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LXXVH. ORSZÁGOS ULES 
1S66. deczember 5-dikén 

e l e i n t e S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b A n d r á s s y G y u l a g r ó f e l n ö k l e t e a l a t t . 

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

Az ülés kezdődik d. e. 10 V4 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A tegnapi jegyző 
urak működésöket folytatják. A tegnapi jegyző
könyv fog hitelesíttetni. 

Joannovics György jegyző (olvassa a 
deczember 4-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : T. ház! Hivatalos foglalatosságban 
távoznom kell: azért Andrássy Gyula gr. alelnök 
urat kérem föl az elnöki szék elfoglalására. 

Andrássy Gyula gr . (elfoglalván az elnöki 
széket): T . ház! Napi renden van a tanácskozások 
folytatása, a fölirati javaslat elkészítése végett ki-
küldendő bizottság tárgyában. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Besze János ! (A szó
székre !) 

Besze JánOS (éljenzés közt a szószékre megy) : 
Mélyen tisztelt képviselőház! Nekem is volt egy 
átgondolt beszédem; de úgy jártam vele , hogy 
lassankint mind elmondták már, a mit mondani 
akartam; (Derültség) ismétlésekkel pedig untatni 
figyelmöket a kegyeletlenségnél megróvandóbbnak 
tartván, nem marad egyéb hátra., mint a tanácsko
zás fonalát ott fölfognom, hol tegnap Madarász 
József képviselőtársunk azt letevé. (Halljuk!) Maga 
Madarász József is bevallotta, hogy mélyen tisztelt 
Deák Ferencz és igen tisztelt Tisza Kálmán indít
ványa közt semmi különbség sincs : (Lehetetlen! a 
szélső bal oldalról) mert mind kettőben megvan 
mindaz, mit a haza vár ; (Halljuk!) — ezek voltak 
szavai — mind kettőben fen van tartva a jogfoly
tonosság, egyik se ad föl semmit, mindegyik kö
veteli mindazt, mit követelni mindenki tartozik. 
Ennélfogva mindazon ékes előadásokat, azon való
jában tanulságos lelkesedéssel elmondottakat nem 
nézhetem másnak, mint azon buzgalom kimuta
tásának , hogy mindnyájunkban él azon tiszta 
szándék, hogy hazánk minden jogát követeljük, 
semmit föl ne adjunk, a jogfolytonosság teréről le 
ne lépjünk. Ennek következtében soká gondolkoz
tam : ha ez igy áll, mi köztünk a különbség ? Reá 
jöttem ! (Halljuk!) Mert valójában hazánknak ön
álló életfája kertészei vagyunk itt, kiknek köteles

ségünk, annak minden legkisebb gyökerét meg
őrizni; és ebben egyetértünk mindnyájan. Azon
ban sokan azt hiszik, hogy ha a fát nem öntözik 
is a bizalom meleg forrásával és munkássággal, 
meg kell érni gyümölcsének, ha másként nem, 
külnapok prizmákon keresztültört sugarai által, 
vagy bármiként máskép is. E g y részünk nem 
akarja öntözni, mivel úgy is meg kell érnie gyü
mölcsének ; másik részünk pedig azt hiszi, hogy a 
bizalom és munkásság meleg forrásaival tovább 
is öntözgetve azt, a gyümölcsöt gyorsabban meg
érleli. Ez a külömbség, semmi más : mert arra, 
hogy a Lajtán túl és Lajtán innen önálló fák egy
másnak árnyt adhatnak, egymást veszélyek között 
védelmezhetik, igenis ráállunk; de, hogy úgy ösz-
szeforrjon az egyik fa a másikkal, hogy az egyik 
fa a másiknak életnedvén éljen , uraim! abban 
megnyugodni köztünk egy ember se fog soha. 

Madarász barátom e szavakat monda: hogy 
az egész nép eredményt követel. Igaz, uraim! de 
én azt hiszem, eredményt jobban érünk akként, 
ha munkálkodunk, mint, ha semmit se teszünk: 
mert ha kész adataink lesznek, akkor, mikor be
következik azon kivánt és általam is reménylett 
perez, hogy jogaink megadatnak, lesz kész halmaza 
munkálatainknak. 

Monda azt is Madarász barátom, hogy a mű
ködés nem mindig haladás. Ez is igaz ; de 
hogy a semmit se tevés soha sem haladás, ez 
még igazabb. Ez köztünk a különbség. (Zaj. He
lyeslés a jobb oldalon.) 

Várady Gábor nagyon tisztelt barátom, egész 
lelkesedett beszédében, hazafi, érzettel áradozó és 
ömledezö buzgalommal mondott beszéde lelke e 
szavakban központosul: „Itt van az idő a meg
állapodásra." Uraim! megállapodni annak,ki czélt 
akar elérni, mindaddig, inig a czélt el nem érte, 
nem szabad; megállapodnánk pedig, ha inertiába 
téve magunkat, semmit se téve várnók, hogy majd 
eljöjjön mindaz, mit kívánunk. 

Hanem Várady Gábor barátom olyasmit is 
mondott, minek hallatára elkeseredtem; (Halljuk !) 
sőt föllázadt keblem, midőn azt monda, hogy ha itt 
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a házban minoritásban maradunk is, ott kün . . . . 
(Zaj.) Uraim! a képviselőház a közvéleménynek 
megtestesült kisugárzása. (A jobb oldalon helyeslés; 
a széhb' bal oldalon egy hang: Nem mindig!) Ha 
nem mindig, akkor, uraim, nem tudom, hol talá
lunk forumot, melynek ítélőszéke előtt az ilyen 
vádak megállhatnak. (Nagy zaj. Elénk helyeslés a 
jobb oldalon.) Ismétlem, a képviselői testületnek a 
közvélemény megtestesült kisugárzásának kell len
ni, ez a népnek majestása, mindaddig, mig ezt a 
fejedelemmel meg nem osztja. 

Kettős veszély rejlik ezen állításban, mely 
alaptalan is. 

Az egyik veszély az, hogy e ház méltóságát 
künlevő appellátákkal aláásni nem szabad : mert, 
ha miközülünk támadnak olyanok, kik azt meg
teszik, majd támadnak elleneink, kik azt fogják 
mondani: Ezen képviselőtestület nem képviseli a 
közvéleményt! (Helyeslés a jobb oldalon.) Majd tá
madnak olyanok, kik meg fogják próbálni újra a 
népre való appellálgatást, pedig a népet, a szegényt, 
nyomorban fetrengőt, ujabb választásokkal za
varni, tudjuk, hogy mennyire nem üdvös. 

De, uraim! a vád alaptalan is. Én sem szület
tem ám Árkádiában; (Derültség) én is ismerem a 
népet, s ismerjük mindnyájan, mert mindnyájan a 
nép bizalmánál fogva vagyunk itt. Igenis, várhat
nánk semmit nem téve, ha Várady Gábor tisztelt 
képviselőtársunk oly bibliai Jozsue lehetne, hogy 
azt mondhatná: „Állj meg, nap, de úgy állj meg, 
hogy megálljon veled egyszersmind a nagy nyo
mor, nagy inség és a katonai executio! (Derültség.) 
U g y állj meg, te nap. hogy az ugyDevezett megyei 
rendszernél az igazságszolgáltatás a stemplis pa
pirosok halmazába ne túladjon! Hogy az átiratási, 
halotti költségek, melyeknek első fölvétele 100 
forint, s gyakran a telekbe kerül, szintén megáll
janak! (Zaj.) U g y állj meg, nap, hogy minden 
így maradjon !" Akkor elhiszem, hogy várhatunk. 
De épen azért küldött ide bennünket a nép, hogy 
ne várassuk soká: mert már tovább várni nem 
képes; mert a nyomor, a vég inség terhe alatt ösz-
szeroskad. A nép azt várja tőlünk, hogy ha két
szer kopogtattunk, s meg nem adták: kopogtassunk 
harmadszor, negyedszer is ; addig pedig készül
jünk, mint a méhek, összeszedni a mézet, hogy ha 
az idő a barkálásra eljön, élvezhessük is azt. En a 
népet így ismerem. 

Én a népre e helyen sohase hivatkozom, 
mert én itt az egész népet törvényesen képviselve 
látom. (Helyeslés a jobb oldalon.) Uraim, e hely az, 
melyen nyíltan köteles kimondani kiki meggyőző
dését, ki hazája boldogságát óhajtja. 

Bobory képviselőtársam nem ismer el kö
zös ügyeket ; ö" azt mondja, hogy nines közös 
ügy, hanem közös érdek. Érdek: ügy • ü g y : ér

dek. (Derültség.) Higye el t. képviselőtársam, 
hogy ezen sophistica hermeneutika semmi más 
egyéb, mint mystifieatio : (Mlenmondás a bal oldalon) 
mert a közös ügyek a pragmatica sanetioval kez
dődtek, azelőtt pedig egyedül Bécsben - - tudtunk, 
befolyásunk, akaratunk nélkül — kezeltettek. Kö
zös ügyeket meg nem tagadhat az, ki csak egy 
kissé mélyebben akar betekinteni helyzetünkbe. 

K á l l a y Ö d ö n : Ellenkezőképen ! 
Besze J á n o s : Minthogy Kállay barátom 

közbeszól, hadd szóljak az ő beszédére is egy pár 
szót, mert ő is mondott olyanokat, miket átalá-
ban nem helyeselhetek. (Derültség.) Azt monda : 
a ki azt inditványozná, hogy alkotmányunknak 
csak egy kis részét is főiáldozzuk, az Sz. István bi
rodalmának alkotmányos népeire halált hozna. 
Hát kicsoda ki ezt indítványozta ? Kicsoda, 
ki csak ezt inditványozná is ? Legyen meggyő
ződve t. képviselő társam, ha 17 éves tetszhalál
szerű helyzetünkben fölülről mindig ránk fuván a 
halál zúzos szele, a nemzet akkor elhalni nem tu
dott, most már el nem hal. Miután épen t. képvi
selőtársam oly csodára méltóan adta elő az euró
pai helyzetet, hogy remek előadásából megval
lom, sokat tanultam: épen azok nyomán nincs 
oka félni attól, hogy a nemzet meghal, épen azért, 
mert a világ helyzete olyan, a minőnek ő állitá. 

Csak egyben nem értek vele egyet, s ez az, 
midőn azt monda, hogy mindazon mumusok, me
lyek készülőben vannak, s melyek nem sokára 
ki is fognak törni, a centralista hírlapírók által 
egyedül arra használtatnak, hogy ránk pressiot 
gyakoroljanak. Ebben épen nincs igaza: mert 
nem következik el még a tavasz,, és azon mumu
sokat másképen fogjuk látni, m nt t. képviselőtár
sunk hiszi. (Felkiáltások bal felöl: Hogy fogjuk látni f) 
Nem híjába küld Ausztria e perczben Gallicziába is
mét 50 ezer embert. (Halljuk!) Hosszas volna Auszt
ria helyzetét ábrázolni; ismerjük mindnyájan; 
de hogy azok nem mumusok, s nem nyomást 
gyakorolni czélzó hirek, a közel jövő,, fájdalom, 
ki fogja tűntetni. 

Pressiot is említett a t. képviselő ú r : e szó 
már magával hozza a repressiot. Ne gyakoroljunk 
senkire pressiot; én pedig pressiot látnék abban, 
ha tovább nem munkálkodnánk; mintha ezen 
pressio által a kormányt arra akarnók kényszerí
teni : nolens volens add meg, a mit kívánunk. A 
pressio ideje lejárt, uraim ! 

Jól mondta Madarász képviselőtársunk, hogy 
a nép eredményeket követel tőlüak: azért csak 
dolgozzunk. A ki a történelmet lapozta, mit mi 
mindnyájan tevénk, ós részrehajlatlanul itél, bizo
nyosan megtanulta azt, hogy sok jog elveszett 
azért, mert a haladó kor közepett a semmit nem 
tevés párnáján pihent. Ezt nekünk tenni nem sza-
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bad, s munkálnunk kell minden perczben, minden 
időben, mindent, a mit csak lehet. 

A többire Somssich t. képviselőtársunk meg
győződésem szerint megfelelt, s oly remekül rög
tönözve, az én ítéletem szerint annyira megsemmi
sítette az ellenvetéseket, hogy többet szólni jelen
leg szükségesnek nem tartom. 

Azért most áttérek arra, a mit említett beszé
demből még senki el nem mondott. (Halljuk!) Dol
gozzék véleményem szerint a 67-es, és valamennyi 
bizottság, és dolgozzék naponkint; de, hogy mun
kálataikban ezélt érhessenek, el kell hengeríteni 
azt az egyetlen követ, mely még mindig utunk
ban áll. Van nekünk, lajtántúli és inneni testvér
népeknek, egy közös nagy bajunk, oly közös nagy 
baj , melyet ha utunkból el nem hárítunk, haszon
talan minden repraesentatio, minden buzgalom: e 
baj pedig, uraim, ama Zsarnay barátom által meg
pendített hűtelen rósz tanácsadóknak nem csak 
meg nem büntetése, de rendszeres megjutalmazta-
tása. Uraim, ezen tanácsadók voltak azok. a kik 
a Habsburgok hatalmas trónját, a legrégibb legi
tim trónt, a Miksák, Lipótok, Ferdinándok és Fe-
renczek trónját úgy aláásták , hogy most az nap
ról napra sülyed és csak árnyékban tenyészik. 
Addig egy német lovagrendből, a Brandenburgok 
alatt, egy hatalmas Poroszország emelkedett; és 
minő hatalmas Poroszország, azt igen jól tudjuk. 
Ók voltak okozói annak mindig, hogy a népek 
millióinak véres verej'tékkel szerzett vagyona ha
szontalanul elfecséreltetett. Ok hozták be I I . Li
pót alatt Toscanából az általok annyira ápolt, any-
nyi millióba került kedves „geheime polizeit." Ezt 
Sauer gr. alatt jól elrendezték s ez által megméte

lyezték az erkölcsiséget, s azt hitték, ha az ember 
beszélő szájára figyelnek s a hallottakat azonnal 
hűségesen bemondják, jóllehet elferdítve, hogy a 
haladás csiráját majd kiirthatják. Csalódtak. De 
azon sok kárt tevő emberek, nagy mesterökkel 
együtt, már régen az örök ítélőbíró széke előtt ál
lanak. Azt mondotta ugyanő: „Apres moi le de-
luge!" Igazsága is van: mert a nyomornak ránk 
szakadt egész tengere. Ok számot .adván az igaz
ság örök bírája előtt, velők nincs szám. Sőt még 
azokkal sincs, uraim, a kik ezen kétes rendszer 
követésében kifáradtak, vagy előmozdítva dús pen-
siókból élnek. Éljenek, és érjék el a nemzet, kivá-
natának diadalát, hogy lássák, mily hasztalan volt 
egész életök , mert nem bírtak elég önmegtagadás
sal, egy kis ideiglenes „Ungnade"-ba esést kocz-
káztatva, a valót megmondani, hogy mi kell a 
nemzetnek. 

A jelen kormányfórfiaknak, uraim—ha meg
gondoljuk, hogy századokon át rakott előítéleteket 
és gátakat mily nehéz lerombolniuk — működését 
oly nehéznek találom, kivált azért, mert egy kor-
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mány sem működhetik sikeresen, melynek háta 
mögött egy egész nemzet nem áll ; ezeké mögött 
pedig nem állott. Többet ki nem vívhattak; kezd
tek adni egy kis reményt. Hogy az utolsó leirat 
több reménynyel kecsegtet, mint a többi, ez is ta
gadhat lan. 

De, uraim, szólok azokról, kik netán , ha az 
országgyűlés eredménytelenül szétmenne, és is
mét megkezdetnék a „belagerungs" vagy Isten 
tudja micsoda „zustand", magyar létökre bérbe ad
nák magokat a trón aláásására és a nemzet továb
bi nyomorgatására: ezen férfiakat, az oly magyaro
kat, én előre is felség-és hazaárulóknak vallom. És, 
uraim, ha eljön az idő — mert el kell annak jő'ní, 
mert az osztrák dynastiának kell annyi belátással 
bírni , hogy a végső, elhatározó, végenyészetet ho
zandó perczek alatt eszére és lelkébe térjen, és 
megadja a nemzetnek, mely egyedül képes 8t 
megmenteni, mindazt, mit megadhat—ezen férfi
aknak , ezen Szörnyetegeknek, ha majd kibékü
lünk, és ha Isten engem éltet, (Halljuk!) és válasz
tóim ismét képviselőjükké teendenek, kötelessé
gemnek fogom tartani, hogy az ily szörnyete
geknek fejei törvényes birói ítélet következtében 
az aláásott trón zsámolya, az üldözött és pusztít
tatni meg nem szűnt nemzet lábai elé gördülje
nek. (Derültség.) 

Végzem, uraim! Hogy czólt érjünk, azon 
fegyvert, melylyel az ily tanácsadók éltek, meg 
kell tompítani. Ok mindig azt hitették el az ural
kodó házzal, hogy a magyar, mihelyt módját ejt
heti, el akar szakadni. Ezen konkoly megtermetté 
a sárkányfogakat, és oda vitt bennünket, a hol 
vagyunk. A föliratban elevenen, világosan, egy 
kissé a diplomatikai stílustól el is térve — mert 
helyzetünk sem igen diplomatikus — ki kell mon
dani, hogy e szándék a magyarban épen nem lé
tezik, a magyar önmagát, trónjával együtt, fen-
tartani buzgólkodik, ha meghallgattatik ; ha pe
dig nem, feleljenek azok, kik másként csele
kedtek. 

Ezek előrebocsátása u tán , mondanom sem 
kell tán, hogy Deák Ferencz képviselő úr indit-
ványát pártolom. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Ráday László gr. jegyző: Szaplonczay 
j József! 
i Szaplonczay József: T. ház! Két indít-
I vány fekszik előttünk, mely két indítvány képezi 
jelen tanácskozásunk tárgyát. 

Engedje meg a t. ház, hogy mielőtt e két in
dítványhoz hozzászólanék, a mostan előttem szólt 
Besze János képviselő urnák csak egyetlen egy 
nyilatkozatára, azon axiómára, melyet,úgy látszik, 
ellenünkben fölállított, feleljek. (Halljuk!) Azt mon
dotta, hogy mindig többet ér a valamit cselekvés, 
mint a semmit nem tevés. (FÖlkiákások jobb felöl: 
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Úgy van!) A t. képviselő úr azon véleményben 
van, hogy a kik a Tisza Kálmán úr által beadott 
indítványt pártolják, azok tán a semmit tevés te
rére akarnak azért menni, hogy megszakítsák egé
szen a fonalat. Én, ki szintén ezen indítványt pár
tolom, koránsem teszem ezt azon okból, hogy ez 
által szakítást idézzek elő; de sürgősen kívánom 
és akarom azt, hogy alkotmányunk helyreállíttas
sák, és helyreállítása után folytassuk tovább mun
kálkodásainkat. A t. képviselő ur tiszttársam volt 
1861-ben, és nem hittem volna akkor, hogy né
hány év lefolyása után kárhozatot mondjon arra, 
a mit akkor szintén magáévá tett, legalább ellene 
föl nem szólalt akkor, midőn a képviselőház min
dent félre téve kimondá, hogy ha a törvényes ál
lapot helyre nem állíttatik, az országgyűlés ki nem 
egészíttetik, a fonalat megszakasztottalak látja. Ez 
ellen akkor a képviselő ur nem szólalt fel, ezt te
hát magáévá tette, s ime most már e kárhoztatást 
mondja ki ugyanezen lépés fölött. Nyugodjék 
meg tehát a képviselő u r : nem akarunk mi szakí
tani ; de óhajtjuk azt, hogy a törvényes állapot, az 
alkotmány mentül előbb helyreállítassék, és hely
reállítása után bizonyosan szorgalommal munkál
kodunk is. 

A mi magát az indítványt illeti, miután én, 
mint kimondám, Tisza Kálmán képviselőtársunk 
indítványát pártolom, nézeteimet el fogom mondani 
röviden némely észrevételekre, melyek ezen indít
vány ellen fölhozattak. 

Jobbadán mindazon t. képviselő urak, kik ezen 
indítvány ellen fölszólaltak, a következetességet 
hozzák föl fő érvül, fölemlítve, hogy a képviselő
ház hozott egy határozatot márcz. 1-én, mely hatá
rozatot márcz.3-án sem változtattatott meg, midőn 
a kir. leirat leérkezett. Szükséges tudnunk, hogy 
miből vonatik ki ezen következetesség. Lássuk te
hát, mit mondtunk mi azon föliratban, melyet ő 
felségéhez febr. 24-én fölteri esztettünk. Ezen sza
vak foglaltatnak abban, e tárgyra vonatkozólag: 
„Ugyanazért haladék nélkül hozzá is fogunk e 
tárgyra vonatkozó javaslatnak kidolgozásához." 
Ennél se többet, se kevesebbet nem mondtunk. En 
ugy hiszem, t. ház, hogy ennek eleget is tettünk a 
67-es bizottság kiküldésével: az a munkálkodást 
megkezdette, és az albizottság be is végezte javas
latát. Ebben a stádiumban volt eddig a dolog. 
Engedjék meg t. uraim, hogy én most már egé
szen más stádiumban látom a dolgot, miután a 
kegy. kir. leirat megérkezett. Mi azon záradékot 
tettük be föliratunkba, hogy készségünket nyilvá
nítsuk , hogy a bizatmatlanságot elhárítsuk, és 
megmutassuk, hogy készek vagyunk jobb kezet 
nyújtani: és ime, a leirat már ezt föltétel gyanánt 
fogadja el. Föltételül tűzi ki, s ennek teljesítésétől 
föltételezi az alkotmány helyreállítását. Ez a kü

lönbség, mely az első és második stádium között 
létezik. Most már, ha tovább haladunk ezen ösvé
nyen : a föltételt elfogadtuk, és haladnunk kell, 
míg e föltételt nem fogjuk teljesíteni. Én tehát, 
nem akarván a föltétel ele elfogadásához járulni, de 
nem is kívánván e térre lépni, nem pártolhatok 
mást, mint a Tisza Kálmán indítványát. 

