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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-
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tal kapcsolt gödöllői urodalom megvétele iránt; 
(Élénk tetszés) miután ezen 29,290 holdat tartal
mazó, tehát 2 '/5 négyszög mértföldet tevő, kiter
jedt kastélylyal ellátott, jól fölszerelt és nevezetes 
mellékjövedelemmel biró uradalom megvételét, a 
kialkudott 1.840,000 ft o. é. és bankjegyekben, 
ezélszerünek és hasznosnak véltem, ezen nézete
met a minisztériumnak előadván, az azt magáévá 
tévé. A minisztérium ezen javaslatát ő felségének 
folterjesztvén, ő felsége ezen uradalom megvételét 
engedélyezni méltóztatott, azon kikötéssel, hogy 
a vételár lerovására fordíttassanak mind azon tőke
értékek, melyek a koronái uradalmakból már ed
dig befolytak vagy még ezután fognak befoly
ni ; (Átalános tetszés) továbbá, hogy a miniszté
rium a koronái vagyonban történt ezen változást 
az országgyűlésnek bejelentse, és a koronái va
gyonnak ezen földbh'tokban növekvése annak ide
jében beezikkelyeztessék. (Elénk helyeslés.) 

Ezek folytán van szerencsém a tisztelt ház
nak kijelenteni, hogy a tegnapi napon a magyar 
szent korona számára a gödöllői uradalom megvé
tetett. (Elénk tetszés) Áll pedig ezen uradalom Gö
döllő, Kerepes, Dány, Isaszeg helységekből és az 
egerszegi, besnyó'i, balati. szentgyörgyi, nyír
egyházi, szentkirályi és bagi pusztákból. A vétel 
kiterjed minden beruházásokra, függő termésre, ne
vezetes mellékjövedelmekre, a melyek évi bére 
húszezer forintot halad, ingóságokra, melyek közt 
legnevezetesb a 12,000 darabból álló birka-ál
lomány, 

A minisztérium annak idejében föl fogja a 
tisztelt házat kérni az iránt, hogy a gödöllői urada
lom, mint a magyar korona elidegenithetlen bir
toka, törvénykönyvünkbe beigtattassék. A minisz
térium eziránt a törvényjavaslatotbeadandja. (Áta
lános élénk helyeslés.) 

E l n ö k : Most a 67-es munkálat fölött foly
tatjuk a tanácskozásokat. 

Dimitrievics Milos jegyző: Qhyczy Ig-
nácz! 

GhyCZy I g n á c z : T. ház! Hazánk történeté
nek három utolsó századában veres fonalként vo
nulnak át azon kisérletek, melyek alkotmányának 
és függetlenségének megsemmisítésére voltak irá
nyozva. E kisérletek nem egyszer nyiltan, egye
nesen tétettek, de mindannyiszor alkalmid szolgál
tak a nemzetnek megsértett jogainak — ha kellett— 
nyílt ellenszegüléssel is védelmére kelni. Számo
sabbak és veszélyesbek voltak azonban azok, me
lyek titkon és alattomosan intéztettek az alkotmány 
és függetlenség aláásására. Mert ily esetekben a 
kormány törvény szabta formái megtartattak 
ugyan, közegeinek azonban a lendület idegen, a 
kormány törvényes körén kívül álló tényezők által 
adatván, a népnek túlnyomó nagy többsége a kor-

KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 6 % . IV. 

mány gépezetének a szabott módon működése ál
tal megnyugtatva, azt pedig, mi a színfalak mögött 
rejlik, nem ismerve, évek hosszú során át, az al
kotmányt és függetlenséget még akkor is teljes ép
ségben fenállóknak hitte, midőn azok már aláásva 
és alapjaikban is meg voltak ingatva. 

Messze vezetne és vissza is élnék a t. ház tü
relmével, ha, az imént mondottak illustratiójára, e 
századok történetének részletes fejlődésébe eresz
kedném. Kell azonban, hogy megemlékezzem egy, 
hazánk nemzetközi állására legnagyobb befolyást 
gyakorolt eseményről, mely bár apáink figyelmét 
egészen ki nem kerülte is, általok mégis fontossá
gához képest eléggé méltányolva nem volt: értem 
az ausztriai császári czimnek akkori felséges ural
kodónk általi fölvételét 1804-ben, és azzal össze
függésben az osztrák birodalom megalakítását 
1806-ban. Mert a felséges uralkodó ház által bir
tokolt országok összességére vonatkozólag a politi
kai életbe ezidő óta átment azon elnevezést: „auszt
riai birodalom" a bécsi kormány fölhasználta 
arra, hogy az örökös tartományokban szintúgy, 
mint a viszonyainkkal vagy épen nem, vagy csak 
igen felületesen ismerős külföldön azon téves esz
mét Igyekezzék terjeszteni, hogy a birodalom meg
alakulása a magyar álladalom önállását és függet
lenségét paralyzálta s nullificálta, az a birodalomba' 
beolvasztva, és a politikailag önálló és független 
államok sorából ki van törölve, ki van szorirva; s e 
törekvésnek — daczára annak, hogy az 1804 aug. 
17-dikei kibocsátvány hazánk jogait, törvényeit és 
alkotmányát biztositván, a magyar sz. korona or
szágainak államjogi állása előbbi állapotában vál
tozatlanul megmaradt , és hogy az 1806 sept. 
7-dikei manifestumban azok még csak fölemlítve 
sincsenek, hogy az ország azt, hogy része legyen 
a birodalomnak, soha el nem ismerte, az ellen 
minden alkalommal tiltakozott, az tehát jogos alap
pal, teljességgel nem bír — e törekvésnek, mondom, 
eredménye mégis volt annyiban, a mennyiben 
tény, hogy míg hazánkat csak a múlt századokban 
is az európai önálló és független államok közé so
rozva találjuk, királyának az európai hatalmassá
gok hadat nem egyszer üzentek, követei az 
1748-diki aacheni és 1701-diki slstovi békeköté
sekben részt vettek, a politikai élet hasonló nyil-
vánulására 1804-en innen többé nem akadunk. 

Az 1848-diki törvények által kívánt a nemzet 
e bajain segíteni, bevágni az útját azon alkotmá
nyára és függetlenségére veszélyes kísérleteknek, 
helyreigazítani ezen téves fölfogást és azért föl
szabadítani kormányát a rá nehezedett idegen 11-
dércz nyomásától, megismertetni Európát minősé
gével és természetével azon kapcsolatnak , mely 
hazánk és a b i roda^m közt a fejedelem személyé
nek ugyanazonosságánál fogva fenáll, és így nyíl-
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vánvalóvá tenni, hogy arra nézve IH-dik Károly
nak 1713-dikiedictuma, bár azt híresztelni még ma 
is szeretik, érvény nyel nem bir, hanem pragmatica 
sanctióját egyedül a reál-uniót nem ismerő 1 723-
dik évi I. és II-dik t. czikkek képezik. 

Ezen törvényeknek fejlődése azonban mega
kasztatott, mielőtt hatást akár egy, akár más irány
ban gyakorolhattak, s bekövetkeztek a szenvedés, 
tűrés és hallgatás keserű napjai, melyek 18 évnek 
lefolyása alatt csak egyszer szakadtak meg, s akkor 
is rövid ugyan, de a végre mégis elégséges időre, 
hogy 1861-diki két rendbeli fölirataiban megír
hassa a nemzet 48-diki törvényeinek magya
rázatát. 

Midőn tehát most ő felségének fejedelmi böl-
esesége és igazságszeretete bennünket az alkot
mány visszaállításának küszöbére vezetett, és így 
nem csak lehetővé, de kötelességünkké is vált föl
fogni a fonalat ott, a hol az 18 évvel ezelőtt meg
szakadt : csak ezen kötelességemnek vélek megfe
lelni, ha a napi renden lévő tárgyhoz hozzá szólani 
bátorkodván, kijelentem, hogy az imént fejtege
tettek nyomán a 67-es bizottság kisebbségének vé
leményét pártolom: pártolom pedig azért, mert bár 
a pragmatica sanetióból, mint elfogadott közös alap
ból, indul is ki, annak a kelletinél tágabb értelmet 
nem tulajdonit, abból oly következtetéseket nem 
von le, melyek közjogunk szempontjából meg nem 
állhatnak; nem ismer közös ügyeket, csak közös ér
dekeket ; nem közös minisztériumot, delegatiót, és 
mégis megfelel a gyakorlati czélszerüség igényeinek 
is annyiban, a mennyiben kimutatja az utat az 
egyértelmüleg eldöntendő ügyeknek esetről esetre 
leendő elintézésére; a védelem eszközeit, a kül- és 
hadügy vezérletét, az ország hadserege jogosult lé
tezésének kimondása mellett, a közös fejedelem 
kezébe teszi ugyan le, minden egyéb államügyeket 
azonban saját töi'vényhozásának és alkotmányának 
tart fen; gondoskodik végre arról, hogy hazánk 
a külföld előtt is képviselve legyen úgy, mint azt 
történelmi múltja és koronájának fénye megkívánja; 
mind ezek által pedig kifejezést ád azon elévül-
hetlen jogos igénynek, tudatni Európával, hogy él, 
élni akar, és elfoglalni azon helyet, mely őt ál
lamai sorában századok óta megilleti. (Helyeslés a 
hal oldalon.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Bujanovics Sándor! 
BujanOVicS Sándor : Tisztelt ház! Két sza

kaszát különböztetem én meg országgyűlési tevé
kenységünknek : egyik a már szerencsésen megha
ladott védelmi ; a másik , melynek köszöbén a 
képviseló'káz jelenleg áll, az alkotás stádiuma; — 
és valamint a védelmi téren az egyedüli álláspont, 
melyhez ragaszkodnunk lehetett és kellett, kizáró
lag a törvényes jogi álláspont volt, úgy nem 
habozom kijelenteni, miszerint az alkotás terén „a 

jogi alap megóvása mellett, én a czélszerüségi po
litikai szempontokat, egyéni meggyőződésem meg
állapításánál, irányadóknak ismerem el. 

E két szempontból ítélem én meg állásunkat, 
} föladatunkat: alkotmányunk visszaállítása és biz

tosításának törvényes, és a birodalmi kapcsolat
ból folyó mellőzhetlen exigentiák tekintetet érdem
lő politikai szempo ntjából; és a felelősség első 
sorban állami önállásunk megóvása, másod vo
nalban az ausztriai birodalom alkotmányos recon-
stitutiója irányában terhel. 

A közös ügyek kérdése azon főfontosságu 
momentum, melynél az általam elfogadott szem
pontok iránt kitűnő tekintettel, gondos figyelem
mel kell viseltetnünk. 

Fentartanunk és biztositanunk^llami önálló
ságunkat, és számba vennünk a birodalmi kapcso
latból folyó, tagadhatatlanul létező közös viszo
nyoknak, a birodalom alkotmányos kormányzata 
által szükségkép megváltozott kezelési módját: ez 
a jelen nehéz föladata; és kétség kivül nem annyi
ra a j o g , mint a czélszerüség, az állampolitika 
kérdése. 

A közösügyi bizottság többségének előttünk 
fekvő javaslata nézetem szerint a föladatot meg
nyugtatókig oldja meg ; félre nem ismerhető czélja 
ezen javaslatnak, a birodalmi kapcsolat fentartása 
mellett, állami életünk biztosítása az alkotmányos 
asztriai birodalomban. 

Az állami kapocs fentartása, a múltnak vajmi 
kevéssé biztató tévedései és káros balfogásai da
czára . számba sem véve ezen kapocs törvényes 
természetét, helyzetünknél fogva, melyet az euró
pai népcsaládban, geneticailag és földrajzilag elfog
lalunk, egyaránt kívánatos és szükséges. T. képvise
lőtársunk Jókai Mór,mlnap tartott előadásában,a töb -
bi között hazánk teljes, önálló, független fenállása 
lehetőségét, szerencsés földrajzi helyzetünkből kö
vetkezteti ; az én meggyőződé sem szerint, valamint 
hazánk népiségi viszonyai, és független önálló ál
lami alkalulásra kedvezőtlen földrajzi helyzete, 
elődeinket már a múltban szövetkezésre ösztönöz
ték; ugyané tényezők jelenleg is szorosabb szö
vetkezésre, és lényegesen a nyugatra utalnak. Az 
állami kapocs föntartása mélyen érzett politikai 
szükségességétől áthatva, föladatunk nem ezen ka
pocs gyengítése és lazítása, de inkább állami éle
tünknek ezen kapcsolat korlátai közti biztosítására 
irányul. 

A régi formák között ez már alig lehetséges; 
a haladó kor mellőzhetlen igényei és kívánalmai, 
s a lajtántuli népek alkotmányos kormányzata 
szükségkép uj formákat ad ezen állami kapocsnak, 
s bár e formák ellentéteseknek, összeférhet etlenek-

1 nek látszanak önállóságunkkal és a lkotmányunk-
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kai, azok valóságban csak az alkotmányosság ter
mészetes folyományai. 

Igaz, ismeretlen volt a közös ügyek kérdése 
a múltban közjogunk terén, de ismeretlen csak 
azért, mert, hazánknak többször nyilvánult meleg 
óhajtása daczára, a lajtántuli népek alkotmányos 
kormányzata elődeink alatt soha életbe nem lé
pett, s ennek folytán a közös ügyek meghatározá
sának szüksége múltban soha fen nem forgott. Né
zetem szerint azonban, midőn a közös ügyeket 
körvonalozzuk és alkotmányos kezelésöknek mó
dozatát megállapítjuk, nem állítunk föl uj alapokat, 
nem teremtünk uj viszonyokat, de építünk, fejlesz
tünk a helyzet kényszerűségénél fogva, a törvé
nyeinkben gyökerező és az alkotmányos szabad
ság elvein nyugvó alapokon, és teszszük ezt nem
zeti és közgazdasági, eddig elhanyagolt érdekeink 
megóvása tekintetéből. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Mig a törvény terén állunk, némely közös 
ügyek létezését, mint az alaptörvényeink által i 
megállapított állami kapcsolat jogi és természetes | 
folyományát, el kell ismernünk, a mint hogy el is j 
ösmerjük. De ezen közös ügyeken kívül, a polgá-
rosult népek anyagi és szellemi érdekközössége i 
mai fejlett állapotában, az ipar és kereskedelem [ 
terén kölcsönösen visszaható ezerszeres összeköt- | 
tetések közös érdekeket szültek «- melyeknek föl
bontása, rideg elzárkózás általi mellőzése, anyagi 
érdekeink veszélyeztetése nélkül, alig lehetséges, 
melyeknek tovább fejlesztése és fentartása anyagi 
érdekeink fölvirágoztatása szempontjából okvetle
nül szükséges. 

