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bármi efféle intézkedések nem lennének föladatai; 
törvényhozási és politikai dolgainkba nem avat-
kozhatik. A delegatió, azon határok között, melyek 
eljárását és teendőit megszabják, azon intézkedé
sek megtételére, melyek hazánk és az örökös tar
tományok között időről időre szabályozandók, és 
elintézetlenül tovább nem maradhatnak, meggyő
ződésem szerint ezélszerübbnek, alkotmányos te
kintetben biztosabbnak mutatkozik azon módnál, 
mely szerint az eldöntés absolut hatalomra lenne 
bízandó. 

A delegatió évről évre szabad választás ut
ján állíttatnék egybe országgyűlésünk kebelé
ből ; ezen küldetéssel azon hazánkfiait fogjuk meg
bízni , kiRhek feddhetetlen múltja, szilárd hazafi
sága arról nyujtand kezességet a nemzetnek, hogy 
becsületbeli föladatuknak tekintendik, őrködni a 
haza önállásának épségben tartása fölött. Két
ségbe kellene esnünk, tisztelt ház, hazánk jövője 
i r án t , ha megfogyatkoznék az erős meggyőző
dés arról közöttünk, hogy minden időben fog 
birni hazánk oly feddhetetlen jellemű férfiakat, kik 

előtt csak egy tekintet, csak egy érdek lesz szent 
és határozó : a haza érdeke. Ha századokon keresz
tül annyi csábító alkalom-, oly SZÍVÓS kitartással 
annyiszor megújított beolvasztási törekvés meg 
bírt törni a dicső elődök hazafiságának érczmel-
lén; ha 18 éves szenvedés után csüggedetlen erély-
lyel tudta hazai törvényhozásunk kivívni hazánk 
elévülhetlen alkotmányos jogai t : az ellenkezőtől 
jövőre sincs okunk tartani. 

A delegatiók hatáskörét félreismerhetlenül ki
jelölve látván, ós mivel bízom nemzetem geniusá-
ban, bízom a most élő, és majdan nyomainkba 
lépni hivatott nemzedék hazafiságában: a bizottsági 
munkálatban hazánk önállására veszélyt nem lá
tok, és azért a ház asztalára letett javaslatot pár
tolom. (Éljenzés a középen.) 

DimitrieviCS Milos j e g y z ő : Tisza Kál
mán! {Zaj. Közbeszólások: Holnap!) 

E l n ö k : A ház többsége, úgy veszem észre, 
holnap kívánja folytatni a tárgyalásokat: ennélfog
va holnap 10 órakor fog folytattatni a tárgyalás. 

Az ülés végződik d. u. 21/í órakor. 

!VII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. marezius 21-dikén 

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

Tárgyai: Bemutattatnak : Popovics János panasza Vanczák József ügyvéd ellen ; az újvidéki helv. hitv. hivek kérvé
nye segélyért egyházi czélokra. A 67-es munkálat fölötti átalános tárgyalás tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Festetics György gr., Go-
rove István, Lónyay Menyhért és Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10l/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A tegnapi jegyző 
urak müködésöket folytatják. A tegnapi ülés jegy
zőkönyve fog hitelesíttetni. 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a marezius 
20-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Az idő közben beérkezett irományo
kat fogom bemutatni. 

Popovics János, bács-bodrog megyei bácsi la
kos, Vanczák József pesti ügyvéd ellen még 1853-
foan behajtás végett átadott nagyobb érdekű köt

vények jogtalan visszatartása miatt panaszolván, 
orvoslást kér. 

Az újvidéki ref. egyház hivei az 1849-ben 
elpusztult templomot és tanodái épületet fölépíteni 
képesek nem lévén, e czélra országos segedelmet 
kérnek. 

Mind a két folyamodás a kérvényi bizottság
hoz tétetik át. 

A tegnap megkezdett tárgyalás lesz folyta
tandó. 

Dimitrieviés Milos jegyző: Tisza Kálmán! 
Tisza K á l m á n : T. ház ! Most, midőn a 67-es 

bizottságnak munkálata képezi tanácskozásunk tár
gyát, azt hiszem, inkább, mint valaha, elmondhat
juk azt, hogy a perez komoly, és hogy fontos ha
tározatok hozatalára vagyunk hivatva: mert — ha-
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ugyan valaminek, a mi most keletkezik, állandósá
got lehet tulajdonítani — legalább is évtizedekre 
ezen határozatok fogják hazánk sorsának alapját 
megvetni. 

Meggyőződésem, hogy ha a közösen érdeklő 
viszonyokat tisztán körvonalozni tudjuk, ha meg 
tudjuk állapítani azoknak kezelési módját úgy, 
hogy hazánk törvényes függetlenségét és alkot
mányát a mellett sértetlenül megőriztük, nagy szol
gálatot tettünk a jövendőnek: mert ezen közösen 
érdeklő viszonyok voltak szerintem egyik fő oka 
azon három századnál tovább,hol titokban, hol nyil-
tan hazánk fenállása és alkotmányunk ellen foly
tatott küzdele miiek, mely miatt elődeink az ország-
létének fentartására, az alkotmányon ejtett sérel
mek orvoslására voltak kénytelenek fordítani azon 
erőt, mely hazánk fölvirágzását lett volna hivatva 
előmozditani. 

Meg vagyok győződve, hogy ha egyéb a 
bizottság javaslatában foglalt tárgyakra nézve is he
lyesek lesznek megállapodásaink, hazánk anyagi 
jobblétének vetjük meg alapját; só't még maga az ál
lamadósságok elvállalásának terhes kérdése is meg
oldható úgj, hogy mig egyfelől nagy terhet rovunk 
a nemzetre, addig másfelől Magyarország önállásá-
nak adhatunk tagadhatlan kifejezést; azonban meg 
vagyok győződve arról is, hogy ha nem veszszük 
kellő figyelembe hazánk függetlenségének és al
kotmányosságának okvetlen kellékeit, ha a köz
vetlen siker után törekedve, nem fontoljuk meg kel
lőleg határozataink horderejét, önmagunk segítjük 
lerombolni a törvényesen független Magyarország 
jogalapját és anyagi emelkedésünk elébe is gátokat 
emelünk. 

Ezen meggyőződés az, mely arra indit, hogy 
bár a bizottság kebelében is volt alkalmam e tárgyra 
nézve nyilatkozni, mindamellett itt a t. ház előtt 
is, kerülve ugyan a lehetőségig az ismétléseket, tel
jes tárgyilagossággal, de teljes őszinteséggel el
mondjam nézeteimet. (Halljuk!) 

Véghetetlenül fognám sajnálni, ha, mint ezt a 
tegnapi napon egy képviselő társunk tévé, a véle
mények ellen intézett támadások a személyek ellen 
intézett támadásoknak tekintethetnének; nagyon 
fognám sajnálni, ha a nézetek ellenében kimondott 
őszinte szó a szándék gyanúsítására magyaráztat
nék. Azonban remélem, hogy ily kiskorú politi
kai nézet nem uralkodik e házban: és épen azért, 
mig részemről mindent elkövetek arra, hogy mél
tán e váddal ne illethessem, addig másfelől azon 
félelem, hogy mégis lehetnének tán olyanok, ak ik 
•— méltatlanul bár — e váddal fognának illetni, 
nem tartóztathat vissza attól, hogy véleményemet 
nyíltan kimondjam. 

Három nyilatkozat fekszik előttünk a fenforgó 
tárgyakra vonatkozólag. Az egyik a 67-es bizott-
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ság többségének,illetőleg magának a bizottságnak 
véleménye; a másik a bizottság kisebbségének el
lenvéleménye ; a harmadik azon indítvány, me
lyet Madarász József képviselőtársunk többed ma
gával beadott. 

Ezen utóbbira nézve nem szándékozván bő
vebben szólani, egész átalánosságban csak azt jegy
zem meg, hogy részleteiben sokat találok, mi véle
ményemmel meg nem egyezik, alapelve azonban, 

1 miszerint köztünk és a fejedelem többi országai és 
tartományai között csak a personal unió kapcso
lata létezik, egyezik a kisebbség véleményével, 
egyezik az enyimmel is. 

Átalában én főleg a többség véleményét aka
rom némely pontjaiban megvilágosítani, s csak mint
egy összehasonlitólag ezzel fogom a kisebbség véle
ményét is fölemlíteni. Még itt sincs szándékomban a 
pragmatica sanctió magyarázatát megújítani, mert 
úgy gondolom, hogy az meglehetősen ki van már 

; merítve, s különben is nem attól fog függni, hogy 
I helyesen járunk-e el, hogy mennyiben egyezik 
, vagy nem egyezik meg a pragmatica sanctió egyik 

vagy másik magyarázásával, hanem attól függ', 
j hagy az által, a miben megállapodunk, mennyire 
lesz hazánk függetlensége,alkotmányossága bizto-

j sítva, mennyire lesznek a jövendő jóllétnek alapjai 
i letéve. 

Tekinteni fogom én ezen tárgyat hazánk füg
getlenségének, az alkotmányosságnak és végül a 
czélszerüségnek szempontjából. (Halljuk !) Ez utolsó 
szempontból is szükségesnek tartom megérinteni, 
mert meg lévén győződve, miként mondám, hogy 
óhajtandó, hogy a közösen érdeklő viszonyok, ezen 

t lappangó láz, mely századokon keresztül sorvasztá 
nemzeti létünket, valahára tisztába hozatva, ártal
matlanokká tétessenek : nem tartom elégségesnek 
kimutatni, hogy egyik vagy másik javaslat függet
lenségi és alkotmányossági szempontból az én né
zetem szerint nem helyes ; de szükségesnek tartooi 
megkísérteni kimutatni azt is, hogy lehet a füg
getlenség és alkotmányosság minden sérelme nél
kül kellő ezélszerüséggel intézkedni. 

Függetlenségi szempontból tekintve a dolgot, 
kénytelen vagyok teljes őszinteséggel kimondani, 
hogy meggyőződésem szerint,|ha a 67-es bizottság 
többségének véleménye elfogadtatik, Magyaror
szág függetlensége veszélyeztetve,sőt csonkítva lesz. 
Én részemről azt hiszem, hogy függetlennek csak 
addig lehet egy államot tartani, a mig törvényeket, 
törvényes erejű határozatokat senki más nem al
kothat számára saját törvényhozásán kívül; addig, 
mig a végrehajtást keblében egyedül és kizárólag 
saját országos hatóságai gyakorolhatják. És mi
helyt jogilag meg lesz engedve, hogy azon állam
nak ügyeire más államok képviselői befolyást gya
korolhassanak, mihelyt jogilag meg lesz engedve, 
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hogy azon ország keblében a végrehajtásra má
sok is, mint kizárólag országos hatóságai, befolyást 
gyakorolhassanak: ezen államnak viszonya lehet 
ama más országokhoz képest a teljes egybeolva
dásiul kezdve a leglazább szövetségi viszonyig min
den, a szerint, a mint a részletek megállapittattak, 
de függetlennek tartani ezen államot azontúl a leg
nagyobb képzelö'dés. Már pedig a bizottság több
ségének javaslata nagy fontosságú kérdésekben a 
határozati jogot oly deíegatiókra bizza, a melyek
ben elég lesz az, hogy a hazai tagok közül csak 
egyetlen egy járuljon a más országok képviselői
nek szavazásához, és létrejött a határozat, mely Ma
gyarországot is kötelezi; a végrehajtást pedig 
ugyanezen ügyekben egj közös minisztériumra 
bizza, mely nem magyarországi hatóság. 

Igaz, hallottam említtetni, hogy se nem tör
vényhozásiak, se nem nagy fontosságúak azon 
ügyek, melyekkel a delegatiók foglalkozni fog
nak. De ha igaz volna is ezen állítás, még akkor 
sem ronthatná le azon mondatom igazságát, mely 
szerint ezen delegatiók szervezése által Magyaror
szág függetlensége veszélyeztetik: mert a veszé
lyeztetés maga a szervezés által követtetik el ; az 
pedig, hogy szűkebb vagy tágabb lesz azon hatás
kör, melyly el a delegatiók és a minisztérium fölru
háztatnak, azaz elkövetett sérelmeknek csak foko
zatára bírhat befolyással. 

Azonban meggyőződésem szerint nem is áll 
ez. Hogy törvényhozásiak lesznek azon teendők 
— legalább részben — melyek a deíegatiókra ru
háztatni szándékoltatnak, mutatja az, hogy az adók 
megszavazásának, vagyis az adó mennyisége meg
állapításának joga is egy részben ezen deíegatiókra 
bizatik. Már pedig alkotmányos országban a tör
vényhozás köréhez tartozik az adók megajánlása és 
megszavazása. De elismeri ezt maga a többség ja
vaslata is, midőn 43-dik szakaszában a delegatiók 
oly határozatairól szól, melyekhez a fejedelemnek 
szentesítése, sanctiója szükséges: mert — legalább 
tudtomra — a szentesítés, a sanctió, csak a törvény
hozás körébe vágó határozatokhoz szükségeltetik. 

De nem is csekély fontosságúak azon teendők, 
mert azon kivül,hogy—mint mondám— az adók egy 
részének megszavazása ezen deíegatiókra bizatik, ra
jok bizatik épen a hadügyi budgetnek nagy részben 
megállapítása, mely budget megállapításának joga 
pedig egyike azon jogoknak, melyek által alkotmá
nyos országok a külügyek vezetésére,a béke és hábo-
runagyfontosságukérdéseire szoktak befolyást gya
korolni ; mely jognak fontosságát a jelen helyzetben 
emeli még az is, hogy az által, hogy ezen jog a dele-
gatióknak átadott, a magyar országgyűlésnek egye
bekben fentartott budgetmegajánlási joga igen nagy 
részben képzeletivé válik. Mert az országoknak jö
vedelmi forrásai nem kimerithetlenek, mert a több-
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ség javaslata szerint a delegatiókban megállapított 
hadügyi költségvetés, mennyiségére nézve, az or
szággyűlésen többé tárgyalás alá nem jöhet, lehet 
pedig ezen költségvetés oly nagy, hogy általa az 
ország anyagi eszközei kimerittetvén, alig marad 
még valami, a mi fölött az országgyűlés intézked
hessek. 