Előttünk fekszik, t. ház, a legközelebbi leirat. 
Megvallom, a minő abnormis az állapot e házon kí
vül, épen oly leírhatatlan helyzetben vagyunk mi. 
Az előttem szóló t. szónok urak sorban magyaráz
ták a leirat tartalmát, s hiszem, ha mindnyájunkat, 
a hányan itt vagyunk, külön-külön kérdeznének 
meg, hogyan értelmezzük annak tartalmát, talán 
annyi értelmezés jönne ki belőle, a hányan va
gyunk. És ha a mi állapotunk itt e tekintetben 
furcsa, megvallom, annál furcsább még az ország
ban levőké, akik tapasztalják azt, hogy egy leirat
nak tartalma fölött maga a képviselő testület nem 
jöhet tisztába: hogyan jöhetnek tehát tisztába az 
ország többi lakosai? De legyen bár azoknak ma
gyarázata, értelmezése szerint, a kik e leíratnak jó 
oldalt adnak, s azt mondják, hogy a minisztérium 
helyreállítása igértetik: én a következetesség szem
pontjából indulva ki, csak azt következtethetem, 
hogy ha ö felsége tovább ment, mint a trónbeszéd
ben kijelenté, hogy ha a törvényeket nem csak 
alakilag ismeri el, hanem most már tovább menve 
azokat jogilag is elismerte, ennek természetes kö
vetkezése az, hogy azoknak rögtöni életbe lépte
tését kell sürgetnünk és követelnünk. 

Buda városának igen érdemes képviselője 
maga fölemlíti, hogy ez oly fontos és nevezetes 
tárgy, hogy szükséges, hogy minden lakosa, min
den polgára e hazának arra nézve kellő tájékozást 
szerezzen magának; ugyanazért szükségesnek látja 
a tanácskozást, hogy itt fejlődjék ki a közvéle
mény, miután a sajtó a közvélemény fejlesztésére 
még minálunk nem elegendő. Én, t. ház , ezen 
pontig egyetértek a nagyon t. képviselő úrra l ; 
de — meglehet máskép magyarázom — a mint 
kivehettem, a mélyen tisztelt képviselő ur e köz
véleményt inkább a határokon túl keresi, én pedig 
képviselői állásomnál fogva a közvéleményt az or
szág határain belül szeretném és óhajtanám tudni. 
Midőn pedig ezt óhajtom, óhajtom a nyilvánossá
got, óhajtom azt, hogy állíttassanak helyre a me
gyei municipiumok, mint egyedüli eszközök a köz
vélemény nyílvanulhatására: azért nem akarok e 
tárgyalásokban tovább menni, hogy a küzvóle-
mény e téren nyilvánulhasson, és én, mint képvi
selő, magamnak tájékozást szerezhessek. (Helyeslés 
a bal oldalon.) 

. Az elleninditványban még, engedelemmel le
gyen mondva, egy hézagot is látok, a m i é r t é n 
azt el nem fogadhatom. Ugyanis , az mondatik az 
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indítvány végén, hogy e bizottság javaslatát még 
a házhoz be nem adta; a kegy. kir. leiratban 
foglalt észrevételeket tehát a képviselőház az em
lített bizottság javaslatának tárgyalásakor veendi 
tisztelettel és kellő figyelemmel fontolóra. Már, t. 
ház , itt az idő nincs meghatározva; miután pe
dig a következetesség annyira elvül tüzetett ki, és 
annyira kivannak a következetesség elvéből indulni 
ki némely képviselő' társaink, tartok tőle, hogy 
ugyanezen, oly nagyon érvényesített következe
tesség alapján majd a tanácskozásokat addig fog
juk folytatni, a hol saját eddig nyilvánított eljárá
sunkkal ellentétbe jövünk. Horvát Boldizsár kép
viselő ur maga monda beszédében, hogy nyilvá
nos titok az, hogy a közös viszonyok szabályozá
sa kisebb-nagyobb mértékben nem más, mint az 
1848-iki törvények módosítása: és íme, mi e sza
bályozásba belebocsátkozunk, holott mindeddig 
azt mondottuk, hogy az 1848-diki törvényeket, 
mielőtt alkotmányunk helyre nem állíttatik, meg
változtatni nem fogjuk. Visszavezetem a t. ház 
figyelmét az utóbbi fölirat azon pontjára, a mely 
válaszol az első leirat azon passusára, mely a törté
nelemre hivatkozik, és fölmutatja, hogy voltak 
már esetek, midőn Magyarország alkotmánya föl
függesztetett , s utal ar ra , hogy hasonló eljárást 
kövessünk. Mi szépen vannak kifejtve föliratunk
ban mindazon esetek, midőn alkotmányunk föl
függesztetett ; de egyszersmind ki is van mondva, 
hogy az alkotmány minden föltétel nélkül adatott 
vissza. De tovább menve, azon passusra, hol a feje
delem vallásosságára hivatkozik, mily szépen meg
mondottuk , hogy bízunk fejedelmünk vallásossá
gában , és ha csak egy nemzedék számára kellene 
törvényt alkotnunk, azon esetben tán könnyebben 
járulhatnánk e kívánsághoz; de nem akarunk az 
utókornak adni oly példát , melyre fájdalommal 
kell hivatkozni: és íme, t. ház , ha mi ezen téren 
tovább haladunk, ha mi így akaratlanul is bele
bocsátkozunk a törvények módosításába, nem fo
gunk-e önkénytelenül hátrahagyni oly példát a 
históriában, melyre fejedelem és kormány majdan 
egyformán fognak utalni nemzetünk ellenében? 
(Bal felöl: Úgy van!) 

Én tehát ezen meggyőződésemnél fogva is
mét kijelentem, hogy Tisza Kálmán képviselőtár
sam indítványát pártolom. (Éljenzés a bal oldalon.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Perczel Béla ! 
P e r c z e l B é l a : T. ház ! Negyedik napja im

már, hogy a ház asztalára letett két indítvány fö
lött folynak a tanácskozások, és e körülmény egy
maga elégséges ok rám nézve, hogy, Tóth Vilmos 
barátom példáját is követve, főleg szavazatom ind
okolására szorítkozzam. 

Én pártolom Pest belvárosa nagy érdemű 
képviselőjének indítványát, és pedig azért, mert 
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véleményem szerint ezen indítvány a félreismer-
hetlen közóhajtásnak megfelel; más részről pedig 
a napról napra mindinkább érezhető szükséges
ség számbavételével a megkezdett nagy hord
erejű munkát ott kívánja fölvenni, hol azt az elna
polt országgyűlés félben hagyta. És én, t. ház, 
semmi által se látom indokolva ezen útról való 
eltérést; nem látom indokolva a legközelebbi 
kegy. kir. leirat által se , melyről még azok is, 
kik azt legélesebb bonczkés alá vették, sem állít
ják, hogy az a helyzetet roszabbá változtatta vol
na. De pártolom még ezen indítványt, mert azt hi
szem, hogy ez nem csak nem ellenkezik, sőt tö
kéletesen megfelel a nemzet alkotmányos érzületé
nek, mely ép oly erősen ragaszkodik alkotmányá
hoz, a mily kitartó s lankadatlan annak kivívá
sában. Pártolom végre az indítványt, mert a 
benne kijelölt utat hiszem legalkalmasabbnak arra 
nézve, hogy alkotmányunkat ne csak visszasze
rezzük, hanem biztosítsuk is : mert úgy vagyok meg
győződve, hogy azon mértékben leend visszaszer-
zendő alkotmányunk életerős, a mely mértékben 
engedünk annak visszaszerzésében tért a higgadt 
számitásnak és körültekintő megfontolásnak. 

Sokszor elmondatott már, és különösen ezen 
vita alkalmával is, hogy a magyar alkotmány-vi
szálynak kiegyenlítése a birodalomra nézve élet
kérdés. Nem szándékom, de nehéz is volna ezen 
állitásnak igazságát kétségbe vonni; de épen oly 
megczáfolhatlanul igaz, nézetem szerint az is, hogy 
ezen megoldás hazánkra nézve is életkérdés; sőt 
azt tartom , nem tévedek, ha tovább megyek ál
lításomban , s azt mondom, hogy ezen megoldás 
mindkét részre nézve egyaránt életkérdés. 

Én a kiegyenlítéstől, t. ház , fölszámíthatlan 
sok áldáshozó következményei mellett, különösen 
még egy morális hasznot is várok. Azt hiszem 
ugyanis , hogy a kiegyenlítés, és csak egyedül ez 
fogja lehetlenné tenni a különböző nemzetiségek
nek , és ezek érdekeinek egymás elleni mesterkélt 
szembeállítását, mert meg vagyok győződve, hogy 
a kiegyenlítés fogja megtompítani azon kétélű esz
közt , mely, véleményem szerint, legalább is nem 
kevésbbé sebzi azt , a ki használja , mint azt, a ki 
ellen használtatik, s melyet annálfogva a józan po
litika is elitéi. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Engedje meg nekem a t. ház, hogy csupán 
Madarász képviselőtársunknak tegnap ritka szó
noki tehetséggel elmondott beszédére tehessek egy 
észrevételt. Azt mondta ugyanis t. képviselő ur, 
és különösen azon kérdést intézte ellenfeleihez: 
mutassák föl sikerét eddigi eljárásuknak. (Uyy 
van! a bal oldalon.) Én, megvallom, hogy a mind
nyájunk által, s így bizonyosan t. képviselő ur ál
tal is eléggé ismert jelen helyzetünk közepett, a 
fegyvernek ezen nemével nem éltem volna; jólle 
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het a jelen perczben igen érzem, hogy nekem leg
könnyebb volna ezen fegyvert a t. képviselő ur 
ellen fordítanom, (Balfelöl: Halljuk!) éskihivó kér
désére saját kérdésével válaszolnom. (Helyesléi a 
jobb oldalon.) De kérdem a képviselő urat: hol mu
tat föl a történet nagyot , hol mutat föl dicsőt, a 
mi a tétlenség, a negatió eredménye lett volna ? 
Kérdem a t. képviselő urat : nem-e a cselekvés, az 
ernyedetlen kitartás az, mi mindig teremtett és al
kotni bir t? És a t. képviselő ur maga sem vette 
észre, hogy épen az által, hogy az eredményt oly 
igen erősen hangsúlyozta, önmaga saját érveit és 
azon érveket erőtlenité meg, melyeket a jogosság 
méltó megvédésére fölhozni jónak látott. Nem két
lem, hogy a t. képviselő ur maga is be fogja látni, 
hogy különösen nekünk magyaroknak nem áll ér
dekünkben a siker politikáját sanctionálni. 

És most azzal zárom be , t. ház , beszédemet, 
a mivel elkezdtem, hogy igen tisztelt Deák Ferencz 
indítványát egész kiterjedésében pártolom. (Helyes
lés a jobb oldalon.) 

R á d a y Lász ló gr . j e g y z ő : Halász Bol
dizsár ! 

Halász Bo ld i z sár : T. ház! (Szavazzunk! 
Halljibk!) Őseinktől két jellemző eszme maradt 
ránk nemzetünkről: az egyik szerint 

„Természete a magyarnak, 
Hogy jogait nem hagyja; 
De ha vele bánni tudnak, 
Az ingét is od' adja ;" 

a másik így hangzik: 

„Átok fogta meg a magyart. 
Hogy az soha együtt nem tart." 

Fájdalom, hogy a történelem mind a kettőt 
igazolja. Az első némi ellentétben áll ugyan 
maga magával : mert a kinek természete az, hogy 
jogait nem hagyja, ha a szót politikai értelemben 
veszszük, bizonyos az, hogy az az ingét, mely az öl
tözetnek lényeges részét teszi, oda nem adja; de 
ha visszatekintünk a történelem lapjaira, való
ban azt látjuk, hogy egyrészt igen engedékeny 
volt e nemzet, másrészt nem tartott soha össze. 
Ha visszapillantunk azon korszakra, midőn az 
osztrák ház e hazában tért foglalt, azt látjuk, 
hogy az csak azért történhetett meg, mert a nem
zet össze nem tartott. 

De ezenfelül e nemzetnek még egy más, igen 
jellemző hibája volt az is, hogy midőn honfi és 
idegen közt választhatott, bár az 1505-ki rákosi 
országgyűlés azt tiltja i s , a hazának egy része 
az idegenhez fordult. Mi volt ennek az oka ? En
nek oka az olygarchia természetében rejlik. A 
magyar főuraknak ugyanis az volt hibájok, hogy 
mindnyájan szerettek volna királyok lenni, és 

mivel mindnyájan azok nem lehettek, arra töre
kedtek, egymást uralni nem akarva, hogy senki 
se lehessen közülök. Onnan származott I. Ferdi
nánd térfoglalása. És mi következett ebből? Csak
nem húszéves Ínség e hazában , török uralom és 
a honfiaknak egymás elleni törése. 

De ezt csak mellékesen érintve, áttérek azon 
jellemzésére a nemzetnek, hogy az ingét is oda 
szokta adni: mert annyi kétségtelen, hogy az 
uralkodó háznak abbeli szándékát, miszerint azt 
akarta vele elhitetni, hogy ő nem választás útján, 
hanem örökösödés útján lépett Magyarország trón
jára, veleszületett, fen jellemzett gyöngeségénél 
fogva előmozdította. í g y történt ez I. Ferdinánd 
idejében is, midőn ez fiát, Miksa főherczeget még 
éltében meg akarta az 1546-ban Pozsonyban tar
tott ország-gyűlésen koronáztatni: mely ország
gyűlésen első teendő lett volna a sérelmek orvos
lása , és a nádorválasztás; de a nemzetgyűlés, 
ezeknek megtörténte előtt, beleegyezett a király
választásba. Azonban, a fenérintett okból, négy 
egész napot húzott ki a kormány csak ezen egyet
len szó fölötti vitával: vajon Miksa electus (válasz
tott), vagy nominatus (aza?,: kinevezett) királynak 
irassék-e ? és a nemzet gyöngesége hozzá járult, 
hogy úgy menjen bele a törvénybe, mint nem vá
lasztott, hanem mint kinevezett király, azt akar
ván ezzel igazolni I. Ferdinánd , hogy Miksát nem 
az ország választotta királynak, hanem ő nevezte 
ki örökösének. Bocsásson rnegat . ház, ha idézettel, 
t. i. Istvánffy Miklós következő e tárgyra vonat
kozó szavaival untatom: „Aliquot dies variis dis-
putationibus extracti fuere. Major siquidem pars 
nobilitatis palatinum eligi postulabat, sine quo co-
ronationem nequeperagiposse, neque satis firmám 
esse putabant; pars verő, quae principum postula-
ta, sive honesta sint, sive inhonesta, aeque amplec-
tuntur, id contra non esse nimis necessarium dice-
bant, nec illum ad alia requiri, quam si regia so-
bole deficiente alius rex esset eligendus; quo tem-
pore comitiis promulgandis eum praeesse et prima 
eligendo principi suffragia habere, certum esset, de 
germanis amovendis posse etiam post coronationem 
agi. Caeterum post longam disputationem conve-
nere, ut ea (azaz a koronázás) solitis ritibus per-
agatur/*' 

Ha a történetben egy kevéssé visszamegyünk, 
úgy hiszem, a mostani eseményekre czélszerüen al
kalmazható lesz , a mit mondani fogok. Neveze
tesen 1687-ben I. Lipót király nem csak az ellen
állási jogot, a nemesség egyik sarkalatos kiváltságát 
törültette el, hanem az örökösödést is keresztül-
vitte, Én azt hiszem, hogy miután követtársam 
Besze János ur, Tisza Kálmán indítványa által a 
jelenlegi kormány ellen irányzott pressiót emlege
tett , meg fogja engedni a t. ház, ha a múlt korból 
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némi példáit a dynastia érdekében alkalmazott 
pressióknak fölhozom. A fenérintett országgyűlé
sen Orbán István personalis, a régi törvények és 
gyakorlat értelmében, lévén elnöke az alsó táblának, 
történt, hogy Kende Ádám, Szatmárvármegyének 
követe (melynek most is kijut Maróthy János kép
viselője személyében a salvus eonductus megsér
tése által) a verificatio alkalmával, Szatmár váro
sának szavazati jogát azért vonván kétségbe, mert 
az beczikkelyezve nem volt, erre a personalis kö
vetkező fenyegetődzésre fakadt: „Kár a kákán is 
csomót keresni, s azzal azon városnak szavazati 
jogát kétségbe vonni; mert miután az ő felségé
től regalist, azaz az országgyűlésre meghívó leve
let kapott , szavazati joga kétségtelen.a Miután azon
ban ezen nézetet mások is pártolták , nevezett per
sonalis nem átallott így szólani: „Utasításom van ő 
felségétől, mely utasítás engem csak úgy kötelez, 
mint a követeket megyéjök utasítása, az ilyen csá-
csogókatföljegyezni s bejelenteni." Midőn azonban 
erre az akkori követ (még nem képviselő) urak tö
megesen fölugrottak, aztmondván: „Ha nekünk szól
nunk nem lehet, rögtön haza megyünk," a perso
nalis azzal kérlelte meg a követ urakat, hogy csak 
tessék szólani. Utoljára annyira nekipuhultak, 
hogy számos vármegyék követei, bár bevallva 
azt, hogy utasításuk ellen cselekesznek, mégis 
megszavazták az örökösödési jognak be- és az 
ellenállási jognak kiczikkelyezését. Ezt csak azért 
hoztam föl, t. ház, hogy megmutassam, hogy már 
abban a hajdani korban is hajlandók voltak a 
kormányférfiak pressíót gyakorolni, a tekintetes 
karok és rendek pedig az opportunitás politikáját 
követni. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Említeni fogok még néhány oly végzetes szót, 
a milyennek tartom én a közös ügyeket. Ily ve
szélyes szó volt, a só árára vonatkozólag, az 1791-
iki XX. t. ezbe becsúsztatott azon egy pár, a ma
gyar királyt országgyűlésen kivül a só árának föl
emelésére rendkívüli esetekben, „in casu extremae 
necessitatis" meghatalmazó szó. S mi lett belőle? 
Azóta a casus extremae necessitatis folytonosan 
fenáll. 

Tovább folytatva ily egyes szó becsúsztatásá-
nak eseményeit, megtörtént az is, hogy megvitat-
tatott: melyik, hányadik király. Jól emlékszem, 
hogy hosszas országgyűlési vitatkozás folyt a fö
lött, vajon V. Ferdinánd ötödik vagy hányadik? 
És ez egyedül azért, mert az osztrák ház eleitől 
fogva követelte azt, hogy tagjai, mint osztrák csá
szárok, Magyarország királyainak is ismertesse
nek el. Jól tudom, hogy II. Ferencz osztrák csá
szár, ki mint magyar király I. volt, minden dona-
tiojában és minden diplomáiban II-nak, I I I . Ká
roly pedig Vl-nak irta magát. Nem szükséges több 
példákkal élnem, mert az kétségtelen, hogy az 

osztrák ház eleitől fogva arra törekedett, hogy Ma
gyarország az osztrák állam kiegészitó' részének 
tekintessék. 

Egyébiránt áttérek már ezen veszedelmes 
szóra: közös ügyek, melyet az épen előttem szóló 
képviselő Besze János úr, a 15-ös bizottsággal 
egyetértőleg, az 1723-iki pragmatica sanctioból 
származtat. Elismerem, hogy az 1848-iki I I I . t. ez. 
13 §. rendeli azt, hogy Ő felsége személye körül 
mindig lesz egy magyar miniszter, t. i. a külügyek 
minisztere, ki Magyarország és az örökös tartomá
nyok külügyi közös viszonyait felelősség mellett 
fogja képviselni. Részemről jól emlékszem, de az 
1848-ki képviselő urak is jól tudják, hogy én a 
jobb oldal vezérszónoka, Eötvös József b. úrral, a 
pragmatica sanctio értelmezése fölött már akkor 
szembe állottam, és vitatkoztunk e fölött; de e t. 
képviselő úr szájából a közös ügyek értelmezése, 
illetőleg a pragmatica sanctio szavainak magyará
zata másként hangzott akkor, mint most: úgy ta
pasztalom, azóta, valamint a világ, lígy ő is elóYe 
haladott annak tágabb értelmezésében. T. ház, még 
akkor nem a had- és pénzügy commassatiojáról, 
hanem egyedül arról volt szó, vajon Magyaror
szág tartozik-e az osztrák császárt az olaszok ellen 
magyar katonaság fölajánlásával segíteni, vagy 
nem? A tisztelt képviselő úr, jól emlékszem, nem 
csak elvileg pártolta ezen eszmét, hanem gyakorla
tilag is akarta bizonyítani azzal, hogy hiszen Má
ria Teréziát is segitettük. En arra, azt feleltem, 

i hogy, midőn Mária Terézia sírva rimánkodott a 
| magyar országgyűlés előtt, hogy ellenségei ellen 
védje meg, az országos rendek ezt nem kötelesség-

i bői, hanem nagylelkűségből tették meg. Épen azon 
kérdés forog szőnyegen most is. Ha mi elismerjük, 
hogy Magyarország, commassatio útján, köteles 
ilyesmit teljesíteni, vagyis, hogy hadügye nem ön
álló, akkor az Ausztria provincziájává válik. A 
közös ügyeknek ilyen, szerintem veszélyes értel
mezése se a pragmatica sanctioból, se az 1848-diki 
törvényekből ki nem magyarázható. 

Hogy mit mond a pragmatica sanctio, azt nem 
szükséges fölolvasnom, hiszen ezt mindnyájan 
tudjuk. Ennek történelmi oka annyiból áll. hogy 
III . Károly, ki akarván vívni azt, hogy a leányág 

I örökösödése is elfogadtassák, ezért Ígérte a nem-
J zetnek, beleegyezésének némi kárpótlásául, azt, 
! hogy minden kül- és belellenség ellen megótal-
mazna. A pragmatica sanctioban előforduló „indi-
visibiliter, inseparabiliter possidendis" szavak, nem 
országunk és az örökös tartományok közti közös-

' séget teszik, hanem azt, hogy az ausztriai háznak 
egyes tagjai, annak tartományait — melyek közé 
hazánk nem tartozik — egymás közt föl nem oszt
hatják ; valamint Magyarországot illetőleg is ezen 
szavak : „aeque indivisibiliter et inseparabiliter 

11* 
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possidendis" egyedül azon ország földarabolhat-
lanságát jelentik. Ez a törvény azt is tiltja, hogy 
Magyarország valamely része — miként Horvát-, 
Tótországgal, Dalmátiával és a határőrvidékkel, 
száz meg száz királyi esküvel erősített törvényeink 
ellenére, történt — Magyarországtól elszakítatt-
hassék. 

