
CYIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. marczius 22-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 : Fügersy Gyula kérvénye alkalmazásért; Badakovics Ferenczé díja utalványozásért; baranyai 
községeké remanentiális földjeik iránt. Sztratimirovics György interpellatiót jelent be. A 67-es munkálat átalanos tárgyalása 
tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak (az ülés meg
kezdése után): Andrássy Gyula gr., Eötvös József b., 
Festetics György gr., Gorove István, Lónyay Menyhért, 
későbben Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. u. 101/i órakor. 
E l n ö k : Az ülés megnyilt. A tegnapi jegyző 

urak fogják rnűködésöket folytatni. A tegnapi 
ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Ocsvay FerenCZ jegyző (olvassa a mar
czius 21-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

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

Fügersy Gryula bácsmegyei lakos bács- [ 
megyei Uj-Soové község jegyzője, előbbi állam
szolgálatból méltatlan elbocsáttatását panaszolván, 
Bácsmégyében leendő alkalmaztatását kéri. 

Radakovics Ferencz, volt képviselőházi te-
remőr, a ház személyzete részére meghatározott és 
elfogadott összegből három havi díjának utalvá
nyozását kéri. 

Mind a két folyamodvány a kérvényi bizott
sághoz tétetik át. 

Jókai Mór képviselő úr akar előterjesztést 
tenni. (Halljuk!) 

Jóka i Mór : T. ház ! Bátor leszek a t. ház
nak Baranyarnegyebeli több községnek alázatos 
folyamodványát azon kéréssel átnyújtani, méltóz
tassék több volt úrbéri községeknek ezen igen 
fontos és életbevágó ügyét figyelmére méltatni. 
Ez a mindnyájunk előtt ismeretes remanentiális 
földek tárgyát képezi, a melyek után váltságdíjért 
az 1862. helytartótanácsi rendelet következtében 
a kamatok megtérítése is követeltetik, a mi több 
községnek végromlását vonná maga után. Bátor
kodom azért ezen a 48-diki törvényhozás által 
függőben tartott és azóta nagyon elmérgesedett 
ügyet a t. ház meleg részvétébe ajánlani. (He
lyeslés) 

E l n ö k : Ez a kérvény is a kérvényi bizott
sághoz tétetik át. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Sztratimirovics 
György! 

Sztra t imirov ic s G y ö r g y : A miniszterel
nök úrhoz interpellatiót akarok intézni; minthogy 
azonban nincs jelen, későbbre halasztóm. 

E l n ö k : Fok ta t juk a megkezdett tárgyalást. 
D i m i t r i e v i c s Milos j e g y z ő : G-hyczy Kál

mán ! (Halljuk! Halljuk!) 
G h y c z y K á l m á n : A jelen átalanos vitatko

zásnak tárgyát nézetem szerint a 67-es bizottság 
többsége és kisebbsége javaslatai alapelveinek tag
lalása képezi. Kérdés tehát, hogy melyek azon 
alapelvek. E kérdésre leghatározottabban azon 
következmények válaszolnak, a melyek ezen alap
elvekből mindegyik javaslatban kifejtettek. Szán
dékom volt e tekintetből az illető javaslatoknak 
sommás vázlatát előterjeszteni; de miután többen 
barátaim közöl ezen javaslatokat már kimeritőleg 
elemezték, csak összehasonlításuk eredményének 
előterjesztésére szorítkozom, ugy a mint azt föl
fogni képes vagyok. 

Nézetem szerint a kisebbség szorosan a per-
sonal-unio terén áll, azt akarja tisztán fentartani 
Magyarország és ő felsége többi országai közt. 
A többség a personal-uniót reál-unióvá változ
tatja át, mert a reál-unió több országoknak azon 
czélból lett egyesüléséből áll, hogy bizonyos, 
vagy minden államügyeket közösen intézzenek 
el. A kisebbség teljes épségben akarja fentartani 
Magyarország közjogát, fen akarja tartani Ma
gyarországnak állami önállását és függetlensé
gét úgy ő felsége többi országai, mint a külföld 
irányában, ó pakodik az ellen, hogy Magyarország 
az osztrák birodalom tartománya legyen. A több
ség lényegében megváltoztatja Magyarország köz
jogát , megszünteti törvényhozásának és kormá
nyának némely fő fontosságú államügyekre nézve 
lévő kizárólagos intézkedési jogát, mert azt a de-
legatió nevezete alatt alakítandó birodalmi tör
vényhozásra és központi minisztériumra ruházza 
á t ; megszünteti az által Magyarországnak önállá
sát és függetlenségét legalább ezen államügyekre 
nézve, és Magyarországot az osztrák birodalom
nak némi autonómiával fölruházott tartomá-
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nyává változtatja át. És ha a birodalomba való 
beolvasztását közvetlenül nem eszközölné is, bi
zonyosan előkészíti, és a Magyarországra nézve 
addig esak tényleg fenállott osztrák birodalmat 
jogilag valóban csak most alakítja meg. Ezen 
alapelvek közül, hogy melyikkel rokonszenvezzen, 
nem lehet kétséges egy magyar ember előtt sem. 

Igen nyomosaknak, fontosaknak kellett tehát 
lenni azon okoknak, melyek a többséget javaslatai
nak tervezésére birták. Jogi tekintetek ezen okok 
nem lehetnek: mert azt, hogy Magyarország és ó' 
felsége többi országai között csak személyes kap
csolat áll fen, többé bizonyítani nem szükséges, 
miután azt fényesen s ellenmondhatlanul bebizonyí
tották az országgyűlés 1861-ki föliratai, bebizo
nyította a pragmatica sanctió keletkezését követő 
másfél százados gyakorlat, mely szerint Magyar
ország minden állam ügyei, és azok között a vé
delem eszközei fölött a védelem esetének beállá
sára, s annak miként teljesítési módja iránt, ő fel
sége többi országainak befolyása nélkül mindig 
önállóan határozott, s a védelem eszközeit soha 
nem ő felsége többi országainak s tartományainak, 
hanem figyelemreméltó óvatossággal, kivétel nélkül 
mindig az országnak s királyának védelmére aján
lotta meg. Azt pedig, hogy ó' felségének többi or
szágai azon túl, miszerint közelebb nyert alkot
mányos jogaik élvezetében általunk ne gátol
tassanak, még azon alárendeltséget is követelhet
nék tőlünk, hogy Magyarország az ő alkotmá
nyuknak kényelmesebb életbe léptetése végett ma
gát ősi legfontosabb jogaitól megfoszsza, bizonyo
san senki nem fogja állítani, épen úgy, mint maga 
a bizottság többsége sem állítja azt, hogy azon 
államügyeknek, a melyeket közöseknek kijelölt, 
Magyarország ő felsége többi országaival közös 
törvényhozás és kormányzás alá bocsátani jogilag 
köteles legyen. Ha tehát jogi tekintetek nem vol
tak az indokok, a melyek a bizottság többségét 
javaslatainak tervezésére birták, más politikai, s 
akkor midőn törvény jövőre alkottatik szem előtt 
tartható, sőt szem előtt mindig tartandó oportu-
nitási indokok lehettek azok, melyek azt javaslatai 
megállapítására vezérelték. 

Ezen okok közül szándékom egy némelyiket 
vizsgálat alá venni. Azokra, miket a vallás és köz
oktatási t. miniszter úr a közös viszonyok rendezé
sére nézve előadott, alig fogok ugy válaszolni 
tudni, hogy nézeteink összeegyeztetését remélhes
sem, mert a kiindulási pontok ellenkezők, a me
lyekből a közös viszonyok rendezését eszközlen-
dőnek véljük. 

Fő kérdés nézetem szerint e tekintetben az, 
vajon a pragmatica sanctió által egy új biroda
lom alkottatott-e, melynek Magyarország is alkotó 
részét képezi, vagy nem ? mert azok, kik e téte

leknek akár egyikét akár másikát elfogadják, aa 
azokból kivonandó következtetések, a közös vi
szonyok rendezésének módozatai iránt, egymással 
lényegesen ellenkező véleményben nem lehetnek; 
de azok, kik ez alapelvre nézve eltérő nézetben 
vannak, ez alapelvek következményei iránt egyez
ségre nem fognak juthatni. 

Én nem akarom e helyen ezen már többször 
megvitatott kérdést ujabban kifejteni, de szüksé
gesnek tartom megjegyezni, hogy habár azon or
szágoknak összessége, melyek a fölséges osztrák 
ház uralkodása alatt állnak, együtt véve fölira
tainkban is ismételve 6' felsége birodalmának ne
vezete alatt emiittettek, azért mégis t. miniszter 
úrnak azon állítása, hogy a sanctió pragmatica 
Magyarországnak és 6' felsége többi országainak 
általa létesített szövetségéből egy közös birodal
mat alkotott, nézetem szerint oly magyarázata a 
pragmatica sanctiónak, mely eddig az ország által 
elfogadva nem volt. 

Elég e tekintetben az 1848-dik évi törvények
re hivatkoznom, melyeknek, hogy alapján áll, a 
t. minisztérium ismételve kijelentette. Mert a 48-ki 
18. t. ez. 6-ik szakasza határozottan kimondja, 
h°gy : « a pragmatica sanctió által megalapított 
birodalmi kapcsolat, mely azon törvényekben is
mételve említtetik, csak egyedül az uralkodó ház
nak közösségében létezik." I ly közösségből pedig 
az illető országok és népek szövetsége, és az, hogy 
azok egy közös birodalommá alakultak át, nem 
következtethető. 

T. miniszter úr azon viszonyt, mely köztünk 
és ő felsége többi országai közt fönáll, szorosabb
ra véli füzendó'nek, s azon módon, mint azt a 
67-es bizottság többsége javasolta, azért, mert régi 
törvényeink az országnak őt megillető önren
delkezési jogát és befolyását se bel-, se kül
ügyeire nézve, a 48-ki törvények pedig csak bel
ügyeire nézve biztosították, ez pedig igényeink 
kielégítésére nem elégséges, mert Magyarországot 
belügyeiben teljes függetlenség, kül- vagyis közös 
ügyeiben teljes mérvű befolyás illeti. 

Hogy azon törvények, melyekre a t. minisz
ter úr tegnap hivatkozott, Magyarországnak intéz
kedési jogát külügyeire nézve egyátalában nem 
biztosítják, elismerem. De vegye tekintetbe a t, 
miniszter úr az e részben létező egyéb törvénye
ket i s : vegye a többek közt tekintetbe az 1608-ki 
2-dik törvényezikket, és más hasonlóan intézkedő 
törvényeket, melyeknél fogva, Magyarországot 
illetőleg, az ország tudta nélkül se háború nem 
indittathatik, se béke nem köttethetik; vegye te
kintetbe azon számtalan törvényeket, melyeknél 
fogva Magyarországban semminemű közadó vagy 
hadi segély nem szedethetik, hadkiegészítés nem 
történhetik az országgyűlés beleegyezése nélkül : 
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és azt hiszem , el fogja ismerni, hogy Magyaror
szágnak rendelkezési joga — minden államügyeire 
s ezek közt külügyeire nézve is, úgy, mint bár
mely más alkotmányos országé — fenálló régi tör
vényeink által, ha azok megtartattak volna, bizto
sítva volt. 

Mivel azonban régibb törvényeink meg nem 
tartattak, azért alkottattak a 48-diki törvények, 
azért állittatott föl a felelős minisztérium, melynek 
czélja e szerint csak az lehet, hogy a kormány 
felelőssége által törvényeink érvénye föntartassék 
és biztosittassék, s nem az, hogy fenállása miatt 
törvényeink érvénye megszüntettessék. (Helyeslés 
a hal oldalon.) A mennyiben pedig a tárgyalás 
alatt levő bizottsági munkálat, a miniszter úr elis
merése szerint is, a 48-diki törvények szabványai
nak kifejtését és gyakorlati alkalmazását tár-
gyazza, ezen bizottsági munkálat czélja is csak az 
lehet, mit előbb emiitettem. A bizottsági többség 
és kisebbség javaslatai közti különbség nézetem 
szerint pedig abban rejlik, hogy a kisebbség fen 
akarja tartani az ország régi törvényeit, s azokban 
gyökerező' azon alkotmányos jogát , mely annak 
minden államügyeire nézve nem csak befolyást, de 
önrendelkezési jogot is biztosit; a többség pedig 
ezen önrendelkezési jogot megszünteti, és csupán 
ezen ügyekre való befolyássá változtatja át. (Ellen
mondás a középen.) Ha Magyarország törvényei
nek érvénye csak az által tartathatik fön, hogy 
megszüntessék vagy legalább megcsonkíttassák, 
akkor nézetem szerint a bizottsági többség javas
latát lehet talán védeni sok más fontos érvekkel, 
de az ország önállósága és függetlensége tekinte
téből védeni nem lehet; és ha a 6 7-es bizottság 
javaslata az ország függetlenségét és önállóságát, 
mint a t. miniszter úr monda, az által biztosította, 
hogy ezen javaslat csak akkor léptethetik életbe, 
ha az ország alkotmánya teljesen vissza lesz állít
va : akkor vagy az ország alkotmánya soha telje
sen vissza nem leszállítva, vagy a 67-es bizottság 
javaslata életbe nem léptethetik. (Helyeslés a bal 
oldalon.) Mert a 6 7-es bizottság javaslata alkot
mányunk megváltoztatását, módosítását tárgyazza; 
e kettő tehát együtt meg nem fér. (Helyeslés a hal 
oldalon.) Lehetnek a nézetek eltérők; de ha mind
azon következmények, melyek a 6 7-es bizottság 
többségének javaslatából kifejlődhetnek, idő jártá
val, a dolog természete szerint, érvényre jutnak : 
könnyen megtörténhetik, hogy nem sok védeni 
valónk lesz azok ellen, kik nem egy hajóban ül
nek velünk, ha azt, mivel birunk, azoknak enged
jük at, kik velünk egy hajóban eveznek. 

Mondotta a t. miniszter úr, hogy a birodalom 
fönállásának és hatalmi állásának biztosítása Ma
gyarországnak is érdekében van, arra tehát töre
kednünk kell, s az e czélra az idők igényei szerint 

vezető eszközöket elfogadnunk szükséges. Hogy 
a monarchia fönállása, és az, hogy a monarchia 
erős és hatalmas legyen, Magyarországnak is ér
dekében áll: szívesen elismerem; elismerem azt 
is, hogy e czélnak elérésére az idők változott kö
rülményei, a hadtudomány fejlődése, a védrend-
szer, a fegyvernemek és közlekedési eszközök tö
kéletesedése, a villámsebességgel történő diploma-
tiai külügyi érintkezések, most sokkal nagyobb, 
mozgékonyabb, egyöntetűbb hadsereget és gyor
sabb külügyi kezelést kivannak, mint azelőtt. 

A külügyi kezelés és a hadsereg vezérlete, ve
zénylete és belszervezete öszpontositásának szük-

[ ségét azonban a kisebbség is elismeri, és e czél
nak elérésére az uralkodó ház miniszterének a 
külügyekre, a hadparancsnokságnak a hadügyre 
nézve engedett hatáskör tervezetével elégségesen 
gondoskodott; a többire nézve pedig nézetem sze
rint semmi nem áll útjában se a külügyi kezelés 
gyorsaságának, se annak, hogy Magyarország sa
ját hadseregét és védrendszerét maga is önállólag 
a hadtudomány jelen fejlődésének .színvonalára 
minden tekintetben emelhesse, és azt oly hadké
pessé és mozgékonynyá tehesse, mint azt a körül
mények igénylik; sőt épen talán a magyar had
seregnek különállása,melyet a kisebbség tervezett, 
és a hazafiúi lelkesedés, melyet e különállás a nem
zet fegyvert viselő fiainak hazaszerető sziveiben 
a múlt idők tapasztalásai szerint ébresztene, lenne 
azon, máskép kipótolkatlan villanyos erő, mely a 
magyar hadsereget legeiszántabbá, legáldozatké-
szebbé , leghadképesebbé tenné. (Fölkiáltások : 
Igaz!) 

A mi azonban a birodalom hatalmi állását il
leti, a melyet a t. miniszter úr ismételve élénken 
hangsúlyozott, erre nézve meggyőződésemet ki-
jenteni, képviselői állásom parancsolja. (Halljuk !) 
Az uralkodó háznak, ha sikerül népeit megnyug
tatni, azok szerint is, miket e részben tegnap Ti
sza Kálmán barátunk előadott, mindig elég- ereje 
lesz arra, hogy országait, azoknak területi épségét, 
közvetlen érdekeit minden megtámadások ellen 
győzödelmesen megvédje; de se most, se a kö
zelebbi jövőben nem lesz elég ereje se arra, hogy 
agressiv politikát követhessen, se arra, hogy Eu
rópa minden bonyodalmaiban, a mint ez eddigi po
litikájának fő czélja és iránya volt, nagyhatalmi 
súlyával döntőleg befolyhasson, mert pénzügye, 
népeinek anyagi és szellemi ereje, bizalma, ragasz
kodása kormányához annyira meg vannak ingatva, 
hogy minden lépés, melyet ez irányban tenne, 
veszteséggel végződhetnék. Ezen sajnos állapotnak 
egyik fő oka épen az, hogy a monarchia ezen po
litikát, a nagyhatalmi állásnak politikáját, már 
régóta erejének valóságos [mértékén tul, azoknak 
aránytalan megfeszítésével követé. Nagy részben 
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e miatt vérzett el, és fogyott meg a monarthia ere
jében és tehetségében, és el fog vérzeni végképen, 
ha ezen politikát továbbá is folytatja. Kérdés te
hát, hogy a birodalom nagyhatalmi állása mi ál
tal biztosittathatik inkább: az által-e, ha ezen po
litikának folytatása az ezt ellensúlyozó alkotmá
nyos ellenőrzés megszorítása által megkönnyittetik, 
a mint azt. bizonyos fokig legalább, a 6 7-es bizott
ság többségének javaslata is teszi ? vagy pedig az 
által, ha azon politikának folytathatását a népek 
akaratának, kivánatainak, érdekeinek, Magyaror
szág jogainak és önállásának mérlegbevetésével 
mérsékeljük? Ezen kérdésre, nézetem szerint, ko
runk története megfelelt. Magyarország mindig a 
védelmi rendszert vallotta külügyi viszonyaira 
nézve magáénak; nem kívánt avatkozni se a né
met, se az olasz kérdésbe, se Nyugat-Európa né
pei szabadelvű mozgalmainak elnyomására irány
zott politikai törekvésekbe. Tegyük föl, hogy Ma
gyarország akaratát érvényesíthette volna, s bizo
nyosan a monarchia most se pénzügyeire, se né
peinek anyagi és szellemi jóllétének és igy igazi 
és valóságos nagyhatalmi állására nézve nem ott 
állana, a hol most áll. (Igaz!) 

Megemlítette a t. miniszter úr, hogy Európa-
szerte előtérbe lépett a törekvés, egyesíteni a ki
sebb országokat, nagy államokat alakitani; figyel
münkbe ajánlotta, hogy közel szomszédságunkban 
a nemzetiség alapján nagv államok keletkeztek; 
figyelmeztetett bennünket a monarchiát minden 
oldalról érhető veszélyekre, és annak szükségére. 
hogy ezek ellenében másokkal, 6' felségének többi 
országai- és tartományaival szorosabban egye
süljünk. 

Hogy a monarchiának védelmi erejét ez idő 
körülményeihez képest fokozni kell, nem tagadom; 
de nem hiszem, hogy a czélazon az utón és módon 
legyen elérhető, mint az a szomszédságunkban 
legközelebb a nemzetiség alapján támadt nagy or
szágokban, az éjszaki német szövetségben és Olasz
országban megtörtént. És midőn ezen nézetemnek 
okát adni akarom, igyekezni fogok egyszersmind 
kifejteni nézetemet azon kérdés iránt is, hogy mi-
képen biztositható a monarchiának hatalmi állása 
Magyarország önállása és függetlensége veszélyez
tetése nélkül. (Halljuk!) 

Németország népei, csekély kivétellel, mind 
ugyanazon egy nagy nemzetiségi fajnak ivadékai > 
tartományai egy évezredig a nagy német császár
ságnak, a keresztyén világ elismert első hatalmassá
gának részei voltak, s csak az idők mostohasága, 
a dynasíiák önzése és nagyravágyása miatt sza
kadtak szét. Ezen szétszakadást a német nemzet 
mindig keserűen fájlalta, az isméti egyesülés ki-
irthatlan vágya él minden német ember szivében, 

ki bármely tartománynak legyen lakosa, mindig 
magasztos érzéssel vallja magát németnek. 

Mind azok, a miket Németországra nézve 
most mondottam, állanak Olaszországra nézve is, 
azon különbséggel, hogy midőn a német nemzet 
egységének megszűnte az ívf korba esik, akkor a 
históriai múlt, mely az olasz nemzet egységi vágyá
nak egyik forrása, az ókor történetében keresendő. 
Teljesen kiegyenlíti azonban ezen különbséget 
Olaszországnak egységre alkotott geographiai 
helyzete és históriai múltjának, mind annál, a mi e 
tekintetben eddig a világzn létezett, nagyobb di
csősége. 

Az ausztriai monarchia egészen más alapokon 
nyugszik.Az országok,melyekbőláll,ktilönállódicső
séges históriai múlttal egybekötött államéletet éltek 
sok századon á t ; csak esetleg egyesültek, egyesül
tek az uralkodó ház közösségében, egyesültek úgy, 
hogy külön jog-aikat, nem bitorolva, mint a német 
dynastiák nagy része, hanem jogosan fentartották. 
A monarchia népei egymástól származásukra, nyel
vökre, szokásaikra, élet- és gondolkozási módjokra, 
érdekeikre nézve nagyon különböznek; hogy töb
bet ne mondjak, közönyösek egymás irányában. 
Habár saját nemzetiségét büszkén bevallja mind
egyik, de magát osztráknak neveztetni, a szoros 
értelemben vett ausztriai németen kivül, egyik sem 
akarja. Igaz hazafiság s buzgó ragaszkodás él a 
monarchia népei szivében saját hazájok és feje
delmük iránt; de átalános osztrák hazafiság a le
hetetlenség sorába tartozik. (Helyeslés.) 

Az alapnak különbsége tehát, melyen egy 
részről a német szövetségnek és Olaszországnak, 
más részről Ausztriának létele nyugszik, lehetlenné 
teszi, hogy azok államügyeiknek és ezek közt véd-
erejöknek rendezésében is ugyanazon utat követ
hessék : mert a mi az egyiket erősbitené, a mási
kat okvetlenül gyengíteni fogná, mint a közel múlt 
18 év története bizonyítja, melyekben Ausztria fo-
konkint úgy sülyedett, mint Olaszország és Po
roszország emelkedtek. 

