
'* 

LXXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 6. 1866.) 105 

LXXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. deczember 6-dikán 

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 . 

Tárgyal: A Tisza Kálmán és Deák Ferencz fölirati indítványai fölötti tárgyalás folytattatván és befejeztetvén, az előbbié 
félrevettetik, az utóbbié pedig elfogadta tik. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 í/i órakor. 

E l n ö k : T. ház! A jegyzőkönyvet Joannovics 
György vezeti, a szólani kívánókat jegyzik Rá
day László gr. és Tóth Vilmos. A mai ülés első 
tárgya a tepnapi ülés jegyzőkönyvének fölol
vasása. 

JoannOViCS G y ö r g y j e g y z ő falvassá a de
czember 5-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A fölirati indítványok fölötti tanács
kozás folytattatik. 

T ó t h TilmOS j e g y z ő : Kacskovics Ignácz! 
(Eláll! Eláll! Halljuk!) 

KacskOViCS I g n á c z : A tanácskozás ötödik 
napján, annyi jeles u tán , figyelmet kérni a sze
rénység korlátin túlesnék, ha szükségét nem lát
nám kijelenteni azon eró's meggyőződésemet, hogy 
viszonyaink közt nem helyes azon dialektika, 
melynek éle a ház belsejének van fordítva: hisz 
mi mind egy alapon állunk, egyből indulunk ki, 
sez alap a hazaszeretet; és egy czélratörekszünk, 
s e czél az alkotmány helyreállítása. 

Én, a fölirat s 67-es bizottság munkálatának 
folytatásán tú l , mostani tanácskozásainktól egy 
magasb eredményt vártam: egy eró's közvéle
ményt teremteni, de nem csak itt, mint Budaváros 
érdemteljes követe monda, országosat, de túl a 
Lajtán is. Ha azon hatalmas erők, kik a tudomány, 
élet és szónoki tehetség szikráit egymás ellen szór
ták jobbra-balra, ezt oda fordítják, hol óhajtásaink 
akadályai léteznek, kifejtik, megismertetik jog
alapjainkat, melyeket a legviharosb idők a biro
dalom fentartására elégnek találnak, s kifejtik 
elleneinknek a birodalmat tönkre tevő ügyetlen
ségét : végre az igazság elhat oda is, a hol ajtót zár
nak előtte. E capacitatió czélszerűbb eszköz a ne-
gationál: őseink birtokon belül éltek e fegyverrel, 
de a birtokon kivűl lévőt Isten különös kegyelem 
nélkül birtokon kivűl hagyja. A capacitatió eszkö
zén kivűl van-e eszközünk az alkotmány vissza
szerzésére, miután őseink 1687-ben lemondtak az 

KÉPV. H. NAPLÓ. i866/6- ni. 

ellenállási jogról ? Igen, egy hatalmas fegyver: az 
ős anathema. 

A részletezést, a hosszura nyúlt s már meg
unt ötnapi vitatkozás miatt, elhagyom; pedig a 
történet és jogtudomány sokat jegyzett föl, miket ép 
e helyen kellene illustrálniin usum Delphini. Tehát 
csak per apices. Ki nem tudja, hogy az ős vezérvá
lasztásnál kötött kétoldalú szövetségben a vezérnek 
hűséget, a nemzetnek törvényei megtartását, a köz 
jókban részesülést, és a mi fő, az ország s vezér 
tanácsából ki nem zárathatást biztosították ? Sanc-
tio: halál az alattvalóra, s anathema a vezér- és 
örökösökre, ki a szövetséget sérti. í m e , e kevés 
szókban foglalt alkotmányban megvan az alkot
mányos garantiák minden kelléke : ezért lelkesült 
s lelkesül a nemzet érte, s a mellett, ki azt védi, 
haraggal fordul el attól, ki azt sérti, ezért él ezer 
év után is lelkünkben s lelkesülünk érte; míg a 
lajtántúli doktorok által alkotott s mától holnapig 
élő constitutiók mellett csak az lelkesül, ki érte s 
általa fizettetik. Ez ős anathema uralgott törvé
nyeink fölött, s a keresztes hadak fegyverzörejé
vel törvénykönyveinkbe behozott ellenállási jog
nem változtatott rajta, s nem változott annak ki
törlése által. Ezt illustrálnom kellene; de elha
gyom , azon megjegyzéssel és corollariummal, 
melynek indokolására nincs idő, hogy törvény
hozásunké a dicsőség , hogy azt nyíltan törvény
be igtatta s ki is törölte, míg máshol titokban él 
ma is, s palotaforradalmak s a disponibilitásban 
levő fejedelmek lajstromában nyilatkozik. Mig élt, 
őseink nyilt méltósággal kezelték; s nekünk Vi
segrád és Siklós emlékénél nincs okunk pirulni, 
mint más nemzeteknek. Őseink e jogot föláldoz
ták a testvér-vér kíméletének s a korona tiszteleté
nek ; de nem is volt szükséges: mert, mint előtte 
és utána is, élt és él az ős anathema, mely milliók 
vérében él és működik, a trónt lelkesülve emeli, 
vagy tőle elfordulva sülyedni hagyja, a nélkül 
hogy érintené. Emlékezzetek József korára: ő kitért 
a hit-letétel elől, feledve, hogy a successio cum 
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onere vádit; fölforgatta az alkotmányt, mely 11 
-őse esküje által lepecsételt fidei commissuma volt. S 
az ős anathema minden tetteit sikertelenséggel ki
sérte. Bár kora legbölcsebbjei közé tartozott, s élte 
minden gondjait alattvalói boldogitására fordítá: 
az alkotmány elveszte fölött elszomorodott nemzet
ben, mint egy villámütésre, kihalt a szeretet, biza
lom, s vele a lelkesedés: tetszhalottá lett, mint ma. 
Legbölcsebb intézkedései, mint a sziklára vetett 
mag, nem vertek gyökeret, meglazultak az állam 
erei, Német-Alföld elszakadt, a gyönge töröktől 
is vereséget tűrni volt kénytelen, s végre is jó szán
dékai sikertelensége fölött megtört lélekkel, áldás
tól nem kísérve, szállt sirjába. íme az ó's anathema 
hatása. 

És ti, bölcs tanácsadók, csak magatok nem 
látjátok, hogy ez ó's anathema virraszt fölöttetek 
s teszi sikertelenné minden tetteteket ? hiusítja meg 
még a jót is a roszszal együtt? Nem érzitek, hogy 
a kihalt bizalom és megtört lelkesedés homály o-
sitá el Solferino s Szadova napjait? Az idő paran
csolja, rövid legyek; de az idő parancsolja nektek 
is, oldjátok meg az ős anathema hatását, varázsát, 
míg nem késő! 

Kövesse felséges urunk II. Lipótot: állítsa visz-
sza az alkotmányt, tegye le a varázst megoldó hi
tet; s mint Lipót 1793-ben a franczia forradalom 
iszonyaitól reszkető trónok közepett, szilárdan ki
áltsa Európának: „Értse meg Európa , hogy Ma
gyarországunkban,midőn az saját törvényei szerint 
korniányoztatik, s a közjó fölötti gondokban részt 
venni fölhivatik, felséges uralkodó házunk föltalá-
landja azon erős támaszt, mely legdühösebb ellensé
geinek is képes ellenállni." Tegye ezt felséges urunk. 
s a dermedt oroszlán, melyet a mesebeli bécsi dok
torok impune rugdaltak, mintegy delejütésre föl
ébred s megmenti a roskadozó birodalmat — míg 
nem késő. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Ráday László gr. jegyző: Csanády Sándor! 
Csanády Sándor: Tisztelt ház ! A tárgyalás 

alatti leiratból ismételve azon meggyőződésre ju
tottam, hogy a jelenlegi kormány — mely a nem
zet bizalmát nem birja, s mely ellen, ha felelős 
kormány volna, a legközelebbi időkben történt 
eljárásaért és mulasztásaiért perbefogási indítvány
nyal léptem volna föl a képviselőház előtt — a 
jelen kormány, mondom, egyátalában nincs hivatva 
arra, hogy az uralkodó és a nemzet közt fenálló 
nehézségeket eloszlassa, hogy a nemzet jogos és 
törvényes követeléseinek érvényt szerezzen, hogy 
királyaink által szentesített törvényeink életbelép
tetését eszközölje, azon egyszerű oknál fogva, mert 
maga e kormány legnagyobb ellensége a nemzetet 
egyedül boldogítható magasztos 1848-iki törvé
nyeknek. (Helyeslés a bal oldalon.) Állításom iga
zolásául legyen szabad megemlítenem a kormány 

; azon téves eljárását, hogy az uralkodónak a nem-
j zettel kiegyezkedésének egyik alapjául az úgyne

vezel t közösügyi albizottság munkálatának elfoga
dását jelenti: oly munkálatot, mely diplomatice 
nem létezik, mely. munkálatnak létezéséről magá
nak a képviselőháznak is csak magán tudomása 
van ; oly munkálatot, mely a nemzet alkotmányos 
jogainak egy nagy részét föladja, (Helyeslés balról) 
mely föláldozza az ország önállását, függetlenségét, 
(Helyeslés a szélső bal oldalon) s mely által a perso-
nálunio valóságos realuniová szándékoltatnék át-
alakítta tni. (Élénk ellenmondás jobbról, helyedés bal
ról.) A leirat a kiegyezés mulhatlan föltételéül tűzi 
ki továbbá annak szükségességét, hogy az állítandó 
ujonczok számának és szolgálati idejének megha
tározása, a hadsereg, a közvetett adók, az egyed
áruság és államadósságok mi módon kezelésének 
meghatározása iránti intézkedési jogok jövőre teljes 
hatalommal az uralkodóra ruháztassanak á t , mely 
jogok pedig, a legrégibb időtől fogva, a nemzet 

í sajátjai voltak. Tisztelt ház, ha a nemzet mindazon 
jogokról lemond, mely jogokról való lemondás 
tőle, mint a kiegyezkedés föltétele, követeltetik, 
úgy a nemzet megszűnik magyar alkotmányos nem
zet lenni, és Magyarország nem leend más, mint 
adófizető provincziája a német-osztrák tartományok
nak. (Helyeslés a szélső halon.) 

Ú g y látszik, a kormány a leirat készítésekor 
számításba vette azon elvi változásokat, melyek 
némely politikai körökben észlelhetők; számított 
továbbá a nemzet megpuhitására. 

Számításának egy részében valóság'gal nem is 
csalatkozott. Ugyanis, ki hitte volna — mi pedig 
megtörtént — hogy ugyanazon férfiai e hazának, 

I kik 186l-ben a nemzet közakaratával találkozott 
\ föliratot készítették, ez országgyűlést oly közösügyi 
munkálattal lepjék meg, mely közös ügyek létezését 
én ugyan soha el nem ismerem, mely munkálat
nak elfogadása alkotmányunk megsemmisítését 
fogná okvetlen maga után vonni? (Helyeslés a szél
ső bal oldalon.) 

Azonban, hála a nemzet sorsa fölött őrködő 
gondviselésnek! e számítás másik része nem tel-

; jesűlt: mert a nemzet a rája nehezedett súlyos nyo-
j mások alatt sem puhult meg. Jelenleg is ragasz-
I kodik ősi alkotmányához inkább, mint valaha, és 
! kész tűrni, mint tűrt 17 szenvedés teljes éven ke
resztül, mintsem királyi esküvel szentesített törvé
nyei közül csak egyet is föladjon. 

Ugyanazért óhajtom, hogy az országgyűlés 
föliratában mondassék ki, hogy a képviselőház, az; 

í alkotmány tökéletes helyreállítása előtt, se ország-
gyülésileg, se küldöttségileg, vagy bizottságilag 
munkálkodni nem fog; mondassék ki, hogy a kép
viselőház a kir. leiratban kijelölt egyezkedési ala
pokat el nem fogadhatja,, hacsak árulója nem akar 
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lenni alkotmányának, nemzetének és hazájának. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon.) Következőleg kéres
sék föl ő felsége az alkotmánynak, mely a nemzet 
sajátja, melynek gyakorlatában erőszak által gá-
toltatik, hovahamarább visszaállíttására. 

Deák Ferencz képviselőtársunk a f. évi no
vember 17-én kelt kir. leiratra készítendő fölirat 
tárgyában beadott indítványának azon részét ille
tőleg, melyben az alkotmány helyreállítása előtt j 
is kívánja az úgynevezett közös ügyi küldöttség 
munkálatát folytattatni, nyilvánítom, hogy én azt 
se jogosnak, se következetesnek, se méltányosnak 
nem tartom : (Elénk ellenmondás a jobb cldalon) jo
gosnak nem, mert az absolutismus nyomása alatt 
összehivatott jelen országgyűlése magát a,z ország 
alkotmányán és alkotmánya biztosítékainak vissza- | 
követelésén túl hivatottnak nem érezheti, és egy-
átalában nincs jogosítva arra, hogy a létező, de a i 
tényleges hatalom által gyakorlatából kiszorított 
törvények érvényét, vagy ezeknek megváltoztatá- j 
sa iránt bármely egyezkedést vagy alkut hozzon i 
létre; következetesnek nemi mert az tökéletes el-
lentéte 61-iki mindkét föliratnnknak, mely fölira- •' 
taink egyik készitője maga Deák Ferencz képvi- j 
selőtársunk volt; méltányosnak nem, mert abból, 
hogy egyes képviselők nézetei, elvei megváltoztak, 
egyátalában nem lehet azt következtetni, hogy az 
országos közvélemény is változáson ment keresz- \ 
tül. Már pedig köztudomású dolog, hogy a 61-iki j 
második föliratban kimondott elveket az ország ; 
nagyobb része (Egy hang a led oldalról; Az egész 
ország!) magáénak vallotta, sőt a bizottsági gyüle
kezetek is azok elfogadása mellett nyilatkoztak; j 
minthogy pedig a 61-iki évtől fogva a tanácsko- j 
zási termek zárva, a sajtó lenyűgözve tartattak, j 
következőleg a közvélemény nyilvánulhatásának I 
tere nem volt: nekünk más közvéleményt elfogad- j 
nunk nem szabad, mint mely a 61-iki évben ala- | 
kult, annyival is inkább, mert könnyen fölmerül- j 
hetne azon kérdés, vajon a jelenlegi országgyűlés, j 
mely az önkény uralmának befolyása alatt műkő- { 
dik, valódi, igaz és megmásitlan képviselője-e a 
nemzet akaratának? Ura im! eljöhet a nap, midőn í 
a nemzet fölszabadult közvéleménye határozottan [ 
tiltakozni fog mind az ellen, a mi most történik. 
Gondolják meg önök, vajon tanácsos-e ezen eshe- j 
tőséget elősegíteni azzal, hogy alkotmányunknak 
helyreállítása előtt az alkudozások sikamlós ösvé- j 
nyén tovább is haladjunk. 

En részemről azon meggyőződésben vagyok, j 
hogy ilyen eljárással egj borzasztó viharnak hin-
tenők el magvait : és azért, nem akarván, hogy az 
abból származható súlyos felelősség terhe bármikor 
engem is érhessen, óhajtván a közös ügyi munkála
tok megsemmisítését, a küldöttség föloszlatását, 
azokkal szavazok, kik az alkotmány helyreállítása 

előtt se országgyüíésileg, se küldöttségileg mun
kálkodni nem fognak. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Vay Lajos báró! (Zaj. 
Eláll! Eláll!) 

Vay LajOS b . : T. ház! A jogfolytonosság, 
melynek életbe léptetését ismételt föliratainkban 
kértük, a kegy. kir. leiratban csak elvileg ismer
tetik el ; de a már 18 évig tartott gyakorlati taga
dás mellett tovább is megmaradni szükségesnek 
tartja. I ly leverő helyzetben azt hiszem részemről, 
t. ház, nincs egyéb más teendőnk, mint az, a mi a 
két előttünk fekvő indítványban tanácsoltatik, t. i. 
ismételve fölírni, törvényes kívánságaink meg
adását újból kérni, kérni a minisztérium kinevezé
sét s a hatóságok mielőbbi visszaállítását. 

A mennyire lehet, nem akarván ismétlés hi
bájába esni, csak az utolsóra teszek egy pár észre
vételt. Mindenek előtt azon ellenvetés tétetett túl a 
Lajtán, és ez ismételtetett némelyek által innen a 
Lajtán is ezen utóbbi kívánságaink irányában, 
hogy ha a felelős minisztérium kineveztetnék, a 
helyhatóságok helyreállíttatnának azelőtt, míg a 
törvényes, ujolag behozandó állapot rendezve és 
tökéletesen szervezve volna, akkor zavarok, össze
ütközések állnának elő a kormány különböző ága
zatai és a hatóságok között. De vizsgáljuk, t. ház. 
hogy most, midőn még az absolut hatalom uralko
dik az országban, midőn ugyanazon forrásból ve
szik a tisztviselők rendeleteiket: milyen egyetér
tésben működnek a kormánynak különböző kö
zegei ? 

A májusi fagy által az országnak számos és 
terjedelmes vidékein ínség állott be. Ezen uralko
dó ínségben szenvedőkön ő felsége magasztos hi
vatásánál fogva segíteni akart. A magyar kir. hely
tartótanács is kinevezett biztosok által elhatáro
zott utón a segélynyújtást elrendelte. Ez meg is 
történt. A segélynyújtás egyik ága volt, hogy 
nagymennyiségű gabna, búza, mint vetőmag, 
a szűkölködők közt kiosztatott. A hatóság, mű
ködő hivatalnokai által , és — miről magán 
és hírlapi tudósítások tanúságot tesznek — ezen 
hatóságok hivatalnokai annyira karöltve jár
tak el a pénzügyi és adószedői hivatalokkal, 
hogy, midőn a búza, visszafizetendő kölcsön fejé
ben, ina kiosztatott, más nap ezen hivatalnokok ál
tal adóhátralék fejében foglaltatott le. Igaz, ment
ségül szolgálhat ezeknek az, hogy — a bureaukra-
tiai nyelven szólva — „Praecedenzfalla-ra hivat
kozhatnak, mert 1863-ban az aszály alatt okozott 
ínségben hasonló volt az eljárás. 

De menjünk tovább. A szerencsétlen hadjárat 
folyamának vége felé egy rendelet érkezik a ható
ságokhoz, hogy az ujonezokat mentül előbb ki 
kell állítani. A hatóságoknak élén állók nem tar
tották idő- és czélszerünek a szokott utat követni,, 
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hanem fölszólították a községeket, állítsanak ön-
kényteseket. A községek erre rá is állottak; az erre 
megkívántató összegeket kivetették leginkább azok
ra, kiknek fiai jöttek sorozás alá. Ezek legnagyobb 
megerőtefcéssel kifizették a rajok kivetett összege
ket, mert a hivatalnokok által biztosíttattak, hogy 
így fiaik mentve lesznek a katonai kötelezettségtől. 
De alig egy pár hét múlva érkezik egy ujabb ren
delet, mely által meghagyatik, hogy az ez évbeli 
katona-kötelezettek mind besorozandók, mind so
rozás alá vetendők. S igy azok, kik pénzzel, kik 
helyettesítés által fölmentve hitték magokat, mert 
biztosíttattak a hivatalnokok által, más rendelet 
következtében besoroztattak. 

Azt hiszem, ha a magyar minisztérium kine
veztetnék, a hatóságok rögtön helyreállíttatnának, 
talán az átmenet első időszakában állanának be 
némely súrlódások; de hogy ezek az országra és 
lakosaira oly káros következéssel lennének, mint 
csak az általam most fölhozott esetek, azt nem hi
szem, pedig daczára a hirlelt kormányzati egység
nek, a kormányzat különböző ágai között ily ese
teket még számosakat lehetne fölhozni. 

Az előttünk fekvő két indítvány a föliratra 
és a fölirat szükségére nézve egyetért; de mi a 
legközelebbi teendőnk ? mit kell legközelebb elha
tároznunk ? ez iránt nagy a kettő közt a különb
ség. Én e tekintetben pártolom t. képviselőtársam 
Deák Ferencz indítványát: pártolom pedig azért, 
mert azt látom, hogy a velünk e tekintetben egyet 
nem értők is föl akarnak irni, miből azt következ
tetem, hogy minden reményről, törvényes kívá
nalmaink teljesitése iránt, még ők sem mondottak 
le — le talán elvileg, de gyakorlatilag nem — 
mert föl akarnak irni; pártolom továbbá azért, 
mert bár igen sokféle szépet hallottam a követke
zetességről mondani, mégis meggyőződésem csak 
az marad, hogy tőlem a következetesség azt kí
vánja, a következetesség mellett nézetem szerint 
addig meg kell maradni, határazásunkat addig 
fen kell tartani, míg nem változtak meg a viszo
nyok, míg nem multak el, míg nem szűntek meg 
az indokok, melyek bennünket a határozat hozata
lára indítottak. Ha ezt ily változások előtt tennők, 
akkor a következetlenség súlyos hibájába esnénk, 
melytől óvakodnunk kell. 

T. képviselőtársam Várady Gábor, még egy 
más nézetet is fejtett ki a következetességről. Azt 
állitá, ha a haza java kivánja, azt oly szorosan 
követni nem kell; essünk inkább a következetlen
ség hibájába, de tegyük azt, mit a haza java kivan. 
(Fölkiáltások bal felöl: Ezt nem mondta!) Én úgy 
emlékezem, hogy t. képviselőtársam Várady Gá
bor ezt mondta. 