Most, t. ház, áttérek a pragmatica sanctionak 
a 15-ös bizottság általi értelmezésére. T. képviselő 
Somssich Pál dr azon állításával kívánta megnyug
tatni a házat, hogy e munkának tovább folytatása 
azért nem veszedelmes, mert azon bizottságot ki
küldetésének föltételei, s így utasítása korlátolja. 
Azonban, hogy ráfogással ne vádoltathassam, czél-
szerünek tartom ide vonatkozó saját szavait fölol
vasni, a mint következnek: „Nincs igaza vélemé
nyem szerint (t. i. Tisza Kálmánnak), ha azt 
mondja, hogy azért, mert e reményeinket a leér
kezett kir. leirat nem teljesítette, már most a jog
folytonosság elvének megsértése nélkül a munkál
kodásban tovább nem haladhatunk: mert, ha a t. 
ház Deák Ferenez indítványát elfogadván, eddigi 
határozatát föntartaná, és a 6 7-es bizottsá got további 
működésre utasítaná, csak megújítaná e határozat 
által mindazon föltételeket, mind azon kikötéseket, 
melyek mellett e bizottságot kínevezte, mi által a 
jogfolytonosság sérthetlenségét inkább újból ki
mondaná." Hol vannak ezen feltételek és kiköté
sek? Én úgy tudom, hogy azon bizottságnak 
semmi egyéb nem lett mondva, midőn Deák Fe-
rencz képviselő úr azon indítványát megtette, mint 
az, hogy az indítványozott bizottság a közös ügyek 
iránti véleményadásra kiküldetik; de a kikülde
tés nincs semmi föltételhez, semmi utasításhoz kötve. 
Ha azonban nem adtunk is semmi utasítást, min
denesetre azon átalános utasítás a kiküldetésnek 
alatta értetett, hogy a hazai törvények, vagyis a 
pragmatica sanctio értelmében és ne azok ellenére 
munkálkodjék s készítse véleményét. Miután pe
dig a pragmatica sanctioban és az 1848-iki törvé
nyekben legkisebb nyoma sincs annak, hogy 
Magyarországnak a personalis unión kivül egyéb 
közös ügye vagy érdeke legyen az osztrák tarto
mányokkal : nem foghatom föl, mi okkal tett azon 
tisztelt bizottság oly indítványt, mely a pragma
tica sanctiot és alkotmányunk lényegét meg akarja 
változtatni az által, hogy a personal-unioból a reál-
uniora vezetne és hazánkat független országból 
tartománynyá tenné ? (Bal felöl: Úgy van!) És ez 
az, mi a mi nézetünket megczáfolhatlanul indo
kolja, t. i. hogy ha a t. ház tovább kivan foglal
kozni az ily értelemben vett közös ügyekkel, ez 
annyit tesz, hogy ezen elveket, melyeket a 15-ös 
bizottság a közös ügyekre nézve megállapított, 
magáévá teszi, azaz, ha nem is az egész ház, 
de mindenesetre azok. kik e ház tevékenységé

nek e részbeli folytatását kivarrják. (Bal felöl he
lyeslés.) 

Képviselő Eötvös József b. ur, a Deák Fe-
renczféle indítvány támogatásául különféle elveket 
állapított meg, melyek között én némi ellentétet 
látok. Annálfogva meg fogja ő nekem bocsátani — 
habár nem vagyok oly előnyös helyzetben, mint 6', 
ki tudományos műveltségénél fogva nálam magasab
ban áll, és,különösen külföldön tartózkodása által, 
nálam bővebb tapasztalatokat, emelkedettebb poli
tikai fölfogást szerzett magának — ha mégis né
mely ellentéteket keresek elveiben. 

Beszédében azt monda a t. képviselő ur, hogy 
a közvélemény szükséges, és ez az egyik; a másik 
elv az volt, hogy a ház többsége csalhatatlan. 
Hogy lehet e kettőt összeegyeztetni ? (És ez Besze 
János képviselő ur beszédére nézve is feleletül szol
gálhat.) Ha a többség csalhatatlan, mi szükség van 
a közvéleményre, mely azt irányozza? Ha pedig 
nem csalhatatlan, mint én hiszem, akkor annak 
figyelembe kell ugyan venni a közvéleményt, de 
mindenkor az előlegeset, s nem oly utólagosát, 
minőt a képviselő ur e ház kérdésben forgó közös 
ügyi határozatával akar előidézni. Méltóztattak a 
15-ös bizottság munkálata ffdött a hírlapokban 
közzétett jeles czikkeket olvasni: lehet-e ott csak 
egyetlen egyet is találni, mely azt akarta volna, 
hogy csak haladjunk ez utón, s csináljunk egy má
sik pragmatica sanctiot ? melyben nem lesz semmi 
sanctio : mert annak a nemzetnek, a melynek had
ügye, pénzügye, idegen kezekbe került, kérdem, mi 
lesz sanctioja? Semmi. Ha például a kormány oly 
háborút akar folytatni, mely a nemzet érdekével 
nem egyezik meg, vagy épen ellentétben áll, nem 
ad katonát, nem ad pénzt, mert hisz ebben áll az 
alkotmányosság sanctioja; és ha az osztrák provin-
cziák, még az európai nagyhatalmi állásra hivat
kozva, azt kívánják tőlünk, hogy alkotmányos lé
tünk sanctioját adjuk föl csak azért, hogy az alkot
mányos garantiák föladása által a nagyhatalmi 
ábránd még tovább is fenmaradjon : kövesse meg 
magát azon európai közvélemény, mely nemzetünk 
alkotmányát megsemmisítené: én nem hódolok 
neki. A mi a közvéleménynek, értem a hazai köz
véleménynek szükségességét illeti, azt én elismerem; 
hanem azt kérdem a t. képviselő úrtól, ki a közvé
lemény szükségességét elvül első állította e házban 
föl, mi hasznunk lesz egy utólagos közvéleményből, 
melyet most csinálunk? En legalább részemről 
rajta vagyok, hogy most is csináljuk azt. Tegyük 
azonban fel, hogy az csakugyan elkészült, és mint 
egyik elismert nagyhatalom a 15-ös bizottságnak a 
közös ügyekre vonatkozó nézeteit már elitélvén, 
kárhoztatná a ház többségének, ennek értelmében 
hozott határozatát is. Kérdem a t. képviselő urat : 
a ház meghajolnék-é a haza közvéleménye előtt s 
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határozatát ahhoz idomítaná-é? vagyis elismerné 
azt fölttöe álló feljebbviteli bíróságnak? Bocsásson 
meg, de én részemről a közvéleménynek, t. i. az 
előleges közvéleménynek hódolok ugyan; de, mint 
képviselő, a ház határozatát még a közvéleménynek 
sem vetem alá. Ha a fejedelem azt hiszi, hogy egy 
országgyűlés nem képviseli a közvéleményt, nincs 
más alkotmányos mód, mint annak feloszlatásával 
a néphez feljebbezni. 

Bocsásson meg Besze képviselő ur is, ha nem 
látom indokoltnak azon kétségbeesését, melyet Vá-
rady Grábor képviselő urnák a házon kivüli köz
véleményre hivatkozása fölött kijelentett, hozzá 
fordulva kérdezvén: mi lehet az a házon kivüli 
közvélemény, holott eház a haza közvéleményének 
kisugárzása? Midőn a jobb oldal szónokai közül 
némelyek a közvéleménynek, még az utólagosnak 
is, jelentőséget tulajdonítanak, a képviselő ur pedig 
azt a házban találja fel: ez olyanformán hangzik: 
ha akarom közvélemény, ha akarom nem közvé
lemény. 

A mi Európa közvéleményét illeti, Eötvös 
József b . képviselő ur azt méltóztatott mondani, 
hogy Európa érdekében áll Ausztria nagyhatalmi 
állását fentartani. Nem sokat adok én az olyan 
közvéleményre, mely tettekben másként nyilat
kozik, mint képviselő ur állította, és igy csak a 
képzelődós szüleménye. Hogy az európai közvé
lemény nem sokat törődik Ausztria nagyhatalmi 
állásával, kérdőjelként ott áll Solferino, Königgratz 
és az ismételt olasz háborúk. Akadályozta-e az 
európai diplomatia — mert az európai közvélemény 
nem sokat hajt végre, hanem igenis a diplomatia — 
akadályozta-e, kérdem, azt az európai diplomatia, 
hogy Poroszország, melynek területi és hatalmi 
állását Bobory képviselőtársam számokkal meg
lehetősen kimutatta, ugyanazon időben Olaszor
szággal együtt, egyszerre két háborúval megne-
támadja Ausztriát? Kérdem, kinek keze működött 
i t t? Napóleoné, kinek véleménye alkalmasint fö
lötte áll az európai közvéleménynek. És mi lett a 
szomorú játék vége ? A diplomatia azt mondta r á : 
Megvan biz' a, nem tehetünk róla. 

Tekintsük most az annyiszor fölhozott lajtán
túli népek érdekeit. Azt mondják azok, kik tovább 
akarnak működni, hogy ha megállapodunk, nem 
csak hogy nem haladunk, sőt vissza felé megyünk. 
Eléggé megmagyarázták a jobb oldal haladási politi
káját, minden következményével, Grhyczy és Mada
rász képviselőtársaink; de mivel Besze képviselő 
ur ugyanazt ismétlé, kénytelen vagyok azon rá-
fogásra, mintha mi visszafelé mennénk, pár meg
jegyzést tenni. Vannak esetek, igénytelen nézetem 
szerint, melyekben a megállapodás, sőt a becsü
letes visszavonulás is a legnagyobb haladás, vagy 
legalább a helyzet föl nem adása, néha az önfentartás 

ösztöne. Szeretném én látni azon következetességet, 
mely engem, ha egy bizonyos irányban megin
dultam s örvényt látok magam előtt, arra kénysze
ri tne, hogy abba, csupa következetességből, bele
bukjam. (Helyeslés a hal oldalon.) Kérdem t. képvi
selőtársamat, hogyha például a hadviselésben 
egy tüzes huszárkapitány a vezénylete alatt álló 
csapattal nekivágtatván az ellenségnek, azt venné 
észre, hogy azok tizannyian vannak, nem kell-e 
neki megállapodnia ? Meg: mert ha tovább megy, 
csupa következetességből, valamennyi rá bízottak 
vele együtt elvesznének. Követeli-é ezt a követke
zetesség ? 

E n úgy gondolom, t. ház, hogy midőn a ház 
a 67-es bizottságot kiküldé, az alatt, hogy közös 
ügy, vagy tehát viszony — mi egyre megy ki — 
nem érthetett semmi egyebet, mint a mit Bobory 
képviselőtársam mondott, t. i. a szomszéd és szom
széd közti közös érdek kiegyenlítését.Hiszen közös 
érdeke az összes emberiségnek van. Miért ne le
hetne nekünk a törökkel, az angollal, vagy épen 
Amerikával, bizonyos pontokban közös érdekünk ? 
Bocsásson meg a t. ház, hogy e tekintetben opti-
mismusom folytán kimondjam, hogy erősen hiszem, 
jönni fog, jönni kell oly időnek, midőn az összes em
beriség, természet adta jogai érdekében, s azok vé
delmére szövetkezni fog úgy, miként most a zsar
nokok a népek elnyomására szövetkeznek. E l kell 
jönnie, mondom, azon időnek, midőn a sanmarinói 

I kis köztársaságnak jogai épen ugy biztosítva lesz
nek, mint Angliáé vagy Amerikáé. Da akkor az 
önzés politikája le fog járni. Akkor Anglia nem 
fogja összeveszíteni Amerikában éjszakot a déllel, 
csak azért, mert saját tengerészetét -— mely részére a 
világ kereskedelmét biztosítja •— veszélyeztetve 
látja. Akkor nem fogja hasonló okból Sebastopolnál 
semmivé tenni Oroszországnak rá nézve félelmes 
tengeri erejét. En azt hiszem, hogy midőn közös 
ügyekről van szó, az csak az igy fölfogott közös 
ügy lehet. Midőn a ház a közös ügyi bizottságot 
kiküldé, a közös ügyet más szempontból nem fog
hatta föl, s nem akarhatott a personál-unioból real-
uniót csinálni. Bocsásson meg a t. bizottság, ha 
őszintén kimondom, hogy benne van ugyan jelen
tésének minden tizedik sorában a haza független
ségének és önkormányzati jogának fentartása, de 
köszönöm szépen az olyan függetlenséget, mely 
csak papiroson van. 

Ilyformán vagyok a leirattal is." Abban is 
közeledést látnak némelyek: mert ott van benne 
a megyei, vagyis — mint Grhyczy Kálmán kép
viselő ur igen helyesen jegyzé meg — a helyha
tóság, és a felelős minisztérium visszaállításának 
élnem fogadható föltételek alatti gunyoros ígérete. 
De azt kérdem, nem olyan lesz-e ezen felelős kor-

i mány, mint nyáj nélkül lévő pásztor, kinek, miután 
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az alkotmány legféltettebb kincsei kiköttetnek, 
nem lesz miről felelnie ? 

Annálfogva följogosítva érzem magamat, a 
nép mystificátiojának nevezni azon politikát, mely 
a 15-ös bizottság nézetének, jelentése tárgyalása 
által, helyeslésével hajlandónak mutatkozik az al
kotmányt alku tárgyává tenni. Hiszem azt is, 
hogy valamint kölcsönös kötelességünk egymás
nak hazafiságát tiszteletben tartani, úgy más rész
ről a nézetünktől eltérő politikát megtámadni, sőt 
gyanúsítani is, szintén kötességünk. í g y példának 
okáért, ha azt hiszszük, hogy a 15-ös bizottság po
litikája ellentétben álla haza független (mállásával, 
vagyis hogy a personál-uniot reál-uniora hajlandó 
átalakítani, kötelesek vagyunk azt a közvélemény 
itélő széke előtt be is vádolni és elitéltetni. 

A lajtántuli népek érdekében, kiket néme
lyek, mint peres felet állítnak föl ellenünkben, azt 
kívánom megjegyezni, hogy nekik nem állhat ér
dekükben velünk a bécsi minisztérium előtt ará
nyos tagosítási pert folytatni: mert. mint Bobory 
képviselő ur számokkal kimutatá, az arány aligha 
ütne ki előnyükre. Nem hihetem tehát, hogy bele
egyezzenek abba, hogy ők is, mi is egy kép
zelt öszpontosított birodalomnak tartományai le
gyenek. 

De arról is meg vagyok győződve, hogy ő 
felsége dynastiájának sem teszszük a legjobb szol
gálatot az által, ha, egy ábrándszerű nagyhatalmi 
állás föntartásákoz járulásunkkal, saját erőnket, 
mely annak még hasznos szolgálatot tehetne, ön
kényt semmisítjük meg. Pedig ha magunk szedjük 
ki ezeréves alkotmányunk szárnyainak legszüksé
gesebb tollait, úgy azt öngyilkosként szándékosan 
teszszük a repülésre képtelenné. 

T. képviselőház! többen, de különösen Eötvös 
József b. képviselő ur mondotta ki annak szüksé
gességét, hogy az európai közvéleményt föl kell 
világosítanunk az iránt, hogy a mi alkotmányunk 
nincs ellentétben se a birodalom nagyhatalmi állá
sával, se a népek érdekeivel. Ezen tanácsra vonat
kozólag azt mondom, hogy, ha nem ismeri Európa 
a mi alkotmányunkat, mit nem hiszek; tudtára 
adhatjuk neki jó lélekkel, hogy méltóztassék visz-
szapillantani alkotmányunk ezredéves múltjára, s 
meg fog győződni, hogy az addig is, míg a tekin
tetes karok és rendek voltak általa képviselve, 
tökéletes volt a maga nemében, 1848-ban pedig az 
ezeréves rozsdát egyszerre és annyira lesúroltuk 
róla, hogy most alig van egyéb tenni való rajta, 
mint, hogy az egyenlőség, testvériség, népképvise
let s parlamenti kormányzat elveit tovább fejlesz-
szük, s a mit a balsors akkor még megakadályoz
tatott, ha Bécs felől nem akadályoztatnak, most 
foganatba vegyük. Nem szeretek dicsekedni, t. ház, 
de ki merem mondani, hogy ha kidolgozhatjuk, 

oly codexet fogunk készíteni, mely az osztrák pol
gári törvénykönyv, de még a Code Napóleon mel
lett sem fog szégyent vallani. El merem róla mon
dani, mit Csokonai Vitéz Mihály azon nevezetes 
heroikus versezete-, a „Béka-egér-harczról" mon
dott, hogy t. i: 

Voltaire Henriása, Klopstock Messiása 
Ahhoz képest csak egy varjú károgása. 

Ha jól emlékszem, t. ház, Tóth Lőrinez kép
viselő ur adta nekünk azon jó tanácsot, hogy ne 
Ígérjünk olyat, mit meg nem tarthatunk. Elfoga
dom a jó tanácsot. És épen annak következtében, 
miután a 15-ös bizottság a közösek rovatába sorol
ta a had- és pénzügyet — mik az alkotmány biz
tosítékai —- ha mi, munkálatának további tárgya
lásával, azt mintegy elvben elfogadjuk, oly ígé
retet tennénk, melynek beváltása hatalmunkban 
nem levén, azt tennünk nem is szabad. — Ez 
maga elegendő ok Tisza Kálmán indítványa pár
tolására. 

Állították többen a jobb oldalon azt is, hogy 
a k. k. leiratban az eló'bbeniekhez képest az alkot
mány megadásához közeledést látnak. Én részem
ről abban, a mennyiben az Ígéret el nem fogadható 
föltételekhez van kötve, nem látok egyebet oly 
makacs végiratnál, mely a kiegyenlítés fonalát 
ketté szakítva, kétségbeesést igen, de reményeket 
fenhagyni, úgy látszik, nem is akar : mert igaz
sága van Ráday László gr. képviselő urnák, hogy 
a ki ellenfelével egyezkedni őszintén akar , arról 
mindenekelőtt a bilincseket, melyek szabad aka
ratát gátolják, kell hogy szedje le. Akar-e az mél
tányosan egyezkedni, a ki kijelenti, hogy az általa 
megszabott, pedig el sem fogadható föltételektől 
semmi körülmények között, mint a k. k. leiratban 
olvasható, el nem áll? Sőt, a mi még kétségbe-
ejtőbb, azt is értésünkre adja, hogy neki még a 
15-ös bizottság vakmerő engedékenysége is kevés, 
mert azt csak kiindulási pontul fogadja el; holott 
nekem meg a 15-ös küldöttség kisebbségének vé
leménye is túlment az elégen. 

A t. ház engedelmével még néhány észrevé-
I telt fogok tenni. 

Tóth Lőrinez képviselő ur, pártja indítványá
nak támogatásául, azt hozza föl, hogy ha a 67-es 
bizottság kiküldetése veszélytelen volt megtörténte 
perczében, annyival inkább, mert azt a ház egyhan-

| gulag elfogadta: miért volna most veszedelmes ? 
Ámbár a közös ügyek létezése már a kiküldetés 
által elvben elfogadottnak látszik, de hogy az, az 
albizottságnak a hazai közvélemény által elitélt 
javaslata által lett veszélyessé, arról én részemről 
meg vagyok győződve, Továbbá méltóztatott a 

j képviselő ur, nézete indokául, azt is állítani, hogy 
a szóban levő véleménynek diplomatikai jelentő-
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sége nem lévén, sőt az csak egy leánynézőhöz 
hasonlítván, veszélyes már ezért sem lehet. Hogy 
van diplomatikai jelentősége, megtetszik abból, 
hogy azt a bécsi minisztérium, habár csak kiindu
lási pontul is, két kézzel elfogadni nem átallotta, és 
ezt diplomatikai utón ki is jelentette. A mi annak 
a leánynézőhöz hasonlítását illeti, megenged kép
viselő ui\ ha azt elfogadva kiegészítem. Igenis, ha
sonlít a leánynézőhöz, de olyanhoz, melyben a 
leány kéz alatt már eleve tudatja a leánynézővel, 
hogy kész hozzá menni. (Úgy van ! bal felölj 

A mi illeti a többségnek, különösen Joanno-
vics képviselőtársamnak a nemzetiségi ügyre vo
natkozó nézetét, ebben tökéletesen osztozom. T. 
ház, ha csakugyan nem akarunk tétlenül heverni, 
ha tenni akarunk valamit minden veszedelem nél
kül , azt a nemzetiségi kérdés iránti véleményezés
sel megtehetnők ugyan, de azt csak a jó Isten 
tudja, hogy annak is mikor lehet törvényalkotási 
eredménye. Annyi azonban bizonyos, hogy meg
állapodásunk megnyugtatólag fogna hatni nem 
magyar ajkú polgártársainkra — akikre vonatko
zólag, bocsásson meg a ház, ha azon mumusra 
visszatérek, melyet már Kállay Ödön képviselő ur 
tegnap érintett, és mely szerint kívülről a musz
kákkal, belölről a nemzetiségekkel ijesztgetnek. 
Én magam részéről e tekintetben csak azt jegyzem 
meg, hogy ámbár a pragmatica sanctionak neve
zett 1723-iki törvény szerint kötelessége az osztrák 
császárnak, Magyarországot minden kül- és bei-
ellenség ellen megvédeni; mindamellett szomorúan 
tapasztaltuk 1848-ban, hogy bár belellenségeink 
szép számmal voltak, azokat nem csak hogy el nem 
távolították, hanem inkább bujtogatták. Nem szán
dékom, t. ház, e keserű reminiscentiákat bővebben 
illustrálni, mert a boszu politikáját követni nem 
akarom; hanem engedje meg a t. ház, hadd fordul
jak azon ellenünk fölbujtogatott testvérnépekhez, 
kiknek mind akkori, mind jelenlegi szomorú helyze
tét tiszta szivemből sajnálom — már csak azért is, 
mert midőn mi magyarok, törvénytelen utón meg
támadott alkotmányunkért hősiesen küzdve, végre 
az éjszaki óriás túlsúlya alatt meghajolni kénytele
nek voltunk, büszke önérzettel mondhatjuk el, 
hogy alkotmányos szabadságunkért küzdve, köte
lességünket teljesítettük, ők azonban nem csak azt 
kénytelenek bevallani, hogy velünk hasonló sorsra 
jutottak, hanem azt is, hogy annak előidézésére 
segédkezet nyújtottak. Bizom azonban abban, hogy 
azon néhány beamter, a ki eddig őket képviselte, 
vagy képviselni ürügyöli, mihelyest magyar kor
mány lesz, le fog tűnni, mint az üstökös csillag, s 
mint az. századokig láthatatlan lesz. 