Az országoknak véderejét kétségkívül fokozza 
helyes organisatiojok és czélszerü institutioik; 
de mindezek a veszély idejében elvesztik hatásuk 
nagy részét, és az állam ereje természetes alapjára 
esik vissza, mely nem egyéb, mint a népeknek 
hazaszeretete és ragaszkodásuk hazájok institutioi-
hoz és azoknak fentartásához. Ha tehát indokolva 
van az éjszaki német szövetségben és Olaszország
ban a szorosabb állami egyesülés, az államhata
lom központosítása, és indokolva van azért, mert 
a nemzeteknek rokonszenvére számithat. mert a 
nemzetek valóságos akaratának teljesitése: épen 
azért nincs indokolva és nem lehetséges nálunk, 
hol a monarchia népei nagy részének határozott 
ellenszenvével találkozik. 
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Itt egészen más út követendő; és ezen ú t : 
tiszteletben tartása a históriai jogoknak, fentar-
tása az országok önállásának és függetlenségének, 
és nem központosítása, hanem decentralisatiója az 
állami hatalomnak: mert csak ez az, mi megnyug
tathatja, kielégítheti a népeket saját hazájok jo
gaira és érdekeire nézve, mi kibékítheti őket azon 
állással, melyet a monarchiában elfoglalnak. Es 
ezen megnyugtatás és kielégítés azt eszközlendi, 
mi egyik föliratunkban oly ékesen fejeztetett k i : 
hogy midőn mindegyikük buzgó önfeláldozással 
saját hazájának védelmére kel föl, az összes mo
narchiát védi meg. 

Tehát a magyar korona országai önállásának, 
alkotmányának, függetlenségének fentartása az, a 
mi a monarchia hatalmi állását, nézetem szerint, 
leginkább biztosithatja. 

Sokan a miniszteri kormányt, a felelős kor
mányt átalános panaceának tekintik. (Mozgás a 
jobb oldalon) és e nyereményre mutatva, azt mond
ják : ez a nyeremény kipótol, kiegyenlít mindent. 
Ez eléretett, csak egyedül ez volt a létező körül
mények közt elérhető, és csak azon módon, mint 
történt a 67-es bizottság többsége munkálatának 
alaptíl vétele mellett. A bizonyos jót a bizonyta
lan jobbért nem lehet elszalasztani. Mi volt a fen-
álló körülmények közt elérhető, mi nem, nem tu
dom ; de, habár a politikában tökéletesen bebizo
nyítani csak azt lehet, mi valósággal megtörtént, 
részemről mégis erősen hiszem, hogy ha a nemzet 
közvéleménye megmarad azon elvek mellett, me
lyeket csak öt évvel is ezelőtt oly átalános egyet
értéssel bevallott, közjogi kérdéseink, ha nem is 
rögtön most, de a közel jövőben szerencsésebb 
megoldást nyerhettek volna annál, mely most vár 
ránk. (Ügy van! a balon.) Hiszem pedig ezt azért, 
mert a nemzetnek joga van (Halljuk !) jobb meg
oldást várni, és joga van — eltekintve egyátalában 
minden szempontoktól — azért, mer t tényleg is. 
anyagi tekintetben súlyosak a veszteségek, melye-
lyeket a 67-es bizottság javaslata folytán szen
vedni ,fog. 

Állitásom valóságát a múlt és jövendő tény
leges állapotnak némi összehasonlítása leginkább 
fogja fölvilágosítani. 

1848 előtt Magyarország kormányának, or
szággyűlésének nem volt befolyása a külügyekre, 
a béke és háború kérdéseire; ő felsége békét és 
háborút maga kötött és indított. De viszont a 
külügyi kezelés összes költségeit Magyarország 
részéről ő felsége saját királyi jövedelméből maga 
fedezte, és a fejedelem által indított háború költ
ségeihez az ország oly segélyt adott, milyet a fen-
álló körülmények között szükségesnek vélt; de 
egyébiránt a fejedelem által indított háborúk 
terheiben nem osztozott. A külügyek, a háború és 

1 béke kérdéseire Magyarország országgyűlésének 
és kormányának ezentúl sem lesz befolyása, mert 
az ország részére csak az biztosíttatott, hogy a 
külügy kezelési, és a hadügyi költségek megálla
pításában az országgyűlés küldöttei ő felsége többi 
országainak küdötteivel a közös delegatiókban 
részt veendenek ; de ennek ellenében a külügyi ke
zelés költségeit Magyarország saját adójából fede-
zendi, és a külháboru költségeire nem az általa 
megajánlandó összeget , hanem mindazt fizetni 
fogja, mit a delegatió e részben megállapít. A 
hadügyre nézve a fegyver alatt álló hadsereggel 
ő felsége 1848-dik év előtt szabadon rendelkezett; 
de a hadseregnek kiegészítése, az ujonczállitási 
jog, ennek módja- és föltételeinek megállapítása 
az országgyűlési határozattól függött, és Magyar
ország a hadügyi költségekhez a hadsereg zsold
jával, mintegy 5 millió forinttal, és igy legfölebb 
két millióra számitható élelmezési veszteséggel já
rult. A magyar hadügy minden egyéb költségeit 
ő felsége királyi jövedelmeiből viselte. 

A magyar hadsereg fölött ezentúl is ő felsége 
szabadon fog rendelkezni; de a hadsereg kiegészí
tésének, az ujonczállitásnak joga az átalános fegy
verviseléskötelezettségére építendő védrendszer ál
tal, miután erre nézve már kimondatott, hogy az 
csak a többi országokkal egyértelmüleg czélsze-
rüen eszközölhető, könnyen meg fog szüntethetni; 
a hadi költségekből pedig ezentúl nem azon össze
gek, melyeket előbb emiitettem, hanem béke ide
jén is sokkal nagyobbak, háború idején pedig 
több száz milliónak aránylagos része az ország
ra esendők. A pénzügyet illetőleg, az ország 
közjövedelmei azelőtt is a különböző nevezetek 
alatt létezett bécsi pézügyminiszterium által kezel
tettek; de csak egyedül a magyar királynak saját 
magyar királyi jövedelmei, mert az ország egész 
adóját és adórendszerét maga kezelte és határozta 
meg. A közös költségek fedezésére szánt összegek 
ezentúl is a központi minisztérium által fognak 
kezeltetni; de ezekhez már nem csak a magyar ki
rály saját királyi jövedelmei, hanem, a közös költ
ségek összegeinek túlnyomó nagyságánál fogva, az 
ország adójának legnagyobb része is fog tartozni. 

E fölött Magyarországnak eddigelé nem volt 
uj terhe; ezután nevezetes elismert államadóssága 
lesz. 

Hogy Magyarországnak állami költségei 
nagyban szaporodnak, az ellen szólni sem lehet, 
az a dolog természetében rejlik, azt a körülmé
nyek kényszerűsége igényli; és ha Magyarország 
maga állana is egyedül, és semmi más országgal 
összeköttetésben nem volna, lehet, hogy akkor ál
lami kiadásait a nemzet erejéhez képest talán in
kább mérsékelhetné, mint mérsékelhetendi most, 
midőn azok legnagyobb részét nem maga, hanem 
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mások határozandják meg; de nagy állami költsé
gek nélkül el nem lehetne, mint el nem lehet Eu
rópának más országa se; s ha Magyarország ál
lam akar lenni: illő és igazságos, hogy állami ki
adásait a szükséghez képest fedezze. A mit én e 
tekintetben óhajtok, az csak az, hogy ha kívánta
tik egy részről, hogy Magyarország állami kiadásait 
teljes mérvben fedezze, adassanak meg más részről 
Magyarország törvényhozásának és kormányának 
mindazon jogok is, melyek nélkül állam nem lé
tezhetik. (Bal felöl: Igaz!) Ezen jogok azok, me
lyeket a kisebbség javaslataiban követel Magyar
ország részére. 

De ha már jogi tekintetben a 67-es bizottság 
javaslatai által az ország igényei ki nem elégíttet
nek, lehet, hogy talán anyagi tekintetben pótlást 
nyerend az ország azon veszteségekért, a melye
ket, mint előre bocsátám, szenvedni fog, s ekké-
pen anyagi erejének öregbitése által a reá sulyo-
sodott nagyobb terhek elviselésére képessé fog 
tétetni. 

E czél elérésének azokon kivül, mik a közjog 
körébe tartoznak, két fő eszköze van: első, jó bei-
igazgatás ; másik a nemzetanyagi állapotának, egy 
részről a közterhek mérséklése, más részről a kül-
és belkereskedés, közlekedési eszközök, adó, ipar 
és hitelrendszer czélszerü szabályozása általi meg
javítása. Kérdés tehát, hogy a nemzet anyagi ál
lapota javitásának ezen két fő eszköze a 67-es bi
zottság javaslatának folytán a magyar kormány
nak rendelkezésére fog-e állani ? 

A hazai beligazgatásnak eddig nagy hátrá
nyára szolgált, hogy a magyar kormány saját 
belüg3Teiben is a Bécsben fokozatosan alakult, és 
idő jártával mindinkább erősödött idegen központi 
hatóságnak volt alárendelve. E függés a kinevezett 
felelős magyar minisztérium irányában, azt hiszem, 
megszűnik: s ezért nem késem elismerni, hogy a 
felelős magyar kormány mindazokban, mik minden 
esetre kizárólagos hatásköréhez fognak tartozni, a 
bel-, igazság-, vallás- és oktatás-ügyekben a nemzet 
törvényhozásával egyetértve sok, nagy horderejű, 
a nemzet jóllétét lényegesen előmozditó intézkedé
seket létesíthet; kineveztetését e tekintetben két
ségtelen nyereménynek tartom ; ez irányú műkö
désének legjobb sikert szivemből óhajtok, s cse
kély tehetségem szerint azt minden alkalommal 
előmozdítani, kész leszek. De mindamellett kétsé
geskedem azon, hogy a magyar felelős kormány
nak a 67-es bizottság javaslatai folytán azon ha
tásköre és cselekvési tehetsége meglesz, mely szük
séges arra, hogy a nemzet anyagi állapotát, sú
lyosbodott terheihez képest, javíthassa. Mert először 
a minisztérium — szorosan véve — nem lesz par
lamenti, mert maga az országgyűlés sem lesz, szo
rosan véve, parlament {Balról; Igaz!), melynek fő 

kellékét a törvényhozás egész jogkörének birtoka, 
a törvényhozás minden ágainak gyakorlata ké
pezi; Magyarország országgyűlése pedig több 
nagy fontosságú államügyekre nézve nem fog in
tézkedési joggal birni, nélkülözni fogja tehát azon 
alkotmányos biztosítékokat, melyeknek gyakorla
tával eszközölhetné, hogy a magyar kormány, 
magyar törvényhozás valóban önálló, s — hogy töb
bet ne mondjak — saját belügyeiben legalább min
den idegen befolyástól teljesen független legyen. 
Lehet továbbá, hogy a minisztériumnak nem fog
nak rendelkezésére állani azon pénzerök, melyek 
működése üdvös sikerének biztosítására szüksége
sek, mert a közös költségeknek minden esetre 
nagy összegét nem a magyar országgyűlés hatá
rozza meg, lehet tehát, hogy ezek a közös dele-
gatiók által oly összegekben fognak megállapit-
tatni, a melyek Magyarország jövedelmét, és talán 
hitelét is annyira kimeritendik, hogy a miniszté
rium hasznos javításokat és beruházásokat, melyek 
pénz nélkül ritkán eszközölhetők, kellően nem 
tehet. 

Végre mily hatásköre lesz e magyar kor
mánynak a nemzet anyagi állapotának javítására, 
legnagyobb közvetlen befolyást gyakorló keres
kedelmi és közlekedési ügyekre, az adó, ipar, és 
hitel-rendszerre, eddigelé incognita quantitas : mert 
azon egyezségek eredményétől függ, melyek e 
tekintetben ő felsége többi országaival és tarto
mányaival a 67-es bizottság javaslata szerint kö
tendők. Ezen egyezségek tekintetében a bizottság 
többsége által nem időhöz kötött, ideiglenes intéz
kedés, hanem minden föntartás nélkül, és igy ál
landó és változatlan szabályul előleg elfoga
dott elvekezen egyezségek üdvös kimenetelét kilá
tásba nézetem szerint nem helyezik: mert ha — 
miként a bizottság többsége tervezi — Magyaror
szág és ő felsége többi országai között nem csak 
vám-, de kereskedelmi szövetség is kötendő, s e 
szövetség megkötésénél a kereskedelemre vonat
kozó minden kérdések, tehát átalában a kereske
delmi, ipar- és hiteltörvényhozás, a hitelintézeti és 
bankrendszer kölcsönös egyezség tárgyaivá tétet
hetnék; ha a közvetett adók nemeinek, arányának, 
kezelési módjának, s jövő refornijoknak állandóan 
mindig egyenlőnek kell lenni; ha a Magyarország 
határszélén elvonuló külvámok fölött a magyar 
kormányon kivül más, nem ellenőrködést, de föl
ügyeletet gyakorolhat; ha a főfontosságu közle
kedési eszközökre nézve nem az egyenlő elvek elő
leges megállapításának czélszerüsége, hanem a kö
zös intézkedés van elvül megállapítva; ha az állam
hitel mindig közös lesz Magyarország és ő felsége 
többi országai között: akkor mindezen államügyek
nek bár mely alakban létesítendő, de nézetem sze
rint állandóan közös törvényhozás és kezelés alá 



CVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 22. 1867.) 9 

tartozása jóformán előre már el van fogadva; e 
mellett pedig a magyar kormány hatásköre az em
iitett nagy fontosságú államügyekre, és Magyar
ország népei anyagi állapotának, azok által fölté
telezett javítására nézve, nézetem szerint csak igen 
csekély és meddő lehet. 

Minthogy azonban ezek iránt még csak áta-
lános elvek vannak megállapítva, és azoknak mi
kénti alkalmazását még tudnunk nem lehet, a ho
mály, mely e tárgyat födi, nem engedi, hogy ahhoz 
tüzetesen hozzá szóljunk. Ezt tehát nem is teszem; 
hanem miután a nemzetnek úgy anyagi jólléte, 
mint — a mennyiben a már föladottak után még 
megmenthető — országos önállása is nagy részben 
ezen egyezségek eredményétől függ, nem lehet, 
hogy ne kérjem a t. minisztériumot, hogy minden 
gondját és figyelmét arra fordítsa, hogy ezen egyez
ségek az ország jogainak és érdekeinek teljes meg
óvása mellett köttessenek meg. Hogy ezt megte-
hessem, ez egyik oka annak is, miszerint nem tar
tottam fölöslegeseknek fölszólalásokat e tárgy
ban, melynek egyébiránt e helyen, ez alkalommal 
miként leendő eldöntése, úgy látszik, már előre el 
van határozva. . 

Én részemről a kisebbség javaslatát pártolom. 
(Hosszas, élénk éljenzés a hal oldalon.) 
Tóth Vilmos j e g y z ő : Pápai Szabó Imre! | 

Szabó I m r e (pápai) : A kérdés, melyhez 
szólnom kell, az : a ház asztalára letett három ja
vaslat közül, átalánosságban, a részletes vita alap
jául melyik fogadtassák el ? 

Azon kifogások folytán, melyek a 67-es bi
zottság többségének j"avaslata ellen tétettek, de 
azon egyenes fölhivás folytán is, mely hozzánk in
téztetett, hogy e nagy kérdés eldöntésénél tekint
sünk lelkünkbe: szorosan számot vetettem lelkiisme
ret emmel, megkérdeztem eszemet és szivemet, va
jon szavazatomat melyik méidegbe vessem, hogy 
se az eddigi vívmányokat ne koczkáztassam, se 
hazám függetlenségét föl ne adjam. Megfontolásom 
eredménye az lön, hogy részemről a többség ja
vaslatát fogadjam el. 

Elmondom az okokat, melyek egyéni elha
tározásomat vezették, és pedig azért, mert e ja
vaslat által az eddigi vívmányokat nem csak 
koczkáztatva nem, 'hanem inkább megerősitve lá
tom; egyengetve látom általa alkotmányos éle
tünk teljes kifejlődésének útját; megmentve látom 
általa hazámat a rólunk nélkülünk rendelkezés át
kaitól, melyek évtizedeken át nyomtak, s annyi 
szenvedésen vittek bennünket keresztül; és elzárva 
látom általa a reactió útját, mely fejét mindenfe
lől fölüti. Pedig miként a kígyónak csak egy lé
pést kell engednünk az ür felé, melybe vonulni 
akar, hogy azon perczben egész testét maga után 
vonja, a reactiónak is csak egy kis rés kell, hogy 1 
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egész apparátusával berontson, visszahozva mind
azon szörnyeket, melyeket tegnap Jókai képviselő
társam a mily igazán, olj7 élénken előadott. 

Elfogadom a többségi javaslatot, mert annak 
elfogadása által hazám önállását és függetlenségét 
veszélyeztetve nem látom; ugyanis, mert a több
ségi javaslatban megóva, fentartva látom a jogo
kat, melyek hazám önállását, függetlenségét mind 
a törvényhozási, mind a kormányzási téren bizto
sítják. 

A többségi javaslat a pragmatica sanctiót vá
lasztja kiindulási pontul, abból következteti a kö
zös viszonyokat és ezekből eredő kötelességeket. 
Én a pragmatica sanctiót oly két oldalú szerződés
nek tartom, melynek, mig jogilag fenáll, nemze
temet illető részét csak annál inkább is teljesíteni 
kívánom, mert ez által erősítem jogomat, a másik 
résztől is követelni, hogy az őt illető részt ő is meg
tartsa. S mig a pragmatica sanctíóban benne lesz 
a Habsburg-ház nő-ága trónöröklési jogának meg
állapítása mellett Magyarországnak egyfelől, és az 
örökös tartományoknak másfelől, föloszthatlan és 
elválasztbatlan birtoklása, addig én magamat a kö
zös védelem kötelessége és ebből folyó közös érint
kezések alól ki nem vonhatom. En hazámra nézve 
is biztosabbnak, állandóbbnak hiszem a jóllétet, 
mely ezen törvényes alapon fejlődik ki, azon jól
létnél, mely, mint mondják, talán más alapon is 
elérhető; de vajon valóban elérhető-e, mily áldo
zat árán elérhető, s miként és meddig biztosítha
tó ? előttem oly probléma, melyért a legitim ala
pot cserébe nem adom soha. Azért részemről ama 
kérdést, mi van a pragmatica sanctíóban, míg az 
jogilag fenáll, mellőzhetőnek nem tarthatom. 

Somssich Pál képviselő úr kifejtette, hogy a 
közös ügyek oly régiek, mint a pragmatica sanc-
tió. Az 1848-dikiIII. törvény és a 61-dlki ország
gyűlés is nem úgy beszélnek a közös ügyekről, 
mint olyanokról, melyeket még ezután kellett 
volna megteremteni, hanem mint olyanokról, me
lyek léteznek, s melyek czélszerü és alkotmányos 
intézésének módozatáról gondoskodni kell. Ezen 
módozatot foglalja magában a 67-es bizottság 
többségének javaslata. És e módozat viszonyaink 
között a lehető legjobb és lehetséges is. 

A delegatiók miatt nem aggódom. Azoknak 
semmi törvényhozó hatalom nem adatik, se poli
tikai dolgainkba avatkozás nem engedtetik. 

Az ujonczok megajánlása, a kiállítás föltéte
leinek meghatározása, a hadsereg elhelyezése és 
élelmezése, a védrendszer megállapítása vagy át
alakítása a javaslat szerint továbbra is a magyar 
országgyűlés kizárólagos joga lesz; s ha a véd
rendszer átalakittatik is, valamint törvényhozá
sunkba, úgy a kormányzásba se enged a javaslat 
befolyást idegeneknek : én tehát e javaslat által 
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Magyarország függetlenségét veszélyeztetve nem 
látom. 

Azt hallottam ugyan, hogy ha a többségi ja
vaslat elfogadtatik.nem csak.hogy magasabbra nem 
emeljük az épületet, mélyet a nemzet 48-ben épített, 
hanem némi jutalomért az oszlopokat is szétszed
jük, melyeken az az épület nyugszik. Meglehet, 
hogy jönnek események, melyek a 48-diki épület 
teljes kiépítésében gátolni fognak, s ugy járhatunk, 
mint hajdan a templomukat építő zsidók, hogy 
egyik kézben az épités eszközét, a másikba a vé- j 
delem fegyverét kell fogni; de én azt gondolom, 
sokkal előnyösebb lesz helyzetünk, ha addig is, 
mig e szomorú események bekövetkeznének, nem
zeti kormányunkkal kezet fogva építgetünk s a 
szükséges védelemre előkészülünk. 

Mi van a sors könyvében hazánkra nézve meg
írva, nem tudom ; de nemzetem jellemét ismerve, 
azt az egyet el merem mondani, Magyarország nem 
fog odáig jutni, mint a hajdani Róma, melyről 
Jugur tha azt mondhatá, hogy csak vevőkre vár ; 
s bármire jusson nemzetem, Sámsonná soha sem 
lesz, hogy az alkotmány oszlopainak ledöntésével 
az egész házat halomra döntse. Nem arra irányoz-
vák a többségi javaslat elvei, hogy a most élő nem
zedéknek szerezzen jóllétet, nem törődve az utó
dokkal, hanem arra, hogy a hazát és alkotmányát 
azok számára is megmentse. 

Madarász képviselő úr Coriolán példáját hozta 
föl. Én a történelemből úgy tudom, hogy Corio
lán a volskokkal, hazája ellenségeivel szövetkezve, 
mint ellenség jelent meg Róma kapui előtt, hogy 
boszut álljon a népen, mely őt elriasztá, mert a 
Siciliából hozott gabonát neki drága áron akarta 
eladni. Már. t. ház, h a e teremben szétnézek, a haza 
ellenségeit se az egyik, se a másik oldalon nem 
látom. Én honfiakat látok itt, kik ha eltérnek is 
egymástól véleményben a megoldandó kérdésekre 
nézve, de a haza szeretetében, a haza boldogitá-
sára irányzott szent törekvésben mindnyájan egyek. 
E tekintetben tehát a példa nem volt szerencsésen 
választva. Mindamellett is elfogadom az intést, me
lyet Coriolán anyjának szavaival hozzánk intézett, 
s bíztositom, hogy vele együtt én is, és mindnyá
jan, kik a többségi javaslatot pártolj*uk, készebbek 
leszünk elveszni, mint hazánk vesztére öntudato
san törekedni. 

Még csak Dupont szavait idézem, kinek se 
szabadságszeretetét, se hazája iránti hűségét és ra
gaszkodását kétségbe vonni nem lehet, s ki azt 
monda: „Hazánknak is csak annyival tartozunk, 
l iogy azt kisértsük meg, a mi lehetséges.u 

A bizottsági többség javaslatát átalánosság-
ban, a részletes vita alapjául, elfogadom. (Helyeslés 
jobbfelöl.) 

jegyző : Gubody Dimitrievics Milos 
Sándor! 

Gubody Sándor : Én a közös ü^yek fölötti 
vitatkozásokat ú g y a 6 7 - e s bizottság, min takép-
viseló'ház üléseiben azon komoly figyelemmel ki
sértem, melyet válságos állapotunk igényel s kép
viselői állásom követel. 

Minden körülmények s eshetőségek számba 
vétele s higgadt megfontolása után azon szomorú 
meggyőződésre jutottam, hogy a 6 7-es bizottság 
munkálata némely pontjaiban a majoritás az ön
maga által fölállított elvektől eltér, az alkotmá
nyosság fogalmával ellenkezőket tartalmaz s azon 
javaslat — törvényes erőre emelve — független
ségünket, nemzeti létünket aláaknázza, s az al
kotmány szárnyai alatt czélba vett haladásunkat 
megzsibbasztja, sőt —- nyíltan kimondom — alkal
mazásban zilált anyagi állásunk javítását lehetet
leníti : azon javaslat nem egyezkedés, hanem egy 
terhes capitulatió , melynek minden elénk ter
jesztett egyes pontjai föltétlenül elfogadtattak, 
megengedtetvén a nemzetnek, hogy 800 éves al
kotmánya sánczaiból csengő zenével s a tiszti rang 
minden jelvényei megtartásával vonuljon ki. 