De hogy fontosak ezen teendők, mutatja a 
többség javaslata maga is, midőn 39-dik szakaszá
ban azt mondja, hogy a közös miniszterek tartoz
nak a delegatióknak fölvilágosítást adni, tartoznak 
a fenforgó ügyekre nézve az iratokat előterjeszteni, 
de csak úgy tartoznak, ha ez az államnak kára nél
kül megeshetik. Már kérdem, hogy ha oly csekély
ségek azon ügyek, melyekkel a delegatiók foglal
kozni hivatva vannak, mikép fordulhatnak elő a 
rajok vonatkozó iratok között olyanok, melyeket 
az állam kára nélkül nem lehet előtérjeszteni ? 

Meggyőződésem szerint nem helyes a többség 
javaslata függetlenségi szompontból azért sem, 
mert midőn a külügyekre vonatkozólag kimondja, 
hogy azokban Magyarország közös fejedelme által 
együttesen fog képviseltetni, elmulasztja kikötni 
egyúttal azt, hogy ezen közös képviseltetésnél Ma
gyarország önálló helyzete mégis a világnak 
bemutattassék. Veszélyezteti pedig meggyőződésem 
szerint a függetlenséget,midőn, ellenkezőleg minden 
eddigi törvényeinkkel, azt mondja ki, hogy a ma
gyar hadsereg az egész hadseregnek csak egy része. 
Mert én nem is tudok képzelni független államot, 
melynek ne volna önálló hadserege: mert még a 
mienkhez hasonló viszonyban élő Svéd-ésNorvégor-
szágnak is megvannak önálló hadseregeik. Hason-
lag nem tartom egészen helyesnek azt, mi a több
ség javaslatában a kereskedelmi ügyekre nézve 
mondatik. Hiányosnak tartom ezt, a mennyiben 
nem eléggé tisztán fejezi ki, hogy ha a projectált 
vámszövetségek megkötése nem sikerülne, nem csak 
most, de jövőben is : hogy akkor Magyarországnak 
önálló intézkedési joga előáll, hogy intézkedhetni 
fog úgy, mint bármely más állam, ha kell, a vám
sorompók fölállítása által is. Még inkább helyte
lennek találom pedig, a mi a közvetett adókra, az 
állammonopoliumokra és a pénzrendszerre nézve 
mondatik, hol is e javaslat azt óhajtja, hogy a most 
kötendő egyezségben határoztassék meg az, hogy 
jövőre bár mikor a netalán szükséglendő reformok 
a két törvényhozás egyetértése utján miként le
gyenek eszközölhetők. Mert ha egyszer ez kimon-
datik, ha egyszer ez megállapíttatik, Magyarország 
lemondott arról, hogy ezen ügyekben bár mikor 
is önállóan intézkedhessek, és oly helyzetbe jutott, 
hogy ha a kötött egyezség idejének leteltével amaz 
egyezség némely pontjait magára nézve sértőnek 
találja, csak ugy fogja megváltoztathatni azokat, 
ha más országok képviselői beleegyeznek, mit ha 
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kinyernie nem sikerül, kénytelen leend azokat to
vábbra is érvényben levőknek elismerni. 

Veszélyezteti végre függetlenségünket az ál
tal is, hogy a méltányosság alapján és politikai 
tekintetekből elvállani igért, tehát elvállalandó ál
lami adósságokat, mint egy elválaszthatlan egészet, 
egységes kezelés alatt akarja meghagyni. Mert ily 
módon a mily bizonyos az, hogy az országra ter
hek rovatnak, ép oly bizonyos az is, hogy azok 
fölött az ország azért önállóan intézkedhetni 
nem fog. 

De én részemről ennek még más nagy politi
kai fontosságot is tulajdonítok. Tudjuk azt, hogy 
Európának államai mennyire érdekeltetnek más 
európai államok államadósságainak biztosítása által. 
Természetes is, mert nincs állam, melynek adósság
kötvényei, tán az egy Angliát kivéve, szorosan a 
hazafiak birtokában volnának. Az ausztriai állam
adósságokra nézve pedig tudjuk, hogy azok leg
nagyobb része külföldiek birtokában van; érdekeltet
niük kell tehát a külhatalmaknák ezen államadós
ságok biztositása iránt , mert ellenkező esetben 
saját fiaiknak befektetett tőkei fognának elveszni. 
Ezen érdek az — legalább részben — véleményem 
szerint, a mely okozza , hogy alkotmányos sza
bad államok gyakran absolut államoknak védel
mére kelnek, azok saját népeinek szabadsága ellen. 
Ez volt bizonynyal egyik oka annak is, hogy mi, 
megfontolva bár a roppant terhet, mely ebből az 
országra háromolni fogna, azt mondjuk, hogy az ál
lamadósságok részben elvállalását visszautasítani 
nem lehet, nem lehet, mert nem akarhatjuk, hogy 
az osztrák államadósságok által érintett érdekek 
mind, körülbelül minden európai hatalom hazánk 
fejlődése ügyének ellenségévé váljék. Ha már most 
ezen államadósságok ismét, mint egységes osztrák 
államadósságok, elválaszthatlanul egységes kezelés 
allatt megmaradnak, ezen érdekek ismét a jövendő
ben is csak arra lesznek fölhíva, hogy az osztrák 
monarchiának sértetlen fenállását föltámogassák, 
arra lesznek fölhíva, hogy saját biztosságuk ércle
kében arra törekedjenek, hogy örüljenek annak, 
ha Magyarország mentül szorosabb és mentül tö
mörebb kapcsolattal szoríttatik Ausztriához, örül
jenek annak, hogy ha Magyarországot, az anya
országot magát nem lehetne is, legalább Sz. Ist
ván koronájának egyes részei Ausztriába beolvasz
tatnak. Mig ellenben, ha elvállaljuk ugyan az ál
lamadóságok terhét részben, a mennyire azt erőnk 
megengedi, de egyszersmind azon adósságokat, 
melyeknek terhét elvállaltuk, a magyar állam ön
álló adóságává teszszük: nem csak kifejezést adunk 
az általaz egész világ előtt ezen önálló magyar állana 
létezésének, de mind azon érdekek, melyek az álta
lunk elvállalt államadósságok által érintetnek, oda 
lesznek irányozva, hogy Sz. István birodalmának 

területi éüségében fenmaradását óhajtsák és azt 
igyekezzenek előmozdítani. 

Alkotmányos szempontból az elmondottak 
után keveset szándékozom szólni, mert azt hiszem, 
hogy az eddigiekből is körülbelül kitűnik, hogy 
a többség véleménye e tekintben sem egészen cor-
rect. Alig lehet ugyanis correctnek nevezni azt, 
hogy nagy fontosságú államügyek, az országgyű
lés hatásköréből kivonatván, az országgyűlés vá
lasztmánya által legyenek eldöntendők. Tegnap, 
igaz, mondatott e házban, hogy hiszen minden 
nap megteszi azt az országgyűlés, hogy valamely 
nagy fontosságú tárgyban választmányt vagy kül
döttséget alakit. De úgy gondolom, nem nehéz e 
kettő közt megtenni a különböztetést: az egyik 
választmány — milyeneket a ház kiküldeni szo
kott — javaslatokat készit, a másik pedig, minő a 
delegatió, határoz; igy tehát az analógia egy átalán 
nem áll. De még kevésbbé egyeztethető meg a va
lódi alkotmányossággal, hogy a végrehajtásra egy 
oly közös minisztérium birjon befolyással, mely 
Magyarországnak, a magyar országgyűlésnek köz
vetlen épen nem felelős, de mely már csak azért 
is, mert nem áll parlamenttel szemben, valódi al
kotmányos értelemben felelős nem is lehet. 

Mindkét tekintetben én sokkal helyesebbnek, s 
aztmondhatnám. egyedül helyesnek tartom akisebh-
ség véleményét. Mindazokat, mik a törvényhozás 
körébe vágnak, e vélemény fentartja eldöntés vé
gett hazánknak,illetőleg a magyar országgyűlésnek, 
a végrehajtásra nézve pedig kiköti, hogy hazánk
ban csak oly rendeletek legyenek végrehajthatók, 
melyek felelős minisztereinek ellenjegyzését bír
ják. A külügyekre nézve elismeri ugyan a közös 
fejedelem általi közös képviseltetést, de feltüntetni 
kívánja Magyarország külön állását. A hadügyet 
illetőleg,mig megadja a módot, miszerint a fejede
lem mint közös föhadparancsnok utján a kellő 
összefüggés föntartassék, addig a magyar hadse
reg létezéséhez is híven ragaszkodik. A kereske
delmi ügv,indirect adók, monopóliumok, pénz és 
vámrendszerre vonatkozólag pedig, mig hódolva a 
a helyes közgazdasági elveknek, késznek nyilat
kozik arra, hogy mindezek ő felsége többi ország-ai 
és tartományaival időnként kötendő szerződések 
utján intéztessenek el, föntartja sértetlenül az 
ország azon jogát , hogy ne csak most , de 
bár mikor jövőben is ezen netán kötendő szerző
dések idejének letelte után önállóan intézkedhes
sek. Az államadósságokat pedig, melyeknek terhét 
elvállalni késznek nyilatkozik, elkülöníti. Mind
ezen tekinteteknél fogva tehát én a kisebbség-i ja
vaslatot helyesnek tartom. 

Mielőtt a czélszerüségre nézve szólanék, le
gyen szabad megemlítenem, hogy én nem ilgy ér
tem helyzetünket, hogy elvontan a fenálló viszo-
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nyoktól, a történelmi fejlődéstől, a létező jogi ala
poktól, vagy honnan is elvontan , legalább ú g y , 
hogy ezeket ne vegyük kellő figyelembe, kellene 
nekünk egy szerintünk czélszerü módozatokat meg
állapítani, és azután ezen módozat által hazánk 
függetlenségét és alkotmányosságát korlátoztatni 
engednünk. 

Hiszen a viszony , mely köztünk s fejedel
münk többi országai és tartományai közt létezik, 
nem ugy jött létre, hogy egy egységes birodalom
nak fejedelme, függetlenséget, alkotmányt adott 
volna birodalma egy részének oly kikötéssel, hogy 
bizonyos kijelölt államügyekben az előtte legczél-
szerübbnek látszó eljárási módozat ez által ne ve
szélyeztessék, de igen is úgy, hogy a független, a 
szabad Magyarország késznek nyilatkozott a sze
mélyes unió kapcsának létesítésére oly kikötéssel, 
hogy függetlensége és alkotmánya ne veszélyez
tessék : (Elénk helyeslés) nem a czélszerűség tehát 
az, melynek szempontjából a függetlenséget és az 
alkotmányosságot korlátozni kelljen ; de igen is 
az alkotmányosság és függetlenség azok, a melyek 
megszabják a korlátot, a melyen túl, a czélszerű
ség szempontjából, menni nem szabad. (Elénk tet
szés.) Én részemről meg is vagyok győződve arról, 
hogy ezen korlátok teljes épségben tartásával lehet 
ezen ügyekben czélszerűen intézkedni. 

Két föltevésből indulhatunk ki. Ugyanis vagy 
azon föltevésből indulunk ki, hogy Magyarország
nak, és a fejedelem többi országai ós tartományai
nak érdekei természetszerűleg gyökeresen, alapo
san ellentétesek. Ha ezen föltételből indulunk ki, 
akkor természetes, hogy azt kell mondani, hogy 
szükséges egy oly intézkedés, mely által egyiknek 
érdekeit egyszer az egyikért, másszor a másikért 
erőszakkal is alá lehessen rendelni; de ha ebből a 
föltevésből indulunk ki, akkor a delegatiók által 
e czélt teljesen elérni nem fogjuk, akkor nem ma
rad más mód fen, mint azt mondani : hogy ezen 
országok és tartományok egy uralkodó alatt meg
maradhatnak mindaddig, mig az oly absolut hata
lommal bír, mely elég erős arra, hogy őket erő
szakkal összekapcsolja, a mely perezben pedig az 
absolut hatalom ezen erejéből vészit, azon perez
ben szét kell válniok. Vagy pedig azon föltevés
ből indulunk ki, mely szerintem egyedül helyes, 
hogy ily gyökeres, természetszerű, ily állandó 
ellentét nincs az érdekek között. Ha abból indu
lunk ki, akkor ugy hiszem, hogy minden körül
mények között létre fognak jönni a szükséges 
intézkedések azon az utón, melyet a kisebbség 
véleménye is ajánl, s melyhez hasonlót ajánl maga 
a többség véleménye is a védrendszer megállapí
tásánál. Ezen módozat jelesen az, hogy a felelős 
miniszterek kölcsönös egyetértéssel készítik a ja
vaslatokat, úgy terjesztik azokat az országgyűlés 