Nem bocsátkozva, a vitatkozás jelenlegi átalá-
nos stádiumában, ezen ügyek és érdekek szabatos 
körvonalozásába, de létezésüket elismerve, az al
kotmányos szabadság és szabadelvüség vezérelvei
nél fogva lehetetlen mást óhaj tanom, mint hogy ezen 
ügyek kezelésére minden érdekelt és jogilag hi
vatott tényezők alkotmányosan közreműködjenek. 

Természetes következménye ez a lajtántuli né
pek alkotmányos kormányzatának, melyben én sa
ját alkotmányunk legszilárdabb támaszát, biztosi
tékát vélem föltalálni; s mit a házban elvileg mind
nyájan óhajtunk, mit hazánk törvényhozása több 
izben ki is fejtett, annak én gyakorlati következ
ményeit is szívesen elismerem: értem a szabatosan 
körvonalozott közös ügyeknek, az egyenjogosult-
ság alapján, kölcsönös megegyezés utján megálla
pított alkotmányos kezelését, mely kezelésben én 
nem jogföladást, jogvesztést, de jogszerzést, jog
biztositást látok. (Ellenmodás a bal oldalon.') Ismé
telve mondom, jogbiztositást, jogszerzést látok, 
biztosittatván a közjogi állásunk, földrajzi helyze
tünk és kiterjedésünk fontosságánál fogva ben- ] 
nünket méltán és jogilag is megillető hathatós be-1 
folyásunk azon nagyfontosságú közös állami és! 

nemzetközi ügyekre nézve, melyek elintézésére a 
múltban befolyásunk, corpus jurisunk lapjainak 
holt betűi kivételével, a gyakorlatban semmis, 
v a g y i g e n csekély vala. (Helyeslés a jobb oldalon.) 
De ha ezen közös ügyek elintézésére befolyásunk 
súlyának mérlegbe vetését, mint bemiünkat jogi
lag is megilletó't, méltán vindicáljuk, lehetetlen a 
lajtántuli népeket ezek elintézéséből kizárni akar
nunk: hiszen kirekesztésük által, ezen ügyek közö
sek lévén, irányukban vagy kényuralmi elvet állí
tanánk föl, vagy elszigeteltségi és különválási ál
lást foglalnánk el, a mi pedig érdekeinkkel bizo
nyára össze nem fér. 

A föladat tehát, a közös ügyek elismerése és 
alkotmányos kezelésök szükségességének megál
lapítása után, ezen kezelés oly módozatának meg
határozása, mely által, állami önállásunk megóvá
sa mellett, az alkotmányos fejlődés a birodalom 
mindkét felében, egymástól függetlenül, lehetővé, 
hatalmi állásunk szilárddá, és azon állami kapocs, 
mely mindnyájunkat egy fejedelem kormánya 
alatt egyesit, mindnyájunkra nézve előnyössé, 
kedvessé, s egyszersmind azon szerencsétlen ha
gyományos politikai irány, mely minden sikeret-
lensége daczára, a kivihetetlen sajátszerű varázsá
nál fogva ellenünkben a múltban századokon át 
következetesen alkalmaztatott a birodalomnak 
öszpontositása, egybeolvasztásunk általi egysége
sítése, az alkotmányosság leple alatt is lehetetlen
né váljék. 

Elismerem, hogy ezen módozat helyes elta
lálása és megállapítása a megoldásra váró föladat 
legnehezebb, legtöbb óvatosságot igénylő pontja; 
ez azon pont, melynek hibás megoldása állami ön-
állásunkat legkönnyebben, koczkáztatbatja: azért fi
gyelmünket kiválólag arra kell irányoznunk, ne
hogy a közös ügyek intézésére szerzendő befo
lyásunk árán állami önállóságunk veszélyez
tessék. 

A közös ügyek iránt kiküldött bizottság több
sége munkálatának fő érdemét én épen abban talá
lom, hogy e két, látszólag egymással ellenkező 
eszmét szerencsésen kiegyezteti: mig a dualismns 
és paritás elvének szigorú alkalmazása által, befo
lyásunk méltányos és jogos arányban biztosíttatik. 
addig a delegatiók eszméjének fölállítása által ál
lami önállóságunk csak újból kimondatik és szilár-
dittatik. A delegatió eszméjében én veszélyt nem 
látok, mert annak hatásköre különben is szorosan 
meghatározott kormányzati tárgyakra szoritkoz-
kozván, él bennem nemzetem irányában annyi bi
zalom, hogy azon kétszeres választási retortán 
átment testületet , mely hazánk nevében fog 
a közös ügyekre nézve intézkedni, melyet az er
kölcsi felelősség roppant súlya kötelezend . 
él bennem, mondom, azon biztos hit, hogy ezen 

5* 
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testület nem foghat nemzetellenes irányban mű
ködni. 

Méltánylom, bár nem osztom azon aggodal
makat , melyek e kérdés körül fölmerültek: ál
lami önállóságunk megóvása iránti féltékenység 
azon tiszteletreméltó és általam is hőn ápolt érze
lem, melyből ezen aggodalmak esiráznak. A leg
szebb elveken nyugvó elmélet valódi értelmét, 
gyakorlati horderejét az élet határozza meg, s ez 
vajmi könnyen meghazudtolja a legtökéletesebb 
elméletet i s : azért az alkotásnál kiválóan a politi
kai élet terén soha sem káros az óvatosság, a félté
kenység bizonyos foka. De valamint az óvatosság 
minden haladás szükséges előkészítője, ugy a túl
ságos féltékenység minden szabadabb, gyorsabb 
fejlődés, rideg, áthághatlan akadálya. 

Nekem,a múltból merített tanulságaim követ
keztében, a jövőre nézve ezen többségi munkálat 
elfogadása tekintetében nincsenek aggodalmaim. 
Ha a történelem tanúsága szerint Magyarország 
népeinek alkotmányos érzülete és SZÍVÓS kitartása — 
gyakran ellenséges kormányféríiai, mindig el
lenséges politikai irányzat ellenében — képes volt 
századokon át megtartani, megvédeni alkotmányát, 
önállóságát: nem kétlem, hogy most, midőn a 
viszonyok hatalma a birodalom súlypontját szük
ségkép Magyarországra ruházza, közjogi fontossá
gát fokozza, midőn azon elvi ellentét, mely az 
alkotmányos Magyarország és absolut irányú 
bécsi kormány közt fenállott és minden nemzeti 
fejlődést megakadályozott, midőn ezen elvi ellen
tét végleg megszűnt, nem kétlem, hogy Magyar
ország, kiterjesztett alkotmánya teljes élvezetében, 
felelős kormányával élén, könnyebben, biztosab
ban meg fogja tudni védeni önállóságát minden 
csapás ellen. (Helyeslés a jobb oldalról.) 

Fő alapelve a közös ügyi bizottság többsége 
javaslatának, itt is, a Lajtán tul IS. R valódi alkot
mányosság, s ez fokozni fogja a birodalom népei
nek érdekegységét. Közös erővel fogunk a jövő
ben visszautasítani minden alkotmányellenes táma
dást ; minmagunkban bízva. törvényeinkre hi
vatkozva, ugy mint eddig, ezentúl is el fogunk 
hárítani minden, önállóságunk ellen intézett csa
pást. Veszély csak úgy érhetné nemzetünket is, a 
lajtántúli népeket is , ha egyenetlenkedve, nem 
oldanók meg megnyugtatókig az annyi bajt oko
zott, életműködésünkön rágódó közjogi viszálya
inkat. 

Föladatunk és felelősségünk teljes tudata, 
hazánk és a birodalom mellőzhetlen érdeke, a kor 
intő szava egyaránt ösztönöz arra, hogy a múlt 
keserű emlékeit feledve, és azokon mindkét rész
ről okulva, sürgetöleg járuljunk azon alkotmányos 
épület fölállitásához, mely a korunkban oly köny-
nyen keletkezhető viharokkal bátran daczolva, 

úgy nekünk, mint a lajtántúíi népeknek is, biz
tos menhelyül szolgáljon. 

Mindezek meggyőződésemnél fogva így 
állván ; 

minthogy a közös ügyeket, mint az alaptör
vényeink által megállapított állami kapocsnak jogi 
és természetes folyományait elismerem ; 

minthogy ezen közös ügyek, és az érdeke
inkből folyó közös ügyek alkotmányos kezelését, 
és elintézésökre nézve az érdekelt és jogilag hivat
kozott tényezők egyenjogú befolyását az alkot
mányosság vezérelveinél fogva szükségesnek elis
merem • • 

minthogy a paritás elvének alkalmazása ál
tal befolyásunk megóvását, a delegatió eszméje 
által állami önállásunkat biztosítva látom ; 

minthogy az alkotmányos élet fejlődését, 
anyagi és szellemi ereje gyarapodását, a birodalom 
mindkét felében egyiránt óhajtom; 

minthogy mindezt a közös ügyi bizottság 
többsége javaslatának elfogadása által elérhetőnek 
vélem: azt a részletes tárgyalás alapjául elfoga
dom. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Dimitrievics Milos jegyző: Bónis Sámuel! 
(Halljuk !j 

BÓniS S á m u e l : Bírnék bár a szónoklatnak 
szivet és értelmet megragadó hatalmával, a jelen, 
szőnyegen levő tárgy vitatásánál azzal nem élnék, 
mert azt tartom , hogy a jelen kérdést nem föllel
kesüléssel, hanem higgadt és elfogulatlan észlelés ut
ján lehet csak szerencsésen megoldani. (Helyeslés.) 
Alkotmányos életünknek egy olyan pontjához ju
tottunk, hol a követendő ösvény megválasztásánál, 
ha akár a föllelkesedés paroxismusának, akár a 
határozatlanság dermesztő hidegének adunk befo
lyást, egyaránt káros hatása lesz annak, (ügy van!) 

Előttünk ez ösvény követésére három útmu
tató tétetett a ház asztalára. Az egyik a 67-es bi
zottság többségének munkálata, a másik a kisebb
ség véleménye, és a harmadik azon indítvány, melyet 
Madarász J . és több képviselőtársaink aláirtak. 
Igyekezni fogok az észlelés hideg szemüvegén 
ezen előttünk fekvő munkálatokat megvizsgálni, 
és vizsgálatom eredményét, midőn szóval fölfej
tem a t. ház előtt, igyekezni fogok előadásomban 
azon higgadt modort követni, a melyet a tárgy 
fontossága igényel, igyekezni fogok a várakozó 
haza irányában, kényes helyzetünkre figyelve, 
azon óvatossággal élni, mely a tárgy fontosságá
nál szükséges. 

Azt tartom, kötelessége a képviselőnek, ha 
véleménye valamelyik tervvel meg nem egyez, 
azt nyíltan előadni. Előadhatja véleményét a nél
kül, hogy a tervezőt ez által hazafiatlansággal vá
dolná; megmondhatja, hogy ez vagy ama terv 
hazánk függetlenségét veszélyezteti, és megmond-
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hatja ezt a nélkül, hogy mondataiból azon logikai 
következtetés folyna ki, melyet Bánó J. képviselő 
társunk fölállított. O ugyanis azt állította, hogy 
ha az fölállitta tik, hogy ez a haza függetlenségét 
veszélyezteti, azok, a kik e terv pártolói, a haza 
ellenségei. Megvallom, e következtetést én soha 
helyesnek nem tartom. Ezen logikai következte
tésnek csak akkor volna helye, ha az emberek 
csalhatatlanok volnának. Ha fölteszünk egy csal
hatatlan embert, és annak tervét veszszük szem
üveg alá, elmondhatjuk, ha az ő terve rósz, 
hogy ő ellensége a hazának. mivel csalhatatlan 
lévén, akaratában rejlik a terv roszasága. Véges 
embereknél ily logikai következtetést vonni nem 
lehet, nem szabad. (Helyeslés.) Ilyen logikai kö
vetkeztetés, hogy legkevesebbet mondjak, nem fér 
össze a keresztyéni türelemmel. Ezt a logikát a 
bal oldal soha logikájának el nem fogadhatja. {He
lyeslés) Az ily logika a többség irányában gyűlö
letet, a kisebbség irányában üldözést, s ha a több
séggel a hatalom is párosulna, máglyát vonna 
maga után. (Ügy van!) 

Fölszólalok tehát, fölszólalok azért, mert kö
telességemnek tartom fölszólalni; fölszólalok azért, 
mivel szükségesnek tartom, hogy az ellenvéle
ménynek is fölszólaljanak. 

Maga t. barátom Bánó József azt monda: 
vagy lesz ebből a tervből törvény, vagy nem. 
Maga is coneedálja : lehet eset, hogy törvény 
belőle nem lesz. Én is azt mondom, úgy áll a 
dolog : vagy lesz belőle törvény, vagy nem. Ha 
lesz belőle törvény, tisztelni fogom azt azon tisz
telettel, melylyel a fenálló törvények irányában kö
telesek vagyunk. S ha hazám alkotmányos fáját 
lombositja, akkor áldani fogom azokat, a kik e 
törvényt létre hozták. Ha ezen törvény mellett 
hazám fája elsatnyul, igyekezni fogok ezen tör
vényt, ha még akkor birok a törvényhozásnál leg
kisebb befolyással, megváltoztatni. Ha ez létre nem 
jő, ha törvénynyé nem lesz, jelen fölszólásunknak 
legalább meglesz azon haszna, hogy miután akkor, 
mint ő maga is állította, ott leszünk, a hol vol
tunk, azaz egy uj kiegyezkedési kísérlet pontján, 
meglesz, mondom, az a haszna, hogy megmutatja 
a hazának azt a pontot, melyre állani kell. 

Ezek azok, mikkel körvonalozni akartam 
azon módot, melyet fölszólalásomban követni fo
gok. Most a tárgy érdemére térek. (Halljuk!) 

Egyetértek b. Eötvös képviselő és miniszter 
úrral abban , hogy szükséges legelsőben a kér
dést tisztába hozni, ha vajon szükséges-e az 1848. 
III . t. ez. 13. §-ban értelmet nyert közérdekeket 
bővebben praecisirozni, szükséges-e azoknak keze
lési módját megállapítani? Ez, vélekedésem sze
rint, többé nem kéi-dés; ebben határozott a ház, 
határozata folytán munkálkodott a 67-es bizott

ság. Ezen munkálat eredménye, és a kisebbség 
véleménye, s az ezzel kapcsolatban levő indítvá
nya Madarász József képviselő társunknak tétetett 
a ház asztalára. Tulajdonképen tehát az a kérdés: 
vajon a részletes tanácskozás alapjául a ház előtt 
tárgyalás alá kitűzött három munkálat közül me
lyiket fogadjuk el ? Hogy választásunknál szeren
csések lehessünk és szerencsésen határozhassunk, 
szükséges, vélekedésem szerint, legelsőben prae-
cisiroznunk azt, mire volt tulajdonképen az a 67-es 
bizottság kiküldve? 