Annálfogva én átalánosságban ezen javaslat 
ellen szavamat emelem. 

Midőn a többség ezen munkálata elleni véle
ményemet kijelentem, annak jó szándékát gyanú
sítani távolról sem akarom: hiszen azon javaslat 
egy oly egyén esze szüleménye, a többségnek 
azon munkálatot helyesió' véleménye oly egyén 
akaratának kifejezése, kinek tiszta hazafiuságához 
gyanú nem férhet, kinek észtehetsége mindenekén 
fölülemelkedett, s kinek minden eddig szőnyegre 
jött tárgyak vitatásánál kifejtett véleménye előtt 
mindig meghajoltam, mint jó keresztyén Isten aka
rata előtt, mert könyv nélkül tudtam az 1861-diki 
föliratot, s megnyugtatott a gondolat, hogy az ál
tal, ki azt készítette, hazámra veszély nem jöhet. 

Annálfogva, midőn Isten súlyos keze által 
ránk mért elemi csapások s veszélyes politikai bo
nyodalmak most majd csaknem reménytelenné 
vált szomorú hefyzetünk közepett azon előttem 
határtalan becsülésben álló egyénnek az 1861-diki 
fölirat sensusátóíazl865. és 1866. föliratban némi 
eltérés, mely különösen a 15-ös bizottság mun
kálatában nyilvánult, némelyeket aggódtatott, én 
hallgattam, s hallgattam nyugodt lélekkel, mert az 
eltérés okát nem az úgynevezett puhulásban, vagy 
a kitartóság lazulásában, vagy opportunitásban ke
restem, hanem egy claire voyance-szal határos mély 
politikai ügyességben, mely szerinte szükségessé 
tette az elnyeléssel fenyegető habok között hazánk 
roncsolt hajójával addig lavírozni, mig kedvező 
szél segítségével a kitűzött czél felé evezni ismét 
képes leend, s szentül hittem, hogy valaha a m a -
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gyár történetíró nagy hazánkfiára repetálni fog
ja a római historicusnak Fabius Maximusra mondott 
ezen szavait: „Unus homo nobis cunctando resti-
tuit rem." 

Midőn azonban a sadovai ütközet füsté a vas
tag felhőkkel borított politikai egünket földeritette 
s Isten igazságos Ítélete azon longae litis perben — 
melyet az osztrák kormány ellen oly régen foly
tattunk — actoratusunkat stabiliálta, épen akkor 
ajánltatott oly transactio e dubio litis eventu, mi
lyennek a per kezdetén sem lett volna helye: nyu
galmamat aggodalom váltotta föl, melyet eltitkol
ni képes nem vagyok. 

. Nem kutatom én , organicus gyengeség szülte 
félelem? az átokteljes 18 évek alatt erkölcsileg, 
anyagilag sülyedt nemzeterejében való bizalmatlan
ság s ezennemzetnek önállóságraképessége iránti hi-
tevesztettség ? vagy más rejtett ok? hitette el a több
séggel, hogy e nemzet, mely annyi viszontagságok 
között férfikorra tudott fölvergődni, most már mint 
egy elöregedett s mindenéből kipusztult tehetetlen 
öreg csak perlekedő fele szárnyai alatt marad
hat életben: annyit tisztán látok, hogy ezen tran
sactio sorsunkon nem segíthet s veszélyes enged
mény. 

A jó szándékban tehát nem kételkedem; de 
engem a jó szándék magában meg nem nyugtat, 
nem biztosit, csak a süker, a kivihetőség. 

Ki meri tagadni az 1848-dik események ve
zetőinek hő hazaszeretetét? békés jó szándékát? 
Ezer meg ezer piacatokban dicsekedtek a vér nél
kül kivívott átalakulással; s a jó s békés szán
déknak a kivitel terén roszul választott s roszul 
alkalmazott eszközök miatti meghiúsulása e hazát 
a szerencsétlenség örvényébe sodorta. 

Midőn a historikus a rend kívül veszedelmes 
időket ecseteli, futólag szalad el a morális ember 
mellett, s időzik azon politikai character intenesité-
sénél, kinek viselt dolgai a történet lapjaira vér
rel vannak fölírva, de általa nemzetek létele lön 
megmentve, és a megmentett nemzetek azon vé
res betűkben nemzeti ünnepély veres betűit 
szemlélik. 

Elbizakodás volna tőlem azon javaslatot jogi 
szempontból bírálni; arra vonatkozólag nálamnál 
ügyesebbek által elmondattak mindazok, mik el
mondhatók voltak; a sükert, egyedül a sükert ke
resem én azon javaslatban, melylyel a hivatottak 
e hazát megmenteni, boldogítani szándékoznak. 

Hogy alkotmányunkon teszünk-e változta
tást vagy nem ? azzal — absolute véve — nem törő
döm: mint minden emberi mű, egy alkotmány sem 
tökéletes, a változott körülményekhez képest vál
tozható, sőt változtatandó. 

Az alkotmányt nem tekintem mint czélt, ha
nem csak mint eszközt arra, hogy e siralom völgyén 

a népeknek szellemileg, anyagilag minél kedve
zőbb állapotuk lehessen. 

Ha vannak, kik az alkotmány által egyebet 
mást is akarnak elérni, akkor egyetértek Miklós 
czárral, ki azt állitá, hogy az alkotmányosság 
egy veszedelmes dualismus, melyben a kormány 
képviselői a nép képviselőivel a népek rovására a 
hatalmon czivakodnak. 

En tehát az alapokon, melyekre a 67-es bi
zottság javaslatát fektette, megnyugszom. 

Bár el nem ismerem, elfogadom, hogy a prag'-
matica sanctióból a kölcsönös vagy — ha úgy tet
szik — a közös biztonság, s annnak együttes vagy 
közös erővel védelme és fentartása mint közös és 
viszonyos kötelezettség következik. 

Helyeslem, hogy midőn kimondatik, miképen 
mi, mint eddig is, jövendőben is készek leszünk 
mindenkor teljesíteni mindazt, mit a pragmatica 
sanctió szerint a közös biztonságnak együttes erő
vel védelme és fentartása múlhatatlanul megkí
ván ; egyszersmind kijelentetik, hogy más részről 
az ország semmi kötelezettséget, mely a czélon túl
terjed, s annak elérésére nem elkerülhetetlen szük
séges, magára nem fog válalni. 

Én is azt tartom, hogy a pragmatica sanctió-
ban határozottan ki van kötve azon föltétel, mely 
szerint Magyarország közjogi s belkormányzási 
önállóságának és függetlenségének sérthetetlenül 
fen kell tartatni. 

Végtére nincs semmi ellenvetésem azon ígé
ret ellen, hogy figyelembe veszszük azt is, hogy 
ezután ö" felsége örökös tartományait is alkotmá
nyos jogokkal fogja fölruházni. 

Ezek azon praemissák, melyek szerint a 6 7-es 
bizottság majoritása javaslatát összeállította. 

Vizsgáljuk meg először is, vajon a javaslat 
pontjai megfelelnek-e az azokban fölállított fölté
teleknek ? 

A 8-dik pont szerint a pragmatica sanctióból 
folyó közös és együttes védelemnek egyik eszköze 
a külügyek együttes kezelése. E czélszerü vezetés 
közösséget igényel azon külügyekre nézve, melyek 
az ő felsége uralkodása alatt álló összes országo
kat együtt illetik. 

Mi kötelességeket ró ezen közösség ránk azon
kívül, hogy mi annak költségeit közösen fedezzük? 
Meggyőződésem szerint semmi egyebet. 

Mi jogot ? mi befolyást igényelhetünk mi a 
külügyek vezetésébe, mint önálló, független ország, 
melynek kapcsolatát Ausztriával csak a közös ural
kodó személy föltélelezi ? Felelet: épen azon jogot, 
s annyi befolyást,mint a mely s a mennyi Auszt
riát illeti. 

Melynélfogva az ausztriai császárnak s egy
szersmind magyar királynak a pragmatica sanctió
ból folyó kötelezettsége a külügyeket a szerint ke-

2* 

: 
Öi 

' " " - • • ' ; 



12 CVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 22. 1867.J 

zeltetni s a szerint képviseltetni, hogy a külhatal-
mak elösmerjék, miképen Ausztria és Magyaror
szág külön politikai fogalmak. 

Meg levén győződve arról, hogy a majoritás 
némely tagjai nálamnál jobban tudják, hogy a 
csak papirosra irt függetlenség diplomatiai garantia 
nélkül üres szó és holt betű, s ezen országot a szo
kott diplomatiai formalitások szerint be nem mutat
ni, be nem vezetni az európai független nemzetek 
consortiumába, épen olyan nevetséges, mint ak i 
magát cselédei által nagyságos urnák hivatja s azt 
hiszi, hogy ó' azzal valósággal nagyságos úrrá lett: 
mért annyi áldozatok árán világosan ki nem kötte
tett egyúttal, hogy minden hivatalos jegyzékek,kül
földdel való egyezkedések, nemzetközi szerződések, 
békekötések a magyar külügyminiszter ellenjegy
zéseivel is, az osztrák császár és magyar király 
aláírásával láttassanak el? És mivel a többség javas
lata semmi ilynemű föltételt nem tartalmaz, csak | 
átalánosságban ez mondatik: „A közös külügymi
niszterteendői közétartoznak", tagadhatlan, hogy 
Magyarország politikai önállósága s függetlensége 
föl van adva. 

A kölcsönös védelem másik eszköze az auszt
riai és magyarországi hadseregek együttes vezér
lete. A 11-dik pontban ez áll: „Őfelségének a had
ügy körébe tartozó alkotmányos fejedelmi jogai 
folytán mind az, a mi az egész hadseregnek és így 
a magyar hadseregnek is, mint az összes hadsereg 
kiegészítő részének, egységes vezérletére, vezény
letére, belszervezetére vonatkozik, ő fölsége által 
intézeudőnek ismertetik el." 

Mit tart a 4 dik pont ? 
Azt, hogy „oly kötelezettségeket, melyek a 

czélon tul terjednek s annak elérésére nem el
kerülhetetlen szükségesek, az ország el nem vál
lalhat." 

Mi az emiitett czél ? 
A kölcsönös védelem, politikai műszóval véd

és daczszövetség két külön álló független nemzet 
között. 

Kérdek bárkit, a véd- és daczszövetségnek 
föltétele-e, vagy erősbiti-e azt, ha mindkét nem
zet katonaságánál ugyanazon nyelv a vezénylet ? 
nem inkább akadálya-e a hadi gyakorlatok beta
nításának az idegen nyelv használata, melylyel a 
vezényszavak megértetése csak azon barbár esz
köz által érhető el, melylyel a tinó a „cselő" és 
„hajsz" szót megtanulja? a német nyelv használata 
nem factora-e a germanizátiónak ? s akadálya a 
magyar ifjak előmenetelének? Hogy az osztrák 
ármádiában , aránytalanul oly kevés magyar tiszt 
van , higyék el, uraim! koránsem onnan ered, 
mintha a magyarok készakarva mellőztetnének, 
hanem onnan, mert a német nyelvet tökéletesen j 
igen sokan nem birják: mert egy kereskedő vagy " 

mesterlegéuy, kinek egyedüli érdeme, hogy né
metnek született, alkalmazhatóbb, mint a legmű
veltebb magyar fiú. 

Vagy talán azt hiszi valaki, hogy a taktikára, 
vitézségre valami befolyással van az, ha a magyar 
katona is, mint az osztrák, merev szoboréllásban, 
három -tempóval teszi a praesentirozást, midőn a 
franczia, feszesség nélkül, egygyel végezi a tisztel
gést? Vagy talán jobb szellem, szorosabb összetar
tás, kamaradschaft lesz a magyar és osztrák kato
na között, ha a magyar bakancsos is „bis den 2 
Mundwinkeln ausrasirt" állal, s nem rózsás végű 
arasznyi bajuszszal, hanem „mit Ausnahme der 
Uebertreibung" s — mint hallatszik — bugyogóban 
fog ezután kirukkolni? 

Öt hatalmasság lépett a szent szövetség neve 
alatt véd- és daczszövetségre a francziák császára 
ellen; de azért másforma ruhában járt a burkus, 
mint az osztrák katona • más volt a vezényszó s a 
szervezet az orosznál, mint az angolnál vagy a 
svédnél; csak a fővezérség volt egy: s diadalmas
kodtak a háborúskodás nagy mesterén. 

Vagy talán mivel Ausztria és Magyarország 
között a véd- és daczszövetség mindaddig tart, 
mig a Habsburgház női ága ki nem hal, az egye
sült erő nem képes a birodalmat föntartani ? Azóta 
szállott alá Ausztria nagyhatalma, mióta a viribus 
unitis hangoztatott a birodalom egyik végétől a 
másikig. Mindig több erő rejlik a viribus seunien-
tibus-ban, mert ez szabad akarat általi egyesülésre 
mutat. 

Komoly figyelmébe ajánlom továbbá a tisz
telt háznak azon anyagi s erkölcsi káros követke
zéseket, melyek elő fognak idéztetni a 67-es bi
zottság azon javaslata ál tal , mely szerint, az 
elhelyezésen s élelmezésen kívül, a magyar had
ügyminiszter mellőzésével, a magyar katonaság ő 
felsége teljhatalommal való rendelkezése alá enged
tetik, s a 11-dik pont szerint az osztrák hadsereg 
kiegészítő részévé válik. 

Valamint eddig, úgy ezután is minden fölsze
relési anyagok, kezdve a bakancs-szegtől az ágyúig, 
mind lajtántúliaktól fognak beszereztetni, Blu-
mok és Brachfeldek fogják a lótenyésztés hasznát 
zsebre rakni. S ezen szükségletek mennyi millio
mot visznek ki e szegény országból, midőn, ha 
mindez a magyar hadügyminiszter kezelésére bízat
nék — mit jogosan, méltányosan követelhetnénk — 
azon szükségletek beszerzésével némi lendületet 
adna alig tengődő bőr- és posztógyárainknak, 
megvetnők az alapját egy fegyvergyárnak, me
lyet nélkülözünk, s mennyi munkát adna szegény 
iparosainknak, s meg vagyunk győződve, hogy a 
magyar katona gyávább nem lenne azért, hogy 
magyar .csizmadiák és szabók által magyar bőr
ből és posztóból készített ruhában járna, s magyar 
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vasból magyar kard- és puskamüvesek által készi- j 
tett fegyverekkel támadná meg az ellenséget. 

Többet mondok, a birodalom két különálló 
hadseregére fordítandó költségeknek az érdeklett 
hadügyminiszterek általi kezelésének azon anyagi 
haszna lenne, hogy a birodalom egyik felében ta
pasztalandó lelkiismeretesebb gazdálkodás a má
sikat moraliter kényszerítené ugyanolyan, vagy 
még czélszerübben alkalmazott költségkiméletek-
re, s megszűnnének innen és túl a Lajtán is az 
Eynattenek. 

Végre a birodalom két különálló hadseregé- j 
ben egy nemes emulatió gerjedne, mely bennök 
a vetélkedést, a katonai point d'honneur-t, mely 
nélkül vitéz katona igen, de vitéz hadsereg nin
csen, hihetetlenségig fokozná. 

Ezek szerint tehát azonkívül, hogy a két kü
lönálló hadsereg háború esetében a kölcsönös vé- i 
delemre haszonvehetó'bb lenne, egyúttal a 4-dik j 
pontban nyilvánított azon föntartás, hogy az or- j 
szag oly kötelezettségeket, melyek a kölcsönös j 
védelmen túlterjednek és annak elérésére nem \ 
elkerülhetetlen szükségesek, magára nem vállal- ! 
hat, a 11-dik pontban föladva nem volna. 

A mi az 5-dik pont végén említtetik, hogy I 
figyelemmel fogunk lenni a lajtántuliak alkot- I 
Hiányosságára is : megvallom, azalatt távolról sem 
érthettem azt, hogy mi jogainkból az ő javukra j 
engedni tartoznánk, hanem csak azt, hogy mivel j 
ó' felsége czélirányosabbnak látta előbb Magyar- I 
országgal kiegyezkedni, ezen egyezkedés által az 
ő alkotmányuk rövidséget ne szenvedjen. 

Elevenen emlékezem azon indignatióra, me
lyet a „Drei Jakre Verfassungstreit' í-ban a 20-dik 
októbex'i diploma magyar championjainak azon 
okoskodása gerjesztett, hogy, mivel ő felsége az i 
örökös tartományoknak alkotmányt adott, nekünk j 
magyaroknak kell nyolcz százados alkotmányunkat 
ahhoz idomítani. Most midőn megfordítva állnak 
a dolgok, ne adjunk, uraim, alkalmat arra. hogy 
az örökös tartományokban hasonló indignatió ger
jedjen. 

Azon delegationáíis eljárás, mely Magyar
ország gyűlését a nemzet vére és vagyona fölötti 
rendelkezéstől megfosztja, meg fogja fosztani a 
lajtántuliakat is j s valóban ha alkotmányukat a 
mi javaslatunknak föláldozni készek lesznek, két
ségbe kell hoznom az alkotmányosságról helyes 
fölfogásukat; vagy ha azon delegationáíis eljárás
módot octroy nélkül elfogadandják, azt kell gya
nítanom, hogy az alkotmányosság föláldozása ré-
szökről bizonyos biztos kárpótlási remény kifo
lyása, s azon remény kulcsa a két delegatió meg 
nem egyezése esetében az „absolutistisehe Spitze." 

É n a pontban, hogy ha a két delegatió meg 
nem egyez, ő felsége határoz, csak úgy nyug-

hatnám meg, ha, mint az istenségről állíttatik, hogy 
személyében három, természetében egy : az auszt
riai császár és magyar király személyében kettő 
lenne, vagy legalább, mint Svéd és Norvégia kirá
lya , se nem svéd, se nem norvég, hanem törté
netesen franczia. Mert csak akkor hihetném el, 
hogy ő minden érdekek fölött áll s egyedüli érde
ke minden népeinek egyenlő jólléte és megelége
dése. De ne feledjük, hogy az uralkodó is ember, 
s azért hogy bíborban bársonyban születik s Isten 
kegyelméből uralkodik , benne is észrevehetők 
mindazon gyarlóságok, melyek minden lénynyel, 
melyet embernek hívnak, közösek. 

A hatvanhetes bizottság ülésében az államadós
ságokra nézve egy nagy igazságot hallottam e sza
vakban: „Az államadósságok az államéletbe és akor-
mányzatba, de egyszersmind a magán élet minden 
viszonyaiba mélyen beható kérdés." 

Épen ezen szavak igazságának érzetében nem 
lehet megnyugodnom azon, hogy ha már politikai 
tekintetből azokból csakugyan el kell vállalnunk 
annyit, mennyi alatt össze nem roskadunk, nem tő
keadósságoknak, csak azok terheinek elfogadása 
javaltatik. 

Bár én — ismét politikai okoknál fogva — csak 
azon adósságokból lettem volna hajlandó arányla
gos részt elvállalni, melyeknek fölvételébe indirecte 
a nemzet is beleegyezett, azaz a franczia háboiu 
végéig : mert addig , tagadhatatlan , hogy 
Magyarország, mely annak folytatására több ízben 
fölkelő sereget , subsidiumot önként adott, azon 
háború igazságosságát vagy lealább szükségessé
gét elösmerte; 1815-től fogva pedig semmi adós
ságból, mely a mi jóllétünkre Magyarországba nem 
investiál tátott, egy krajczárt el nem vállalnék.Külö
nösen azon adósságokból, melyek 1848-tól fogva 
tétettek, bármily csekély summát e nemzetnek — 
melynek folyó pénze 18 49-benmegsemmisíttetett — 
elfogadni, önmaga úgy, mint a lajtántuliak, sőt az 
emberiség irányában is vétek: mert ideje volna 
már egyszer a pénzhatalmasságokat lakoltatni, 
sőt örökre elijeszteni a hitelnyitástól oly absolut 
kormányoknak, melyek a nemzetek jogait csakúgy 
könnyedén confiscálni szokták. 

Ismétlen tehát, hogy azon meg nem nyug-
hatom, hogy nem tőkék, hanem csak kamatok vál
laltassanak el, s hogy azok közösen kezeltessenek, 
kétségen kívül állván azoknak megoszthatósága, 
legyenek bár azon adósságok nem 99, hanem 199 
félék (ámbár,mint én tudom, csak mintegy hetven
félék, s azokból is az idén már az adó-kölcsön 
amortizáltatott.) 

Nem kívántatik ahhoz szakavatottság, csak 
tiszta józan ész, hogy midőn mi nem kötelességből, 
csak méltányosságból , politikai tekintetekből 
vállalunk el az osztrák kormány által összehalmo-
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zott adósságokból egy magunk által meghatáro- I 
zandó mennyiséget, átlássuk, hogy a megosztásra 
Bem kívántatik minden egyes adósságból, vagy az 
összesből egy bizonyos törtszám szei-inti arány
ban kidolgozott quotalitás elfogadása; hanem — ' 
mint említtetett — meggyengült adó-erőnkhöz ké
pest — kiválasztunk némely kötvényeket, arány
lag a terhesebbekből, kedvezőbb föltételek alatti
akból, törleszthetőkből, nem törleszthetőkből (mert 
igazán véve azon soknemü adósságok legföljebb 
3 vagy 4 értéküekre reducáltathatnak); vagy mu
tasson ki az osztrák kormány az elvállalandó adósság
nak megfelelő tőkéket; vagy végtére bizza e nem
zetre az elvállalandó összeg erejéig hitelezők kerí
tését, s akkor azokat Ausztria javára átíratjuk Ma
gyarország adósságkönyveibe , mint tett Belgi
um Hollandiával, s a mi dolgunk azoknak miképen 
biztosítása, vagy törlesztése. 

Azon aggodalom is hallatszott, hogy Magyar
országot — ha elvállalt adósságunk Ausztriáétól 
különválasztatnék — még dobra is üthetnék. 

Ugyan kérdem, a solidaritás Ausztriával mi
ben vagy mivel biztosithatna bennünket a dobra ! 
ütés ellen? 

Talán több vagyonával? nagyobb hitelével? 
vagy czélszerübb, takarékosabb kezelésével? 

Én nem akarok olyan companistát, kinek j 
Bruckjai voltak, s minden áron szabadulni kívánok j 
a cornpauistától, ki magát velem együtt tönkre tet
te. A tapasztalás mutatja, hogy azon ember, ki még i 
adósságot soha nem tett, s még hitelét veszteni al- j 
kalma nem volt, a tőkepénzesek előtt több hitellel 
bír, mint egy bármily vagyonos, de fülig torkig 
adós, s ki már positiv jeleit is adta vagyona rósz 
kezelésének, vesztegetésének. 

A hitel alapja ugy egyeseknél, mint nemze
teknél, nem annyira a vagyon, mint a szorgalom, 
takarékosság, pontosság. S minden tudja azt is. 
hogy ha "egymással solidaritásban álló két adós kö
zül az egyik krida alá jön, a végrehajtás annak j 
vagyonára is kiterjesztetik, ki abból egy krajczárt 
sem látott. 