Várady Gábor: Nem mondtam! 
Vay LajOS b . : Én tehát igy fogva föl a dol

got, igy levén meggyőződve, erre akarok felelni. 
Hogy ily eshetőség beállhat, nem tudom; de söt 
épen azt hiszem, hogy a következetesség mellett 
maradva, nem hogy kárt tennénk a hazának, de 
talán épen annak javát mozdítjuk elő. 

Továbbá — meglehet, hogy ismét csalatko
zom — még egy észrevételem van t. Isépviselő-
társam Várady Gábor egy kitételére. Mint mon
dom, nem tudom, hogy csalatkozom-e ; de ugy vé
lem, előadásában azt is hallottam, hogy midőn e 
ház többségét elemzé, átalánosságra átmenve, azt 
monda, hogy azzal vigasztalja magát, hogy az e 
házban létező többség nem többség az országban. 

Várady Gábor: Ezt mondottam! 
Vay LajOS b . : Én azt hiszem, hogy t. kép

viselőtársam, midőn ezt monda, a maga vélemé
nyét, saját meggyőződését kivánta nyilvánitani. 
En is ezt nyilvánitom, midőn állítom, hogy én 
egészen más véleményben vag3^ok; de egyszers
mind e véleményemet indokolni is akarom. Emlé
kezzünk vissza az országgyűlést megelőző idő
szakra, midőn ez kihirdettetvén, a választási moz
galmak az országban megkezdődtek, midőn a vá
lasztók összejöveteleket tartottak, midőn egyetlen 
egy út állt elő az országban, hogy a választók 
nyilváníthassák vélekedésüket: akkor a nagy több
ség tagadhatlanul oda nyilatkozott, hogy a kép
viselő-jelöltek ösmerjék el azon elveket, melyek 
1861-iki második föliratunkban foglaltatnak, és 
ezt röviden ki akarván fejezni, azt mondották: is
merjék el a képviselő-jelöltek Deák Ferencz elvét. 
Ha visszaemlékezünk azon időszakra, az igen t. 
képviselő-jelölteknek igen nagy része, csaknem 
többsége azon elvek mellett nyilatkozott, és ez el
vek mellett választattak el, és ezen elvek mellett 
vannak itt és munkálkodnak most is e teremben. 
És azt hiszem, igen nehéz volna bebizonyítani, 
hogy eddigi munkálkodásainkban mi bármely jo
gát a nemzetnek föladtuk volna, vagy bármely 
törvényes kívánságunkról most lemondtunk volna. 
I gy állván a dolog, ha most mégis más volna a 
többség véleménye ez országban, mint e házban: 
akkor a változás nem itt történt, hanem kellett 
volna kün történnie az országban. De én részem
ről se átalában a választók, de kivált tulajdon vá
lasztóim ellen ezen vádat emelni nem akarom. 

Csak még néhány szót a tárgyhoz ! Ha a 
Tisza Kálmán barátom indítványában ajánlott\hatá-
rozatot elfogadnók, akkor talán véleményem szerint 
a kormányra pressiot gyakorolnánk. Én nyiltan 
bevallom, részemről nem vonakodnám a pressio 
gyakorlatától, hanem csak akkor, ha meg volnék 
győződve, hogy ezen pressio oly erős, hogy az 
előttünk fekvő akadályokat elhárítani képes; de 
oly pressio, mely erre elég hatálylyal nem bir, ez 
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csak ellenhatást gyakorolván, csak súlyosítaná a 
helyzetet. 

Ismétlem, t. képviselőház, hogy a kiegyezke-
dés ösvényén tovább haladni nem lehet; de róla 
most visszalépni, most lelépni idő előttinek tartom. 
Ha csakugyan bekövetkeznék azon szerencsétlen 
idő, midőn törvényes kívánságaink teljesítése'tő
lünk megtagadtatnék; ha azok helyett oly oc-
troyált alkotmány elfogadása kívántatnék tőlünk, 
a melyre csak azért nem alhatunk rá, mert nem 
lehet, mert nem szabad: akkor, azt hiszem, elérke-. 
zendik azon idő, hogy érezve a lépés súlyos kö
vetkezéseit, de a kényszerűségnek engedve, le kell 
lépnünk ez ösvényről. De ezen lépést akkor köz
akarattal kell tennünk. Fölteszem a most velem 
más véleményen levőkről, hogy e lépést velem 
együtt teszik; de remélem, hogy ők sem teszik 
föl rólunk, kik Pest belvárosa nagyérdemű köve
tének indítványát pártoljuk, azt, hogy akkor mi 
nem fognék hazafiúi kötelességünket teljesíteni, 
mert már csak az ez iránti kétely is gyanúsítás 
volna, mit részemről határozottan visszautasí
tanék. 

Egész kiterjedésében pártolom Deák Ferencz 
indítványát. (Helyeslés és éljenzés a jobb oldalon.) 

R á d a y Lász ló gr . j e g y z ő : Domahidy Fe
rencz helyett László Imre! (Eláll!) 

Lász ló I m r e : Tisztelt ház! Miután ritkán 
van szerencsém igénybe venni a t. ház figyelmét, 
táplálom a reményt, hogy midőn ily fontos do
logban emelem szavamat, a tisztelt ház becses fi
gyelmével meg fog ajándékozni. (Szavazzunk! 
Halljuk !) 

A történet mutatja , hogy a népek tűrnek, 
szenvednek jobb jövő reményében, inig- a terhek 
hordhatók; de az is látható hogy a szenvedésnek 
is vannak határai. Az is történt, mint például 
most nálunk, hogy a népek a hatalommal, mely 
őket elnyomta, érintkezésbe bocsátkoztak jogaik 
visszaszerzése végett; de midőn kétségtelenné 
vált az, hogy a folytonos sértések a nép ezer éves 
államisága és függetlensége megsemmisítésére, az 
alkudozások a nép megpuhitására irányozvák: 
akkor igenis vélekedésem szerint az alkudozások 
kapuját be kell zárni, nehogy az alkudozások si
kamlós terére tántorgott nemzet önmaga nyújtson 
segédkezet alkotmánya megcsorbítására. (Helyes
lés a szélső balon.) Nekünk képviselőknek, kiket a 
nép, jogai visszaszerzése végett küldött ide, minden 
erkölcsi erőnket mérlegbe kell vetnünk, hogy az 
ily alkudozások meggátoltassanak. Hiszen, uraim, 
a jog fölött alkudni nem szabad, nem is lehet. (He
lyeslés a szélső halon.) Az alkotmányos nemzetek 
szótárában én részemről legalább ezen szót: con-
cessio, soha nem láttam. Sőt inkább ismét törhet-
len hűséggel kell ragaszkodnunk alkotmányunk

hoz, és azt hangsúlyozva meg kell mondanunk a 
népnek és Európának, hogy ezen páratlan abnor-
mis helyzetnek, a melyben vagyunk, t. i. hogy a 
magyar országgyűlés tanácskozik Magyarország 
nélkül, nem mi vagyunk okai. 

T. ház! Az 1849-iki szerencsétlen idők után, 
midőn a szabadság és igazság zászlaja elnyoma
tott — melyet nagyon roszul neveztek a bécsi 
körök szolgák forradalmi lázongásának, mert nem 
rabszolga nép törte szét ekkor lánczait, hanem 
ezen harcz egy nemzetnek ezer éves alkotmánya 
melletti j'ogos védelmi harcza volt — (Éljenzés a 
baloldalon) ez után beállottá siri halál csendje. De 
a solferinói véres dráma és leczke után 1861-ben 
összehivatott az országgyűlés. A tűrő nemzet meg
jelent, és mint egyes ember, egyező szívvel fölirt 
a királyhoz : „Add vissza, uram, alkotmányunkat \u 

A soha szavát meg nem szegő nemzet egész hatá
rozottsággal igért királyának hűséget, föltétlen bi
zalmat és kötelességének teljesítését; de az utolsó 
fölirat is, mely szerint, a mint itt is emlitve volt, 
minden magyar honpolgárnak magna chartája 
meg nem hallgattatván, az országgyűlés fölosz
latott, s ismét visszaállt a régi absolutismus. 
Négy esztendő múlva, mert tán észlelni kezd
ték némileg már a nemzet megpuhulását, ismét 
összehivatott a jelen országgyűlés is. Kétszer 
irt föl a nemzet; de már e fö Inatokban halványabb 
volt a nemzet akaratának szinezete, e föliratokban 
már lehetett talán látni, hogy a nemzet némileg 
meg kezd puhulni. E föliratokra érkezett a nov. 
1 7-dikei kir. leirat. 

T. ház! Ha e kegy. kir. leiratban csak egy 
sor volna is, melyet Komárom érdemes képviselője 
páratlan elmeéllel meg nem bírált volna, én is 
megkisérteném ezt tenni; de miután ő ezt már meg
téve, tenni hálátlan munkának tartanám. Csak azt 
jegyzem meg, mit a t. ház mind két oldala átalá-
nosan kimondott, hogy t. i. az el nem fogadható. 

De van még egy, mit mondani akarok róla. 
A jobb oldalnak csaknem minden érdemes szóno
kai érdekes beszédekben azt mutatták meg , hogy 
ezen kegy. kir. leirat mégis sokkal közelebb van 
hozzánk, mint az előbbiek voltak. Ha ez igy volna 
— mit én ugyan részemről nem látok — akkor 
vélekedésem szerint ezen kegy. kir. leirattól sok
kaljobban tartanék, mint az előbbiektől: mert míg 
a többi kir. leiratok mind a negativitás merev te
rén homlokegyenest állottak a nemzet követelései
vel szemben, addig biztosak voltunk, hogy senki 
sem fog hozzájok gravitálni; de ha csakugyan volna 
valami benne, tartok tőle, hogy gyönge lévén az 
ember, a nemzetet a jogfolytonosság sánczaiból ki
venné és az opportunitás terére so dorná.. (Helyeslés 
a bal oldalon). 

Szólok még pár szót. t. ház , a tanácskozás 
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tulajdonképeni tárgyáról , a két indítványról. 
Ezek két pontban megegyeznek egymással, de a 
harmadikban lényegesen eltérnek egymástól, s ez, 
a 67-es bizottság munkálkodásának kérdése. Pest 
belvárosa t. képviselőjének indítványa a 67-es bi
zottságot tovább munkálkodásra utasítja, míg 
Debreczen városa érdemes képviselőjének indítvá
nya azt meg kívánja szüntetni. T. ház ! ez idő sze
rint a közös ügyekről nem szólok; csak annyit 
jegyzek meg: minthogy láttam a 15-ös albizott
ság munkálatát a kegy. kir. leiratban, mely azt 
amúgy frisiben perceptumba is vette, szerintem 
veszélyesebb volna magánál a reichsrathnál, mert 
míg a reiehsrath, ámbár gyönge alapokon áll, nem 
tűr maga fölött — legalább kimondva — semmi 
hatalmat, addig a delegatio fölött, ha sikerülne is, 
ott virítana az absolutismus. (Helyeslés a baloldolon.) 
A 15-ös albizottság munkálatára nézve eszembe 
jut még Guizot franczia miniszter szava, midőn a 
kormányzást átvette s fölszólittatott, nyilatkozzék, 
mi módon fog kormányozni; a miniszter azt mon
d a : s E n az állam hajóját.a forradalom Scyllájaés 
legitimitás Charybdise közt fogom keresztülve
zetni." No tudjuk, hogy kormányzott. A 48-diki i 
februári vihar elsodorta őt urával együtt, 

Pártolom Tisza Kálmán indítványát. (Helyes- J 
lés a hal oldalon. Szavazzunk! Szavazzunk!) 

Tóth Vilmos jegyző: Fulepp Lipót! (Eláll! 
Eláll!) 

Fülepp Lipót: Elállók. (Éljen!) | 
Ráday László gr. jegyző: Eszterházy ist- \ 

ván gróf! (Eláll! Eláll!) 
Eszterházy I s tván gr . : Ha mindnyájan el

állnak, én is elállók. (Eláll! Zaj.Halljuk!) T. ház, 
a tárgy egészen ki levén merítve. (Igaz! Halljuk!) 
csak pár szóval akarom előadni, mi az én vélemé
nyem, és miért pártolom Tisza Kálmán képviselő
társam indítványát. A föíirati eszmének, melyben 
mindkét indítvány egyezik, indokolásához nem 
szólok, mert ezt úgy is elfogadjuk. A 67-es bizott
ság további munkálkodását én részemről hazánk | 
alkotmányos függetlenségének megóvására káros
nak tartván, nem akarom, hogy ezen bizottság 
munkálkodjék; és miután e czélt csak Tisza Kál
mán képviselőtársam indítványa, által látom elér
hetőnek, ez okból az ő indítványát pártolom. 
(Helyeslés a bal oldalon,) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Tóth Kálmán! (Sza
vazzunk ! Halljuk!) 

T ó t h K á l m á n : T. képviselőház ! A hozzánk 
érkezett kegy. kir. leiratnak azon részére vonatko
zólag kívánok rövideden, csak néhány szóval szó
lani, mely föltételeket tűz a nemzet elé, s nagy és 
becses jogok árán kinálja nekünk így áruba bocsá-
tandott alkotmányunk hulladékait. Az osztrák 
kormányférfiak — mert én jelenleg magyar kor

mányférfiakat nem ismerek, magyar kormányfér
fiak csak azok lévén, kik a felelős parlamenti rend
szer szerint, e ház többségének szellemében ala
kulnak — tehát az osztrák kormányférfiak föltéte
leket tűznek a nemzet elé, feledve azt, hogy fölté
teleket csak a győző tehet a legyó'zöttnek. Már 
pedig Ausztria Magyarországot soha sem győzte le. 
Idegen, rá nézve megalázó segélylyel egy icfc're 
leverte ugyan ; de hogy ö maga sem tekinti a 
nemzetet legyó'zöttnek, mutatja az, hogy velünk 
alkudozik; mutatja az, hogy az erején fölül s ide
gen segélylyel tőlünk elvett jogok birtokában 
máig sem érzi magát biztosnak, s szeretné, hogy 
birtoklásához a nemzet is beleegyezésével odajá
rulna. (Helyeslés.) De Magyarország se oly két
ségbeesett, se oly kiskorú, hogysem a vérével és 
vagyonával való rendelkezési jogot, melyet annyi 
évszázadon át megőrzött, s melyet a nemzeti akarat 
ellenében ma sem használhatnak mások sikerrel 
és biztosan, mondom, hogy e jogokat most egy
szerűen föladja. Épen az, hogy az osztrák kor
mányférfiak annyira szeretnék e jogokat körmeik 
közé kaparítani, mutatja, hogy e jogoknak mily 
nagy becse van. De ha ők ismerik e jogoknak 
értékét, ismerjük azt. t. ház, mi is. (Igaz!) Valóban 
megfoghatatlan volna, hogy az osztrák kormány
férfiak ily föltételeket tesznek Magyarországnak 
most is, jelenleg, midőn Ausztria az újabb esemé
nyek következtében oly tetemesen meggyöngült ; 
de Ausztriának szerencsétlen hadvezérei mellett 
mindig voltak még szerencsétlenebb statusférfiai, 
a kikhez képest ama szerencsétlen hadvezérek va
lóságos Július Caesarok. (Derültség.) 

Ámde épen azért, uraim, mert kedvező hely
zetünknek s erőnknek ilyen tudatában vagyunk : 
egyesítsük ezen erőt mérséklettel. Szépen monda 
azt egyik dicsőült képviselőtársunk,Szalay László, 
hogy az erőhöz semmisem illik jobban, mint a 
mérséklet, e kettőnek egyesüléséből támad a mél
tóság. Járuljunk ismételve ő felsége, a fejedelem 
személye elé; kérjük meg, hogy nevezze ki végre 
magyar kormányférfiait a parlamenti rendszer 
szerint, a nemzet választottai többségének szelle
mében ; kérjük meg, hogy adja vissza alkotmányos 
jogainkat, melyeknek legkisebbikéről sem fogunk 
soha önkénytesen lemondani; de se föloszlással, se 
más irányban ne fenyegetőzzünk, uraim: mert a 
fenyegetődzés az erős ellenében veszélyes, a gyön
ge ellenében pedig méltóságtalan. 

Van szerencsém Deák Ferencz ur indítvá
nyára adni szavazatomat. (Éljenzés a jobb oldalon.) 

Ráday László gr. jegyző: Bethlen Gábor-
gróf ! (Szavazzunk!) 

Bethlen Gábor gr.: Oly sok mondatott el, és 
nézetem szerint (Zaj) oly alapos érvek hozattak 
fel Tisza Kálmán képviselőtársam beadott indít-
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ványa mellett, hogy azokhoz ujakat adnom alig 
lehet. De nem is azon okból bátorkodom a t. ház 
ügyeimét igénybe venni; csak röviden indokolni 
akarom, hogy a két beadott indítvány közül miért 
pártolom én emezt, nem pedig a Pest belvárosa 
érdemes képviselője által benyújtottat. Ha arról 
volna csak szó, hogy mi, az ország képviselete, 
annak óhajait, illetőleg jogos követeléseit juttassuk 
ő felsége legmagasabb trónja elé, akkor föltétlenül 
magamévá tenném Pest belvárosa t. képviselőjének 
indítványát; de miután ezt majdnem egy év óta 
többször tettük legalázatosabb föliratainkban, s 
mindeddig legcsekélyebb siker nélkül, úgy hiszem, 
ideje volna, erélyesebb, határozottabb és a magyar 
országgyűlés méltóságával megegyezőbb állást 
foglalni el. Legalázatosabb föliratunkban tehát 
igenis kérjük és sürgessük is alkotmányunk azon
nali és teljes visszaállítását; de egyszersmind (Zaj.) 
jelentsük ki benne, mint azt a Tisza Kálmán által 
benyújtott indítvány javasolja, hogy a kiküldött 
bizottságok munkálataikat mindaddig megszünte
tik; míg alkotmányunkba, elvileg már a kormány 
által is többször elösmert jogainkba gyakorlatilag 
is visszahelyeztetünk. 

T. ház ! (Kis szünet. Egy hang a jobb oldalról : 
Halljuk már !) Szabad legj^en megjegyeznem, (Zaj) 
hogy ezen eljárásnak sem tulajdonítanék nagy 
sikert, hogy ha a kiküldött bizottságok munkála
tai (Zaj) csak ránk nézve tudnának hasznost és 
üdvöst kidolgozni; hanem megengedve, hogy né
hány bizottság munkálata hasznos és sürgetős 
ránk nézve, az tagadhatlan, hogy a fő bizottság-, 
mely körül forog a tulajdonképeni kiegyenlítési 
kérdés, értem a 67-es bizottság működése főleg 
szükséges, sőt elkeríilhetlen az osztrák kormányra 
és birodalomra nézve. (Zaj.) Ugyanis bajos volna 
föltenni, hogy e bizottság oly valami javaslatot 
adjon a ház elé, mely által Magyarország vala
mely uj vívmányt nyerjen, oly jogot, melyet az 
alkotmány értelmében addig nem birt. Nem mon
dom, hogy mindezen jogokat az ország mindig 
gyakorolta; de csak azért* nem gyakorolta, mert 
a kormány többnyire bitorolta leplezetlenül, mi
dőn erősnek vélte magát, és elvileg- elismerte azok
hoz való jogainkat, midőn bajban volt. í g y volt 
ez a mohácsi vész óta mindig, és — mint tapasz
taljuk — tart maiglan. 

Többször haliám fölemlíteni e házban, hogy 
ha a marczius 3-ikai kegy. leirat után munkálkodá
sunkat folytattuk, nincs ok arra, hogy azt ma, 
midőn a nov. 1 7-ikei sokkal kedvezőbb, félbeszakít
suk. De úgy hiszem, t. ház, hogy a marcziusi és a 
novemberi leirat közt lefolyt nyolez hónap ele
gendő idó't nyújtott a kormánynak fölhagynia tét
lenségével, és meggyőznie bennünket, hogy eddig 
követett politikáját megváltoztatja; hogy pedig 

csakugyan hosszú nyolez hónap volt, mutatja 
azon körülmény, miszerint elegendő volt arra, 
hogy Ausztriát századokon át folytatott hagyo
mányospolitikájáról leszorítsák, elegendő volt arra, 
hogy ez, még a minap oly rettentő katonai hata
lomnak vélt birodalom, egyik legszebb provincziái-
ról le kellé, hogy mondjon, sőt ha a jelek nem csal
nak, még nagyobb veszteségeknek nézhetünk elibe. 
Valóban, ha a kormány mindaz idő alatt nem győ
ződött meg arról, hogy egy kielégített Mag-var
ország nélkül még csak árnyéka sem marad a 
régi hatalmas Ausztriának, (Zaj) úgy megbocsát
ható nekünk, ha mi példátlan türelmünket valahá
ra kezdjük elveszíteni. A mi a két kegy. kir. leirat 
közti különbséget illeti, azt, megvallom, magam is 
találok, a mennyiben a marcz. 3-ikai leirat semmit 
sem ígér, a nov. 17-ikei leirat igér valamit. De na
gyon megköszönjük! Ugyanis, megtagadja épen 
alkotmányos jogaink azon részét, mely nélkül 
(Zaj) mit sem ér a többi. 