elé; azon rendkívüli esetben pedig, ha az or
szággyűlések mindjárt a miniszteri előterjesztések 
folytán egyetértő határozatokra nem juthatnának, 
fenhagyatik ezen országgyűléseknek a javaslatké-
szitő küldöttségek által esetről esetre az értekezés : 
mert ha meggondoljuk, minő befolyást gyakorol
nak a felelős minisztériumok mindenütt a világon 
az országgyűlésekre, ha ehhez hozzáteszszük magá
nak az alkotmányos fejedelemnek jogszerű befo
lyását, azt hiszem, alig lehet kételkedni, hogy az 
eshetőleges differentiákat sikerülni fog minden
kor elintézni. Azt mondom, hogy ha már föltétel
ből indulunk ki, a delegatiók által a czélt el nem 
érjük. Bátor leszek ezt rövideden indokolni. (Hall
juk!) Nem vitatom azt — pedig nem épen lehetet
len — hogy a delegatiókban is megtörténhetik az, 
hogy egyenlő számú tagokból állván a két dele-
gatió, nem jön létre megállapodás, de ezt nem vi
tatom : mert átlátom — és épen ez egyik oka, hogy 
a delegatiókat magunkra nézve elfogadhatónak 
nem tartom, s hogy nem csodálkoznám rajta egy 
cseppet sem, ha azt a másik fél sem tartaná elfo
gadhatónak — átlátom, mondom, hogy igen gyak
ran fog lehetni egyik vagy másik ország érdekei
vel ellenkező oly intézkedéseket elhatározhatni a 
delegatiók és végrehajtatni a közös minisztérium 
utján, a melyeket elhatározni nem fogott volna 
az illető országgyűlés, és végrehajtani nem fogott 
volna az illető felelős minisztérium; de ha ez meg
történik is, ha a delegatió jelen hatáskörét veszem 
föl, azt hiszem, a czél ez által elérve nincs. Én 
úgy gondolom, hogy az úgynevezett közös biz
tonság az, mely alapját, vagyis fő részét képezi a 
közösen érdeklő viszonyoknak, vagy az úgyneve
zett közös ügyeknek. Már most, megengedem, 
lesz szó egy háborúról, mely vagy Magyaror
szágnak, vagy a fejedelem többi tartományai és 
országainak érdekeivel gyökeresen ellenkezik. A 
delegatió, igaz, elhiszem, meg fogja szavazni 
a költségeket; de miután, mikép az máskép nem is 
lehet, ha csak hazánk önállásáról egészen lemon
dani nem akarunk, maga a többség is az ujoncz-
megajánlási jogot megtartotta a magyar ország
gyűlésnek, ha ily, Magyarország érdekeivel gyö
keresen ellenkező háborúról lesz szó, megenge
dem, hogy a delegatiók meg fogják szavazni a 
költségeket, de az országgyűlés megtagadja az 
ujonczokat, ós én nem hiszem, hogy igy a közös 
biztonság főn lesz tartva : azon nézetben vagyok 
tehát, hogy ha vannak ily gyökeres ellentétek, 
híjába, és minden eredmény nélkül követtetnék el 
a sérelem a delegatiók által az ország független
ségén ; a czélt pedig még sem érnők el , mert az 
országgyűlés az ujonczokat meg fogná tagadni. 
H a nincsenek ily gyökeres ellentétek — pedig 
hiszem, hogy nincsenek — ugyanazon országgyü-
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lés, mely az ujonczokat megszavazza, bizonyosan 
nem tagadja meg a költségeket sem. Megjegyzem 
még, hogy az által, hogy, mint magam is kimu
tatni igyekeztem, még ha a delegatiók életbe lép-
tettetnének is jelen jogkörükben, még meg lehetne 
olykor érdekeinkkel nagyon ellentétes esetekben 
akadályozni a rósz következések teljes életbelép
tetését, az által mondom, előttem a delegatiók in
tézménye semmit sem nyer : mert én azt tartom, 
hogy ha helytelen valamely bárminemű czél miatt 
Magyarország függetlenségét megsérteni, sokkal 
helytelenebb lesz ez akkor, ha ezen czél el sem 
éretik; és én igen félek attól, hogy ha egyszer el
ismerjük azt, hogy a közösen érdeklő viszonyok
nál fogva, szükség van egy oly intézményre, mely 
oly esetekben is biztosítsa a határozat létrehoza
talát, midőn ezen határozat létrehozatala az ellen
tétes érdeknél fogva, az országgyűlésektől nem 
volna várható; ha, mondom, elismerjük ezt: ak
kor a dolog egyszerű természeténél fogva oda fo
gunk jönni, hogy miután az élet bebizonyitandja, 
hogy a czél a delegatióknak ezen hatásköre mellett, 
mely nekik adatni szándékoltatik, nem éretik el, 
még többet fogunk azokra ruházni, és ha nem mi, 
mások Magyarország függetlenségét e delegatiók 
örvényébe fogják temetni. (Ugy van! bal felöl.) 

A többség javaslata 38-dik pontjában, midőn 
arról szól, hogy a delegatiók utasítással mért nem 
láttathatnak el, azt mondja, hogy ez azért nem 
lehet, mert épen a közös ügyek körül fölmerülő 
tárgyak olyanok, melyek végelhatározásának el
hagyása vagy halasztása gyakran az államgépe
zet megakasztása nélkül nem volna lehetséges. Én 
úgy hiszem, hogy ezen eszme szolgált alapjául a 
delegatió létesítésének is; de utoljára, ha fölvesz-
szük a dolgot, minden alkotmányos országban, ha 
az országgyűlés megtagadja a budgetet, természe
tesen meg kell állania az állam gépezetének; de 
épen azért, mert a budget megtagadása azt okozná, 
hogy megáll az államgépezet, nem szokott e jog 
ily végletekig alkalmaztatni soha, csak oly ese
tekben, midőn a fenálló államgépezet, a fönálló 
kormány az ország érdekeire nézve annyira sérel
mes, hogy az ország fiai készek magokat inkább 
minden veszélynek kitenni, semhogy ennek to
vábbi fentartására igyekeznének. És én részem
ről azt hiszem, hogy a milyen ez eset másutt, 
olyan az itt nálunk is, és bizonyára itt sem fogna 
soha ily végzetes eset bekövetkezéséig az állam
gépezet megakasztásán igyekezni senki sem. Én 
pedig itt és ott részemről, mint alkotmányos em
ber, csak örülni tudok azon, ha a népeknek ke-
zökbe adatik mód, lehetlenné tenni az erejével 
visszaélni akaró hatalomnak, hogy őket saját ér
dekeik és jóllétök ellen kormányozhassa; örülök 
ezen, és nem keresek oly módot, melynél fogva 

lehetségessé tétetnék a hatalomnak a népek érde
kei ellen kormányozni. (Helyeslés.) 

De nem folytatom tovább (Halljuk!), hiszen 
ha egyes pontokra nézve még némelyeket el
mondani szükségesnek tartanék, ez a részletes vi
tatkozás alkalmával is lehetséges leend. 

Most engedje meg nekem a t. ház — nem 
azért, mintha azt. szükségesnek tartanám, de saját 
lelkiismeretem megnyugtatásául — hogy fölkér
jem, miszerint fontoljuk meg azt, a mit tenni fo
gunk. Nehéz megpróbáltatás napjait éljük. Meg
engedem, ha tántorithatlanul mindenekben ragasz
kodni fogunk hazánk teljes, törvényes független
ségéhez és alkotmányához, ugy mint azoknak jo
gaink szerint állniok kell — megengedem, mon
dom —- hogy egy. bár nem hosszú időre, ismét a 
szenvedések korszakát idézzük föl hazánkra, idéz
zük föl igazság szerint mindnyájunkra, kik e ha
zában ma élünk; megengedem azt is, hogy ha e 
tekintetben engedékenyebbek leszünk, egy arány
lag boldogabb, szabadabb időszakot idézünk föl 
hazánkra, idézünk föl ismét magunkra, kik ma 
e hazában élünk. De ha az első utat fogjuk kö
vetni, nézetem szerint — igaz! saját szenvedé
seink árán — föntartjuk sértetlenül a jogi alapot, 
melyen a törvényesen független Magyaror
szág dicső épülete fog fölemelkedni; mig ellen
ben, ha beleegyezünk azokba , a mik a 67-es 
bizottság javaslatában is elmondatnak, ha a má
sodik utat követjük, hiszem, hogy boldogabbak, 
nyugodtabbak leszünk mi, kik ma élünk hazánk
ban, több szabadságot fogunk élvezni, de önma
gunk tettük lehetetlenné azt, hogy a törvényesen 
független Magyarország, mint ilyen, valaha fen-
állhasson. (Ellenmondás a jobb oldalon. Élénk he
lyeslés a balon.) 

Nem első eset az, t. ház ! midőn annyira zak
latott hazánknak fiai ily nehéz megpróbáltatásnak 
vannak kitéve. Történelmünk lapjai ragyognak a 
haza iránti áldozatkészség, a törvényhez, joghoz, 
függetlenséghez való ragaszkodás dicső példáitól ; 
és a most lefolyt 18 év története is ily példákban 
gazdag. Ne engedjük, kérem, ne engedjük, hogy 
történelmünknek mindeddig a nemzeti önlemon-
dás által nem homályosított lapjaira azt írhassa 
föl az utókor, hogy 1867-ben a nemzet képviselői, 
belefáradva a küzdelembe, nem bízva többé az or
szág erejében és kitartásában, oly módon szereztek 
ideiglenes jobblétet a hazának, hogy önmagok 
beleegyeztek függetlenségi jogalapjának korláto
zásába. (Ellenmondás a jobb oldalon. Ugy van! a 
balon.) 

Én, t. ház! ebbe bele nem egyezem, és azért 
a 6 7-es bizottság többségének javaslata ellen sza
vazok. (Éljenzés a bal oldalon) 
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T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Eötvös József báró! 
(Halljuk!) 

Eötvös József b. vallási miniszter: T. 
ház ! T. barátom, Debreczen városa képviselője, 
azon meggyőződést fejezte ki, hogy a tárgy, mely 
előttünk fekszik, egyike a legfontosabbaknak, 
melyekről törvényhozásunk valaha intézkedett. 
Egészen osztom ezen meggyőződését. De épen 
azért szükségesnek tartom, hogy a kérdést, mely 
előttünk fekszik, a lehetőségig tisztán fogjuk föl, 
és tisztán és világosan állítsuk föl azon elveket, 
melyek az előttünk fekvő kérdésben irányadók. 

A kérdés, melyről a 67-es bizottság munká
lata szól, melyre javaslatot tesz, a közöttünk és a 
birodalom közt létező közös ügyeknek, azon ügyek
nek, melyek közös érdekeinkből fejlődnek, miként 
leendő kezelésére vonatkozik. 

Ezen föladat két kérdést foglal magában. 
Elseje az, vajon a mód, mely szerint ezen ügyek 
eddig intéztettek, s azon törvények, melyek ezen 
ügyek elintézéséről törvénykönyvünkben foglal
tatnak, megfelelnek-e föladatuknak ? és így kivá-
natos-e, hogy ezen ügyek mikénti rendezéséről uj 
törvényeket alkossunk ? A második kérdés az, 
vajon, ha meggyőződvén arról, hogy ezen ügyek
ről törvények által rendelkeznünk kívánatos, mily 
szempontokat kell ezen törvényes rendelkezésnél 
szemünk előtt tar tanunk? 

A mi az első kérdést illeti, ugy tartom, véle
ményeink nem lehetnek különbözők. Alig hiszem, 
hogy valaki leg\en, ki azon módot, mely szerint 
hazánk és ő felsége többi országainak közös ügyei I 
1848-ig rendeztettek, kielégítőnek tartaná. 

Ugyanazt mondhatjuk meggyőződésem sze
rint az ezen ügyekre vonatkozó törvényekről is. 
Mert habár a nemzet természetes jogáról, mely 
minden alkotmányos nemzetet megillet, soha nem 
mondott le, és minden ügyekben, melyek a nem- I 
zetet érdekelték, befolyást követelt, kétségtelen, ; 
hogy azon törvények, melyek által ezen jognak ér- ! 
vényesitése az 1848-at megelőzött korszakban ezé- ; 
loztatott, ezen föladatnak csakugyan nem feleltek I 
meg. Én legalább azt hiszem, hogy törvényeinknek I 
azon rendelkezései, melyek szerint a felséges Portá
hoz Magyarország részéről is külön követ küldendő, 
fontosabb ügyekben a magyar tanács kihallga
tandó, az udvari és haditanácsba magyar tanács
nokok kinevezendők és a diplomatiában magyar 
ifjak alkalmazandók, hogy ezen törvények mai 
fogalmaink szerint nem felelnek meg azon igé
nyeknek, melyekre mint alkotmányos nemzet jogo
sítva vagyunk. 

Az 1848-ki törvényekről nézeteink talán eltér
hetnek egymástól. Az 1848-ki törvények, mint 
másban, ugy ebben is, sok létező bajokon segítet
tek. Azonban, ha ezen törvényeket elfogultság 

nélkül tekintjük, azon meggyőződésre jutunk, hogy 
azon két föladat közöl, melyet az akkori törvényho
zás magának kitűzött —- s melyeknek elseje az volt, 
hogy Magyarország beldolgaiban teljes (mállását 
biztositsa , a második az, hogy országunkat és a 
birodalmat közösen érdeklő ügyekben hazánknak 
befolyása biztosittassék tökéletesen — csak az 
első czél éretett el. Én részemről legalább azon 
befolyást, az ő felségének személye mellé rendelt mi
niszter és a honvédelmi minisztériumnak adott hatás
kör által, melyet az 1848-ki törvény kijelölt, még 
nem tartom elegendőnek azon igények kielégítésére, 
melyek a nemzetet arra nézve megilletik, hogy min
denre, a miben áldozataival részesülnie kell, befo
lyást is bírjon: s épen azért, mert ezen igények
ről nem mondhatunk le, mert ezen befolyást mint 
alkotmányos nemzet nem csak elvbenkövetelhetjük, 
hanem mert annak gyakorlati alkalmazását is köve
telnünk kell, meggyőződésem szerint semmi esetre 
sem állhatunk meg az 1848-ki törvények mellett, 
hanem gondoskodnunk kell arról, hogy azon elvek, 
melyek a 48-diki törvényekben kimondattak, gya
korlatilag is alkalmazhatókká váljanak, és így 
azon ellentétek elkerültessenek, melyek mindig 
előfordulnának, ha a törvényben oly elvek mon
datnak ki, melyeknek mikénti alkalmazásáról a 
törvényben gondoskodva nincs. 