Azon munustól, mely a nemzetiségeket illető
leg előhozatott, forduljunk most már a néphez, 
mely szintén rémképül emlegettetett. Több képvi

selő mondja azt (Besze képviselő úr épen a haza
árulással való gyanúsításig ment e téren), hogy a 
nép megunta a provisoriumot, s ha az országgyű
lés eredmény nélkül oszlik el, minket talán még 
hazaárulással is fog vádolni. Nem gondolnám, hogy 
a bal oldalt magát, hanem az egész házat értette 
képviselő úr is. Hogy tehát magát a nép tájékoz
hassa, amint arra bennünket Eötvös József b . kép
viselő úr is felhí, hozzájárulok : csináljunk közvé
leményt. Én azt hiszem, Besze János képviselő' úr 
is ezt tette, midőn kinyilatkoztatá, hogy ő hason
lóképen, de ellenkező irányban közvéleményt akar 
készíteni. Fogjunk tehát hozzá, kérdezvén a nép
től : akarod-e, hogy a provisorium törvényesnek el
ismerve, csaknem egész mértékben megmaradjon? 
a dohány-monopölium, a trafik, a katona állítás, az 
adónak minden kigondolható nemei, accis. stempli. 
törvényesíttessenek? akarod-e, hogy mi erről ne
vedben irást adjunk, vagyis törvényt alkossunk? 
(Helyeslés bal felöl.) Mert ha igy kérdezzük, azt 
hiszem, ezt megérti a nép. s igy általunk készül 
el az Eötvös b. által kivánt közvélemény. S a nép 
azt fogja mondani kétségtelenül: Ezt bizony nem 
akarom. Ha ezt a most éhező népet — melyet a 
magyarok Istene talán csak azért ostoroz a rá 
mért ínséggel, mert szereti, s a megpróbáltatás 
után meg akarja áldani (s ily helyzetben érezhette 
magát egyik képviselőtársunk e,teremben, ki, mi
dőn az általa fölállított opportunitási politika egy 
köztiszteletben álló férfiú által saját értékére deval-
váltatott, e szavakkal: „páter fllium, quem amat, 
castigat" fejezte ki irányában hálás köszönetét) — 
ha e népet jelenlegi Ínsége alkalmával oda kün az
zal biztatva, hogy éhségét lecsillapítja, eleibe ama 
hírneves debreczeni kenyerekből,melyek akkorák, 
mint egy taligakerék, nagy rakást fölhalmozva, 
kínálgatná, hogy abból enyhítse éhségét, és a nép, 
a mint hozzá nyúlna, azt találná, hogy biz e szép
nek látszó kenyér, mind márványból van: azt hi
szem, e szándékos gúnyt aligha jó nevén venné. 
Ilyennek képzelem én, t. ház, azon alkotmányt, 
melyet a 15-ös bizottság javaslani méltóztatik. 
Czíme alkotmány, de tartalma absolutismus. 

Egyetlen észrevételt méltóztassanak még meg
engedni Eötvös b. képviselőtársunk következő 
szavaira: „Egyről nem kétkedem: és ez az, hogy 
a várt eredmény be fog következni, azon pillanat
ban, melyben ő felségének magas szándékai tel
jesülni fognak, és a Lajtán túl az alkotmányos sza
badság egy szép reményből valósággá válik." 
Mit tesz ez: ő felségének magas szándékai? Ha 
ő felségének más magas szándékai vannak, mint 
minisztériumának, tessék azokat nékünk nyilvání
tania : mert azon magas szándékhoz, mely a mi
nisztérium által van tudtunkra adva, mi ugyan 
soha hozzá nem járulhatunk. 
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Egyébiránt kénytelen vagyok kijelenteni azon 
nézetemet, tisztelt képviselőház, hogy valóságos 
gúny űzetik e szerencsétlen nemzettel. S ez a gúny 
egyrészt abban mutatkozik, hogy nem a magyar 
kormány — mely különben elvileg nem is létezik, s 
igy a bécsi bnreaucratia kiegészítő részének tekin
tendő — érintkezik velünk, s készíti a k. k. leirato
kat, hanem a bécsi minisztérium, mely is félig s 
egészen hivatalos lapjaiban bevallja, hogy a k. k. 
leirat az ő mííve, valamint azt is, hogy ha neki 
nem engedünk, s az o elveit, azaz a centralisatiot, 
el nem fogadjuk, tudja az Isten mikor lesz belő
lünk valami. Ez az egyik. A másik gúny pedig az, 
t. képviselőház, hogy miután 18 évig éreztette ve
lünk a zsarnokság minden nyomorait, s miután el-
viselhetlen adókkal terheltetünk, nem azt mondja 
a bécsi minisztérium: „Bocsánatot kérek, méltóztas
sék az üldözött nemzet, legalább az államadósság 
egy részét — mi jogosan nem terhelheti — elfo
gadni, illetőleg a zálogba vetettnek tartható alkot
mányt körülbelül kétezer millió forinton kiváltani, 
azután tessék alkotmányt csinálni, a milyen tet
szik, csak respublica ne legyen.u Én azon meggyő-
désben vagyok, hogy ennyi sanyaruságok után, 
melyeket még a sors keze is tetézett, legalább fél
század kívántatik arra, hogy a nemzet csak némi
leg is behegeszsze vérző sebeit. Meggondolhatná a 
kormány, mennyire veszélyes lehet azon helyzet, 
melyre rá illik ezen latin vers : „Una salus victis: 
nullám sperare salutem." 

Ráfogják azt is a nemzetre, hogy el akar sza
kadni Ausztriától, mert, szerintök, csak akkor mu
tatná meg loyalitását, ha alkotmánya biztosítékai
ról lemondva, a két ezer millió adósság elvállalása 
mellett, még az alkotmányt is ajándékba átadva, 
királyi kegyelem tárgyává tenné jövő sorsát. (He
lyeslés a bal oldalon.) Miért küzdöttek volna őseink 
háromszáz ötven év óta az absolutismus ellen? 
miért folyt Aradon és Eperjesen a sok ártatlan vér, 
ha mi most önkényt rontjuk el alkotmányunkat ? a 
mire Deák Ferencz 1861-ki föliratában bölcsen 
figyelmeztet bennünket, azt mondván: „A mit a 
zsarnokság, az anyagi hatalom egy nemzettől erő
szakkal elvesz, azt az idő visszaadhatja; de a mit 
egy nemzet önként oda ád, azt az Úristen sem 
adja többé vissza." 

Ez az én politikám, t. ház; engem e politikám 
terén Tisza Kálmán indítványa megnyugtat, s azt 
hiszem, biztos révpartra is vezet. A ki azt tartja, 
hogy más utón is megmentheti a hazát, azt figyel
meztetem arra, hogy a két szó között: haza és al
kotmány, egy kis különbség van. Lehetnek, kik a 
hazát ezeréves alkotmánya egy részének föladása 
mellett is megmenthetőnek gondolják; de én, mint 
tősgyökeres magyar — nem nyelvre nézve értem, 
hanem mint magyar polgár — inkább várok, 

mintsem egy tökéletlen, egy valóságából kivetkez
tetett törpe alkotmányt elfogadva, a jövő elé vág
jak és ezzel egy jobb j'övő reményét is semmivé 
tegyem. 

Ezen okok azok, t. ház, melyeknek alapján 
én Tisza Kálmán indítványát pártolom. (A bal ol
dalon éljenzés. Jobb felöl; Szavazzunk! Bal felöl; 
Folytassuk!) 

E l n ö k : T . ház! A ház szabályai értelmében 
valamely szőnyegen lévő kérdés fölött csak akkor 
lehet szavazni, ha mindazok, kik föl vannak je
gyezve a szólásra, ezen jogtól elállanak. (Számos 
felkiáltások: Eláüunk!) A mennyiben igen sok han
got hallok, mely, úgy látszik, a szavazás idejét el
érkezettnek nyilvánítja, nem fogja nekem a tisztelt 
ház rósz néven venni, ha azt a kérdést is vagyok 
bátor föltenni : méltóztatik-e a dolgot annyira 
megérettnek tekinteni, hogy a szavazáshoz fog
junk? (Zaj.) Azonban még azon esetre is, ha a 
t. ház erre ráállana és ezt a maga részéről elfogad
ná, azt hiszem, kívánatos volna elébb fölszólítani 
az indítványozó urakat, vajon a ház szabályainak 
értelmében az őket megillető zárszóval élni akar
nak-e vagy nem? Ezt mindenesetre csak akkor 
fognám tehetni, ha azok, kik föl vannak jegyezve, 
a szólástól elállanak. 

Tóth Tilmos jegyző: Detrich Zsigmond! 
D e t r i c h Z s i g m o n d : Ha mindenki eláll, én 

is elállók. 
Ráday László gr. jegyző: Csiky Sándor! 
Csiky Sándor: Én nem állok el. 
T ó t h T i l m o s j e g y z ő : Úgy, kérem, Detrich 

képviselő úron van a szólás sora. 
Detrich Zsigmond: A szót elvenni senkitől 

sem lehet: ha tehát az utánam következők mind
nyájan lemondanak, én elállók. 

Csiky Sándor : Én részemről el nem állok. 
Detrich Zsigmond: Az óra már 12-ön túl 

van, s ez rám nézve intés, hogy röviden, de hatá
rozottan mondjam ki meggyőződésemet. 

Engem ez előttünk fekvő indítványok egyike 
sem elégit ki teljes mértékben. Annak oka helyze
tünkben van. Szerencsétlen az állapot, melyben 
mi vagyunk. Mintha mint ültetvényesek ülnénk itt, 
hol malomtiprásra vagyunk kárhoztatva, és sem
miféle megállapodásra nem juthatunk. Hazafias ag
godalmakban kínozva és gyötörve magunkat, min
denkor azon lelkiismereti kérdés támad bennünk: 
vajon ezzel vagy azzal nem ártunk-e ezen haza 
jövendőjének, ezen haza boldogságának? Ez az 
ok, melynél fogva az előttünk fekvő indítványokra 
nézve tökéletes megnyugvásomat nem nyilvánít
hatom. A debreczeni indítvány azon aggodalmat 
gerjeszti bennem, hogy talán a 12-ik órában tevé
kenységünket megszakítva, helyeinket elhagyva, 
törvényes elvörökségünket tán koczkáztatva, a 
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jövendő bizonytalanságába vetjük magunkat. A 
másik indítvány azon aggodalmat gerjeszti ben
nem, hogy elmerülhetünk a tanácskozások töm
kelegébe, és még utoljára is hazafias buzgalmunk
nak s törekvéseinknek azon eredménye lehet, mely 
jelenleg van, hogy t. i. nincs semmi eredmény. 
Ez az ok, melynél fogva én azon indítványt, me
lyet Pest belvárosa mélyen tisztelt képviselője be
nyújtott, szintén némi aggálylyal pártolom. Határt 
kell keresnünk, a hol egyszer megállapodjunk, A 
debreczeni indítvány, úgy látszik, már elértnek 
vélte a határt, melyen túl nem mehetünk. Ha a kir. 
leirat a fejedelem utolsó szavát foglalná magában, 
tiszta meggyőződésem szerint el kellene hagyni 
ezen szerencsétlen és tövises pályát, melyen sike-
retlenül dolgozunk. Ha azon elvek, melyek a kir. 
leiratban mondatnak, úgy volnának értelmezen-
dők, mint hazafias aggodalmunkban mi értelmez
zük, úgy bűnt követnénk el, ha továbbra is bito
rolnék küldőink bizalmát s e teremben tovább is 
maradnánk. Azonban Debreczen városának igen 
tisztelt képviselője szintúgy, mint a másik indít
vány, fölírást javasol. A ki fölir, az választ vár és 
remél. Addig, míg a válasz megérkezik, tevékeny
ségünket megszüntetnünk nem lehet, és azon tö
mérdek bizottságok terén, melyre mindnyájan ki 
vagyunk küldve, azt hiszem, tovább is folytatni 
kell mindazon munkálatokat, és gyűjteni az ada
tokat, melyekre a jövő törvényhozásnak okvetle
nül szüksége lesz. 

Midőn ezt kimondom, a Csengery Imre kép
viselőtársunk által már érintett, és általam is egy 
félhivatalos helyen magaménak vallott nyilatkozat 
legközelebb áll meggyőződésemhez, miszerint ki
mondatni óhajtanám, hogy míg a törvényes álla
pot helyreállítva nincs, a képviselőház nem érzi 
magát azon helyzetben, hogy kötelező törvénye
ket alkothasson. Ezt eddigi eljárásunk is támo
gatja. Első föliratunkban már kimondottuk: míg a 
koronázás meg nem történik, minden megállapo
dásunk csak javaslat marad, melyet egyedül a 
koronázott király szentesítése fog törvénynyé emel
ni. Második föliratunkban igy szóltunk: „Mentsen 
meg bennünket, és az egész országot, felséged 
azon súlyos aggodalomtól, hogy a jogfolytonosság 
elismerése nélkül mind az, a miben komoly meg
fontolás után és talán áldozattal megállapodhatunk, 
oly alapokra lenne épitve, mely a jelen körülmé
nyek folytán egykor ingadozóvá válhatnék." Az 
eset jelen van. A kegy. kir. leirat az aggodalma
kat egyátaíában nem szüntette meg, s annak kö
vetkeztében indokolva látom azon óhajtásomat, 
hogy most már mondassák ki, miszerint hangsú
lyozva legyen a föliratban az, hogy mindaddig, 
míg a törvényes állapot helyreállítva nem lesz, 
addig ezen ház semmi jogérvényes végzéseket nem 
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hozhat, és legkevésbbé fogná azokat a királyi szen-
í tesítés alá terjesztem. (Helyeslés.) 

Azt hiszem, a t. ház lelkében él azon gondo
lat, hogy ezt most már kimondani őszinteségünk 
parancsolja. Soha nem volt nagyobb szükség óva
tosságra, mint jelenben. Nemzeti önállásunknak., 
függetlenségünknek, sőt nemzeti létünknek alap
föltétele az, hogy Magyarország törvényesen össze
gyűlt képviselői és országgyűlése egyedül a meg
koronázott királylyal intézhetik el ügyeiket, ren
dezhetik dolgaikat. Midőn nem csak belügyeink 
rendezéséről van szó, hanem egy uj átalakulásnak 
nagyszerű müve áll előttünk, sohasem volt na
gyobb szükségünk a királyi hatalom helyreállttá-

királyi befolyás s a korona tanácsosainak 
közbejárására, mint épen most. 

A pragmatica sanctioban én részemről eldön-
töttnek tartom az egység kérdését, s ez abból áll, 
hogy Magyarország és az ő felsége uralma alá 
tartozó többi országok és nemzetek ő felsége sze
mélyében fogják ezentúl tisztelni törvényes ural
kodójukat. Ez, tagadhatlan, hogy közös állapot; 
és tagadhatlanúl közös állapot az is, hogy a feje
delem személyének és azonságának érdekében a 
védelmi kötelességeket teljesíteni kell Ebben van 
szerintem a közös viszonyoknak összes, sommázata: 
azontúl, azt hiszem, nem nevezhetjük közös viszo
nyoknak, hanem szerintem kölcsönös viszonyok
nak igenis inkább nevezhetjük azon körülménye
ket, melyek megoldására igéretünket tettük s me
lyek megfejtésére bizottságokat küldöttünk ki. 
Szándékosan hangsúlyozom ezen szót: kölcsönös: 
mert a midőn alkotmányunk alapzatán, nemzetünk 
bármely alkotmányos nemzettel, és a magyar ki
rály a többi tartományok császárjával az érdekek 
megnyugtatására, az egymás közötti viszonyok 
rendezésére szerződést fog kötni, e kölcsönös szer
ződést mindnyájan szíves részvéttel fogjuk fölka
rolni, mert az mindnyájunk érdekét foglalja magá
ban ; de ezen kölcsönös szerződés megállapításához 
a koronás királynak s a korona tanácsosainak, tehát 
felelős parlamenti kormánynak befolyása és hatal
ma elkerülheti énül szükséges. Míg ez meg nem tör
tént, semminemű kötelező intézkedésekbe nem bo
csátkozhatunk ; cselekvényeink javaslatok, dolgo
zatok, böngészetek, szemelvények és bármely né
ven nevezhető cselekvények lesznek, de törvényes 
erőre, országgyűlési határozatra soha nem emel
kedhetnek. 

A kir. leirat engem nem csak ki nem elégíti 
hanem, őszintén megvallva, mélyen elszomorít. Igen, 
sokan fejtegették, részletezték e kérdést; nem aka
rok versenyezni azon jelesekkel, kik mindkét ol
dalról a kérdést oly meggyőzőleg magyarázták és 
kifejtették : azokkal teljesen egyetértek. Azonban 
a szellem az, mely engem a kegy. kir. leirat ától-
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vasasánál hazafias fájdalomba borít. (Halljuk!) 
Kegyelmi ténynek mondatik azon Ígérvény, mely 
nekünk talán jogaink teljesítését meg fogja hozni. 
Én az örök igazság nevében s a sanctio pragma-
tica értelmében igazságot, jogot s törvényt kérek 
nemzetemnek, nem kegyelmet. (Helyeslés.) Aztán 
midőn jogunkat követeljük és igénybe veszszük, 
nem valami respublieai Eldorádó után sóvárgunk, 
de nemzeti létünk megszilárdítását fejedelmünk 
trónjának biztosságával egybekötjük, és e kettőt 
azon alapon akarjuk elérni, melyet nekünk jo
gaink, törvényeink adnak. Ezt tehát nem kegyelmi 
tény, hanem kölcsönös jog útján kell eszközöl
nünk. A másik az ígérvény. Mi azt hittük mind
nyájan, kik a legmelegebb részvéttel fölirataink 
tárgyalásához járultunk, hogy meggyőzünk min
denkit jogunk szilárd és eltagadhatlan voltáról; 
tehát annak föltétlen kielégíttetését vártuk. Az 
ígérvények kereskedelmi specnlatio terén igen sok 
hasznot hozhatnak, azt nem tagadom; de midőn 
nemzet és fejedelem, egy erőszakkal elvett jog 
helyreállítása végett, az egymás közti viszonyt akar
ják helyreállítani, az ígérvény végtelenül gyöngíti 
a királyi elhatározás és leirat fontosságát. 

Vagy talán most sem biznak bennünk ? Ez 
szomorú volna. Én nem akarok a szivélyesség te
rén andalogni, mert a szivélyesség politikája nem 
tartozik ide; hanem nyugodt lelkiismerettel, Isten 
és világ előtt oda mutatok föliratainkra. Ak i azok
ban a hazafias érzelemnek, a politikai bölcseség-
nek, a trón, dynastia és birodalom érdeke iránti 
meleg részvétnek tanúsítványait nem találja, az 
bizalmat nem fog nekünk nyújtani, sőt bizalmun
kat el fogja taszítani örökre: mert arra van elha
tározva, hogy a bizalmat nem viszonozza bizalom
mal. Ellenben annak, ki föliratainkat, sőt a leg
újabb nyilatkozatokat is, melyek e házban, akár 
ezen, akár a túlsó sorokban történtek, figyelem
mel kisérte, erkölcsi kötelességévé vált hinni, hogy 
mindazokat, a miket mondottunk és irtunk, úgy 
is érezzük: azért egyszersmind erkölcsi kötelessége 
lett volna ennek következményét, a nemzet meg
nyugtatását teljesíteni. 

A legújabb szerencsétlenségek mezejéről nem 
kívánok itt adatokat fölhozni: először, mert ezen 
szerencsétlenségek nem ujak, és úgy vagyok meg
győződve, hogy a mely pillanatban Magyarország 
megsemmisítésének programmja aláíratott , azon 
pillanatban Ausztria szerencsétlenségeinek pro
grammja is alá lőn irva. Az események előttünk 
peregtek le, s azért azt bebizonyítani nem volna 
nehéz; de nem akarok ezeknek fejtegetésébe bo
csátkozni. Tagadhatatlan tény az, melyet legszebb 
és legtanulságosabb példaképen az utókor számára 
előadni a történelemnek lesz egyik legszebb föl
adata. Azonban, fájdalom ! e szerencsétlenségekben 

a m i szerencsétlenségünk is benfoglaltatik. Nem 
akarok ezek hatalmával hatni igazságos jogaink 
megerősítésére; hanem annyit mégis kötelessé
gemnek tartok kifejezni, hogy a kik a trón körül 
a fejedelem tanácsát képezik, beláthatnák már, 
hogy nem azon elv győz mai nap, hogy a hol az 
erő, ott a j og ; hanem megfordítva: a hol a jog, 
ott lesz az erő. Megérkezettnek fogják látni az 
időt, hogy az eddig követett politikai erkölcste
lenségnek, mely előbb-utóbb Ausztria végveszé
lyét fogja maga után vonni, véget kell vetni, és 
azért megváltoztatva politikájukat, azt fogják irni 
zászlójokra: a hol a népjog, ott az erő. 

Most legyen szabad a sok oldalról megtáma
dott Horvát Boldizsár barátomnak védelmére né
hány szót mondanom. Tökéletesen meg voltam 
győződve, és beszédének gondos átolvasása után 
ismételve megerősödött bennem ezen meggy őződés, 
hogy ő azokat akarta elitélni és kárhoztatni, kik a 
16 év lefolyta alatt a boszu, irigység szenvedé
lyes politikáját követték irányunkban. És ezt 
méltán tévé t. képviselőtársunk: mert részemről is 
úgy vagyok meggyőződve, hogy még most sem 
tágított azon reactio, mely Magyarországot jogai
tól meg akarta fosztani, még most is jobban sze
reti a boszuállás gyönyörét , mint szereti az ural
kodó és a birodalom érdekét. Meg vagyok győ
ződve, hogy még most is áll azon elv: „odi, quem 
laeseris;CÍ és míg tz tartani fog, addig a biroda
lom fölvirágzásában hajnala meggyőződésem sze
rint földerülni nem fog. 

Föliratunknak ezélja, hogy az úgynevezett 
11—12-dik órában ő felségét újra és újra figyel
meztessük, hogy bölcseségével bátorságot páro
sítva, elvégre a jogok kiszolgáltatásában határo
zott irányra lépjen, és nekünk ősi jogainkat adja 
vissza, többi tartományaiban pedig a megígért 
alkotmányt életbe hozza. 