Legyen szabad a tegnap hallott egy beszédre 
egy megjegyzést tennem. Oláhfalu t. képviselője 
azt monda, hogy ő, mint erdélyi képviselő beszél. 
(Zajj Tudtommal Magyarországon erdélyi vá
lasztó-kerület nem létezik; sőt úgy tudom, hogy a 
t. ur Udvarhelyszékben fekvő . Oláhfalunak kép
viselője, mint ilyen pedig- se esetleg, se oppor-
tunitásból, se kegyelemből nem foglal helyet az 
ország házában, hanem csupán azért, mert sarka
latos törvényeink értelmében Udvarhelyszék Ma
gyarország egy törvényhatóságát képezvén, a kép
viseleti joggal fölruházott Oláhfalu őt küldte ide, 
hogy hazánk, illetőleg Magyarország javára tehet
sége és belátása szerint közreműködjék. 

Pártolom Tisza Kálmán indítványát! {Sza
vazzunk !) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Bánó Miklós ! (Sza
vazzunk!) 

Bánó Miklós : T. ház! Zavarban vagyok, 
miként állítsam össsze szavaimat oly röviden, hogy 
a különben is már kimerült figyelmet csak legrö
videbb időre vegyem igénybe. 

Bevallom, hatalmas érveknek tartom azokat, 
melyeket azon tisztelt képviselők ajkairól hallot
tam, kik Debreczen városa érdemes követének vé
leményén vannak. Átérzem én is azok valóját: 
mert a legbensőbb meggyőződésnek, legőszintébb 
hazafias aggodalomnak hangjait csak az nem fogja 
talán átérezni, kinek önző kebeléből kialudt a ha
zaszeretet szikrája. 

Ha arról volna szó, hogy oly kormánynyal 
szemben, melynek rendszere, önhibái és vétkei 
miatt, már is lehetetlenséggé lett, oly kormány-
nyal szemben, mely a königgratzi argumentumok 
után sem adott vissza semmit a nemzetnek lefog
lalt jogaiból, kell-e ily kormánynyal szemben to-
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^vább is a kiengesztelés terén haladnunk: akkor 
<én szintén „nemmel" felelnék: mert a mely kor
mányt a birodalmat alapjaiban megrenditő esemé
nyek sem eapacitáltak, azt az országnak kibékü-
lési hajlama sem fogja capacitálni. Ilyen, minden
kitől elhagyatott, senkitől nem támogatott kor
mányrendszer irányában az országgyűlésnek egy 
határozott föllépése ezt végtelen zavaraiban talán 
hamarább bírhatná coneessiók megadására, mint 
egy engesztelő taktika. Eddig értem Debreczen 
városa követe indokainak logikáját, s eddig kö
vetném is. 

De nem szabad ignorálnom egy tényt, mely 
a ház factuma : a 15-ös albizottságnak két közre
tett munkáját, mely két irányban tévé már meg, 
bár ellenkező hatását. Ben az országban aggo
dalmakat szült: ezeket meg kell szüntetni, vagy 
capacitálólag, vagy egy tökéletesb mű közretéte
lével. Kün hajlamokat ébresztett, de talán illusi-
ókat i s : a hajlamokat ápolni kell, az illusiókat 
oszlatni. Nekünk tehát, minekutána az alkotás te
rére már kiléptünk, kell, hogy tovább is két irány
ban működjünk: szólanunk kell a birodalom túlsó 
népeihez; de kell szólanunk a magyar nemzethez 
is. Kell szólanunk, mert a kezdeményezést ránk 
ruházták; kell, mert mint alkotmányos életet élő 
nemzet, mi e közkérdésekhez leginkább szólha
tunk gyakorlatilag. Szólanunk kell a birodalom 
túlsó népeihez oly őszinteséggel, minő a magyar 
nemzetnek jellemvonása, oly hazafiúi szilárdság
gal, minő azon nemzeteknek sajátja, melyek mély 
alkotmányos öntudattal bírnak ; de szólanunk kell 
egyszersmind oly szomszédi jó indulattal , minő 
szükséges arra, hogy a köztünk fenforgó, még 
tisztába nem hozott kérdések mindkét résznek meg
elégedésére s hasznára dőljenek el. De szólanunk 
kell a magyar nemzethez is, hogy eloszlassuk azon 
aggodalmát, melynél fogva a 15-ös bizottság mun
kálata által szabadságát és alkotmányát véli meg
támadva. 

Nem tudom, minő lesz a 6 7-es bizottság ezen-
tuli munkálata • de annyit előre is nem tartok fö
löslegesnek kinyilatkoztatni, hogy én, tisztán meg
győződésem auctoritását követvén, azokhoz fogok 
sorakozni, kik a szabad alkotmánynak, a függet
len magyar államnak több jogot akarnak re-
serválni, mint a mennyi az alválasztmány két vé
leményében fentartatott. Tisztelt ház ! En érzem a 
népek szövetkezésének éltető melegét, érzem azon 
fokozott erőt, melyet ily szövetkezés, belül minden 
önkény, kivül minden ellenséges megtámadás el
len kifejthet; de önmagunkban is érzek annyi 
erőt, melynél fogva Ausztriának suprematiáját nem 
fognók tűrni. Ausztria lehet társországa Magyar
országnak, de Magyarország Ausztriának provin-

eziája nem; Magyarország lehet hatalom Ausztria 
nélkül, de Ausztria Magyarország nélkül nem. 

És minthogy ennek valóját érzem, sőt igy 
vagyok meggyőződve, nem félek az egyezkedés 
veszélyétől. Én épen azért akarom a nép-szövet
kezést megkisérteni, hogy, a rókák és óriási kígyók 
ellenében, valahára már e birodalomban is az em
berek uralma kapjon erőre, mely szörnyek ellené
ben egy ember maga, a szép mese szerint is. nem 
tudott boldogulni. Az idő rövid. (Ugy van! Sza
vazzunk!) A munka nehéz! Ha az alkotás nagy 
művét a ránk rohanó események félbeszakítanák, 
a felelősség már is azokat fogja terhelni, kik annak 
keresztülvitelében mindig zsarnoki önkénynyel 
akadályoztak; de ha az elfecsérelt drága napok 
után, most, az éjnek talán utósó órájában még ki
bontakozhatunk , legnagyobb részben mienk a di
csőség ! 

Pártolom Deák Ferencz indítványát. 
Ráday László gr. jegyző: Gál Péter! 
Gál P é t e r : Tán nem követek el szerényte-

lenséget, t. ház, ha én, ki amúgy is ritkán vettem 
igénybe a ház türelmét az országgyűlés tartama 
alatt, most annak figyelmét csak néhány perezre 
kikérem. 

Azok, miket e házban a tárgyalás alatt levő 
két inditvány megvitatása folytában kimondottak, 
engem még jobban meggyőztek arról, hogy e 
háznak a 61 óta szerzett tapasztalatokból merített 
azon fölfogása helyes, hogy egyedül a nyílt és ha
tározott föllépés az, mely most minket leginkább 
ezélhoz vezet, nem pedig azon meddő és eredmény
telen alkudozás és útegyengetés, melyet eddig kö
vettünk. Csak egyetlen pillantás a kir. leiratra 
mindenkit meggyőz, hogy a ház csaknem átalá-
nos odaadó engedékenysége mennyire számítta
tott be a mi javunkra és jogos kívánalmaink telje
sítésére. Igaz, hogy sokan ebben nagy közeledést 
látnak; én ugyan részemről nem látok. Sokan lát
ják benne a felelős minisztérium és helyhatóságok 
visszaállítását; de ez csak úgy van benne, mint 
volt az egyszeri czigány levelében a rák. (Derült
ség.) Nem passivitás, nem semmit tevés által aka
runk czélt érni, hanem annak nyílt és határozott 
kij'elentése által , hogy addig, míg e viszás hely
zetben vagyunk, kezünk] úgyszólván meg van 
kötve, semmit törvényesen nem cselekedhetünk, 
mert erre mulhatlan kellék a független és önálló 
működési tér. ez pedig csak a teljes és tettleges, nem 
pedig elvi restitutiója alkotmányunknak. Ezek 
szerint következik, hogy mi akarunk cselekedni, 
de csak akkor, ha ezt törvényesen tehetjük. 

Téves fölfogás e szerint a határozott föllépést 
szakítással egyértelműnek nevezni — hacsak 
nem az én felfogásom szerint értelmezzük a sza
kítást. Mert igenis szakítás ez annyiban, a meny-
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nyiben mi szakítani akarunk azon törvénytelen és 
hívatlan közegekkel, kik mindeddig pénzünkkel 
és vérünkkel rendelkeznek. Igenis szakítani akarunk 
azokkal, hogy az ország mind bel, mind kül ügyei
nek ránk nézve áldástalan kezelése hova-hania-
rább megszűnjék, s ez ügyek az illető jogos ke
zekhez, a magyar nemzet parlamentáris kormányá
nak kezéhez tétessenek vissza. 

Ezen készakarva igen röviden okadatolt föl
fogásomból merített erős meggyőződés az, mely 
parancsolja nekem, hogy Tisza Kálmán indítvá
nyát egész terjedelmében elfogadjam. (Helyeslés a 
bal oldalon. Szavazzunk!) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Bartal György ! (El
áll! Eláll!) 

B a r t a l G y ö r g y : T. ház ! Egynéhány szó
val kívánom csak szavazatomat indokolni. A múlt 
ülésszak tárgyalása folytán alkalmam volt kifej
teni azon álláspontot, melyet én t. képviselőtár
sam Deák Ferencz indítványának első része irá
nyában elfoglalok; miért is annál inkább föl
mentve érzem magamat a morális kötelezettségtől, 
a legutóbb érkezett kir. leirat taglalásába, illetőteg 
védelmébe bocsátkozni: mert ezúttal már ugyan
ezen indítvány második része kilátásba helyezi 
azt, hogy a t. ház a kegy. kir. leiratban foglalta
kat kellő figyelemmel és tisztelettel fontolóra 
veendi akkor, midőn a 67-es bizottság javaslatát 
elkészitendi; és mert ezen kegy. leirat tüzetesen, 
habár szokatlan, de félre nem ismerhető jó akarat
tal vonatkozva a 15-ös bizottság munkálatára, sőt 
annak nagy részét elfogadhatónak kijelentve, vé
leményem szerint érdemleg csak is a 67-es bizott
ság leendő javaslatával egyetemben és szoros 
összefüggésben leendtárgyalható. Ez okból is, illő 
tekintettel a t. háznak már kimerült türelmére, fö
löslegesnek tartottam azok czáfolatába bocsátkoz
ni, a mik e háznak jobb és bal oldaláról többé-ke-
vesbbé futólag a kir. leirat ellen elmondattak ; és 
így észrevételeimet az alkalomra fentartva, melyet 
az általam kiemelt indítvány kijelöl: ezúttal egy
szerűen kijelentem, hogy annak elfogadására, 
mint nézeteimhez legközelebb állóra fogok sza
vazni. (Szavazzunk! Szavazzunk!) 

Ráday László gr. jegyző: Nagy Ignácz! 
(Nincs jelen! Szavazzunk !) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Simay Gergely ! (El
áll! Eláll!) 

E l n ö k : T. ház! Távol legyen tőlem a szán
dék , túlterjeszkedni azon jogkörön, melyet a t. 
ház megbízásából itt mai nap gyakorolni szeren
csém van. Nem akarok tehát semmi tekintetben 
oda hatni, hogy ha még nem méltóztatnak az időt 
elérkezettnek látni, a szavazást már most kitűz
zük; azonban reménylem s hiszem, nem fogja a 
t. ház rósz néven venni tőlem, ha azon majdnem 
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1 átalánosnak mutatkozó kívánsággal szemben, hogy 
már végeznök be a tanácskozást, azt bátorkodom 
javasolni , méltóztassanak megengedni, hogy ol
vastassanak föl a fölirottak nevei: mert így senki 
sem állhat el, nem tudván, vajon a rá következők 

[ elállanak-e. Ha sikerűi, jól van; ha pedig nem, 
| akkor méltóztassanak tovább szólani. (Helyeslés.) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Simay Gergely ! (El
áll! Eláll!) 

S i m a y G e r g e l y : Nagyon elbizakodottnak 
kellene lennem, t. ház, ha hinném, hogy oly sok 
jeles szónok után, kik a szőnyegen levő, és a sző
nyegen nem levő tárgyat is egészen a legapróbb 
részletekig kimerítették, fölszólalásommal egyik, 
vagy másik indítványt erősíthetem, vagy gyöngít
hetem; (Eláll! Eláll! Zaj.) de engedje meg a t. ház, 
hogy azon kötelességet, melyet küldőim bizodalma 
rám rótt, ily fontos kérdésben nem csak egyszerű 
szavazattal, hanem vélnményemnek bár rövid 
indokolásával teljesíthessem. 

Nem akarok a k. kir. leirat taglalásába bo
csátkozni ; kiaknázták már az előttem szólók an
nak minden fény- és árnyoldalait elannyira, hogy 
ha e hálátlan munkára adnám magamat, (Szavaz
zunk! Zaj. Elíü!!) részemről bizonyosan nem ma
radna fen más, mint megvizsgálni, vajon ezen kir. 
leirat czimében is nincs-e valami h iány? Szorítko
zom tehát, és pedig röviden, egyedül a vita tár
gyára : a két indítvány közötti ellentétre. (Zaj. 
Szavazzunk!) Egyik indítvány a leérkezett kir. 
leirat után nem tartja lehetőnek, a jogfolytonosság 
megsértése nélkül, a további munkálkodást, míg a 
másik indítvány, a ház eddigi határozata és fölira
taiban kijelentett nyilatkozatai alapján, a munkál
kodás folytatását szükségesnek látja. Részemről, 
őszintén meg kell vallanom, igen óhajtottam volna, 
ha ezen része mindkét indítványnak elmaradha
tott volna; (Szavaziunk! Zaj. Eláll!) de miután ez 
tárgyalás alatt áll, nem tartózkodom kijelenteni, 
hogy az első indítványt pártolók által elmondott 
elvek egyike sem győzött meg engem a munkál
kodás megszüntetésének akár ok-, akár czélsze-
rűsége, annál kevésbbé a felől, hogy egy olyan 
eljárás, a politikai következetességnek — mely 
előttem egy országgyűlést illetőleg igen nagy 
súlylyal bir — kellő mértékét megütné. (Zaj. 
Szavazzunk !) 

A munkálkodás megszüntetése mellett indo
kul fölhozatik a jogfolytonosság megsértése : mire 
bátor vagyok megjegyezni, hogy a jogfolytonos
ság megsértethetik vagy az által, ha bizonyos 
munkálkodás, mely a jogfolytonosság elvével el
lenkezik , megkezdetik, vagy pedig, ha bizonyos 
munkálkodás folytatásánál nem tartatik meg azon 
határvonal, azon demarcationalis linea, melyen túl 
a munkálat folytatása a jogfolytonosság sérelme, 

15 
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nek rovására történnék. (Zaj. Szavazzunk!) De 
hála a gondviselésnek, én eddigi eljárásainkban 
ilyes hibát fölfedezni nem birok, s remélem, az ez-
utániakban sem birandok, s szerfölött fájlalnám, 
ha a t. képviselőháznak, mely az ország jogait és 
alkotmányát minden időben védeni és megóvni 
tartozik, csak most kellene kiábrándulnia abból, 
hogy eddigi eljárásai által a jogfolytonosságon, 
mint a hatalom ellenében alkotmányunk emez 
egyedüli védpaizsán, rést nyitott vagy csorbát 
ejtett légyen. Én, t. ház, e nézetben teljességgel 
nem osztozom : nem pedig azért, mert nem akarok 
oly bizonyítványt állítani ki, mely egy részről az 
országgyűlésnek politikai ingatagságát tanúsítaná, 
más részről a rósz akaratot egy ellenünk mindig föl
használható hatalmas fegyverrel ajándékozná meg. 
(Zaj. Szavazzunk!) 

Egy másik okul a munkálódás megszünteté
sére fölhozatott, hogy miután a kormány a nem
zetet puhitás által arra kívánja szorítani, hogy el
végre maga mondjon le alkotmányáról és jogai
ról, a politikai óvatosság is igényli, hogy ezen es
hetőségnek eleje vétessék, nehogy egy rósz irány 
és félszabályok által vezetett politika sikamlós te
rén félrelépés történjék. (Zaj. Eláll! EMU!) T. 
ház , én e részben is nyugodt vagyok : megnyug
tat engem annak tudata, hogy azon nemzetet, mely 
csaknem két évtized óta a puhitás minden retor-
táin keresztülmenve, nem birt megpuhulni, azt bi
zonyosan a további puhitás műtéte sem fogja igaz
ságos ügyének védelmében ellankasztani, sem meg
zavarni. {Eláll! Eláll!) 

De kérdem, t. ház, mit is koczkáztatunk a 
további munkálódással ? Nem lehetetlen, hogy a 
67-es bizottság oly javaslatot készít, mely alkot
mányunk tökéletes megóvása mellett a fejedelem 
által is elfogadtathatik: és ekkor, uraim, bizto
san hiszem, hogy a felelős kormány rögtöni kine
vezése s a niunicipiumok helyreállítása be fogna 
következni. Jól tudom, hogy itt mindjárt azon el
lenvetéssel találkozom: hihetó'-e ez akkor, midőn 
a kir. leiratban egész határozottsággal kijelöltet
nek azon föltételek, melyek után a kormány csak 
annyit is megadni hajlandó ? Azt is tudom, hogy 
nincs a képviselőháznak egyetlen tagja is, ki ily 
áron megkívánná vásárolni saját vagyonát. (Zaj.) 
De, tisztelt ház , miután tudjuk, hogy az eddigi 
leiratokban is a kormány által hason határozott
sággal tett alkotmányellenes követelmények né
melyikétói maga a kormány elállhatott, s a jelen
legi kir. leiratból ítélve el is állott; miután tud
hatjuk, hogy ez is nem utolsó szava a kormány
nak ; s miután végre ab esse ad posse mindig érvé
nyes az argumentatio: épen nem tartom lehetet
lennek, hogy, ha nem is a kormány, maga ő föl-
sége, meggyőződvén a korona tanácsosai által ed-

| dig vezetett félszeg politika további tarthatatlan
sága felől, a valódi alkotmányosság igényeit te
kintetbe fogja venni. És, t. ház, én ezen fontos élet
kérdésben a lehetőség legkisebb árnyékának is 
akadályozólag útját állani részemről nemkivánom, 
(Szavazzunk !) 

Ezekből kifolyólag, miután a jogfolytonossá
got előleg eddigi eljárásunkkal meg nem sértet
tük ; miután ezentuli eljárásunkkal megsérteni nem 
fogjuk, mei*t megtartjuk azon határvonalt, melyen 
túl a jogfolytonosság sérelme következnék: éntel-

j jességgeí nem látom szükségét annak, miért kell-
I jen jelenleg idő előtt decretálnunk munkálkodásunk 

megszüntetését. Úgyis, ha a 67-es bizottság mun
kálata nem úgy ütne ki, hogy a fejedelem által 
elfogadható legyen, be fognak következni a türe
lem és váró politika szomorú napjai. Ne siettessük 
azokat mi magunk ok nélkül, hanem tartsunk in
kább az eszélyesség azon elvével, hogy: qui habét 
tempus, habét vitám. Sőt a politikai morálból ki
folyólag egyenesen azt látom szükségesnek, hogy 
ha az alkotmány-viszály kérdésének el nem intézhe-
tése miatt valaha valakinek a ,mea culpát' el kell 
mondani, az ne a képviselőház, hanem a kormány 
legyen. 

Pártolom Deák Ferencz indítványát. (Sza
vazzunk !) 

Ráday László gr. jegyző: Nagy Ignácz! 
(Szavazzunk!') 

N a g y IgnáCZ: Elállók. (Helyeslés.j 
Ráday László gr. jegyző: Mískolczy Lajos! 

(Szavazzunk ! Eláll!) 
Mískolczy L a j o s : Tiszt, ház! Nem lehet fi

gyelembe nem venni, hogy minden szónoklat be
végzésénél újólag ismét „Szavazzunk!" fölkiáltások 
hangzanak el; azt sem lehet figyelem nélkül hagy
ni, hogy minden fölkelő szónok „Elál l !" fölkiál
tásokkal fogadtatik; azt sem lehet figyelem nélkül 
hagyni, hogy padjaink nagy része, mint látjuk, 
üres; azt sem, hogy a szónoklatok közepett föl-
fölzúduló moraj s a mutatkozó figyelmetlenség 
azt mutatja, hogy a figyelem kifáradt: én tehát 
elállók szavamtól. (Helyeslés.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Jekelfalussy Lajos! 
(Szavazzunk! Eláll!) 

J e k e l f a l u s s y LajOS: Elállók. (Helyeslés.) 
Ráday László gr. jegyző : Beraáth Zsig

mond ! (Szavazzunk ! Eláll!) 
Bernáth Zs igmond: Tisztelt ház! Tudom, és 

pedig fájlaló szívvel tudom, hogy minden perez, 
melyben ezen ország, s annak minden rendű la
kója az alkotmányosság élvezetétől el van zárva, 
keserves könyhullatásokba és véres verejtékekbe 
kerü l ; tudom azt is, hogy minden perez, melyben 
az alkotmányosság meg nem adatik, urunknak 
királyunknak legbecsesebb idejét, melyet belvi-
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szonyaink szervezésére használhatna, csak elra
bolja: és minthogy tudom, hogy az idő, azaz a 
perczek, mind a népnek, mind a fejedelemnek drá
ga, követni fogom azon bevezetést, melyet Róma 
aranykorának koszorús költője császári pártfogó
jához intézett levelének elején i r t : 

— In publiea commoda peccem, 
Si longo sermone morer tua tempóra, Caesar ! 