Akár azon módot tekintjük tehát, mely sze
rint a közös ügyek 1848 előtt kezeltettek, akár ré
gibb törvényeinket, akár azokat, melyek 1848-ban 
alkottattak, részemről megvagyok győződve, hogy 
azon jogoknak és kötelességeknek, melyek aprag-
matica sanctióból folynak, törvény által szabatosabb 
körülírása minden tekintetből érdekünkben fek
szik, s pedig annál inkább, miután ö felsége többi 
ország-ait alkotmánynyal ajándékozván meg, ga-
rantiákat kell magunknak szereznünk az iránt, 
hogy azon kötelességek, melyek érdekünk közös
ségéből folyván, ő felsége többi tartományait ille
tik, irányunkban ép ugy fognak teljesíttetni ezen
túl, mint azok akkor teljesíttettek, midőn ő felsége, 
mint e tartományoknak absolut ura, azokról egész 
erejével rendelkezett. 

A mi a második kérdést illeti, azaz azt, hogy 
ha azon viszonyoknak törvény általi szabatos kö
rülírását szükségesnek tártjuk, mily szempontok 
azok, melyeket szemünk előtt kell tartanunk ? vé
leményeink szintén nem igen térhetnek el egy
mástól. Mert miután oly viszonyoknak rendezése 
forog kérdésben, melyeket mi állandóknak kívá
nunk, fölfogásom szerint az első és legfontosabb 
érdek, melyet szemünk előtt kell tartanunk, csak 
az országnak függetlensége lehet. Minden más 
egyes érdek, sőt anyagi érdekeinknek összessége, 
ezzel szemközt háttérbe szorul. (Helyeslés.) 

Az ország függetlenségének két föltétele 
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van. Az első : hogy mind arról, a mi csak az 
országot illeti, csak az ország határozzon; a má
sodik : hogy mindenben, a miben a nemzet közre
működése kívántatik, a nemzet befolyást gyako
roljon. Függetlenségünknek föltétele az országnak 
teljes autonómiája és valóságos alkotmányossága, 
azaz oly alkotmányosság, melynek első elve, hogy 
semmi, mire nézve az ország áldozata, vagy tette kí
vántatik, az ország befolyása nélkül ne történhessék. 

És más viszonyok alatt, igen tisztelt ház! ha e 
kettőt, azaz az ország autonómiáját s teljes alkot
mányosságot biztosítottuk, és igy azt értük el, a 
mi után a nemzet századokon át hasztalan töreke
dett, teljesen meg lehetnénk elégedve , mert teljesen 
biztosítva láthatnók függetlenségünket. A jelen 
viszonyok között, meggyőződésem szerint, ez azon
ban nem elég. Mert, ha föladatunk nem lehet az, 
hogy az országnak önállását és függetlenségét 
csak bizonyos veszélyek ellen biztosithassuk, ha
nem az, hogy azt minden veszély ellen biztosítsuk, 
nem csak a jelen pillanatban, hanem előreláthatólag 
a jövőben is ; és miután e hazának önállását, füg
getlenségét és szabadságát a jelen pillanatban nem 
csak azon veszélyek fenyegetik, melyek ellen azt 
őseink ótalmazták, oly veszélyek, melyek ellen 
autonómiánk elismerése és alkotmányosságunk 
még nem biztosítanak: kétségtelen, hogy függet
lenségünk biztosítására most még más valamire 
van szükségünk. (Helyeslés) Ha tekintetbe veszszük 
Európának jelen helyzetét, a nagy átalakulást, 
melyen az egész világrész a jelen pillanatban ke
resztülmegy, és melynek az utolsó nagy esemé
nyek csak kezdetét képezték, de melyeknek határát 
bizonyosan a jelen pilanatban senki sem ösmeri; 
ha tekintetbe veszszük azon elveket, vagy inkább 
azon jogelveknek, melyeken az európai állam
rendszer eddig pihent, teljes megtagadását: nem 
titkolhatjuk el magunk előtt, hogy oly jövőnek 
megyünk elébe, hol függetlenségünk biztosítá
sára, alkotmányos törvényeinken és autonómi
ánk elismerésen kivül még valamire lesz szüksé
günk (Helyeslés)—és ez az erő, hogy alkotmányos
ságunkat és autonómiánkat megvédhessük. (He
lyeslés.) És miután Európa hajlama nagy államok 
alakitásához vezet, és szomszédainkban óriási álla
mokat látunk, a melyek mind nagy nemzetiségekre 
alapitvák ; és miután kétségtelen, hogy ezen biz
tosabb alapon mi egy ezekhez nagyságban hasonló 
államot alkotni képesek nem vagyunk: mi ezen 
erőt csak abban kereshetjük, hogy másokkal egye
süljünk. (Helyeslés.) Ugyanazon okok, melyek elő
deinket a XIV. és XV. században arra bírták, hogy 
Cseh-, Lengyel- és Németország fejedelmeit vá
laszszák királyukká, és igy Magyarországnak az 
akkor fenyegetni kezdő török veszély ellen bizto
sítékot és támaszt szerezzenek; ugyanazon okok, 

melyekért a nemzet a mohácsi vész után koronáját 
a hatalmas V. Károly császár testvérének és annak 
családjának adta á t : ugyanazon okok teszik szük
ségessé most, hogy azon szövetséget, melyben mi 
ő felsége többi tartományaival állunk, ne csak 
fentartsuk, hanem hogy azt képessé tegyük arra, 
hogy a czélnak, melyre az köttetett, tökéletesen 
megfeleljen , azaz Magyarországnak territoriális 
integritását s alkotmányos önállását és független
ségét biztosítsa. 

E szerint, t. ház! a föladat, melynek megol
dása a 67-es bizottságnak ki tüzetett, kettős volt: 
biztosítani Magyarország önállását és független
ségét a nélkül, hogy a birodalomnak hatalmi állá
sa veszélyeztessék; és biztosítani a birodalomnak 
hatalmi állását a nélkül, hogy függetlenségünk és 
önállásunk ez által szenvedjen. És miután ez csak 
úgy lehető, ha egy részről a közös birodalom biz
tosíttatik az iránt, hogy minden veszélyek ellen, 
melyek hazánkat és ő felségének többi tartomá
nyait fenyegethetnék, s minden közös érdekek tá
mogatására Magyarországnak egész erejére szá
molhasson; más részről Magyarország is biztosít
tatik az iránt, hogy saját s a birodalom ereje csak 
saját érdekében, állami egyénisége teljes elisme
rése mellett fog fölhasználtatni. (Helyeslés.) E sze
rint a bizottságnak munkálatában három szempon
tot kellett szeme előtt tar tani : először biztosítani 
kellett az ország önállását s alkotmányosságát, vagy, 
mi azzal egyértelmű, biztosítani kellett azt, hogy 
az ország ügyei mindig csak alkotmányos törvény
hozás és ennek felelős kormány által fognak elin
téztetni ; másodszor biztosságot kellett szerezni az 
iránt, hogy azon szövetség, melyben a sanctió prag-
matica értelmében ő felsége többi tartományaival 
állunk, azon czélnak, melyre az köttetett, tökéle
tesen megfeleljen, és azon áldozatokért, melyeket 
eddig ezen szövetség fentartására hoztunk, és me
lyek ezentúl tőlünk kívántatni fognak, az ország
nak integritását és függetlenségét minden megtá
madás ellen megótalmazni képes legyen; röviden, 
biztosítani kellett a közös birodalom hatalmi állá
sát ; végre harmadszor, miután kétségtelenül se ak
kor, midőn a pragmatica sanctió köttetett, se a je
len pillanatban senkinek szándoka nem lehet, hogy 
midőn territoriális integritásunkat külső ellenségek 
ellen biztosítjuk, ezért alkotmányos önállásunkat 
áldozzuk föl, biztositani kellett a nemzetet az iránt, 
hogy mindenben, miben tettre, vagy áldozatra 
fölhivatik, befolyását gyakorolni fogja. 

Fölfogásom szerint a közös ügyeknek minden 
oly rendezése, mely mellett Magyarországnak au
tonómiája és függetlensége nem ösmertetik el, vagy 
mely mellett Magyarországnak befolyása a közös 
ügyekre nem biztosíttatik, ép úgy nem felel meg 
czéljának, mint minden oly rendezés, mely által 
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a birodalom azon eszközöktől megfosztatnék, me
lyekre a közös védelem eszközlésére szüksége van. 
S én részemről nagy csalódásnak tartom, ha va
laki azt gondolná, hogy e második érdek, azaz 
a birodalom hatalmi ál lása. . . . 

Nyáry P á l : Micsoda birodalom? 
Eötvös József b . v a l l á s i m i n i s z t e r : A kö

zös birodalom, azon birodalomé, mely Magyaror
szág és ő felsége többi tartományainak a pragma-
tica sanctió által biztosított szövetségéből alakult. 
Ismétlem, én nagy tévedésnek tartom, ha valaki 
ezen utóbbi érdeket, azaz azt, hogy a közös biro
dalom a védelemre szükséges eszközöktől ne fosz-
tassék meg, kevésbbé fontosnak tekinti. Miután 
egy hajóban evezünk, meggyőződésem szerint, mi, 
kikre a nemzet legfőbb kincseit bízta, igen roszul 
teljesitenők kötelességeinket, ha azokat csak azok 
ellen ótalmaznók, kik velünk együtt eveznek, azon 
kérdést pedig, hogy milyen a hajó és miként kor-
mányoztatik az. mint minket nem illetőt tekintenők, 
(Helyeslés) miután fejedelmünknek egysége által 
ő felségének többi tartományaival szövetségben 
állunk, és a meddig szövetségben állani fogunk, 
addig a közös birodalom hatalmi állásának érdeke 
ránk nézve közönyös soha nem lehet, legkevésbbé 
most, miután az utolsó események által azon nagy 
veszélyekre tétettünk figyelmessé, melyek hazán
kat s a birodalmat közösen fenyegetik. 

Ezek azon szempontok, melyek a közös ügyek 
elintézésénél nézetem szerint irányadók. És a bi
zottság javaslata, mely előttünk fekszik, megfelel 
mindezeknek. Megfelel az elsőnek, mert midőn 
föltételül köti ki, hogy mindaz, a mi a közös ügyek 
mikénti elintézésére nézve a javaslatban inditvá-
nyoztatik, csak akkor léphet életbe, ha Magyaror
szágban az alkotmányosság tökéletesen helyreál-
littatott, ez által biztosítja alkotmányos önállásun-
kat. A javaslat gondoskodik az eszközökről is, me
lyek arra, hogy a birodalom közös czéljának, kö
zös védelmének tökéletesen megfelelhessen, szük
ségesek. Végre a javaslat a delegatiók és az azok
ban fölállított paritás elve által biztositja hazánkat 
arról, hogy mindazon ügyekre, a melyekhez ál
dozataival és tetteivel járul, nem csak befolyást, 
hanem nagy és elhatározó befolyást fog gyako
rolni. Ennélfogva én ezen javaslatot a részletes tár
gyalás alapjául elfogadom. (Helyeslés.) 

Dimitrievics Milos jegyző: Jókai Mór! 
Jókai Mór : Tisztelt ház ! Elismerem, hogy 

fölötte nehéz álláspontot választottam, midőn oly 
alapelveket kell megtámadnom, melyeket a bizott
ság többsége ajánl, a kormány magáévá tesz, s az 
uralkodó sanctiója előre készen várni látszik, és a 
midőn a bizottság többségétől a hazafiúi tiszte
letet, e kormánytól a parlamentáris támogatást, s 
az uralkodótól az alattvalói hódolatot meg nem ta

gadhatom, s midőn e három az alkotmányos ki-
egyezkedés egész szerkezetét ezen alapelvekre 
épité föl. 

Aggódva nyúlnék ez alap megingatásának 
kísérletéhez, ha helyette más szilárd alapot nem 
tudnék ajánlani, melyre ugyanazon kiegyezkedés 
müvét nagyobb tartósság reményével hiszem föl-
épithetó'nek. 

Hogy a kiegyezés műve létrejöjjön, ez nem 
csupán Magyarország kérdése többé, ez európai 
szükség. Oly helyzetek álltak elő, a mikben min
den életrevaló népnek határozott álláspontokat 
kell foglalni, s Magyarország sem maradhat Eu
rópa előtt az örökös kitalálhatlan sphinx, a mi 
volt tizennyolcz éven át, mert könnyen Oedipu-
sára találhat, a ki megöli. Szint kell vallania, s ha 
e szin az uralkodóval és annak népeivel leendő 
őszinte szövetkezés liliomszine, én azt magaménak 
vallom, és minden árny, vagy gyanús colorit 
nélkül. 

Az uralkodóvali kiegy ezésnek formulája csak 
egyféle lehet: a király megvédi Magyarország alkot
mányát és területét, s Magyarország alkotmányának 
és területének népei megvédik az uralkodót. 

Az uralkodó egyéb országaivali kiegyezés
nek alapelve szintén csak egyféle lehet: a szabad 
beleegyezés; mert a közös elnyomás nem közös 
kiegyezés. 

Hanem a kiegyezésnek formulázásában eddi
gelé háromféle alkotmányos kísérletet láttunk. 

Az egyik a kölcsönös szövetkezés, a másik 
az egyenjogú egyesülés, a harmadik az együvé 
olvadás. 

Az együvé olvadás kísérlete meghiúsult, mert 
nélkülözte az alapelvet, a szabad beleegyezést; 
most a többség munkálata az egyenjogú egyesü
lést ajánlja, a kisebbségé a kölcsönös szövetkezést 
hagyja fön. 

En a kisebbség tervezetét irtam alá, s meg
kísértem annak elvi védelmezését. 