Azon 67-es bizottság, vélekedésem szerint 
arra volt kiküldve, hogy a 48-ki törvények II I . 
t. ez. 13-ik szakaszában kifejezést nyert közös 
érdekeket bővebben praecisirozza, és azoknak ke
zelési módjára nézve részletes véleményt adjon. 

Ezen kérdések praecisirozása szükséges volt 
azért, mivel az ország szükségét látta annak, hogy 
a pragmatica sanctió értelmében fenálló, haza és 
trón közötti frigy tovább is fenálIhasson, hogy a 
pragmatica sanctióban kifejtett együttbirtoklásra 
és az ebből folyó kölcsönös védelemre mód és esz
köz nyújtassák. Ez volt, és nem egyéb, a bizott
ság kiküldésének czélja. Hogy a választásnál sze
rencsések lehessünk, szükséges meo-vizsgálnunk, 
vajon a három munkálat közül melyik közelíti 
meg legszerencsésebben a czélt? Szükséges meg
vizsgálnunk azt is , vajon ezen munkálatok egyike 
vagv másika nem ment-e tul az elébe szabott ha-
táron? Es ha a határon tulment, szükséges meg
vizsgálnunk azt is, vajon minő elkerülhetlcn szük
ségesség birta a bizottságot arra, hogy e határon 
tulmenjen ? Ezt kisértendern meg rövid beszé
demben előadni. (Halljuk!) 

A 67-es bizottság munkálatával egy kapcso
latban beadott indítványra Madarász képviselő
társamnak löviden csak annyit mondok, hogy 
arra nézve véleményemet tökéletesen kifejezte 
Tisza Kálmán képviselőtársam, s annak bővebb 
részletezésébe nem bocsátkozom. A mi a 67-es bi
zottság többségének véleményét illeti. én felőle 
azon véleményben vagyok, hogy a kérdés meg
oldásánál a bizottság többsége a határon tulment, 
mely elébe szabatott: mert a helyett, hogy megkí
sértette volna a 48-ki törvények III . t. czikkének 
13. §-a részletezését és a kezelési mód meghatá
rozását a pragmatica sanctió nyomán, projectéi 
egy ujabb frigyet, mely többé nem a personál 
unión alapszik, egy ujabb frigyet, mely frigy ő 
felsége örökös tartományai ós Magyarország kö
zött szándékoltatik köttetni. Midőn ezen projectu-
mot tette, azt hiszem, hogy a szükségesség vitte 
rá, hogy azt tegye; de lássuk azon szükségessé
get, mely egy uj frigy létrehozatalát parancsolja, 
egy oly frigy létrehozatalát, mely körül, megval
lom, igen aggódva kell eljárnunk: mert minden 
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szerződésnek természetes kelléke az, hogy a szer
ződés a felek közös megnyugvását birja; mi pedig 
még a másik fél nyilatkozatát eddig nem tudjuk; 
és mindaddig, mig azt nem tudjuk, igen természe
tes, hogy ezen szerződés csak projeetum marad, s 
hogy igen óvakodva kell eljárnunk, mert a mint 
tegnap hallottam, ezen szerződési projeetum még 
csak kezdete a kezdetnek. 

És ha már a kezdetben kénytelenek vagyunk 
az opportunitás szempontjából föladni némely 
közjogunkat, vajon, kérdem, később nem fogunk-e 
oda sodortatni, hogy közjogaink közül sokat föl
adjunk ? Ezen aggodalom fogott el engem, s en
nélfogva egy ujabb szerződés létrehozásánál én 
mindig óvatos vagyok. 

Igen sokat hallottam említtetni, hogy hazánk 
geographiai fekvése, hazánk statistikai állása nem 
olyan, hogy Magyarország magában fenállhas-
son: belátták ezt őseink, és időről időre több íz
ben frigyet kötöttek a kölcsönös védelem tekinte
téből. Ezt elismerem ; de ha egy frigy szükséges
ségét belátom, óvakodó vagyok annak megköté
sénél, s különösen szemügyre veszem azt, vajon a 
frigy megkötésénél annyi hasznot nyerek-e,a meny
nyi hasznot viszont adok ? Eddigi frigyeink, hogy 
legszerencsésebbek lettek volna, nem mondhatom. 
Nem mondhatom pedig azért, mert bátran merem 
állítani, hogy Magyarország a maga részéről több 
vér- és pénzáldozatot hozott frigyese mellett, mint 
a mennyi előmenetelt nyert attól. Magában mu
tatja ezt azon körülmény is, hogy frigyesünkkel 
még a fenlévő törvények megtartása fölött is örö
kös harezban kellett lennünk. De azon törvények
nek, melyek megtartása mellett eddig harczoltunk, 
elégtelenségét nem mutatja az, hogy meg nem 
tartattak; s midőn azokon változtatni akarunk, az 
igen rósz argumentum, hogy ha az hozatik föl, 
hogy ezek a törvények nem léptek életbe, és így 
változtatni kell azokon: mert az minden ujonan 
hozandó törvényre is állhat. Énszerintem a törvé
nyek ha jók, meg kell azokat tartani, és nem kell 
azokon változtatni, hanem életbeléptetésükön kell 
igyekezni. Azért én azt mondom, hogy azt a régi 
frigyet, melyet a pragmatica sanctió alapított, a 
personal-uniót föl ne adjuk. 

Annak szükségét látom a mostani európai 
conjuncturák mellett, hogy a kölcsönös védelmet 
és az abból folyó közös érdekeket praecisirozni 
kell ; hanem én azt a personal-unió alapján óhajta
nám praecisirozni, (Helyeslés balról) és megvallom, 
nem látom annak szükségét, hogy azon alapot fél
benhagyva, uj alapra lépjünk. 

Tovább megyek. A többség véleménye túl
lépte a határt, mert a kezelésnél ezen uj frigyből 
származó közös érdekeknek egy oly módját ajánl

ja, mely mód az ország önállóságát némi részben 
korlátolja, t. i. a delegatiókat. 

Mondatik ugyan erről a delegatióról, hogy az 
nem parlament. De kérem, mi tehát? Igaz, hogy 
nem neveztetik parlamentnek; de némely ügyek
ben bir annyi hatalommal, mint a parlament: bir 
határozási joggal, még pedig olyan határozási jog
gal, a melyben Magyarország parlamentjének 
többé szava nem lesz; bir végrehajtó közegekkel, 
még pedig bir felelős végrehajtó közegekkel. S ezen 
közegek kinek felelnek? Felelősek neki. Hol lát
tunk valaha példát alkotmányban arra, hogy a 
minisztérium felelős másnak legyen, mint parla
mentnek? Szerintem tehát, ha nem nevezzük is 
parlamentnek ezen delegatiót, voltaképen az még
is parlament. Ha áll az, a mit itten Bartal György 
barátom mondott, hogy ez kezdete a kezdetnek, és 
visszaemlékezem a múlt ülésszakban tartott igen 
tartalomdus beszédére, és látom, hogy ennek már 
sok pontja beteljesedett : félek tőle, s aggódom, 
hogy ezen delegatió kezdete a kezdetnek, és félek 
hogy parlamentté növi ki magát; közös parlament
nek barátja pedig nem vagyok; s ha közös par
lamentünk lesz, az önállóságunkat, függetlenségün
ket bizonyosan absorbeálni fogja. (Helyeslés balról.) 

Ezek azok, a mikben,gondolom én, hogy tul-
ment a határon véleményében a bizottsági többség. 

Tulment még a határon a többség véleményé
ben, mivel némely olyan tárgyakat is közös keze
lés alá ad, habár ezeket közöseknek maga sem 
mondja, a mely tárgy ak különben a közös érdekek 
közé nem tartoznak. Ilyen a kereskedelem, de ilyen 
különösen a statusadósság. Már kérdem, ha én va
lakinek csak méltányossági szempontból, és nem 
jogi szempontból, kívánom adósságát megosztani, 
hog}^ lehet azt követelni, hogy ezen megosztott, 
általam elvállalt adóssági részlet ővele közösen 
kezeltessék? Hogy lehet ebből a hitelnek jöven
dőreközösségét következtetni? Ez,megvallom,olyan 
kérdés, melytől félek, hogy a helyett, hogy segi-
tenénk mind a trón, mind pedig az országon, jö
vendőnknek ártani fog. Nekem ugyanis az a néze
tem, hogy Magyarországnak és a rajta uralkodó 
felségnek érdekei legjobban megóvhatok ágy, ha 
a magyar pénzügy és a magyar hadügy osztatla
nul kezünkben marad; s bár ez utóbbi tan ellen, 
különösen a hadügyx'e nézve, sokszor hallottam 
azt mondatni, hogy meg nem állhatna ő felsége 
trónja, ha Magyarországnak külön hadserege len-
net": de legyek bár rósz jósló, én azt mondom, hogy 
azon ponton állunk, hogy ő felsége trónját, és ez 
által az együtt országolhatás eszméjét is csak úgy 
ótalmazhatjuk meg, ha Magyarországnak különálló 

I hadserege lesz; úgy ótalmazhatjuk meg, haMagyar-
1 országnak pénzügye önmagáé lesz, és hitele érintet-
' lenül a maga kezében marad. (Elénk helyeslés balról.) 
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Most engedje meg a t. ház. hogy ezeket előre 
bocsátva, véleményemet előadjam a kisebbség vé
leményére nézve. (Mattjuk!) A kisebbség vélemé
nye mindazon kérdésekben, melyek, az 1848. III . 
t. ez. 13. §-a szerint^ mint közös érdekek tekint
hetők, és azoknak kezelési módja iránt részletes 
véleményt ád. Hallottam mondani azt: nem ma
radhatunk a puszta negatió terén. A ki ezen véle
ményt olvasta, nem mondhatja róla, hogy a nega
tió terén áll, mert benne részletes vélemény van 
adva. 

Ezen munkálatban a mellett, hogy ez a ba
jon segíteni igyekszik, fen van tartva a pragrna-
tica sanctió és az azon alapuló personal unió elve. 

Én tehát, ha összehasonlítást teszek a kettő 
között, miután a fenforgó czélnak ez is megfelel, 
régi alapjogainkat nem korlátozza: a kisebbség vé
leményét fogadom el a részletes tárgyalás alapjául. 
(Éljenzés a bal oldalon.) 

TÓth Vilmos j e g y z ő : Szász Károly! 
SzáSZ K á r o l y : T . ház! A vitatkozások ily 

előre haladt pontján, midőn az érvek mindkét ol
dalról nagy részben már ki vannak merítve, csak 
az elmondattakat gyarlóbban ismételni nem akar
va, föl sem szólalnék, ha nem érezném a felelőssé
get, mely egyenkint mindenikünk vállát ily rop
pant fontosságú döntvény előtt terheli, s ha nem 
akarnám világos nyilatkozásom által én is ma
gamra venni belőle az engem illető részt. Igény
telen fölszólalásomat azonban a t. ház s az illető 
képviselőtársaim engedelmével némi szerény polé
mia alakjába öltöztetem a túlsó oldalon fölhozott 
némely érvek ellen, melyeket, midőn megjegyzés 
nélkül nem hagyhatok, azok során alkalmam nyi
lalld magára a tárgyra nézve is előterjesztenem in
dokaimat, melyek engem a bizottsági többség mun
kálatának elfogadására bírtak. 

Magamévá teszem t. képviselőtársam Kegle-
vich Béla gr. azon három követelményét, melye
ket ő a törvényhozáshoz intéz, s melyek szerinte : 
1) a fenálló alkotmány megvédése; 2) annak idősza
konkinti fejlesztése; s 3) a nemzet önfentartásának 
s jövendője biztosításának kötelességérzete. Csak 
hogy, ellenkezőleg a t. képviselő úrral, én épen a 
többségi munkálatot látom olyannak, mely e há
rom igény mindenikének megfelelhet: ez megőrzi 
alkotmányunk lényeges alapelveit, tovább fejleszti 
azt a kor igényei szerint, s egyedüli előttem az 
adott viszonyok közt lehetségesnek látszó mód ön-
fentartásunk s jövőnk biztosítására. Mert — nem 
szólva a harmadik külön indítványról, melyet Ma
darász képviselő úr és társai nyújtottak be, s mely 
e követelményeknek merevül csak elsőjéhez ra
gaszkodik s a más kettőről tudni sem akar — a bi
zottsági kisebbség munkálatában sem látom a czél-
szerüségnek oly előnyeit, nem különösen a kivi-

hetőségnek azon sine qua non-ját, mely engem 
ahhoz hajlandóvá tehetne. Hogy például a részle
tes tárgyalásra tartozó számos lehető kifogások 
közül csak egyet emlitsek, a kisebbségi munkálat 
31-dik pontja arra sem ad semmi választ, mi tör
ténnék akkor, ha az ott emiitett esetben a küldött
ség meg nem egyezhetvén, az eltérő javaslatokat 
további tárgyalás és elhatározás végett a két or
szággyűlés elé terjesztendi, mi történik, mon
dom, ha a két országgyűlés tovább is megmaradna 
előbbi eltérő nézetei mellett ? Igazán ismételhet
ném az ezen házban oly nagy zajt költött, de igen 
alapos kérdést: quid tune'? De nem tartom szük
ségesnek egyenkint czáfolni t. képviselő úr néze
teit, melyekkel a többségi munkálatot ostromolja, 
midőn azok részben önmagokat megezáfolják. 
Igen, mert a t. képviselő úr az olyas szorosb egye
sülést Ausztriával, minőnek ő a többség által javas
lóit módot nevezi, veszélyesnek tartja jövendőnkre 
nézve. S miért? Kétségkivül Ausztriától s annak 
ránk nézve elnyomó hatásától tar t , azaz Auszt
riától , melyről néhány perczczel később maga bi
zonyítgatja, hogy az ily kajicsolat által nemhogy 
erősbbé válnék, mint most, de sőt veszteni fog szi
lárdságából. Én ezt nem mondom: mert napon
kint gyöngülő szövetségesnek ép oly kevéssé akar
nám keresni barátságát, mint olyannak, melynek 
tulnyomóságától félhetnék. Azért akarok a biroda
lom túlsó felével azon paritás alapján szövetkezni, 
melyet a többségi munkálat kijelöl. 

