondás a jobb 
oldalon.) Midőn ugyanis egyrészről az alkotmány 
teljesen visszaköveteltetik, más részről ugyanakkor 
egyezkedés folytattatik, e két eszmét egymás mellé 
téve nem egyéb az ellentétnél: mert oly alkotmány 
követeltetik vissza, mely alkotmány megváltozta
tására ugyanazon időben az egyezkedés folytattatik. 
Ugyan miért is munkálkodnának tovább, és miért 
volnának különben az előmunkálatok vagy elvek 
megállapítása, kivált midőn azok még nem is azono
sak az alkotmány szellemével? (A baloldalonhelyeslés.) 

És most engedje meg a t . ház, hogy valamint 
Deák Ferencz érdemes képviselőtársunk febr. 22-én 
arra nézve, hogy az alkotmány és törvény ösvé
nyéről le ne lépjünk, igen helyesen alkalmazott 
egy görög hitregét, hadd alkalmazzak én is a to
vább tanácskozás ellenében egy kis történetet, 
mely az emberrel és a kígyóval történt. (Halljuk!) 
Az ember egykor utazván, megszólította őt egy 
óriás-kigyó egy gödörből, a mely fölött egy 
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nagy kö' volt, és miatta a kígyó ki nem jöhetett, 
gördítené el a követ, hogy kijöhessen. Az em
ber tartván tőle, vonakodott, de a kigyó biztat
ván, hogy nem fogja bántani, és rimánkodván, az 
ember, bár neki nehezen esett, a követ elgördítette 
ós a kigyó kijött. Egy darabig jó viszonyban is 
éltek, de a kigyó egyszer megéhezvén, azt mondja 
az embernek: „Barátom, én téged megeszlek — 
„bekeblezlek." (Atalános helyeslés. Tetszés. Hall

juk !) Az ember hivatkozott nemes segélyére, mely 
nélkül éhen veszett volna el; de a kigyó viszont 
hivatkozott az éhség parancsolta követelményére ; 
ós utóbb is az ember csak annyit bírt kivinni, be
leegyezett a kigyó, hogy ügyöket a király el
itélése alá terjeszthessék. (Bálijuk '.) A király, az 
oroszlán, figyelmesen meghallgatta mindkét pe
res felet, a kigyó éhségének termoszét parancsolta 
követelését nem helyteleníthette, de, mint különben 
is nemesszivü, az ember nemes tettét is eléggé 
méltatta: így nem bírván magát elhatározni,elin
tézését udvari főkanczellárjára, a rókára bizta. (Ata
lános tetszés.) A róka elvezettette magát a hely sziliére, 
és figyelmesen megvizsgálván a gödröt, megrendelte 
a kígyónak, helyhezkedjék bele; ezután fölszólí
totta az embert, gördítse a követ a gödör fölibe; s 
ekkor kijelenté, hogy ó' az ügyet elintézte, s most 
már az emberre bizza, ha tetszik nekie, gördítse el 
újból a követ, ereszsze ki a kígyót, ha pedig nem, 
h a g y j a nSJ- -^ kígyó újból elővette szép kéréseit, 
azt is megigérte, hogy nem fogja megenni; de az 
ember okulván a múlt tapasztalatain, szépen ott 
hagyta csücsülni a kígyót. Én, uraim! a kő elgör-
ditéséhez nem járulok. (Helyeslés a bal oldalon.) 

És azért pártolom Tisza Kálmán képviselő 
indítványát, pártolom pedig azért, mert a jelen ta
nácsosok ellenében, a kik a nemzet bizalmát nem 
birják, határozott állást akarok foglalni. Akarom 
tudni, hogy erőszakkal óhajtják-e kormányozni j 
tovább is a hazát, avagy a jog és törvény tisz
telete nyer életet ? A tanácsosok ellenében pedig 
ezt kényszeritőleg érhetem el leginkább. (A hal 
oldalon helyeslés.) 

Uraim! Én tisztelem hazám törvényeit, 
de tiszteltetni kívánom mindenkitől. Jól tudom, 
hogy a jelen tanácsosok se a törvény alakja, 
se lényege szerintiek nem, de a fejedelem mel
lett lévén, tudom, ismerik kötelességeiket, érvény
re juttatni hazánk törvényeit s azok végrehajtását. 
S habár sokszor előhozattak is e törvények, nem 
árt azokat újból és .újból ismételnünk. Jól tudom, 
ismerik az 1827. IV-et, mely azt rendeli, hogy 
ujonczozni, adót kivetni és beszedni, az ország
gyűlés hozzájárulása nélkül, még a fejedelemnek 
sem szabad. Ismerik a törvényeket, melyek az ide- j 
gen osztrák államférfiaknak hazánk ügyeibe avatko- j 
zását tiltják. Ismerik az 179 % Xil-et,mely szerint i 