Ezek után még csak t. képviselőtársam és 
barátom, Madarász József igen jeles beszédének 
egy vonatkozására akarok parányi észrevételt 
tenni. (Halljuk!) Megsebezte azon többség kebe
lét, mely az előbbi föliratokat terjesztette föl, azon 
állítása, hogy vessünk számot magunkkal, mi ered-
menye lett eddigi loyális és jóakaratú törekvé
seinknek. Viszont méltán kérdem t. képviselőtár
samtól: az ő és tisztelt társai eljárásának mily ered
ménye lőn? És nagyon fájdalmas érzéssel mon
dom, hogy én soha megfoghatatlanabb hibát nem 
láttam a politika és diplomatia terén, mint midőn 
a kormányra, mely a felség iránt hűségre van kö
telezve, azon többség szava, mely bizalommal és az 
igazságérzet teljes reményével közeledett fejedelmé
hez, ép oly csekély nyomatékkal bir, mint szava 
azon kisebbségnek, mely a körülményeknél fogva 
indokoltan nem hitt, nem bízott és nem remélt. De, 
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uraim ! ez nekünk nem bűnünk: ez — ha szabad 
úgy neveznem — nemzeti szerencsétlenségünk. És 
valamint én t. barátomnak és társainak sohasem 
vetem szemére, hogy nem hitt és bizott. sőt meg 
vagyok győződve, hogy azon út, melyen haladott, 
indokolt és meggyőződésével tökéletesen meg
egyező volt; arra kérem őt, engedje meg nekünk, 
a ház akkori többségének, hogy mi is igényeljük 
mag-unknak azon föltevést, miszerint hasonló ha
zafias, buzgó érzelemmel nyúltunk a kérdés meg
oldásához, hogy azon események, melyek azóta 
bekövetkeztek, lehetőleg elhárittassanak és ezen 
szép haza elvégre boldogabb jövőnek nézhessen 
elébe. Azt teszem még hozzá, ne aggódjék t. 
képviselőtársam — és e tekintetben a többségnek 
átalános meggyőződését fejezhetem ki — ne ag
gódjék : hazánk függetlenségét, önállóságát áruba 
"bocsátani nem fogjuk soha; és valamint ő lelkiis
meretes hazafisággal fog őrködni hazánk önállása 
és életének feíartása mellett, mindnyájan egy aka
rattal ott leszünk és kötelességünket teljesíteni 
fogjuk. (Helyeslés.) 

Ezeket lelkiismeretes kötelességemnek tar
tottam elmondani; egyébiránt észrevételeimet a 
készítendő föliratra nézve a ház figyelmébe ajánl
ván, Deák Ferencz t. képviselőtársunk indítványá
hoz csatlakozom. (Szavazzunk! Szavazzunk!) 

Ráday László gr. jegyző: Csiky Sándor! 
(Szavazzunk! Eláll!) 

Csiky S á n d o r : Bocsásson meg a tisztelt ház, 
hogy én, a ki különben se gyakran, se hosszú szó
noklatokkal a t. ház türelmét fárasztani és drága 
idejét igénybe venni nem szoktam, (Helyeslés) ezen 
alkalommal, ezen fontos tárgyban, a melytől meg- I 
győződésem szerint hazánknak önálló, független, 
alkotmányos létele, vagy pedig szolgai aláren
deltségben történendő további sinló'dése van fölté
telezve, mind magam, mind hazám, és különösen 
küldőim iránti kötelességemnek ösmerem, hogy 
részemről e tárgyra vonatkozó véleményemet nyil- * 
tan a haza színe előtt kifejtsem. 

Előttünk áll és tárgyalás alatt van azon feje
delmi kegy. leirat és az arra következett két rend
beli indítvány. Ezen kegy. fejedelmi leirat a mi 
jogos kivánatainkat, a marczius 19-én fölterjesztett 
föliratunkban kifejtett indokokban gyökerező tör
vényes és jogos követeléseinknek egyikét sem adja 
meg. Előttünk van azon leirat, mely alkotmá
nyos állásunkat megtagadja, és még csak annyit j 
sem tesz a nemzeti képviselet irányában viseltető 
nagy bizalom kifejtése következtében hozzá intézett 
föliratára, hogy azt, mi semmi politikai jogok kor-
látolásába, vagy tágításába, se a kormánynak 
vagy az államnak egy fillérjébe sem kerülne, értem 
azon kivánatát a nemzetnek, mely a törvényte- j 
lenül működő hadi törvényszékek által elitélt és ' 

részint száműzésben, részint börtönökben sinlődő 
honfitársainknak valahára ezen hon földére szaba
don bocsátását kéri, ezt, mondom, még csak egy 
szóval való feleletadásra sem érdemesité a kír. 
leirat. A dolgok ily helyzetében, t. ház, én is azon 
értelemben nyilatkozom , hogy ne határozzunk 
ugyan most — noha többen vannak és voltak oly 
véleményben, hogy ezen kedvezőtlen, és jogainkat 
megtagadó fejedelmi leirat folytán ne fölirat többé, 
hanem határozat, vagy egy nyílt manifestum ké
szíttessék, melyben a nemzet akarata és érzelme 
legyen kifejezve, és a kik ily manifestum készité-
.sét czélszerübbnek állíták. Minthogy azonban ily
nemű egyes vélemények, a kölcsönös értekezletek 
utján, oda fejlődének ki. hogy a végletekre lépni 
ezúttal még elhamarkodás lenne, és igy a kiegyen
lítés művének szerencsés megoldhatása reményéről 
egészen letenni még most sem lehet, ennek követ
keztében pedig a tanácskozás alatt lévő mindkét 
indítványban az eddigi alapokon, egy ujabb ok-
adatolt kimerítő fölirásnak 15 tag által leendő szer
kezete czélszerű lenne: hozzájárulok ezen indít
ványhoz én is, és igy a fölirásra szavazok. 

A szóban lévő két indítvány közötti különb
ség abban pontosul, hogy Tisza Kálmán képviselő
társam és elvbarátom azt javalja, miszerint mind
addig, míg alkotmányunk egész teljességében 
tettleg helyre nem állíttatik, a már megválasztott 
bizottságok, nehogy ez által a jogfolytonosságnak 
alkotmányos elve megsértessék, tovább ne mun
kálódjanak. Deák Ferencz képviselőtársam ellen
ben azt véleményezi, hogy az annyira féltett jog
folytonosság elve nem szenved sérülést az által, 
ha a közös viszonyok meghatározása végett vá
lasztott 67-es bizottság az alkotmányos törvények
nek tényleges és teljes helyreállítása idejéig is 
foglalkozik; azért tehát folytassa is érintett bizott
ság munkálódását. Ezen egymástól lényegileg 
különböző két indítványra nézve ki kell jelentenem, 
hogy én teljes meggyőződésem szerint a Tisza Kál
mán képviselő társam indítványát fogadom el, az 
előttem szólott elvbarátaim által immár bőségesen 
elmondott, és ennélfogva általam ismételni nem 
kívánt indokokon fölül, még ezekért is : 

A folvó évi marcz. 1-én a közös viszonvok 
meghatározása érdemében véleményezésre megvá
lasztott 67-es bizottságnak 15-ös albizottsága, még 
pedig ennek mind a külön véleményt adó kisebb
sége, mind pedig többsége, a már kinyomtatva is 
levő, és így országszerte közkézen is járó, és ekként 
csakis ezen az úton ismert véleményezésében föl
adata és megbízatása határán túlment, a mennyi
ben a helyett, hogy a közös viszonyok meghatá
rozásának és tervezetének korlátain belül mara
dott volna, valóságos közös ügyekről és ezeknek 
kezelése módjáról nyilatkozott, a melyek Magyar-
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ország és az osztrák örökös tartományok között i 
se az 1723-ik évi 1., 2. és 3-ik örökösödési, most 
már sanctio pragmatica nevére keresztelt törvé
nyek, se az azóta alkotottak értelmében soha nem 
léteztek, se nem léteznek: mert ha léteztek volna, 
azoknak kezelési módját bizonyára közel százöt
ven év lefolyása alatt tartott 14 országgyűlések 
meghatározni, vagy legalább országos tanácskozás 
alá venni el nem mulasztották volna; mivel pedig 
ezeket tanácskozás alá elődeink soha nem vették, 
de sőt ezek még csak az eddigi királyi előterjesz
tésekben sem tűzettek tanácskozás tárgyává 
soha ki, világos már csak ebből is azon igazság, 
hogy Magyarország az 1790-ik évi 10-ik törvény-
ezikk értelmében is önálló s független, következve 
a többi örökös tartományok módjára nem is kor
mányozható ország lévén, azokkal közös ügyei 
soha nem is léteztek, és ma sem létezhetnek; külön
ben ha lehetnének, ki állíthatná azt még ezután is 
alaposan, hogy Magyarország és az örökös oszt
rák tartományok között csupán a magyar király 
és osztrák császár azonosságában öszpontosuló per-
sonal, nem pedig a közös ügyekből kifolyó reál-
unio létezik? Mit eddig valamennyi föliratainkban, 
de különösen az 1861-ik éviekben dönthetetlen 
okokkal kimutattunk. De, kérdem tovább, ha ez 
nem így állana, mi akadályozhatott volna bennün
ket eddig abban, hogy a velünk real-unioban le
vőnek képzelt örökös tartományok bécsi reichs-
rathjába követeket ne küldjünk ? Hiszen, ha közös 
ügyeink csakugyan lettek volna, avagy lennének 
az örökös tartományokkal, mit én soha el nem is
merek, de ezen ház sem ismert el e napig, s hiszem 
hogy ezután se fog elismerni soha, ez esetben ezek
nek elintézését csakugyan közakarattal az örökös 
tartományok reichsrathjában kellene tárgyalnunk. 
Mivel tehát a 15-ös bizottság oly dolgozatot tett, 
melynek teljesítésére a képviselőház által soha 
meg nem bízatott és a melyben a real-unionak lé
tezése, ezzel pedig egyszersmind állami önállásunk 
és függetlenségünk megsemmisülése is elismerte
tik, ha most a 67-es bizottság ezen alapon leendő 
további munkálódásra a képviselőház által megbí
zatnék, ezen megbízással hallgatag már az is el len
ne ismerve, hogy a fejedelmi leiratnak, mely, min
den országgyűlési tractatusok ellenére, egy még 
nem is létező, országos tanácskozás alá sem vett, de 
nem is vehetett, hozzá annyival kevésbbé soha föl 
nem terjesztett küldöttségi munkálatot kiindulása 
alapjául fölvett, igazsága van. 

Egészen más értelme is van azon közös viszo
nyoknak, melyeknek kijelölése és meghatározása 
végett a 67-es bizottság kiküldetett: ilyenek léte
zése magában az 1848-iki 3-ik t. ez. 13-ik§-banis 
elismertetik, melyben az rendeltetik, hogy, a füg
getlen Magyarország és az örökös tartományok 

között fölmerülhető közös viszonyok elintézése vé
gett, egyik magyar miniszter folytonosan ő felsége 
mellett székeljen. Ilynemű közös viszonyok ma
gából a birtok természetéből folynak, magánosok
nál épen úgy, mint nemzeteknél. Magánosoknál 
például, ha ezeknek birtoka földből áll, és ha ezek
nek határait valamelyike megjáratni, avagy meg-
ujíttatni kívánja, már ekkor az 1802-ik évi 23-ik 
t. ez. rendelete szerint is szomszédait meghivatni 
köteles; ha pedig háza van, és azon, szomszéda ud
varára csak egy ablakot is vágatni kivan, annak 
beleegyezése nélkül azt sem teheti. í g y áll ez or
szágokra nézve is, melyek egymással szomszédo
sak, a minő jelesen velünk Ausztria, Stájer, Morva, 
stb. Ha közöttük határkérdés merül föl, vagy egy 
folyót szabályozni kívánunk, mely mindkét ország 
területén átfoly, vagy valami ragadós nyavalya 
barmok, vagy emberek között kitör, és ennek to
vább terjedését meg akarják gátolni stb., ily esetek
ben egyik ország a másikával a birtok természeté
ből kifolyó viszonyánál fogva alkudozni s egyez
kedni kénytelen. I ly közös viszonyok tehát azok, 
melyeket az 1848-iki törvények értettek s a me
lyeknek meghatározása végett a képviselőház is 
a 67-es bizottságot kiküldötte. De ezen, a birtok 
természetéből kifolyó viszonyokból koránsem 
eredhet azon következtetés, hogy akár egyesek, 
akár nemzetek, szomszédjaik vére, vagyona, pénze 
és gazdasága, vagy kereskedelmi ügyeibe is be
avatkozva, vagy épen adósságaikat is elvállalva, 
egyike a másika nélkül, saját tulajdonáról tetszése 

! szerint rendelkezhessék. 
Mivel pedig a 15-ös albizottságnak mind több-

I sége, mind kisebbsége magának a teljes 67-es 
bizottságnak meghatalmaztatásán is túlterjeszked
ve készítette kérdéses javaslatát, ezt én már csak 
ezen oknál fogva is megszüntetendőnek, és műkö
dését különösen az alkotmánynak teljes helyreállítá
sáig fölfüggesztendőnek véleményezem, a mondot-

' takon fölül még azért is, nehogy ennek folytatásá
ból azon boldogtalan eredmény fejlődhessék ki, a 
mi fejlődött azon országbírói értekezlet! munkálat
ból, mely a nélkül , hogy a képviselőház előtt 
csak fölolvastatott, avagy tárgyaltatott, annyival 
kevésbbé általa elfogadtatott volna, a hírlapi tudó
sítások szerint mégis fejedelmi szentesítésre érde-
mesíttetett, a provisorius bírák által pedig ezen 
törvénykezési chaosz és chimera, a perlekedő felek 
helyrehozhatatlan kárával, mai napig is irányadó 
törvény alakjában használtatik. 

Nem is indíthat engem ezen bizottsági mun
kálat folytatása megrendelésének elfogadására azon 
indok se, melyet ennek pártolására egyik képviselő
társam által tegnap előtt fölhozatni hallottam, jele
sen, hogy következetlenek lennénk azon esetben, 
ha ezen munkálatnak megszüntetését most rendel-
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nők már el, a mikor ennek bekezdését már még a 
múlt marcz. hónap 1-én rajok biztuk, és tovább 
menet, hogy ezen nagy fontosságú tárgyban a köz
véleménynek nyilatkozhatására, az összes 6 7-es 
bizottság munkálatának köztudomásra tételével, 
tért kell nyitnunk. 

Nem indíthat azért, mivel a 67-es bizottság 
tisztán a fejedelmi trónbeszédben igért alkotmány
nak tettleges helyreállítása reményében, viszonyos 
bizalom tanúsítása szempontjából lévén kiküldve, 
semmi kétséget nem szenved, hogy azon esetben, 
ha a marcz. 3-án érkezett, s jogos kivánatainkat 
teljesen megtagadó leirat, a képviselőháznak marcz. 
1-én történt ez érdembeli határozatát megelőz
te volna, ez esetben a 67-es bizottságra semmi 
közös viszonyok meghatározása iránti véleménye
zést nem bízott volna; hogy pedig ennek működése 
a marcz. 3-ikai leirat közbejötte után sem szüntet-
tetett meg, ez azon reményben történt, hogy a 
marcz. 19-ikei föliratra a nov. 17-kei fejedelmi le
irat keletkezését nem képzelhette; most azonban 
már, miután a minden jogos kivánatok teljesítését 
megtagadó fejedelmi leirat köztudomásra tétetett, 
a legnagyobb következetességgel meg lehet és 
kell szüntetni azon bizottság munkálódásának foly
tatását, mely kizárólag az alkotmánynak tettleges 
életbe lépterése jogos reményében vala megvá
lasztva. 

A mi pedig a közvéleménynek nyilatkozhatá
sára tért nyitni kivánó véleményezést illeti, erre 
nézve csak azt felelem, hogy ezen közvéleményt, 
hazánk polgárainak azon osztályában is, mely or
szágunknak közjogi állását azelőtt nem ismerte, 
a kívánatosságig kifejlesztette és egy kalap alá 
vonta, az 1861-ik évi második föliraton fölül, külö
nösen Deák Ferencz képviselőtársunknak azon 
maradandó becsű, igen jeles röpirata, melyet Lust-
kandl tudornak ezen czim alatt: ,. Adalék a ma
gyar közjoghoz" 1865-ben világ elé terjesztett, 
mely országszerte ismeretes, és amelyből mindenki 
dönthetetlen tárnokokkal bebizonyítva látja azt, 
hogy Magyarország az örökös tartományokkal 
csupán és egyedül a personál, és épen nem a reál-
unio terén állott és áll — és ép ezen okból keltett 
az országban, kelettől nyugatig, déltől éjszakig áta-
lános elégületlenséget a 15-ös albizottságnak 
ezekkel ellenkező irányú javaslata. Ezen már szilárd 
alapon álló közvéleménynek tovább fejlesztésére 
tehát a haza polgárainak épen serami szüksé
gük sincs. 

Hallottam egy másik képviselőtársam által 
megemlíttetni azt is, hogy a 67-es bizottság mun
kálatának ez idő szerinti megszüntetése egy ér
telmű lenne Ausztriával való szakításunkkal, és is
mét , hogy önállóságunk megtagadása esetén 
Ausztriával szakitanunk kellene, mi ha az 8 javas

lata szerint bekövetkeznék, a felelősség terhét a 
vele ellenvéleményüek nyakába tolná. Nem tudom, 
tisztelt ház, hibásan értem-e ezen mystikus kije
lentések velejét; de nekem ugy látszik, hogy ezek 
valóságos ellenmondások. Mert egy részről azt 
javasolni, hogy ha Ausztria — a mely állammal 
nékünk semmi közünk, smelylyel szóba sem állot
tunk soha, mert nekünk törvényeink szerint csu
pán a magyar királylyal van és lehet közünk — a 
mi állami önállóságunkat megtagadja, szakítsunk 
vele; más részről pedig azon fejedelmi leiratról 
pártolókig beszélni, melyben önállóságunk vilá
gosan meg van tagadva, a miért a szónok maga is 
szakítani kivan Ausztriával, és ha ez bekövetkeznék, 
az önmaga által tett javaslat elfogadásaért a fele
lősség terhét mégis az ellenvéleményüek nyakába 
akarja róni : megvallom, ezen különböző értelmű 
nyilatkozatokban összefüggést épen nem látok; és 
igy ezeket tisztán azon túlzott aggodalmából ki
folyó rémületnek találom, melynélfogva az euró
pai diplomatiának irántunk való jó indulatában 
nem bizakodhatván, attól tart, hogy ennek Magyar
ország állami élete fentartása érdekében nem fog 
állani, és akkor, ha főleg addig belügyeink ren
dezve nem lennének, fölkiált: mi történnék velünk? 
Erre csak az a megjegyzésem, hogy a jövő a nem
zetek sorsát intéző legfelsőbb mennyei hatalom 
kezeibe lévén letéve, mi van felőlünk megirva a 
sors könyvében ? ez se rám, se rá bízva nem lévén, 
ezt ennélfogva nem is tudhatván, bizonytalan; ezen 
bizonytalanság tehát méltó aggodalmat ébreszthet 
ugyan minden hazáját hőn szerető honfi keblében; 
és valódi szerencsétlenség ránk nézve az is, hogy 
dolgainkat saját hibánk nélkül alkotmányos alapon 
jó idején .nem rendezhetjük, mivel ezt a bécsi bu-
reaucrata kormánynak ellenséges roszakarata gá
tolja ; — de hát az már most az innen fejlődő 
másik kérdés: tudja-é a szóló bizonyosan, hogy az 
európai diplomatiának nem az-é az érdeke, hogy 
hazánk önálló Magyarország maradjon, Ausztriá
val való kénytelen szakítása esetében is? Ezen 
kérdés még eddig megfejtve nem lévén, kétséges; 
de azt egész bizonysággal láthatjuk eljárásából 
ma is, hogy a bécsi kormány a mi állami önálló
ságunkat nem csak most, de többszázados poli
tikájánál fogva, ezelőtt is lerombolni törekedett, 
és most is erre törekszik, és ezen czélja elérésére 
különösen a közelebb lefolyt 17 szomorú évi ön
kényes kormányzata alatt semmit, a mit a rosz-
akarat, erő és ármány ellenünk elkövetni képes 
volt, kisérletlenűl nem hagyott, és már ez utón 
oda is vivé nemzetünket, hogy alig is maradt 
valami félteni valója. Nem is a tárgyalás alatt levő 
leirattal lehet és kell tehát a magyar nemzetet a 
bécsi kormánynak áldozatkészségre, saját dolgai 
rendezésére és a vész napjaiban való támogatására 



94 LXXVIL OKSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 5. 1866.) 

serkenteni, hanem, jogos és igazságos kivánatainak 
tettleges teljesítésével, győződés szerinti barátjává 
tenni, és nem is alfele gúnyos kitételekkel, hogy 
kivánataink jogosságát elvben ugyan elfogadja, 
de tettleg azoknak életbeléptetését kereken meg
tagadja, és még, hogy boszantásának mértéke se 
legyen, ezen igaztalan megtagadására még azt is 
kikiáltja, hogy már közel áll a nemzet kivánatai
nak teljesítéséhez, ép akkor, a mikor attól a leg
távolabbra taszítja. 

Befejezésül, t. ház, kijelentem, hogy én is 
azon vagyok, hogy mielőbb jőjünk tisztába, s 
tudjuk meg, mi lesz jövőnkből. Ennélfogva készít
sük el a minden véleményárnyalat által elfogadott 
föliratot, de azt ne a szokott módon terjeszszük ő 
felsége elé, hanem egy küldöttség által, melynek 
utasításul adjuk, kérje meg a fejedelmet, hogy 
sürgős lévén az idő, ehhez képest várakozás nélkül 
adja ki válaszát. Ha e válasz olyan lesz, melynél 
fogva működésünket folytathatjuk, egész erélylyel 
és teljes megnyugvással álljunk neki ; ha pedig 
nem, akkor oszoljunk szét. (Helyeslés bal felöl. í öl-
kiáltások : Szavazzunk .') 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Németh Károly! 
N é m e t h K á r o l y : T. ház! (Eláll! Szavaz

zunk !) Minthogy minden oldalról azon kívánságot 
hallom, hogy fejezzük be a tanácskozást az annyi
ra kimerített tárgy fölött: azt hiszem, legjobban 
felelek meg a ház kívánságának, ha röviden feje
zem ki meggyőződésemet, és ez abban áll, hogy 
Deák Ferencz képviselőtársunk indítványát párto
lom. (Éljenzés.) 

Ráday László gr. jegyző: Bónís Sámuel! 
B ó n i s S á m u e l : T. képviselők! Horvát Bol

dizsár képviselőtársam és barátom utóbbi nyilat
kozata fölmentett engem azon keserű kötelességtől, 
hogy neki a keserűség poharát visszanyújtsam, 
melyből mindkettőnknek e lefolyt időkben úgy is 
oly bőven jutott, hogy az édesnek már íze sincsen 
számban többé • és alkalmat nyújtott ez által ne
kem, véleményemmel tisztán a fenforgó tárgyra 
szorítkoznom, eltérve minden mellékes észrevéte
lektől, mit annál örömestebb teszek, mivel látom, 
hogy a tisztelt ház türelme is eléggé próbára van 
már téve. Véleményemmel tehát, mondom, tisztán 
a kitűzött tárgyra szorítkozom. 