Tisztelt barátom Jókai Mór attól tart, hogy 
„ha a Lajtán tul nem sikerül megalakítani a ré
szünkről tervezett delegatió másik felét: akkor 
azon jogok, melyeket a magyar országgyűlés a 
delegatiókra ruházott, sequestrálva maradnak és 
absolut módon fognak elintéztetni/"' De t. barátom 
aggodalma azonnal megszűnnék, ha figyelmére 
méltatná a többségi munkálat azon alapföltételét, 
mely a 24 és 25-dik pontokban foglaltatik, mi
szerint az egész közösügyi tervezet csak akkor lép 
tettleg életbe, ha mind itt, mind ott teljes és va
lódi alkotmányosság lesz, azaz ha valóban létre 
jön az alkotmányos öszhangzat a birodalom két 
fele között. A magyar országgyűlés még eddig épen 
semmi jogot sem adott át a delegatióknak; s ha a 
kiegyezés létre nem jő, nem is fog a fél-delegatióra 
semmi jogot ruházni, mi aztán sequestrálva ma
radhatna; meg sem alkotandja e fél-delegatiót, 
mert hisz egyedül magával csak nem fog közös 
ügyet csinálni. Hanem igen is fog némely dolgo
kat a delegatiókra bizni akkor, ha a birodalom 
mindkét fele rendben lesz, mi ha be nem követ
keznék, marad minden a régiben. S épen ez bizto
sítékunk ar ra , hogy a kiegyezés létre fog jönni : 
mert, ha mi meggyőződtünk, bogy a birodalom 
közös érdekeit az eddigi határozatlan módon többé 
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czélszerüen intézni nem lehet, bizony meggyőző
dött arról a birodalom túlsó fele is. (Helyeslés) 

Jókai barátom képzelő tehetségének ragyogó 
szülöttei az egész hazával együtt engem is gyakran 
ragadnak bámulatra ; de teremtő lángeszének, 
melylyel a történetet újjáalakítani birja, találé
konysága iránt soha sem viseltettem őszintób bá
mulattal, mint a mióta azt hallottam tőle, hogy 
hazánk geographiai helyzete szerencsés. Az ere
detiséget e mondattól eltagadni nem lehet. Én 
legalább most hallom először. S miután t, bará
tom nem tartá szükségesnek be is bizonyítani, 
szabad legyen nekem igen röviden illustrálnom azt. 
Háromszáz esztendeig a török torkában voltunk, 
s egymagunknak kellé egész Európa helyett mel
lünkön fölfogni kelet tengerhadának szakadatlan 
ostromát — kétségkívül e szerencsés geographiai 
helyzet következtében. Most éjszakon egy óriás 
rémként ólálkodik, s talán ha Halicsra sikerül rá
vetnie medvetalpát, közvetlen kedves szomszédunk 
leend egyik felől; a másik oldalon egy nagy Né
metország tömörül szemeink előtt; a harmadikon a 
délszláv birodalom fenyegető árnyrajzai emelked
nek ki a düledező Porta málló romjainak por-
füstjébol: s mi e három egymással ellentétes hata
lom közé geographiai helyzetünknél fogva olyfor-
mán vagyunk beszorulva, mint a dió a diótörőnek 
két oldala és srófja közé. Kétségkívül ez az a sze
rencsés geographiai helyzet, melynek Jókai bará
tom örvendez; s nem tudom, bámuljam-e vagy iri
gyeljem szerencsés véralkatát, mely szerint épen 
ezen helyzetből meríti egyik érvét arra. hogy 
„Magyarország minden támasz nélkül, maga ere
jén is képes fenállani." Versben .én is irtam valaha 
ilyneműt, (Aialános és élénk tetszés) de itt prózá
ban ennyi okos ember hallatára, ismételni nem 
merném. (Derültség.) Sőt kimondom hitemet, hogy 
e szerencsés geographiai helyzetben három szom
széd közül valamelyiknek szövetségét kellene ke
resnünk még akkor is, ha egyikkel már meg nem 
volna szövetségünk, melyet most csak szorosab
ban akarunk körvonalozni. A harezos jobban ma
gára csatolja fegyverét, paizsát, mikor a csatába 
kell indulnia. 

Nem tehetem, hogy Ivánka Imre képviselő
társam előadására is egy-egy észrevételt ne te
gyek. (Hátijuk!) O azt mondja az államadósságok 
kérdésében, hogy, miután hazánkat azokból jogi
lag semmi sem kötelezi, ő politikai tekintetekből, 
méltányosság alapján kész azokból elvállalni any-
nyit, mennyit Magyarország megbír, de abba bele 
nem egyezik, hogy a más adósságát derüre-borura 
magunkra vegyük. Ezek tulajdon szavai. Nem szó
lalnék föl e kifejezés ellen, ha az csak itt a ház
ban maradna. Mert a ház minden tagjáról tudom, 
hogy jól ismeri a többségi munkálatot, s tudja, 

S. (Marez. 23. 1867.) 

hogy az az államadósságok ügyében épen azon 
óvástételekkel jár el, mint Ivánka úr kívánja, és 
épen nem akarja a más adósságát derüre-borura 
elvállalni. De mivel a szó a lapok utján ezer meg 
ezer példányban szétröpül, s olyanokhoz is juthat, 
kik a közösügyi munkálatot nem, vagy nem elég 
figyelemmel olvasták, nem akarnám, hogy valaki 
Ivánka úr gyanúsítása nyomán el találja hinni, 
hogy itt valamely párt az országnak erején fölül 
s derüre-borura akarna adósságot vállalni. (Helyes
lés a jobb oldalon.) 

Venio nunc ad fortissimum viruni, plenissi-
mumque consilii. Tudom én jól , hogy a köz
legényt nem illeti meg az ellenfél vezérével szembe 
szállani, s azért csak egy szerény kérdést intézek 
az én igen tisztelt barátomhoz, Tisza Kálmánhoz. 
(Halljuk!) O többi közt azt monda: a bizottság 
többségének javaslata nagy fontosságú kérdések
ben a határozati jogot oly delegatiókra bizza. a 
melyekben elég lesz az, hogy a hazai tagok közöl 
csak egyetlen egy járuljon a más országok képvi
selőinek szavazásához, és létrejött a határozat, 
mely Magyarországot is kötelezi. Kérdésem ez : 
miért félünk az egyenlő számú két félből álló de-
legatiótól, midőn a legfontosabb ügyek, melyek
ben az határoz, oly természetűek, mikben a biro
dalom két felének érdeke nem csak nem ellenté
tes, sőt ugyanazonos, és nincs semmi ok a miért 
pl. a túlsó fél a mieinkből egy tagot a maga ré
szére minden áron megnyerni oly igen igyekez
nék ? Érteném e félelmet, ha pl. a quota kérdése 
volna bizva a delegatiókra. Ott egyetlen egy, ha
zája érdeke ellen szavazó, milliókra menő kárt 
okozhatna az országnak. De e tárgyat a közös
ügyi tervezet nem bizza a delegatiókra. 

Végül még egy kérdést. Midőn Tisza Kál
mán tisztelt barátom hosszasan bizonyítja a több
ségi munkálat benső ellenmondásait azzal, hogy, 
hátha a delegatiók által netalán megajánlt költ
séghez a katonát nem találná megszavazni az or
szággyűlés : vajon nem felejtette-e el azon egy
szerű és természetes egymásutánt, hogy nem a 
pénzhez szokás a katonát, hanem a megajánlt ka
tonához kell s fogják a költséget megszavazni ? 
(Derültség) s vajon ezen kis anachronismus miatt 
nem roskad-e össze egész okoskodása? (Helyeslés 
a jobb oldalon.) 

S most visszatérve Ivánka Imre képviselőtár
samnak még egy mondatára, arra teendő észrevé
telemmel fejezem be beszédemet. Szerinte az a bi
zonyos hatalom vagy pénz, mely 48-ban hazánkra 
annyi vészt hozott, a reactió most is működik, 
mit az ismeretes hadharancsnoksági rendeletekre 
való hivatkozással is igazol : szükséges azért, 
úgy mond, haa netalán valami válság követke
zik , tömören , consolidált helyzetben lennünk. 
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Tökéletesen osztom nézetét ; de, engedelmével, 
magamnak meritek érvet belőle. Kérdhetném áta-
lában, vajon hiszi-e a kisebbség, hogy tervezete ki
vihető volna s elfogadtatnék a törvényhozás má
sik tényezője által ? (Fölkiáltások a jobb oldalon : 
Igaz!) de nem kérdem, mert Tisza Kálmán beszé
dének vég passussa, mely a többségi munkálat el 
nem fogadása esetére ismét szenvedések bekövet
kezését teszi kilátásba, már megfelelt, „nem"-mel 
felelt meg arra. (Zaj.) 0 ugyan rövidnek hiszi e 
szenvedés korszakát: de hátha mégis azalatt kö
vetkeznék be az Ivánka emiitette válság s az 
zilált, rendezetlen, consolidálatlán helyzetében ta
lálná hazánkat? Én, uraim, európai válságra, uj ál
lamalakulásokra nem speeulálok; de ha speculál-
nék, csak annál szükségesebbnek tartanám követni 
a politikát, melyet most is követek, nehogy a vál
ság készületlen, rendezetlen találja hazámat: mert 
meg vagyok győződve, hogy ha a vihar, mely át-
uvöltend e téren, a Duna, Tisza közén egy vitás 
helyzetű s pörben és provisoriumban levő országot 
találand, el fogja ütni rajtunk a port ; ha ellenben 
rendezve, consolidálva s saját kormánjmyal bírva 
lelendi itt Magyarországot, azt semmi uj államala
kulás sem fogja ignorálhatni. (Helyeslés a jobb ol
dalon.) 

Ragaszkodom a bizottság többségének javas
latához. (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Joannovics György jegyző: Jókai Mór 
személyes kérdésben kér szót. 

Jóka i Mór: T. ház! Én ugyan nagy kedve
lője, nagy tisztelője vagyok a humornak, és meg-
becsülhetetlennek tartok minden ötletet, mely a t . 
képviselőházat átalános derültségbe ragadhatja ezen 
szomorú thema fölött. De bár mennyire bámulom 
is t. képviselő társam Szász Károlynak igen sokra, 
nagyra becsült mííforditói talentumát, azt még sem 
engedhetem meg, hogy beszédemnek akármely ré
szét is magyarból magyarba lefordítsa. (Derültség.) 
Azt én soha se mondtam, se versben, se prózában, 
hogy a magyar nemzetnek szerencsésengeographiai 
helyzete van; de igen is mondtam azt, hogy Ma
gyarország helyzete oly szerencsésen ki van kere
kítve, hogy határigazitás alá nem kerülhet, azt mon
dottam, hogy Magyarországnak se Dunáját, se 
Kárpátját senki helyéből el nem mozdíthatja^ 

Erre méltóztassék cadentiát mondani. (Átalá
nos nagy derültség.) 

DimitrieViCS MilOS j e g y z ő : Mocsáry Lajos! 
MoCSáry LajOS : Én igen nagyfontosságú

nak tartom a jelenleg szőnyegen levő kérdést; tar
tom pedig annak egy bizonyos körülménynél 
fogva. Bizonyos — nem hosszú — idő óta egy 
sajátságos dolog lett az osztrák birodalomban köz-
discussió tárgya, és pedig nem csak magán körök
ben, nem csak az időszaki sajtóban, hanem már a 
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tanácskozási termekben is. Ezen tárgy nem kisebb, 
mint azon kérdés : vajon fenállhat-e az osztrák 
birodalom, vagy nem? Nem akarok részemről ezen 
kérdés tárgyalásába bocsátkozni; csak annyit kí
vánok megjegyezni, hogy azon vélemény, rnely-
lyel ezen tárgy felől valaki bír, mindenesetre lé
nyeges befolyást gyakorolhat azon álláspontra is, 
melyet a jelen, szőnyegen levő kérdés irányában 
elfoglal; és teljes világosságba helyezése végett 
ezen tárgy fölötti véleményemnek, kijelentem, hogy 
én igen is hiszem Ausztria fenállhatásának lehető
ségét, mert azt tartom, hogy sokkal többek az 
esélyek arra, hogy tovább is fenmaradhat, mint 
arra, hogy napjai meg legyenek számlálva. 

Épen ezen hitemnél fogva tartom véghetlenül 
fontosnak a szőnyegen levő kérdést, és megval
lom, ha nem ezen hitet táplálnám, meglehetősen 
közönyösnek vélném mindazt, mi e tekintetben 
határoztatík. 

A mi már ezen kérdés tárgyalási módját illeti, 
véghetlenül sajnálom, hogy azon nagy érzékeny
ség, melyet a többség igen t. tagjai némelyike ré
széről mindjárt kezdetben tapasztaltunk, még most 
is egyes felszólalásokban nyilatkozik. De ez által 
nem tartóztathatjuk magunkat vissza véleményünk 
nyilvánításától : mert ha ez elé korlátokat szab
nánk, valóban lehetetlen volna a discussió, mert 
nem volnánk képesek a tárgyakat véleményünk 
szerint constatálni; és ha azon következtetések, 
melyeket mi ezen munkálatból levonunk és levon-
hatóknak tar tunk, egész meztelenségökben szem 
elé állítva, a túlsó oldal szónokai némelyikének 
sem tetszenek — mint nem tetszenek nekünk — 
arról mi valóban nem tehetünk. 

A mi már magát ezen közösügyi javaslat 
lényegét illeti, annak azon részleteit és azon pont
jait, melyek alkotmányunk módosítását, alkotmá
nyos jogaink föladását foglalják magokban, már 
mások előttem igen bőven és szabatosan előadták 
és megbírálták, és azért én részemről azok bővebb 
megbirálásába bocsátkozni nem akarok. 

Azt tartom részemről is, hogy igen nagy ál
dozatot hozunk, hogy összes államszerkezetünk 
és egész állami és politikai életünk nagy átalaku
láson fog keresztülmenni. Nem oszthatom Bartaí 
t. képviselő társam azon nézetét, hogy Magyaror
szág jövőben is politikai életének súlypontját a 
magyar országgyűlésen fogja föltalálni, mert azt 
tartom, hogy a magyar országgyűlés jövő helyze
tében ezen politikai súlypontot többé képezni nem 
lesz képes. A mi viszonyaink jövőben a birodalom 
viszonyaival ugy össze fognak bonyolíttatni, hogy 
nemcsak nem leszünk jövőben közönyösek a biro
dalom viszonyai iránt, mint a cultusminiszter úr 
szükségesnek monda, hanem valóságos solidari-
tásba lépünk Ausztria minden dolgaival és ügyei-
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vei. Ez nagy befolyással lesz még nemzetünk 
jövőbeli gondolkozási módjára is. Azt hiszem, 
módosulni kell magának azon érzelemnek is, me
lyet az osztrákok eddig exclusivitásnak, mi azon
ban hazaszeretetnek neveztünk, mert ezen most 
megállapítandó viszonyok azt fogják tőlünk köve
telni, hogy ismerjünk egy szűkebb és egy tágabb 
hazát is. (Ügy van! balról.) 