Nem tudom, mennyi képesség fejlődhetik ki 
bajaink enyhítésére ezen ország államférfiaiban, 
de megérdemelnők, hogy elenyészszünk, ha pénz
ügyeinket még Ausztriánál is ügyetlenebbül ke
zeinők. 

Végtére önállóságunk, függetlenségünk iránti 
megbocsáthatatlan kötelességmulasztásnak tarta
nám tőkék helyett csak azok kamatainak fizetését 
vállalni el. 

A mely országnak külön adóssága van, annak 
külön hitele is van, s ha becsületesen eleget teen-
dünk elvállalt kötelezettségünknek, pénzt is köny-
nyebben kaphatunk, mintha csak az ausztriai kor
mány által csinált adósságok kamatfizetéséhez bi

zonyos arányban járulunk. A kamatelvállalással 
egyebet nem érünk el, mint azt, hogy ha pontosan 
nem fizetjük, rajtunk Ausztria exeeutióval is meg
veszi ; de azért a külföld soha sem fog bennünket 
oly önálló nemzetnek tekinteni, mely jogosítva 
lenne adósságcsinálásra. Az adósságcsinálhatás 
oly kritériuma a függetlenségnek, mint a régi idők
ben a fiscalis actió a nemességnek. 

Ha függetlenségünkre, hitelünkre kártékony 
befolyásúnak tartom az adósságok közösségét, em
lítenem sem kell, hogy jövendőre közös adópág-
tételről tudni sem akarok, mert az nem lenne egyéb, 
mint a közkezelést, s általa ezen országnak politi
kai kiskorúságát, függését örökíteni, mely orszá
got oly örömest önállónak s függetlennek szeret
nénk elösm értetni. 

A vám s ezzel kapcsolatban álló indirect adókra 
s kereskedelmi ügyekre nézve előre bocsáttatik, 
hogy Magyarország mint önálló szabad nemzet a 
lajtántuliakkal mint önálló szabad nemzettel fog 
érintkezni , s a mire nézve ki nem egyezhet, 
arra nézve fenmaradnak törvényes jogai. 

Ezen kijentésen meg lehetne nyugodnom, ha 
Magyarország és Ausztria közötti érdekek érint
kezéséből eredért közösségek nem állapíttattak vol
na meg, ha a javaslatba egy meglepő föltétel nem 
volna beigtatva az első pontba, mely igy szól: 

„Ez alkalommal határoztatnak meg az ipar-
termeléssel szoros kapcsolatban levő közvetett adó 
nemeire nézve oly szabályok. mel}~ek kizárják an
nak lehetőségét, hogy egyik törvényhozásnak 
vagy felelős kormánynak e részbeli intézkedései 
a másik fél jövedelmének csonkítását vonhatnák 
magok után; megállapíttatik egyszermind azon mó
dozat jövendőre, mely szerint az ezen adóknál be
hozandó reformok a két törvényhozás által egyet-
értőleg fognának eldöntetni." 

A szabad egyezkedésnek tehát csak azon föl
tétel alatt engedtetik tér, s az ország önálló intéz
kedési jogát csak akkor tarthatja fön, ha a 65-ik 
pontban kikötött föltételeket teljesiti. És ezen föl
tételt épen azon fél köti k i . melynek anyagi jól
léte, kereskedése a másik fél által tétetett tönkre! 
azon fél köti meg magának előre kezeit, mely 
csak független szabad mozoghatás által tehetne 
szert az azokból folyó indirect jövedelmekre! 

Ha a kölcsönös védelmen kivül az anyagi 
téren is volna közös érdekünk, igen is bele nyu
godnám azon szorosabb kapcsolatba, mely a 65-dik 
ponttal az anyagi téren szándékoltatik; s propter 
bonum pacis hajlandó lennék némi engedékeny
ségre, méltányos közösségre a velünk egyenlő al
kotmányos Ausztriával, habár jól tudom, hogy 
a hol de meo et tuo van a kérdés, úgy egyesek, 
mint nemzetek között, minden liberális sympathia 
megszűnik ; sőt még a reál uniótól sem borzadnék 
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vissza e téren azon árért, hogy midőn Ausztriát meg
mentjük, hazánkat is megmentettük, s midőn, az 
ő jóllétöket előmozdítjuk, a magunkét is egyenlően 
elő fogjuk mozdítani; s méltányolni tudnám a ma
joritás politikai okait azon tultestvéries közeledé
sért, mely azon pontot átlengi —jha azon javaslat 
oly elkerülhetetlen s legyőzhetlen súrlódások mag
vát nem rejtené keblében, melynek eredménye ki
békülés, egyetértés soha nem lethet. 

A legbiztosabb matkematikai számitások alap
ján készült gép sem működhetik kellő sükerrel, sőt 
sokszor megáll, ha a momentum affrictionis a szá
mításból kihagyatik. 

Nekünk a vámokra, az azokkal összeköttetés
ben lévő indirect adókra nézve nem közös érde
keink, hanem közös viszályaink lesznek. 

Negyedfél századot töltöttünk el folytonos 
küzködésben jogainkért , szabadságainkért, léte- ! 
lünkért, mely idő alatt az örökös tartományok a 
nép életerejét az anyagi jóllétnek productív mun
kák, közlekedési eszközök kereskedés általi előllitá-
sára siettek fölhasználni, s mely idő alatt az osztrák 
kormány az örökös tartományok javára fölállítótt 
„Schlagbaum"-ok által mesterséggel birodalmában 
a munkát fölosztván minket egyedül az ásatumra 
kapátumra szorított. Szabadok maradtunk, de oszt
rák coloniává törpültünk. 

Kérdem: hol van egy colonia s anyaország 
között — mely amazt csak iparterménye piaczául 
használta, mely amabban elzsibbasztotta az ipart 
— a közös érdek ? A mi anyagi érdekeink nem 
homlokegyenest ellenkezők, nem heterogenek-e 
tul a lajtániakéval ? van-e alkotmány? van-e bé
külékeny szellem? van-e varázserő, mely azokat 
homogénné tehesse ? s képzelhető-e az érdekek fu-
siója a nélkül, hogy azok homogénekké legyenek ? 
A ki azt hiszi, nem ismeri az emberi természetet; 
a ki azt megkísérti, a népek ellenségeskedését 
örökíti. 

Igen is, a kapocs, mely terveztetik, egyiket a 
másik fölé emelheti, egyiket a másik urává te
heti, de a vég eredmény utoljára is kiengesztelhe-
tetlen gyűlölség; s csak sajnálnom lehet azon jó-
hiszemüeket, kik reménylik, hogy a birodalom ha
talmi állásaért, vagy többet mondok, vám- s ke
reskedelemből folyó indirect jövedelmeikből, mo-
bilier vagyonosságukból csak egy batkát is föl
áldozzanak. 

Bárhogy törekedjük szabad kereskedésre, 
bárhogy ügyekezzünk más piaczot keresni, a ja
vaslat szerint tul a lajtániak vétójába ütközünk, 
mert az nekik káros lesz, ha sok évi küzködés 
után valami nesze fogd meg semmi formát kivív
hatunk is. Vergődhetik-e ezen elszegényített nem
zet némi vagyonosságra a nélkül, hogy a földmi-
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velés és ipar terén népünk munkássága lehetőleg 
egyensúlyba hozassék ? 

Angliának, mely a világkereskedést kezében 
tartja, belkereskedése két annyi, mint a külső. 

Magyarország felső megyéit az Isten is gyár
iparra teremtette, az alföld nyers termelés hazája; 
a kölcsönös productióknak ben a hazában kicse-
rélhetése vezethet bennünket csak jóllétre , mert 
külpiaczra csak a fölösleg való. Ha minden pro
ductív erőnket emelni, kifejteni, fölhasználni akar
juk, nemde mindjárt ránk olvassák-e a 65-dik pon
tot : Megálljatok, mert tönkre teszitek gyárainkat, 
megkevesbítitek indirect jövedelmünket — ? 

A nemzet lételét, joliétét a szomszéd érdekei 
iránti méltányosságból, s birodalmi hatalmi állá
sáért, vagy politikai félelemből veszélyeztetni nem 
szabad; a kölcsönös védelmi kötelezettségen kívül 
nékünk önállóságunkat, függetlenségünket min
denre nézve meg kell őrizni quand mérne. 

Miért kell nekünk a pragmatiea sanctió által 
is biztosított függetlenségünkhöz oly szilárdság
gal ragaszkodni, mely mostoha körülményeinket 
nem ösmerők előtt elleneink által merev makacs
sággal, a kor kívánalmainak ignorálásával, Auszt
riától elszakadási vágygyal ugyanazonosittatik ? 
Koránsem azért, mert csak azalatt a föltétel alatt 
választottuk a Habsburg-házat uralkodóul, hogy 
azt minden körülmények között fentartja s meg
őrzi ; koránsem zzért, mert azon kötés megtartá
sára magokat fejedelmeink századokon keresztül 
esküvel kötelezték; hanem azért, mert nemzeti lé
tünknek, szellemi s anyagi jóllétünknek egyedüli 
palládiuma. 

Ezen nemzet nyelvre nézve, minden rokon
ság nélkül, úgy áll Európában, mint a szaharai 
pusztákban egy oáz, s ellenséges környezetű ked
vezőtlen geographiai fekvésénél fogva minden adne-
xióban sirját leli: s azon javaslat az adnexió a b e-je; 
s ezen javaslati munkálat ellenséggel tömött fa ló, 
melyet a majoritás örömujjongva óhajt behúzni 
Trója kapuin. 

Hogy nyomasztó közterheink egy krral sem
fognak — a javaslat szerint — kevesbedni, vilá
gos ; a katonaságra szükségelt költségek, ha nem 
szaporodnak is, bizony nyal nem fogynak; a sok 
adósságok kamatait fizetnünkkell; a civillistával fös-
vénykedni e nemzet méltóságán alólinak fogja tar
tani ; a bel administrationalis költségekből a mit 
meg fogunk kímélhetni, fölemészti a minisztérium 
fizetése, minden évi országgyűlés, a töméntelen 
sok nyugpénz. Miből mind ezt fedeznünk? Ha er
ről gondolkozom, oly fájdalmas érzés fogja el szi
vemet, mint azon hajóskapitányét, kit a tartós 
tengeri zivatarok utazása czéljától hetekig vissza
tartóztattak, s körülnézve hajója éléskamrájában, 
borzadva látja, hogy az élelem a hátralévő ut ide-
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jenek felére sem elegendő. A mi helyzetünk még 
feinosabb: mert a kapitány a legénységet fél adagra 
szoríthatja ; de mi ezt sem tehetjük: mert — a javas
lat szerint — a katonaságra forditandó pénzzel nem 
gazdálkodhatunk; mert mi azt csak befizetjük, s 
többé nem látjuk; a kamatok egy idegen cassába 
pontosan befizetendő'k, magát a tőkét soha sem fo
gyaszthatjuk. 

Nézzük, vajon azon forrásokat, melyekből 
azok fedezendők, nem bővithetjük-e ? 

A direct adók teljes súlya hazánkban, mely
ből az ipar bármily növénye gyenge plánta korá
ban az osztrák kormány által kitépetett, s a mi él, 
csak teng, kevés kivétellel a földbirtokon fekszik, 
s a feudum bilincseiből kiszabadult jobbágy urat 
cserélt a pénztőzsérben, nyomasztóbbat, keseritőb-
Tbet, mint volt földes ura, ki vele együtt annak lát-
hatlan jobbágyává sülyedt, s adóját, adóssága ka
matát jövedelméből előteremteni egyik sem képes. 
Kényszeritett kölcsönt ki nem vethetünk, mert ki
száradt spongyiából nedvességet kiszivattyúzni le
hetetlen. 

Az indirect adók azon mértékben kevesbednek, 
a mely mértékben az elszegényedett földbirtokosok 
után élő iparos és munkás fogyasztása csökken, 

Bár merre tekintsünk, az anyagi téren sötét 
a jövendőnk. 

Azt mondjátok ti urak a túlsó padokon. „Visz-
szaállittatott alkotmányunk; felelős minisztériu
munk van; fejedelmünk kegyességéből urai lettünk 
helyzetünknek; pénz- és kereskedelmi minisztéri
umunk segítségével rendezni fogjuk belállapotun-
ka t ; az ipart, a kereskedést, a vagyonosságot, az 
adóképességet gyarapítani fogjuk általa." Mind áb
ránd, pium desiderium. ha minisztériumunk nem 
független. Miért hagytátok el ez epithetont: füg
getlen? Szerezzétek vissza e szócskát, melyért e 
haza annyit vérzett; hiszek jó szándéktokban, 
ügyességtekben, lelkíösmeretes munkásságtokban, 
s e haza mentve lesz; e szócska nélkül pedig ügye
kezetetek sisiphusi munka. I ly végképen kimerült 
országon, mint egy elpusztult épület és instructio 
nélküli gazdaságon, csak kölcsönnel vagy contó-
zással lehet segíteni: a javaslat szerint mindkettő 
lehetetlen: mert kölcsönt csak független nemzet 
vehet föl, s az nem vagyunk ; államjegyeket ki nem 
bocsáthatunk, mert azt a tutor Ausztria meg nem 
engedheti. 

Az uralkodó arányban eleget teszünk köte-
leztetésünknek, ha illetményünket jó katonákból 
készen tartjuk és a magyar király és osztrák csá
szár rendelkezése alá bocsátjuk; az örökös tarto
mányoknak nincs okuk, nincs joguk panaszkodni, 
ellenünk házsártoskodni, ha, mint független szabad 
nemzet, mint független szabad nemzettel, esetről 
esetre, velők a kereskedelemre, vámokra nézve 

; egy ezkedhetési jogunkat minden töltetei nélkül fen-
tartjuk ; magunk iránti kötelességünket pedig csak 
ú g y teljesíthetjük, ha anyagi jobblétünket javítva, 
jövedelmeinket hasznos befektetések által szapo
rítva, közterheinket ben a hazában gyümölcsöz
tethetjük, mert a nélkül nyomorultak maradunk. 
Nem a közterhek nagysága tette e hazát koldussá, 
hanem az, hogy annak legnagyobb része Ausztri
ával 18 éves közösség ideje alatt hazánkból kita
karodott, soha többé vissza nem jövendő. 

A nagy természet és az emberi erők műkö
dései között bizonyos analógia létezik. 

A föld kigőzölgése csak úgy üdvös és áldás
hozó, ha az harmatban vagy esőben ismét oda hull 
vissza, honnan fölemelkedett; ha tartós szél azokat 
elhajtja, ott lesz áldás, hol azon gőz le fog hullani ; 
s honnan a szél azokat elhajtotta , szárazság, aszály 
és ínség. 

Egy ország közterhei apránkinti kigőzölgései 
az emberi szorgalom véres verejtékének: ha azon 
közterhek szétoszolva a secialis atmosphaerában, 
időnkint, bár mily alakban, az adózók millioniai 

| közé vissza nem szivárognak, a legjobb intézmé-
| nyék, a leglelkismeretesebb kezeléseknek sovány 

az eredménye. 
IV-dik György angol király botrányos pe

réből a napi sajtó Londonban közléseket tett, me
lyek az urolkodóra kellemetlenül hatottak. A bei-
ügyminiszter a per folyama alatt némi megszorí
tására a sajtónak bilit tett le a ház asztalára. Lord 
Brougham, a szabad sajtó hős bajnoka, a többi 
között ezt monda ellenbeszédében: „Vegyétek el 

| alkotmányunkat, hagyjátok nekem a szabad saj
tót, két huszonnégy óra alatt vissza fogom azt ál
lítani." 

En pedig azt mondom : „Nyirbáljátok meg al
kotmányunkat, de engedjétek át függetlenül mind 
azon eszközöket, melyek anyagi jóllétünk előmoz
dításának föltételei, az alkotmány kijavítása, hely
reállítása könnyű munka.' ' A majoritás javaslatai
val az osztrák birodalom megmentésére, melynek 
hatalmi állásában, egységében lételünk föltételét 
keresik, sorompóba lépett; én tartok tőle, hogy mi
dőn a küzdtéren lába alá nemzeti önállóságunkat, 
függetlenségünket teríti, épen azt fogja föláldozni, 
kit megmenteni akart. 

Ezen 18 éven keresztül zaklatott, kínzott nép 
a nyugalom és jobb jövendő szomjában örömmel 
fogadja az alkut, melyet nevében a haza jobbjai 
jó hiszemben kötnek; s ki tudja, midőn az, a csa
lódás édes mámorából a rideg valóságra föl fog 
ébredni, s észreveszi, hogy szemfényétől, erejétől 
megfosztva, reménytelenül az osztrák birodalom 
roskadozó oszlopához vanlánczolva, nem fordítja-e 
még fenmaradott erejét — mint Sámson a filis-
teusok templomában — arra, hogy az osztrák bi-
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Tcdalmat utolsó erőmegfeszitéssel halomra roz
zantja s romjai alá magát is örökre eltemeti. 

A ki a világtörtént lem nagy könyvét nem 
csak úgy tekinti, mint az egymásra halmozott ese
mények registrálását, hanem az események okait is 
tanulmányozza, észreveheti, hogy ak ik a veszede
lemnek szemébe nézni nem mertek, többször mint 
nem, épen azon eszközökkel, melyekkel azt elhá
rítani törekedtek, siettetik annak előállását. 

Ne keressük mi jövendőnket bizonytalan 
politikai combinatiókban; a történelem minden 
lapján az emberi véges elme mementója van föl
írva, intésül azoknak, kik politikai problémák meg
fejtéséhez cognita quantitásokat vélnek találhatni; 
s talán épen azon keserű tapasztalás irattá Thiers-
sel a következő szavakat: „La chainequi lie entre 
eux les evenements de ce monde, est quelque fois 
bien etrange, souvent qui est sage combinaison 
echone, et ce qui est fou reussit." 

En azt tartom, mit a magyar gazda: jól szánts, 
jól vess, a többi Isten dolga; ótalmazzuk önállá-
sunkat, függetlenségünket teljes lelkünkből s min
den erőnkből, s használjunk föl minden mutatkozó 
jó alkalmat, s a jövendőt bizzuk Istenre, ki végtelen 
bölcs, végtelen jó . 

A 67-es munkálat egyes pontjai elfogadása 
előtt olvassuk föl — mint a kálvinista pap a mi
atyánkot könyörgés előtt és könyörgés után — az 
1861-diki második föliratot (mert az a nemzet mi-
atyánkjává vált) s mely pont abba ütközik, töröl
jük ki vagy egyeztessük megázzál : ez ami fölada
tunk, ez a mi kötelességünk. (Helyeslés bal felöl.) 
Tóth Vilmos j e g y z ő : Bezerédj László ! 

Bezerédj L á s z l ó : T. ház! A magánéletben 
úgy, mint a politikában, nincs könnyebb föladata 
a dialektikának, mint bármit, vagy bárkit gyanu-
sággal illetni; benne fekszik ez már minden em
beri műnek sajátságában. „Nihil humani perfe-
ctum !* Ez magával hordja azt, hogy ügyes elem
zéssel, éles analysissel ki lehessen deríteni a gyön
gébb oldalt, s azt , a mi hasznos, homályba állí
tani. Csak az a kérdés, hogy a politikával, az ál
lamférfi föladatával megegyeztethető-e az, hogy a 
mi a kor kivánata szerint elutasithatlan, a minek 
életbe léptetése okvetlenül be fog következni, hogy, 
mondom, az a keresett nehézségek által előre oly 
gyanússá tétessék, hogy annak kedvező eredmé
nye, a mely leginkább a biztos megnyugvásból 
ered, ha nem 1 ehetienné, legalább problematikussá 
tétessék. Minő szükség azon intézkedések életbe 
léptetésére, melyek a 67-es bizottság munkálatá
ban foglaltatnak, s melyeknek alapja már az 1848: 
3-dik törvényczikk 13-dik §-ában le van téve, ha 
azt nem akarjuk, hogy működésünk örökös com-
petentionalis harczczá sülyedjen, ha kormányun
kat meg akarjuk óvni attól, hogy erejét és idejét, 

mit a haza boldogságának előmozdítására szentel
hetne, örökösen jogkörének megvédésére fecsérelje 
e l : mondom, ez már bővebben, szebben van el
mondva az előttem szóló t. képviselők által, mint 
hogy azt én gyönge szavammal ismételjem. Sza
bad legyen nekem csupán azokra, mik a jog
eljátszás és függetlenségünk föláldozására fölhozat
tak, mind azon t. urakat fölkérni, hogy legyenek 
szívesek kissé a múlt időkre visszapillantani, s 
hogy egyebet ne mondjak, a legközelebbi ország-
gj-ülések, az 1805. 1807: 12 és 30. irományait 
átlapozni, s tapasztalni fogják, hogy azon jogok
nak, melyek a nemzetet kétségkívül megillették 
mindig s megilletik mai napig, a közös viszonyok
nak határozatlan mivoltából érvet szerezni az or
szág nem tudott. Panasz panaszra, sérelem sére
lemre lőn halmozva, a nélkül, hogy azoknak gya
korlata, vagy életbe léptetése foganatositbató lett 
volna. 

Legyen szabad, hogy rövid legyek, tekintve 
a ház kimerült figyelmére , némely példát fölhoz
nom. (Halljuk!) 

Ott áll az 1811-diki febr. 19-dikei pátens, 
melynek a közbejött országgyűlés erélyes föllé
pése sem volt képes megakadályozni a birodalom 
viszonyainak tekintetéből életbe léptetését; nem 
használt semmi jogvédelem , nem a fényes fölira
tok, s bekövetkezett az, hogy a szegény adózó az 
öt forintját csak egy forint helyett látta bevétetni. 
Ott az 1812-diki april 28-dikai leirat, midőn a só 
ára önkényesen 4 fttal fölemeltetett, akkor, midőn 
ugyanazon ár emelésére az ország már 2 ftot meg
ajánlott; de tekintve a subsidium exiguitását, nem 
volt képes az ország azt megakadályozni, sőt még 
arra sem volt képes, hogy ezen erőszakolt fölös
legből eredő összeg beszámitását kieszközölhette 
volna. Ott van az 1830-diki országgyűlésnek, ha 
jól emlékszem, 41-dik ülése naplója: ebben vilá
gosan benne van, hogy az országot megillető s 
kétségbe nem vonható circulatióra nézve, az or
szág rendéi kénytelenek voltak ezen jog sürgetésé
től azért elállani, mert a fhg nádor hivatkozva a 
haza iránti bokros érdemeire, fölkérte a rendeket, 
hogy a birodalom viszonya iránti tekintetből 
hagyjanak föl ezen sérelemmel. Meg voltak a jo
gok, de voltak irott malaszt. Látjuk, hogy ezen 
panaszok vagy orvosolatlan maradtak, vagy pe
dig az igen kétes eredményű nádori közbenjárásra 
voltak utalva. Mi természetesebb tehát, t. képvi
selőház ! mint hogy most — parlamenti kormá
nyunk életbe léptetésekor — gondoskodjunk oly 
intézményekről, melyek az ily fölmerülhető kér
déseket lehetőleg megoldatlan ne hagyják ? 