En a tanácskozás alatt levő két indítvány 
közül a Debveczen városa követe által beadott in
dítványt pártolom: pártolom pedig azért, mivel az 
opportunitas sikamlós teréről a jog terére visz, a nél
kül, hogy akár következetlenséget követnénk el 
ezen lépéssel, akár pedig a szakitást mi okoznók. 

Következetlenséget nem követünk el : mert 
midőn a múlt országgyűlés e munkálathoz kezdett, 
akkori föliratában kijelentette föltételképen, hogy 

restituálja 6' felsége jogainkat, mivel különben ké
pesek nem leszünk nyugalommal tanácskozni a 
fontos tárgyak fölött, melyek az országgyűlésre 
várakoznak. Már most, kérdem a t. házat: ezen 
föltétel teljesítve van-e ? vajon ama gyászos had
járat, melynek hangjai most is füleinkben vannak, 
az 1715 : 8., 1790: 19-ik, 1825: 4. t. czikkek ér
telmében folytattatott-e ? vajon vérünk és pénzünk 
ezen törvények értelmében a nemzet akaratából, 
ennek megvitatásával, hogy ezen háborúhoz van-e 
köze a magyar királynak, folytattatott-e? (Helyes
lés.) vajon, kérdem a t. házat, midőn e gyászos 
háború bevégzésével a fáradságban kimerült s dög
halál veszélyének kitett hadseregünk elszállíttatott, 
vajon az 1848-ki felelős kormány megtette-e azon 
intézkedéseket, melyek folytán ezen hadsereg ma
radványai ne hordják szét e hazában a- döghalált ? 
Ezeket, t. ház, figyelembe nem venni nem lehet ; 
és ha, mondom, föltételül nem lett volna is kitéve 
föliratunkban a törvények restitutiója, már magok
ban ezen események oly dolgok, melyek nekünk 
eddigi munkálkodásaink elhalasztását parancsol
nák, a nélkül, hogy a következetlenség vádját ma
gunkra háritanók. 

Azonban, t. ház, ha a következetlenség vád
ját lehetne is ránk hárítani azért, mivel a formá
ban következetlenek vagyunk : ne inkább, le
gyünk-e a formában következetlenek, mint az elv
ben ? És kérdem, ha a 48-ki törvények restitutió
ját a nemzet óhajtja és kívánja, ha mi tovább ta
nácskozunk, és tanácskozásunknak netalán oly 
eredménye lesz, a mely eredmény nem óhajtásunk 
— a mi könnyen megtörténhetik — nem az fog-e 
következni, hogy elvben leszünk következetlenek, 
mert azon törvények, melyeknek restitutióját óhajt
juk, meg lesznek változtatva, mielőtt restituáltat-
nának ? (Helyeslés.) 

Én azt tartón!, t. ház, hogy a szakítás vádja 
sem fog bennünket érni, ha mi most addig, míg 
törvényeink nem restituáltatnak, bizottságunk mun
kálkodását félbeszakítjuk: mert, kérem, vagy van 
jó szándéka a kormánynak kiegyezkedni a nem
zettel, vagy nincs. Ha van jó szándéka kiegyez-
kedni, a restitutio által a kiegyezkedés módja 
könnyíttetik ; ha nincs jó szándéka kiegyezkední, 
akkor kérdem, mi eredménye lesz munkálkodá
sunknak ? 

Birni fogunk legfeljebb egy országgyűlési 
határozatot, melyről azt mondja ugyan Somssich 
képviselőtársunk, hogy megváltoztatható és nem 
kötelező; de én azt felelem neki, hogy minden
esetre korlátozó. Hiszen kérem, hogy mindenesetre 
korlátozó, mutatja már maga az is, hogy az érde
mes képviselő úr épen ezen érvek mellett azt hozza 
föl, hogy határozatunk van tanácskozni, és igy kö
vetkezetlenek lennénk, ha tanácskozásainkat nem 
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íolytatnók. Maga felelt meg önmagának a képvi
selő úr. 

Az mondatott itt Buda városa igen tisztelt 
képviselője által, hogy az országgyűlési tanácsko
zások folytatása egyedüli módja a közvélemény 
kifejtésének a jelen állapotban. Én, megvallom, 
igen óhajtom, hogy közvélemény nyilvánuljon 
azon tárgyak fölött, melyekre nézve törvényt aka
runk hozni; de óhajtom, hogy a közvélemény azon 
tárgyak fölött nyilvánuljon megelőzőleg: és épen 
ennélfogva is pártolom Debreczen városa t. képvi
selőjének indítványát, mivel a restitutio által visz-
szaállitott megyék előleg fejtenék ki a közvéleményt 
ezen tárgyakra nézve, melyek majd törvénybe 
fognak igtattatni. Mert ha a közvélemény a hozott 
törvények után nyilvánul, és netalán azon hozott 
törvények fölött kárhoztatólag nyilvánul: az ily 
törvények se a hazának, se a fejedelemnek bizo
nyosan javára nem lesznek. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Ezeket előre bocsátva, ujabban kijelentem, 
hogy Debreczen városa képviselőjének indítványát, 
mivel abban se következetlenséget előbbi határo
zatunkhoz, se szakitási czélzatot nem látok, párto
lom. (Helyeslés. Szavazzunk!) 

Tóth Vilmos jegyző: Gál János! 
Gál J á n o s : T. ház! (Szavazzunk! Szavaz

zunk!) Ha a vitatkozást be nem fejeznők, bátor j 
vagyok én is véleményemet kifejezni. 

Mindenekelőtt tisztelt képviselőtársam és ba
rátom, Madarász József előadására bátorkodom 
némi észrevételeket tenni. Tisztelt barátom kérdést 
intézett ezen országgyűlés többségéhez, mit esz
közölt ki politikájával a haza alkotmányos állásá
nak visszaállítására? kieszközölte-e, hogy azon 
tömlöczök megnyíljanak, melyekben ártatlan pol
gártársaink törvényes Ítélet nélkül szenvednek? 
kieszközölte-e, hogy akik külföldön nyomorognak, 
visszajőjenek a haza földére lehajtani fejőket ? 
El kell ismernünk, t. képviselő úr, kevés a sikere 
még eddigelé ezen politikának; de ha kimutatja 
tisztelt képviselőtársam annak bizonyos voltát, 
hogy épen az által fog hazánk alkotmánya hely
reállíttatni, ha G képviselőház megszűnik működni, 
ha akkor fognak a tömlöczök újra megnyílni és 
idegen földön szenvedő barátaink haza jöhetni, ha 
mi képviselők nem leszünk, nem kérünk, nem 
munkálunk: akkor igenis e többség, mely egye
dül a haza javát tartja szem előtt, kész leend tisz
telt barátom zászlaja alá állani. Míg ezen bizonyos
ságot ki nem mutatja, addig engedje, hogy köves
sük eddigi nézeteinket. 

Ezután engedje a tisztelt képviselőház türel
me, hogy a tanácskozások ily hosszas menetele 
után is igénytelen nézeteimet kifejezhessem. Tenni 
fogom ezt különösen Erdély körülményeinek s ér
dekeinek szempontjából, mint egyik erdélyországi 

képviselő — (Fölszólalás: Nem erdélyi!) mint azon ré
széből Magyarországnak megválasztott képviselő, 
M egyszersmind azon meggyőződéssel vagyok e 
teremben, hogy nem csak bizonyos tárgyakra szo
rítkozott képviselői körrel, mint a kormány ren-
delé, hanem magyar hazánk bárminő törvényho
zási tárgyára nézve jogom és kötelességem részt 
venni itt, hol egyedül van az erdélyi részeknek is 
legitim törvényhozása, és másutt 1848 óta jogosan 
nem volt s nem lehet. Azonban most esztendeje 
Erdélyben mégis külön országgyűlés tartatván, 
megjelentünk ott, mert csak ezen föltétel alatt jut
hattunk hazánk e törvényhozó termébe. 

Ott, épen tegnap egy éve, szemlét tartot
tam a fölött, hogy 1848 óta a birodalom mit 
vesztett el azon értékéből, melyet épen a birodalmi 
kormány hivatali utón számíttatott volt ki. Bocsás
sanak meg önök, tisztelt képviselőtársaim, és áldoz
zanak egy kevés figyelmet, ha én ma, épen egy év 
betekével, e számítást a lefolyt évről folytatva, önök 
elé terjesztem. 

A financzminiszterium azon kimutatásai sze
rint , melyeket az országos pénzügy-igazgatósá
gokhoz időnkint megküldeni szokott, 1856-ban, 
midőn még' Lombardia is a birodalomhoz tarto
zott, az egész birodalom katastrális értéke föl volt 
számítva 10,015,314,834 ftra p. pénzben. Ezen 
összegben az akkor oly sokképen megcsonkítva 
volt Magyarország értéke kerek számmal 1812 mil
lió forintra, Horvátország és Szlavóniáé kerek 
számmal 170 millió forintra, a Bánság és Vojvo-
dináé 436 millió forintra, Erdélyé 239 millió fo
rintra, Lombardiáé pedig 1,054,772,666 forintra 
volt számítva. E-tiz milliárdnyi értékét a biroda
lomnak, a birodalmi kormányférfiak nézetei szerint, 
terhelte 1848-ban csakis azon mintegy ezer mil
liónyi államadósság, mely már akkor megvolt, és 
igy kilencz milliárdnyi érték tisztán állott. Azóta 
tavalyig az államadósságok összege, ide értve az 
úrbéri kárpótlási összeget is, 3150 millióig hágott, 
és el volt veszve a birodalom egyik drága gyöngye, 
Lombardia, melynek értéke ezer millión fölüli; 
következőleg az 1848-ban megvolt kilencz milli
árdnyi tiszta érték az 1865-ik év végéig két harma
dára szállott. Az azóta lefolyt egy év alatt pedig 
elveszett a velenczei terület is, melynek értékét 
ugyanazon kimutatás 674.573,089 pforintra szá
mította ; s az államadósság, odaértve az úrbéri 
kárpótlást és az uj papírpénzt is, kerek számban 
mintegy 3500 millióra hágott: következőleg az 
1848-ban tisztán állott kilencz milliárd értékből 
több oda van négynél; és esztendő alatt, az 1865-ik 
év végével még megmaradt hat milliárd tiszta ér
tékből több veszett, el egy hatodánál; az eredeti 
bruttó tiz milliárdból pedig a jelenre alig marad 
fen tisztán fele. 
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Ez a következése az osztrák államférfiak azon 
hagyományos politikájának, mely szerint a trónt 
és birodalmat elveszettnek hiszik, ha Magyarország 
fölött, az annak függetlenségét és önállóságát biz
tosító alapszerződések és törvények ellenére, ural
mat nem gyakorolnak. 

Századok óta folytattatott e kísérlet ellenünk
ben halkkal és több-kevesebb rejtélylyel; de 1848 
óta nyíltan lépett föl. Erdély vala azon tér, hol 
működéseit leginkább űzte, nem válogatva a poli
tikában és erkölcstelen eszközökben. Rablás és 
gyilkolások közt uszította egymás ellenébe Erdély 
lakóit. Tátongó romok és családok gyászem
lékei tartják fen ma is azon rendszer nyomait, 
mely Ausztriát Magyarország romjain fölépíteni 
megkísér lette. Midőn egy ál-alkotmányosság ide
jében már megértnek vélte munkáját a végre, 
hogy Magyarország szétdaraboltatása formuláztas-
sék: Erdélynek 1863-ban, a törvényekkel ellen
kező, de czéljaíra kiszámított octroyált szabályok
kal, országgyűlést hirdetett. És hogy Erdély min
den nemzetiségei, bár töredékenkint megtagadják 
hazájokat, az egy Magyarországot, a tervelt egy
öntetű Ausztriába s annak törvényhozásába beol
vadjanak : nem vonakodott kísérleteit és üldözéseit 
kiterjeszteni a vallás szentélyéig, melynek egyik 
fő papját oltárától fosztotta meg azért, hogy az 
igazságot, a törvény, a kölcsönös szerződések, az 
eskük szentségét nem akarta Báál oltárára holo-
caustumként bünmerénynyel hozni, s annak izzó 
beljébe vég megégésre bedobni fő papságának dija 
gyanánt. ! 

Ü g y tetszik, tisztelt képviselőház! hogy a 
mostani korban élők szerfölött átengedték mago
kat azon benyomás hatásának, melyet mindnyá
junkra az ifjúságunk éveiben élvezett folytonos 
béke tett. Az államadósságoknak a béke éveiben 
fölhalmozásakor a számitásból kifelejtették, hogy 
ezen terhek hordozására s visszafizetésére készült 
szép tervek egy háború által összedőlnek, s azon 
adósságok mennyire fogják nehezíteni a háború 
esetére való költségeket is. Hazánk alkotmányos 
önállóságát alapszerződések és törvények biztosí
tották ; megvédte az a múltban a birodalmat, és a 
sanctio pragmaticának életet adott; belügyeinek 
az igazság postulatumai szerinti átalakulását az 
1848-diki törvények meghatározták; ugyanazon 
1848-diki törvények a kormányzás módját oly 
módon alakították át, mely még eddigelé a művelt 
világ minden államaiban a legtökéletesebbnek mu
tatkozott a végre, hogy az ország beljében a törvé
nyes rend a szabadsággal összehangzásban és a 
külellenség ellen a védelem lehetővé legyen. Ezen 
kormányzás alá helyezte a törvény az addigi kan-
czellári rendszer alatt némileg divergált Erdélyt 
is, mint olyant, mely azelőtt is a magyar korona 

tartománya volt. És mintha egy örök béke időt 
engedne addig, mig talán az ország életére és jól
létére egy a parlamenti miniszteri kormányzásnál 
is jobb rendszer találtatik föl: a helyett, hogy 
ezen kész organismus fölhasználtatott volna a trón
nak legitim alapon biztosítására, a nemzet jóllétére 
és védelmi erejének kifejtésére: centrifugális erők 
hozattak mozgásba, melyeknek fölizgatott műkö
dései, ha alapot nyerhetnének, egy kiszámithatla-
nul hosszú béke kellene, hogy fölosztó erejöket 
elveszítsék és ismét összehangozzanak. 

Mindig aaon meggyőződésben voltam, hogy 
a nemzetiségi izgalmak se a megcsonkított Ma
gyarországon, se az erdélyi részekben nem önkényt, 
nem az elemek természetes munkásságánál fogva, 
nem is a jogait minden nemzetiségekkel megosztó 
magyar elem túlhatalmaskodása miatt keletkez
tek ; hanem csinálták az osztrák államférfiak Ma
gyarország alkotmányos önállásának elnyomása 
végett. De egyszersmind hittem azt is, hogy ez 
lesz az ellenünk törekvéseknek azon eszköze, mely 
leginkább fogja megbőszülni magát épen az oszt
rák birodalom integritásának veszélyeztetése által. 
Hiszem továbbá, hogy megszűnnek e baj utófáj
dalmai is, elenyészik a bizalmatlanság a külön
böző nemzetiségek közt, ha Magyarország legitim 
törvényhozásának már valaha módja lesz koronás 
király által szentesítendő törvényeket hozni, és e 
törvények a haza különböző nemzetiségeit és érde
keit képviselő országgyűlésből kifolyó legitim 
kormány által, melynek létrejöttével minden eddigi, 
nem a nemzetiségek javára, hanem mindnyájunk 
ellen czélzó izgatások végkép megszűnnének, szint-
oly híven végrehajtatnának; mely törvények hoza
talában se elnyomás, se kedvkeresése a nemzeti
ségeknek, hanem egyedül az igazság, melylyel 
irányokban tartozunk, lehet a vezérelv. (Zaj. Hall-
juk!) 

De van egy más veszélyes oldala ezen elle
nünkben történt nemzetiségi izgatásoknak. Jelen 
korunkban az államok egymástól elszigetelve nin
csenek, ismeri bármelyiknek kormánya azon bei-
bajt, melylyel egy másik állam vesződik, és ha e 
ponton megsebezhető, azt igyekszik czéljaira föl
használni. Azon erők, melyek Erdélyben Magyar
ország integritásának megdöntésére működésbe 
tétettek, alig hiszem, hogy a külföld figyelmét ki
kerülték volna; és kérdem: lehetetlenség-e azon 
eset, melyben a birodalom fenállása iránt ellensé
gesen érző hatalmak oly módon szövetkezzenek, 
hogy annak dija Erdélynek Magyarországtól és 
az uralkodó háztól való elszakasztása, talán a Ti
száig , és egy más államtömbhöz csatolása le
gyen ? Ha ez nem lehetetlen, ha ez talán megtör
ténhető a közel jövőben : ránk maradt, a jelen or
szággyűlés képviselőire, mindent, mit alkotmányos 
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téren elkövethetünk, sietöleg megtenni a végre, 
hogy ily eshetőség meg legyen akadályozva. 

A fölolvasott két indítvány közül, tisztelt kép-
vitelőtársam Tisza Kálmáné, a kiegyezkedés fona
lát megszakasztja, mert lehetetlennek nyilvánítja 
az országgyűlés működésének további folytatását ; 
Pest belvárosa érdemdús képviselőjének indítványa 
pedig szintúgy sürgetőleg kiemeli hazánk alkot
mányos állásának restitutioját, de a közös érdekek
ből folyó ügyek kiegyenlítése végetti előmunkála
tokat a ház határozatához képest tovább folyta
tandóknak rendeli. 

Ha az elsőt fogadnók el , ezen országgyűlés 
mőködése meg lenne szűnve, következőleg az Er
dély s Magyarország közti egyesülés végleges szer
vezése ismét egy jövő bizonytalanságnak lenne 
fentartva. Es addig, az e teremben egyesült, de 
külön kormányzott Erdélyt a külhatalmak számí
tásai mindig jelen állásában fogják találni elunt 
kormányzásával azon bureaukratiának,melyet csak
nem egészen azon kormány hagyott hátra, mely
nek elve Erdély elszakasztása, Magyarország szét-
darabolása volt, melyben egy tettleg különálló 
tartománynak elszakasztása és az e fölötti alkudozá
sok, miként a közelebbről történtek is mutatják, a 
diplomatiának mindig könnyebben sikerülhetnek, 
mintha ugyanazon országnak szervezetéből egy részt 
k i akarnának szakítani, és a különböző nemzetiségek 
közti -vágyak és törekvések alkotmányos módon 
helyes útra nem tereltetvén, azokat az elszakaszíási 
tervnek valósítására használhatnák föl. 

A jelen ausztriai kormány a múlt kormányok 
által letett ezen bajt elhárítani idő közben nem 
fogja; egy összebonyolódott tömkeleget vett ez 
kezébe, és úgy látszik, a múltnak azon hagyomá
nyával, hogy az ausztriai államférfiaknak Magyar
ország fölött is uralkodni kell, még egészen szakí
tani nem tudott. A mi Magyarország irányában 
történik, vég elemzésben nem a mostani magyar 
kormány tagjaitői függ, hanem a döntő szavazat 
most is az osztrák államférfiaké. I ly küzdelmében 
Magyarország önállósága legitim elvének és az 
osztrák politika azon hagyományos törekvésének, 
hogy Magyarország ügyei fölött végleg' csakugyan 
ők határozzanak, Erdélyben a nemzetiség szétágazó 
törekvései megszűnni nem fognak, sőt fájdalom, 
legközelebbi tények is mutatták, hogy annak is-
métlésrée, mi 1848. és 1849. telén ott történt, al
kalmat adni, némely orgánumai az osztrák kor
mánynak nem vonakodnának, ha azt föladatukra— 
bár a legszerencsétlenebb számítással — alkalmas
nak vélik. 

Majdnem másfél százada telik, hogy elődeink 
a sanctio pragmaticát kötötték. (Zaj. Halljuk! 
Halljuk!) Megkötése után rögtön megkezdődött a 
harc2, és hazánk kölcsönös védelmi kötelezettsége, 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/6- n i . 

! a felségnek német örökös tartományait illetőleg, 
nyugaton, - időnkint újult meg" ez, és ezen másfél 
század a sanctio pragmatica keletkezése óta csak 
két esetet mutat föl, melyben aharez keleten folyt, 
melyben az örökös tartományok ereje Magyaror
szágot ótaimazta volna: u. m. a I I I . Károly alatti 
második, és a József alatti török háborúk. U g y 
látszik, események állanak előttünk, melyek nyu
gat felől az örökös tartományokra nézve még 

i szükségesebbé teszik Magyarország védelmi erejét, 
mint eddig bármikor, de éjszak-keletről épen oly 
elkerülhetlenné teszik, hogy a szláv autokrata 
nagyhatalom szomszédjába helyzeti Magyarország 
erejéhez járuljon még más erő is. E tekintetben is-
az igazság a legjobb politika: szövetséget kötött 
Magyarország királyi házával ezen kölcsönös vé
delem fölött, és oly sok sérelmei mellett is ezen 
szövetségnek, mely annak Magyarország önállósá
gát biztosító ágán elkövettetett, lehozta annak 
erejét az oly sok legitimitást elseperni törekvő 
jelen időre. A közelebbről történtek láttatják 
ugyan Ausztriának német elemét egy a birodal
mon kivül eső nagy tömb felé vonzani; ezen vonzó 
erőt fokozva fejtette ki a múltban magának az 
ausztriai kormánynak folytonos törekvése a német 
császári korona visszaszerzése végett; elismerem e 
vonzó erő nagyságát, mely ha sikerülne, megfosz
taná Magyarországot azon szövetségestől, mely a 
jelen viszonyok közt neki a múltból fenmaradt. 
De tekintsünk szét az örökös tartományokon: nem 
tiszta németek azok, hanem nagyon is vegyítve 
szlávokkaL még pedig olyakkal, kiket se vallásuk, 
se alkotmányos szabadság utáni vágyuk nem en
ged az éjszaki szláv nagy tömb felé gravitálni, 
azok után, mik Lengyelországon mind vallás, mind 
alkotmányosság tekintetében elkövettettek, és foly
tonosan követtetnek el. í g y most is ezen örökös 
tartományok legtermészetesebb szövetségeseink a 
nagy német és nagy szláv elem közepett. 