törvényt hozni, megsemmisíteni, sőt magyarázni is 
koronás királynak és törvényes országgyűlésnek le
het. Ismerik az 17 9 % -i Ill-at, mely azt parancsolja, 
hogy a királyi örökös 6 hó alatt köteles magát meg
koronáztatni, és addig is a hazát alkotmány szerint 
kormányozni? (A szélsőjobb oldalon zaj. Egy hang: Is
merik!) De ha ismerik, miként tökéletesen hiszem 
is, megismertették-e a fejedelemmel is? (A szélsőjobb 
oldalon zaj.) Ha ezt megismertették, megismertették-e 
a fejedelemmel még azokat is, hogy az abszolút hatal
mú uralkodás a nép vagyonát fölemészti, erkölcsisé
gét aláássa? Ez nem egyéb, mint harcz a nép és 
kormány között, mely fölemészti ugyan a népet, 
de fölemészti a kormányt önmagát is. Megismer
tették-e a fejedelemmel, hogy az absolut kormány 
behozatala alkotmányos népekre, melyek alkot
mányos intézményeiktől nem válhatnak meg, a 
nép szeretetének megingatása, pedig a nép szeretete 
legerősebb támasza a királyi székeknek is ? (Kozhe-
lyeslés.)H& igen, akkor nem hihetem, t. képviselők ! 
hogy rég helyre nem volna állítva alkotmányunk, 
mert soha sem hihetem azt, hogy kivánna egy jól 
értesített fejedelem oly népnél, mely alkotmányos
sághoz szokott ezer év óta, absolut uralkodást hoz
ni be, mely mindeneket fölemészt. Sohasem hiszem 
azt, hogy egy jól értesült fejedelem kívánja és 
óhajtsa, hogy a népek szeretetét a kormány elját-
sza; már pedig absolut rendszer által azt eljátszani 
igen könnyű, de azután az egyszer eljátszottat 
még a fejedelemnek önmagának is vajmi nehéz 
visszaszerezni. És ha még mindezeket elhihetném 
is, azt sohasem, hogy egy csak legkevésbbé is gon
dolkodó fejedelem be ne lássa, mennyivel szebb és 
magasztosabb egy értelmes és alkotmányos, szabad 
szellemű és vagyonos nép fejedelmének lenni, 
mintsem egy értelmetlen, adósságokban elrongyolt 
és szolgalelkü népen uralkodni. (Helyeslés.) Én te
hát ez absolut rendszer tovább folytatását a jelen 
tanácsosoknak tulajdonítom : tulajdonítom pedig 
azért, mert jól tudom ugyan, hogy nincs felelős 
minisztérium, de a tanácsosok ismerik a törvé
nyeket, és addig, míg a fejedelem mellett vannak, 
felelősek minden tetteikért: ha tehát megismertet
ték a fejedelemmel törvényes kötelességeiket és 
idegen befolyás a fejedelmet azok teljesítésétől el
vonta , akkor kötelességük vala otthagyni helyei
ket (.4 bal oldalon helyeslés), mert mig el nem hagy
ják, felelősek az absolut rendszer minden tetteiért. 
(Hdyeslés a bal űdalon.) De tulajdonítom másod
szor még azért is, mert nagyon jól tudom, hogy a 
fejedelmeket környezőik és tanácsosaik félre is ve
zethetik ; tudom, hogy a tanácsosok a fejedelmet 
leginkább ön politikai vélelmök szerint tolmácsol
ván, lehető, hogy azért sem állíttatott vissza alkot
mányunk, mert még nem látták azon időt elérke
zettnek, a midőn országosan ösmert és országosan 
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elitéit ó-conservativ visszaesési elveiket törvénye
síthették volna a kiegyezés által. (Átalános helyes
lés.) És ezek ellenében ne foglalnók mi el a leg
határozottabb állást? És ezeket ne kényszerite-
nők mi a törvények tiszteletére ? (.4 bal oldalon za
jos helyeslés.) 