A politika föladata a jogalapot a concret ál
lapottal kiegyeztetni. Magyarország országgyű
lése oly szerencsés volt, hogy a nyomasztó kör-
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nyülállások közt kínálkozó alkut — bár csábító 
színekben volt előállítva — elutasította, mert kö
telessége volt a jogfolytonosságot követelni, mert 
az absorptio veszélye fenyegette. Most, midőn a 
parlamenti kormány által ezen veszélytől magát 
megmentve látja, midőn a jogfolytonosság csor
bítatlan elismerésének diadalát üli ; előáll a köteles
ség oly szervezet életbe léptetésére közreműködni, 
mely a békés egyetértést és fejlődést előre biztosítsa. 

Ha oly mostoha körülmények közt, minőket 
a legközelebbi években túléltünk, a haza jogérzeté
nek és szívósságának sikerült megóvhatni független
ségét : bizonyosan oly kedvező körölmények közt, 
a milyeneket neki a parlamentáris^ kormány nyújt, 
kétséget nem szenved, hogy ezentúl is józan ta-
pintata és erélye azt bővebben fejleszteni fogja. 

A siklósi kerület érdemes képviselője az érze
lemre hivatkozva, az érzés politikáját ajánlja. Tán 
nem hibázom, ha ennek ellenében az érdek-politikát 
teszem előnybe, annálfogva, mivel az első mellett 
bizonyára elszigetelten állanánk akkor, midőn a 
másiknak sikerét látjuk egész Európában. Mi le-
teszszük alapját egy jogállapotnak : igaz, hogy en
nek síikére nagyrészt tőlünk függ: de függ más
részt a politikai események öszpontosulásától is. 
melyeket ugyan előlegesen megjósolni nem lehet. 
de melyek mindenikünket intőén emlékeztetnek 
Nelson azon szavaira, hogy : „A haza minden fiá
tól megköveteli, hogy kötelességét teljesítse." 

Én elfogadom a bizottsági többség munkála
tát. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

1 Dimitrievics Milos jegyző: Károlyi Ede I 
gróf! 

K á r o l y i Ede gr.: T. képviselőház! Száza
dunk legfontosabb életpontját éljük, most midőn 
a 67-es bizottság munkálata felől döntőleg hatá
rozni hivatva vagyunk. 

Parlamentális országban kettős a politikai j 
té r : egyik a jelen, ez a többségé, ennek köteles
sége e tért a trón és a hon javára kiaknázni; má-
sik a jövő, ez az ellenzéké, ennek kötelessége a 
tért jogi épségben föntartva, azt a nemzet jövő 
haladására előkészíteni. 

Ezen elv iránti kötelességünk az , mi utal, 
hogy ezen függetlenségi tért lehetőleg megóvjuk 
és föntartsuk, utal arra, mint nemzetünk és dynas-
tiánk hivatásának fő kellékére, melynek csak 
úgy felelhet meg , ha ezen tért föntartja; ellen- | 
kezőleg az európai nemzetek közti hivatásának 
nem felelhet meg: Európától elejtve, a birodalom 
európai szüksége megszűnvén lenni, a dynastia 
trón-, és mi honvesztesek lehetünk. Mutat ez alap
elvre, mely csak a personal unió formája alatt 
képes országunkat a közel álló politikai esemé
nyekre előkészíteni, a nemzet önálló büszkeségét, ; 
anyagi jóllétét és hazafiúi áldozatkészségét föléb- ( 

resztve. Mert oly nemzet, mely, a belé olvasztott 
heterogén elemek miatt, nemzeti typussal nem bir, 
ez életütere leszorítása miatt, elvesztve tulajdon 
mozdulási tehetségét, már többé támpontul más 
nemzetnek nem szolgálhat, mert mozzanatai nem 
eredetiek, de egy harmadiktól föltételezve, csak 
autómat bábuvá válik. 

Pedig a belénk olvasztandó érdekek közötti 
nagy különbséget jobban nem jellemezhetni, mint 
geographiai elnevezésűk ál tal : „keletiek és nyu
gatiak. " 

Ha a környező és ránk számitó nemzetiségi 
elemek ránk nem támaszkodhatnak, fognak ra
jok elleneink támaszkodni az egész nagy emberi
ség nagy kárára és szenvedésére: mert az, mi tő
lünk szabadelvüség és alkotmányos irányban e 
fejlődési téren eszközölhető, ez utóbbi esetben fog 
az éjszaki óriás, merő absolutismus és obscurantis-
mus javára történni. Súlyosítja ezen érzelmet még 
azon tudat is, hogy ezen úton elesvén civilisatio-
nalis missiojától, elesik nemzetünk mindattól, mi 
nemzeteket nagygyá és hatalmassá teszen. 

Ugyané veszély fenyegeti e birodalom nyu
gati részét is, hol függetlenség és tágas belauto-
nomia el nem érése azon kifelé való gravitatiot 
fejlesztendi, mely idővel minden kapcsot fölbont. 
Gallicziát emlitém például: mert ott, ezen és áta-
lánosan autonómiai, részünkről való garantián kí
vül, még egy hatalmas támpont is előkészitendő vol
na a mindennap gyarapodó muszka befolyás ellen. 

Ne felejtsük, hogy mindazon súlyos sebek, 
melyeket e természetellenes lelánczolás önsúlya 
által rajtunk ejtend. mindazon fejlődési hátrá
nyok, melyek e kapcsok megszorításából követ-
kezendenek, még nagyobb mérvben fognak baj
társainkon ismételtetni, és fejlődtebb anyagi vi
szonyok következtében fájdalmasabban fognak 
éreztetni, s épen mint a keleti kérdésben mi, úgy ők 
a német unificationális ügyben holt súlyuktól 
önérdekes actiójokban megzsibbasztva, támpontot 
kereső dél-német rokonfajuknak testvérkezeit híjába 
nyujtandják. Az unificationális eszme valósulását 
még sem gátolhatván. meg, ez nem e birodalom 
érdekében, de ez esetben ép, mint a keleti kérdés
ben, annak ellenére fog megoldatni. És mint az 
olasz jelszó az „Adriáig" vala, úgy a németé lehet 
a „Lajtáig." 

Igen csalódik az, ki ezek ellenére állítaná, 
hogy egy absolut hatalomtól szervezett egységes 
sereggel mind ezen segíthet, mert a jelenkori elke
rülhetetlen uj védrendszer, mely egész nemzetet 
fegyverbe állit, nem katonát, de polgárt fegyve
rez föl, s igy lehetleniti békés birtoklását a meg-
hóditottnak vagy a megelégedetlennek, 

Szuronyokkal, uraim, többé nem fogunk né
peket capacitálhatni, de igenis a szuronyra feltü-
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zött érdekeikkel, ha látják, hogy azokat számukra 
nem csak megszerezni, de megvédeni is birjuk. 

Ellenben állitsuk mindkét felét a birodalom
nak personal unió alapján azon helyzetbe, hogy 
természetes és ösztönszerű sociális hivatásuknak 
eleget tehessenek, engedjük mindkettőnek faj- és 
rokonsági alapon a közös uralkodó vezérlete alatt 
frigytársakat szerezni; buzdítsuk föl nemzeti ön
álló lelkesedésöket, s akkor hívjuk föl a veszély 
órájában királyuk és hazájukért e birodalom mind
két részét: és látni fogja a világ, mikép egy meg
futamodott seregből két győzedelmes váland. 

Ezen egységes sereg eszembe juttatja Eötvös 
b . tisztelt barátom és tagtársam azon tegnapi pél
dabeszédét, midőn az egységes hajót emlité. Ezen 
példáját én is fölhasználom. Gyönge koromtól 
mindig tanultam, hogy két külön országot képez
nek a lajtántuli és inneni országok, melyeknek 
kapcsa az azonos fejedelem és a personal unió, 
miről tisztelt barátom, mint 48-ki felelős miniszter 
is meggyőződhetett; tehát helyesebben nem egy 
hajón, de két hajón egy admirális alatt eveztünk. 
De folytatva e példabeszédet, igen ferdén csele
kednék az, ki a dühöngő tenger közepett, a ve
szély elkerülése okából, a két hajót egyesíteni 
akarná, mert nincs oly erős kapocs, mely kettő
ből egyet alakithatna, de van elég szirt, mely épen 
egj egyesitett hajót sok darabokra zúzhat. 

Ezen tágasabb láthatárról hazánk belérde-
keire visszatérve, mindenekelőtt jellemezni kívá
nom e ház asztalára letett két bizottsági vélemény 
ellentétes alapelveit. 

A kor kívánalmaival számot vetve, de a nem
zet jogaihoz is hú'n ragaszkodva, az 1861 -ki föl
iratok alapján fogalmazott kisebbségi javaslat 
alapelve : a pragmatica sanctióban gyökerező per
sonal unió és függetlenség. Ellenben a többségi 
javaslat a delegatiói eszmét alapelvül elismerve, a 
függetlenségi integritás activ részéről részben le
mondva, egy nemét a reáluniónak képezi. 

Országunk abnormis és ebből eredő parla
mentáris kivételes állapotának okából, bármely ja
vaslat el- vagy el nem fogadása indokaiba ezen
túl nem bocsátkozva, ezt egyéni fölfogáshoz uta
lom. E különös helyzetünket legjobban jellemzi 
azon meggyőződésem, hogy ha e választásban a 
kiviteli biztonság is foglalva volna, úgy e házban 
esak egy párt volna, és. ezen párt azt választaná, 
mit most a többség el fog ejteni. 

De épen e nyíltsággal tett kijelentésem után, 
kettős kötelességem kárhoztatni azon jogcsava
rásokat, melyekkel az opportunitási térről a jogi 
térre át akarják játszani ezen ügye t ; és személyes 
vagy pártezélzásnak előre is ellentmondva mond
hatnám , mint Krisztus a pharizeusokhoz, ezt 
ügyünkre átidomítva: „Adjátok meg az oppor

tunitási politikának, mi az opportunitásé, és a jog
nak, mi a jogé." (Atalános deniltség.J 

Az ár és ellenértéke arányosságára nézve, 
melyet a többség javaslata nyomán a nemzet föl
ajánl, minthogy indokai a sötét jövőbe vannak 
burkolva, ítéletet hozni nem érzem magamat hi
vatva : miért is azt a történelemre bízom. Ellen
ben a mi e javaslatban fölajánlott ár magaslata 
értékét illeti, kettős kötelességemnek tartom ezen 
áldozatnak valódi értékét semmivel sem palástolni, 
és egész horderejét a nemzettel tudatni, mert ezen 
öntudat lesz az , mi e javaslat részemről el nem 
fogadását küldőim előtt indokolandja, de ezen ön
tudat lesz az is, mi legjobban fogja helyzetünk 
homályosságát a nemzet előtt jellemezni és ez 
által azt. a lehető bármi iránvu túlzásoktól visz-
szatartva, a lehető önérdekek eljátszásától meg
óvni. 

Föntartom tehát magamnak a részletes tár
gyalásban mindezeket jelezni, miket most csak 
említek. 

A többségi javaslat alapelvéhez szólva, ezt 
egy ki nem elégítő, mindkét fél életét, erejét meg
zsibbasztó, és csakis egy időre, de állandón ki nem 
vihető javaslatnak tartva, nem pártolom. De pár
tolom ellenben a nemzetünk függetlenségét egész 
épségében föntartó, és az 1861-ki föliratnak alap
elveire fektetett kisebbségi javaslatot. (Helyeslés 
balról.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Trefort Ágoston ! 
Trefort Á g o s t o n : Tisztelt ház ! Gyakran 

mondatott, hogy a magyar törvényhozás apragma-
tica sanctió elfogadása óta oly fontos ügyekről nem 
tanácskozott, mint azok, melyek most a napirendre 
ki vannak tűzve. De azon ügyek nem csak fontosak, 
hanem nagyon kényes természetűek is, mert azok 
szerencsés megoldásától Magyarország törvényes 

alkotmányossága van föltételezve, s mert 
e megoldás nem sikerülte esetében oly bonyodal
maknak mehetnénk elébe, melyek rajzát most ki
tárni időszerűnek nem tartom, de a melyekre nézve 
én a felelősségben részt venni nem mernék. De 
ezen ügyek kényes természetűek annáJ fogva is, 
mert a honpolgárok vérére s vagyonára vonat
kozván, az egyes családok viszonyaiba mélyen 
hatnak be s alkalmasak arra, hogy velők a kedé
lyeket föl lehessen háborítani. Bentham szerint pe
dig afausse alarmé, a hamis föllármázás mindenkor 
a leghatályosabb eszköz az emberek félrevezetésére. 

De ha mi ezen ügyeket elfogultság nélkül, va
lódi világosságukban s nem phantasiánk prismáján 
keresztül tekintjük, el kell ismernünk, hogy azok 
megoldása 1848-diki törvényeink természetszerű, 
tehát elutasithatlan postulatuma. Midőn mi tehát 
azt tenni szándékozunk, mit e törvények legben
sőbb természete végzetszerüleg követel, nem lehet 

3* 
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mondani, mint tegnapelőtt e teremben mondatott, 
hogy mi e törvényeket lényegükben kiforgatni 
akarjuk. Az 1848-diki törvények II I . czikke 14. 
szakaszának rövid taglalása igazolni fogja vélemé
nyemet. Az 1848-diki törvények, a mennyiben 
közjogunkra vonatkoznak, 1791-diki törvénye
ink kiegészítését s korszerű forniulatióját képezik. 
Az 1791 igen jeles törvényeink daczára Bécsben 
mindenkor megvolt a hajlam Magyarország ál
lamügyeit . a lajtántuli országok államügyeivel 
összesíteni vagyis centralizálni; az 1848-diki törvé
nyek egyik föladata pedig volt, ezen ügyeket egy
mástól elkülöníteni. Ez elkülönítés belügyeinkre, 
azaz, a szoros értelemben vett belügyre, a közok
tatás scultus, nem különben az igazságügyre nézve, 
tökéletesen sikerült. De azon államügyek, melyek 
a pragmatica sanctió s a hosszú együttlét folytán 
a lajtántuli országok hasonló államügyeivel szük
séges viszonyban állnak, nem lettek elkülönítve,nem 
nyertek tehát megoldást. Midőn mi most e megol
dás után törekszünk, nem működünk a centralisa-
tió érdekében, mint tegnapelőtt itten állíttatott, de 
a centralisatió lehetőségének elejét akarjuk venni. 
(Helyeslés a középen.) 

Már a mi ezen ügyeket illeti: különösen a kül
ügyek az 1848-diki törvények III. ez. 14. szaka
szában, hol az egyes minisztériumok elősoroltat
nak, meg sem említtetnek, s igy az ország befo
lyása ezen fontos államügyekre nem biztosíttatott. 
Mert a kinek a külügyek kezeléséről fogalma van, 
az az 1848-diki I I I . czikk 1?. szakaszában semmi 
biztosítást se talál. 

A pénzügyre nézve jellemző, hogy az orszá
gos pénzügynek neveztetik, miután keres
kedelmi, se a közlekedési ügy országosnak nem ne
veztetik, miből következtetni lehet, hogy a pénz
ügy egy más nemének léte praesupponáltatik. De 
ha visszaemlékszünk, hogy a vámügy fölött nem 
történt rendelkezés, hogy az államadósság kérdése 
függőben maradt, hogy a magyar pénzügyminisz
ter az idegen ezredeket Magyarországon fizette, s 
igy egy közös hadi költségben részt vett, el kell 
ismernünk, hogy a pénzügyi kérdés nem lett meg
oldva. (Elénk helyeslés a középen.) 

Ugyanez áll a kereskedelmi kérdésre nézve, 
mert a vámügy nem hozatott tisztába, s az ország 
befolyása a kereskedelmi szerződésekre s consula-
tus ügyére nem lett biztosítva. 

Ami ahadügyet illeti, szintén nagyon jellemző, 
hogy nem hadügyi, csak honvédelmi minisztérium 
állíttatott föl, s hogy az 1848-diki törvények külön 
magyar sereg fölállításáról nem rendelkeznek, s 
hogy az akkori praxis szerint az idegen ezredek 
Magyarországon s a magyar ezredek másutt vol
tak elhelyezve, s igy nem mondhatni, hogy a had-
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ügyi kérdés megoldatott volna. (Helyeslés a kö
zépen.) 

De bármiként interpretáljuk az 1848-diki 
törvényeket, azok a közös viszonyokat nem szün
tették meg, a mint azt az 1848-diki törvények I I I . 
czikke 13. szakasza világosan mutatja, de azok 
megoldását sem tartalmazzák, s annak következtében 
ezen ellentétes helyzet forrása lett azon sajnos col-
lisioknak, melyek később oly szomorú katastro-
phákhoz s áldozatokhoz vezettek. A mi tehát ak
kor időrövidségből nem történhetett s később 
szükségkép bekövetkezett volna, ha viszonyaink 
békésen fejlődhettek vala, azt nekünk most pótol
nunk kell, s az általunk e tekintetben alkotandó 
törvények 1848-diki törvényeinkhez oly orga-
nicus viszonyban fognak állani, mint azok 1791 
törvényeinkhez állanak. Nekünk tehát most a kö
zös ügyeket meg kell oldanunk nem csak az auszt
riai birodalom eró'sbödése tekintetéből s nem csak 
figyelemből a fejedelem vagy a lajtántuli országok 
iránt, hanem törvényes önállásunk, alkotmányos
ságunk és saját jóllétünk érdekében. (Helyeslés a 
középen.) 

Az előadott érveknél fogva pártolom én a 
67-es bizottság többségének a napi renden levő 
javaslatát, mert az a közös ügyek megoldását czé-
lozván, befolyást fog biztosítani az országnak oly 
államügyekre, melyekre mostanáig semmi befo
lyást se gyakoroltunk. 

Ezen ügyek részint közjogi, részint közgaz
dasági természetűek. Az elsők közösségének alapja 
a javaslat szerint a sanctió pragmatica, a mint azt 
a ház egyik nagy érdemű tagja több alkalommal 
megmutatta s minek ismétlése részemről felesleges 
plágium volna. Az utóbbiak közösségének alapját 
képezik a közgazdasági érdeküek, különösen egy 
nagy közgazdasági tény, a vámterületnek de facto 
létező közössége, melyet jogilag ugyan meg lehet 
szüntetni, de minek megszüntetése nem csak áiÉÉch-
ronismus volna a szabad kereskedés felé hajló ko
runkban — valódi közgazdasági abnormitás — 
hanem egyszersmind saját érdekeink kiáltó félre
ismerését tanusitaná. Mert bár mennyire kell tö
rekednünk, főleg vasutak épitése által, hogy ter
ményeink a világpiaczokra jussanak, nem lehet a 
számitásuukból kihagyrn, hogy a lajtántuli orszá
gok, a geographiai fekvésnél fogva, terményeink 
legbiztosabb vevői. Ennek következtében nekünk 
a lajtántuli országokkal, a közgazdasági intézkedé
seknél, szerződések alapján közös elveket s közös 
módozatokat kell megalapítanunk, ide tartozván 
főleg a vámszabályzat, az indirect adók s a mono
póliumok. Én pedig nem tudom fölfogni, miként 
szenvedhetne ez által törvényes önállásunk; sőt azt 
hiszem, hogy közgazdasági fejlődésünk által poli-
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tikai súlyunk is növekvén, önállásunk szilár
dulni fog. 

E kétféle természetű ügyek mellett létezik az 
államadósság kérdése. (Halljuk!) Ismerem én is e 
kérdés jogi oldalát, s nem ignorálom azt, jól isme
rem e teher súlyát, és sajnálom, hogy létezik; de 
az oly tény, mely, habár közjogunk ellenére, de a 
viszonyokból fejlődött smelylyel nekünk meg kell 
küzdenünk, mint az egyes embernek saját adóssá
gaival s a sors más csapásaival meg kell küzdenie, 
mert bár miként alakulhatnának Magyarország vi
szonyai, mi e teher aránylagos részének viselésé
től nem szabadulhatunk, a mint azt Belgium pél
dája hasonló esetben mutatja. Kell tehát, hogy tör
vényhozásunknak ezentúl ez ügyre nézve is befo
lyása legyen, miután mostanáig csak a teherben, 
azaz a kamatfizetésben, habár nem jogilag, de tény
leg részt vettünk. (Elénk helyeslés a középen.) 

Pártolom végre a napi renden levő javaslatot, 
mert egy oly momentumot tartalmaz, mely sok
nak, a mint tudom, nem tetszik, a delegatiók insti-
tutióját, a mely azonban sajátságos viszonyokból 
fejlődő sajátságos institutió az alkotmányosságot a 
kormányzás lehetőségével közvetíti, mert bármi 
jeles törvényeket alkossunk, ha azokkal kormá
nyozni nem lehet, azok szükségkép a reactiohoz 
s az államcsinekbez vezetnének, a mint az auszt
riai birodalom s még nagyobb mérvben Franczia-
ország története mutatja. Ezen institutió azon fe
lül korunk szabadsági s demokratikus irányainak 
jobban megfelel, mint más e részben tett javasla
tok, mert alkalmat nyit barátságos érintkezésre a 
lajtántuli népekkel a nélkül, hogy az ország törvé
nyes állása csonkittatnék, mert midőn mi egyes 
közös érdekű viszonyokra nézve a szomszéd né
pekkel érintkezünk s nekik annyi befolyást enge
dünk, a mennyit ők nekünk, állam állam irányá
ban, engednek, nem tudom azt fölfogni, miként ve
szélyeztetné az törvényes önállásunkat. Én pedig, 
ki közjogunk elveihez szintúgy ragaszkodom, mint 
bárki más, de a praktikus s a létező viszonyokhoz 
alkalmazott politika szükségét is érzem, a lajtántuli 
népekkel való érintkezésben, az utolsó években tett 
szomorú tapasztalások után, törvényes önállásunk 
s alkotmányosságunk legbiztosabb garantiáját lá
tom. Látom abban egyszersmind a legbiztosabb 
módot erőnk gyarapodására, valamint kifejezését 
geographicus viszonyainknak, melyeket változtatni 
nem lehet, melyek eró'sebbek, mint az emberek 
akaratja, erősebbek, mint a pártok napi véleményei. 
(Elénk helyeslés a középen.) 

DimitrieviCS MilÓS j e g y z ő : Ráday Lász
ló gróf! 

R á d a y Lász ló g r . : T. képviselőház! A túl
só oldal egyik szónoka a jelen vita megkezdésénél 
jónak látta azon érvek közt, melyeket a 67-es bi

zottság munkálatának elfogadására fölhozott, meg-
emliteni többek közt azt, hogy nem akar hasonlí
tani a régi kor ama gladiátorához, ki, csakhogy a 
nagy közönség tapsai közt halhasson meg, szép 
redőkbe vonta fejére köpenyét és inkább meghalt, 
a midőn még észszerűen megmenthette volna életét. 
Én e hasonlatot magam és elvtársaim nevében 
visszautasítom, (Balról helyeslés) és legyen meg
győződve a t. képviselő úr, hogy nincs senki e 
házban — én legalább nem teszem föl senkiről, 
se az egyik, se a másik oldalon — kit a jelen fon
tos és válságos perezben a nagy közönség tapsai 
vagy pisszegései vezetnének abban, a mit elmon
dani szándéka. (Helyeslés balról.) 

Soha még parlament nagyobb fontosságú 
tárgyról nem tanácskozott, mint a jelenlegi. Én 
úgy tekintem, t. ház, azon két munkálatnak, mely 
előttünk fekszik, minden egyes pontját, melynek 
minden egyes pontja hazánkra nézve sok nyomor 
ós keserűség — adja az égi — üdv és jóllét csirá
ját hordja méhében. 