Már a bizottsági tárgyalások alkalmával 
bátorkodtam a többséghez azon szerény kérdést 
intézni, hogy miután a többség munkálatának 
alapföltétele az, hogy két egymással egyenjogú 
rész parlamentje bizonyos jogait egy közös nem 
parlamentális testületre ruházza á t , bizonyosak 
vagyunk-e a felől, hogy ha mi e jogainkat átruház
tuk azon orgánumra, a másik correspondens fél 
is azt fogja tenni a maga részéről? Akkor azon 
választ nyertem e kérdésre, hogy a jövendő az 
Isten dolga, azt senki sem tudhatja előre. Most 
már a felelet a múlté, s a tapasztalás emberek 
dolga: a cseh és morva országgyűlések még azon 
közös parlament létesítéséhez sem akarnak hozzá
fogni, mely a közös delegátiót kiküldené; a cent
ralisták és ultramontánok tartományai, bár más 
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indokokból szintén hevesen ellenzik a dualisticus 
délegatiók eszméjét; s a magyar országgyűlési ma
joritás tervezetének eddigelé Styrián és Halicson 
kivül több ausztriai tartomány megnyerve nincsen. 

Ebből most az az alternatíva következik, hogy 
ha nem jöhet létre ily másik fele az ajánlott dele-
gatiónak Bécsben, akkor a pesti országgyűlésnek 
azon alkotmányos jogai, miket magától egy más 
testülethez átruházott, sequestrálva maradnak, és 
azon ügyek absolut úton fognak kezeltetni. (Fel
kiáltás jobbról: A 13-dik szakasz! Nyugtalanság.) 
Bővebben fogom megvilágosítani a kérdést. Vagy 
pedig ha a másik fél kedve és akarata ellen jön 
létre a delegatió, akkor épen annyi octroyalás, 
jogfictio és contumaciálás fog igénybe vétetni, 
mint a mennyit ellenünkben elhasznált a centra
lista kormány, s a mit Magyarországon a végső' 
elkeseredésig űztek. Ez pedig rósz sikere volna 
egy kiegyezkedési műveletnek. 

Világitsuk meg közelebbről az alternatíva 
mindkét részét. 

Ha az osztrák kormánynak nem sikerül a re
nitens országgyűléseket rávehetni, vagy Cseh- és 
Morvaországban oly országgyűlési választásokat 
nyerni, a melyek a szűkebb birodalmi tanácsot 
lehetővé tegyék ; vagy, ha létrejöhet a közös biro
dalmi tanácSj de az osztrák kormánynak nem sü-
kerül abban többséget szerezhetni a délegatiók 
eszméjének: akkor ott állunk, hogy a magyar tör
vényhozás, a honvédelem, seregtartási költség 
ügyét magáról egy más testületre átruházván, 
azon testület létre nem jöhetvén, e tárgyakban a 
hatalom lesz kénytelen intézkedni, mert birodal
mának minden határán vaskeztyú's kézzel kopog
tatnak az európai válságok, s nem várják, hogy 
azt mondja nekik: „Szabad!" És akkor a Magyar
ország által birói kézbe deponált jogok fölött ab
solut úton fog intézkedni a hatalom, mert máské
pen — hiányozván az ajánlott alkotmányos közeg 
— nem is intézkedhetnék: és, a mi legroszabb. ezen
túl a magyar törvényhozás tulajdon lemondása 
folytán. A birodalmi tanács ez ügyekbe nem szól
hatna bele, mert a honvédelmi ügy soha sem tar
tozott illetékessége körébe ; a magyar országgyű
lésnek volt illetékessége rá, de átruházta azt egy 
közös testületre: ha az a közös testület nincs, a 
hatalom marad intra domínium. 

Vagy vegyük az alternatíva másik részét. 
Tegyük föl, hogy a válságok elodáztatnak, 

mik a gyors elhatározott tevést követelik, s az 
osztrák államférfiaknak marad idejök e vigaszta
lan alkotmányos kísérletekben tovább haladhatni 
s renitens parlamentekből compatibilis parlamen
teket alakítani. Ezt a tudományt ismerjük, mert 
rajtunk volt az kipróbálva: nemzetek megpuhitá-
sának nevezik azt. Előbb egy kis provisorium, 
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szolgálatkész hivatalnokokkal. Egy kis katonai 
törvényszék, mely a hivatalnokokat védelmezze; 
egy kis censura, mely a sajtót megóvja a gáncso-
lódástól és izgatástól; azután bizalmi nyilatkoza
tok tömege minden oldalról ex oífo. Azután fur
fangos választási törvények, melyek itt tág ajtót 
nyitnak, amott szűk nyilast hagynak; azután nem
zetiségi és vallásfelekezeti izgatások, hogy a népek 
egymás ellen féltékenykedve, egymást a kormány 
karjaiba hajtsák. Nem ezek voltak-e a megpuhi-
tási iskolának classisai, melyeket végig járattak 
velünk ? Hogy ily lemondást tehet a magyar or
szággyűlés esetenkint, azt elismerem, sőt nagy 
veszély idején dictatori hatalommal is fölruház
hatja a királyt, de a veszély elmultával az alkot
mányos jog visszatér, mint nem tér vissza soha, 
ha a delegatiókra átruháztatott, s azokat a másik 
fél ki nem egészíti. 

És most mi járassuk végig ezt az iskolát má
sokkal? A mint voltak eddig nekünk mások, úgy a 
magyar legyen-e ezután másokra nézve auditor, 
censor, beamter és porkoláb? 

Ezt a szerepet a magyar nemzet bizonyosan 
nem fogadná el; de meg vagyok felőle győződve, 
hogy a többség munkálatának kisérői sem szánták 
ezt neki soha; sőt a jelen osztrák kormány férfiai 
felől is kell azon tiszteletteljes elővélcménynyel 
lennem, hogy ily módszerhez ők folyamodni nem 
akarnak. 

Hanem azt gondolják, hogy az alternatívá
nak se egy ik, se másik felére nem kerülhet a 
sor, mert az osztrák tartományok a magyar or
szággyűlési bizottság többségének kiegyenlítési 
tervezetét elfogadandják. 

Ezt igen tekintélyes részről már a bizottsági 
ülésekben haliam kimondatni : „Ki fognak egyez
kedni, mert kénytelenek kiegyezkedni!" 

Ezen kénytelenségről nekem is vannak sejtel
meim. Csakhogy e kénytelenség épen az, mely en
gem legjobban fölriaszt. Ha Ausztria kénytelen 
Magyarországgal közös ügyet csinálni, akkor 
Ausztriát fenyegeti oly veszély, mely kötelessé
gévé teszi az országgyűlésnek meggondolnia azt, 
hogy mily viszonyok között menjen vele Magyar
ország ? és minő úton ? 

Fenyegeti Ausztriát, mondjuk ki őszintén, a 
mit mindenki tud, ir és olvas: a pénzügyi bukás 
és a nemzetiségi dissolutió. 

Nem nézzük közönynyel, nem örülünk rajta • 
pedig azt mondhatnók, hogyha pénzügyi calami-
tás fenyegeti, azt maga szerezte magának, s ha 
nemzetiségi dissolutió lázában szenved, azt is maga 
oltotta be a mi testünkbe, hogy átragadion rólunk 
sajátmagára. De veszély idején recriminálni, szem
rehányásokat tenni oktalanság volna. Azért egész 
őszintén azt kell mondanunk: ha megösmertük a 
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helyzetet, hogy Magyarországnak igen is szövet
keznie kell az uralkodó többi országaival, hogy 
meggátolja, hogy kigyógyitsa mind a két bajt; 
de nem szabad egyesülnie oly módon, hogy Au
sztria pénzügyi bukása tönkre tehesse Magyaror
szág hitelét örökre, netaláni nem óhajtott dissolu-
tiója Magyarország darabokra törését is maga 
után vonhassa. 

Magyarországnak meg kell akadályoznia 
Ausztria pénzügyi bukását, meg kell akadályoz
nia Ausztria felbomlását; ele erre a legegyene
sebb út az, ha Magyarország csupán magyaror
szági politikát követ, és nem birodalmi politikát, 
mert ez vesztére szolgálna mind a kettőnek. Nem 
rég attól kellett tartania Magyarországnak, hogy 
Ausztria vas lánczokkal köti őt magához: most 
attól kell tartanunk, nehogy az osztrák tartomá
nyok higyék magokat Magyarországhoz erősza
kosan lánezolva. 

En a majoritás javaslatát nem helyeslem 
azért, mert birodalmi politikát látok benne; ellen
ben aláírom a minoritás javaslatát, mert szerin
tem az jelöli ki a szigorún magyarországi politika 
irányát. 

A majoritási javaslatnak alapelve az , hogy 
Magyarországnak tulajdon érdekei tanácsolják , 
hogy közös orgánumok útján közös ügyeket in
tézzen el más, szomszéd országokkal; a minoritás 
javaslatának alapelve pedig az, hogy Magyaror
szág saját fentartására gyűjtse össze minden ere
jét, hogy azzal szövetségeseinek is segítségére le
hessen. 

A majoritási munkálatnak alapelve az, hogy 
legyenek közös ügyek, miket együtt, egyformán 
végezzen el mind a két fél; a minoritási javaslat 
alapelve pedig az, hogy intézze el a közös érdekű 
ügyeket mind a két fél úgy, a hogy azokat leg
jobban tudja. 

A majoritás férfiai sokszor hivatkoznak a sou-
verain logikára; én azonban hivatkozom a nép 
együgyű észjárására. A logika hatalmas dolog; de 
tudjuk, hogy a népszellem még hatalmasabb. Lo
gikával bebizonyítjuk, hogy Ausztria reconstitu-
tiója lehetséges; de azt végrehajtani csak a nép
szellem lesz képes. 

Kivenni a népszelleniből azt a tudatot, hogy 
a mit tesz, önmagáért teszi, annyi, mint a gazda 
nélkül számítani. 

Mi itt hozunk törvényeket, mi állítunk föl 
systemákat; de ha a systemákban olyan ténye
zők vannak, miktől a közszellem idegen, egész 
bölcseségünk meghiúsult. Most csak nagy és 
merész elhatározások , mik egy egész országos 
testre villanyoznak, képesek megfelelni a kor kér
dő szavának; aggodalmas kísérletek a zsibba

dást növelik, mely a nemzetek legfélelmesebb el
lensége. 

Pedig ily zsibbadást okoz azon nézetnek ke
resztülvitele, hogy Magyarországnak le kell mon
dania önálló hadsereg, honvédelem, s annak erő
feszítéssel nagyra fejlesztése eszméiről ; hogy 
Magyarországnak önmaga által fenállani nem 
lehet. Zsibbadást okoz ezen nézet, mert a mely 
ut elvezeti a közös delegatiót Bécsbe, ugyanazon 
ut visszafelé elvezeti azt déli és keleti idegen 
metropolisokba is, ugyanazon elv útmutatása mel
lett , hogy Magyarország önmagában fen nem 
állhat. 

És ez az, a mit én minden oldalra tagadok; 
tagadom a majoritással szemben, valamint tagadom 
a külföldi mappacsinálók ellenében. 

Magyarország mind területileg elég nagy, 
hogy egy királyt kiráíyilag el tudjon tartani; 
mind vagyonilag elég gazdag , hogy, hajavadal
mait önhasznára fordíthatja, európai nem protegált 
államot bhjon képezni; mind geographiailag elég-
szerencsés, (Zaj és derültség a jobb oldalon) hogy 
határigazítások ellen biztosítva legyen, mind szel
lemileg elég müveit, hogy létezésének okát tudja 
adni; mind fiainak karjában elég hatalmas, hogy 
bebizonyítani tudja, miként élni tud, és arra ér
demes. 

Magyarország, ha önerejét kifejtheti, bármely 
szomszédját is képes visszautasítani, ha az méltat
lanul megtámadná; coalitiók ellen pedig Ausztria 
sem képes magát megvédeni; de Európa egyik 
nagyhatalma sem. 

Azért Magyarország politikájának föladata: 
megtartani magát, jó szövetségben élni szomszé
daival , nem avatkozni azoknak belügyeibe, mi
kor kell, meghatározott időre szövetséges hadi és 
kereskedelmi szerződéseket, ha kell, véd- és dacz-
szövetséget kötni velők, azt akár hányszor meg
újítani , azokat becsületesen gyámolítani. pénz
ügyeikben áldozatokkal is segíteni, alkotmányos 
kifejlődésökben szabadelvűén előmozdítani , ha 
kell véráldozatokkal is megvédelmezni , értök 
fizetni, harczolni, lelkesülni; de magát nekik 
odaadni örök időkre soha ! (Helyeslés ab vl oldalon.) 

Magyarország önkéntes egyesülése bár
mely országgal kezdete a önállóságróli lemon
dásnak. 

A közösügyi majoritási javaslat, mint előre 
bocsátám, ily önkéntes egyesülésre vezet ; a mi
noritási javaslat fenhagyja a szabad szövetke
zés útját. 

Én a minoritási javaslatban eddigi meggyő
ződésemet minden tekintetben kifejezve látom. 

Kifejezve látom azt, hogy „a magyar nemzet 
tartsa meg Magyarországot a magyar király szá
mára, épségben, anyagi erőben, életképesen; 
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„hogy Magyarország képviselői ne avatkozza
nak a nem Magyarországhoz tartozó népek bel
ügyeibe, ne csináljanak alkotmányos projectumo-
kat azok számára, mert e fölött azok magok fog
nak szabadon intézkedni; 

„hogy a magyar király legyen Európában te
kintély és köztisztelet környezte hatalom, kit nem 
csak határainak terjedelme, de népeinek közérzü
lete és tettereje tesz egyenrangúvá a többi hatal
masságokkal ; 

„hogy Magyarország szabadelvű institutiói 
őrizzék meg a magyar koronát oly valódiam mint 
a mily gyöngén védték meg az osztrák öszbiroda-
lom hibás intézményei két koronáját az uralkodó
nak, mikről egy nap kellett lemondania; viszont 
a magyar korona viselője őrizze és védje meg a 
szabadelvű intézményeket, s Magyarország alkot
mányát, mint dynastiájának és az országok egye
düli palládiumait; 

„hogy Magyarország mind hadtani, mind ke
reskedelmi, mind eulturai tekintetben a Magyar-
ors zágot lakó minden fajú néptömbnek s Magyaror-
szág uralkodójának szolgáljon egyedül; azonban a 
mig önnállóságát minden erejével fentartja, legyen 
teljes részvéttel a vele szoros érdekek által szövet
kezett szomszéd országok sorsa iránt , s midőn 
azoknak belügyeik kezelésére korlátlanul szabad 
kezet enged , az egymás megvédésére a közösen 
emelkedő jóllét gyarapítására. a múlt terheinek 
törlesztésére, a közösen ápolt alkotmányos sza
badság garantiáira nézve, a leghívebb testvéri job
bot nyújtsa nekik." 