Nem feszegetem a javaslat ezen pontjait; de 
némely más részleteit kívánom fölvilágosítani, 
melyek tán inkább jövőbeli önállásunk és alkot
mányosságunk megóvásának garantiáját látszanak 
hangsúlyozni. E pontok sajátságos ellentéteket 
mutattak föl; és ha azokat fölvilágosítjuk, sezeket 
kiegyenlíteni törekszünk, fájdalom, csak azt kell 
látnunk, hogy koránsincs még kimondva az 
utolsó szó, és mint Bartal képviselő társunk meg
jegyezte, csak a kezdetnél állunk. 

A munkálat mindjárt a kezdetén azt mondja, 
hogy a pragmatica sanctió vétetett kiindulási 
pontul ; de mindjárt utána megjegyzi azt, hogy 
határozó volt rá nézve azon körülmény is, hogy 
ö felsége alkotmánynyal ruházta föl többi tarto
mányait is. Kimondja a 25-dik pontban, hogy a 
mi ezen közös ügyek uj módozatú kezelését illeti, 
az már nem foly a pragmatica sanctióból ; sőt 
ott, a hol az államadósságról, kereskedelmi ügyek
ről van szó, nyíltan kimondja, hogy azok nem 
folynak a pragmatica sanctióból. 

Azt kérdem most már, ha ezen közös ügyek 
kezelési módozata nem foly a pragmatica sanc
tióból, és ennek megállapítására elég volt az oppor-
tunitás ; miután ép a kezelési módozatban fekszik 
a dolog lényege, és csak ebben lehet közösséget 
fölállítani: miért kellett egyátalában kierősza
kolni a pragmatica sanctióból a közös ügyek deíi-
nitióját ? és ha az opportunitás szempontja elég
séges volt arra, hogy az államadósság, a kereske
delmi stb. ügyek ugyanezen javaslatba foglaltas
sanak : kérdem, miért ne lehetne mindent az oppor
tunitás szempontjából kimagyarázni ? (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Én azt tartottam, t. ház, ne bántsuk, ne erő
szakoljuk, hanem mellőzzük tökéletesen a prag
matica sancHót, mivel ennek e téren való fölhoza
tala, az opportunitás elveinek használata után, 
tökéletesen fölösleges ; mellőzzük, mondám, s in
kább borítsunk rá fátyolt, mint tették Parisban a 
nagy forradalom alatt a szabadság szobrával, hogy 
ez ne lássa, mi történik körülötte. (Nyugtalanság a 
középen.) 

Egyátalában szokatlan az, hogy a törvény
hozás ily elvi megállapítások- és históriai deduc-
tiókba bocsátkozik; de egyszersmind vészteljes is. 

íme itt van az 1848. I I I . t. ez. egy pontja, 
.mely nézetem szerint tisztán a külügyekre vonat

kozik: és íme, most már ebből következtetés vona-
tik le arra, hogy közös ügyeink valóban léteztek, 
melyek közösen kezelendők. A pragmatica sanctió
ból levont magyarázatokra mi egész rendszerét 
építettük a közös ügyeknek, oly rendszert, mely 
mindenesetre nagyon különböző azon rendszertől, 
mely ezen pragmatica sanctió hozatala után más
fél századig fenállott. Mi minden fog még majd a 
jelen munkálatból következtetni ! Csupán azon 
törekvésből, hogy a jelen munkálatnak bizonyos 
tekintetben törvényes szinezetet adjunk; csupán 
azért, hogy mintegy pietást mutassunk azon állás
pont iránt, melyet 1861-ben elfoglaltunk ; csupán 
azért, hogy az mintegy összekötő lánczszemet 
képezzen a mostani és az akkori magunktartása 
közt: azt tartom, kár lesz tökéletesen megrontani 
a pragmatica sanctió értelmét, és kitenni magunkat 
a veszélynek, hogy jövőben ezen értelmezés elle
nünk fordittassék és így annak folytán jövőre köz
jogunkat a támadások ellenében megvédeni képe
sek ne legyünk. 

A közösügyi javaslatban hangsúlyozva van 
a magyar országgyűlés ujonczállitási joga, mely 
most is sértetlenül fen fog tartatni; de ezen ujoncz
állitási jognak feníartásával igen nagy ellentétben 

! látom lenni azt, hogy az ujonczok fentartására 
| szükséges öszvegek egy más testületre bízatnak. 

T. képviselő társunk Somssich Pál azzal ki-
| vánta a delegatiók veszedelmességet extenuálni, 

hogy azt monda : az egyátalában nem nagy fon
tosságú dolog, hogy nem Magyarország gyűlése, 
hanem a delegatió fogja a hadiköltségeket meg
ajánlani, mivel ez jóformán csak calculus kérdé
se. Kérdem én, hogy ha ez egyátalában nem oly 
fontos dolog, miért alkotunk mi mégis ennek el
intézésére egy oly uj testületet, mely az ország
gyűlésnek föléje kerekedhetnék és mely annak 
jogi állását nagy mórtékben fenyegetné ? Az ily 
ellentétek az életben nem tartják fen magokat ; 
az élet, a gyakorlat az ily ellentéteket egy vagy 
más módon okvetlen ki szokta egyenlíteni. Mi 
módon fog itt ezen kiegyenlítés megtörténni ? 
Vagy az országgyűlés nyeri vissza az adómeg-
ajánlási jogát, vagy pedig a delegatió fogja utó
végre elnyelni Magyarországnak ujonczállitási 
jogát. Én a kettő közöl sokkal valószínűbbnek 
tartom az utóbbit: mert ha egyszer a quoták elvét 
elfogadjuk, logikaszerüleg a dolog oda fog kifej
lődni, hogy a véderő contingense is quoták szerint 
legyen előre meghatározva. De tovább megyek. 
Tudva levő dolog, hogy nem sokára uj védrend-
szer fog megállapittatni; hogy az ujonczállitás 
modalitása egészen máskép fog történni, mint 
eddig ; és ki van mondva, hogy a magyar 
hadsereg az osztrák hadsereg kiegészítő részét 
képezendi ; ki van mondva, hogy az uj védrend-
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szer csak a túlsó féllel egyértelmüleg állapittatha-
tik meg. Mindezek ellenében azt tartom, hogy 
nagy mértékben van fenyegetve a biztositék, a mi 
ezen közösügyi javaslatban fentartatott, t. i. Ma
gyarország ujonczállitási joga. 

Hangsulyoztatik ezen javaslatban a paritás, 
és a túlsó oldal több szónokai nagy nyomatékot 
látszanak ezen paritásra helyezni. Nézzük, miként 
áll az ezen paritás elvére helyezett garantia? 

Igen föltűnő azon ellentét, mely a dele-
gatiók alkotásánál mutatkozik. Ezen delegatiók 
részint nemzetközi természetűek,a mennyiben a 
paritás elvére alapíttattak, részint tisztán parla-
lamenti természetűek. A paritás elve azt látszik 
hangsúlyozni, hogy ezen delegatiók afféle inter-
nationalis alkudozó congressusok lesznek; de más 
részről ezen delegatiók teendó'i tisztán parlamen
tiek, még pedig a legfontosabb parlamenti teen
dők , s egyátalában azok minden attribútumai 
olyanok, melyek csupán egy parlamentre al
kalmazhatók. Ilyen pl. azon intézkedés, hogy a 
delegatió tagjai nem lesznek ellátva utasítással; 
de ha tisztán internationalis eongressus színét vi
selné ezen delegatió, akkor igen is szükséges volna 
az utasítás, mert azt csupán parlamenti képvi
selő nélkülözheti. Igen szépen hangzik az is, hogy 
a nyilvánosság állapittatik meg a delegatió ta
nácskozásaira nézve; de ez is tisztán azt mutatja, 
hogy valóságos parlament lebegett az illetők sze
mei előtt, mikor e tervet elkészítették, vagy legalább 
nem vélték mellőzhetÖnek, tekintettel lenni ez uj in
tézménynek elkerülhetlen parlamenti természetére. 

Mindaddig azonban, míg a delegatiók külön 
tanácskoznak, meglehet, ugy tűnik föl a dolog, 
hogy túlnyomó ezen delegatió internationalis ter
mészete a paritásnál fogva; de ez tökéletesen meg
szűnik ott, a hol a személyes szavazás következik 
be. Itt a paritás csak abból áll, hogy a tagok szá
ma egyenlő. Osszejőnek a mindkét részről válasz
tott tagok, mintha csak bajvívásra volnának ki-
küldve, hogy, mint hajdan Rómában a Horatiusok 
és Curiátiusok, bajvívás utján intézzék el az állam 
ügyét. Ezen bajvívók száján lakat van, ők az ügyet 
nem személyes meggyőződésök utján, hanem csak 
számuk és annak súlya által dönthetik el. De ha 
ez igy van, mire való egyátalában ezen tagoknak 
összejövetele ? miért ne lehetne pl. a szavazatokat 
magokból az egyes delegatiók üléseinek jegyző
könyveiből kiszámítani ? miért teszszük ki magun
kat azon veszedelemnek, hogy összejövetelük által 
alkalmat adjunk arra, hogy e testületekből való
ságos parlament fejlődjék ki ? Azt tartom, lehetet
len oly korlátokat állítani minden paritás mellett 
a delegatió két része közé, hogy abból egy való
ságos tanácskozó testület ne fejlődjék ki. Mert ha 
az elnök fölteszi a kérdést, különösen azon tekin-

i tétnél fogva, hogy két elnöke van, s egyik vagy 
j másik elnök nem helyesen teszi föl a kérdést: ok-
I vétlen föl fog az, kinek a kérdés föltevése ellen ki-
I fogása van, szólalni, mi által rés nyittatik arra, 

hogy egyátalában minden tárgy fölött megnyíl
jék a tanácskozás. De ha ez megtörténik, azt tar
tom, semmi nem állhat annak ellent, hogy e tes
tületekből kifejlődjék azonreichsrath, melyre nézve 
mindnyájunknak az határozott véleményünk, hogy 
elnyeli Magyarország minden szabadságát, önálló
ságát, s nagy veszélylyel fenyegeti magát a ma
gyar nemzetiséget is. 

Mint mondám, igen nagynak tartom azon ál-
I dozatot, melyet mi itt ez alkalommal hozni aka

runk. S azt kérdem most már, miért hozzuk e nagy 
áldozatot ? Mi bir erre bennünket ? 

Átlátjuk tán magunk is, hogy Ausztria a reál 
unió bizonyos mértéke nélkül nem állhat fen? 
Bátor vagyok erre nézve hivatkozni arra, hogy 
mit hittünk és mondtunk e tekintetben 1861-ben. 
Azt hittük, és mondtuk akkor, hogy az ausztriai 
birodalom igenis fenállhat tiszta personal unió mel
lett ; azt mondtuk akkor, hogy a personal-unio is 
kapocs, és e kapocs elegendő arra, hogy a biroda
lomnak egyes részei összetartassanak. Kérdem 
most már , bona fide mondtuk-e azt , mit akkor 
mondtunk, vagy nem ? En azt tartom, igen: mert 
nem lehet kételkedni a fölött, hogy az ország ak
kor, mikor oly ünnepélyesen szólalt föl nemzeti 
jogai mellett, őszinte s igazmondó volt. Es mit 
mondunk,uraim,most? Egészen ellenkezőleg akkori 
nyilatkozatainkkal, a reál-unió terére lépünk: most 
az ausztriai birodalom fenállásának kellékeihez 
alkalmazzuk saját közjogi állapotunkat, s ugy lát
szik, mindenekelőtt a fő tekintet ránk nézve az, mi 
szükséges a közbirodalomra nézve, nem pedig az, 
hogy mi szükség saját önállásunk s függetlensé
günk megóvására. {Elénk helyeslés balról.) A kér
dés tehát az : történt-e azóta olyas, mi a ím akkori 
véleményünket megváltoztathatta volna ? Én nem 
látok semmit, sőt az azóta bekövetkezett esemé
nyekből azt látom, hogy Ausztriának akkori poli
tikája el van ítélve a közvélemény és a históriai 
igazság előtt. 

Vagy talán azt tartjuk, hogy híjába vagyunk 
mi még most is azon meggyőződésben, hogy fen
állhat a birodalom a personal-unio mellett? Ha 
ezen véleményünket a túlsó oldalon nem osztják s 
e véleményre őket rábírni képesek nem vagyunk: 
azt tartom, midőn oly hatalmas érvek állanak ren
delkezésünkre, mintKöniggratz, nem kellene tágí
tanunk, és nincs okunk lemondani arról, hogy vé
leményünk a túlsó félen is érvényre jusson. 

És valóban Königgratz után látszott is annak 
nyoma, hogy a túlsó félen is nagy erőködések tör
téntek arra nézve, hogy sikeresebb politika inau-
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guráltassák. Azon időbó'l származik kineveztetése 
a mostani lajtántuli miniszterelnöknek, és én va
lóban azon pereztó'l vártam ügyeinknek jobb for
dulatát, midőn oly férfi állíttatott az ottani ügyek 
élére, a ki talán szabad lehetett azon megcsökönö-
södött előítéletektől, melyek mindaddig elfogulva 
tárták a lajtántuli közvéleményt; de ezen jobb 
iránynyal erős küzdelemben van a lajtántuli re-
actió; mi pedig a helyett, hogy elősegitenők ezen 
küzdelem sikeres előmenetelét, a helyett, hogy szö
vetkeznénk az ott működő jobb iránynyal a reac-
tió ellen az által, hogy csak ugyanazt mondjuk Kö-
niggratz után , mit mondtunk Kóniggratz előtt: 
egyenesen lehetetlenné teszszük véleményem sze
rint azt, hogy a tulsófeliek okuljanak Königgra-
tzen. Az ott működő reaetió nyílt jelenségeit lát
j uk a már mások által fölemiitett hadparancsnok
sági rendeletekben, melyekért mindeddig se a ma
gyar királynak, se a magyar kormánynak mélyen 
sértett tekintélye elégtélelt nem kapott. Ezenreac-
tiónak mi csak az által vághatjuk el életerejét, ha 
erős magunktartásával bebizonyítjuk azt , hogy 
lehetetlenre törekszik ; ha bebizonyítjuk, hogy le
hetetlen bennünket megtörni; ha bebizonyítjuk azt, 
hogy lehetetlen máskép rendezni Ausztria ügyeit, 
mint olyformán, ha kielégíttetnek a népek jogos 
igényei. (Helyeslés balról.) 