T. ház! Nem vagyunk mi gladiátorok, kik 
csak dicsőség- vagy kitüntetésért, mások mulatta
tására ellenkezünk ; én legalább nem teszem föl 
se az egyik, se a másik oldalon levő képviselők 
egyikéről sem, hogy a jelen fontos perezben, úgy 
akkor, midőn e munkálatokat készítették, mint je
lenleg, midőn e munkálatoknak akár egyik vagy 
másik pontjának ellene vagy mellette emelik sza
vukat, ne a szeplőtlen tiszta honszeretet, ne a lelkiis
meretnek nyugalmán alapuló meggyőződés által 
vezéreltettek volna, és vezéreltessenek most is. És 
miután én épen így fogom föl képviselői állásomat, 
bocsánatot kérek, ha szavazatomat néhány rövid 
szóval indokolni kivánom. (Halljuk!) 

Magyarország független, önálló és szabad or
szág. Biztosították ezt e hazának számos törvényei, 
megesküdtek erre ünnepélyesen a hazának számosb 
fejedelmei. És valamint tagadhatlan tény ez, úgy 
más részről kénytelen mindenki elismerni, hogy a 
bécsi kormány mindenkor és mindenha, a midőn 
csak szerét tehette, iparkodott Magyarországot 
ezen önálló függetlenségének kivitelében gátolni, 
csonkítani és megrövidíteni. Egy hosszú jogi harcz 
kezdődött e tekintetben, míg végre Magyarország 
önállása és függetlensége biztosítását ünnepelte 
az 1848-dik évi törvényekben; és azoknak, a mik 
rövid idő múlva 1848-ban s később bekövetkez
tek, nem azon törvényeknek tartalma, hanem in
kább az volt okozója, mert nem tartattak meg azon 
törvények, mert épen azon részről, a honnan a nem
zet a törvények legerősebb támaszát s őrét joggal 
várta vala, előbb titkon, majd nyíltan, elébb ön
erejével, majd utóbb kölcsönzött erővel történt táma
dás a nemzet jogai ellen. És megfosztották hazán
kat e jogától erőhatalommal; de azért soha és sem-
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mi időben elismerni azt senkinek se lehet, hogy 
Magyarország önállása, függetlensége jogilag meg 
lehetett volna szüntetve. (Balról: Igaz! Helyes!) 

És midőn ezeket előrebocsátva, a jelen 
munkálatokra térnék át , két indokot látok , 
melyből kiindulva, szükségét elösmerem a je
len munkálatoknak. Ezek egyike az , hogy 
az 1848. évi 2. törvényczikk 13-dik szakaszában 
csak egész átalánosságban van megemlítve azon 
közös viszony, a mely köztünk s ő felsége örökös 
tartományai közt létezik, s ezt részletezni, eztprae-
cisirozni, ezt a jövendőre nézve megállapítani volt 
egyik czélja ezen munkálatoknak. Másik oka ezen 
munkálat készítésének — véleményem szerint — 
csak az lehetett, hogy figyelembe kellett venni 
azon körülményt, hogy ő felsége örökös tartomá
nyait is alkotmányos módon kívánja ezen időn tul 
kormányoztatni. 

És midőn én , tisztelt képviselőház — bo
csássanak meg, ha ezt nyíltan kimondom — 
a 67-es bizottság által készített javaslatban Ma
gyarországnak önállását és függetlenségét veszé
lyeztetve látom; (Zaj a jobb oldalról) midőn én azon 
emiitett munkálatban Magyarországnak önállását 
és függetlenségét a jövőre — bátran ki merem 
mondani — föladva látom —(Elénk ellenmondás jobb
ról. Úgy van! a bal oldalon. Taps a szélső bal olda
lon) mert én a függetlenséget és önállást olyannak 
tekintem, mint a becsületet, melyből egy részt ve
szíteni nem lehet, és ha veszítve van abból egy 
rész, veszítve van az egész; (Helyes!) miután meg
fordítva a 67-es bizottság kisebbségének vélemé
nyében megoldva találom mind a két említett né
zetet, és egyszersmind szeplőtlenül fentartva látom 
a hazának függetlenségét és önállását a jövőre 
nézve: ezen jogi szempontból indulva ki a 67-es 
bizottság munkálatára nem adhatom szavazatomat. 

E g y másik szempontból lehetne még a mun
kálatot megvitatni, és épen egy általam is igen 
tisztelt tagja a jelen magyar kormánynak főké
pen ezen nézpontból fejtegette tegnapi beszédjé
ben mind két munkálatnak tartalmát; de minde
nek előtt engedje nekem az általam mélyen tisztelt 
jelen felelős kormány, hogy valamint nagy rész
ben osztottam én is, és hiszem, osztotta a hazának 
minden hű fia azon örömöt, midőn a kormány 
annyi várakozás után ki lett nevezve, midőn e kor
mány tisztelt férfiait köztünk láthattuk és tisztel
hettük, engedje meg, hogy jelenleg azon aggodal
mat fejezzem ki, hogy ezen munkálat elfogadása 
után, ligy a ház tagjainak, valamint a hazának 
öröme véleményem szerint nagyon meg fog rövi
dülni: (Nagy zaj. Ellenmondás a középen. Helyeslés 
balról) mert ezen munkálat elfogadása után lesz 
ugyan a hazának felelős kormánya, de az, a minek 
a nép annyira örült, és a mit a 48-diki törvényho

zás független felelős magyar kormánynak neve
zett, ez országban többé nem lehet. (Nagy zaj és. 
ettenmodás a középen.) 

Nyíltan kimondom, ha azon beszéd, melyet 
a tisztelt miniszter úr tegnap köztünk elmondott, 
egy ő felsége örökös tartományainak kormányán 
álló minisztertől az örökös tartományok egyesitett 
országgyűlésében az úgynevezett szűkebb Keichs-
rathban, ezen jelenlegi munkálatnak kivitele, illető
leg őáltalok is leendő elfogadására nézve monda
tott volna el, alig lehetett volna azokkal jobban 
megkedveltetni ezen munkálatot máskép , mint 
azok által, miket a tisztelt miniszter úr itt elmon
dott. (Mozgás a középen.) De megvallom, e munká
latot az ő beszéde velem meg nem kedveltette, nem 
kedveltette meg pedig azért, mert azon gyönyörű 
okoskodások két föltételre voltak véleményem sze
rint alapítva : az egyik az, hogy Ausztria jelenle
gi állásában még tartósan fenmaradhat; a másik 
pedig az, hogy Ausztriának jelen fenmaradását 
Magyarországnak Ausztriával való szorosabb egye
sülése biztosithatja. 

Én talán feketébb színben látom a jövendőt, 
de e két föltételt el nem fogadom. Két sötét felhőt 
látok én Ausztria egén fölmerülni; mindkettő vészt 
hord keblében. Az egyik Ausztria zilált pénzviszo
nyai ; és ha netalán 48 előtt a még meg nem ron
tott, a még ős erejét biró Magyarország képes lett 
volna nehéz áldozatokkal rendbe hozni Ausztria 
zilált pénzviszonyait, a jelenleg oly rendszeresen 
koldussá tett Magyarország aligha fogja lehetővé 
tenni azt. De elfogadva, bár meg nem engedve 
azt, hogy e föltét még igen soká nem szórja pusz
tító vészeit Ausztriára, látok én egy másik felleget 
is, mely nem agyrém, mely valósággal létezik, és 
ama másik felleg a nagy Németország egyesülése 
eszméjét hordja méhében. A ki ezen eszmét még tá
vol hiszi, olvassa el a legközelebbi napokban 
Thiersnek a franczia parlamentben tartott beszé
dét, és meggyőződhetik arról, hogy ez valóban a 
legközelebbi időben bekövetkezik. E fellegnek csak-
egy szárnyából csapott le az elmúlt nyáron egy 
villám, és hazánknak is annyi pénz- és véráldozata 
után, örökre ledöntettek Ausztria védgátjai s csak
nem vég pusztulását okozta a rohanó ár. Es én, t. 
képviselőház! a nagy német egység eszméjét a 
század egyik előkelő eszméjének tartom. Napóleon, 
a nagy Napóleon, a ki csaknem két évtizeden ke
resztül maga csinálta Európa világtörténetét, mi
dőn pályája végén elég ideje volt Szent-Ilona szi
getén múltjából okoskodásokat vonni a jövendőre 
nézve, naplójában egy helyen ezeket mondja: 
„Menjetek a század eszméi után, és azok magokkal 
sodornak benneteket; menjetek a századok eszméi 
előtt, és tán képesek lesztek azokat vezérelni; de 
soha se menjetek a század eszméi ellen, mert azok 
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kérlelheti énül eltipornak benneteket." (Mozgás a 
középen. Helyeslés balról.) 

És épen, miután én a nagy német egység 
eszméjét a század egyik legnagyobb eszméjének 
tartom: nem akarhatom azt, hogy azon Magyar
ország, mely hosszú évek során a múlt homályos 
századaiban már a keresztyénség s a civilizatio 
zászlaját fenlobogtatva, e mellett küzdött és vér
zett; nem akarom, hogy ezen Magyarország, mely 
egy évezreden keresztül itt Európában az észszerű 
józan államszabadság és alkotmányosságnak any-
nyi sok veszély és balszerencse közt is fölemelt 
kézzel birta tartani, bár megtépett zászlaját, és a 
körül mindig sorakozott, azon Magyarország fiai 
lemondjanak ma azon jogról, hogy annak idejé
ben, ha bekövetkezik azon általam jósolt teljessége, 
önmagok önállóan és függetlenül Ítélhessék meg, 
fognak-e vagy nem sorakozni a század eszméi el
len küzdő harczosok sorába. En nem akarom azt, 
hogy Magyarország lemondjon jogáról, és azt 
akarom, hogy szabadon, függetlenül és saját érde
kében intézkedhessek; és miután azt akarom, is
mét azt mondom, czélszerüség szempontjából sem 
fogadhatom el a 67-es bizottság többségének mun
kálatát. 

Es most végezetül engedje meg a tisztelt ház, 
s engedje meg a háznak legtiszteltebb, legünne
peltebb nem csak ország-, de világhírű fia, hogy 
jelen szerény- és igénytelen nézeteimet ugyanazon 
hasonlatossággal zárhassam be, melyet ő remek 
beszéde vegén mondott, midőn az opportunitási 
politika tanát összezúzta. „Az Anteus és Herkules 
közötti viadalban Herkules sokszor lesújtotta An-
teust, de ez a földről ismét uj erőt nyerve, föl
emelkedett. En nem akarom, hogy Anteus amaz 
biztos alapot eltaszitsa lábai alól, mert attól félek, 
hogy mig ama biztos alappal biró Anteus meg
fogyva bár, de törve nem, ismét fölemelkedhetik, 
és a küzdelmet tán több szerencsével folytathatja 
e hatalmas és erős Herkules ellenében, addig az 
azon alappal többé nem biró Anteust a már gyön
gülő Herkules összerogyásával magával raga-
gandja a megsemmisülés örvényébe." A kisebbségi 
javaslatot pártolom. (Éljenzés halról.) 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Bartal György ! 
(Halljuk!) 

B a r t a l G y ö r g y : Engedje a t. ház, hogy a 
bizottsági javaslat elfogadására adandó szavaza
tomat nézeteim rövid kifejtésével indokolhassam. 

Kiindulásomat nem a theóriák tág mezején, 
hanem a gyakorlat, a rideg- valóság terén kere
sem ; vágyaim nem a múltnak fényéből délibáb
ként feltünedező, de előlünk hovatovább hátráló 
ígéret földjének föltalálására, hanem oly oázisnak 
mielőbbi tettleges elfoglalására irányozvák, mely
nek ölében azt. mit századok viszontagságai pusz-
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titottak: nemzeti létünket, szellemi és anyagi föl
virágzásunk magvait a jövőnek viharai elől lehető
leg biztosítva, reményeink jövendő valósulhatásá
nak, habár látszólag korlátolt, de biztos alapjait 
föltalálhassuk. 

A bírálat kulcsát tehát, a melyet én a bizott
sági javaslatban ajánlott szervezethez illeszteni s 
az eredményhez képest annak czélszerüségét, el
fogadhatóságát megítélni kívánom, nem képezhe
tik azon absolut souverainitás elvei, miket t. kép
viselőtársam Madarász József fejtegetett, a nélkül, 
hogy bennünket arról, mi mégis minden reális po
litikának egyik főtényezője: a sikernek lehetősége, 
a kivihetőségnek oly égető szükségéről egyébbel, 
mint Coriolán példájával tájékozni képes lett 
volna. 

A mi nekem a jövőre nézve törvényt szab, az 
hazánknak történeti múltjából fokozatosan megala
kult concret helyzete, melynek hasonmását az eu
rópai államcsaládban híjába keressünk, s ebből ki
folyólag a kényszerűség érezte, hogy a szövetségi 
viszonynak organicus működését, mit a pragma-
tica sanctió köztünk s az osztrák tartományok 
közt megállapított, ama közjogi átalakulás exigen-
tiáihoz alkalmazzuk, melyet nálunk az 1848-diki 
törvények már is életbe léptettek, s a melynek ő 
felsége által inaugurált hasonnemü fejleményét a 
Lajtán tul nem csak rokonszenvvel kisérjük, ha
nem megállapodásaink előzményei közé fel is 
vettünk. 

E kényszerűséget én nem tényleges viszo
nyok hatalmából merítem egyedül, a melyeknek 
elemzését csak is azért mellőzöm, mert azok sú
lyát mindegyikünk érzi, hanem elfogadom azt ön
ként, mint saját érdekeink, saját fönmaradásunk 
követelményét. 

Mivel világosabb, fellegtelenebb a politikai 
láthatár egünk fölött most. mint volt 300 évvel 
ezelőtt, midőn őseink féltékenyen őrzött független
ségük veszélyeztetésével kényszerülve valának 
állandó szövetségesről gondoskodni, hogy e haza 
földjét az ozmán hatalom áramlata elől ha csak 
részben is biztosítsák? 

Irigylem azok hitét, kik az ujabb kor nem
zetiségi mozgalmából eredő, vagy azokra ügyesen 
támaszkodó harczok már is bevégzett, vagy épen 
vajúdó vívmányaiban a szabadság diadalának biz
tos előjeleit látják; irigylem, de nem osztom e 
hitet, és még kevésbbé annak legkártékonyabb 
kifolyását: a halogató biztosságot akkor, midőn a 
távol Európának szemei aggódva fordulnak kelet 
felé, hol a keresztyén törzsök fölszabadulásának 
szent ügyéhez a nagyhatalmak világot rázó ver-
senytusája csatlakozni készül, melynek ellenében 
— ós itt bocsánatot kérek t. barátom Jókai Mór
tól — önmagunk ereje kétségen kivül nem ele-
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gendő arra, hogy önnön érdekeinket tartósan meg- \ 
védhessük. j 

Ha valaki, ugy bizonyosan mi sajátíthatnánk 
el e részben egy hires mondatot, olyformán alkal
mazva azt minmagunkra, hogy ha a pragmatica 
sanetió nem léteznék, teremtenünk kellene azt a 
jelen helyzet veszélyeinél fogva, teremtenünk an
nál inkább, minthogy az olasz tartományaitól meg
szabadult, a német szövetség kötelékeiből kibonta
kozott Ausztriának külérdekei saját hazánkéival 
teljesen azonosok , és minthogy a birodalom ha
talmi állását épen most növelve, valóban csak is 
saját erőnket öregbítjük. 

Bármily gyanakvó szemmel kutassam immár 
a bizottsági javaslatban tervezett alkotmányos szö
vetség modalitásait, nem találhatom fel azokban, 
ama kifogásnak helyt álló alapját, hogy általok 
az önérdekünkben lévő közös és kölcsönös véde
lem biztositásán kivül ugyanazon pragmatica sanc-
tióban kikötött állami önállóságunk a legkisebb 
csorbát szenvedne , miután az ezen javaslat nyo
mán, közösen elintézendő és kezelendő tárgyakat ] 
csak is a birodalom külbiztonságával szorosan 
egybefüggő és általunk eleve is külön nem kezelt 
külügyek, s ennek, valamint a közös védelemre 
szükségelt haderőnek föntartási költségei képezik, 
mely utóbbinak ránk esendő kiegészitése, s áta-
lában a hadszervezet megállapítása körül gyakor
lott saját országgyűléseink által alkotmányos be
folyásunkat a bizottsági javaslat 12. és 13. §-ai 
Is világosan megóvják, minden egyéb közös ér
dekek^ elintézését pedig időszakonkint kötendő oly 
szerződésekre utalják, melyekben Magyarország 
az örökös tartományokkal csak is ugy, mint sza
bad ország szabad országgal, fog egyezkedni. 

Valóban nem látom át, hogy oly paritás elvén 
megválasztott delegatiók szorosan körülirt műkö
dése, mely a 40. t. ez. értelmében leginkább csak 
is az évenkinti kül- és hadügyi budgetnek megál
lapítására, s az általunk szabad tetszésünk szerinti 
mennyiségben elvállalandó vagy a jövőben együt
tesen kötendő államadósságok kezelése és törlesz
tése körüli ellenőrködésre szorítkozva, a törvény
hozói hatalomnak kiható, állandóan meglevő attri
bútumait végkép nélkülözendi, mi mód birná az 
megcsonkítani állami életünk önálló kifejlését, 
melynek bizományosa ezentúl szintúgy, mint ed
dig, kizárólag saját országgyűlésünk leend, a mely
nek ismét amaz évenkint megújuló kifolyása ? 

Én e delegatiókban se terebélyesedhető töl
gyet , se sinlődő csemetét nem , hanem egy
szerűen oly összekötő lánczszemet látok egyedül, 
melynek rendeltetése még az általunk imént meg
határozandó közös ügyek folyó tárgyainak kezelé
sében i s — a mikre nézve az 1848-ki törvények II I . 
t. ez. 13-dik §-a csak is az ő felsége személye körül 

létező miniszterünk befolyását és felelős képvise
letét biztositja — Magyarország törvényhozásának 
közvetlenebb ellenőrködését érvényre juttatni. 

A kik már magában azon körülményben, hogy 
e szerint saját ügyeink elintézésére idegenek is 
befolyást gyakorlandanak, függetlenségünk sirját 
látják: szabad legyen azokat figyelmeztetnem, 
hogy ez elv, következetesen keresztülvive, bármi 
szabad államok közt kötendő szövetségnek útját 
állana. Avagy nem lesznek-e a bizottsági kisebb
ség javaslatában is fönhagyott vámszövetségből, 
mely — és ez iránt ne csináljunk magánknak illu-
siót, uraim! — egy időszakra megkötve, önmaga 
teremti elő saját állandóságának postulatumát: 
nem lesznek-e ezen vámszövetségből kifolyó és 
rendszeresen előforduló közös üg}^ek, melyeknek 
elintézésére a két törvényhozás közötti egyezkedés 
nehézkes apparátusát meg nem tűri, s ennélfogva 
közösen tanácskozó, közösen határozó testületek 
felállítását igénylendi, sőt még tovább menve: 
nem szoktak-e már csak is az egy háború folya
mára kötött véd- és daezszövetségek az állami ön
állóság egyik legfőbb, leglényegesebb jogának 
habár csak ideiglenesedé ép oly veszélyes föladására 
fektettetni, melynélfogva bármi súlyos legyen a 
hareznak kimenetele az egyik félre, az a másiknak 
beleegyezése nélkül még békét sem köthet? 

És ne feledjük, uraim! hogy ugyanezen in
dok teljes erejével áll az osztrák tartományok 
részéről i s , a kiknek ügyeibe mi eddig vajmi cse
kély befolyást gyakoroltunk; már pedig oly vi
szonyt, melynek jogai és terhei egyenlők, mely
nek korlátai szűkek és áthághatlanok , melynek 
kifolyásai mindkét félnek alá- és felülrendeltségét 
ugyanazonos mértékkel mérik, lehetlen másnak, 
mint független befolyásunk teljes megóvásának 
neveznem. 

De nem tartózkodom továbbá a tárgynak 
ezen oldalánál, nem csak azért, mert önök türel
mével visszaélni nem akarok, hanem legfőkép 
azért, mert hiszem, hogy a hazai értelmiség túl
nyomó többségének szemében az ily mód végső 
tó'hegyre állított aggályok fiatalsága már is hát
térbe szorult a nemzeti erő kimerültségének azon 
fájdalom ! nagyon is kézzelfogható súlyos követ
kezései előtt, miknek orvoslását a negatio terén 
nem találhatjuk. 

És ép azért, mert előttem a közélet sikeres 
működésének mielőbbi megindulása az ujabb vív
mányok által gyarapodott ősi alkotmányunk tel
jes erejében életbe léptetése, s ennek feltété alatt 
a meddő küzdtérnek mielőbbi elhagyása a fő czél, 
melynek előmozdítására gyenge erőmet szentelni 
hazafiúi kötelességem legelsőjének tekintem: mel-
lőzhetlennek vélem önmagunk figyelmét néhány 
szóval oda irányozni, hogy a bizottsági javaslat 
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elfogadásával mindössze csakis a kezdetnek leg
elején állandunk, csakis önnön álláspontunkat fog
tuk meghatározni saját méltó aggályaink ellené
ben. A ki e munkálat felett nem épen magyar, ha
nem tisztán objectiv szempontból itélend — pedig 
erre kell, uraim! hogy el legyünk készülve — ki 
abban a birodalmi zilált állapotok consolidatiojá-
nak, de még csak saját anyagi sérveink orvoslásá
nak is positív alapjait kisérendi, s az idevágó leg
fontosabb kérdéseknek jövendő megoldását két 
független parlamenti kormány, két önálló törvény
hozó testületnek, a melyek közül az egyiknek még 
nem is önkénytes megegyezésére utalva találandja: 
annak ítélete kell, hogy legalább is tartózkodó 
legyen, hacsak szivét az alkotmányos szabadság, I 
a politikai érettség, s ennek legszebb kifolyása: a 
kölcsönös érdekek folytonos méltánylása iránti 
feltétlen bizalom nem lelkesíti. 

Mint e képviselőháznak egyik igénytelen tagja, 
osztozom azon önérzetben, hogy mi e bizalmat ön-* 
magunk kiindulására nézve már is méltán igénybe 
vehetjük; de osztom a hitet is, hogy az osztrák tarto
mányok testvérnépei — bármily ajkúak legyenek j 
azok — bennünket szavaink és tetteink után meg
ítélve, nem fogják a timeo Danaos et dona ferentes-t 
a közösügyi javaslat tárgyában alkalmazhatni mi
ránk, kik saját önállásunk féltéséből a szorosabb, az 
egyesítő szövetség kapcsától, az állami gépezet tö
kélyétől, automátforgásától csakis azért óvakodunk, 
mert aamint nemzeti szellemünkhöz nem fért, hogy 
másokat uraljunk, színtoly kevéssé vágyunk általok 
uraltatni. A szabad elhatározás, az önkéntes köz
reműködés egy nagy czél: az alkotmányos sza
badságnak tartós megszilárdítása felé Lajtán innen, 
Lajtán tu l : ez, uraim! azon eszme, mely szerin
tünk életet, gyorsaságot és teremtő erőt kölcsönö-
zend a látszólagos nehézkes kerekek mozgásának; 
azon eszme, melynek valósítására nyújtjuk mi 
a [szabadság harczában megedzett hű jobbunkat 
Ausztria népeinek, bizton hive, hogy kiket századok 
közös története, fénye és nyomora velünk egy-
iránt emelt és sújtva tanított, és kiket a dynasticus 
hűség, politikai érettség a fajuralom, nemzetiségi 
tömörülés csábeszméjétől elvonni, s az alkotmányos 
szabadság biztos zászlója alatt egyesítve tartani 
képes is leend, azok a kezet, mely nekik ily 
szövetséget nyújt, saját józanul felfogott érdekük
ben vissza nem utasitandják. 