Dióhéjba fogom szorítani véleményem előa
dását csak azért is. t. ház, mert hiszen a magam 
érvei, melyek mellett valamely véleményhez ra
gaszkodom, úgy sem indítanának meg senkit; s 
tudva azt, hogy e terem megszűnt lenni a vélemé
nyek összeegyeztetésének színhelye, tudva azt, hogy 
a vélemények összeegyeztetése már e városban kibé
relt barátságos összejövetelek színhelyén gyakorol
tatik: nem fogom tehát (Halljuk ! Zaj) a t. házat to
vább tartóztatni határozatának kimondásában, csak 
elmondom azt. hogy regestrálván azon érveket, me
lyeket itt egyik és másik részről hallottam, kell, 
hogy kimondjam, mint fogtam én föl azon tárgy 
állását, mely itt szőnyegen van. 

A múlt hó 17-én (Zaj a jobb oldalon) leérke
zett kegy. kir. leirat ugyanazon hó 19-ik napján, 
ugyanezen teremben kihirdettetvén, szabályszerű
kig elhatároztatott, hogy kinyomassák és napi 
rendre kitűzessék. Jelesen, kitűzetett azután akövet
kező csütörtökre a kegy. kir. leirat tárgyalásra. 
Elérkezett azon nap, s akkor két indítvány téte
tett a ház asztalára. Ismét a szabályok szerint az 
végeztetett, hogy nyomassanak ki az indítványok 
és tárgyalásuk napirendre tűzessék ki, a mi is az
tán a következő szombatra határoztatott. Nem aka
rom a következést elmondani, melyet e határozat 
szült. Tudják azt a képviselők mindnyájan velem 
együtt ; hanem azt fogom elmondani, miszerint ez 
figyelmeztetheti a magas kormányt, hogy ha ezen 
támlák itt üresek nem volnának, bizonyosan az a 
miniszter, kinek az kötelessége, tudta volna azt 
eszközölni, hogy a kir. leirat, azon előnyét, mely-
lyel birt beadványi tekintetében, el ne veszítse, ha
nem a tárgyalást egyenesen arra fordítsa. Azt hi
szem, hogy ez a figjelmeztetés boldogabb kornak 
van fenhagyva; én azonban kötelességemnek tar
tottam ezt elmondani. 

Registrálva a jobb oldali érveket, úgy fog
tam föl, hogy két érv van külünösen: az egyik 
palmáris, a másik plausibilis. Azoknak, kik a közös 
ügyek tárgyalását óhajtják, első érvök az, hogy 
határozat van az iránt, hogy a közös ügyek tár
gyaltassanak, s én elismerem, hogy ezen érv pal
máris. Senki sem tagadhatja, hogy a határozat meg
van, és hogy e határozat megszüntetve nincs: an
nak tehát lehet és kell tárgyaltatni. A másik érv 
a palmáris érven kivűl csak plausibilis, az t. i., 

hogy igéret van téve, ha úgy kezdődnek a tanács-
kozmányok, a mint a kegy. kir. leiratban irva van, 
a melyben ezeknek alapjául az alválasztmánynak 
föltételei el vannak ismerve, akkor majd adatik al
kotmány kivűl és belül e házon. Nem akarom rá 
kimondani véleményemet, mert az nem is szük
séges • csak annyit állíthatok felőle: elismerem, 
hogy azok igen helyes alapokból meritvék, elisme
rem különösen azt, hogy hazafiúi bnzgó kebelből 
vannak előterjesztve. 

Már most registrálom a másik vélemény ind
okolt érveit. Először, nincs parlamenti élet, hí
jába minden működés: óhajtandó tehát, hogy előbb 
parlamentaris legyen a tanácskozás, mert addig 
sikertelen minden fáradozás. Továbbá az is óhaj
tandó — s méltán is óhajtandó — hogy minden 
törvényhozási közegek ki legyenek egészítve. Ma
gasan értem én ezt, és olyanul értem, a miért ezen 
országgyűlés elejétől fogva össze volt hiva: magá
nak a királynak koronázására.Tudva lévő, hogy míg 
csak e törvényhozási test van együtt és koronázott 
király nincs, addig törvényeket alkotni nem lehet: 
és ez az érve a másik résznek, énszerintem, szintén 
palmáris. Van még egy érv, melyet az itt előfordult 
tanácskozmányokból merítek: és ez az, hogy nyilt 
titok kering, hogy t. i. ha a belügyekre vonatko
zólag folytatjuk a tanácskozásokat, ugyanakkor 
már megelőztük az 1848-iki törvények revisióját. 

Ezen érvekről, melyeket imént emiitettem, az 
volt ugyan mondva, hogy határozottan alaptala
nok. Én magamat nem érzem jogosítottnak, hogy 
valakinek érveit határozottan ilyeneknek vagy 
olyanoknak mondjam, és miután magamat nem 
érzem jogosítottnak, igen természetes, hogy mást 
sem erezhetek jogosítottnak, hogy az enyémre azt 
mondja. Engem legalább nem birt arra, hogy ezt 
viszonozva, én az ellenkezőt tegyem. Azt mondot
tam, hogy, igenis alaposaknak gondolom, alapo
saknak ismerem, alaposaknak tudom azon érve
ket , melyek előhozattak a r ra , hogy a bizottság 
folytassa tárgyalását; de mikor ezt kimondom , 
ugyanakkor ki kell azt is mondanom , hogy az 
én meggyőződésem szerint sokkal alaposabb azon 
férfiak nézete, kik azt mondják: kisértse meg a 
határozottságot az országgyűlése, s ne tárgyalja 
bizottságilag a közös ügyeket. Ezzel kimondtam 
véleményemet. 

Most már arra kell szorítkoznom, hogy — 
szintén dióhéjba szorítva — adjam elő, mint ha
tottak rám azon érvek, melyeket hallottam. 
(Halljuk!) 

Mondva volt itt egy igen szép phrasis: ezen 
phrasis a politika morálja. Meghagyom e fogalom
nak a t. előadó ur szerinti értelmét, és megkísértem 
előadni, milyen fogalmam van nekem a politikai 
morálról. En azt tartom, ha az özönvíz előtt és az 

15* 
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özönvíz után támadhatott volna egy oly tudós ve- ! 
gyész, kinek sikerült volna ezt a két elvet: a po- j 
litikát és morált egygyé olvasztani, az lett volna 
azon Isten angyala, ki a földnek minden népeinél 
Eldorádót teremtett volna. (Helyeslés.) Az én fogal
mam a morálról az, hogy a morál a szigorú erköl
csiség tana. a politika pedig az opportunitás és exi-
gentiák tana. A törvényszerűség, a törvény tiszte
lete : ez morál; a törvényeknek eltörlése, meg nem 
tartása: ez politika. (Ellenmondás a jobb oldalon.) 
Az alkotmány eltörlése : ez szerintem politika; az 
alkotmányosság megtartása pedig : ez énszerin
tem morál. (Helyeslés.) A jog-oknak elismerése és 
tiszteletben tartása, a személyes és vagyonbátor-
ságnak fentartása: énszerintem morál; az ostrom
állapot: énszerintem politika. (Fölkiáltások: De rósz 
politika!) De mondok egy példát. Felséges urunk
nak legjobb jogon örökölt tartományaiban való 
védelme alapul a moderamen ineulpatae tutelae-n. 
Felséges urunk hadainak megparancsolta, hogy 
csak egy lépést se menjenek ki a határon tú l : ez 
a morál politikája. Bismarck és sociusai felséges 
urunknak örökös tartományait megtámadták, né
peit pusztították, kényszeritették jogos birtokát 
átengedni és jogos czimeit elvették: ez politika, 
magyarán mondva, immoralitás. 

Sajnálkozva hallottam e teremben egy oly 
árnyék ellen szólalni föl, mely árnyék előtt tiszte
lettel kell meghajolni. II . Lipót felséges elhunyt 
királyunk ez, kiről az mondatott, hogy ő hozta 
volna be a titkos policziát e hazába. Uraim, ha tör
vénykönyveinknek egész halmazát átnézzük is, 
nem találunk oly üdvös törvényeket, mint azokat, 
melyeket ezen áldott király, I I . Lipót királyunk 
szentesitett, a ki előtt minden igaz magyar, midőn 
nevét említi, föveget emelje és hamvai előtt borul
jon le. (Helyeslés.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Dedinszky József! 
Bedinszky József: Elállók! (Éljenzés.) 
Ráday László gr. jegyző: Luksíek Bódog! 
L u k s i c h B ó d o g : Elállók ! (Éljenzés.) 
T ó t h Vilmos j e g y z ő : Szakáll Lajos ! (Sza

vazzunk !) 
S z a k á l l L a j o s : T. ház! Hálás leszek azon 

pár pereznyi figyelemért, melyet nekem szentelni 
méltóztatnak: mert csak igen röviden kívánok szó
lani. Isten hat nap alatt teremtette az egész vilá
got. Hogy a képviselőházat elősegítsem ma — hat 
nap alatt folytatott tanácskozás után — határozat 
hozatalához, egyszerűen Deák Ferencz veterán ve
zérem indítványa elfogadására szavazok. (Éljenzés.) 

T ó t h YÜmOS j e g y z ő : Trefort Ágoston! 
(Szavazzunk!) 

Trefort Ágoston: Elállók! (Éljenzés.) 
Ráday László gr. jegyző: Patay István! 

(Szavazzunk ! Eláll.) 

P a t a y I s t v á n : T . ház! Ha föl nem lettem 
volna irva eddig: most fölíratnám magamat, és 
pedig azért, hogy kimondjam a ház előtt, hogy 
ama zúgva mondott „Eláll !" és „Szavazzunk !" e 
ház méltóságával ellenkeznek. (Ellenmondás) Ha 
mi minden tárgynál két-három vezérszónokot vé
gig hallgatunk, a csekélyebb tehetségtieket és kor
látolt elméjüeket pedig ki nem hallgatjuk, akkor, 
mint a Horatiusok és Curiatiusok, válaszszunk har
mat-hármat : majd elvégeznek ők mindent, mi pe
dig mehetünk haza. De ez nem úgy van, uraim; 
én azt kivánom, hogy a kik azt kivánták, hogy 
elállják, azok állnának föl, s Deák Ferencz mesterök 
tanácsát elfogadva, minden ember a maga lábán 
járna. Én, uraim, csekély eszem után szoktam min
dig járni, és ha az én tiszta keblem sugallata az
zal karöltve jár, én azon utón még soha sem hi
báztam. (Zaj.) 

En is, ha kihallgatnak, uraim, igen röviden 
szólok; különben hosszú leszek. (Zaj) 

Most is azért szólalok föl, hogy kimondjam, 
hogy én a kiküldött 67 tagnak se megválasztá
sába, se munkálkodásába soha bele nem egyez
tem; és örömömre szolgál, ha itt e teremben még 
sokan vannak, kik velem együtt az alkotmány 
sánczaiba Trója lovát bevinni nem akarjuk. 

Fölállottam, hogy Besze Jánus uram beszé
dét megmosolyogva, Vadnay és Horvát Boldizsár 
képviselőtársaim által a felelősség terhének fenye
getőzve elém dobott keztyűjét fölvegyem, és ezt kö
telességemnek tartom, és föl is veszem a nép ne
vében. (Zúgás.) Ki fogom magamat magyarázni. 
Hogy Miskolcz városa általam mélyen tisztelt pol
gárai , és a másik képviselő úrnak szombati]elyi 
küldői egyénenkint miként gondolkoznak, azt nem 
tudhatom; de tudom, hogy a nép miilói, azok közt 
Debreczen városának 60 ezer magyarajku és tiszta 
magyar, hazafias érzelmű lakosai velem együtt 
azt kiáltják : 5JVagy minden , vagy semmi lu 

Uraim, nekünk foltozott ruha nem kell! Nem kell 
delegatio, a reichsrathba nem megyünk! Es ez a 
közvélemény. 

Uraim, még egyet mondok — de nem fenye
getőzve, mint némely urak tették — hogy a nép 
nagy és hatalmas, és ha könnyelműleg álmából föl-
rázatik, kitalál ábrándulni, és bizony-bizony mon
dom, még a halottakért is elégtételt fog kívánni! 

Utoljára, uraim, kénytelen vagyok kimon
dani, hogy e ház törvényes alapon mindaddig nem 
fog állni és illetékes uj törvényeket alkotni nem 
lesz jogában, míg az alkotmány tökéletesen hely
reállítva nincsen. 

Ezt hiszem és vallom: és épen azért Tisza 
Kálmán t. képviselőtársam indítványát pártolom. 
(Helyeslés a bal oldalon. Zaj. Szavaznunk!) 
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T ó t h VilniOS j e g y z ő : Székely Grergely! 
(Szavazzunk!) 

Székely Gergely: T. ház! Látván, hogy a 
t. ház figyelme ki van merülve, csak röviden aka
rom megjegyezni, hogy miután Deák Ferencz t. 
képviselőtársunk indítványát czélszerűbbnek tar
tom, azt pártolom. 

Ráday László gr. jegyző: Károlyi Ede 
gróf! (Szavazzunk!) 

K á r o l y i Ede gr: A t. ház figyelmét nem 
akarom fárasztani és azért elállók. (Éljenzés.) 

Tóth Vilmos jegyző: Mikó Mihály! (Eláll! 
Szavazzunk 1) 

Mikó M i h á l y : Tudva. t. ház, hogy nem 
irigylendő sorsa van annak, ki a tanácskozás ötö
dik napján jut szóhoz; mind a mellett engedje 
meg- a t. ház, hogy midőn egy oly indítványt aka
rok pártolni, melyről többek között már az is el
mondatott, hogy annak érvényre jutása a jogfoly
tonosságot sértené, indokaimat igen röviden, s a 
mennyiben a tanácskozás ötödik napján lehetséges, 
minden ismétlés kikerülése mellett előadhassam, 
szorosan szemem előtt tartván a ház asztalán letett 
két indítvány között létező egyetlen eltérő pontot, 
t . i , azt, vajon addig, míg teendő föliratunk nyomán 
alkotmányunk teljesen visszaállíttatik, tanácsko
zásainkat folytassuk, illetőleg a 6 7-es bizottság 
munkálkodását folytassa-e vagy ne'? 

Én, t. ház, megfoghatónak, sőt következe
tesnek tartom azok politikáját, kik már kezdetben 
a 67-es bizottság megválasztásában részt nem vet
tek, s munkálkodása folytatását ellenzik niost is; 
de méltóztassanak megbocsátani, ha kinyilatkozta
tom, hogy mindazon érveket, melyek az érintett 
bizottság munkássága megakasztására nézve azok 
által fölhozattak, kik ama bizottság megválasztásá
ban részt vettek, elkésetteknek tekintem. Nézetem 
szerint helye és ideje lesz vala annak, az ország
gyűlés megnyitása után mindjárt, vagy legkésőbben 
a marczius 3-ikai k. k. leirat után. Átlátni nem 
tudom, hogy azon ház, mely a B7-es bizottságot 
— az országgyűlésnek alkotmányunk helyreállítása 
nélkül történt megnyitása, sőt a minden magyar 
kebelben méltó fájdalmat ébresztett marczius 3-kai 
k. k. leirat után is — megválasztanf I munkásságra 
utasítani szükségesnek látta, miképen szüntethetné 
meg annak munkásságát épen raosta novemb. 17-én 
kelt, s bár teljességgel ki nem elégitő, de, az eddig 
nyilatkozott szónokok legnagyobb részének egy
hangú elismerése szerint is, amannál sokkal ked
vezőbb, s némi közeledést mindenesetre magában 
foglaló k. k. leirat után ? Valamint meg nem fog
hatom azt is, hogy ha nem volt következetlenség, 
ha nem sérté a jogfolytonosságot a 67-es bizottság 
kiküldése s eddigi munkálkodása, miképen lehetne 
következetlenség, s miképen sérthetné a jogfolyto-

| nosságot most azon munkálat tovább folytatása ? 
— Hallottam ugyan e tekintetben fölhozatni, hogy, 
midőn ama bizottság megválasztatott, a kormány-
féifiakban bíztunk,most pedig ama bizalom eltűnt. 
Nem akarom vizsgálni, mennyire volt ama bizalom 
alapos akkor, mennyire alaptalan most ? Egyet 
kénytelen vagyok elismerni: hogy ama bizalom
nak, volt legyen az alapos vagy alaptalan, fen-
tartására a kormán}^ legkisebb fáradságot sem for
dított; de ha igaz. hogy csalatkoztunk emberekbe 
helyezett bizalmunkban: nem kell-e folytatni mun
kásságunkat egy más, egy biztosabb alapon: a 
jogszentségbe s az igaz ügy győzelmének csalha-
tatlanságába helyzett bizodalmunk alapján ? 

A mi azon aggodalmakat illeti, melyek a 67-es 
bizottság munkálatát illetőleg félreismerhetlen ha
zaszeretettel, s hű ragaszkodással alkotmányunkhoz 
öt nap alatt e házban előadattak , kénytelen va
gyok kinyilatkoztatni, hogy én azok nyilvánítását 
itt most, idő előttinek tekintem. Nézetem szerint 
helye és ideje lesz azok nyilvánításának akkor, mi
dőn a 67-es bizottság munkálata a ház asztalára 
tétetik. Ekkor lesz ideje, hogy Patay képviselőtár
sunk elmondhassa: „Nem kell delegatio;" és a 
mint egyik jeles szónokunk monda, tőlünk fog 
függni ekkor, hogy csak oly kibéküléshez adjuk 
megegyezésünket, mely, a mint Podmaniczky 
b. képviselőtársunk igen helyesen kivánta: „Ma
gyarország jövőjét minden tekintetben biztosítsa;'' 
tőlünk fog füg-gni, csak oly kibéküléshez járulni, 
melynek nyomán Magyarország, a Ragályi kép
viselőtársunk által fölhozott képben, a vele egy 
kalap alatt élt beteg testnek erőt és egészséget köl
csönözzön, a nélkül, hogy betegségét magára ra-
gaszsza. 

Nem tagadom, én is érzem azt, mit Podma-
! niczky b. képviselőtársunk mondott. hogy az 

egyezkedés tere sikamlós; de nem osztozom ag
godalmában . miszerint az engedékenység1 teréről 
az opportunitás terére zuhanunk az esetben, ha a 
6 7-es bizottság munkálatát tovább folytatja: mert 
hiszen e sikamlós térre a hazaszeretetben erős fér
fiakat s nem eltántorítható gyermekeket küldött a 
nemzet közbizodalma. 

Osztozom én az utolsó kártya idő előtti kiját-
zása iránti aggodalmában; de épen ez aggodalom 
vezet engem arra, hogy a 67-es bizottság munká
lata folytatását s azt óhajtsam, hogy az utolsó kár
tya kijátszását hagyjuk a legvégsőre, nem szakítván 
meg a játékot addig, mig mindazt, mit elveszt énk, 
vissza nem nyertük. 

Es e meggyőződésemet nem ingatja meg tiszt, 
képviselőtársunk Várady Grábor azon nyilvánított 
hite, hogy, ha a munkálkodás félbeszakításának po
litikája többségben nincs itt a házban, többségben 
van az kün az országban. Nem akarom elvitatni 
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senkinek azon jogát, hogy meggyőződését a köz-
védeménynyel ugyanazonosnak tekintse,- de alig 
hiszem, hogy föltevésében tisztelt képviselőtár
sunk ne csalatkozzék, s e hitem nem épen ösztön
szerű : gyámolítja azt az országgyűlés megnyílása 
előtti gyűlésekre s ama nagy számú követjelölti 
programmokra tett visszatekintés. Különben meg 
vagyok győződve, hogy ha a kibékülés a Deák 
Ferencz indítványát határozattá emelő többség ér
telmében sikerülhet, azt nem csak az ország, de 
maga Várady képviselőtársunk is hazafi örömmel 
fogadandja. 

Végűi Madarász József képviselő társunk
nak a tegnapelőtti ülésben előadott kérdéseire : 
vajon a többség fölvilágositá-e a fejedelmet ? meg
szüntette-e az elnyomásokat? stb. van egy igen 
rövid megjegyzésem. Csodálkozom s meg nem tu
dom fogni, miképen intézheti tisztelt képviselő
társunk e kérdéseket a többséghez, akkor , mi
dőn ama miniszteri padok üresek. Feleletül leg-
fölebb is a kérdés megfordítását várhatná, vagy 
azt, hogy várja be, míg ama padokra e házból vá
lasztott férfiak fognak ülni: akkor kérdéseire bizo
nyosan kielégítő és kedvező választ fog kapni. 

Pártolom pestbelvárosi képviselő Deák Fe
rencz indítványát. (Helyeslés a jobb oldalon. Szavaz
zunk ! Szavazzunk !) 

Tóth V i l m o s j egyző : Thury Sámuel! (EMU.) 
Dániel P á l ! (Eláll.) Faragó Ferencz ! (Eláll.) 

Ráday László gr. jegyző: Almássy Sán
dor! (Eláll.) Pap Pál! (Eláll) Somossy Ignácz! 
(Eláll) Makray László ! (Eláll) 

T ó t h Vilmos j egyző : RudnyánszkyFlórián! 
RUdnyánsZky F l ó r i á n : Deák Ferencz in

dítványát pártolva, a szótól elállók. (Éljen!) 
T ó t h Vilmos j e g y z ő : Kardos Kálmán! 