Tisztelt képviselőház ! figyelemmel hallgattam 
azon nyilatkozatokat, melyek e tárgy fölötti vitat
kozásaink közt mindkét részről tétettek. Egy 
vezéreszme vonul mindeniken á t : (Halljuk! Hall
juk!) hazánk alkotmányos állásának visszakivánása, 
és ezen alkotmányos állásban, melyben munkál-
kodhatik, fejlődhetik és áldozhat a nemzet ereje, 
az ellenkezőben pedig eltörpül, teljes ragaszkodás 
a felséghez és áldozatkészség a trón megmenté
sére. A különbség a két nézet közt csak a módra 
nézve van, melyen a czél elérhető; a vezéreszme 
egy minden nyilatkozatokban, melyek jobb és 
bal oldalról tétettek. E g y képzelt egységen és a 
külhatalmak sympathiáján vélték előbb e trónt 
megszilárdíthatni; de sikertelenül. Átlátták ez 
elmélet sikertelenségét, és úgy látszott, 1859. vé
gével forduló pont állott elő, s más elv: a legiti-

13 

i. 
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mitás elve, mely alapja volt a trónnak, és ezen 
birodalom keletkezésének, állíttatik föl annak meg
mentésére ; de eseménynek kellett közbejönni, 
mély belátásu, jó akaratú magyar államférfiaknak 
kellett hibázni emberismeretökben, hogy a régi 
alap újból letétele oly osztrák államférfi kezébe 
jusson, ki a birodalom fő ereje: Magyarország ál
lamjogai irányában épen a legitimitást, maga a 
sanctio pragmatica által biztosított legitimitást 
ignorálja. Bukott e rendszer i s ; más, a jelen kö
vetkezett be. A béke a külhatalmakkal, mely már 
1859-ben meg volt törve, még inkább megzavaro
dott ; a birodalom nagyhatalmi állása alátörpülve, 
maga a trón megingatva. Itt áll Magyarország kép
viselete, ily zúgó átalános vihar közepett, mely 
mindent megbontani indul meg : s jelszava, vezér
eszméje most is az, mi mindig, mi századok alatt 
eldődeinké, mi adynastiát Magyarország trónjára 
helyezte és megtartotta: legitimitás, és a szerző
dések, a törvények szentsége. És e jelszó nem egy 
párté; ez mindeniké, a nemzet képviselőié, az or
szágé átalánosan. Ha még most is tömkeleg alakul, 
vagy fenmaradhat, mely Magyarország megkoro
názandó királyától e jelszót elzárja; ha a felség 
a nemzet átalános ragaszkodását annak alkotmá
nyos állásában trónjának védelmére igénybe nem 
veszi; ha ezen alkotmányos állásunkat, melyben 
egyedül működhetünk, vissza nem adja: akkor itt 
Isten keze van, és mi egyebet nem tehetünk, csak 
egyet: teljesítjük kötelességünket hazánk, alkot
mánya és a trón iránt, akár legyen sikere, akár nem. 

Pártolom Pest belvárosa érdemdús követe 
indítványát. (Helyeslés a jobb oldalon. Szavazzunk! 
Szavazzunk !) 

Ráday László gr. jegyző: Ivánka Imre! 
Ivánka I m r e : Én ugyan kivántam volna 

néhány észrevételt tenni; de mivel attól tartok, 
mint az előttem szóló, ki azt ígérte, hogy rövid 
lesz, ŝ  nem tévé: inkább föltétlenül elállók a szó
tól. (Éljenzés.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Berzeviczy Tivadar! 
Berzeviczy Tivadar: Elállók. 
Ráday László gr. jegyző: Szontagh Pál! 
Szontagh Pál: Elállók. 
T ó t h VillllOS j e g y z ő : Rudnyánszky Fló

rián ! 
Rudnyánszky Flórián: Elállók. 
Ráday László gr. jegyző: Perczel István! 
Perczel István: Én ugyan el nem állok, 

hanem azért a lehetségig rövid leszek. (Helyeslés.) 
Ugyanazért legelőször is a leiratra mondom 

el véleményemet. Fájdalommal tapasztalom, hogy 
e leirat Magyarország törvényes állapotának v i s 
szaállítását még folyvást alku tárgyává teszi. Én 
hazánk alkotmányának visszaállítását minden al
kun kivül állónak tartom: mert valamint Magyar 

országnak alkotmányához elidegeníthetlen joga 
van, úgy szintén viszonyos kötelessége, elmulaszt-
hatlan kötelessége annak, ki Magyarországnak 
törvényes királya akar lenni, hogy Magyarország 
alkotmányát visszaállítsa. Ezt a leiratra nézve. 

Áttérek az indítványokra, és itt ismét rövid 
leszek. Én nem pártolhatom Deák Ferencz érde
mes képviselőtársunk indítványát, a mennyiben az 
a 67-es bizottságot oda kívánja utasíttatni, hogy 
a 15-ös bizottság munkálatát folytassa: nem pár
tolhatom azért, mert nekem a 15-ös bizottság mun
kálata nem tetszik, nem kell ; (Helyeslés balról) 
nem tetszik, nem kell pedig azért, mert ón abban 
hazánk érdekeire nézve nagy veszélyt látok: nem 
akarom tehát, hogy ezen javaslat hivatalos alakot 
nyerjen és hivatalos alakjában tán még nagyobb 
veszélyt hozzon a hazára. Minthogy pedig Tisza 
Kálmán érdemes képviselőtársam indítványa ál
tal a czélboz szintén eljutunk, pártolom Tisza Kál
mán indítványát, mely szerint a 6 7-es bizottság 
munkálkodása szüntettessék meg. Ez, azt hiszem, 
elég rövid volt. (Éljenzés balról. Felkiáltások: Sza
vazzunk !) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Zsámbokréthy Jó^ 
zsef! (Szavazzunk! Szavazzunk!) 

Zsámbokréthy József : A ház kívánságá
nak megfelelni óhajtván, elállók a szótól. (Éljen!) 

R á d a y Lász ló gr . j e g y z ő : Ragályi Ferdi
nánd ! (Szavazzunk!) 

Ragályi Ferdinánd: Tisztelt ház! Azon 
leiratok közt, melyek 61-től fogva hozzánk érkez
tek, eredményre nézve semmi különbség sincsen. 
Az eredmény az, hogy tényleg nincs alkotmány. 
Sőt mig a hatalom azt mondta, hogy : „Elvettem, 
mert szükségem volt rá, most tényleg az enyém," 
ezt megértettem; ez a siker joga; — de ha azt 
mondja, hogy elismeri jogunkat, és tettleg még 
sem adja vissza alkotmányunkat; ha azt mondja, 
hogy: „Egy részét visszaadom, de csak úgy és 
akkor, ha ti lemondtok Magyarország állami lé
tének föltételéről," azalatt pedig folytatja a szeren
csétlen gazdálkodást, ezt, uraim, nem értem; ez 
hybrid szülött, politikai szörny, melynek atyja a 
jogfolytonosság, anyja pedig a folytonos jogtalan
ság. (Helyeslés.) És, uraim, bár az eredmény ugyan
az, az nézetem szerint egyszersmind lealázó. Nem 
elég, hogy mindenünktől megfosztott bennünket a 
hatalom; most azt akarja, hogy megfosztatásun
kat magunk sanctionáljuk. (Helyeslés a, bal olda
lon) Nem elég-, hogy anyagilag tönkre tett ben
nünket — bár önmagát is: most egyetlen vagyo
núnkra, nemzeti becsületességünkre alkuszik. (Úgy 
van! a bal oldalon.) Ez, uraim, a hatalom paritás-
theoriája, hogy mindenekben egyformák legyünk. 
A hatalom, úgy látszik, most sem látja át, hogy 
azon út, melyen eddig rohant, a föloszlás és enyé-



LXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Deez. 5. 1866.) 99 

szét útja. Nem akarja átlátni, a mit már az egész 
világ lá t : és ez, az erő nélküli makacsság folyto
nossága. 

En, t. ház, 61-től fogva mindig azon véle
ményben voltam, adja vissza a hatalom nekünk 
egészen azt, a mi a mienk, az alkotmányt: és akkor 
mi készek leszünk oly kiegyenlítésre, mely hazánk 
függetlenségével összeegyeztethető; de addig sem
minemű actioba nem bocsátkozhatunk. 1865-
ben a képviselőháznak többsége ettől eltért. En, 
bevallom gyöngeségemet, azon reményben , hogy 
a hatalom, elismerve a delictumot, restituálni fogja 
az oblatumot, a többséggel szavaztam: de látva, 
hogy a kormány, a hatalom makacsul ragaszko
dik jogtalanságához, véleményem az, hogy a kép
viselőház térjen vissza 1861-iki álláspontjára. 

És itt, t. ház, ellenkező véleményben vagyok 
az okkal, kik ezt következetlenségnek látják. É n a 
morált ügy tanultam, hogy ha az ember hibázik 
és hibáját belátva megtér, ez koránsem követke
zetlenség; ha valaki ellenben azt mondja: „De más 
a politikai morál," ezt a morált megtagadom, mert 
ez fedezne minden jogtalanságot, és a hatalom azt 
mondhatná nekünk : „Nem adom vissza, a mit tő
letek jogtalanul elvettem, mert a politikai morál 
következetlenséggel vádolna." (Úgy van! a hal ol
dalon.) 

Én azon t. képviselőket, kik azt mondják, 
hogy ez szakítás, mindig úgy értettem, hogy nem 
ők mondják azt nekünk, hanem a hatalom mond
hatná nekünk. Csakhogy a hatalom sem mond
hatná, mert: turpe est doctori, si culpa redarguit 
ipsum. (Helyeslés bal felöl.) Hiszen ő szakított, még 
pedig elszakította törvényeinknek az 1 723 iki azon 
részét, mely a habsburg-lotharingi házat Magyar
ország irányában kötelezi. És ha mi azt monda
nók: „Te elszakítottad a kétoldalú szerződés azon 
részét, mely +éged kötelez, igy mi szintén föl va
gyunk, jogosítva elszakítani a minket kötelező 
részt:" ez volna szakítás; — de épen az ellenke
zőt mondjuk: „Szüntesd meg a szakítást, de addig, 
míg szerződésbeli kötelezettségedet nem teljesiten-
ded, új szerződésről szó nem lehet." 

Azon kérdést, t. ház , hogy mi fog történni 
akkor? ezt a kérdő bizton tudhatta, hogy nem 
fejtheti meg senki: mert az a jövő, a gondviselés 
titka, melyet megfejteni halandónak nincs hatal
mában. 

Hanem engedje meg a t. ház, hogy én is te
gyek egy kérdést. Mi óvatosabb, a sors kereke elé 
akarni magát vetni valakinek a végett, hogy azt 
föltartóztassa ? vagy pedig azt mondani; „Uram, 
legyen meg a te akaratod" ? — Vagy megfordítva 
a tételt, mi óvatosabb: megtartani akarni azon 
viszonyt, melyben egy beteg testtel törvényeink 
értelmébe n jogilag csak a kalap közös ? vagy pe-

zár ! 

dig ezen beteg testtel az eddiginél szorosabb vi
szonyba jutni akarná ? (Helyeslés a bal oldalon) 

Hallottam még azt is mondani, hogy — nem 
akarom annak nevét mondani — „a ki ennél job
bat tud, álljon elő!" Igen szeretném, megvallom, 
képviselő úr, ha a felelettel örökre adós maradhat
nék ; de ha csakugyan jönni fog, a minek szerin
tem nem szabad lett volna jönnie, akkorra tartom 
fen a feleletet. 

T. ház! Én merem állítani, hogy ezen ház
ban senki sincs, ki inkább kivánná az időknek 
azon teljességét, mely már egyszer ránk nézve is 
alkalmas volna az actióra; de lemondással kez
deni meg az actiót, ez a rák actiója. Ennél többre 
becsülöm a mozdulatlanságot: mert ha előre nem 
mehetek, legalább nem megyek vissza. 

Ennélfogva pártolom Tisza Kálmán indítvá
nyát. (Helyeslés a bal oldalon. Szavazzunk!) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Teleki Domokos 
gróf! 

ld. Teleki Domokos gr: Elállók! 
Ráday László gr. jegyző: Míletícs Szveto-
(Nincs itt!) 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Gajzágó Salamon! 
Gajzágó S a l a m o n : T. ház ! (Szavazzunk!) 

Nagyon rövid akarok lenni. Kétségtelen az, hogy 
a kegy. kir. leiratban nekünk igért föltételekkel 
meg nem elégedhetünk. Kétségtelen az, hogy e 
házban nincs ember, ki azt, a mi minekünk most 
igértetett, elfogadni képes legyen, a nélkül, hogy 
a haza alkotmányán a legnagyobb sérelmet ne 
ejtené. Én azt hiszem, hogy a házban e tekintben 
véleménykülönbség nincs: s azért véghetlen meg
lepett engem Madarász József képviselőnek a ház 
többségéhez intézett ama vádja: miként van az, 
hogy a háznak többsége a kormányra befolyással 
birni nem tudott? T. ház! én tudom azt, hogy a 
többségnek befolyása szokott lenni a kormányra; 
sőt többet tudok, tudom azt, hogy a kormány ma
gának a többségnek szokott kifolyása lenni, — de 
csak ott, hol a miniszteri padok nem üresek, mint 
nálunk, hanem telvék a törvényes többségnek vá-
lasztottaival, kik a többség értelmében kormá
nyozván, nem jőnek abba a szükségbe, hogy pe
res ügyeiket a Madarász József által id ézett udvari 
főkanczellárhoz, a rókához delegálják. (Helyeslés a 
jobb oldalon.) T. ház! mi, azt hiszem, nyugodtan 
állunk azon vádak elé, melyeket Madarász J . úr a 
többség ellenében, szerintem sokaki több bátor
sággal, mint gyöngédséggel emelt. (Ziígás a bal 
oldalon.} Ismételni lehet ezt bátran, mert nem hi
szem, hogy, előadva a többség eddigi tetteit — s 
a miről nem is akarok legkevésbbé kételkedni — 
előadásában hü lévén a történtekhez, valaha Ma
darász József tír hazánk történelmét, mint általunk 
már megfertőztetett rongyot szemünk közé dob-

13* 
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hassa. És nem hiszem, tisztelt képviselő úr, hogy 
se mi egyenkint, se azon nemes férfiú arcza, ki 
minket e nehéz és önfeláldozó csatákon vezérel, 
mindenre, mit eddig tett, valaha szégyenpirral bo-
rittassék el. Mert a t. képviselő úr tudni fogja azt, 
hogy azon ember, a ki Krisztus keresztjét fölvinni 
segített a hegyre, habár fáradalmas, nehéz munká
jában némelyektől gúnyoltatott is, ezen gúnynak 
nyilait nem érezte, 6' csak egyet tudott, csak egyet 
érzett, azt t. i., hogy midőn ezt tette, kötelességét 
teljesítette. (Elénk helyeslés a jobb Maion.) Nem 
akarom a t. ház figyelmét — noha szándékom lett 
volna — a dolog érdemleges vitatásával fárasztani; 
csak épen annyit akarok mondani, hogy én, ha 
vannak, kik aggódnak, részemről tiszta lelkem- s 
meggyőződésemből osztom aggodalmaikat: mert 
ránk nézve is kevés vigasztalás fekszik a kir. le
irat azon szavaiban, hogy reményeink küszöbéhez 
értünk. Mit ér nekünk, t. ház, hogy a küszöbhöz 
értünk, ha az, a mit szeretünk, a mit visszanyerni 
óhajtunk, a küszöbön belül van, s ahhoz jutni 
majdnem lehetetlenség, miután mi a küszöbön túl
lépve mindazokat elnyerni kívánjuk *? Mi forrón 
óhajtjuk azt, a mit Komárom városa t. képviselő
jének a 24-ikei országos ülésben mondott azon sza
vai kifejeznek, miszerint Magyarországot nem 
annyira írott törvényei, mint összes hazafiainak 
hazafiusága s kitartása mentheti meg'. Azért kér
jük, hogy a mi jó szándékainkat épen úgy tiszták
nak tartsák, a mint valóban mi a másik oldalról 
azt elhiszszük. 

Ennek következtében, nem akarván tovább 
fárasztani a t. ház türelmét, DeákFerencz indítvá
nyát minden részben pártolom. (Zaj. Szavazzunk!) 

Ráday László gr. jegyző: Gubody Sándor! 
Gubody Sándor: Elállók. 
Tóth Vilmos j e g y z ő : Faúr János ! 
Faur János: Elállók. 
Ráday László gr. jegyző: Pap Lajos! 
Pap Lajos: Elállok. 
TÓtll Vilmos j e g y z ő : Hosszú József! 
HOSSZÚ József : T. képviselőház! (Szavaz

zunk!) Rövid akarok lenni, részint azért, mert a 
mit mondani akartam, már mások elmondták, ré
szint . pedig azért, mert nem akarok visszaélni a 
ház türelmével. 

A ház asztalára két indítvány van letéve: az 
egyik az, melyet Tisza Kálmán, a másik, melyet 
Deák Ferencz nyújtott be. Mindkét indítvány 
megegyezik abban, hogy fölírjunk; de nem abban, 
hogy mit kell azután cselekednünk. Én csak arról 
akarok szólani, hogy melyik ezek közül a követ
kezetesebb, s melyiket kell elfogadnunk ? 

Uraim ! tekintsünk vissza e háznak munká
lataira, és akkor nem akarva is be kell látnunk, 
hogy nincs más út, mint az, hogy kövessük Deák 

Ferenczet. F . évi márczius 8-kán leérkezett egy 
kegy. kir. leirat. Ezen leirat merőben megtagadta 
hazánk alkotmányát, megtagadta az 1848-ki tör
vények revisio előtti elfogadását; és mégis, uraim, 
azon egyének, kik most azt mondják, függesz-
szűk föl a munkálkodást, akkor nem csak azt 
mondták: válaszszunk a közös ügyekre nézve egy 
67es bizottságot, de e bizottságot meg is válasz
tották, s abban részt is vettek. Most ismét egy 
másik kir. leirat érkezett le, mely a dualismust 
elismeri s elvben elfogadja. Megígéri a kormány, 
hogy ha a közös ügyekre nézve in principio meg
egyezünk, kifogja nevezni a minisztériumot, mely
nek közbejöttével fogja a nemzet revideálni a 
48-iki törvényeket. Ugyan mondják meg, uraim, 
miért ne lehetne most tovább folytatni a munkál
kodást, hacsak azt nem akarjuk, hogy a követ
kezetlenség vádjával illettessünk? Nem tartanak, 
uraim, attól, hogy a nép, mely bennünket meg
választott, átlátván, hogy mi akasztjuk meg az al
kudozásokat : minkét fog átkozni ? Nem gondol
ják meg, uraim, hogy a nép, mely 18 évtől fogva 
megunta ezen állapotot, szemünkre vetendi, hogy 
nem teljesitettük kötelességünket ? (Nagy zaj. El
lenmondás.) Ura im! a nov. 17-ikei leirat egy jobb 
jövőre nyújt reményt. Meglehet ugyan, hogy csak 
szemfényvesztés; de ha mi leszünk okai annak, 
hogy a nép ne győződjék meg arról, hogy a no
vemberi leirat csakugyan szemfényvesztés, akkor 
méltán fog minket átkozni. Uraim! meg vagyunk 
híva azért, hogy a közös ügyeket elintézzük; meg 
vagyunk híva azért, hogy az unió szabványait ki
dolgozzuk. A nem magyar nemzetiségek sürgetik 
a nemzetiségi törvény alkotását, az összes nép 
kivan megyei képviseleti törvényt. Erre bizottsá
gok rendeltettek. A baloldaliak szép phrasisokkal 
kívánják ezen ügyek elintézését, csakhogy a 
helyett, hogy a bizottságokat a munkálatok be
végzésére utasítanák, a munkálatok fölfügesztését 
kívánják. Van-e ebben következetesség? Én 
legalább nem látok. (Balról nagy zaj.) A mi pár
tunk a nemzetiségi ügy elintézéséről nem szólott; 
de hiszem és reménylemjiogy a midőn a 6 7-es bizott
ság folytatja munkáját, a nemzetiségi bizottság 
sem fog szünetelni. Tudom én, hogy nem lehet 
törvényt hozni felelős minisztérium nélkül; tu
dom én , hogy nem lehet törvényt alkotni, ha 
nincs koronázott király, ki azokat szentesítse. De 
ha mi a projectumokat elkészítjük, bizonyosan 
megnyugtatjuk azon nemzetiségeket, melyeket a 
kormány mindig az alkotmány ellen használt föl, 
s azok lesznek legőszintébb testvéreink, kik életű
ket és vagyonukat fogják a hazáért és alkotmány
ért föláldozni. Ezekből kiindulva, ha csakugyan 

I nem akarunk következetlenek lenni, (Zaj) Deák 
1 Ferencz indítványát pártoljuk. 
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S ezt, uraim, a lovagiasság is követeli, a 
melylyel ezen országgyűlés mindig dicsekedett. 
Szégyenitsük meg a lajtántuli skriblereket és 
szájhősöket, a kik azért, hogy ötéves alkotmá
nyukat fölfüggesztették , kígyót, békát kiáltanak 
a mostani kormányra ; muttassuk meg nekik, 
hogy, habár ezer éves alkotmányunk tizennyolcz 
év óta van felfüggesztve, hogy, habár e 18 év 
minden vagyonunkat fölemésztette, mi mégis bi
zalomteljesen fordulunk császár ő felségéhez,(Nagy 
zaj. Nem ismerünk császárt!) kérve, állítsa vissza ' 
alkotmányunkat. (Zaj.) Munkálkodjunk tovább, 
uraim, fogadjuk el a 15-ös albizottság munkála
tát. {Nagy zaj és derültség a bal oldalon.) Csak így 
fogjuk megmutatni, hogy kivánatainkat nem a 
szerencsés vagy szerencsétlen körülményekhez al
kalmazzuk ; csak igy fogjuk megmutatni, uraim, 
hogy mi nem a szenvedélyesség politikáját követ
jük , hanem csak azt kívánjuk, a mihez jogunk 
van, csak azt kívánjuk, mi a mienk. 

Pártolom Deák Ferencz indítványát. (Zaj. 
Szavazzunk! Holnap! Ma! Halljuk az elnököt!) 

Elnök : Tisztelt ház ! A házszabályok értel
mében az elnök a képviselők kívánsága szerint 
tartja, vagy oszlatja föl az ülést. Meg fogja tehát 
engedni a tisztelt ház, ha a képviselő urak véle
ményét kérem mindenekelőtt a fölött, mit méltóz
tatnak határozni, miután úgy tudom, hogy sokan 
vannak, kik ma még folytatni óhajtják a tanács
kozásokat. Méltóztassanak fölkelés által az iránt 
nyilatkozni, kívánják-e ma folytatni a tanácsko
zást, vagy pedig holnap ? A kik ma akarják foly
tatni méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) A több
ség óhajtja, hogy az ülés ma folytattassék. Méltóz
tassék tehát a jegyző úr fölszólítani a következő 
szónokot. 