Vagy talán az bir bennünket azon nagy ál
dozatokra, hogy a mostani állapotot valami külö
nös jónak, mindenesetre nagy előnyökkel kecseg
tetőnek tartjuk ? Én t. ház! e tekintetben nem táp
lálhatok illusiőkat: én azt tartom, t. ház! hogy a 
mostani állapotnak következése nem lesz a csend, 
a nyugalom; azt hiszem, hogy a küzdelem folyto
nos lesz; a dolognak elintézése csak elnapoltatott, 
de ez által még megfejtve korán sincs. Arra leszünk 
utalva, hogy menekülni törekedjünk azon kötelé
kektől , melyeket most magunkra vállalunk. Mi 
ügyekezni fogunk visszaszerezni előbbi jogainkat; 
és hijába gúnyolják némelyek a sérelmi politikát, 
hijába tartanak némelyek az opportunitás mellett 
panegyrist: most is arraleszünk kárhoztatva, hogy 
folytassuk a sérelmi politikát, és fájdalom! meg 
leszünk akadályoztatva abban, hogy legjobb erő
inket a haladási kérdések fölvételére és előmozdí
tására fordíthassuk. 

Igen szépen hangzik az: nekünk felelős kor
mányunk, még pedig független, felelős kormá
nyunk van. De kérdem: lehet-e függetlennek ne
vezni oly kormányt, melynek egyik lényeges tár-
czája, a hadügyi tárcza — úgy szólván — hiány
zik? Mert ennek közelebbi deíinitiója legalább ad 
graecas calendas el lett halasztva, és épen az em
lített katonai rendeletek már előizét adják ama de-
finitiónak. 

Lehet-e függetlennek, önállónak tartani azon 

országot, melynek országgyűlése a leglényegesebb 
tárgyakban nem bir határozási, hanem csak bele
egyezési joggal, s kérdés, hogy lesz-e módjában 
majd bele nem egyezni is abba, a mi tőle köve
teltetik? * 

Mi azt hiszszük, hogy parlamentális kormá
nyunk van; ámde a parlamentális kormány fen-
tartására lényegesen szükséges az ellenzék , ez 
átalánosan el van ösmerve; de kérdem: lehetséges-
e nálunk ily körülmények között jövőre egyátalá-
ban az ellenzék ? Mert valahányszor az ellenzé k a 
kormányt meg fogja támadni, ez mindig azt fogja 
felelni: „Ne bántsatok, ugy is nehéz állásunk van 
Bécs irányában ;* és ez paralysálni fogja az ellenzék 
működését, és ez azt fogja eszközölni, hogy a mi 
kormányunk nem csak független, de valósággal 
parlamentális sem lesz. (Ügy van! bal felölj 

De mindezekre azt mondják tán némelyek, 
hogy mindezek igen korlátolt nézetek, hogy h á m i 
csak a kengyelbe tehetjük lábainkat, akkor, mint 
a jó lovas, rövid idő alatt a nyeregben termünk, s 
akkor mienk a világ. 

Én teljes elismeréssel vagyok a mi t. vezér-
férfiaink irányában és nem vonom kétségbe legke-
vésbbé sem képességüket; de mindamellett nem 
oszthatom azon vérmes reményeket, a melyek tán 
személyes befolyásukra alapittatnak. Méltóztassa
nak megemlékezni a nagy német költő azon mon
dásáról, hogy „magok az istennek is hijába küz
denek a korlátoltság és konokság ellen." És ha 
visszatekintünk a történetre, azt látjuk, hogy igen
is tudtak a túlsó oldalról Magyarországra nagy 

I befolyást gyakorolni, tudták azt annyira fokozni, 
hogy már csak egy hajszálon függött magának 
nemzetiségünknek élete is, úgy hogy azt többé 
nem a nemzet ereje, hanem a fenálló alkotmány 
birta megtartani; de arra, hogy Magyarország és 
ennek fiai a birodalmi ügyek vezetésére valaha 
döntő befolyást gyakoroltak volna, én példát nem 
tudok. 

Mindezeknél fogva nem látom annak helyét 
és okát, hogy mi itt ily nagy áldozatokra szánjuk 
el magunkat. 

Azonban a t. cultusminiszter úr azt monda 
tegnapi beszédében, hogy igen nagy és közel ve
szélyek fenyegetnek bennünket; hivatkozott arra, 
hogy hasonló körülmények közt voltak őseink, mi
dőn a mohácsi vész után a hatalmas V. Károly 
császár testvérének adták át a magyar koronát, és 
igy a hatalmas német birodalom szárnyai alá me
nekültek a fenyegető vész elől. Engedje meg a t. 
miniszter úr, ha bátor vagyok megjegyezni, hogy 
ha már a történetre hivatkozunk, ellentétben azon 
nézettel, a melyet ő a mohácsi vész után bekövet
kezett eseményekből levon, tán hasonlóan jogosult 
volna azon nézet is, hogy tekintetbe véve azóta ki-
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•állott szenvedéseinket, tekintetbe véve a most le
folyt gyászos 18 év szenvedéseit, tekintetbe véve 
a jelen pillanatot is, a melyben azt látjuk, hogy 
csak igen nagy árért tudjuk alkotmányunk némi 
részleteit fentartani és megmenteni: tán kedvezőbb 
volna nemzetünkre nézve, ha akkor a török suze-
rainitást fogadta volna el, (Elénk ettemondás a kö
zépről) mert akkor nem volnánk most azon szomo
rú helyzetben, hogy mi, egy 6000 négyszeg mért
földdel és 12 millió lakossággal biró ország létünk 
daczára, kénytelenek vagyunk irigyelni a Dunafe
jedelemségek és Szerbia politikai helyzetét. (Mosdás 
a középen. Helyeslés a hal oldalon.) 

Azt méltóztatott a t. cultusminiszter tir mon
dani, hogy szükséges viszonyainkat akként ren
dezni, hogy az osztrák birodalom Magyarország 
összes erejére számithasson. De fog-e a mostani ren
dezés következtében Ausztria Magyarország összes 
erejére számithatni? Lelkesedés nélkül hijába ál-
litjuk ki a legnagyobb tömeget is a birodalom és 
hazánk védelmére. Ezt bizonyították a legközeleb
bi múlt eseményei. Lelkesedést pedig csak akkor 
lehet fölkölteni a hadseregben, és bele csepegtetni 
annak egyes tagjainak szivébe, ha ezen lelkesedés 
megvan magának a népnek minden rétegében. Már 
pedig azt tartom, hijába tagadnók, de mindaddig 
nincs meg magunkban, nincs meg a népek milliói
ban a lelkesedés, s nem is lesz mindaddig , mig 
Magyarország függetlenségét és alkotmányosságát 
tökéletesen biztosítva nem látja. Van a népben 
annyi szellemi emelkedetség, hogy szívesen tűrné 
az anyagi nyomort, és azon súlyos terheket, me
lyeket más kormány bűne halmozott rá s mi vál
lairól azonnal levenni képesek nem vagyunk. Ha 
a magyar szabadságát s alkotmányát teljesen visz-
szanyeri, akkor minden esetre kész is, képes is vol
na a magyar hadsereg megvédeni Ausztriát, a po
kol kapui .ellen is. 

A szőnyegen levő javaslatok közül osztom 
tökéletesen azon alapelveket, melyek a kisebbségi 
javaslatban vannak letéve: s azért ezt kívánom a rész
letes tárgyalás alapjául fölvétetni. (Helyeslés balról.) 

Tóth Vilmos jegyző : Széli József! 
S z é l i JÓZSef: T. ház! A közös viszonyoknak és 

az ezekből származó közösügyeknek létezéséről nem 
kívánok szólani, mert ezen közös viszonyok léte
zését az 1848-diki 3. t. ez. kimondván, az 1861. 
és 65 ki föliratok is átalánosságban megemlítet
ték ; hanem kívánok szólani azon észrevételekről, 
melyek a közösügyi bizottság többségének munká
lata ellen a házban fölhozattak. 

Az mondatott t. i., hogy a közösügyi munkálat 
az országnak függetlenségét és önállását sérti elő
ször az által, hogy a delegatiók folycán az ország 
dolgainak elintézésébe oly elemek vonatnak be, 
melyek ezek elintézésében eddig semmi befolyást 

nem gyakoroltak. Mondatik, hogy az országnak füg
getlenségét és önállását ezen közösügyi munká
lat sérti az által, mert a pragmatica sanetióból ki 
nem magyarázható közös védelmi kötelezettsége
ket ró az országra, s elvonja az országtól a háború 
fölötti határozás jogát. 

Az elsőt illetőleg én azt tartom , hogy ah
hoz, hogy egy állam függetlenségét és állami .ön
állóságát elveszítse, okvetlenül szükségeltetik az, 
hogy ezen állam törvényhozási hatalmát egy 
másikkal megoszsza s egy közös törvényhozásba 
engedje beolvasztatni. Már ezen észrevétel a több
ség közösügyi javaslatára nem illik, mert ezen 
javaslat föntartja az országgyűlés számára mind
azon jogoknak gyakorlatát, melyek minden al
kotmánynak talpkövét teszik, t. i. az ujonczál-
litási, a honvédelmi rendszer megalapítás! s át
alakítási jogát, s ezzel kapcsolatban a hadsereg 
szükségletére megkívántató költségek megszava
zását is, mert ugy hiszem, ha az ujonez nem sza-
vaztatik meg, akkor az adó sem szavaztatik meg 
erre, és ha ez megszavaztatik, akkor megszavazta-
tik a katonaság is. A többségi munkálat tehát nem 
biz semmi egyebet a delegatiókra, mint hogy a 
közös hadügyre szolgáló költségek összesittessenek, 
és, az országgyűlés által eleve elfogadandó quota 
szerint, a birodalom két felére fölosztassanak. 
Ez pedig nem törvényhozási, hanem egyedül admi-
nistrativ tény. De erre is azt lehetne mondani: mi 
szükség ezt is a delegatiókra bízni ? Igen is, ezt a 
delegatiók nélkül végrehajtani nem lehetne. Tud
juk ugyanis mindnyájan, hogy Magyarországban 
a hadi adó hogyan kezeltetett. Az országgyűlés 
azt megajánlotta, a megyék beszedték, s az úgy
nevezett bellica cassák administráltak, s az ország
gyűlésnek erre semmi befolyása nem volt; holott 
ezentúl a felelős minisztériummal szemben, az 
alkotmányosan megválasztandó delegatiók által 
fog kezeltetni. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

A másodikat illetőleg, mindnyájan tudhatjuk, 
és ha tudni akarjuk,tudjuk is a históriából, hogy, már 
a pragmatica sanctiónak keletkezése előtt, valamint 
Magyarország Ausztriát, ugyAusztriaMagyarorszá-
got kölcsönösen védte. Ezen kölcsönös védelmet a 
pragmatica sanctió, a fölosztatlan együttes birtok
lás által, határozottan kimondotta. De világosab
ban kimondja az 1723-ik I. t. ez., hol az monda
tik : „Etiam vim contra externam cum yicinis reg-
nis et provinciis hereditariis unione." É n a maga 
logikájában föl bírom azt fogni, hogy valaki egy 
különálló Magyarországot képzel magának; de 
nem birom fölfogni a különvélemény logikáját, 
mely egy részről véleményét a sanctió pragmati-
cával támogatja, és ugyanakkor a sanctió prag
matica által megkötött szövetséget ignorálja, a 
mely viszonyt pedig a sanctió pragmatica szerint 
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se ignorálni. se fölmondani, se megszakasz- ] 
tani nem lehet. 

Debreczen városa igen érdemes képviselője, 
Tisza Kálmán úr, igen bölcsen emlékeztetett min
ket ar ra , hogy Magyarország és Ausztria közt 
függetlenségünk megsértéséből folyvást bajok és 
küzdelmek merültek föl a lefolyt három század 
alatt, s igen helyesen figyelmeztetett bennünket 
arra, hogy Magyarországnak szebb jövője ezen kö- j 
zös ügyek kérdésének szerencsés megoldásától \ 
fögg. Én mindkét észrevételt szivem mélyéből 
osztom; de a t. képviselő úr s az én nézetem közt 
azon, lényeges különbség van, hogy ő a bajnak 
elhárítását és Magyarország szebb jövőjét a kisebb
ség véleményében keresi, én pedig ezen bajok el
hárítását és Magyarország jobb jövőjét a többség 
javaslatában keresem, s ebben föl is találom. 

Ha a históriát és a magyar jogkönyvek lap
jait kutatjuk, azon meggyőződésre jutunk, hogy 
ezen bajoknak és küzdelmeknek oka és eredeti 
kútfeje nem más volt, mint az, hogy a közös vi
szonyok és ügyek eddig meghatározva és formu
lázva nem lévén, miután a Lajtán tul az absolut 
hatalom uralkodott, a közös viszonyokból eredő 
ügyek iránt Magyarország irányában szintén ab
solut hatalommal igyekezett eljárni, a mint a Laj
tán túl. Erős hitem és meggyőződésem az, t. kép
viselőház ! hogy ha ezen baj orvosolva, és a baj
nak oka elhárítva nem lesz, Magyarország soha 
sem lesz olyan állapotban, hogy alkotmányát bé-
keségben fejleszthesse, biztosithassa és élvez
hesse. (Helyeslés a középen.) Mert megújulnak 
mindazon bajok és küzdelmek, melyek 300 év 
alatt fönforogtak Ausztria és Magyarország közt; 
megújul azon beolvasztási politika, mely miatt 
Magyarországot folytonos ostromállapotban kel
lett tartani, mely miatt Magyarország minden ál
dott földje és jó népe daczára sem virágozhatott; 
de a birodalom is gyönge maradt, mert hogy a 
belbékét föntarthassa, se ereje, se ideje nem 
maradott, hogy kifelé hatalmát öregbíthette, és 
Európában azon politikai állást elfoglalhatta vol
na, mely őt kedvező helyzeténél fogva megillette. 
(Helyeslés a középen.) 