(Eláll) Nagy Elek! (EWl.) Stefanidesz Henrik! 
(Eláll) Horváth Döme! (Eláll) 

Elnök : T. ház ! Nem lévén több szónok föl
jegyezve, mielőtt a szabályok értékűében a napi
renden levő kérdés fölött szavazás történnék , a t. 
indítványozó képviselő uraknak jogukban áll , in
dítványuk védelmére zárszót használni. Miután je
lenleg két indítvány van a ház asztalára letéve, bátor 
leszek a t. indítványozókat azon sorban szólítani, 
melyben indítványukat beadni méltóztattak. Az 
első indítványt Tisza Kálmán képviselő ur nyújt
ván be, az első szó ó't illeti. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Bocsánatot kell 
kérnem elsőben is azért, hogy a t. ház figyelmét 
még én is igénybe veszem. Azon jog, melyet sza
bályaink adnak arra , hogy indítványom védel
mére még utoljára szót emelhessek, nézetem sze
rint kötelességemmé teszi azt, hogy a vitatások 
bezárásakor egynémelyikére a legfőbb észrevéte
leknek , melyek indítványom ellenében fölhozat

tak, megfelelni megkisértsem,,, (Halljuk!) Csupán 
és tisztán arra fogok szoritkozni. Ha tán mégis 
hosszabb lennék, mint óhajtom, esedezem a t. 
ház türelmeért. 

Kezdenem kell mindenekelőtt egy igen t. ba
rátom, Eötvös József b. úr beszédével. 0 azt mond
j a : igaz, hogy alkotmányunk teljes visszaállitása 
előtt törvényeinken változtatnunk, vagy ujabb tör
vényeket alkotnunk nem lehet; de nyilváníthatja 
az országgyűlés készségét ar ra , hogy bizonyos 
föltételek mellett egy, vagy más törvényeinken 
változtatni kész lesz. Abban tökéletesen igaza van. 
Ezt országgyűlési föliratainkban mindannyiszor 
meg is tevők. Most azonban nem ez kívántatik tő
lünk, hanem az, hogy megmondjuk, hogy bizo
nyos főfontosságu tárgyban minő elvek szerint. 
mily módon fogunk megállapodni. Én, meggyőző
désem szerint, azt tartom, hogy ennyire nem me
hetünk, mert ily részletes nyilatkozataink bizony
nyal bírnának kötelező erővel ránk nézve, míg 
nem bírnának a kormányra nézve, és a kormány 
valószínűleg ugyanazon eljárást követné ezen meg
állapodásaink irányában, melyet már más alka
lommal követett, t. i. kötelezőknek tekintené mind
azokat, melyekben a mi nézeteink az övéihez haj
lanak, és nem akarná elösmerni azokat, melyek 
országos jogaink biztosítását foglalván magokban, 
neki nem tetszenek. 

Hallottam a t. házban többektől mondatni, 
hogy ne féljünk az országgyűlés megállapodásai
tól, hisz azok kötelező erővel nem bírnak. Helye
sen jegyzé meg ezek ellenében t. barátom Bónis 
Sámuel, hogy ezek, ha nem is törvényesen köte
lezők, de korlátoló erővel bizonyosan bírnak ránk 
nézve; és én azt kérdem, hogy ha nem bírnának 
még semminemű erkölcsi kötelező erővel is, ugyan 
miként hiszik azon t. képviselők, kik e nyilatkoza
taink által ő felsége többi országainak népeit 
akarnák megnyugtatni , hogy azok megnyugta
tását eszközöljük ? Ha van azoknak bizalmok adott 

í szavunkhoz: megnyugtatta már őket azon nyilat-
| kozatunk, hogy a mi érdekeikkel ellenkezik azt. 
| nem kívánjuk; ha nincs bizalmok bennünk: akkor 
; mi e nyilatkozatainkkal, melyekre nézve magunk 

kimondjuk, hogy semminemű kötelező erővel nem 
bírnak, bizonyosan nem fogjuk megnyugtatni 
őket. Mert élni fog bennök azon meggyőződés, 
vagy legalább gyanú, hogy ha mi egyszer alkot
mányunkat visszakapjuk, meg fogjuk változtatni 
megállapodásainkat. 

Áttérve t. barátom azon indokolására, miért 
kívánta és miért kívánja még most is, hogy a kö
zösen érdeklő viszonyok tárgyában megállapo
dásra jussunk: azt mondja ő, hogy kívánta azt, 
mert meg van győződve arról, hogy a képviselki-
a pragmatica sanctioból folyó kötelességeken ők 
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vül egyedül az ország érdekeit fogják szem elő'tt 
tartani, hogy tehát oly megállapítások, vagy oly 
elvek nem fognak e képviselőházban elfogadtatni> 
melyek az országra nézve veszélyesek lehetnének. 
Osztom azon véleményt, hogy meg kell győződve 
lennünk arról egymás irányában, hogy készakar
va, önszántából senki köztünk ily veszétyes elve
ket elfogadni nem fog. Hinnünk kell ezt mindnyá
junknak, mindnyájunk irányában, szükség, hogy 
ezen meggyőződés meglegyen az országban i s : 
mert különben a képviselőház hatályának és tekin
télyének vége volna. Azonban, t. ház, tévedni em
beri dolog, csalhatlanságot se halandó ember, 
se halandó emberekből álló testület magának 
nem igényelhet (Helyeslés hal oldalról) ; és ellenke
zőleg azokkal, miket itt elmondatni hallottam, 
én elismerem és tudom, hogy a többség megálla- i 
podásai köteleznek, de azt, hogy csalhatatlanok 
volnának, soha el nem ismerem. De, uraim, ha elég 
volna munkálataink folytatásának igazolására azon 
hit vagy tudat, hogjr az országgyűlés nem fog oly 
elveket elfogadhatni, melyek a hazára nézve ve
szélyesekké válnának: hisz akkor bátran nekime
hetünk a 48-iki törvények revisiójának, készíthe
tünk uj törvényeket, mert ezen hitnek azok irá
nyában ép úgy fen kell állania, mint a közös ér
dekekből eredő viszonyok tárgyában. (Helyeslés.) 

Azt mondja továbbá a t. képviselő ur, hogy 
ö' okvetlen szükségesnek tartja, hogy legyen az 
országban e tárgyra nézve egy erős közvélemény, 
és ezt csak az országgyűlési tárgyalások által hi
szi elérhetőnek. Elmondatott előttem, nem akarom 
ismételni, csak érinteni, hogy a közvélemény arra, 
hogy üdvös legyen, arra, hogy a törvények, me
lyek hozatnak, megnyugtatók legyenek, az ország
gyűlési megállapodások előtt kell hogy alakuljon; 
elmondatott az is, mi az útja annak, hogy a hazá
ban erős közvélemény létezzék; mindenek fölött 
kijelölte az eszközöket, a melyekkel erre hatni le
het, a miílt ülésszak folyamában fölküldött máso
dik fölirat; erre csak azt kell hogy nyilvánítsam, 
hogy engemet, ha nem is lettem volna még meg
győződve arról, hogy a közös viszonyokat tár
gyalnunk s azokban megállapodásra jutnunk most 
még nem szabad, a mit t. barátom a közvélemény 
szükségességéről és arról, hogy az még nem léte
zik, mondott, bizton meggyőzött volna : mert ha 
áll, hogy szükség van ezen közvéleményre —• a 
mint hogy áll — és ha áll az is, hogy a közvélemény 
még megállapodva nincs, ez nem arra utal bennün
ket, hogy siessünk a közösen érdeklő viszonyok tár
gyalásával, de igenis azt követeli, hogy várjunk, 
mig ezen közvélemény már meg lesz állapodva. 
{Zajos helyeslés balról.) 

Azt is mondja tisztelt barátom, hogy inkább kí
vánja most a tárgyalást, mint kívánta a tavaszkor, 
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mert megváltozván az arány, mely köztünk s ő felsé
ge többi országai és tartományai között fenállott, a 
veszélyt kevesebbnek látja; azt is mondja, hogy a 
germanizálási törekvések veszélye is kevesbedett az 
által, hogy Ausztria elvált Németországtól. Legelső
ben is azt jegyzem meg, hogy midőn azt mondja, hogy 
a veszély kevesbedett, elismeri, hogy veszély van. 
Továbbá nem vitatom, mennyiben előnyösebb vagy 
hátrányosabb ránk nézve az, hogy ő felsége többi 
országai megkevesbedtek, meggyöngültek. Mert 
hisz nekünk nem azon országok- és tartományok
kal van dolgunk, hanem fejedelmünkkel van. és 
én a2t mondom, hogy mihelyest mind azok, a 
mikhez jogunk van, teljesítve lesznek, mi is bi
zonynyal teljesíteni fogjuk mindazt, a mivel tarto
zunk neki, akár erősbültek, akár gyöngültek tar
tományai. [Élénk helyeslés balról.) De azt mégis 
kénytelen vagyok megjegyezni, hogy nem osztha
tom azon nézetet, miszerint most, midőn az orszá
gok és tartományok meggyöngültek, inkább kell 
velők szorosabb viszonyba, szövetségre lépnünk ; 
én úgy gondolom, hogy a gyakorlati politika nem 
e tant hirdeti, de igenis azt. hogy kivált oly hely
zetben, mint mi vagyunk, nem a gyöngék, hanem 
az erősek szövetségét kell keresni. (Helyeslés íjai
ról.) A germanizátiotól szintén, megvallom, a 18 
év alatt történtek után, ha Ausztria Németország
gal együtt maradt volna sem tudnék félni, mi
után nem sikerült az a még ki nem merült álla
mok erejével rendelkező absolutismusnak. Most 
pedig, midőn Ausztria Németországtól elvált, lá
tom én a felsőbb körökben azon törekvést, Aassza-
szerezni az elveszett helyzetet; e törekvés pedig 
olyan, mely meggyőződésem szerint mind ha
zánkra, mind magára a trónra, mind ő felsége 
többi országai- és tartományaira sokkal több ve
szélyt fog hozhatni, mint a mennyit ^Németország
nál maradás mellett okozott volna. (Elénk helyeslés) 

Áttérek most tisztelt barátom, Vasmegye egyik 
kerülete képviselőjének beszédére. Természetes, 
hogy miután a múlt napokban nyilvánitá, hogy be
szédének azon részei által, melyeket mi magunkra 
nézve gyanusitóknak hittünk és hihettünk, ezt nem 
czélozta, mellőzni fogok mindent, mi ennek kelle
metlen eredményeit megújíthatná: mertén e nyilat
kozatát tökéletesen és teljes örömmel elhiszem. Ki
mutatta azt egy tisztelt barátom és elvrokonom, 
hogy a mily éles ellentétet a logikával a t. képvi
selő úr a kormány eljárásában fölfedezett, ez az ő 
előadásában is benfoglaltatik, a mennyiben bizo
nyosan visszautasítaná a 48-iki törvények előleges 
revisióját, s mégis kívánja, hogy tárgyaljuk a kö
zös érdekű viszonyokat, a melyekre ismét maga 
mondta, hogy azoknak tárgyalása a 48-iki törvé
nyek revisióját implicite magában foglalja. A mi 
azt illeti, lehetne-e okot vagy ürügyet találni most 
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a szakításra, erről meggyőződésem szerint nem 
lett volna szükség vitatkozásba bocsátkozni, mert 
én ugyan nem látom egyik indítványban se azt, 
hogy valaki most szakítani igyekeznék, — nehezen 
gondolnám legalább, hogy indítványomról, mely
ben nem akartam egyebet, mint, hogy kérjük meg 
ő felségét, figyelmeztetve a kiegyezés szükséges 
voltára, hogy bennünket mielőbb oly helyzetbe 
tegyen, hogy a kiegyenlítés valósulhasson, és hogy 
eljárásunk által adj"unk erőt ezen meggyőződé
sünknek, mondom, nem gondolnám, hogy erről 
azt lehetne mondani, hogy szakitási szándék által 
sugalmaztatott. Azonban, ha szóba jött a kérdés, 
kénytelen vagyok kimondani, hogy ha ezt politi
kailag helyesnek, czélszerünek tartanok — nem 
ugyan a szakításra, mert ezt az országgyűlés so
hasem tenné, de az országgyűlési értekeződések fo
nala mások által történt elszakitásának kimondá
sára — nsmcsak ürügyet, de okot is találhatnánk. 
(Helyeslés balról.) Hivatkozom e tekintetben igen 
tisztelt hazánkfia és képviselőtársunk, Deák Fe-
rencznek 1861-ki május 13-ántartott remek beszé
dére, melyben figyelmeztetett bennünket, hogy óva
kodjunk könnyelműen a szakítást előidézni, s azt 
mondja, hogy azon perez volna az, melyben kény
telenek lennénk az egyezkedés fonalát elszakitott-
nak tekinteni, midőn tőlünk azt kivannak, hogy 
az ujoncz- és az adó-megajánlási jogról mondjunk 
le. Azt hiszem, hogy őt senki sem fogja azzal vá
dolhatni, hogy valaha a kiegyenlítés útját nehezí
teni és az értekezés fonalát erőszakkal megszakí
tani akarta volna: lelnénk tehát most okot és nem 
csak ürügyet ennek megtételére, mert hiszen az 
njonezozási jogról lemondásunk teljesen kívánta
tik, adómegajánlási jogunk is a minimumra szorít
tatni czéloztatik. 

Tisztelt barátom igen szomorú képét rajzolja 
Ausztria helyzetének. A königg-ratzi csata óta, úgy 
látszik, nem nagyon erős bizalma van abban, hogy 
Ausztria sokáig fönállhasson, hogy Ausztria meg
ér ősülni képes legyen. Fájdalom, hogy annyira 
vitte a dolgot annyi pénz- és véráldozat után — 
nagyrészt a mi pénzünk és vérünk áldozata után — 
az önkénykedésével tehetetlenséget párositó abso-
lutismus. Azonban elismerem ugyan, hogy annak, 
ha ez igy van, hazánk jövendőjére nézve roppant 
hordereje van; de azt mondom mégis : arra nézve, 
hogy jelen helyzetünkben mit kelljen tennünk, 
annak nincs egyenes befolyása. Nem Ausztriá
tól, mint tisztelt barátom tévesen monda, kérünk, 
s várunk valamit; kérjük és várjuk fejedelmünk
től alkotmányunk visszaállítását: mi ha teljesítve 
lesz, mint előbb is érintem, épen úgy fogjuk telje
síteni kötelességünket mi is , mintha ama csatát 
el nem vesztették volna. Abban, hogy nem szabad 
Sámsonként az épület oszlopait halomra dönteni, 

csak azért, hogy velünk a gyűlölt ellenséget is a 
romok közé temessük, tisztelt barátomnak tökéle
tesen igaza van. Megnyugtathatja őt is az, mit ma
ga nyilvánítani szíveskedett, hogy miután ez a 
boszú politikájának követése volna, itt pedig 
szerinte senki sincsen, a ki azt a politikát akarná 
követni: nincs tehát, ki ezt akarná eszközölni. De 
engedje meg t. barátom, hogy épen oly tárgyila
gosan, és a nélkül, hogy föltenném, hogy csak egy 
is találkoznék köztünk, ki arra hajlandó volna, ki
mondjam, hogy ellentétben azzal, ha egy düledező 
épületbe hanyatt-homlok berohannánk , a nélkül, 
hogy tudnók : quid tunc. a nélkül, hogy keze
inkbe lennének adva az eszközök, a melyekkel az 
épületet föltartjuk : ez se óvatosság, se hazafi
ság szempontjából nem lenne helyeselhető. (Helyes
lés a bal oldalon.) 

Két eshetőséget tesz fel t. barátom, mint az 
általa pártolt politika lehető eredményét. Azt 
mondja t. i., hogy vagy megtagadja Ausztria, he
lyesebben fejedelmünk, jogos kivánalmaink telje
sítését, és akkor azon szomorú helyzetbe fogunk 
jönni, hogy fájdalmas szívvel kénytelenítve leszünk 
nyilvánítani, hogy az egyezkedés fonala megsza
kadt, kénytelenek leszünk megmondani hazánkfi
ainak , kénj^telenek megmondani küldőinknek, 
hogy elmentünk a kiegyenlítés érdekében azon 
határokig, a meddig mehettünk, de még távoli, 
még kétes veszélyektől félelemben lehetetlen volt. 
hogy beleegyezzünk hazánk azonnali megsemmi
sülésébe. Ebben tökéletesen osztom nézeteit, mert 
ha azon szomorú eset csakugyan bekövetkeznék, 
nem maradna egyéb teendő számunkra. A másik 
eshetőségül azt veszi föl, hogy teljesíttetni fognak 
a mi jogos kivánalmaink, és ekkor kötelességünk 
lesz vállvetve működni a veszélyek elhárítására. 
De még ezen esetben is, úgy látom, nem nagy re
ménye van , hogy ez nekünk sikerülhetne : ab
ban keresi vigaszát, hogy már akkor Magyaror
szág állami szervezete vissza lévén állítva, az ellen
ség, mely Ausztriát szétrombolja, kénytelen lesz 
velünk számolni. Azt kérdem, hiszi-e t. bará
tom, hogy ezen végső, ezen szomorú eshetőségben 
is, ha vég erőnk megfeszítésévé1 az Ausztria mel
letti harezban leveretünk, elég hatalmunk fog 
még maradni arra , hogy a győztes ellenség ve
lünk számolni legyen kénytelen ? Én fájdalom
mal vallom be, hogy ezt nem hiszem. De épen 
azért, mert nem hiszem, nem is ebbe vetem re
ményemet . hanem abba, hogy ha minél előbb 
s azonnal vissza fog adatni Magyarországnak 
teljes állami szerkezete oly módon, hogy törvé
nyes fejedelmével együtt maga íntézhedhessék 
mindazokban, mikben egy államnak intézked
hetnie kell, ez esetben reménylem, hogy a tiszt. 
barátom által rajzolt veszélyeket elhárítani sikerül-
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het. Erre azonban az szükséges, hogy határozott 
állást foglaljunk el az általános ingatagság köze
pett, szükséges , hogy mondjuk meg egyenesen 
a kiegyezés lehetővé tételének sine qua non-ját, 
szükséges, hogy ne adjunk alkalmat az idő, a most 
oly drága idő vesztegetését eredményező kételyek
re. Meglehet, keserű lesz a szer, melyet én aján
lok, legalább az lesz sokakra nézve: de ugyan, t. 
ház, mit mondanánk azon orvosról, ki komoly ba
jokkal szemben, mivel az orvosság keserű, azt nem 
kellő adagokban, hogy használhasson, hanem csep-
penkint, időt vesztegetve adná be? (Tetszés balról.) 

Szász Károly képviselőtársam beszédére is 
van egy pár észrevételem. {Halljuk!) Azt csak mel
lékesen jegyzem meg, miszerint, még pedig azt hi
szem, nem ok nélkül, meglepő volt rám nézve, 
hogy ő, mint a beszéd-formák szerint a mérsékel
tebb pártnak tagja, azt hozta föl egyik indokul, 
hogy indítványomat nem fogadhatja el, mert an
nak körvonalozása nem elég erélyes. Nekem soha 
sem fog eszembe jutni azon összehasonlításban, 
melyben ő ezt fölemlítette, versenyezni akarni re
mek fölirataink szerkesztőjével. De tiszt, barátom
nak csak azt felelem, hogy én nem a kifejezések
ben, de tetteinkben óhajtom az erőt; (Helyeslés a bal 
oldalon) és a mi azt illeti, hogy mi ne akarnók a 
jogfolytonosságot kifejteni, hogy mi ne akarnánk 
felelni, midőn az ildomosság azt kívánja, hogy fe
lelni kell, ha szinte nemmel is, erre nézve csak 
arra kérem őt, legyen szives indítványomat és be
szédemet s több elvrokonom beszédét figyelmére 
méltatni, és meg fog győződni arról, hogy mi a 
jogfolytonosságot ki akarjuk fejteni, és hogy mi 
felelni is akarunk, bár tagadhatlauul egy részben 
nemmel. E g y okot hozott föl, melyre , ha több 
oldalról és még ma is nem emlittetett volna, nem fe
lelnék, mert azt hinném, hogy eléggé indokoltam 
első beszédemben, miért történik az, hogy mi nem 
akarjuk folytatni most az országgyűlési tárgyalá
sokat, holott azok folytatásába marez. 3-dikán be
leegyeztünk. De miután, mondom, ismételten fölho
zatott ellenünk, hogy az nem érthető, meg nem 
fogható, az képzelhettem hogy mikép mondhatjuk 
mi most, hogy az országgyűlési tárgyalásokat nem 
fogjuk folytatni, holott marczius 3-dikán ezt nem 
tevők: a nélkül, hogy ismételjem az első beszédem
ben már elmondottakat, csak azt mondom, hogy 
azon körülmény, miszerint érvül hozatik föl elle
nünk az, hogy egy oly utón, melyen egykor az 
első lépést megtettük, most, miután meggyőződ
tünk, hogy ezen út ezélhoz nem vezet, a másodikat 
megtenni nem akarjuk, ez maga elég volna rám 
nézve, hogy a második lépés megtételétől vissza
tartózkodjam, mert ily módon az első lépés után 
következnék a második, a második után a harma
dik és Isten tudja hányadik. (Helyeslés a bal olda-
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Ion.) Én valóban szeretném tudni, hogy az én tisz
telt barátomnak hányszor kell meggyőződnie va
lamely lépés czéltalan voltáról, hogy megállapod
jék. Nekem ezen egyszerű tapasztalás is elég. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

Tóth Lőrincz képviselőtársam beszédében egy 
hidat emlegetett. Megvallom, és igen könnyen 
meglehet, hogy annak egyszerűen az én prózai 
lelkületem az oka, de e hasonlatossággal mit akar 
mondani, nem tudom: mert hallottam én a mos
tani időben hidakról, az alkotmányosság és abso-
lutismus közötti áthidalásáról szólni, hallottam azt 
is, hogy bizonyos államférfiak azt mondták, hogy 
ők hidat akarnak képezni az absolut kormánytól 
az alkotmányos miniszteriuodioz, és bizonyos te
kintetben mindezek értelmét föl is fogtam; de azt 
mondja a t. képviselő úr, hogy nekünk nem sza
bad a hídépítéssel fölhagyni, azért, hogy a fo
lyam, a melyen keresztül építeni akarunk, apadni 
kezd, nem szabad azt várnunk, hogy egészen is 
kiapadjon: és ez az, mit én nem értek, és bocsá
natot kérek, ha fölfogásom hibás, de én soha
sem hallottam, hogy mi oly folyamon, mely 
nem lehet más, az én fölfogásom szerint, mint ő 
felsége többi országai és tartományai, hogy, mon
dom, e folyamon keresztül valamely ismeretlen 
part felé akartunk volna hidat építeni. Bármint 
legyen ez azonban, azt mondhatom, hogy híjába 
fognánk híd épitésével bajlódni mindaddig, míg 
a másik, az erősebb fél lerontja azt, a mit mi épí
tünk. Azt mondta továbbá, hogy az én indítvá
nyomban a gravaminális politika fölelevenitését 
látja. Nem hiszem, hogy ez analógia tökéletesen 
hel3^es legyen; de elfogadom azt, csak azt mon
dom, hogy akkor az egyik indítványra épen úgy 
illik, mint a másikra. Mi volt ugyanis a gravami-
mális politika lefolyása a pozsonyi országgyűlésen? 
midőn a követek összejöttek, legelsőbben is ki
mondták, hogy míg sérelmeik orvosolva nem lesz
nek, nem fognak tárgyalásba bocsátkozni. Ez azon 
gravaminális politika, a melyet az én indítványom 
kifejez. Később, midőn türelmök kifáradt, erélyök 
megcsökkent, azt mondták: No s jó, mi rag'aszko-
dunk ugyan hűségesen és állhatatosan sérelmeink 
orvoslásához, de azért dolgozni fogunk. Ez a sé
relmi politika második stádiuma, melyen a másik 
indítvány áll. Én részemről, engedjék meg nekem, 
hogy inkább ragaszkodjam a sérelmi politika azon 
stádiumához, melyen a nemzet követei még ingat
lanul állanak. 