Várady Gábor: Méltóztassék megengedni, 
nem volt kitűzve azon kérdés, hogy kik álljanak 
föl: vajon a kik ma folytatni akarják-e, vagy akik 
nem. (Fölkiáltások: Fii volt téve a kérdés! Ki van 
mondva a határozat!) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek. Hivatkozom a ház 
valamennyi tagjára, hogy a kérdést kitűztem és 
világosan megmondtam, hogy azok keljenek föl, 
kik az ülést ma kívánják folytatni. (Helyeslés.) 

Deák Ferencz : (Halljuk! Halljuk Deákot!) 
A mi a folytatás kérdését illeti, mihelyt vannak 
többen, kik a szótól elállani nem akarnak, azokat 
a szótól elzárni még csak morális pressio által sem 
tartom czélszerűnek. A másik pedig, a mire a tisz
telt házat figyelmeztetem, az, hogy az ügy nagyon 
fontos, és a vég eredményt még azon esetre is, ha 
nagyon soká folytatnék a tanácskozást, alig fog
juk már ma elérni, már csak azért sem, mert a 
szavazás nem történhetik meg, mivel sokan nem 
számítottak arra, hogy ma be legyen végezve a 

tanácskozás, és bizony számosan hiányzanak a ház 
padjairól. Ha tehát a tanácskozásokat ma be nem 
zárhatjuk, azt is figyelembe kell venni, hogy a 
ház figyelme kifárad órákig tartó tanácskozások 
által; ez pedig nem oly tárgy, melyről az ember 
mintegy könnyen odavetve beszélhet, nem oly 
tárgy, melynél a beszédek megítélésére feszült fi
gyelemmel ne kellene lenni. Én tehát azt hiszem, 
folytassuk a tanácskozásokat holnap; (Helyeslés) 
vagy ha még egy ideig, például egy fél óráig akar
nának szólani némelyek, ez ellen senkinek sem 
lesz ellenvetése. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha jól fogtam föl a nagyérdemű 
képviselő ur nyilatkozatát, ő nem akarná semmi 
morális pressio által a talán már túl a rendén is 
igénybe vett figyelem fentartása által ezen tárgyat 
siettetni. De á háznak már van egy határozata, 
mert midőn a kérdés föltétetett, hogy folytassuk-e 
jelenleg a tanácskozásokat, vagy nem, azokat a ház; 
folytatni kívánta. S azt tartom, ezzel nincs ellen
tétben az, a mit a nagyérdemű képviselő úr mon
dott, t. i. ne folytassuk addig, míg a figyelmet túl
fárasztjuk ; hanem vannak még néhányan, kik 
szólni akarnának: ám tessék beszélni. 

Ráday László gr. jegyző: Szílády Áron! 
(Szavazzunk!) r 

Sz i lády Á r o n : Tisztelt ház! Ha a közvetlen 
előttem szólott urak elálltak volna a szótól, hogy 
a ház figyelmét ne fáraszszuk, én is szívesen eláll
nak ; de minthogy ez nem történt, sőt meg kell 
győződve lennem, hogy a közvetlen előttem mon
dott szavak némelyike még hosszabbra fogja nyúj
tani s keserűvé is teheti a vitát: szólni fogok, de 
csak röviden és összevontan. Szólni akarok külö
nösen az okokhoz, melyek előttem elmondattak, 
indokolván egyszersmind saját szavazatomat. 

A túlsó félen fölhozott okok közt találok egyet, 
a melyet az illetőt, képviselő ur az általa a végre 
előterjesztett erősségek között, hogy a 67-es vá
lasztmány működésének folytatása szükségesnek 
lássék, mint fontosabbat, okadatolása és indokai 
legvégére helyezett; de a melyet én, megvallom, 
nem tudok egyébnek nevezni, mint fictionak. Ezt 
találtam én épen azon sok meggyőző erővel, sok 
művészettel előadott szónoklatban, melyet Horvát 
Boldizsár képviselőtársunk elmondott. Az monda
tott ebben, hog-v nekünk ki kell békülnünk Auszt-
r iával: „mert azon eventualis esetre, ha közös erő
feszítésünk daczára sem sikerülne Ausztriát fentar-
tanunk, legalább elérnők azon czélt, hogy egy be
következhető katastrofa Magyarországot, mint ren
dezett államot találná itt, s a hatalmaknak min
denesetre nehezebb lenne egy létező államot min
den ok nélkül az élők sorából kitörülni, mintsem 
ellenkező esetben a tényleg nem létező Magyaror
szágot ignorálni." 
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Szép hangzású e szó, ez eszme, e gondolat! 
Elbájolt talán ezúttal is bennünket, s ennek tulaj
donitható, hogy a vita eddigi folyamán ellenve
tésre nem talált. Ki ne emlékeznék közülünk öröm
mel p. o. a Nagy Lajos korabeli magyar biroda
lomra, s ne volna hajlandó ama dicső múlt vissza
térése reményével csüggni a jövendőn? En azon
ban csodálom, hogy ezen eszme épen most és azon 
részről lett kimondva, s csodálom, hogy a t. kép
viselő ur ezen velem együtt nem csodálkozik. I ly 
válságos időkben, mint a mostani, azon részről én 
még mindig azt hallottam hangoztatni, hogy Ma
gyarország Ausztriától külön fen nem maradhat, 
addig áll, mig ez létezik, s ha ez bukik, Magyar
ország sem lesz képes önnönmagát fentartani. Le
hető lesz-e tehát ez épen mostan, midőn — a mint 
a jelek mutatják — a jelen kibéküléssel, ha azt 
érjük, szorosabban kapcsolódunk Ausztriához ? — 
A jövendőt ép oly kevéssé tudhatom, mint t. kép
viselő ur, azért csak a múltból veszek és merítek 
tanúságot. Nem megyek följebb, mint a „vitám et 
sanguinem"-féíe — nem tudom másként nevezni 
—' hatásos parádé jelenetéig. Ha ott nem a lelke
sedés és a magyar becsületre való hivatkozás ál
tal felköltött könyörületesség ragadta volna csu
pán őseinket, hanem a haza külön érdeke s nem
zeti létünk erősbülése szintén szemmel lett volna 
tar tva: őseink tán nem eresztették volna el a fo
nalat, a midőn bogot köthettek vala azon, s mi 
most épen annyival volnánk erősebbek, a meny
nyivel gyöngébbek vagyunk. (Bal felöl éljenzés.) 
Épen a mostanihoz hasonló válságos pillanatok
ban kellett nekünk mindenkor előlépnünk, oda
adás és önfeláldozásunk által megmenteni a ve
szendő ügyet, saját magunk romlására vezető ma
gunk gyöngitésével. Mindannyi esetben az volt 
mondva, és elhittük, hogy ráérünk saját ügyein
ket azután rendezni, ha legyőztük a közös ellen
séget ; hogy ráérünk a kormány és magunk kö
zött majd csak akkor egyezkedni, ha külveszély 
nem fenyeget. Most még ennél is többet követel
nek tőlünk. Ezért nem hiszem, hogy ha a kibékülés 
mostan jelzett útján haladva, bekövetkeznék Auszt
ria szétmállása, mi itt compact magyar biroda
lomként azontúl is létezhetünk. A közös ügyek \ 
mostani alakban követelt elintézése okvetlenül kö
zös sírba visz bennünket Ausztriával. Most sem , 
lenne különb sorsunk, ha az osztrák birodalmat 
önfeledten, jogaink áldozásával igyekeznénk uj 
erőre hozni alélt helyzetéből. Mint mindig, most 
i s úgy járnánk Ausztriával, az ausztriai kormány
nyal, mint a tátos gyermekével az anya. A tátos 
gyermek, a rege szerint, két sor foggal jő világra 
és anyja fejére nő, s az anya nem bir vele: mert 
mig a tátos ereje folyvást nő és gyarapodik, az 
anyáé ugyanazon mértékben fogy. í g y vagyunk 

mi is Ausztriával: kisegitjük a veszedelemből, ki
békül velünk a maga szokott módja szerint, mely 
kibékülés csak látszólagos, és bennünket mindig-
gyengít ; az elsatnyult fejünkre nő, s minden erő> 
melyet az egyesülésből mi is várnánk, őbele szi
várog által. Nem azért hozom én ezt föl, mintha 
egyezkedni nem akarnék ; sőt azt mondom, hogy 
béküljünk ki Ausztriával, csakhogy oly föltéte
lek alatt, melyek a kellő biztosítékokat nemzetünk
nek fentartják, és ezen biztosítékok ne legyenek 
puszta fictiók. A kibékülés ne tegye tönkre állami 
fenmaradásunkat és létünket : mert különben is
mét mi leszünk a tehetetlen anya, ki kebelén nö
velte háládatlan gyermekét. A múltban legalább, 
Ausztria sohasem gyakorolta irányunkban se a 
nagylelkűség, se a hála erényeit. Országunk ne
gyedfél százados történetéből meríthetjük e szo
morú tanúságot. (Helyeslés.) E n ezt így látom és-
igy fogom föl. 

Horvát Boldizsár képviselő úr beszédében ta
lálok egy bibliai képet, melyet érintenem kell még 
azon csillapító helyreigazítás után is, melyet meg
nyugtatásunkra tett — s épen az ő mentsége érde
kében, miben az imént Detrích képviselő úr is se
gítségére volt, kell azt érintenem, s a szomorú 
igazság kiderítése végett kiegészítenem. Sámsont 
hozta föl, s azokat, kik az ő politikáját akarnák 
követni, s mint ő, ellenségeit a philisteusokat ma
gával együtt, úgy ezek is kidöntve az oszlopokat, 
a romok alá ellenségeiket magokkal együtt elte
méinek. Irigyleném a t. képviselő úr szemüvegét, 
ha azon ily sámsoni erőt tudna fölfedezni bennünk 
vagy nemzetünkben. Én a magamén keresztül nem 
tudom azt föltalálni. Inkább azt hiszem azonban, 
hogy ő nem fegyverzett szemének tulajdoníthatja 
e látomást, hanem azon nagyon sokszor igaz kö
rülménynek, hogy ha az ember szónoki kothurnus-
ban jár, rendesen nagyot szokott lépni. (Derültség, 
éljenzés a. bal oldalon.) Sámsonnak felesége volt 
Delila. Mi negyedfélszáz éves házasságban élünk 
az osztrák kormánynyal. (Derültség.) Sámsonnak 
a hajában volt ereje és haját Delila levágta; a mi 
Delilánk bennünket már régen megnyírt, megkop-
pasztott, (Derültség) nekünk nincs többé erőnk 
arra — mint Sámsonnak nem volt, míg haja ki 
nem nőtt — hogy az épületet oszlopaival együtt 
magunkra döntsük. (Helyeslés a bal oldalon.) Hogy 
is mondhatnák tehát, hogy mégis mi akarnók a 
tetőzetet, melyet az absolitismus oszlopai tartanak, 
magunkra szakítani, és ekként boszuból megto
rolni a bécsi politikát ? Nem mi leszünk azok, ha 
ama tetö'zetnek be kell omolni, kik oszloprengető 
erőnkkel — a mi nincs — azt magunkra s elle
neinkre ontjuk, hanem az igazságos Isten nehezedő 
haragja, és azon kéz, mely hajdan Balthazár ki
rály elé a falra irá a vészjósló szavakat. Nem aka-
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xom a jelen viták alatt különben is sok nyelvű 
idézetek tarkaságát szaporítani: azért lefordítom 
magyarra azon szavakat: „Megmérettél, megszám
láltattál, és híjával találtattál, azért eloszlatott a te 
országod a Média- és Persiabelieknek." 

Ha már benne vagyok, t. ház, a bibliában, 
tovább kell folytatnom a képeket, mert sokat, igen 
sokat hallottam, a mennyi elég lett volna egy me-
thodinta meetingben is. Tisztelt barátom Szász 
Károly szintén hozott föl egy bibliai képet, az egy-
talentomos szolgáról. Kisértsük meg ezt is kiegé
szíteni. Kegyetlen ember volt ennek gazdája, ki 
maga mondja pirongatott szolgájának, hogy ő „ott 
is arat, a hol nem vetett, s a hol nem vet is, taka
rít," midőn a szolga az elásott s nem forgathatott 
talentommal beszámol. T. ház! a mi szegény né
pünk, a mi gazdánk, még ott sem aratott, a hol 
vetett; de én azért még sem hiszem, hogy ő oly 
kegyetlen. Megosztjuk vele, s ö' mivelünk a nyo
morúságot továbbra is ; és ha haza megyünk, nye
reséget ugyan nem hozva, de megóva teljes mér
tékben, a mi ránk volt bizva, azt gondolom, nem 
fogunk azzal fenyegettetni, a mivel a bibliabeli 
szolga: „Gonosz és rest szolga! kellett volna az 
én pénzemet a pénzváltóknak adnod és nyereség
gel vettem volna el az én pénzemet" •— mert mi 
nem hazárdjáték üzésére küldettünk ide. (Helyeslés 
a bal oldalon.) 

A harmadik bibliai képet épen most hallot
tam az előttem szólótól Jézus keresztre feszítéséről. 
Megvallom, nem hoztam volna itt elő azon ember
barát példáját, ki a Jézus keresztfáját segített 
emelni: annyival inkább nem, mert meg vagyok 
győződve, hogy azon átalánosan tisztelt férfiú, 
kire e hasonlat alkalmaztatott, nem várna mon
dást arra nézve, hogy a keresztfát, melyre a nem
zet szabadsága s a haza üdve lenne fölfeszítendő, 
hajítsa és vesse el, s ne emelje a Golgotára. (He
lyeslés.) 

Nem élek vissza, uraim, a türelemmel; csak 
még egy szintén nagy nyomatékkal mondott ok
ról akarok emlékezni. Mint eddig, idézném most 
i s ; de megvallom, nem emlékszem már , melyik 
képviselőtársam említett egy okot arra nézve, 
hogy nekünk, illetőleg a 67-es bizottságnak foly
tatnia és bevégeznie kell működését. Azt hozá föl 
okul: ha nem folytatjuk munkálkodásunkat, Bécs
ben, vagy nem tudom hol, majd azt fogják mon
dani, hogy „nem tudtunk, vagy nem akartunk 
felelni." Ú g y emlékszem, t. ház. ez mondva volt. 
Én ez okkal, e mentséggel nem állnék elő, én az 
ily mentséget nem hoznám föl: mert nem tartom 
a t. ház méltóságához illőnek; én az ily mentsé
get meghagynám a csacska nők mentségéül. 

A leiratra nézve nagyon sok különböző véle
ményt hallottam, és megvallom, nem egyszer el 

voltam bűvölve a végtelen lelkesedés által, mely 
az egyes szónoklatokat jellemezte. Mily rnestermű, 
közelítő, mily engedékeny, sokat igérő, revisiót 
nem sürgető! stb. Már szinte a regevilágbeli Eldo-
rádót véltem látni, szintén majdnem költői hevü
letbe ragadtatva álltam innen azon hegyen, me
lyet képviselőtársam Szász Károly Tátra-, Mátra- és 
Fátrának nézett. Ha még csak Mátra volna, mi is 
tovább üznők-hajtanók benne az eddig meg nem 
foghatott vadat ; hanem én ezen Eldorádót nem 

" ily vadtermő hegyekkel látom, körülvéve. Ama 
czukros kásahegyet látom én e körül elterülni, 
melyről a rege beszél, a melyet keresztül kellene 
ennünk, hogy bejuthassunk az igéret földjére. 
Engedje meg hát a t. ház, hogy ne mondjak e föl
adatra egyebet annál, mit a magyar példaszó tar
talmaz és ezen esetet jellemzi: „Kása nem étel.& 

(Derültség. Zaj.) 
Úsry látom, t. ház, hos^y türelmök már elfő-

gyott : nem akarom tehát figyelmöket tovább fá
rasztani, csak befejezem beszédemet, hivatkozással 
arra, bog}" Somssich képviselő úr fölhozta indo
kolásul, hogy haladnunk kell és haladni akarunk; 

j ellenben Tisza Kálmán indítványában az áll, hogy 
| tovább nem haladhatunk. Én e haladni akaró 
ügyekezetet és szándékot épen azon mély tiszte
lettel látom és szemlélem — a nyilatkozatban úgy, 
mint erős elhatározásban — mint bárki képviselő
társaim közül, kikkel egy véleményben van sze
rencsém lenni; de, megvallom, olyíormának talá
lom e haladni akarást, hogy azt ismét csak példá
val tudom befejezni: haladni akar az ember, ha
ladni például egy lépésnyi hosszú szobában, midőn 
kün talán zivatar, vihar, eső vagy nem tudom mi
féle más alkalmatlanságok teszik lehetetlenné a 
mozgást, a járást. Haladni tehát és járkálni, az egy 
lépésnyi hosszú szobában egy lépést előre, egy 
lépést hátra! Ebben haladást nem látok, még ha 
működését folytatja is a 67-es bizottság. E g y lépés 
a végetlen föliratozás Bécsig előre, egy lépés a ta
gadó leirat hátra, s megint ott leszünk — ha hátrább 
nem — a hol vagyunk. A nem haladhatást ennél 
többre becsülvén, Tisza Kálmán indítványát pár
tolom. (Éljenzés a bal oldalon.) 

Tóth Vi lmos j e g y z ő : Kerkapoly Káro ly! 
(Szavazzimk ':) 

Kerkapoly Károly : Elállók! /Helyes!) 
Ráday László gr. jegyző : Ács Károly S 

(Szavazzunk !) 
ACS K á r o l y : T. ház! Nem szándékom a sző

nyegen forgó tárgyhoz tüzetesen szólani, mert látom, 
hogy önállóvá fejlődött meggyőződés áll szemben, 
hasonló meggyőződéssel; ilyenkor pedig, nézetem 
szerint, a további capacitátió fölöslegessé válik. (He
lyeslés.) Egyedül csak egy tegnap fölhozott indokra 
és annak alkalmából, eszmetársulásnál fogva kivá-
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nok némi futó észrevételt tenni. Egyik képviselő
társam ugyanis, a kinek kebelében a közös haza 
iránti szeretet a nemzetiségi jogos igények iránti 
tisztelettel követendő példaképen párosultan él — 
Joannovies György képviselőtársamat értem — 
beszéde indokolása közben hangsúlyozva fölem-
lité, hogy az országgyűlésnek már csak azért is foly
tatnia kell bizottsági működését, hogy a nemzeti
ségi kérdésben határozott megállapodásra lehessen 
jutni . En részemről, ki szintén a nemzetiségek régi 
hű és igaz barátai sorába számítom magamat, tö
kéletesen elegendőnek tartom a nemzetiségi ügy 
fontossága- és sürgős voltának akkénti elismerését, 
s elintézése iránti készségünk akkénti nyilvánítá
sát, mint ez Tisza Kálmán képviselőtársunk indít
ványában kifejezést nyert. Hiszen, t. képviselőház, 
a nemzetiségi bősz fanatikusokat és bérencz ügy
nököket kivéve, mindenki kénytelen megvallani, 
hogy nemzetiségnek nemzetiség elleni fölhaszná
lása soha sem volt magyar politika. Ezen átkos 
politikai üzletet a magyarországi és birodalmi né
pek megnyomoritására a bécsi ármányos reactio 
találta föl, hozta virágzásba és zsákmányolta ki. 
(Helyeslés.) A magyar törvényhozás emberiebb, 
igazságosabb és bölcsebb volt mindenkor, hogy
sem a méltán féltett nemzetiségi érdekeket egy
mással ellentétbe helyezni, s ekképen az elnyomás
nak mind az elnyomó, mind az elnyomottak szá
mára mérges gyümölcsöket termő rendszerét föl
állítani csak meg is kisérlette volna. (Helyeslés.) A 
magyar tisztán belátja és mélyen érzi, hogy a 
kölcsönös szeretet és bizalom szálai erösebbek min
den más köteleknél: épen azért óvakodandik min
den oly lépéstől, melyet nem az emiitettem két 
nemes érzelem sugallaná neki. Énnekem legkisebb 
kétségem sinesen,liogy horvát,román, szerb, német, 
tót és ruthén derék polgártársaink az országgyű
lésnek mind 1861-ben, mind az ujabb alkalommal 
ismételve ünnepélyesen nyilvánított ígéretében — 

habár, nem tőlünk függő visszás helyzetünk miatt, 
ezen Ígéretet törvényjavaslat formájába nem önt-
hetnők is — meg lesznek nyugodva, és azt, mint 
őszintén adott, kötelező erejű, ennélfogva a lehe
tőség első perczében mindenesetre komolyan be
váltandó magyar becsületszót, bármily körülmé
nyek közt is aránytalanul többet érőnek tartand-
ják az oly váltónál, melyet a bécsi diplomaták 
fizetési határidő kitétele nélkül a „Gleichberechti-
gung aller Nationalitaten" nevű, hála Istennek 
napról napra roszabb hitelben álló czégre szoktak 
kibocsátani. 

Szabad legyen még Besze tisztelt képviselőtár
sunknak a kertészet köréből vett hasonlatosságára 
vonatkoznom. En is azon véleményben vagyok, 
hogy őseinkről ránk maradt szoros kötelességünk, 
lelkünk szent igyekezetével ápolni alkotmányunk 
gyökereit. Azt a pillanatot tartanám én végzettel
jesnek hazánkra és nemzetünkre nézve, midőn 
eszünkbe jutna, szabadságunk fáját, az ősi alkotmá
nyosság és függetlenség földéből, melyben fölnőve 
megerősödött és annyi század viharaival daczolt, 
egy más, idegen, természetével ellenkező földbe 
átültetni: mert meg vagyok győződve, hogy a leg-
buzgóbb és legjelesb kertészek öntözése da
czára, a helyett hogy fölvirágzanék, elhervadna 
és gyökerestül kiveszne. Pedig dicső Kölcseynk sze
rint: van a minek fentartása a boldogságnál és élet
nél többet ér, s a minek elsülyedése gyötrelem, 
és halálnál rettentőbb : az alkotmányos szabadság. 
Boldog, ki azt bírhatja! 

Egyébiránt Tisza Kálmán indítványát, telje
sen kifejezve látván benne meggyőződésemet, egész 
terjedelmében pártolom. (Fölkiáltások: Folytassuk 
holnap as ülést!) 

E l n ö k : Mint látom, a ház többsége az ülés 
befejezését kivánja: ennélfogva az ülést föloszla
tom. A vitatkozás holnap folytattatni fog. 

Áz ülés végződik d. u. 2 3/4 órakor. 