Ez elveimet találom részletesen formulává a 
kisebbségi javaslatban: azért lelkem meggyőződé
se szerint arra szavazok. 

Bocsánatot kell a t. háztól kérnem, ha egy a 
tegnapi ülésben hallott vádnak viszonzásául még 
néhány szót szólok. (Bálijuk.') A vád egy tisztelt 
képviselő társunk által ellenünk intéztetett, és azt 
több képviselő társam és barátom le lknen meg
tapsolta. 

E váci az — egy költőileg alakított mese alak
jában volt elmondva — hogy mi, kik nem helye
seljük a majoritás javaslatát, azt tanácsoljuk a ha
zának, hogy kövesse a halálra sebzett gladiátor
nak történetét, és szótlanul palástba burkolván ma
gát, haljon meg csupa decorumból és legulejusko-
dásból. 

Tehát mi kívánjuk azt, hogy a haza meg
haljon ?! Mi adjuk azt a tanácsot a hazának, hogy 
haljon meg ?! Ha komolyan akarnék válaszolni, 
nem tehetném keserűség nélkül. De úgy veszem 
az előadást, mikép mondva volt: mesének. 

Hanem a t. képviselő úr adós maradt é mese 
moráljával, pedig a meséknek moréljok is szokott 

lenni. Tehát mit kellett volna tenni azon halálra 
sebzett gladiátornak, hogy meg ne haljon ? Talán 
csak azt kellett volna mondania: „Én nem halok 
meg,hanemközös ügyet csinálok azon karddal,mely 
veséimen keresztülment* — ? (Derültség.) Én meg
megmondom , mi e mesének morálja: az , hogy: 
„Kedves viadorom, ha te közös ügyet kívánsz csi
nálni a karddal, iparkodjál rajta, hogy a kard mar
kolata jusson kezedbe és ne a vas oldaladba." (Elénk 
derültség.) 

Ezen eszmét is kifejezve találom a minoritás 
javaslatában, és azért még egyszer rá szavazok. 
(Élénk éljenzés és taps a bal középen.) 

Tóth Vi lmos j e g y z ő (negyedórai szünet 
múlva) : Joannovics György! 

JoannOViCS G y ö r g y : Tisztelt képviselő
ház S A szóban forgó javaslat ellen fölhozottak nem 
ingathatták meg azon véleményemet, melylyel 
eddig voltam és most is vagyok a szóban forgó 
javaslat iránt. Az eddig fölhozottak, és jelesül azon 
elmélet, melynél fogva a sanctió pragmaticából 
nem következnék az, hogy az unió tagjai egymás 
irányában is tartoznak védelmi kötelezettséggel, 
hanem csak az, hogy Magyarország tartozik meg
védeni a maga királyát: azon elmélet, mondom, 
az én nézetem szerint olyasmi, a mi egyátalában 
minden unió eszméjével merőben ellenkezik: mert 
két, vagy több ország, ha egyesül egymással egy 
közös fejedelem alatt, azt azért teszi, mert magára 
előnyösnek tartja, és egyesülvén, minden esetre 
érdekökben van az, hogy együtt maradjanak. 
Ebből természetesen következik, hogy az unió 
minden tagjának joga van egy részről követelni, 
hogy az unió birtoka bármely megtámadás ellen 
megvédessék, másrészt kötelessége részt venni az 
unió birtokának védelmében, és nem nézni tétle
nül, hogy mikép bontatik szét kül- vagy belellen-
ség által azon szövetség, mely az ő hozzájárulásá
val és az '6 érdekében létesült. 

Ha az 1723-diki törvény I. és II . törvény-
czikkének értelme csak az volna, hogy mi — 
Magyarország — megvédjük a magunk birtokát 
a magunk erejével, az örökös tartományok pedig 
megvédik saját birtokukat saját erejökkel: akkor 
kérdem, voltakép mi ezélból kötöttük volna meg 
a sanctió pragmaticát ? Hiszen igy egymás nélkül 
is ellehetnénk. 

De az én véleményem az, hogy bármely unió
ról legyen szó — személyes vagy reál-unióról — 
a közös védelem és abból folyó viszonyos köte
lesség megvan. Különböző lehet ugyan az ily kö
telesség teljesítésének módja, de a kötelességet, 
magát és viszonyosságát kétségbe vonni — véle
ményem szerint — nem lehet. 

A kérdés talán az, hogy védelmi kötelessé
günk , a mint eddig teljesítettük, czélszerü-e ? 
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Erre nézve véleményem az, hogy nem ezélszerü: 
mert azon tény, hogy ő felsége ezentúl még az 
örökös tartományokat is alkotmányosan akarja 
kormányozni, lényegesen megváltoztatta a hely
zetet ; a helyzetnek ezen lényeges változása pe
dig okvetlenül szükségessé teszi, hogy mindazon 
viszonyokra nézve, melyek hazánkat és 8 felsége 
többi országait közösen érdeklik, ezentúl már ne 
az ábsolut hatalom közbenjárása mellett, hanem 
az alkotmányosság terén közvetlenül találkozzunk; 
és pedig oly módon, melynél fogva lehető legyen 
az, hogy a közös védelem eszközlését közösen, 
gyorsan és mindkét félre nézve megnyugtatólag 
intézhessük el, és a mindkét félre és a birodalomra 
nézve egyaránt káros súrlódásoknak és belviszá
ly oknak elejét vegyük. 

Mi azt akarjuk, hogy ugy nálunk, miként tul 
a Lajtán is , valódi alkotmányosság jöjön létre. 
Ha ezt akarjuk, lehetetlen akarnunk, hogy a ha
talom a közös védelemre nézve egymással talán 
megegyezni nem tudó felek közt találván magát, 
ma az egyik, holnap a másik fél törvényhozásá
nak alkotmányos működését korlátlan vétójával 
megakaszsza; és igy az alkotmányosság nálunk 
is, a Lajtán tul is szemfényvesztéssé váljék. Sza
bad népekkel érintkezni, uraim ! soha nem hozhat 
veszélyt ránk. Veszély akkor fenyegetne bennün
ket, ha a közös védelem dolgát ott hagynók, a hol 
azt 1848-ban hagy tuk , azaz ha elintézetlenül 
hagynók e kérdést, és a birodalom kapcsolatának 
követelményeit természetes medrökbe vissza nem 
szőrit va, engednők, hogy azoknak szabálytalan 
áradata elboritsa alkotmányosságunk mezejét, 
magával hozván a rohanó áradatok módjára 
mindazt, a mit ut közben határainkon kivül föl
szedett. 

Ez hozna veszélyt ránk, s a legközelebb lefolyt 
18 év világos példa rá. Engem a közös ügyek 
kezelésének ilyetén iszonyú praxisa erősített meg 
azon meggyőződésben, hogy — miután már a bi
rodalom kapcsolatának követelményeit magunktól 
el nem utasithatjuk — jobb lesz, ha azoknak hazánk 
határain és belügyeink körén kivül oly irányt 
adunk, melynél fogva lehetővé váljék az, hogy 
itt ben mi legyünk a gazdák és a háznak urai. 

A közös védelem tehát, uraim, melyről most 
szó van, egyszersmind közös védelem nem csak 
contra vim esternam et internam, a mint ez utóbbit 
a pragmatica sanctió értelmében magyarázzuk, ha
nem a birodalom belsejében működő központosí
tási és absolutisticus törekvések ellen is. Es mi
után itt ilyen védelemről is van szó, megérdemli, 
hogy figyelembe vegyük. Nem jogföladás tehát az, 
mit a közösügyi javaslat tervez : mert a javaslat 
szerint is saját országgyűlésünkön ajánljuk meg 
az ujonczokat saját felelős kormányunknak, saját 

országgyűlésünkön ajánljuk meg a költségvetést 
mindazon tárgyakra nézve, melyek belügyeinkre 
vonatkoznak. Ezek minket kizárólag illetnek. És 
igy nem osztozhatom t. barátom Simonyi b. kép
viselő nézeteiben, ki tegnapi beszédében azt monda, 
hogy miután a közös minisztérium nagy összegek 
fölött fog rendelkezni, miután az ország munieí-
piumai magok vetik ki saját házi adójokat, igy a 
magyar pénzügyminiszternek kevés pénzösszeg 
fog rendelkezésére állani. Azt hiszem, hogy 
azon összegek, melyeket az ország törvényhatósá
gai önmagokra kivetnek, nincsenek rovására az 
ország függetlenségének és törvényhozásunk ha
táskörének. A mi pl. azon költségeket illeti, 
melyek a mi belügyeinkre vonatkoznak, azt gon
dolom, nem áll érdekünkben az, hogy mi azzal 
dicsekhessünk, hogy Isten tudja hány milliót 
szavazunk meg évenkint kormányunknak, hanem 
az, hogy azon összeg, melyet megajánlunk kormá
nyunknak, elegendő legyen saját szükségeink fe
dezésére ; és adja az ég, hogy azon összeg minél 
csekélyebb legyen! 

Tisza Kálmán képviselőtársunk azt monda, 
hogy függetlenségünk koczkáztatva van a szóban 
forgó javaslat által. Függetlenek vagyunk egy
mástól, mi és az örökös tartományok; de a fejede
lem azonosságánál fogva és a birodalom kapcso
latánál fogva mégis összefüggésben vagyunk egy
mással ; és ezen összefüggés természetesen mind
két félre nézve kizárja a cselekvés szabadságának 
teljes korlátlanságát. Függünk tehát; nem ugyan 
egymástól, hanem a birodalom kapcsolatának esz
méjétől; és ezen kapcsolatnak számba vételét Európa 
helyzete, az általunk meg nem változtatható hely
zet, a körülményeknek általunk meg nem törhető 
hatalma és Magyarország állami léte fentartásá-
nak tekintete is sürgetően igényli. 

Miután a személyes unió is fölhozatott, jele
sül Tisza Kálmán képviselőtársam által: bátor le
szek egy rövid párhuzamot tenni a mi birodalmi 
kapcsolatunk, és a svécziai s norvégiai személyes 
unió között, annak bebizonyítására, hogy bizo
nyos igen fontos ügyek közös kezelése nem sérti 
meg a personal-unió elvét, nem sérti meg, nem 
koczkáztatja az ily módon egyesitett országoknak 
függetlenségét, önállóságát. 

A svéd és norvég unióban föllelem, ha nem is 
oly határozottan kifejezve, mint nálunk, a mi kap
csolatunkban, azon három eszmét, mely a bizottság 
javaslatában benne van. 

Először is föllelem benne az uniói kapcsolat 
eszméjét, melynél fogva az unió, ha befelé két egy
mástól független országból áll is, kifelé, jelesül ott, 
a hol az uniónak védelméről van szó, mint egy 
egész [lép föl. A norvég, és bizonyosan a svéd 
alkotmánynak egyik §-a szerint i s , Norvégia-
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nak jogában áll, saját kereskedelmi lobogóját hasz
nálni ; hadi lobogója unió-lobogó marad. 

A második eszme, a melyet föllelek azon unió
ban, az, hogy a háború viselésének közössége tör
vény által is el van ismerve, és pedig a védelem 
viszonyos kötelezettsége. Ha a király háborút akar 
kezdeni, rendkívüli vegyes államtanácsot hív ösz-
sze, a svéd és norvég miniszterekből állót; és mi
után azokat kellőleg meghallgatta volna, maga ha
tároz a háború kérdése fölött. Én ez alatt támadó 
háborút is értek: mert egyenesen az van mondva : 
„ha a király háborút akar kezdeni." Megengedem, 
hogy az illető ország, a mely az ily háborút ellenzi, 
megvonhatja a fejedelmtó'l országgyűlése utján a 
a háború erélyes folytathatására szolgáló eszkö
zöket ; de nem gátolhatja azt, hogy a fejedelem a 
mind a két országban már készen talált erőket, a 
katonákat, stb. a háború ^megindítására és folyta
tására igénybe vegye. És ha ez támadó hábo
rúra nézve áll, annál inkább áll oly háborúra nézve, 
a melyben arról van szó, hogy az unió birtoka 
megtámadások ellen megvédessék. 

Harmadszor — és erre legtöbb súlyt fektetek 
— föllelem azon svéd-norvég unióban a közösség 
eszméjét bizonyos igen fontos ügyekre nézve; és 
pedig ezen eszmének nem csak elismerését, hanem a 
közös határozást is ; még pedig igen egyszerűen 
delegatiók utján úgy, a mint azokat a közös ügyi 
javaslat ajánlja. Ha az örökösédésre jogosított ki
rályi herczeg nincs, akkor a királynak joga van 
mind két országnak utódot ajánlani; ezen esetben 
mindkét ország országgyűlése választ a paritás 
alapján egy comitét, s ezen comité azon esetre, ha 
a két országgyűlés a trónörökös megválasztására 
nézve megegyezni nem tudna, szavazati többség 
utján határoz, és megválasztja a trónörököst. Ha
sonlóul határoz a delegatió akkor is, midőn a ki
rály nagykorúságát kell kimondani. Itt is min
dig, ha a két országgyűlés meg nem egyezik, ha
tároz a vegyes delegatió. Ha meghal a király, és 
kiskorú a trónörökös, az interregnum idejére — 
azaz, hogy a két ország képviselőinek egybegyü-
léseig — Svéd- és Norvégországok polgáraiból 
egyenlő számmal választott közös állami tanács áll 
mind a két ország élén; sőt még az is el van ha
tározva, hogy a két országnak miniszterei közöl, a 
kiknek az állami tanácsban tilésök van, melyik le
gyen az elnök. Ezt a sors dönti el; valamint a kö
zös delegatióban is a sors határozza el, hogy me
lyik tag lépjen ki az együttlevő tagok közöl a de-
legatióból. 