T. képviselőtársam, Somogymegye egyik ke
rületének képviselője azt mondta, legalább ugy 
vettem ki szavaiból, miszerint roszalólag értelmezte 
és roszalólag nyilatkozott arról, hogy én említet
tem beszédemben a megváltozott nemzetközi vi
szonyokat. Erre nézve $sak azon megjegyzésem 
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van, hogy ha az hibás lépés volt tőlem — miután 
azt a kegy. kir. leirat nyomán tettem — méltóz
tassék ezen hibát annak róni föl.— A mi azon mon
dását illeti, hogy a szendék nyers kimondása és 
az óvatosság simasága nehezen volna megegyez-
tethető: erre néze megjegyzem, hogy én soha
sem indítványoztam, sohasem mondtam azt, hogy 
szándékainkat nyersen mondjuk ki, csak azt óhaj
tottam, és óhajtómmá is, hogy mundjuk ki azokat 
határozottan; és nem szeretném, ha a nyers és 
határozott kifejezések egyértelműeknek vétetné
nek : mert akkor mivelt embernek, mint az én 
igen t. barátom—s engedje, hogy magamat is azok 
közé számítsam — határozottnak nem lehetne len
nie. — Figyelmeztetett bennünket, hogy ne kap
kodjunk oly ábrándok után, melyek őseinket min
dig megcsalták, és bennünket is meg fognának 
csalni. T. ház, tudom én is a történelemből, hogy 
voltak perczek nemzetünk életében, midőn a bécsi 
kormány központosító, absolutistikus törekvései 
folytán a nemzet egy másutt keresendő szabad
ság ábrándja által vezéreltetett. Ábránd maradt 
ez, és ábrándozok voltak azok. kik arra törekedtek, 
rnert törekvéseik nem sikerültek, és bár tudjuk is 
azt, hogy ezen ábrándoknak és ábrándozóknak 
köszönhetjük nagy részben azt, hogy alkotmá
nyunkat soha tökéletesen megsemmisíteni nem le
hetett, én mégis kezet fogok képviselő úrral abban, 
hogy ne induljunk most ily ábrándok után. De 
engedje meg a t. ház, hogy én még egy más áb
rándot és más irányú ábrándozókat említsek föl, 
a mely ábrándok és ábrándozok, párhuzamban 
ezzel, folyvást voltak hazánkban e 300 év alatt: 
voltak ugyanis hazánkban mindig, kik remé-
lették, hogy a,, bécsi kormány föl fog hagyni va
lahára Magyarország megsemmisítésére intézett 
törekvéseivel, és hogy tiszteletben fogja tartani 
hazánk törvényeit, alkotmányát. E remények is 
ábrándok, és azok, kik ez után törekedtek, ábrán
dozok maradtak: mert ezen remények sem telje
sültek mai napig sem. A mint óvakodni kell a 
másik ábrándtól, úgy óvakodnunk kell ezen áb
rándtól is, mert ez^ gyöngíti erőnket, elaltatja elő-
vigyázatunkat. (Elénk helyeslés.) — Képviselő ur 
czáfolván azokat, miket Komárom városa kép
viselője mondott, azt mondja, hogy a mit ezen 
utóbb nevezett t. barátom, mint a lajtántuli 
népeknek az alkotmányos monarchiára nézve 
létező fogalmat fölállított, hogy az csakis cent
ralista párt nézete lehet. Én, t. ház, tudom, 
hogy különböző nézetek, különböző pártok van
nak ő felsége többi országai és tartományaiban; 
tudom azt is, hogy ezen pártok közt programm-
jaikra nézve elég lényeges eltérések vannak; de 
fájdalom, még soha sem lelhettem oly programmot, 
mely az állam legfőbb ügyeire nézve Magyaror

szág beolvasztását magában nem foglalta volna; ki
sebb vagy nagyobb autonómiát adnának ugyan, de 
mindig benne volt ezen eszme. Nem akarom én 
ezért ama népeket, nemzeteket vádolni; vád érheti 
csak a kormány eljárását, mely már hosszabb idő' 
óta csak úgy remélhetvén fentarthatni az abso-
lutismust, ha az egy korona alatt élő népeit és nem
zetek közt a bizalmatlanság magvait hinti e l , ily 
helyzetbe hozott minket. Hiszen mi történik ma is'? 
Azt mondják 6' felsége többi országai népeinek: 

J Nem adhatjuk meg nektek az alkotmányt, mert ez 
a kiegyezést Magyarországgal lehetetlenné tenné, 
mert ezt Magyarországon sérelemnek tekintenék ; 
holott pedig tudhatja mindenki, ha tudni akarja, 

! hogy mi igenis sérelemnek veszszük azt, ha egy új 
; alkotmányért, egy kegyelmi adományért ősi al-
i kormányunkat el akarják venni, de hogyha a nél-
I kül ama népek-és nemzeteknek valódi alkotmányt 
| adnak, mi épen u g y fogunk örülni, mint ők ma-
j gok. (Helyeslés.) És mit mondanak nekünk ? Nekünk 
! azt mondják, hogy meg kell változtatni alkotmá-
! nyunk legfontosabb, leglényegesebb részeit, mert 
! 6 felség-e többi országai és tartományai népeinek 

alkotmányos törekvései ezt követelik. Kérdem, e 
szerencsétlen politika hová vezet ? Ha sikerül a 
kormánynak csakugyan elhitetni a nemzetek- és 
népekkel, hogy ők kölcsönösen egymás jóllétének 
elhárithatlan akadályai , igen természetes . mind
egyike ezen népek és nemzeteknek arra fog töre
kedni, hogy szétzúzza azon kapcsokat, melyek 
közt egyik a másiktól boldogulni soha sem tud; és 
ha ez nem sikerül, ez nem a kormánynak — köz
beszúrva mondom — kevés igyekezetéből, hanem 
csak még a roszban is tehetetlen voltából foly. (De
rültség és helyeslés.) Ha pedig teljesen nem sikerül 
is ezt elhitetni, akkor is előidézi azt, hogy se a 
népek egymás iránt, se a népek a kormány iránt 
nem lehetvén bizalommal, egy bekövetkezendő ve-

| szély idejében nem fognak közreműködhetni, és a 
i legnagyobb csapások érhetik a trónt és az államot. 
I — T, Somssich Pál képviselőtársam azt is föl-
I emiitette Komárom város képviselője,tisztelt bará-
I tom Grhyczy Kálmán ellenében, hogy nem helye-
I selheti, hogy mi, kik a jogos tért követeljük , kik 

az alkotmány visszaszerzésére törekszünk, a fait 
accomplikra hivatkozunk. Ebben, úgy hiszem, hogy 
félreértés van, mert én legalább úgy fogtam fel, 
hogy tisztelt barátom nem mint saját politiká
jának alapjára hivatkozott erre, hanem csak 

! azt akarta ez által indokolni, hogy miért nem vár 
I nagyon sokat az európai közvéleménytől: azért 
| ugyanis, mert azon európai közvélemény a fait ac-

complit szokta elismerni. Engedje meg a tisztelt 
képviselő ur, hogy nekem is szabad legyen cso
dálkoznom azon, hogy az igen tisztelt képviselő 
ur, pár perczczel később, a mint figyelmeztet ben-
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nünket, hogy ábrándok után ne kapkodjunk. Ko
márom városa képviselője, t. barátom ellenében 
védelme alá vette az európai közvéleményt, mint 
olyant, mely az ily fait aceomplik által sújtott né
pek ügyét részvéte és pártfogása alá szokta venni. 
(Helyeslés a bal oldaton.) 

Most, t, ház, mert valóban magam is óhajta
nék beszédem végéhez ju tn i , szabad legyen igen 
tisztelt képviselőtársam Madarász József előadá
sára egy pár szót elmondani. Igen természetesen 
nem lehet czélom czáfolni őt, mert a jelen kérdés
ben vele tökéletesen egyetértek; nem lehet czélom 
megtámadni, ellensúlyozni akarni előadását, mert 
a legtöbbre nézve , a mit előadott, vele egyetér
tek. Csak azt, a mit 6' ezen országgyűlésnek az el
napolásig követett politikájáról szólott, saját szem
pontomból akarom megvilágosítani. 0 ezen politi
kát roszalja, és a roszalás egyik indokául azt is föl
említi, hogy az semmit nem eredményezett. Le
hetne ugyan már az ellen is kifogásom, hogy va
lamely politikát tisztán eredménytelensége miatt 
lehessen elitélni, és maga ö' is az 1861-ki politikát 
helyeselte, pedig közjogi helyzetünknek javítására 
annak sem volt — mert nem lehetett— több ered
ménye, mint a jelenleg követett politikának; azon
ban én tagadom azt, hogy az országgyűlésnek az 
elnapolásig követett eljárása minden tekintetben 
eredménytelen maradt volna. Tagadom ezt kivált 
azoknak szempontjából, kik, mint én, 1861-ben a 
határozati párthoz tartoztunk, s a múlt országgyű
lés alatt a jobb centrum által követett politikát, ha 
nem is olvadtunk bele, mi is helyeseltük és mi is 
támogattuk. A múlt évben sikerűit volt az ország 
nagy részében elhitetni azt, hogy a nemzet szenve
déseinek, melyekkel 1861 óta sújtatott, az 1861-
diki képviselőház merev magatartása és különö
sen a határozati pártnak tulcsapongása volt oka. 
Mi tudtuk azt, hogy ez nem ál l ; de a mit mi tud
tunk, az iránt fel kellett világosítani a közvéleményt 
is; de ezt nem tehettük másként, mint ha pártoltuk 
a jobb. közép ama politikáját, a mely szerint nem 
sértve jogainkat és törvényeinket, a szélső határig 
elmentünk a kiegyenlítés érdekében. És e politikánk 
meg is termetté gyümölcsét, mert az ország lát
va ez eljárást, és tapasztalván mégis, hogy jogos 
kívánalmaink megtagadtatnak, ma már , úgy hi
szem, egészen másként vélekedik. (Helyeslés a bal ol
dalon.) 

Miután igen sokan emlegették a következe
tességet, legyen szabad—nem czáfolásul, hanem 
csak saját magam nézete fölállítása végett—elmon
danom, hogy mit tartok én politikai következetes
ségnek. Én elismerem, hogy a következetesség a 
politikai morálnak egyik része, és azt tartom, hogy 
következetesnek kell lenni minden embernek a 
czélban, melyet maga elé kitűzött; következe

tesen kell követnie efgy irányt, egy czélt mindad
dig, míg azt el nem érte: és a ki ez ellen vét. vét a 
politikai morál ellen. De nem osztom azon nézetet, 
hogy következetesség szempontjából minden vál
tozott viszonyok között és mindig ugyanazon esz
közökkel kelljen élni. Én részemről azt tartom, 
hogy a ki a következetességet az eszközök ugyan-
zonosságába helyezi, az eszközöket a czél fölé he
lyezi. 

Bevégeztem, t. ház, előadásomat. Indokoltam 
első- beszédemben, a mennyire ez tőlem kitelt, in
dítványomat ; most igyekeztem megfelelni néme
lyekre, melyek az ellen felhozattak: minő siker
rel, a fölött a t. ház fog határozni. Vérmes remé
nyeim természetesen nem lehetnek"; azonban bár
miként üssön ki e határozat, az én indítványom 
fogadtassák el, vagy — mint majdnem bizonyo
san mondhatom — annak ellenkezője: nem tehe
tek egyebet, mint, hogy teljes szívből és lélekből 
kívánjam, hogy bármi legyen a t. ház megállapo
dása, az hazánk jóllétének fölvirágoztatására szol
gáljon. (Éljenzés.) 

T. ház! Nem kellemetes dolog politikai com-
binatiókban csalatkozni, nem kellemetes kivált, 
midőn csalatkozásunk a tények által mindenki 
előtt nyilvánvalóvá tétetik; de mégis lelkem mé
lyéből fohászkodom azért, hogy ha az enyémmel 
ellenkező nézet állapittatik meg, ne a t, ház több
sége, mely azt elfogadta, de én legyek az. ki csa
latkoztam ! (Zajos éljenzés.) 

Deák Ferencz: T. ház! (Halljuk! Hall-
\juk!) Indítványom részletes kifejtését nem tartot-
: tam szükségesnek, mert az igen egyszerű, s úgy 
hiszem, igen világos; én legalább bővebb fejtege
tésekkel sem tudnám azt világosabbá tenni. Indít
ványom indokolására azért nem szólaltam föl ed
dig, mert úgy vagyok meggyőződve, hogy, miu
tán az én indítványom minden része a ház eddigi 
határozatainak föntartását tűzte ki czélul, ugyan
azon okok, melyek a házat ezen határozatok ho
zatalára indították, támogatják az én mostani in
dítványomat is. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Az ország sebei súlyosak ós veszélyesek; ne
künk föladatunk e sebek orvoslása fölött tanács
kozni, és az orvos, midőn súlyos sebet kell orvo
solnia, nem azt -keresi mindenek előtt, melyik kéz 
ütötte a sebet, hanem azt, melyik legyen az orvos
ság, melylyel azt orvosolhassa. Én tehát személyek
kel, kik e sebeket osztogatják, bíbelődni nem fo
gok ; a személy eljárásának megítélése a történe
lemé. Nekem kifogásom főként és kizárólag a rend
szer ellen van, azon absolut rendszer ellen, mely 
minden bajainkat okozta. Ezen rendszer ellen kifo
gásaimat többször előadtam, a ház azokat osztotta 
és fölirásokban is kifejezte. Személyek a rendszer 
fönmaradása mellett különbséget nem tesznek; a 

16* 
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felelősség hiánya és az absolüt rendszer fönállása 
mindazokat, kik azon rendszer eszközei, absorbe-
álni szokta, és alig van ember, ki kimutathatná, 
hogy ő fölsége egyik-másik tanácsosa minő taná
csot adott, és melyek voltak azon tényezők, me
lyek az ő tanácsát megbuktatták. (Helyeslés.) Sem
mi dolgunk személyekkel, nekünk dolgunk van a 
rendszerrel! Mi azt mondjuk: a rendszer rósz, íme [ 
a következményt láthatjuk. És még azon meg
győződésemet nyilvánítom, hogy akármfnő egyé
nek állíttassanak oda, ezen rendszer mellett az 
eredmény ugyanaz lesz. (Helyeslés.) Mert ha oly 
hazafiak állíttatnak oda, kik az ország alkotmá
nyának visszaállítását teljes lélekből kivánják és 
sürgetik, ha a többi tényező nem képes megküz
deni velők, az ő vélemény őket legyőzni és 
eredményre jutni : azon pillanatban megszűnt az 
absolut rendszer; ha pedig ők nem tudnak ered
ményre jutni : az absolut rendszer fönmarad. Mi 
azt mondjuk akkor, hogy ők lépjenek le. Ezen le
lépés nagyon fontos az egyes ember eljárásának 
megítélésére, de az eredményre nem tesz különb
séget: mert ha lelépnek, mások lépnek hely ökbe, 
és lehet, olyanok, kik még annyit sem tesznek a 
közügyért, mint ó'k tán tenni akartak. Az absolut 
rendszer a valóságos alkotmányosságnak csak ha
lálával, vagyis megszűntével tehet szolgálatot. 
Nem bíbelődöm tehát személyekkel, szólok a tárgy
hoz. (Halljuk!) 

Igen nehéz oly tanácskozásokat folytonos fi
gyelemmel kisérni, melyekben a tanácskozók nem 
tartják magokat szorosan a kitűzött tárgyhoz. (De
rültség.) Igen nehéz a czáfolatok tömkelegébe bo
csátkozni, midőn a mondottak nagy része nem szo
rosan a tárgyra vonatkozik, hanem más analóg, 
vagy néha nem is analóg tárgyakra is kiterjesz
kedik. 

A kérdés, mely a tulajdonképeni vitatkozás 
tárgyát képezi, nagyon egyszerű. T. barátom Ti
sza Kálmán is, én is, azt mondottuk, hogy minket 
a leirat nem nyugtat meg. Ez tehát se miköztünk, 
se ugy látszik a ház tagjai közt vitatkozás tárgya 
vem volt, inert én nem hallottam szót, mely azt 
mondotta volna, hogy valakit megnyugtatott. T. 
barátom is föliratot indítványozott, én is föliratot 
indítványoztam. T. barátom kijelentette, hogy ő 
szorosan ragaszkodik mind azokhoz, miket eddigi 
föliratainkban a jogfolytonosságra nézve kimon
dottunk ; ugyanazt mondottam én is. Mi tehát a 
végső pont, mely a két indítvány közt különbsé
get tesz ? Tisza Kálmán képviselőtársam azt mon
dotta, hogy mig az alkotmány tettleg helyreál
lítva nem lesz, még bizottságilag sem haladhatunk, 
s ennélfogva azt kívánta, hogy a 67-es bizottság 
se folytassa tovább működését. Én meg azt mon
dottam, tartassák fen továbbra is a képviselőház

nak azon határozata, melylyel a 67-es bizottságot 
megbízta, hogy a közös viszonyokból származó tt 
érdekek ügyében javaslatot készítsen, és a bizott
ság folytassa működését. Se ő, se én nem mon
dottunk ennél se többet, se kevesebbet indítvá
nyunkban. Ez a vitatkozásnak valóságos tárgya, 
s ez az, hol a két fél egymással egyet nem ért. 

Ha végig tekintünk a közelebbi napok tanács
kozásai menetén, valójában senki sem kétkedik 
azon, hogy sokkal, igen sokkal több beszéd tarta
tott és érvek mondottak el, melyek nem szorosan 
a kérdésre tartoztak, mint szorosan macára a kér-
désre vonatkozók. En ezt igen természetesnek ta
lálom. Régóta figyelemmel kisérvén, tapasztalásból 
tudom, miképen szoktak eltérni a tanácskozások 
magától a vitatkozás tárgyától. Hiszen maga Ci
cero, a legnagyobb szónok is beszéd közben mon
da, hogy térjen a beszéd oda vissza, a honnan el
tért, ut redeat, unde aberravit oratio. Én igen ter
mészetesnek találom, hogy valamint egyesek, úgy 
testületek is e valóságos hibába gyakran belees
nek. Ennek az az oka — hadd mondjam ki igazán 
— hogy mindenki állítása mellett érveket hoz föl, 
ezeket sokszor messzebbről hozza, s nem magából 
a tárgyból meríti; a másik a messzebbről hozott 
érvekre felelvén, ismét más tárgyról vonja le 
okoskodását, s mire észreveszi magát, egészen más 
dologról beszél, mint a vita tárgyáról. (Derültség) 
A jelen helyzetben tán nem tévedek, ha azt mon
dom, hogy még egy oka van a tanácskozás szét-
ágazásának s a fölhozott érvek különféleségének. 
Ennek oka az : a kérdés, mely kettőnk közt a kü
lönbséget képezi, nagyon egyszerű; ha valaki szo
rosan a tárgyhoz tartja magát, érdekesen alig tud
na 10 perczig beszélni, a tárgy egy pár szónoklat
tal ki volna merítve, s a tovább beszélés érdekte
len. Most azonban a keblek tele vannak keserűség
gel, azon keserűséggel, melyet kívánalmainknak 
ujabb megtagadása fokozott; a tulajdonképeni 
kérdésen tért nem találnak, attól messze elmenve 
máshonnan is szednek érveket és alkalmat, hogy 
a keserűséget kiöntsék. 