Uraim ! volt időm az országgyűlés szüne
telése alatt utángondolkodni , és én tettem is 
azt. Sokszor, igen sokszor, mikor elém varázs-
Iám üléseinket, és láttam, hogy mind — majdnem 
mind — az egyezkedési politikát követve, csak 
néhány tdvrokonaimmal küzdöttünk ellenök e ház
ban, azt kérdem magamtól: Nem tévedtünk-e ? azt 
kérdem: Miként van az, hogy 1848-tól annyi sok 
jó elvbarátim, és e háznak annyi meg annyi jeles 
fiai mind, majdnem mind ott? lehet-e az , hogy 
ó'k ép oly hőn, ép oly tisztán ne szeressék hazánkat, 
mint mi ? lehet-e az, hogy ők mind, mind tévúton 
— vagy nem mi vagyunk-e azon ? Mi vagy ők: 
melyikünk fogta föl helyesen hazánk törvé
nyeit, önállóságát, függetlenségét, alkotmányunk 
szellemét és honunk történetét? mert azt láttam, 
hogy ellenkezőleg fogtuk föl. Igen, képviselők! 
sokszor, naponkint és többször föltevém e kérdése
ket és tanulmányoztam. S midőn újból és újból 
átészleltem honom törvényeit, és a történet meg-
hamisithatlan lapjai hazám életét mindig ugyan-
azonosan tárták föl előttem; midőn láttam, hogy 
hazánknak mind meg annyi királyai esküivel szen
tesített törvényei mindig és mindig megtámadtat
tak, csak azért, hogy legjobbjaink hulljanak el a 
szabadság harczain; (Elénk mozgás) midőn láttam, 
hogy az apák csak azért tűrtek és szenvedtek, 
hogy gyermekeik is tűrjenek és szenvedjenek, az 
apák csak azért győztek és vérzettek el, hogy 
gyermekeik is győzzenek és elvérezzenek {Mozgás) • 
midőn láttam vérnyomoktól ragyogó történetünk 
lapjaira vésve azt, hogy ama sok jelesek vére, a 
mely honunk szent földét áztatá, s a miért oly ki-
irthatatlanul kedves e négyes folyam tere a ma
gyar nemzetnek, nem ontatott ki másért, mint ön
állóságunk, függetlenségünk, alkotmányunk meg
védéseért, biztosításéért (Élénk mozgás) • midőn lát
tam, hogy három századot haladó korszak óta, nem 
csak a beolvasztás, de az absolut rendszer meg
örökítése is, a honom elleni törekvés; s midőn meg
győződtem arról is, hogy a magyar nemzet feje
delmeért, még törvényes kötelességén túl is, kész 
volt föláldozni vérét és vagyonát, de önállóságát, 
de függetlenségét soha; és láttam, hogy apáink, 
le egész hozzánk, megvédték és átadták azt gyer
mekeiknek, és önapáink átadták azt nekünk, fiaik
nak tisztán és szüzien, de úgy, hogy mi is oly 
tisztán, oly szeplőtlenül adjuk gyermekeinknek 
{Elénk mozgás) szent örökül: akkor., óh akkor kép

viselők ! {Csekély pihenés) szivem nyugodtan verve, 
értelmem hideg megfontolásával , honom törté-
ténete és törvényei igazat adtak min meggyőződé
sünknek. — És e perez óta azt parancsolta meg
győződésem, hogy határozottabban, mint valaha, 
teljesítsem gyönge erőmmel bár, de erőm egész 
teljével, egész éltemen át, hazám önállása és füg
getlensége megmentését. (Zajos éljenzés) Ezt cse
lekszem! (Éljenzés.) 

Hazánk sorsának jobbra fordulta körülmé
nyektől is függ, képviselők; de, hogy az alkot
mány teljesen visszaállittassék, ez minmagunk-
tól függ leginkább. (Zajos éljenzés minden ol
dalról) A mely törvény nincs bevésve a nemzet 
szivébe, azt az erőszak minden perezben eltöröl
heti; de a mely törvényeket ezredéves szenvedés 
és feledhetlen nemzeti kinszenvedtek emlékei for
rasztottak össze a népek életével, azt az erőszak 
meggátolhatja, felfüggesztheti, de megsemmisíteni, 
a nemzet szivéből kiirtani nincs földi hatalom. 
(Éljenzés) A hatalom ideiglenes; körülmények, a 
baladó kor szelleme , örök igazság romba döntik, 
megsemmisítik, megbüntetik azt. A nemzet élete 
örök, tür és szenved', de szivébe vésett önállása, 
szabadságszeretete vele él örökre! Hazánk sorsá
nak jobbra fordulása e szeretettől és minmagunk-
tól függ tehát, képviselők. Elesett az, ha a helyett, 
hogy multunkhoz hívek maradnánk, akár az ab
solut rendszer, akár a beolvasztás legparányibb 
árnyalatát is megközelítve, az eddigi alkotmányos 
szellemet behomályositanók. Elesett az, ha gyá
ván kunyorálva, egyezkedve lépünk föl ott, hol 
részünkön a jog, a törvény és a nemzetnek hatá
rozott akarata. (Elénk helyeslés) De élend a nemzet! 
ha ingatagság helyett határozottsággal, bizonyta
lanság helyett tántorithatlan honszeretettel nem 
adjuk oda soha senkinek azt, a mi a mienk volt, 
joggal most is az. és a mienk marad örökre, hatán-
torithatlanok leszünk: önállóságunkat, függetlensé
günket. 

Bezárom indoklásaimat. (Halljuk !) Ludvig La
jos jeles menekült honfitársunknak, kinek alkotmá
nyunk- és önállásunknak az irodalom terén tett is
mertető működéseiért, úgy mindazon menekültek
nek, a kik e téren és máskép is a honnak hü gyer
mekei, lehetetlen, hogy e haza, e szenvedő anya 
szerető áldását ne küldje • a távolból im e szavai
val : „Elvégre is nem a concessiok és alkudozások 
mentik meg a jogot és vele e hazát, de a tánto
rithatlan ragaszkodás a joghoz és a kiirthatlan 
honszeretet a nagy úrtól kezdve le a számkivetett 
szegény földönfutóig." (Éljenzés és helyeslés.) 

E l n ö k : Holnap d. e. 10 órakor folytatjuk a 
j tanácskozást. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 