Ezek, uraim! azon egyszerű nézpontok, a 
melyekből kiindulva, és nem csupán önnön ma
gunk féltett érdekeire tekintve, én a bizottsági 
javaslat elfogadását pártolom. (Helyeslés jobbról.) 

DimitrieviCS MílOS jegyZőr: Ivánka Imre ! 
Ivánka I m r e : Tisztelt ház ! Én mind a 67-es 

bizottságban, mind a 15-ös albizottság tárgyalása 
alkalmával határozottan jeleztem azon álláspontot, 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . IV. 

melyet a Magyarország és ő fölségének osztrák 
tartományai közti közjog és közös viszonyok meg
oldása iránt elfoglalni kívánok: ezen álláspont, 
tisztán és egyszerűen, a personál unió. Miután én 
ezen szempontból indulok ki, kétségtelen, hogy az 
előttünk levő többség véleményét nem oszthatom, 
hanem minden tekintetben a kisebbség véleményét, 
melyet alá is irtain, vallom magaménak. 

Nem szándékom, t. ház! és valóban nem is 
gondoltam azt soha, hogy bárki, a ki a 67-es bi
zottság munkálatát magáénak vallja, ezt nem azon 
győződésből tenné, hogy az által a hazának felvi
rágoztatását kívánja előmozdítani. Én nem kétke
dem senki tiszta szándékában; hasonlóképen hi
szem azt is, hogy a felséges trón örököse, ki most, 
midőn leroskadt a válaszfal, melyet roszakarat 
közte és a nemzet közé emelt, a legtisztább szán
dokkal tért az alkotmányos útra, saját szándoká-
ból, s nem fogja elhagyni azon tért, a melyre 
lépett; de én hozzá szoktam a múltból következ
tetni a jövőre, és nem vagyok az iránt oly fényes 
bizalommal, mint a jobb oldal egynémely tagjai, 
kik már azt hiszik: elérünk mindent! el vannak 
egyenlítve a pályán a rögök, és hogy a nyert 
engedmények rögtön be fogják vezetni Magyar-
szág hajóját azon biztos révbe, hol önállóságunk 
és függetlenségünk többé veszélyeztetni nem fog. 
Én ily szerencsés nem vagyok! A bekövetkezett 
jobb fordulatot nem tekintem másnak, mint a vi
har után bekövetkezett szélcsendnek, s az előt
tünk fekvő sik tér alatt ott vannak a régi sziklák 
és örvények, melyek veszélylyel fenyegetnek. 

Az 1848-diki események, és egyátaláu ha
zánk története azóta, hogy a Habsburgház uralma 
alatt állunk, elég tanúbizonyságot szolgáltat arra, 
hogy hasonló kiegyezkedési kísérletek már sok
szor történtek, a melyeknek vége utóbb mindig 
más lett, mint várta volna a nemzet, inert a feje
delmek jó szándokát meg tudta hiúsítani az ár
mány. Én a múltból szoktam következtetéseket 
vonni a jövőre, és ha figyelembe veszem azt, hogy 
most is mutatkoznak már jelei azon párt működé
sének, mely 1848-ban is megakasztotta a nemzef 
fejlődésének keresztülvitelét; ha visszaemlékszem 
például azon bizonyos hadparancsnoksági ren
deletekre, a melyek itt e házban is érintve valá-
nak : akkor kétségtelen előttem, hogy ugyanazon 
párt jelenleg is, habár csak titokban, folytatja 
működését, ós épen ugy fogja megkísérteni min
den erejét, hogy azon rendszer, melyet az ország 
a belviszonyok fejlődésére, legczélszerübbnek tart, 
meg ne honosuljon e hazában. 

T. ház! Én első kelléknek a kormányban azt 
tekintem, hogy annak végrehajtó hatalma legyen. 
És mivel a többség véleményében épen a végre
hajtó hatalomra, azaz a hadseregre nézve. azt 

4 
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látom kimondva, hogy a magyar hadsereg ő fel
sége többi hadseregének kiegészítő része, s e fe
lett közös, a delegatióknak felelős birodalmi had
ügyminiszter rendelkezik ; a delegatiók intéz
ményében pedig azt látom, hogy a hadseregre 
szükségelt költségek ott fognak megszavaztatni; a 
bizottság többségének munkálatában végre azt 
tapasztalom, hogy ott még egy közös külügymi
niszter is fölállittatik : mindebből azt kell követ
keztetnem, hogy a hadsereg feletti rendelkezés 
legfőbb lényegében a magyar felelős kormány 
hatáskörének mellőzésével fog történni. Én nem 
először mondom ki azt, hogy a kormány, mely 
hadsereggel nem rendelkezik, nem független, ha
nem csak végrehajtó eszköze annak, a ki a hata
lommal rendelkezik. Már most : a ki függetlenül 
nem is intézkedhetik : mi felelősségre lehet azt 
vonni? 

Kimondottam ezt 1848-ban Pozsonyban az 
országgyűlés alatt az akkori miniszterelnöknek; 
később Pesten ugyanannak, midőn a nemzetőri és 
honvédelmi ügyekben titoknoka voltam; kimon
dottam azon nézetemet, hogy a nemzetőri institu-
tio nem felel meg Magyarország viszonyainak, ha
nem hogy mindaddig, mig Magyarország egy ki-
egészitett és minden szükséges testületekkel ellá
tott hadsereggel nem bír, mely parancsait kizáró
lag a magyar felelős minisztériumtól veszi, addig 
az alkotmány biztosítását, bármi írott törvények
kel, megerősítve nem látom. (A hol oldalon: ügy 
van! Igaz!) 

Tisztelt ház! A legkevesebb, a mit e tekintet
ben a nemzetnek követelnie lehet, az., hogy Ma
gyarország területén oly parancsok ne adathassa
nak ki a hadseregnek, melyek a felelős kormány 
tudta nélkül keletkeztek. E tekintetben engem 
azon dementi, mely a „Wiener Abendposf'-ban 
olvasható volt, ki nem elégít és épen nem nyug
tat meg. 

Ez talán megnyugtathatja az illető magyar 
honvédelmi miniszter úrnak azon érzékenységét, 
mely abból méltán keletkezett, hogy az ő mellőzé
sével és tudta nélkül adták ki e parancsokat; % 
nem nyugtathatja meg hazafiúi kebelének aggo
dalmait. 

Ezen eljárásból annak jelét látom, hogy, az 
előttünk testi szemeinkkel látott, nyilvános kor
mány mellett, még más erők is működnek. 

Tisztelt ház! Megvallom, hogy akkor, midőn 
a t. kormányférfiak a ház elé azon inditványnyal 

járul tak, hogy a hadsereg kiegészítésére 48 ezer 
ujoncz kiállítására hatalmaztassanak föl, én se a 
többség, se a kisebbség, vagyis elvbarátaim né
zetét ne osztottam. Én azt vártam volna, hogy 
a kormány sokkal nagyobb számú ujonczot fog 
kívánni az országtól, s hogy ezen nagyobb szá

mot arra fogja fordítani, hogy mindenekelőtt a 
magyar sorezredeket kiegészítse, hogy a fölösleg
ből oly hadosztályokat állítson, melyek a hadse
reg kiegészítésére mulhatlanulszükségesek, s hogy 
a még ezek fölötti fölöslegből átmenetet képezzen 
az átalános védrendszerre, melynek tökéletes vol
tát az ujabb események fényesen bebizonyították, 
melyet életbe léptetni nálunk is mulhatlanul kell, 
sőt alkalmaztatni is fog. Ha a kormány igy járt 
volna el, ha ez történt volna, a mostani ujonczo-
zásból mindjárt a honvédrendszer nőhette volna 
ki magát; ebben a nemzet bizonyítékát látta volna 
annak, hogy mindaz, a mi történik, a nemzet va
lódi megnyugtatására és az ország megerősítésére 
van szánva. 

Tisztelt ház ! Azt, hogy az átalános védrend-
szer az egyedüli rendszer, mely a mai politikai 
viszonyok közt egy államnak elegendő erőt köl
csönöz arra, hogy kültámadások ellen sükeresen 
megvédhesse magát : ezt vitatni ma már nem szük
séges. Hazánkra alkalmazva kiemeltem én ezt 
1861-ben. De az átalános védrendszert életbe lép
tetni úgy, hogy a nemzetiségi eszme és a nem
zetiségek tulajdonai és hajlamai figyelembe ne vé
tessenek, hogy a nemzetiségi factorok ebben áta-
lán ne működjenek: képtelenség. Azt követelni, a 
mit a budai hadparancsnokság második rendelete 
emiitett, hogy a hadseregnek activ szolgálatban 
levő katonái a polgároktól mesterségesen elkülö-
nittessenek, hogy a lakosság érzelmeivel meg ne 
ismerkedjenek, hogy azzal folytonos összekötte
tésben ne legyenek: ezt kívánni, valóságos képte
lenség : mert ha az átalános védrendszert életbe 
lépteti a kormány és az ország — és a melyet, mint 
fentebb mondám, életbe kell léptetnünk, ha csak 
azt nem akarjuk, hogy a hadsereg költségei alatt 
az ország jólléte egészen össze ne roskadjon, mig 
végtére a sereg tartására sem ju t semmi se — azt 
máskép keresztülvinni nem is lehet, mint az által, 
hogy a hadsereg illető osztályai kiállítási kerüle-
tök és megyéjük közelében legyenek elhelyezve ; 
és ekkor azt követelni a besorozottaktól, hogy ro
konaikkal, barátaikkal, ösmerőseikkel ne érint
kezzenek : valódi képtelenség; s e nézet a viszo
nyok ferde fölfogásából eredhet csak. 

De visszatérve a 67-es bizottságnak munkála
tára: ki kell emelnem azt, hogy azon egy jog, me
lyet a többség a hadsereg kiegészítésére nézve az 
országgyűlés részére föntartott, t. i. az ujonezmeg-
ajánlási jog, az átalános védrendszer behozatalával, 
kapcsolatban a delegatiókkal, illusóriussá válik. Az 
átalános védrendszer életbe léptetése mellett ugyan
is természetes, hogy a költség megkímélése tekin
tetéből az activ hadsereget oly csekély számra 
kell alászállitani, mely elégséges arra, hogy a be
sorozandó ujonczok begyakoroltassanak és béta-
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nittassanak, a katonaság többi része pedig, mint 
tartalék és honvéd, tűzhelyére tér vissza. Az activ 
seregnek létszámát tehát megváltoztatni s évenkint 
másként meghatározni nem lehet, mert külön
ben az egész rendszer romba dől. Egyébiránt e 
védrendszer maga azt követeli , hogy a hazának 
minden fia köteles szolgálni. A garantiát tehát ab
ban kell keresnünk, hogy a mi- elhatározásunkra 
bizassék a tartalékseregnek száma, hogy mely 
korosztályhaz tartozók Boroztassanak ide be, és 
melyek a honvédekhez, és szükség esetén a hon
védek mily száma hivassék be fegyver alá. 

De a delegatiók eszméjében az rejlik, hogy a 
külügyek iránti teendő egészen egy közös kül
ügyi miniszterre bizassék, ki a delegatiók által fe
lelősségre is vonathatik; a delegatiók az illető ok
mányok előterjesztését is kívánhatják : ezek 
tehát a külügyek menetelére határozó befolyással 
bírnak. Vegyük már most föl, ha a delegatio oly 
határozatot hoz, melynek folyán a külügyminisz
ter háborút kezd; és miután a költségek megsza
vaztattak, a közös hadügyminiszterrel a sorkatona
ság fölött intézkedik: képzelhető-e, hogy a nemzet, 
a háború meg levén kezdve, legjobb fiait veszni en
gedje és nem fogja azokat támogatni'? Ebből az 
következik, hogy a nemzet igen könnyen érdeke 
elleni háborúkba kevertethetik. 

Fen kívánom tartani az ország azon jogát, 
hogy maga határozhasson a fölött, mikor áll be a 
háború, vagyis a közös védelem esete, és határoz
zon erő fölött, melylyel ahhoz járulni kész: ezt kö
vetelhetjük mint olyan jogot, melyet alkotmá
nyunk szerint ősidőktől gyakorlott az ország. 

A delegatiók ügyében a külügyek vezetését 
voltam bátor fölemlíteni. 

Ha körültekintünk Európában, oly sajátsá
gos viszonyokat találunk , hogy alig hiszem , 
hogy a t. házban találkoznék valaki, ki csak némi
leg hat esztendőre előre ki tudná számítani, mily 
alakja lesz az osztrák birodalomnak ? 

Hogyha a német nemzet" egyesülésének pro-
cessusát tekintjük; ha tekintjük az olasz egyesülé
si processus azon végmozzanatait, melyek maDél-
Tyrolban nyilvánulnak; ha olvassuk azon ujság-
czikkeket, melyek Oroszországban megjelennek, 
és az osztrák-magyar birodalomban létező szláv 
nemzetiségeknek fölizgatására számitvák; és ha fi
gyelembe veszszük, hogy orosz lapokban nem je
lenhet meg semmi olyas, mint a mit a kormány 
megenged; ha e mellett a keleti kérdést figyelem
be veszszük: nem lehet tagadni, hogy nagyon ké
tes helyzetben vagyunk, és hogy mulhatlanul 
szükséges, miszerint akkor, midőn ezen bonyodal
mak megoldása bekövetkezik, Magyarország mint 
egy tömör test, mint egy magában kiegészített 
egész álljon itt. Hazám számára e tömör kieerészi-

test tökéletesen független kormánynyal kívánom 
föntartatni, hogy annak idejében szabad kezet tart
sunk fön magunknak szövetkezni azokkal, kikkel 
az idő szerint ezélszerü lesz. Én ezt ő felsége az 
örökös király, a dynastia, hazám és nemzetem ér
dekében egyaránt kívánom: mert ellenkező eset
ben oly harezokba bonyolittatnánk, melyektől 
azért tartok, mert a nemzetet, ha nem is tönkre ju
tás veszélyével, de mindenesetre érdekeinek cson
kításával fenyegetnék. 

Tisztelt ház ! Ezek azon nézetek, melyeket a 
külügyet és hadügyet illetőleg voltam bátor el
mondani. 

Nem vonom kétségbe Ő felségének, urunk ki
rályunk azon jogát, hogy ő a külügyekben az or
szágot és a nemzetet képviselje; nem vonom két
ségbe azon jogát, hogy a hadsereg fölött paran-
nokoljon, háborút üzenjen és békét kössön; hason
lóképen elismerem — a mint ez a kisebbségi vé
leményben is benfoglaltatik — hogy ezen teendői 
iránt megbízhasson más egyéneket is saját szemé
lyének helyettesítésére, és a munkát ezek által 
folytattathassa ; de határozottan kijelentem, hogy 

I a király több joggal másokat, mint a mennyivel 
! maga bir, nem ruházhat föl ; az 1848-diki törvé

nyek pedig ő felségének a magyar királynak e te
kintetben" jogát azzal korlátozzák, hogy minden 
ilyes teendői körül kiadott rendelkezésnél föltéte
lül kötötték ki azt, hogy azokat vagy az ő felsége 
személye mellé rendelt miniszter, vagy a magyar 
honvédelmi vagy más tárczabeli miniszter ellenje
gyezze. Már pedig a többség által tervezett javas-
lat mellett felelősségre vonhatása azon miniszté
riumnak, mely ily intézkedéseket ellenjegyez, el-
vonatik a magyar országgyűléstől és az oly tes
tületre ruháztatik, melyben Magyarország csak 
mint rész van képviselve és melynek másik része 
egészen másnemű, mondhatnám, sok tekintetben 
velünk ellen ellenséges irányú elemekből áll. 

T. képviselőház! Nem kivánok mindazokról 
szólani , mik a 67-es bizottság javaslata értel
mében a delegatiók hatásköréhez fognának tartoz
ni; hanem ha tekintjük azt, hogy a külügyek irá
nyát az fogja vezérleni, hogy a hadsereg és illető
leg a külpolitika költségeit az fogja meghatározni. 
hogy a kereskedelmi ügyekben döntő befolyást ő 
fog gyakorolni, hogy a birodalmi pénzügy elinté
zése — mint az az elaboratumban el van nevezve 
— t. i. a közös ügyekre vonatkozó pénzügy az ő 
teendője lesz^ha azon, hasonlólag a 67-es bizottság 
előterjesztésében foglalt joga lesz a delegatiónak, 
hogy mindezen kérdésekkel rokon tárgyakban ini-

j tiativával birjon: nem lesz-e ezen delegatióból idő-
j vei oly hatalom, mely minden más, az országgyűlés 
i lényeges, tettleges hatalmát absorbealni fogná ? és 
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nem fog-e ez nem sokára valóságos parlamentté át
alakulni ? 

Ha a 67-es bizottság javaslata értelmében 
ezen delegatiók a paritás elvén fognak is megál-
lapittatni, engem az koránsem képes megnyug
tatni. És e tekintetben helyesen mondotta , gon
dolom, Trefort Ágoston . . . (Fölkiáltások középről : 
Helyesen ?) Bocsánat! tévedtem: azt akartam mon
dani , hogy nem helyesen mondotta, hogy a dele
gatiók a demokrat elveknek jobban felelnek meg, 
mint eddigi institutióink. Ha a demokrat elemek
nek kell megfelelniük a delegatióknak — mi ter
mészetesen csak akkor fogna bekövetkezni , ha 
demokrat elveken, azaz átalános népszavazás utján 
fognának alakíttatni (Ellenmondás a jobb oldalon) — 
megengedem, hogy mások ily delegatiókban meg
nyugvást találnának; de kétlem, hogy czélirányos 
volna Magyarországra . és különösen a magyar 
nemzetiségre nézve, hogy oly parlamentbe men
jen be, minő — az osztrák népviszonyokat tekint
ve — átalános népszavazás utján létre jöhetne. Ezt 
ezélirányosnak , közöttünk , bizonyosan senki 
sem mondhatná, mert abból nagy veszély várna 
ránk, különösen épen a magyar nemzetiségre. 

Egyébként én az annyiszor magasztalt paritás 
elvét állandón fentarthatónak nem vélem : mert né
zetem szerint kétségtelen előttem az , hogy a de
mokrat elemek és elvek mindinkább fognak ter
jedni, és igy a jelenlegi paritás már annálfogva is, 
mert a mostani politikát mindenfelé az érdek ve
zeti , soká ezeknek befolyása ellen megvédhető 
nem lesz. 

Európa politikája az érdek politikája. Ennek 
ellenében nem hiszem fentarthatónak azt, hogy 
egy kisebb számú népség — száma tekintetbe vé
tele nélkül — saját érdekében ugyanazon sulylyal 
és befolyással bírhasson bizonyos közös ügyek 
elhatározásánál, minővel más népségek, melyek 
számra nézve majdnem kétszeresek, s a közös ter-
hekben is kétszeresen részesülnek, birandnak. 
Ezért én azt hiszem, hogy nem sokára be fog 
következni azon idő, midőn ama népek föl fognak 
szólamlani, és több befolyást fognak követelni és 
valószínűleg nyerni i s : és ez esetbe .Magyarország, 
vagy ha egyátalában lehetséges lesz, és absorbe-
áltatását nem fogja akarni, kénytelen leend ezen 
delegatiókból ismét kilépni, vagy magát azoknak 
alárendelni. Már pedig, én részemről legalább, 
inkább nem megyek oly helyre, melyből előbb-
utóbb vagy magam kényszerülök kilépni, vagy 
alárendeltetést szenvedni. 

De például, t. képviselőház! ha bekövetkez
nék azon eset, hogy az osztrák örökös tartomá
nyok népeinek egy része nem tartaná czélszerünek 
— mint azt Jókai t. képviselőtársam emlité — az 

cörökös tartományok részére tervezett közös dele-

gatióba bemenni, hanem magának az osztrák né
met örökös tartományok irányában oly állást 
vívna ki, mint kivívtunk mi ma teljes jogga l : ha 
csakugyan oly czélszerü ez a delegatió, vajon ő 
felségének, mint ezen államok közös fejedelmé
nek, nem kellend előbb-utóbb azon helyzetbe jut
nia, hogy ezen országoknak, melyek ily hasonló 
külön állást követelnek, hasonló jogot adjon? 
t. i. azt, hogy szintén a jogegyenlőség elvén saját 
delegatiókkal beszólhassanak ezen delegatiókba ? 
Ha ez bekövetkezik, hova jutott a "paritás elve ? 
Mindjárt kisebbségben vagyunk. Ketten lesznek 
egy ellen. 

Más példát vagyok bátor fölhozni, mi szerin
tem — a jelen európai viszonyok között — nem 
lehetlen. Ha például a keleti kérdés megoldása 
alkalmával a dunai fejedelemségek népei valamelyi
ke, nálunk látván legjobban biztosítva a szabad
ságot, polgári jogot, átalános szellemi és anyagi 
fejlődést — a mi jelenleg ugyan még egész átalános-
ságban nem található nálunk, de a mit nem aka
rok a lehetlenségek közé sorozni — mondom, ha ez 
ország szükségesnek vagy czélszerünek ismerné 
hasonló szövetségre lépni a most kötendő itteni 
szövetséggel, mint a milyenre épen most Német
országban több souverain állam Poroszországgal 
lép , hogy tudniillik állami létöket megtartják 
ugyan, de a souverainitás lényeges részét a porosz 
fejedelemre ruházzák á t ; ha, mondom, a dunai feje
delemségek népeinek valamelyike czélszerünek 
találná megkínálni Ő felségét a magyar királyt és 
osztrák császárt egy ily állással: bizonyosan nem 
fogná — már családja érdekében sem — elutasít
hatni. Ezen nemzet épen ugy követelhetné, hogy 
a jogegyenlőség elvén képviseltessék: s ekkor Ma
gyarország már igen nagy kisebbségben volna. 
(Helyeslés balról. Jobbról zaj.) T . ház! mindaz, a 
mi egy souverain alatt álló, független államok 
közös viszonyai, közös érdekek tekintetében elin
tézendő, teljes meggyőződésem szerint elintézhető a 
kormányok folytonos és a nemzeti képviseletek eset
ről esetre való érintkezése által, mint azt 1861-ben 
épen Pest belvárosa érdemteljes képviselője oly szé
pen adta elő. Ha a független kormányok az elő
terjesztendő törvényjavaslatokat — ha szükséges, 
ő felsége elnöklete alatt — egymás közt megvi
tatva elkészítik, ha ezen törvényjavaslatok a nem
zetek érdekében lesznek szerkesztve : akkor kétsé
get nem szenved, hogy az országgyűlések itt is, 
ott is elfogadják szívesen, és törvénynyé alkotják : 
s ezzel az egyenlő eljárás el lesz érve. Ha pedig 
netalán a kormányok nem tudták volna nézetei
ket elég bőven kifejteni: az országgyűlések eset
ről esetre különös küldöttség által vitathatják meg 
a kérdést, s ezután fogaz országgyűlés elé terjesz
tetni, a mint a javaslatban a kisebbség kívánja: és 
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ez esetben ismét gyakran létre fog az egyetértés 
jönni. De ha egyik vagy másik kormány vagy 
országgyűlés oly valamit követel, a mi ellentétben 
áll a másik nemzet érdekével, vajon lehet-e jog
gal követelni azt, hogy az a másik nemzet elfogadja 
ezt azért, mert a delegatiókban egy vagy két sza
vazattal kisebbségben maradt? 