Nem fogom előadásomban én is követni azt, 
a mit én magam nem helyeslek: nem bocsátkozom 
tehát részletes czáfolatába az indítvány ellen föl
hozott érveknek, s nem tartom szükségesnek az 
indítványomat pártolók érveinek minden egyes 
tételét védeni és ujabban támogatni. Nem teszem 
pedig ezt, mert higye el a ház, hogy akár az ered
ményre, akár a közvéleményre, akár a haza javára 
nézve tökéletesen mindegy, ha egyik vagy másik 
szónok némely érve czáfolatlanmarad, (Derültség) 
kivált mikor az argumentum messzebbre és más 
tárgyra is átment, mint a miről tulajdonképen 
szó volt. 

Tartom tehát magamat szorosan a tárgyhoz, 
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megjegyezvén előre még azt, hogy én a követke
zetlenség vádját argumentumul fölhozni nem aka
rom. Vajmi kényes dolog az embereket. kivált a 
politikai téren, azonnal következetlenséggel vádol
ni. Minden ember a maga meggyőződését azon 
motivumokból meriti, melyek őreá hatnak; és ha, 
vagy más okok folytán, vagy bővebb megfontolás 
következtében, meggyőződése változott: miért ne 
mondhassa ki változott meggyőződését, habár az 
eltér is előbbi véleményétől ? Hiszen a politikai vi
tatkozásoknál fo czél az, hogy egyik a másiknak 
nézetét megváltoztassa, és a politikai vitatkozások
nál kötelesség-, hogy valóságos meggyőződésün
ket mondjuk ki, habár előbb máskép lettünk volna 
is meggyőződve. A politikai vélemény nem olyan, 
mint a magán életben másnak adott szavunk vagy 
igéretünk, melyet megtartani kötelességünk. A po
litikai meggyőződésnek szabadnak kell lennie, s 
ezt előre lekötni hiba. Nem azzal támogatom tehát 
indítványomat, hogy a következetesség megkí
vánja hozott határozatunk fentartását; hanem azt 
mondom, hogy a mely okok indították a házat 
azon határozat hozatalára, ugyanazon okok támo
gatják most annak fentartását: mert ezen okoknak 
se lényegét, se erejét semmi azóta meg nem vál
toztatta. 

Egyik ellenvetés, mely indítványom ellen föl
hozatott, az, hogy magát a jogfolytonosságot sért
jük, ha működésünkben tovább haladunk. Ez töb
bek által mondatott, de ki nem fejtetett; engem 
logalább ezen állítás valóságáról semmi meg nem 
győzött. Ugyanis, vegyük figyelembe a történte
ket. Az országgyűlés kezdetén kiküldöttünk egy 
bizottságot, hogy a közös érdekekből eredő viszo
nyokra nézve javaslatot készítsen; kiküldöttük ezt, 
ámbár alkotmányunk nem volt helyreállítva; tud
tuk mi akkor is, hogy alkotmányunk teljes hely
reállítása nélkül nem egyezkedhetünk, törvényt 
nem alkothatunk. Miért biztuk meg tehát a bizott
ságot mindamellett a javaslat készítésével? Azért, 
mert azt reméltük, hogy alkotmányunk rövid idő 
alatt teljesen vissza fog állítatni, s az általunk 
ugyaűakkor föliratilag sürgetett jogfolytonosság 
tettleg életbelép, és mi alkotmányos helyzetünk
ben a már kész javaslatot vehetjük tanácskozás 
alá. Senkinek szándoka nem volt, senkinek eszébe 
nem jutott, hogy mi végleges egyezkedésekbe bo
csátkozzunk, habár az alkotmány helyre nem állí
tatnék i s : mert hiszen ez fonák eszme volna, s el
lenkeznék az alkotmányosság minden fogalmával 
s a háznak világosan kimondott határozatával. Az 
alkotmány most sincs helyreállítva, a jogfolyto
nosságot a kir. leirat sem léptette életbe: mi tehát 
újra és ismét követeljük és sürgetjük annak vissza
állítását; és midőn ezt épen oly határozottan, épen 
oly erélyesen teszszük, mint eddig tettük, miben 

sértjük meg a jogfolytonosságot az által, ha a ki
küldött bizottság munkálódását^ föl nem függeszt
jük, én valóban nem látom. (Elénk tetszés jobbról.) 

Csak egy okot hallottam említtetni, mely, leg
alább azokra nézve, kik azt hiszik, hogy lényege
sen változott a helyzet s változtak a körülmények, 
némi fontossággal látszik birni: ez azon ok, melyet 
t. barátom Grhyczy Kálmán fölhozott, ki azt mon
dotta, hogy Tisza Kálmán indítványának elfoga
dásával nem leszünk következetlenek a jelen or
szággyűlés eddigi eljárásához, mert ezen eljárás
nak alapja kérelmeink teljesítésének reménye volt, 
ez alap megszűntével tehát következetesen nem 
folytatható. Itt a logika tiszta. Eeméltük, hogy ké
relmeink teljesíttetnek, alkotmányunk visszaállít-* 
tátik; és ezen remény elenyészett; pedig ezen re
mény volt alapja határozatunknak: tehát nem foly
tathatjuk munkálkodásunkat. 

Nincs e házban senki, t. ház, a ki bizton és 
határozottan azt merje állítani, hogy kérelmünk 
sikeres lesz, alkotmányunk minél előbb és rögtön 
vissza fog állíttatni, hogy a jogfolytonosság tett
leg ismét életbe lép e föliratunkra, melyet most 
tervezünk ; hanem én annyira óhajtom — az egész 
házzal együtt — az alkotmány teljes, tökéletes 
helyreállítását, a jogfolytonosság tettleges életbe 
léptetését, hogy én nem merek, nem tudok a re
ményről végkép lemondani. Hiszen e remény min
denünk: ezt én nem. fogom ellökni magamtól. 
Legyen a remény sugara bármily gyönge, én 
magam se saját keblemben, se másokéban azt elölni 
nem fogom. (Helyeslés.) Fontolja meg a t. ház azon 
rémületes hatást, melyet az országban előidézne 
az, ha a képviselőház, a nemzetnek választott kép-
selői nem szónoklatokban, hanem határozat által 
mondanák ki azt: Mi a jelen országgyűlés kezde
tén mindenekelőtt föliratunk által sürgettük föl
függesztett alkotmányunk visszaállítását, s remél
tük, hogy föliratunknak sikere lesz, alkotmányunk 
tettleg visszafog állíttatni s becsületes kiegyenlítés 
jöhet létre, s e reményben választottunk saját keb
lünkből egy bizottságot, mely javaslatot készítsen 
a közös érdekekből eredő viszonyokra nézve; de 
most eltiltottuk azon általunk választott küldött
séget munkálatának folytatásától, mert elenyészett 
minden reménv alkotmáirvunk visszaállítására! 
(Éljenzés a jobb oldalon. Helyeslés.) Nem festem 
ezen képet, t. ház, csak azt mondom, ha a ház 
ezt kimondaná, ha e remény is elragadtatnék 
tőlünk, vagy mi ragadnók el ezt a nép kebléből, 
csak e két alternatíva van: egyik a végtelen 
szenvedés; a másikat nem nevezem meg, mert 
a fölött e testület nincsen hivatva tanácskozni; 
e testület, mely a sanctio pragmatica és a tör
vények alapján ül itt, más utón, mint törvé
nyesen, nem tanácskozhatik. (Éljenzés, helyeslés.) 
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Csak azt jegyzem meg, hogy a második alternatíva 
is végtelen szenvedésekkel járna, és könnyen, igen 
könnyen következhetnék belőle a föltámadás nél
küli halál. Ne tegyünk tehát le a reményről vég
képen ; és míg reményünk van, addig tartsuk fen 
azon határozatot, melyet e reményre alapítottunk. 
Hisz jól jegvzé meg Vay Lajos b . t . barátom, hogy 
maga a másik fél is reménynyel biztatja magát e 
részben, mert maga az indítványozó Tisza Kálmán 
t. barátom azt kívánja kimondatni, hogy uj föliratban 
kérelemmel járuljunk ő felsége elé az iránt, hogy, 
ismételten kifejtett kérelmeink értelmében, hazánk 
alkotmányát egész teljességében visszaállítani mél
tóztassék. Ha minden remény elenyészett volna, 
nem járult volna ujabban kérelemmel, nem sür
gette volna- kérelemképen ismételten. Jele tehát, 
hogy itt is az történt, mi az életben mindennapi 
dolog. A Jegroszabb körülmények között hány
szor mondja az egyes emberis: „Semmi reményem 
többé ;" és ha higgadtan keblébe tekint, ott találja 
a remény utolsó csillámló sugarát. Szerencsétlen 
csak az, ki még ez utolsó csillámló sugarat ápolni 
nem tudja, vagy épen elfojtja. [Helyeslés.) 

Nem szólok, t. ház, e részben bővebben; hi
szen bűn volna a bővebben kifejtett tárgyat újra 
és ismét újra csépelni vagy rostálni. 

Indítványom második pontjáról szólok, hol 
azt mondom, hogy miután a királyi leirat azon 
pontjait, melyek az úgynevezett közös ügyekre 
vonatkoznak,' jelenleg úgysem tárgyalhatjuk, 
mondjuk meg ő felségének, hogy majd akkor 
fogjuk azokat tárgyalni, a mikor a többit, azon 
munkát t. i., mely arról készülni fog. Hogy mikor 
fogja tárgyalni a ház azon munkát, az a háztól 
függ; hanem hogy attól elkülönítve a leirat ezen 
részét külön tárgyalni nem lehet, azt hiszem, min
denki belátja; és én e részben azon képviselők 
okoskodásában nem tudok eligazodni, kik még 
azt sem akarják, hogy a javaslat készitésére ki
küldött bizottság folytassa munkálatát, és mégis 
belementek tárgyalásába azon pontoknak, melyek 
e javaslatban foglaltatnak. (Elénk helyeslés.) 

E g y dolgot szó nélkül nem hagyhatok. Té
nyeket mondok el egyszerűn, szárazon, a mint 
történtek. A jelen országyülést összehivta ő fel
sége. Hiszi-e a t. ház, hogy akkor az ország köz
véleményének két óhaja, két fő vágya volt: az al
kotmány visszaállítása, és a becsületes kiegyezke-
dés — ? (ügy van ! Igaz!) Ezen alapon összejött az 
országgyűlés, nem szorosan alkotmányos törvé
nyek szerint, mert itt-ott volt h iány; összejött 
mégis, hogy e két czél elérésére működhessék. A 
ház többsége és az egész országgyűlés alkotmá
nyunk visszaállítását föliratában sürgette, és egy
szersmind egy bizottságot választott, 67 tagból ál

lót, mely a közös érdekekből származott viszo-
| nyokra nézve egy a czélnak megfelelő javaslatot 
j készítsen, fentartva az ország alkotmányos önálló

ságát és függetlenségét. A ház e bizottságot kikül
dötte, a bizottság működését elkezdette; és mivel 
67 embernek ily nagyfontosságú tárgyban javas
latot készíteni kissé nehéz és késedelmes volna, 15 
tagot bizott meg, hogy ezek készítsenek javaslatot 
a fő elvekre nézve. E 15-ös bizottság működésé
nek alapja az volt, mit e háznak határozata, sőt 
már az 1848-iki törvény is elismert, hogy létez
nek oly viszonyok, melyek Magyarországot s az 
ő felsége uralkodása alatt álló többi országokat 
közösen érdeklik. Kötelessége volt oly javaslatot 
készíteni, melyet saját meggyőződése szerint leg
ez élszerűbbnek vélt. Teljesítette e kötelességét a 
bizottság, javaslatba hozta, mit legbensőbb meg
győződése szerint legjobbnak vélt; becsülettel 
egyebet nem tehetett. (Elénk helyeslés jobbról.) Le
het, hogy a bizottság tévedett; lehet, hogy javas
lata nem czélszeru módot foglal magában; lehet, 
hogy valamely pontban messzebb ment, mint a t. 
ház talán óhajtaná. De kérdem, megalkudott-e a 
bizottság valakivel ? végleges határozatot hozott-e ? 
nem olyan javaslat-e ez, melyet 6 7 embernek még 
átkeli vizsgálnia, megállapítania, és mely fölött az
után a t. ház kebelében e ház fog határozni, és azt 
fogja mondani, vajon helyes-e, vagy nem helyes-e a 
mű ? Nem volt váratlan előttem, hogy a mi véle
ményünk itt-ott egyik-másik pontra nézve lénye
ges véleményeltérésre, sőt ellenzésre is talál; nem 
is szeretném, ha valamely nagyobb fontosságú 
tárgy bővebb, szigorúbb megvitatás nélkül valaha 
törvénynyé válhatnék; erre, mondom, el voltam ké
szülve; azt is lehetőnek tartottam, hogy az ellen
zés , hogy a különböző nézet élesen fog nyilvá
nulni ; — hanem egy váratlan volt előttem: s ez 
az, hogy a 15-ös bizottság többsége azzal vádol
tatik, hogy az ország alkotmányos jogait és füg
getlenségét föláldozza; azzal vádoltatik, hogy mi
után a hatalom nem akarja alkotmányunkat vissza
adni, a bizottság átadja alkotmányunk lényegét, 
hogy annak aprólékait tarthassa meg ; vádoltatik 
nyilvánosan, a ház és az ország színe előtt átalá-
nos kifejezésekben, alapos motivatio nélkül, szi
gorúan és élesen. De ha ez azon képviselőknek 
véleménye, ám emeljenek vádat: én e jogukat 
nem támadom meg, azon tiszteletnél fogva, meíy-
lyel a véleménynek szabadságát sértetlenül fen-
tartom. A méltányosság ugyan azt kívánta volna, 
hogy e vádak, a melyeknél szigorúbbat, élesebbet 
alig lehet valamire kimondani, ne akkor mondas
sanak ki, mikor az a tárgy tanácskozás alá nem 
jöhet, mikor a javaslat a ház előtt nem fekszik, 
tárgyalás alá nem vétethetik s ennélfogva a javas-

I latkészitők nem fejthetik ki okaikat, nem czáfol-
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hatják az egész átalánosságban oda vetett éles vá
dakat. (Hosszas éljenzés.) Ez, uraim, nem méltá
nyosság. Annak idejében, ha e tárgy előkerül, ha 
majd nem oÜk azon töredékekről lehet szó, me
lyeket a kir. leirat megemlít, hanem tüzetesen 
tárgyaljuk az egész javaslatot, akkor lesz a mi 
föladatunk, fölvilágositanunk a házat, elmonda
nunk okainkat; a ház föladata pedig lesz a fölött 
határozni. Kérdem, méltányos-e, hogy azon fér
fiak, kik kötelességöket vélték teljesíteni, midőn a 
ház bizalma által, melyet nem kerestek, de hálá
val fogadtak,megválasztva, jártak el nehéz megbíza
tásukban, oda állíttatnak — nem mondom a köz
vélemény , hanem a közönség elé — azon meg
bélyegzéssel : Imé ezek azon emberek, kik javas
lataikkal az ország jogait, törvényeit, törvényes 
függetlenségét és alkotmányát eljátszották s az 
alkotmány foszlányaért az ország legszebb jogait 
oda adták — ? Méltányos-e, hogy az egyik szónok, 
Csanády úr nem egyedül a véleményt támadja 
meg, hanem engem meg is nevezve, éles, méltat
lan vádját nevemhez, személyemhez kötve adja 
elő ? (Elénk mozgás.) O engem e bűnnel és követ
kezetlenséggel vádol. Kern rovom meg érte, tegye 
meggyőződése szerint; és ha azt hiszi, hogy ő ez 
által a haza javát mozdítja elő, ha azt hiszi, hogy 
ö azon nézeteknek, melyeket a hazára nézve bol
dogítóknak tart , nagyobb súlyt szerez az által: 
ám tegye! Tűrni fogom: nem mintha érzéketlen 
volnék, nem mintha érez kebellel fogadnék el oly 
szemrehányásokat, melyeket méltatlanoknak talá
lok ; hanem tűrni fogom azért, mert negyven évi 
politikai életemben megtanultam a türelmet, meg
tanultain azt, hogy a ki életét a hazának szenteli, 
annak nem szabad saját személyét, személyes ér
zelmeit a haza ügye mellett tekintetbe venni. Első 
a közügy, s az elől a személynek háttérbe kell vo
nulnia. (A jobb oldali képviselők fölállva, lelkes és 
hosszas éljenzésben törnek ki.) 

Sajnálattal mondom, hogy lefolyt tanácsko
zásaink, ha ki a lapokban figyelemmel olvassa, 
nem lesznek az olvasóra azon jótékony hatással, 
a melyet mindenki érez, ha egymással szemben 
álló két politikai párt a maga véleményét higgad
tan megvitatja, s az igazságot kideríteni igyek
szik ; de — meglehet, hogy csalódom, s bocsána
tot kérek, ha csalódom — tán több keserűség 
szine ömlik el eddigi tanácskozásainkon, mint a 
mi épen a jelen helyzetben hasznos lehet. És ha 
idegen olvassa ezt, nem fogja-e azt mondani: íme 
egy országnak képviselői érzik és mondják, hogy 
a veszély közel van, érzik és tudják, hogy a ve-
szélylyel, bármely oldalról jó'jön, szembe kell 
szálíniok, s ezen férfiak első tanácskozásaikban 
nem arra törekszenek, hogy higgadt eljárással a 
veszélyt elhárítsák, nem ar ra , hogy vállvetve 

1 igyekezzenek, ha kell, annak állani, hanem egy-
[ mást bántják, egymást rontják, s elfeledik azt, 
hogy jöhet idő, midőn egymás mellett kell állniok 
s egy tárgyért kell küzdeniök —? 

Madarász t. képviselő úr előadásában egy 
j fordulat van, mely engem valóban meglepett azért, 
mert úgy látom, hogy a dátumban van a dolog 
elhibázva. A t. képviselő úr oly nehezen várja 
már velünk együtt a felelős minisztérium hely
reállítását, s oly mélyen érzi, hogy az absolut 
kormány ellen mind az általok, mind az általunk 
elmondott vádak és panaszok sikertelenek: hogy 
most előleg nem lévén felelős minisztérium, a má
sik pártnak teszi mindazon szemrehányásokat, 
melyeket constutionalis országban a felelős mi
nisztériumnak tesznek. (Derültség.) Szemünkre veti, 
hogy többségünkkel semmit sem voltunk képesek 
keresztülvinni. Nem untatom a házat beszéde ezen 
részének fölolvasásával; csak kérdem a t. képviselő 
u ra t : mi voltunk-e a korona tanácsosai ? mi kép
viseltük-e annak eljárását, elveit, nézeteit? nem 
voltunk-e mi ép úgy. mint 6', vagy akárki, a kor
mány ezen eljárása ellen ? nem képeztünk-e mi a 
kormány irányában ellenzéket? vagy azért, mert 
többségben voltunk, volt-e hatalmunk a fejedelem 
akaratát megváltoztatni ? elmulasztottunk-e valamit 
abban, hogy a fejedelem akaratát a mi ügyünkre 
kedvezőleg nyerjük meg? elmulasztottunk-e mi 
valamit az ország jogai védelmében ? A fejedelem 
akaratának egy tagadó nyilatkozata elég volt tö
rekvésünket meghiúsítani. Ezen tagadó válasz 
megérkezett; és kérdem: mi vagyunk-e okai ? mi 
feleljünk mindezekért ? — Még egy lelkiismereti 
kérdést intézek a tisztelt képviselő úrhoz: vajon 
lelke mélyében meg van-e győződve ő arról, hogy 
azt, mit mi ki nem tudtunk vinni, ha az ő politi
kája volna többségben, kivitte volna azt ? (Elénk 
derültség.) 

Eddigi tanácskozásainkban oly sokszor tör
tént hivatkozás a közvéleményre, hogy valóban 
ösztönözve érzem magamat igényteleu nézetemet. 
erre nézve röviden elmondani. (Halljuk! Halljuk!) 

A közvélemény nagyhatalom, oly nagyhata
lom, melynek állandóul más hatalom ellent nem 
állhat. Ezt mindenki tudja, s én ép úgy, mint má
sok, erről meg vagyok győződve. Hanem én min
dig a legnehezebb feladatnak tartom megtudni, mi 
a valóságos közvélemétiy. A magán életben azok
kal élünk, társalgunk, azok rendesen intim bará
taink, kik körülbelül politikánk főbb elveire nézve 
hozzánk hasonló térén állanak; ezeket halljuk, 
ezekkel beszélünk, és a magunk nézeteit ezektől 
reprodukálva látjuk. Tapasztalta-e valaki, a tisztelt 
képviselők között valaha — nem kétlem, igen so
kan tapasztalták — 48 előtti időkben a választá
soknál, midőn a választások fölkiáltással történtek, 
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hogy 6' például, ha oly ponton állott — akár a fő
ispán közelében, akár máshol— hol az egyik párt 
emberei állottak tömegesen, a kiáltásokból meg 
volt győződve, hogy nincs is más hang, mint Pé
teré , pedig kisült , hogy Pálé volt a többség. 
Miért ? Mert a hangok, melyek közelében voltak, 
annyira eltompították kallérzékeit (Helyes! Derült
ség), hogy a többi hangnak csak lármáját hallotta, 
de articulátlóját nem értette. (Tetszés.) í gy va
gyunk gyakran a közvéleménynyel is. Megesküd
nék az ember, hogy e vagy ama tárgy fölött nincs 
is más politikai vélemény: „Mertén mást nem hal
lok ;" de ha másik körbe megyünk, elbámulunk, 
hogy az emberek mily másként vélekednek, ha 
pedig messzebb megyünk, még inkább. Tehát a 
legnehezebb föladat, a valóságos közvéleményt 
megismerni. 