Van még egy pár tárgy, jelesül a gondnokok 
választása a kiskorú trónörökös számára, a kis
korú trónörökös nevelésére vonatkozó intézkedé
sek, és végre egy szintoly fontos intézkedés, mint 
•az első, t. i. hogy ha kihalna a királyi háznak íiága, 

és nincs megválasztva a trónörökös, akkor ha a 
két országgyűlés megegyezni nem tudna, a 7-dik 
szakasz értelmében megválasztandó delegatió közös 
ülésben szavazattöbbséggel megválasztja az uj ki
rályi házat. Tudom én , hogy az itt elősorolt 
tárgyak csak rendkívül fordulnak elő, hogy ezen 
tárgyak rendkívüliek; de kérdem, azért mert nem 
rendesen fordulnak elő, kevésbbé fontosak-e ? kér
dem, ha a trónörökösnek választására, ha a király
választásra nézve — mely különben az illető or
szág parlamentjei által közvetlenül, kizárólag dön
tetnék el — mindkét tagja az uniónak megegye
zett abban, hogy ha országgyűléseik megegyezni 
nem tudnak, a közös delegatió határozzon, és még 
sem hiszik azt, hogy ez által önálló állami létök, 
önállásuk, függetlenségök koczkára van téve, ak
kor, azt hiszem, hogy mi sem mondhatjuk azt azon 
ügyekre nézve, melyeket mi közöseknek fogunk 
elismerni, és a melyekre nézve szükségesnek tart
juk azt, hogy ezek, netaláni összeütközés és súrló
dások elkerülése czéljából, közösen intéztessenek el. 

Svéczia és Norvégia az együtt maradást oly 
fontosnak tartják, hogy még azon esetre is kíván
ják biztosítani az együtt maradást, ha a mostani 
uralkodó királyi törzs kihalna. Minálunk ez más
kép van. A mi javaslatunk szerint az országgyű
lés nem terjeszkedik a pragmatica sanctió rende
letén tul, hanem a pragmatica sanctió értelmében 
már fönálló kapcsot föntartani igyekszik oly mó
don, mint azt az európai viszonyok és a birodalom 
helyzete kívánja. 

Megengedem én azt, uraim! hogy a birodalmi 
kapcsolat á g y , a mint a közös ügyi javaslatban 
tervezve van, szorosabb kapcsolat, mint a svéd
norvég unióé; de vegyük figyelembe azt is, hogy 
Svéd- és Norvégország Európa egyik szélső tag
ját képezi, mig ezen államcsoportozat itt Európa 
központját, szivét képezi. 

És most bátor leszek Tisza Kálmán t. képvi
selőtársamnak egy pár észrevételére felelni. 

0 igen sérelmesnek tartja azon módot, mely 
a közös ügyi javaslatban ajánlva van a Magyar
ország és az örökös tartományok között kötendő 
vám- vagy kereskedelmi szövetséget, egy szóval, 
szerződést illetőleg, azon ügyekre nézve, a melyek 
szorosan véve nem közösek, de a melyekre nézve 
a közös ügyi javaslat ágy tartja, hogy mindkét 
rész érdekében kívánatos az érintkezés s a szö
vetség megkötése. E g y intézkedés van ott , a 
melyre nézve csakugyan, ha megtörténik egyszer 
a szerződés, a szerződés megváltoztatása már csak 
mindkét fél beleegyezésével történhetik meg. Ez 
a pénzrendszert illetőleg van. A többi kérdésekre 
nézve, melyek ezen kategóriába tartoznak, min
denütt az van kimondva, és idézve is vannak az 
illető szakaszok, hogy időnkint kössük meg a 
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szerződést. Tehát aggodalmat csak azon egy pont 
okozhatna, a mely szerint, ha egyszer kölcsönös 
szerződés útján meg van állapítva a pénzrendszer 
iránti intézkedés, akkor később, ha azt érdekeink- , 
re nézve sérelmesnek találnék is, azt a szerződést 
természetesen csak a másik fél beleegyezésével le
hetne megváltoztatni. Hisz az a magánéletben is 
úgy van, hogy ha valamire kötelezem magam, el 
nem állhatok tőle, míg a másik fél nem enged, és 
beleegyezését nem adja; de azzal függetlenségem 
föláldozva nincs. Egyébiránt azt gondolom, azon 
intézkedés, a melyet most, mint szabad ország, a 
lajtántúliakkal, mint szabad országgal, a pénz
rendszerre nézve meg kell tennünk, ha az sérel
mes lehetne ránk nézve, akkor az országgyűléstől 
függ a szerződést meg nem kötni : mert abból, 
hogy ezen tárgyra nézve, és egyátalában több 
tárgyra nézve, erkölcsileg kötelezzük magunkat 
arra, hogy a kölcsönös egyezkedést megkisértsük, 
még nem következik az, hogy ha oly föltételeket 
találnának ajánlani, a melyeket elfogadhatóknak 
nem tartunk, a szerződést azon esetben meg kell
jen kötnünk. Erre nézve én tehát aggodalomra 
okot nem látok. 

A mi az államadósságok közös kezelését 
illeti, én épen azon indokból, melyet a t. szónok 
fölhozott, hogy t. i. az államadósságok birtokosai 
többnyire külföldiek, épen azon okból tartom 
czélszerübbnek azt, hogy azon adósság közösen 
kezeltessék: mert azt hiszem, hogy a külföld min
denesetre elsőbbséget ad annak, hogy egy adós
sal, mint hogy kettővel legyen dolga. Én tehát 
azt hiszem, ha kimondjuk, hogy elvállaljuk ugyan 
az államadósságokat, de külön akarjuk kezelni, 
épen ennek következtében támadna több ellen
ségünk , több ellensége törvényes függetlensé
günknek. 

A közös minisztériumról azt mondja a t. szó
nok, hogy nem lehet felelős, mert nem parlament 
vonja felelősségre, hanem egészen más természetű 
testület. Erre nézve azt jegyzem meg, hogy nem 
attól függ a kormány felelőssége, hogy azon tes
tületnek, mely őt felelősségre vonja, mi a neve: 
parlament-e, vagy delegatió ? hanem attól, hogy 
azon intézkedések, melyek a minisztérium felelős
ségét megszabják, elegendő biztosítékot nyujta-
nak-e arra nézve, hogy az illető miniszter, ha kö
telességét nem teljesiti, felelősségre fog vonatni és 
megbüntettetni ? 

Végre azon észrevételére a t. szónoknak, hogy 
ne áldozzuk föl az ország függetlenségét, s ha en
nek következtében, hogy a közösséget, mint ő és 
t. elvbarátai akarják, visszautasitnók, szenved
nünk kellene is, szenvedjünk inkább, mintsem föl
áldozzuk az ország önállóságát: véleményem az, 
hogy most oly válságos időben élünk, midőn azon 

lépésünknek, melynél fogva a védelmi közösséget 
visszautasitnók, vég eredménye nem csak a szenve
dés lenne, hanem sokkal nagyobb veszélyek : az 
ország bukása. Ezért én azt mondom, koidátoljuk 
inkább a védelmi kötelességet illető ügyekre néz
ve országgyűlésünk cselekvési szabadságát, ha 
ezzel azt érjük el, hogy a bekövetkezhető válság
nak közepette megmentsük a hazát. 

A szóban forgó javaslat megoldja a kérdést, 
és pedig ugy, hogy egy részről elég legyen téve a 
birodalom közös védelmének, más részről pedig 
föntartassék és biztosittassék mindazon ügyekre 
nézve, melyek belkormányzatunkat illetik, az 
ország függetlensége. E javaslat megfelel azon 
föladatnak, melyet a jelen országgyűlés első föl
iratában kijelentett, azt mondván : „Meg vagyunk 
győződve, hogy e két eszme (t. i. a birodalom 
biztonsága és hazánk alkotmányos önállósága) 
nem áll egymással ellentétben, és nem leend 
szükség azoknak egyikét a másikért föláldozni. 
Föladatunk az , hogy mindkettőt öszhangzásba 
hozván, mindkettőt együtt föntartsuk." E fölada
tot az általam támogatott javaslatban teljesítve lá
tom, s azért pártolom a közös viszonyok tárgyá
ban kiküldött bizottság javaslatát. (Helyeslés.) 

Dimitrievics Milos jegyző : Domahidy 
Ferencz ! 

D o m a h i d y Ferencz : A nemzetek életé
ben rendesen fordulnak elő oly események, me
lyek jövőjökre nézve válságosak és határozók; 
s egyedül magától a nemzettől és eljárásától függ, 
hogy azokat előnyére használja föl. I ly esemény 
volt nemzetünkre nézve a königgrützi nap, mely 
intő jelül szolgált egj részről az öszpontositás 
eszméjétől megválni nem akaró ausztriai kor
mánynak arra, hogy a csatát nem a szuronyok 
sokasága, hanem a kielégített népek lelkesülése 
szokta megnyerni; más részről intő jelül szolgált 
nekünk, hogy alkotmányunkhoz, nemzeti önállá-
sunkhoz, függetlenségünkhöz ép oly szigorúan 
ragaszkodjunk, mint azelőtt tevők, s 61-diki má
sodik föliratunkat, mint zászlót lobogtatva, mind
nyájan a körül seregeljünk. Mégis a 67-es bizott
ság többsége — mely bizottságot az országgyűlés 
kebeléből azért küldött ki, hogy a pragmatica 
sanctióból kifolyó s az alkotmánynyal megegyező 
közös viszonyókat tárgyazó javaslatot dolgozzon 
ki — ezen intő jel daczára javaslatában leglénye-
gesb jogaink egy részét, minők a had-, pénzügy, 
kereskedelem, áldozza föl s adja idegen rendelke
zés alá opportunitási szempontból. 

A javaslat ugyan állítólag két alapelvre van 
fektetve: egyik a „pragmatica sanctió"; a másik 
az úgynevezett „változott helyzet" , a mi néze
tem szerint nem egyéb, mint az opportunitás. 
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Miután a pragmatiea sanctióból a közös vé
delmet^ ebből kifolyólag a hadseregnek,melyet igen 
gyakran nem csak védelemre, de támadásra is 
használnak s ennék fentartására, és a külügyek 
vezetésére megkívántató pénzügyek közösségét 
következtetni csak erőszakoltan lehet; mert a prag
matiea sanctió vagyis az 1723: 1. 2. 3-dik tör-
vényczikk más kötelességet nem ró a nemzetre, 
mint a Habsburg-ház nőága trónöröklési jogának 
elismerését, s a 2-ik t. ez. 5. 6. 7. §§-ai által trón-
öröslésre jogosítottak kihaltáig a personal unió 
alapján a többi tartományokkal együtt maradást, 
azontúl ismét föléledvén a nemzetnek szabad ki
rályválasztási joga; s hogy a pragmatiea sanctió
ból a közös hadsereg és pénzügy eszméjét' kö
vetkeztetni nem lehet, bizonyítják ezt, s illetőleg 
fölvilágosítják a későbbi 1741: 63. 1791: 2. 65 — 
1792: 1. —1796: 2. 1802: 1-ső t. czikkelyek, me
lyekben az ország régibb jogai megerö'sitetvén, az 
nralkodóház védelmére adott segélyzések minden 
későbbre történhető következtetések nélkül nem 
kötelezettségképen, hanem az ország szabad aka
ratából adottaknak nyilváníttattak ; s így magok 
ezen törvények megezáfolván a bizottság többsé
gének első alapelvét: nem marad más, melyből ki
indul, mint opportunitás. 

Már pedig nézetem szerint egy nemzetnek a 
legalitás teréről az opportunitás terére lépni csak 
két okból lehet: először ha a nemzet oly erős és 
hatalmas, hogy az előbbeni téren állt. s talán kor-
hatag épületet az uj téren sokkal pompásabb dics
fényben képes fölépíteni, mint ezt nemzetünk 48-
ban tévé; vagy pedig oly gyenge, hogy remény-
fonalának utolsó szála is elszakadt előbbeni állása 
s jogainak visszaszerzésére, és állami s nemzeti lé
te is veszélyeztetve lévén, csak ezen egy menedék-
ut tűnik föl előtte, melyen mag-ának némi jobb lé
tet eszközölhet. Mi ezen állapotok közül egyikben 
sem vagyunk: mert nem vagyunk oly erősek, hogy 
a 48-ban emelt épületet magasbra emelhessük; de 
más részről vég szükségben sem szenvedünk annyi
ra, hogy azon épület fenállását egyedül biztosító 
oszlopok lebontására némi jutalomért saját magunk 
vállalkozzunk. Fordítsuk tehát minden igyekeze
tünket és erőnket egyedül az idők viszontagságai 
által megviselt régibb épület helyreállítására, s ha 
reményünk vég szála azon átkos időben sem sza
kadt el, midőn szegény hazánk földjén a pusztítás 
szellemei garázdálkodtak, s midőn egyéni szabad
ságunk sem volt egy perezre se biztosítva; sőt 
nzon korszakban kifejtett passivitásunk által, joga
inkból semmit föl nem adva, képesek voltunk ki
vívni, hogy a jogeljátszás theoriája visszavonatott, 
s a jogfolytonosság elve őfelsége által elismertetett: 
miért áldozzuk épen most föl, a köníggrátzi napok 
után. midőn remény csillagunk fényesebben kezd 

tündökleni, saját magunk legsarkalatosabb és lé
nyeges jogainkat ? 