T. ház! befejezem előadásomat. (Jobbról: He
lyes!) Tudom, hogy önök ezt szívesen fogják venni. 

Még csak az államadósságokra nézve leszek 
bátor röviden nézeteimet elmondani. {Halljuk!) 
Nem ezélom az iránt fejtegetésbe ereszkedni — 
mert hiszen az előttem számtalanszor elmondatott — 
hogy kötelességszerüleg államadósság átvállalásá
val a nemzet nem tartozik. De politikai tekintetből 
és méltányossági szempontból igen is készek va
gyunk az államadósság egy részét átvállalni; ezt 
már el is fogadtuk mindnyájan, nézetem szerint 
helyesen. Visszaemlékezem 1848-ra. midőn épen 
az, hogy az akkori kormány az akkori országgyű
lés elé nem terjesztette elegendő erélylyel az állam
adósságok részben elvállalását, hogy az akkori 
kormánynak ebbeli — bocsánatot kérek — gyen
gesége és mulasztása okozta leginkább azon szo
morú eseményeket, melyeket még ma is sinylünk. 
Énelőttem nem kétség: az államadósságok egy 
részét át kell venni; és erre hajlandó vagyok. 

De hallottam fölemlittetni azt,hogy az átveendő 
államadósságok mennyiségének meghatározásában 
alapul a jelenlegi adókulcs vétessék, s Magyarorszá
got annyi államadósság terhelje, mint mennyi a 
direct és indirect adó, mint egyik factor, az osztrák 
örökös tartományok direct és indirect adóját, mint 
a másik factort, az összes államadósságot, mint 
harmadik factort véve, Magyarországot aránylag 
terhelné. 

Én ezen elosztást igazságosnak el nem ismer
hetem és visszautasitandónak vélem, (Helyeslés hal
ról) és pedig azért, mert senki nem fogja kétségbe 
vonni, hogy azon terhekből, melyek az osztrák 
államot nyomják, a beruházások nem azon arány
ban tétettek Magyarország részére, mint az osztrák 
tartományokra. Mert tény az, hogy a bevett adó
kulcs sokkal kedvezőtlenebb a magyar korona or
szágaira, mint az ausztriai birodalomra. Én tehát 
az adósságok átvállalásánál csak is két fő factort 
ismerek: először azt, hogy mennyi adót vagyunk 
képesek fizetni; és másodszor azt, hogy mi marad 
akkor fen, ha az ország saját szükségeit fedezte. 
(Halljuk!) 

T. ház ! Ha egyszer meg van azon összeg álla
pítva, a melyet Magyarország további anyagi meg
rontása nélkül évenkint az állampénztárba, t. i. a 
magyar állampénztárba fizethet: akkor mindenek
előtt meghatározandónak vélem azon összeget, 
mely a beladministratióra, igazságszolgáltatásra, 

a népnevelésre, a kül- és hadügy költségeinek fede
zésére, és anyagi viszonyaink felélesztésére mul-
hatlan szükséges; és csak azon többlet, mely azon 
tul fen fog maradni , képezheti azon összeget, 
mely államadóssági kamat és tőke törlesztésére 
fordítandó. Ha többet vállalunk el, olyas valamit 
tettünk, a minek becsülettel megfelelni képesek 
nem vagyunk, s ez hitelünket emelni nem fogja. 
Mert ki számítás nélkül azt mondja, hogy 
derűre borura a más adósságát elvállalja és fizeti, 
az komoly fizetési szándékkal nem bírhat; hanem 
az, a ki szigorú számítás után meghatározza, hogy : 
„Annyit, meg annyit képes vagyok fizetni, és eny-
nyit elvállalok az adósságból, és e fizetést becsü
lettel teljesíteni akarom" : az hitelt nye r ; s ily eljá
rással bízvást hitelre fogunk találni azon tőkék 
megszerzésénél, melyekre saját országunk beruhá
zására szökségünk van, mert ez utón a pénzvilág 
bizalmát meg fogjuk nyerni. 

Volt szó arról — ha jól emlékszem, Tolname
gye egyik érdemes képviselője emiitette föl épen 
a mai ülésben — hogy a meglevő államadósságok 
közösen kezeltessenek a delegatiók controlja alatt. 
Valami ilyesmit mondott , mert hamarjában nem 
tudtam följegyezni. Igen közel áll előttünk a 
példa. Ha meg fogunk azzal elégedni, hogy csak 
a kamatok fizetésére határozunk summát, s ezt 
fogjuk fedezni, és az adósságot közösnek tekint-
jük. akkor majd sokkal nagyobb teher maradhatna 
ránk, mint a mennyit eredetileg átvállalni gondol
tunk. Mondám, igen közel áll előttünk a példa: 
egy királyság vált el a birodalomtól a nélkül, 
hogy egy garas adósságot vitt volna magával. K i 
állhat jót azért, hogy ez általam ecsetelt politikai 
helyzet nem ismétlődik-e ? Ezen esetben az állam
adósság, mit közösnek elvállaltunk, megmarad 
nyakunkon, mig végre annyi lesz a fizetni való, 
hogy nem fogunk yele birni. Én tehát az állam
adósságból nem csak a kamatot és tőketörlesztést, 
mit fizetni tartozunk, hanem azt is szükségesnek 
tartom meghatározni, hogy mennyi az ennek 
megfelelő tőke? és minemű? és ezen tőkét, mint 
tiszta magyar államadósságot kívánom tekinteni. 
(Helyeslés balról.) 

T. ház! Épen a mai ülésben, ha jól tudom, 
Trefort, Ágoston barátom monda azt , hogy „a laj-
tántuli népek hajlamában, alkotmányos létünk 
iránti hajlamukban, biztosítékot lát arra nézve, 
hogy a mi alkotmányunk szabadon fog fejlődni.;í 

Én is figyelemmel kisértem ujabb idők
ben a lajtántuli népek tanácskozásait ; de, na
gyon sajnálom, én más eredményt látok ki abból. 
En azt tapasztaltam, hogy a bécsi reichsrath-
ban oly nyilatkozatok történtek * Magyarország 
irányában s a magyar nemzetről, melyeket én 
barátságosaknak egyátalában nem nevezhetek; s 
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nem is tartom kívánatosnak, hogy addig, mig 
ezen érzés le nem csillapul, mi azon helyzetbe jöj
jünk , hogy egymással közel érintkezésben vitat
kozzunk. 

Az idő megérlelheti az ilyes viszonyt; de va
lóban ma még az ingerültség — az én keblemben 
legalább — sokkal nagyobb, semhogy nekem ked
vem volna Skene, Kuranda s a többi bécsi urak
kal együtt ülni és együtt szavazni. 

De az állam érdekének fölfogásában is , az 
osztrák és magyar között igen lényeges különb
ség van. 

E különbség szintén a legújabb időszakban 
tapasztalható volt. Tudja mindenki, hogy mikor 
a háború szerencsétlenül folyván, a hadseregnek 
Bécs alatt kellett volna megütközni, az alsó-auszt
riaiak és a bécsiek, csakhogy kedves Bécs váro
sukat minden kellemetlenségtől megmentsék, bé
kekötésre forcirozták a kormányt, épen csakhogy 
Bécsnek semmi baja se történjék. 

Ha Magyarországot hasonló eset éri, képzel
hető-e, hogy akad magyar ember, a ki akár egy 
város, akár egy vidék, akár saját vagy családja 
érdekének tekintetéből képes volna azt követelni, 
hogy az állam s a nemzet érdeke alárendeltesse
nek az ő speciális érdekének? 

A különbség köztünk nagyon nagy ! 
Én jövőnket csak abban látom, hogy Magyar

ország ezentúl is fennen hirdesse azon elveket, a 
melyek a magyar nemzetet máig föntartották. 

Ha mi a kor eszméit irjuk zászlónkra, és azok 
mellett harczohmk; és ha levernek, tűrünk; ha 
fölemelkedünk, ismét magasra emeljük zászlóin
kat : ekkor élni fogunk, és minden fondorlat híjá
ba lesz. 

Akkor majd szövetkezni fognak azon, a per
sona! unióban, személyes egyéniségét megtartó 
Magyarországgal, a körülöttünk lakó népek sok
kal szivesebben, mintha azokat, a kik nem néme
tek, a németeknek, vagy a kik nem magyarok, a 
magyaroknak kivánnók alárendelni. 

Pártolom a bizottság kisebbségi véleményét. 
(Éljenzés a hal oldalon.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Kautz Gyula! 
Kautz Gyula : Szabadjon nekem is röviden 

szavazatomat a bizottság többségi javaslata mel
lett indokolnom s egész átalánosságban azon főbb 
nézpontokat jelzenem, melyekből e nagy s komoly 
megfontolást* igénylő kérdés fölfogásában kiin
dulok. Előrebocsátom azonban, hogy se a ház 
türelmével visszaélni , se a speciális vitatásra 
tartozó kérdések elemzésébe ezúttal bocsátkozni 
nem fogok. (Helyeslés.) Ugy hiszem, igen nagy 
mérvben egyszeríísiti és könnyíti az e tárgybani 
elhatározást, ha magát azon föladatot, melynek 

megoldására a jelen országgyűlés kiválólag hivatva 
van, élesebben veszszük figyelembe. 

E föladat, igénytelen nézetem szerint az : visz-
szaszerezni és uj biztosítékokkal ellátni hosszú 
időkön át fölfüggesztve volt alkotmányunkat, s 
ezzel állami függetlenségünk s országos önállósá
gunkra vonatkozó törvényeink hatályát. Másfelől 
közreműködni önnön érdekünkben egy hazánkat 
is magában foglaló, nemes küldetésü, de nagy 
politikai tévedések s nehéz, sok csapások által 
megzilált monarchiának újjáalakításában. Újjá
alakításában úgy, hogy az a szabadság és consti-
tutionalismusnak és Kelet-Európa mind jobban 
kifejlődő autokratikus status-alakzataival szemközt 
támaszát és védhajlékát, általunk és velünk az 
európai új egyensúly egyik sarkkövét és nehézke
dési pontját, mindenek fölött pedig nemzetünk 
állami existentiájának, politikai és műveltségi sú
lyunk s háboritlan önálló fejlődhetésünknek egyik 
biztositékát képezze. 

A föladat, szükségtelen is mondani, nehéz, de 
nemes és kiváló jelentőségű is. Nehéz, mert évszá
zados bűnök s ballépések helyrehozásáról, önkény
uralom és rövidlátó államférfiúi kontárság által 
sarkaiból kiforgatott közjogi létalapok líjjászerve-
zéséről, megbomlott erők újból egygyéfűzése s 
alakításáról, súlyos és súlyosnak látszó ellentétek 
kiegyeztetéséről van szó. Nemes és nagyjelentő
ségű meg azért, mivel, ha megoldatik, egy számos 

Í jogsértések által érdekeiben megrövidített s azért 
sorsával elégedetlen, s ép az e körüli küzdelmek
ben legjobb erőit elfecsérelni kényszerült nemzet
nek fejedelmével s az ezt szintén uraló szomszéd 
népekkel való kibékülése, új frigyre lépése, és így 
erőteljes előbbrehaladása is lehetségessé leszen; a 
magyar államtestben évtizedek óta ejtett nehéz 
sebek behegesztetnek; egy nagy s gazdag erőele
meket rejtő birodalomban a szabadság és alkot
mányosság elveinek tér és hajlék nyittatik; egy 
szép napokban megkezdett, de a rajok következett 
viharok miatt fenakadt nagy államkérdési műnek 
befejezése lehetővé válik, s félelmetes mérvben 
megfogyott erkölcsi és anyagi fölvirágzás írj alap
jainak megvetése itt is, amott is megkönnyittetnék. 

Szemben már most azon kérdéssel, melyike 
az előttünk fekvő közösügyi javaslatoknak nyújt 
legtöbb kilátást e föladatok megoldására: nem tar
tózkodom azon meggyőződésemet kifejezni, hogy 
a majoritási javaslat az, melyet kielégítőbbnek s 
legczélravezetőbbnek lehet tekinteni. 

Okaim erre nézve a következők. 
A többségi munkálat nem idegenkedik azon, 

nézetem szerint, specificus magyar szempontból is 
helyes és igazolt eszmétől, hogy e térségen, hol a 
magyar és osztrák tartományok foglalnak helyet, 
ez átmeneti fokponton nyugati és keleti Európa 
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közt, egy erős, tekintélyes monarchiának fenál-
lása politikai, közgazdasági és culturai szükséges
ség. Nem ugyan oly monarchiáé, mint az volt, 
mely Königgratznél ama súlyos katastrophális ve
reséget szenvedte, hanem olyané, mely a szabadság 
s igazi alkotmányosság alapjaira épitve, népeinek 
biztosított szabad fejlődéséből, erkölcsi és anyagi 
elégiütsége s ragaszkodásából meríti létezése föl
tételeit, olyané, minő világrészünk e vidékeire 
nézve a 19-ik század annyi nagy statusférfiának, 
egy Canningnek, egy Peelnek, Thiersnek és Hum
boldtnak s mindenek fölött halhatatlan Széche-
nyinknek lelke előtt lebegett, mely a keleteurópai 
autokratikus és szabadságellenes tendentiának erős 
ellensúlyozójául és gátfaláúl szolgáljon, s olyané, 
mely a magyarság állami existentiája és önálló 
politikai léte biztos keretét képezze, s nekünk, 
évszázadok óta mostoha gyermekként tekintett faj
nak, igazságot szolgáltasson s magváulés nehézke
dési pontjául Szent István birodalmát ismerje el. 

Csatlakozom továbbá a többségi javaslathoz 
azon okból, mivelt ez utóbbi hazánk közjogi állá
sát az uralkodóház orsaágai és tartományai körében 
szabatosabban, s szoros ragaszkodással alaptörvé
nyeink- és szerződéseinkhez, valamint az újkori 
államélet visszautasithatlan követeléseinek illő 
számbavételével jelöli ki, és ugyanakkor, midőn 
egy nagyobb birodalom-test fenállása és bizton
sága minden nagy föltételeit megvalósítja s midőn 
a nagyobb „egésznek" erejét emeli, az e nagyobb 
egészben foglalt önjogu kisebb „egésznek" is 
jogkörét kiegésziti, erejét fokozza és tekintélyét 
emelendi. 

A többség munkálata, nézetem szerint, helye
sen tűzi ki azon nagy irány- és határpontokat és el
veket, melyek szerintMagyarország a fejedelem és 
annak többi birtokai iránt, és viszont ez utóbbiak 
és az uralkodó Magyarország iránt szerződés
szerű kötelmeiknek eleget tenni hivatvák. Föl
állítja az alaprajzot, mely által az 1526, 1608, 
1687, 1723, 1741, 179% és 1848-ban megkezdett 
és folytatott nagy államrendezési munka a mi ja
vunkra és a mi érdekeinkkel megegyezőleg befe
jeztethetik ; áttér a meddő negatió és a gravami-
nalis politika kietlen teréről a positivitás gyümöl
csözőbb terére; több jogokat és befolyást biztosit 
számunkra, mint a melylyel valaha birtunk állami 
ügyeink intézésében a nélkül, hogy csak egyet is 
föladna, vagy csorbítana sarkalatos jogainkból; 
nem félti hazánkat a szabadabb és éltetőbb legü 
nemzetközi áramlatok közé bevinni; nem bontja 
meg, vagy rontja le azon nagy bolti vezetet, me
lyen a monarchia politikai épülete nyugszik; mé
lyebb érteményt és teljesb elismerést tanusit a 
modern statusélet és emberiségi haladás nagy elő
feltételei iránt, s világosságot, rendet és rendszert 

hoz oda, a hol tizennyolcz év óta csak chaos és a 
rendezett rendszertelenség uralkodott. 

A többségi javaslat adja tovább kezünkbe 
az ariadnei fonalat, melynek segítségével közel 
két évtized óta fenálló bonyodalmak és viszálko-
dások tömkelegéből valahára kibontakozhatunk. 
Ennek alapján válik az annyira óhajtott és szük
séges kiegyenlítés nagy müve lehetségessé; ezzel 
érendi végét a nagy statusjogi per, mely köztünk 
és az uralkodó, meg ennek többi országai közt oly 
hosszú idők óta folyt, s mindkét fél már majdnem 
végső erőkimerülésére vezetett. 

Mindezeken kivül azért is szavazok a majori-
tási javaslat mellett, mert benne látom évszázadok 
óta az első igazán nagy és bátor — nem me
rész — magyar állampolitikai initiativát arra 
nézve, hogy a nemzetnek igazi európaijelentőségü 
állás szereztessék, egy nagy mentő tényt, melyért 
utódaink — nem, mint némelyek hiszik, átkozni, 
hanem áldani fogják a kezdeményezők emlékét; 
mig másfelől oly tervezetnek tartom, mely a ma
gyarság politikai életereje, szívóssága, megrout-
hatlansága iránti erős meggyőződés és bizodalomra 
van épitve, oly tervezetnek, melynek egyik leg
nagyobb és legigazibb gondolata az, hogy azon 
kapcsolat, melyben e javaslat alapján leendünk 
egy más birodalommal, a gondolható valamennyi 
kapcsolatok közt, a mi helyzetünkben, ránk ma
gyarokra nézve okvetlenül a legelőnyösebb s a 
legkevésbbé veszélyes; meg az, hogy folytonos 
éberségre és hazafias erőkifejtésre utalván ben
nünket , azon nagy erkölcsi rugók és factorok sza
kadatlan működésben létét föltételezi és követeli 
részünkre, melyek egyedül képesek nemzeteket 
erősekké, szabadokká és halhatatlanokká tenni. 

Szándékom volt jelen igénytelen felszólalá
som alkalmával különösen azon ellenvetésekre is 
kiterjeszkedni, melyek a többségi javaslatot illető
leg főleg közgazdasági és állampénzügyi szem
pontból a t. túlsó oldalon tétettek. Miután azon
ban ezt inkább látom helyén akkor, a midőn 
az érdeklett pontok a részletes vita alkalmával 
egyenkint és tüzetesen vétethetnek figyelembe, s 
a t. ház türelmét tovább igénybe venni sem akar
nám : e részben csak azon megjegyzésre szorítko
zom, hogy a többségi javaslat anyagi érdekeink 
tekintetében nem foglal magában semmit, a mi a 
nemzet önálló közgazdasági kifejlődését, állam
háztartásunk nemzeti irányú szervezhetését, s az 
e tekintetekbeni szabad rendelkezési jogunkat le-
hetlenitené, vagy csorbitaná. (Helyeslés) Sőt in
kább e téren is annyit biztosit számunkra, hogy 
a szó teljes értelmében úrrá és gazdává leszünk 
saját házunkban, és kezünkre jut mindaz, a mi 
szükséges, hogy hazánk közgazdaságilag is erős 
s virágzó álladalommá válhassak. 
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E nézpontokból kiindulva, egész terjedelmé
ben a majoritás javaslatát fogadom el, és ajánlom 
a t. háznak figyelmébe. (Elérik tetszés és helyeslés a 
jobb oldalon.) 

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

Az ülés végződik d. u. 2 % órakor. 

CIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. marczius 23-dikán 

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

Tárgyai: Bemutattatnak : Oroszhegyi Szabó Józsa térvénye magyar konzulságok fölállítása iránt Törökországban ; ba
ranyai községeké maradványföldi kamatok fizetése alóli fölmentésök iránt; Bogáros községé dohányültethetésért; a Pelegrin testvérek 
panasza Mai'só Pál és Korányi Károly ügyvédek ellen. A pénzügyminiszter jelenti Gödöllő megvételét a magyar koronajavak közé. A 
67-es munkálat átalános tárgyalása tovább foly. A kormány felel a szerb határon állítólag öszpontositott hadak iránti kérdésre. 

A kormány részéről jelen vannak : Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért,; később 
Andrássy Gyula gr., Eötvös József b., Festetics György 
gr., Wenckheim Béla b. 

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

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A tegnapi jegyző 
urak fogják működésöket folytatni. A tegnapi ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a marczius 
2 2-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

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

Oroszhegyi Szabó Józsa Ciprus szigetbeli ot-
toman ezredorvos, a külföldön tartózkodó magyar
honi alattvalók érdekei tekintetéből a szomszéd ke
leti birodalomban magyar consulatusok fölállítá
sát kéri elhatározni. 

Baranyamegyei Egerszeg, Monyorosd, Ten-
gericz . Babarcz, Szőkös , és Hegy-Szent-Márton 
községek bírái az üszögi urodalomban, községei
ket a maradványföldek után kivetett kamatok meg
fizetése alól kéri fölmentetni. 

Torontálmegyei Bogáros községe 200 hold 
dohány ültetését kéri megengedtetni. 

Pelegrin István, János sat. hét osztozatían s 
részben kiskorú testvérek, abaujmegyei csécsi la
kosok, Marsó Pál szepsi ügyvéd, jelenleg torna
megyei törvényszéki ülnök és Korányi Károly kas
sai ügyvéd által, Sándor István elleni 21 ft. tőke 
behajtásánál kizsarolt 118 ft. ügyvédi dij és per

költség, a mellett az elveszett 21 ft. tőke, 33 ft. 
95 kr. saját költségeiket rajtok megvétetni, ellenök 
s esetleg társaik ellen nyomozást rendelni, s őket 
megfenyíttetni kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter úr akar 
előterjesztést tenni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
A magyar pénzügyek kezelését átvéve, kötelessé
gemnek ismertem a magyar szent korona vagyoni 
állásáról magamnak kellő tudomást szerezni. Ezen 
alkalommal tudomásomra jött azon körülmény, 
hogy a koronái uradalmak után, az urbériség meg
váltása, szőlődézsmaváltság és egyéb értékesíté
sek fejében, nevezetes összegek folytak be és fog
nak befolyni, melyek nagyrészt föídtehermente-
sitési kötvényekben helyeztetnek el. Miután a ha
zai törvények a koronái javak állomanyainak sér
tetlen megőrzését rendelik: hogy ezen, a koronái 
vagyonhoz tartozó érték, mely előbb ingatlan bir
tok természetét viselte, ezen természetét vissza
nyerje : ő felségéhez tett alázatos fölterjesztés foly
tán, ő felsége kegyesen elrendelni méltóztatott, 
hogy mindazon tőkeérték, mely koronái jószágok 
után befolyt, vagy ezután be fogna folyni, ingat
lanban helyeztessék el. (Átalános élénk tetszés.) 

Gondoskodni kellett ennélfogva egy urada
lom szerzéséről, mely czélból alkudozásba bocsát
koztam a londoni „General Company for the pro-
motion of Land credit" meghatalmazottjával a 
Pesthez közel fekvő és jelenben Pesthez vasút ál-