A másik, mit meg akarok jegyezni az, hogy 
én a közvéleményt sohase tekintettem olyannak, 
a mely minden apróságokra nézve mindjárt hatá
rozottan kimondja nézetét. A mit a közszükség 
érzete, a mit az igazság érzete az emberek keblébe 
öntött, és nekik parancsol: ebből alakul a közvé
lemény szilárdan, megvesztegethetlenűl; és ez is 
mindig csak a fő kérdésekre vonatkozik. Azt monda 
valaki, hogy a közvéleményt nem csinálnunk, ha
nem követnünk kell. Igaz ez a közvélemény 
azon részére nézve, mely a közszükség érzetéből, 
az igazság érzetéből származik: ezzel ellenkezni 
nem lehet, és ezt csinálni sem lehet; hanem csak 
egyes részletekre, egyes kérdésekre nézve. Ugyan, 
kérdem, hogyan születik a közvélemény, ha nem 
csinálják? Azt mondjuk, hogy a journalistika a 
közvélemény hatalmas eszköze. Az újságszerkesztők 
faluról falura járva kérdik-e az embereket, hogy 
mi a véleményök, és ebből vonják le a közvéle
ményt? Nem! Az újságszerkesztők, vagy dolgozó 
társaik jól kigondolt eszméiket leteszik lapjaikba, 
ezt mások átveszik, s midőn igy csinálják a köz
véleményt, azt egyszersmind ki is jelentik. Mond
ják, hogy a háznak nem kell a közvéleményt csi
nálni, hanem követni. Eengedelmet kérek, minden 
részletekben a ház is hivatva van arra, hogy a 
közvéleménynek irányt adjon és azt tisztázza. 
(Helyeslés.) Hallottam — és ez a választási ado
mák közé tartozik — hogy ezen országgyűlés 
kezdetén egy választó-községben föllépett egy ke-
vésbbé müveit polgárember, egy másik műveltnek 
ellenében, és nagy pártja volt. A legnagyobb érv, 
melyet maga mellett fölhozott, és mások is fölhoz
tak, az volt, hogy : „Ez ami sorsunkbeli; ez, mivel 
népünkből való, tudja legjobban mi fáj nekünk: 
ezt küldjük az országgyűlésre." Es ez nagyon ha
tott, mígnem egy másik, ugyancsak a nép közül, 
azon észrevételt tet te: „Igaz, hogy ez legjobban 
tudja, mi fáj nekünk, mert velünk érzi a bajt; ha

nem az a baj , hogy nem tudja elmondani, hogyan 
kell segíteni a bajon: válaszszunk tehát olyant, ki 
ezt tudja, és mi majd megmondjuk neki, hogy mi 
fáj nekünk." (Derültség. Helyeslés.) A közvélemény 
a részletekben csak úgy képes tájékozódni, ha a 
tárgy azok által, kik abban jártasabbak, kifejtetik 
és megvitattatik. Én épen azért azon nézetben sem 
osztozom, hogy a közvéleménynek kell megelőzni 
a mi működésünket. Eng-edelmet kérek, annak 
ezzel karöltve kell já rn ia : a mi működésünknek 
figyelmezni kell a közvélemény azon pontjaira, 
melyek átalánosak, kétségbevonhatlanok és tisz
ták ; azon pontjaira pedig, melyek részletekre vo
natkoznak, ezekre nézve bizony nekünk vitatko
zások által szükség tisztába hozni a közvéleményt. 

Egyébiránt melyik részen legyen a közvé
lemény e pillanatban, azt nem kutatom. A most 
fenforgó kérdésre nézve, hogy működjék-e tovább 
a 67-es bizottság, a közvélemény nem is nyilat
kozott, és nincs is magával ez iránt tisztában; és 
azt hiszem, magát ezen kérdést koránsem fogja 
oly fontosnak tartani, mint azt mi itt tartani lát
szunk. A magyarországi közvéleményről kettőt 
tartok bizonyosnak: egyik az, hogy az alkotmány 
teljes, tökéletes visszaállítását óhajtja; a másik, 
hogy óhajtja a becsületes kiegyenlítést, az ország 
jogainak, függetlenségének, önállásának fentartása 
mellett. (Atalános helyeslés.) Ez a két pont tisztán 
áll előttem; a többi egyes pontokra nézve azt 
hiszem, a közvélemény se meg nem alakúit, se 
egyhamar megalakulni nem fog. E két pontra 
nézve fölteszem, hogy e házban nincs vélemény
különbség, mert valamennyien vissza akarjuk állít
tatni az alkotmányt teljes épségében, valamennyien 
óhajtjuk a becsületes kiegyenlítést, az ország jo
gainak, függetlenségének fentartásával. E szerint 
tehát a közvélemény mindegyik mellett van. (He
lyeslés J 

Nem szólok többet. (Halljuk!) Hű maradok 
azon állításomhoz, nem fogom az egyes állításokat, 
melyek indítványom ellen fölhozattak, elemezni 
és czáfolni; és csak azon rövid szóval fejezem be 
előadásomat — mert fölöslegesnek látom elmon
dani, hogy saját indítványomat pártolom : — a hol 
politikai élet van, a hol politikai nézetek merülnek 
föl, minél nehezebb a helyzet, minél fontosabb az 
ügy, annál szükségesebbek a politikai pártok. 
Álljunk tehát egymás ellenében, mint politikai 
pártok, küzdjünk egymással a higgadt megfonto
lásnak minden fegyvereivel; de a szenvedélyesség 
és keserűség fegyverét ne használjuk, mert szen
vedélyesség és keserűség egymás között félreér
tésekre vezet, a félreértések pedig növelik a szen
vedélyességét és keserűséget. Ez az én vélemé
nyem. (Hosszas, élénk éljenzés.) 

E l n ö k : T. ház! '(Halljuk! Halijuk!) A ta_ 
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náeskozások e nagy horderejű és nagy fontosságú 
tárgy fölött be lévén befejezve, a szabályok értel
mében azon indítvány fölött kell először szavaz
nunk, mely előbb adatott be. A szavazási módot 
illetőleg három kérvény adatott be, mindegyik 
2 0 — 2 0 aláirással ellátva, mely név szerinti sza
vazást követel. Nem tudom, méltóztatik-e a t. ház 
parancsolni, hogy a neveket és kérvényeket fölol
vassuk ? (Nem kívánjuk! Elfogadjuk !) Ha tehát el 
méltóztatnak fogadni, a házszabályok értelmében 
föl kellene olvasni az indítványt. (Nem kell! Föl-
olvasottnak tekintjük!) Ha az indítványt fölolvasott
nak méltóztatnak tekinteni, következik a szavazás, 
előbb az egyik, azután a másik, vagyis az ellen
indítvány fölött. A kérdés, melyre nézve a ház 
hivatva van szavazni, egyszerűen az: elfogadja-e 
a t. ház Tisza Kálmán indítványát? igen, vagy 
nem ? Erre méltóztassanak felelni. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorát, mely alkalommal 

Igennel szavaznak: Almássy Sándor, Angyal Pál, 
Acs Kctroly, Bárányi Ágoston, Batthyány Géza gr., Be-
liczey István, Beniczky Ödön, Bernáth Zsigmond, 
Bethlen Gábor gr., Békássy Lajos, Bohory Károly, 
Boczkó Dániel, Bogyó Sándor, Bónis Sámuel, Bö
szörményi László, Csanády Sándor, Cseh Sándor, Cser-
novics Péter, Csihy István, Csiky Sándor, Damaszkin 
János, Darvas Antal, Deáky Lajos, Desseioffy Ottó, 
Domahidy Ferencz, Döry Ádám,'Eöry Sándor, Esz-
terházy István gr., Gábriel István, Gál Péter, Ghyczy 
Ignácz, Ghyczy Kálmán, Gubody Sándor, Halász Bol
dizsár, Hertele?idy György, Horváth Elek, Ivánka Imre, 
Jámbor Pál, Jókai Mór, Kállay Ódon, Károlyi Ede 
gr., Keglevich Béla gr., Kende Kanut, Kiss Lajos, 
Kiss Miklós, Koller Antal, Konkolyt Thege Pál, Kup-
ricz Imre, László hnre, Lovassy Ferencz, Lukács 
György, Luksich Bódog, DukynichMihály, Luzsénszky 
Pál b., Lükö Géza, Madárcissy AJ'őr, Madarász József, 
Makray László, Manojlovics Emil, Markos István, 
Maróthy János, Miskolczy Lajos, Mocsonyi Antal, Mo-
csonyi Sándor, Nagy Ignácz, Nikolics Sándor, Nyáry 
Pál, Üdescalchi Gyula hg., Oláh Miklós, Pap Lajos, 
Pap Pál, Pap Simon, Patay István, Peley Lajos, 
Perezel István, Pethes József, Pétery Károly, Platthy 
György, Podmaniczky Ármin b., Podmaniczky Fri
gyes b.. Prónay József Pagályi Ferdinánd, Ráday 
László gr., Ruttkay István, Salamon Lajos, Sárközy 
József, Siklóssy Károly, Sípos Orbán, Soldos Imre, 
Somossy Ignácz, Szaphnczay József, Szilády Áron, 
Szluha Benedek, Szontagh Pál, Thalabér Lajos, Túry 
Gergely, Tisza Kálmán, Tisza Lajos, Tisza László, 
Ujfahssy Lajos, Varga Antal, Varró Sámuel, Vállyi 
Jó/nos, Várady Gábor, Véghsö Gellért, Vidacs János, 
Zsitvay József 

Nemmel szavaztak: Almássy György gr., Amb-
rózy Lajos b., Andreánsz'.y Boldizsár, Armbruszt 

KÉPV. H. NAPLÓ. i865/6 nr. 

Péter, Ányos István, Babes Vincze, Bartal György, 
Bartal János, Bay György, Bánffy Albert b., Bánó 
József, Bánó Miklós, Bencsik György, Beniczky Gyula, 
Berényi Ferencz gr., Berde Mózes, Berzeviczy Tivadar, 
Besze János, Bethlen Farkas gr., Bethlen János gr., 
Bethlen Sándor gr., Bezerédj László, Binder Mihály, 
Bittó István, Botka Mihály, Branotácsky István, Bu-
janovics Sándor, Cebrián László gr., Conrád Mór, 
Csáky Albin gr., Csáky László gr., Császár József, 
Csengery Antal, Csik András, Csörghe László, Czorda 
Bódog, Dapsy Vilmos, Dánffy Károly, Dani Ferencz, 
Dániel Pál, Deák Ferencz, Dedinszky József, Delli-
manics István, Detrich Zsigmond, Dimitrievics Milos, 
Dobóczky Ignácz, Domokos László, Dózsa Dániel, 
Dósa Elek, Draskóczy Gyida, Eötvös József b., Eöt
vös Tamás, Erős Lajos, Faragó Ferencz, Faúr János, 
Fábián Gábor, Fáy Gusztáv, Fehdenfeld Frigyes, Fe
jér János, Fest Imre, Fischer István, Frideczky Ti-
mót, Fülepp> Lipót, Gajzágó Salamon, Gál János, Gál 
Miklós, Geczö János, Geduly Lajos, Glacz Antal, Go-
rove István, GozsduManó, GyeneKároly, Hedry Emö, 
Hollán Ernő, Horváth Antal, Horvát Boldizsár, Hor
váth Döme, Horváth Károly, Horváth Lajos, Hosszú 
József, Hunfalvy Pál, Huszár István, Huszár Károly 
b., Ibrányi Lajos, Ihász Rezső, Inkey József, Ivacsko-
•vics György, Ivámka Zsigmond, Jankovicli Antal, 
Jelcelfahissy Lajos, Joannovics György, Jonesku De
meter, Justh József, Justh Kálmán, Kacskovics Ig
nácz, Kalauz Pál, Kandó Kálmán, Karácsonyi Fe
rencz, Kardos Kálmán, Kautz Gyula, Kálnoky Pál 
gr., Kálóczy Lajos, Kárász Benjámin, Keglevich Ist
ván gr., Kemény Gábor b., Kemény István b-. K meny 
Zsigmond b., Kerkapoly Károly, Királyi Pál, Kiss Ja
kab, Kossuth Pál, Kovách László, Kuba János, Ku-
bicza Pád, Kudlik István, Kán Kocsárd gr., Karcz 
György, Lcmg Gusztáv, Lator Gábor, Lázár Dénes, 
Lehoczky, Egyed, Lipthay Béla b., Lónyay Gábor, Ló-
nyay Menyhért, Máday Lajos, Mmiu Aurél, Mátyáss 
József Médián Endre, Mihajlovics Miklós, Mihályi Pé
ter, Mikó Imre gr., Miké Mihály, Millutinovics Szveto-
zár, Miske Imre b.. Molnár József, Molnár Pál. Nagy 
Elek, Nagy, Károly, Nánássy Ignácz, Németh Károly, 
Onossy Mátyás, Opicz Sándor, Orczy Béla b., Oroszy 
Miklós, Paczolay János, Papp Zsigmond, Perczel 
Béla, Perényi Zsigmond b., Fethe András, Pillér Ge
deon, Prugberger József, Rajner Pád, Rannicher 
Jakab, Ráday Gedeon gr., Ráth Péter, Reviczky Ist
ván, Rónay János, Rónay Lajos, Rónay Mihály, 
ifj.Rudics József b., Rudnyánszky Flórián, Sebestyén 
László, Semsey AJhert, Simay Gergely, Simon Pál, 
Siskovich József, Somssich Imre gr., Somssich Pál, 
Stefanidesz Henrik, Sulyok Mór, Szabadfy Sándor, 
Szabó Imre pápai, Szabó Imre, Szahó Sámuel, Sza
káll Lajos, Szápáry Géza gr., Szápáry Gyula gr., 
Szász Károly, Széles Dénes, Szemző Mátyás, Szentki

rályi Mór, Széchenyi Béla gr., Széchenyi 
17 
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Székács József, Székely Gergely, Széü József, Szilá
gyi István, Szirmay Géza, Szirmay Pál, Szitányi UH-
mann Bernát, Szmrecsányi Dáriusz, id. Teleki Domo
kos gr., Thury Sámuel, Tolnay Gábor, Tolnay Ká
roly, Torma Károly, Tóth Kálmán, Tóth Lörincz, 
Tóth Vilmos, Trauschenfels Emil, Trefort Ágoston, 
TrifunácZ Pál, Ujfalussy Miklós, Urbanovszky Ernő, 
Urményi József, Vadnay Lajos, Varga Flórián, Vass 
Sámuel gr., Vay Béla b., Vay Lajos b., Vecsei Oláh 
Károly, Vecsey József b., Vittorisz János, Vqjnics Bar
nabás, Vojnics Lukács, Wodianer Albert b., Zeyk Jó
zsef, Zeyk Károly, Zichy Antal, Zichy-Ferraris Bó
dog gr., Zichy Jenő gr., id. Zichy József gr., ifj. 
Zichy József gr., Zsarnay Imre, Zsámbokréthy Jó
zsef, Zsedényi Eduárd. 

Nem szavaznak: Andrássy Gyula gr. mint elnök, 
Miletics Szvetozár, Wlad Alajos és Románu Sándor. 

Nincsenek jelen: Apponyi György gr., Balomiri 
János, Barinyay József, Binder Lajos, id. Boer Já
nos, ifj. Boer János, Borlea Zsigmond, B'ámches Fri
gyes, Csengery Imre, Degenfeld Gusztáv gr., Dobr-
zsánszly Adolf, Domaniczky Boldizsár, Drottlef Tamás, 
Eitel Frigyes, Flcvessy Bertalan, Hodosiu József, II-
léssy János, Jendrassik Miksa, Karácsonyi János, 
Komáromy György, Macellariu Illés, Madocsányi Pál, 
Majthényi József 6., Melasz Vilmos, Mocsáry Lajos, 
Mocsonyi András, Mocsonyi György, Moldován János, 
Morscher Károly, Ocsvay Ferencz, Popovics Desseanu 
János, Popovics Zsigmond, SimonyiLajosb., Sümeghy 
Ferencz, Svastics Gábor, Szentiványi Adolf, Szentivá-
nyi Károly, Szentkereszty Zsigmond b., Szolga Miklós, 
Sztratimmovics György, Teutsch György, Torok Bá
lint, Torok Sándor, Tulbás János, Vitolay József, 
Zámory Kálmán, Zerdahelyi Incze, Zichy-Ferraris 
Viktor'gr., Zichy Nándor gr., Zimmermann András.) 

E l n ö k : A szavazat eredménye a következő: 
nemmel szavazott 227, igennel 107, jelennem volt 
51 : e szerint a t. ház határozata az , hogy Tisza 
Kálmán képviselő ur indítványát el nem fogadja. 

Következik most a második kérdés, t. i. a t. 
ház elfogadja-e Deák Ferencz indítványát: igen 
vagy nemV Erre nézve beadatott egy kérvény, 
húsz tag által aláírva, melyet, ha kívánja a t. ház, 
fölolvastatok. (Halljuk!) A mi egyébiránt nem 
szükséges, mert a kérvény csak arra vonatkozik, 
hogy a szabályok értelmének szoros megtartása 
mellett ezen szavazás is név szerinti fölolvasás ut
j án történjék. {Fölkiáltások. Holnap! Ma! Ma!) 
U g y látszik, hogy azt méltóztatik a ház nagyobb 
része kívánni, hogy ma szavazzunk. {Fölkiáltásoh 
Szavazzunk! Szavazzunk!) 

E g y hang (jobb felöl): Talán vissza fogják 
venni az indítványt. 

E l n ö k : A szabályok értelmében kétségkívül 

joguk van azon képviselő uraknak, kik akérvényt 
beadták, a név szerinti szavazást követelni; ha azon
ban, méltóztatnak, mint hallom, attól elállani, föl
kelés által szavazhatunk. {Felkiáltások: Név szerint!) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! U g y értettem az 
elnökségtől, hogy húsz tag kérvényt adott be az 
iránt, hogy ezen második kérdésre nézve nyilvá
nos fölszólitással személyenkint szavazzunk. Én 
ezt részemről fölöslegesnek tartom; de ha húsz tag 
csakugyan kívánja, a szabályok szerint, t. ház, a 
nyilvános szavazást meg kell tartani. Egyébiránt 
azon t. urak, kik szükségesnek látták ezen kér
vényt beadni, mindig visszavonhatják; és ha nincs 
húsz tag aláírva, a ház rendelkezésétől függ tet
szése szerint intézkedni. 

Elnök: Fel fognak szóllittatni az illetők ab
beli nyilatkozatra, vajon visszavonják-e a házsza
bályok által tökéletesen legitimált kérelmöket. 
Tóth Vilmos j e g y z ő '% Bezerédj László ! 

Bezerédj Lász ló t Én részemről vissza
vonom. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Ha egy aláiró visz-
szavonja, akkor megszűnt a kérvény ereje. 

E l n ö k : T. ház ! Miután többen a képviselő 
urak közül, kik ezen kérvényt aláirtak, azt utólag 
visszavonják: most egy másik kérdés fölötti sza
vazást kell megtennünk. Nevezetesen fölkelés ál
tal kell a kérdést ismét eldönteni, mely az volt, 
vajon a t. ház elfogadja-e Deák Ferencz indítvá
nyát, vagy nem? A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölkelni. (Megtörténik.) A ház, igen nagy többsége 
által elfogadván, ellenpróbára szükség nincs. (Zaj. 
Ellenpróbát! Folytonos zaj) T. ház! Deák Ferencz 
indítványa a ház által elfogadtatván . . . . (Közbe
szólás: A nagy többség által!) Már elébb mondottam, 
hogy nagy többséggel fogadtatott el ; most más 
tárgyról akarok szólani. Azon kérdésből, hogy 
Deák Ferencz indítványa elfogadtatott, követke
zik egyszersmind azon elv — mely is mindkét in
dítványozó fél közös elve — hogy 15 tagból álló 
bizottság küldessék ki a magas kir. leiratra adan
dó válaszfölirati javaslat elkészítésére. Egyszer
smind határozatképen kimondatott, hogy ezen 
bizottság magát az indítvány értelméhez alkal
mazva járjon el. A t. ház engedelmével fölkérem 
a t. képviselő urakat, hogy időkímélés végett 
méltóztassanak talán holnap a szavazó czédulákat 

! behozni, miután ugy hiszem, kiki gondolkozott 
i már ugy is a választás fölött. Ha méltóztatnak el-
i fogadni, tehát holnap 10 órakor beadathatuak a 
1 szavazati czédulák. (Helyeslés.) 

Egyéb tárgy nincs. 

Az ülés végződik d. u. 3 órakor. 