De különben is, hogy a nemzet maga egyez
zék bele alkotmányának lényeges változtatásába, 
még pedig nem előnyére, de hátrányára, a mely 
változtatás előbb-utóbb nemzeti és állami létünk 
desorganisatiójához vezet, nem tartom szabados
nak : mert mi alkotmányunknak nem vagyunk ki
zárólagos tulajdonosai, hogy vele-—ha szintén ez 
által saját jobb létünket elősegithetnők is, jelen 
körülmények közt ez sem lévén teljesen bizonyos— 
szabadon rendelkezhessünk; hanem vagyunk csak 
őrei. s e körüli kötelességeink megszabvák, t. i. hogy 
azt oly szeplőtlenül tartozunk utódainkra hagyni, 
mint mi elődeinktől örököltük, sha tovább fejlesz
tenünk nem lehet, saját magunknak csonkitanunk 
nem szabad. 

Már pedig, ha a 67-es bizottság többségének 
javaslata elfogadtatnék, nem csak alkotmányunk 
csonkitattnék meg, de elvesztenők nemzeti függet
lenségünket s önállásunkat: mert csak azon al
kotmány biztosítja teljesen a nemzet jövőjét, füg
getlenségét és szabadságát, a mely saját ügyei fö
lötti minden határozati jogot kizárólag saját or
szággyűlése által eszközöl. A hol ez nem történik, 
s a legfőbb kérdések fölötti határozatokba — mint 
a delegatiók által czéloztatik — idegen elemek 
folynak be, s a hol az ország vére, pénze s keres
kedelme fölött maga nem határozhat, ott a szabad
ság csak hiu ábránd, s anyagi jóllétünk korlátozott: 
mert minden nemzetnek garantiáját egyedül had
serege s pénze fölötti önálló szabad rendelkezési 
joga képezi. 

Megengedem,hogy az ipar, földmivelés—nem
zeti kormányunk elösegélése folytán — lendületet 
nyer s fokozódni fog ; de mi lesz az eredmény ? 
Az, hogy szorgalom szülte verítékünkkel termé
kenyitni fogjuk a földet, hogy az idegen elemek 
közbejöttével ránk rovandó temérdek terheket ké
pes legyen kiteremni, s utoljára is a vég elszegé
nyedés. 

Telj'esen meg vagyok győződve, hogy az op
portunitás szempontjából kiindulóknak saját néze-
tök szerint czéljok a legjobb, mert vélik, hogy e 
18 éven keresztül annyit szenvedett nemzet részére 
jobblétet eszközlenek, bár ha áldozat árán is ; de 
kérdés, vajon a jobblét, kivált az anyagi téren, 
be fog-e oly hamar és oly mérvben következni, 
hogy megérdemli azon nagy árt, mely érte ada
tott? s kérdés továbbá, ha egy nemzet életében 18 
évi szenvedés elég-e arra, hogy leglényegesb jo
gait föláldozza azért, hogy szenvedésének egy kis 
részétől meneküljön? Én azt hiszem, nem! Mert 
egész század szenvedése is csak egy rósz óra, egy 
évtized, csak egy perez a nemzetek életében, a sza-
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badság kivívásának nagy eszméje nem lévén egy 
emberi nyomhoz kötve. 

Igaz, hogy a 48 óta lefolyt korszaknak évei 
ránk a szenvedések kintengerét áraszták, s ben
nünket a vég elszegényedés örvénye felé sodortak; 
de a világra nézve jelentékeny mozgalmas évek vol
tak, melyek alatt sok működő erő jött fölszínre: 
évek, melyek bizonyíták azt, hogy az egyszer meg
született nagy eszmék, valamint a lélek, halhatatla
nok , s hogy azokat a legdurvább elnyomatás sem 
képes elölni. S habár ezen évek közvetlen miraj
tunk mély sebeket ejtettek is, melyeket csak hosz-
szu idő gyógyíthat be. de alattok az emberiség 
sok termékeny eszmével gazdagodott; s habár 
ezen eszmék átalánosságban nem lőnek is kiküzd-
ve, legalább törekvési czélul tűzettek ki. Két nagy 
elv jött föl színre , és küzd átalános elismerésérts 
kívánja magát érvényesíteni: a népek hatázozott 
befolyása államszervezetök megalakításában; és a 
szabadság fogalmának kiművelése. S csak a ki be
zárja szemét, nem látja az előtte történteket, s nem 
ismerheti föl, hogy az emberiség merész és hatalmas 
lépésekkel közéig a fölvilágosodás azon fokához , 
a midőn minden nép megérti azt, hogy államha
jóját egyedül neki van joga kormányozni, s ez 
lesz az alkotmányosság teljes diadala. Nyugaton 
és keleten a rabszolgaság lánczai már lehullvák, itt 
békés utón, amott rettenetes harcz következtében; 
s az időnkint s különböző helyeken megújuló nem
zeti önállóság harcza távol keleten jelenleg is a 
legnagyobb elkeseredéssel foly; s hol van a poli
tikus, ki képes legyen megmondani, ezen harez mi
nő kiterjedést nyer s minő véget ér ? A növekvő 
pénzszükséglet a kormányokat idegen segélytől 
tette függőkké, és hitelt előföltételezett, melyet 
adni csak azon nép összessége képes, mely a terheket 
viseli. í g y meggyőződésem számításon alapul , 
hogy alkotmányos jogaink teljes visszaszensése — 
leglényegesb részeinek föláldozása nélkül is — 
csak idő kérdése lett volna: mert a fentebbiekből 
következtetve egyetlen állam sem lehet képes sokáig 
a népképviselet együttműködését s ellenőrzését 
nélkülözni. 

Én tehát a többség véleményét a hazára néz
ve veszélyesnek tartván, el nem fogadhatom s a ki
sebbségi véleményt pártolom. (Éljenzés a bal ol
dalon.) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Tolnay Károly! 
T o l n a y K á r o l y : A birodalmi közös ügyek 

meghatározásánál és intézési módszerök megálla
pításánál, hogy az minden érdeket kielégítsen és 
gyakorlatilag kiegyenlítés utján kivehető legyen, 
három elvet látok szem előtt tartandónak : 1) a mit 
a t. ház számtalanszor kimondott, az ország füg
getlenségének fentartását; 2) a korona érdekeinek, 
fontos államközi szerződésünk, a sanctió pragmatica 

alapján, számbavételét; és 3) az örökös tartomá
nyok népeinek megnyugtatását. 

A mi az elsőt, t. i. a függetlenséget illeti, fe
lette örvendetesnek tartanám s magam részéről is 
felette kívánnám, hogy Magyarország minden kor
mányzati ügyeit ugy, mint Madarász János képvi
selőtársam mondotta, önmaga, függetlenül, önálló-
lag. minden külső befolyás nélkül, sajátlag intézze. 
De azon tárgyat, mihelyt azt. kiegyenlítés utján 
akarjuk megoldani, mint eszményképet, a politi
kában fölállítani nem lehet; hanem épen fontos 
államközi szerződésünk, mely képezi a kapcsot fe
jedelem és nemzet közt közvetlenül, Magyarország 
s az örökös tartományok közt közvetve, továbbá a 
különböző fajoknak Magyarország netáni külön
állásából eredő érdek-ellentéte, a becsvágyak, me
lyek innét származva, folytonos küzdelmeket intéz
nének ellenünk , azt javallják, azt parancsolják, 
hogy az 1861. országgyűlés föliratának azon biz
tosítása mellett, hivek maradjunk, mely szerint 
szükség parancsolta esetekben az örökös tartomá
nyok népeivel érintkezni, közös ügyeinket velők 
közösen elintézni hajlandók leszünk. 

Ebből kiindulva én a függetlenség közül ket
tőt látok főképen szükségesnek: először, hogy bi
rodalmi közös ügyekül csak azok állíttassanak föl, 
melyek, mint ilyenek, a sanctió pragmaticából 
szükségképen folynak, s melyeknek közös intézé
se okvetlenül szükséges, sőt elkerülhetetlen; má
sodszor, hogy az intézési módszer olyan legyen, 
mely Magyarország alárendeltségét maga után ne 
vonja. 

A bizottsági munkálatban birodalmi közös 
ügyekül fölállittatnak a birodalom diplomatiai és 
hadi védelme, a kereskedelmi viszonyok a külföld 
irányában, és az ezekre kívántató költségek. Tehát 
azon egyéb kormányzati ágak, melyek a hírneves 
októberi diplomában azok közé voltak sorolva, 
jelenleg nemzetközi szerződések tárgyaivá tétet
nek, és pedig azon helyes oknál fogva, mert ezek, 
mint közösek, a sanctió pragmaticából nem szár
maztathatók. És valamint ezt egyfelől csak helye
selnünk lehet, ugy más részről, a ki el is fogult? 
belátja, hogy ha azoknak, melyeket a bizottság a 
sorozatba, mint közöseket, fölvett, csak egyike is 
abból kihagyatik vala, se a fejedelem, se az örö
kös tartományok népei részéről semmi megállapo
dásra, semmi egyetértésre számítani nem lehetne. 

A mi a bizottság által elfogadott intézési mód
szert illeti, azt olyannak tartom, mely Magyaror
szág alárendeltségét maga után nem vonja. Ugyan
is a bizottsági tervezet a birodalmat két egyenjo-
gositott részre osztván, mindegyik törvényhozásá
ból választott delegationalis testületekre bizza a 
közös ügyek intézését. Ezen tervezetben én alá
rendeltséget nem, de jogegyenlőséget látok, a bi-
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rodalom mindkét felére, jogfeladást nem, de jog
tiszteletet a birodalom másik fele irányában. 

Valamint nem pártolhatom azon számos magán
javaslatot, mely röpiratok utján e tárgyban a nyil
vánosság elé került, ugy a bizottsági kisebbségi ja
vaslatot is, melynek különben elméleti becsét meg 
nem tagadhatom, sőt azon szabad szellemet, mely 
azt átlengi, felette tisztelem, de azon akadályok és 
nehézségek miatt, melyek gyakorlati kivitelét gá
tolják, egy szóval azért, mert az általam fölállitott 
három elvbe ütközik, magamévá nem tehetem. De 
igenis, a bizottság többségének tervezetét, mint 
igazságon és méltányosságon, jogegyenlőségen és 
jogtiszteleten, s gyakorlati kivihetőségen alapulót 
elfogadom. És ha a t. képviselő urak az újkori 
társadalmi rend elvei és eszméi után akarnak ha
ladni, ha a birodalmi költségvetésben kiváló részt 
akarnak gyakorolni, ha az eddig ferdén folytatott 
külpolitikát ildomosabbal akarják fölcserélni, ha a 
hadüzenet és békekötés jogait a fejedelemmel nem 
csak elméletben, hanem gyakorlatban is megakar
ják osztani, kell, hogy ezen munkálatot elfogadják. 

A második elv, melyet szem előtt tartani kívánok, 
a koronának fontos államközi szerződésünk alap
ján való figyelembe vétele. Nem tekintve azt, hogy 
Magyar országban az uralkodási forma alkotmány ál
tal korlátolt egyeduralom, s hogy midőn sajátjogain
kat hathatósan visszaköveteltük, minden uj intéz
ménynél a fejedelmi jogokat is tiszteletben kell tar
tanunk, egy igen fontos érdek áll előtérbe és jő te
kintet alá: az tudnillik, mely szerint a sanctióprag-
maticában a birodalom eloszthatatlan birtoklása 
van az uralkodóház számára biztosítva, és annak 
együttes védelme kötelezve; továbbá, hogy a bi
rodalom túlsó felében is alkotmányos kormányzás 
hozatott be. Ennélfogva, a fentebbi czél elérésére, 
egyetértéssel és egyetemesen oly intézmények szük
ségeltetnek behozatni, melyek a birodalmat közö
sen érdeklő ügyekre nézve együttes kezelést föl
tételeznek. És a bizotsági többség tervezetének be
csét épen ott látom , hogy ezen fó érdeket kielégí
ti, a nélkül, hogy a nemzeti fügetlenségi érdekeket 

a birodalom akár egyik, akár másik részében sér
tené, mert nem csak a birodalmi közös ügyek élére 
állit felelős kormányt, hanem szükségességét mond
ja ki annak, hogy a birodalom túlsó felén is oly 
kormány állíttassák föl, mely ne féljen a szabad
ságtól, mely a nép iránti bizalom elvére legyen 
fektetve, mely belássa, hogy a polgárísodás rop
pant terjedelme Ausztriának is feje fölé nőtte 
magát. 

A harmadik elv, melyet kitűztem magamnak: 
az örökös tartományok népeinek megnyugtatása. 
Jól tudom én is, hogy a birodalom túlsó felén van
nak pártok, melyeket semminemű közösügyi ja
vaslat ki nem elégítene. De a mi czélunk az , hogy 
a birodalom népeinek azon józan többsége, mely 
az igazság és méltányosság terére lépett, mely a 
dualismus és paritás elvét elfogadta, magát a bizott
sági munkálat által kielégítve találja. És én azt hi
szem, hogy a többség javaslatával ezen czél el is 
lesz érve, mert a birodalom azon része, mely ezer 
éves alkotmánynyal bír, ezen alkotmányából oly 
concessiót tesz, mely az alkotmányos létet csak 
most nyert tartományok számára a birodalmi kö
zös ügyekre egyenjogú befolyást ád, saját autono-
miájok kifejlesztését februári alkotmányuk alapján 
nem akadályozza, sőt a felelős kormány, és nálunk 
már életbe lépett valódi alkotmány paizsa mellett, 
az absolutismus ellen védbástyát és biztosítékot 
szolgáltat. 

Mivel tehát a bizottsági többség tervezete ál
tal saját önállásunkat veszélyeztetve nem látom ; 
mivel a korona érdekeit a sanctió pragmatica alap
ján eléggé figyelembe veiteknek tapasztalom; mivel 
végre az örökös tartományok népeit, ha az igazság 
és méltányosság terére lépnek, megnyugtathatók-
nak hiszem : a bizottsági többség javaslatát átalá-
ban elfogadom. {Helyeslés jobbról.) 

E l n ö k : Közbejött eseménynél fogva ma már 
be kell végeznünk a tanácskozást. Holnap foly
tatjuk. 
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