Egyik igen érdemes képviselőtársunk azt 
monda, hogy Magyarországra nézve a szövetség 
Ausztriával veszélyes. Ha t. képviselőtársam az 
egyesülés alatt absorptiot értett, akkor vele tökéle
tesen egyetértek; ezt azonban, ha átolvasta a több
ség munkálatát, lehetetlen volt neki kimagyaráz
nia, mert annak czélja és egyedüli tendentiája oda 
van irányozva, hogy az alkotmányviszályt úgy 
oldja meg, hogy az ország törvényes autonómiá
ját és függetlenségét fentartsa. De a t. képviselő 
úr mindenesetre azon kérdésnek megoldásával, 
mely a dolog lényegéhez tartozik, véleményem 

szerint adós maradt: mert nem mondotta meg azt, 
hogy ha veszélyes a szövetség Ausztriával Ma
gyarországra nézve, tehát melyik európai státus
sal kellene Magyarországnak egyesülnie, és me
lyik európai állam lenne az, mely Magyarország 
alkotmányát, különösen pedig nemzetiségét meg 
tudná védeni ? (Helyeslés középen.) Én úgy vagyok 
meggyőződve, hogy midőn ősapáink Ausztriával 
szövetkeztek, {Halljuk!) ezt nem azért tették, mint 
ha Ausztriába szerelmesek lettek volna, hanem 
tették az önfentartási kötelességből, és azon szük
ségből, hogy magokat a közös ellenség ellen közö
sen megvédhessék. És én meg vagyok győződve, 
hogy ezen szükség ma is fenforog. (Helyeslés.) 

Madarász képviselő úr csodálkozását fejezte 
ki a fölött, hogy a többségi javaslat emberei eltá
vozván a personal uniótól, a reál unióra támasz
kodnak. Elfelejtette hihetőleg képviselő társam, 
hogy ő maga is elismerte és hogy a kisebbség vé
leménye is azt állítja, miszerint ezen többségi mun
kálat a sanctió pragmaticából indul ki. A sanctió 
pragmaticának leglényegesebb föltétele pedig az, 
hogy az öröklési rendet állapítsa meg; az öröklési 
rendben pedig ben van a personal-unio alapja: ha 
tehát igaz az, hogy ezen munkálat támaszkodik a 
sanctió pragmaticára, és ha igaz az, a mi kétségtelen, 
hogy a trónöröklési jogban benne rejlik a perso
nal unió, akkor nem áll az ő állítása, hogy a per
sonal unió félretételével a reáluniora támasz
kodunk. 

Mondatott az is, hogy nagyon félő az, hogy 
a közös ügyek szine alatt, majdan az országnak 
autonóm jogaiból foglalások történnek. Én, 
t. ház, ettől nem tartok, ez engem nem aggaszt; 
hanem aggasztana igen is, ha ezen ügy úgy ma
radna, a mint 300 év alatt folyt, midőn gyakran 
az ország függetlensége megtámadtatott, és azért 
kellett ezen a függetlenség biztosítására hozott 
törvényeket ismételve megújítani, mert meg vol
tak sértve törvényeink és törvényes függetlensé
günk. Mert ha ezek nem lettek volna megsértve, 
nem kellett volna azokat megujitani; de én bizom 
abban, hogy nekünk van parlamentünk, hogy ne
künk van felelős kormányunk, és elég biztosíté
kunk törvényeink sértése ellen. 

Azt is hallottam érintetni, hogy a jelen kor
mány nem parlamentáris kormány, mert maga az 
országgyűlés sem parlamentális. Megvallom igazán, 
hogy első tekintetre ez engem nagyon megdöbben
tett; miután azonban átgondoltam azt, hogy a közös
ügyi javaslataz ország jogait föl nem adja, és annak 
önállóságát és függetlenségét fentartja, és igy tör
vényhozási jogkörét nem korlátolja, megszűnt 
aggodalmam: mert látva, hogy a magyar törvény
hozás a maga jogsában fen van tartva, miután ez 
1848-ban a népképviselet alapjára fektettetett— bár 
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azon attribútummal, mely tulajdonkép szükséges 
kelléke annak, hogy parlament legyen, azzal t. i., 
hogy a kormány nem is a maga nevében, hanem 
az ország, a nemzet többsége által kormányoz, 
mert mihelyt politikájával ő a többség akaratával 
ellenkezik, természetes következés az, hogy magát 
lehetetlenné tette — igy tehát megszűnt aggodal
mam az iránt, hogy a kormány nem parlamentá
ris , és hogy ezen országgyűlés nem parlament. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

Miután tehát én a többség javaslatából azon 
meggyőződésre jutottam, hogy ama viszonyt és 
szövetséget, melyet a sanctió pragmatica szerint 
fölbontani se nem lehet, se ránk, Magyaror
szágra nézve, czélszerü nem is volna; ezen vi
szonyt pedig, az alkotmány sértetlen megtartása 
mellett, másként fentartani nem lehet, mint a 
hogy a többség munkálatajavalja; és miután azon 
meggyőződésre jutottam, hogy ezen munkálat az 
ország függetlenségéből és jogaiból semmit föl 
nem ad, sőt inkább némely jogokat biztosit, mint 
p. o. a kül- és kereskedelmi ügyben befolyását : 
én a 67-es munkálatot pártolom és a részletes 
tárgyalás alapjául el is fogadom. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

D i m i t r i e v i c s Milos j e g y z ő : Bobory Ká
roly t 

B o b o r y K á r o l y : T. ház! A történet tanú
sítja, hogy valamely alkotmánynak átalakítása^ 
alaptörvények módosítása a legjobb körülmények 
között is csak ritkán történik kisebb-nagyobb ráz-
kódtatás nélkül. I ly rázkódtatástól kívánván meg
óvni a sokat szenvedett hazát azon törvényekre 
nézve, melyek elhatározók a nemzet egész jövőjére, 
szükségesnek tartom nem csak, hogy itt a t. ház több
ségét megnyerjék, hanem hogy valóban meg
nyugtassák az ország népeit és a nemzet millióit. 
Azért óhajtottam volna, mielőtt a bizottság munká
lata a ház elé terjesztetik, tért nyitni a szabad 
sajtó és a megyei nyilvánosság által a közvéle
ménynek, hogy magát érvényesíthesse, hogy le
gyen a nemzet ura sorsának. (Abal oldalon helyeslés.) 
Óhajtottam volna azt a nemzet, parlamenti kormány 
és a fejedelem érdekében. A parlamentnek, a par
lamenti kormánynak, mi sincs inkább érdekében, 
mint hogy a közvéleményt tisztán, őszintén megis
merje. Óhajtottam volna, hogy ezen közösügyi 
munkálat elhalasztassék mindaddig, mig valamely 
szine fenáll a törvénytelen eljárásnak és a törvény
hozásban gyakorolt bármely presssiónak. Ámde 
maga a ház asztalán fekvó' három rendbeli javaslat, 
mely annyira eltér egymástól, továbbá a már ne
gyednapra térj idő és a meggyőződés egész erejével 
folytatott vita mutatja azt, hogy maga e há,znak 
tagjai között is a vélemények nem csak különböz
nek, hanem homlokegyenest eltérnek egymástól. 

Mutatja ezen vitatkozás maga azon mély aggodal
mat, mely e ház sok tagjai között van. És, t. ház, 
ezen aggodalom nem csak itt ben e ház falai kö
zött van, hanem hangzik ezen aggodalom az or
szág minden téréin, az ország lakosai közt. A tör
vényhozás tényezői mindeddig nincsenek kiegé
szítve ; nem csak ezen tényezők, hanem a megyék, 
azon megyék, melyeket a 48-dik törvények a ma
gyar alkotmány védbástyáinak neveznek, minded
dig gátolva vannak alakulásukban; és nem kell felej
tenünk, hogy a közvélemény ezt maga a törvény
hozásra gyakorlott pressiónak tekinti és a törté
nelem is ilyennek fogja tekinteni. 

Magyarországban törvényeket csak a koronás 
király az országgyűléssel együtt hozhat, módosít
hat és törülhet e l ; sőt az ország alaptörvényeire 
nézve az 1741. VIII . t. ez. azt mondja, hogy azok 
a dietalis tractatusoknak, a fejedelem és rendek 
közötti értekezleteknek még csak tárgyai sem le
hetnek: ezért midőn annak ellenében, a mit any-
uyiszor kimondottunk, hogy mindaddig, mig al
kotmányunk egészen, tettleg és teljesen helyreál
lítva nincsen, törvényhozásba nem bocsátkozunk, 
különösen nem bocsátkozunk a fejedelem által kö
vetelt revisiójába a 48-diki törvényeknek, látom 
a 67-es bizottság munkálatának behozatalát, ez 
nem tűnik föl egyébként előttem, mint megtaga
dása azon jogfolytonosságnak, mely alapja minden 
alkotmányosságnak; úgy tűnik föl előttem, mint 
letérni a jog teréről, azon egyedüli erkölcsi térről, 
mely egyedüli erőnk mindeddig, és melyről ha 
letérünk, mintegy alap nélkül lebegünk, és ezen 
gyülekezetet constituant-tá tettük, vagyis, hogy 
más szóval fejezzem ki magamat, forradalmi térre 
léptünk. Ezen okokból ohaj'tottam én és elvtár
saim a közösügyi bizottság javaslatát egészen el
vettetni, és óhajtom ezt jelenleg is. 

Szükségesnek tartottam ezt fölemlíteni azon 
vádak ellenében, nevezetesen az akadékoskodás! 
és még súlyosabb vádak ellenében, melyek itt e 
házban némely szónokok által ejtettek. 

Tárgyilag kimutatni a bizottság munkálatá
nak alkotmányellenes jellegét, bővebb alkalom a 
részletes tárgyalásnál fog nyílni: most csak né
hány szóval fogom megtenni az egészre nézve ész
revételeimet. (Halljuk!) 

A bizottság- munkálata a pragmatica sanctió-
ból származtatja a közös, együttes erőveli védelmi 
kötelezettséget. Én, minthogy bevezetése a prag
matica sánctiónak csakugyan czélul tűzi ki a bei-
békét és külbátorságot, látom azt, hogy abban 
ki van fejezve a kötelezettség a kölcsönös vé
delemre ; de az innen következtetett együttes 
erővel köteleztetést, tehát szükségkép közös had
ügyet , és ennek íentartására szükséges költsé
geket i s , mint szükségkép közös ügye t , kére-
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ken tagadom. A jogtudósok megkülönböztetik 
a határozott teljes jogot (jus perfectum), ennek 
megfelelő szoros jogi kötelezettséggel, és az úgy 
nevezett jus imperfectum vagyis határozatlan jogot, 
melynek jogi kötelezettség nem felel meg. Aprag
matica sanctió csak határozatlan jogot adott a dy-
nastiának, mi körülbelül igy formulázható : Segí
tünk viszonyosán a hogy tudunk és jónak látjuk. 
Mert ámbár a belbéke és külbátorság, mint czélja 
a pragmatica sanctiónak, megemlittetett; de hogy 
ez által a nemzet akart volna határozati jogot ér
teni, megczáfolja azt a nemzet e részben folyto
nos gyakorlata, miszerint a nemzet az e czélra 
rendelt királyi jövedelmeken kívül megkívántató 
minden rendes és rendkívüli adóról és segélyekről 
mind béke, mind háború idején önállólag rendel
kezett a védelem módjáról,mértékéről és eszközei
ről, megczáfolják már az 1741 és más alkalommal 
hozzá tett óvások: absque ulla hinc nectenda con-
sequentia. 

A magyar nemzet mind amellett hiven meg
felelt kötelezettségének minden körülmények közt 
a dynastia szükségeiben, midőn fölhivatott; áldozott 
híven vérével és vagyonával. 

Az unióból származott viszonyos, bár nem jo
gilag köteles védelmi kötelezettség csak is a dy-
nastiának javára gyümölcsözött. Mi ezen közel 150 
év óta nem voltunk azon helyzetben, hogy viszont 
védelmét igénybe kellett volna vennünk. Igaz ,T-ső 
Ferencz ellen a franczia köztársaságtól a háború 
épen mint Magyar- és Csehországok királya el
len indíttatott; de nem Magyarország érdekében. 
Igaz, hogy birodalmi segélylyel vettetett ki Budá
ról és az országból a török ; de az is igaz, hogy csak 
akkor tudott befészkelni a török Magyarországba 
erős lábon, midőn Ferdinánddal az osztrák dy- j 
nastia ült a magyar trónra. Ezen segélyt méltán I 
úgy tekinthetjük, mint tartozás fejében viszonzot- j 
tat azon áldozatokért, melyekkel a magyar meg- j 
védette több mint egy századon át Németországot és j 
Közép-Európát az előtörő ozmán hatalom ellen. 
Gyakran sokszor nem is sok köszönet volt a se
gélyre a török ellen küldött katonaságban: mert 
tudjuk, hogy épen német, spanyol, olasz katona- ' 
ság volt, mely több várakat föladott a töröknek i 
árulással a bennök kisebbségben volt magyar ha- I 
dak ellen. I 

A pragmatica sanctió által szerzett unió czélja 
a belbéke és külbátorság. Már mily előnyöket szer
zett nekünk ezen unió, ezen tekintetekből nem aka
rom föltárni bővebben a történelmet, elég lesz meg
említeni az annyiszor épen az unió érdekében 
fölbujtogatott népfajokat és nem rég ránk beho
zott muszka hadat. 

Nem abban volt és van a baj, hogy kevés és 
laza volt az unió, hanem abban, hogy nagyon is 

[ sok volt az unió. Katonaságunk annyiszor fölhasz
náltatott egészen idegen érdekekre és czélokra. Áta-
lában nem igen találjuk nyomát törvényhozásunk
ban a pragmatica sanctió óta, hogy a nemzet ál
tal az osztrák katonaság behozatala kéretett volna, 
de igen eleget arra, hogy kivitessék az országból, 
mint a mely gyakran töröknél tatárnál több sérel
meket okozott. Ki nem tudja továbbá, miként sze
rették közösnek tekinteni pénzünket, mily unió 
gyakoroltatott a magyar kir. jövedelmekkel, ho
lott az ország által a magyar kamarának a biro
dalmi kamarától elkülönítése követeltetett. Ellen
ben a hol nekünk használt volna egy kis unió, ott 
nagyon is- megéreztették velünk, hogy külön ál
lam vagyunk: értem a vámokat a magyar ipar és 
kereskedelem megrontására. Mondottam egykor e 
teremben: közös hadügy közös elnyomás, közös 
pénzügy közös nyomorúság. Igen, Magyarország 

I külön államnak egyedül való biztosítékai a had
ügy és pénzügy. Nem ok nélkül. Ellenben mily buz
dító erő van egy elkülönzött önálló nemzeti sereg
ben, megmutatták az 1848 és 1849. évek, midőn a 
nemzet virága sietett a honvédseregbe, és csaták 
vívattak, melyek nem csak Európában, hanem világ
szerte dicsővé tették a honvéd nevet, és képes volt 
a nemzet nem csak az osztrák nagyhatalmat le
küzdeni, hanem ha áralás közbe nem jő, a muszka 
sereget is. 

Mielőtt az osztrák dynastia a magyar trónra 
lépett, volt eset, hogy majd Lengyel-, majd Cseh
országgal personal unióban éltünk; de soha se 
egyik, se másik részről a seregek öszveolvasztása 
nem követeltetett. 

Külön had- és pénzügy az 1848-dik törvények
nek vívmánya. Nem azért voltak az 1848 törvé
nyek elégtelenek, hogy nem csináltak elég uniót, 
hanem azért, hogy meg nem tartattak a trónt kö
rül lebegő fekete szellemek ármánya miatt, és hogy 
magunk közül, midőn a nemzet az élet-halál har-
czát vivta, voltak sokan, kik nem csináltak közös 
ügyet a nemzet közügyével. 

Megvallom, midőn a többség föladja a nemzet 
külön had- és pénzügyét elfogadása által a 67-es 
bizottsági munkálatnak, úgy tűnik föl előttem, 
mint föladni azon ügyet, melyért sokaknak azok 
közül, kik itt ülnek, folyt vére ereiből és melyért 
annyi élet kiontatott a harcztéren és a bitón. 

Legyen igaz szabadság és alkotmányosság 
itt és túl a Lajtán — nem oly alkotmányosság, mint 
midőn a reichsrath megtagadván a 20 milliót a 
schleswig-holsteini háborúra, a helyett 60 milliót 
vett föl kölcsön az absolutismus, hanem valódi al-

j kotmányosság—: és tapasztalni fogjuk, hogy szabad 
I népnek szabad népekkel közös viszonyaira nézve 
'< az 1848 törvény 3-dik ez. 13. § rendelkezése nem 
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lesz elégtelen: ennélfogva továbbra is ennek fön-
tartását kívánom. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Lator Gábor! 
Lator Gábor: Az előttem szóló érdemes 

képviselő fölfogása szerint, tisztelt ház , a február 
17-ikei királyi leirat, ez országgyűlés történetében 
csak egy epizódot képezne, mely köz-viszonyaink
nak 18 év ótai állásán igen keveset változtatott. S 
e szempont az ő merev negatiójának indoka. Sze
rintem azon leirat határozott szakítás a múlttal, s 
megnyugtató zálog a jövőre nézve. Azt mondtuk 
eddig fölirataink mindenikében, és pedig egyhangú
lag mondtuk, hogy mig a jogfolytonosság tettle
ges elismertetése által , a jelen iránt megnyugtatva 
nem leszünk: nem foglalkozhatunk nyugodtan a 
jövővel. E megnyugtatást adta a febr. 17-dikei leirat, 
s midőn ennek folytán úgy föliratainkban adott 
szavunkhoz képest, mint életérdekeink tanácsára, 
a közös érdekű viszonyok iránti tartaléktalan nyi
latkozással , a kérdések kérdésére felelni akarunk: 
csak bonyodalmaink fő csomóját akarjuk megolda
ni. E megoldás szükségét a túlsó oldal többsége 
is elismeri. Ehhez tehát tovább nem szólva, szólok 
a „miként" iránt a túlsó oldal többségének némely 
szónoka által fölhozott néhány észrevételre. 
(Halljuk!) 

„Egy sülyedő hajó megmentésére vállalko
zunk.'*' ezt mondta tegnap t. képviselőtársam, gr. 
Károlyi Ede. Igenis, emelt fővel ismerjük el, hogy 
mi elég- önzők vagyunk e hajó megmentésének 
munkájában részt venni, nem csak kötelességképen, 
hanem jogunk szerint i s , mert a munka sikerében 
saját létezésünk föltételét is látjuk. Meg lesz-e köz-
remunkálásunkkal menthető a megrongált hajó ? a 
megmentési munkában egyesül-e a hajó minden 
népe , melynek értelmét, mint a siklósi kerület ér
demes képviselője oly elevenen rajzolá, az előbbi 
kormányosok jóformán megzavarták ? nem támad
nak-e , mint Kállay Ödön t. társunk kérdi, a mun
ka befejezte előtt ujabb és nagyobb viharok? — 
mindezt nem tudhatjuk ; azt azonban tudjuk , s a 
nemzedékeket, mint egyeseket terhelő felelősségnél 
fogva mélyen érezzük, hogy miután a hajó rohan
va tér el az eddigi vészes irányoktól és más tájak 
felé tör, a közremunkálás ránk nézve minden eset
re helyesebb, mint akár — mikép Böszörményi 
barátom javasolja — nem tenni semmit, s ekként 
összedugott kézzel várni , hogy csap össze fejünk 
fölött a hab , akár — mint a mire Madarász képvi
selőtársunk lelkesít — menekülést a hajóból kiug
rásban keresni. 

Azt hiszi továbbá a nemes gróf, mintha e ház 
többsége föladta volna a várat. Mi ezt nyilt hom
lokkal tagadjuk. Mig alkotmányunk vára ostrom 
alatt tartatott, az őrség minden tagja a hűség egyen
lő erélyével védte azt, s az ostromlók részéről az 
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ostrom alatt tett minden föltételt a mély kötelesség
érzet nemes daezával utasított vissza. I)e az ostrom 
— hála fejedelmünk igazságosságának — megszün
tetett az ostromlók által. Nem mi capituláltunk e 
szerint. Mi csak félretéve a most már szükségtelen
né vált fegyvert, a romok eltakarításához, a sokafr 
szenvedett falak kijavításához, uj bástyák emelésé
hez, szóval azon munkához fogunk , melynek czél-
j a : az ostrom megújulását, a kölcsönös pusztulás 
és romlás ismétlődését lehetetlenné tenni. A mint 
nem voltunk az ostrom folyama alatt se gyávák. 
se czéltalan kirohanásokkal mindent koczkára 
tenni kész tulmerészek : úgy nem akarhatjuk meg
levő erőnket egy tárgytalanná vált küzdelemre té
kozolni el. (Helyeslés a középen.) 

A bizottsági többség javaslata által gr. Ráday 
László t. társunk föladva látja az ország független
ségét ; Kállay Ödön t. képviselő úr e javaslatban 
ézsaui vásárt lát: s más vádak szerint e javaslat 
által, alkotmányunk kincsei, mint fölösleges terhek, 
hányatnának ki a hajóból. Követni akarom gróf 
Károlyi Ede tanácsát, s a czélszerüségi kérdést 
nem fogom a jog terére átjátszani akarni. Nem aka
rom ennélfogva állítani, hogy a javaslat, minden 
részletében, eddigi törvényeinkből foly, hisz ez 

j esetben „nem lett volna e bizottsági munkálatra 
í szükség; azt sem akarom tagadni, hogy a többségi 
javaslat, ha életbe lép , alkotmányunk eddigi for
máit nem csak, hanem annak némi elveit és lénye
gét is módosítja ; azt azonban nem ismerhetem el, 
hogy ezen javaslat folytán Magyarország meg
szűnnék „regnum sui juris" lenni, s mint valaki 
monda, „alteri obnoxium" lenne: s el nem is
merhetem, hogy e javaslat által föladatnának a 48-
diki nagy eszmék. Erős és biztos alkotmánynak 
csak azt tarthatjuk, melyet a nemzet folytonosan élet
ben tartani, s azon ejtett sérelmeket orvosolni is 
képes. Elismeri pedig Ráday gróf, de elismerte 
maga Madarász József t. képviselőtársunk is, hogy 
a magyar alkotmány a mohácsi veszedelem óta 
csak névben, csak följajdulásainkban. csak sérel
meink hosszú sötét sorában élt. Nem volt tehát al
kotmányunk se erős, se biztos. S bizonyosan 
erősebb és biztosabb lesz az ^ a többségi javaslat 
folytán, nem csak azért, mert biztositékát nem egyé
nekben , nem az eddigi kényszerű elzárkózásban, 
hanem a velünk egy sorsú , egyhivatásu népek al
kotmányosságában s az ez által föltételezett érdek
közösségben találandja; s nem is csak azért, mert 
a sérelmek ellen már a 48-ki törvényekben egy ar
chimedesi pontot, parlamentalis kormányformát bí
runk; hanem erősebb és biztosabb lesz az azért, mert 
életét nem fogja a közös ügyek határozatlanságának 
lappangó láza emészteni. (Helyeslés a középen.) 

Az alkotmányos Ausztriával való érintkezés 
pedig függetlenségünkre veszélyes nem lehet, mert 
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ha Magyarország függetlenségét az absolut Ausztria 
azon időben sem bírta megsemmisíteni, midőn ha
talma fél Európára szólt: magunk iránti bizalom
hiány nélkül nem lehet okunk félni, hogy az ezen-
tuli Ausztria a 48 utáni Magyarország független
ségére nézve aggressiv, és aggressiója veszélyes le
hessen. {Helyeslés a középen.) 

Madarász József képviselőtársunk azt állította, 
hogy áll amj ogi viszony ainknak oly módosítása, minő 
a bizottsági többség javaslatában czéloztatik, tör
ténetünkben példátlan. En ezt el nem ismerhetem. 
Mert, hogy egyebet ne említsek, az 1687. II. , I I I . 
és IV. t. czikkek bizonyára mélyebbre ható és oly 
változásokat idéztek közjogunkban elő, hogy ezek 
folytán, ha gróf Ráday László azon állítása állana, 
hogy a rész föladásával föladatik az egész: akkor 
ama törvények hozatala , tehát szintén két század 
óta, a magyar alkotmány még névben is megszűnt 
volna létezni. (Helyeslés.) Valamint pedig közjogi 
viszonyunknak 1687-ki módosítása nem forgatta 
föl az alkotmányt, s valamint az ország érdekei ál
tal igazolt cselekményként ítéljük mi ma azt meg , 
és őseink emlékére a miatt előttünk semmi homály 
nem tapad: úgy mi is nyílt homlokkal nézünk bí
ráink, az utókor ítélete elé, mert meg vagyunk 
győződve , hogy nem kevésbbé súlyos viszonyok 
közt, hogy kötelességünk szerint a haza javára , ő-
seink nyomán és intentióik szerint cselekszünk. 
(Helyeslés a középen.) 

S ha csak fegyvernyugvás és nem békekötés 
lenne, melylyel most kináltatunk; ha mostani 
szent reményeink . a napok fordultával. csak egy 
fájó emlékezetté válnának; ha ismét eljőne a nehéz 
idő, melyben Magyarországnak ismét jutalmul kí
nálnák azt, mit ő büntetésül sem fogadhat el: mi 
történik ez esetben? kérdé Ivánka Imre t. bará
tom. Én nem hiszem, hogy visszakanyarodás tör
ténhessék valaha az elhagyott irányokhoz; nem 
hisaem, még ha erre nézve fejedelmünk adott sza
vát nem birnók i s , hogy föladott vagy elvesztett 
positiók ellenünkben , a reactió által újra elfoglal
tathassanak; ha azonban, mint szomorú tapasztalá
sok tanítványainak, ily eshetőségre is gondolnunk 
kell : ezen esetben nem az történnék, mitől t. kép
viselőtársunk tartani látszik, hogy t. i. föláldoztuk 
és híjába áldoztuk föl jogaink egy részét; hanem 
az történnék, hogy miután a bizottsági többség 
által ajánlott compromissum sarka és feltétele az, 
hogy a valódi alkotmányosság úgy nálunk, mint ő 
felsége többi országaiban fenálljon, e föltétel mel-
lőztével mi is visszafoglalnók elhagyott állásainkat, 
s folytatnék az alkotmányvédésnek szomorú, de 
nemes munkáját. (Helyeslés a középen.) Ivánkát, ba
rátom attól is tart, hogy ha ezen javaslat ő felsége 
többi országainak föltehető ellenzése miatt meg ta
lál hiúsulni, jogaink azon része, melyet szerinte föl

adtunk, Jókaiként sequestrálva maradna. Én ez ag
godalomra okot nem látok. E javaslat, mert javas
lat , csak a jövőre szól; míg az e javaslatban sza
bályozott jövő állapot be nem áll, addig biztosítva 
vagyunk a febr. 17-kei leirat által, mely alkotmá
nyunkat föltétlenül és egész összegében állította 
vissza. (Helyes !) Ha tehát e javaslathoz az örökös 
tartományok nem fognának járulni, vagy az, kívü
lünk fekvő más akadályok miatt, életbe nem lépne: 
csak az történnék, mit baloldali t. képviselőtársaink 
óhajtanak, t. i. alkotmányunk, államjogi viszonya
ink érintetlen in statu quo maradnának, (ügy van!) 

Gróf Ráday László azt hiszi, hogy ha a bizott
ságtöbbségi javaslat elfogadtatik: az urszág örö
me búra fordul. Én ezt nem hihetem. Az ország 
tudni fogja, hogy alkotmányában, e javaslat foly
tán, a szabadság érdekei jobban biztosítva lesznek, 
mint az európai contineus bármelyik nagy államá
ban; s habár, míg az alkotmányosság áldásai min
den irányban és viszonyokban érezhetők lesznek, 
a nemzetnek sok türelemre és sok önmegtagadásra 
lesz is szüksége: gyászt e miatt nem ölt, hanem le 
fogja vetni 18 év óta viselt gyászát. (Helyeslés a kö
zépen.) Eleget vérzett, elégett zaklattatott az ország, 
hogy megérdemelje a békét, a pihenést, (ügy van!) 
Lehetetlen mindnyájunknak nem éreznünk, hogy 
a nemzetnek, hogy mély sebeiből kiépüljön, béké
re van szüksége, békére ide ben magunk közt, 
békére Ausztriával szemben, békére, melyben 
ne érezze magát senki se győzőnek, se legyő-
zőttnek, békére, mely visszaszerezze Magyaror
szág politikai súlyát, visszaadjaSz. István koroná
jának hajdani fényét, s megszüntesse az eddigi an-
tagonismust Magyarország királyikoronája és Auszt
ria császári koronája közt. (Atalános helyeslés a 
középen.) Élénk színekkel rajzolta ő és rajzolták 
többen a túlsó oldali szónokok közt az európai hát
tért , melylyel a magyar-osztrák kérdés bír. Nyo
mosán emelték ki, hogy annak nagy volta, mi az 
utóbbi időben Európában történt, alig engedi sejte
nünk, mi megtörténhetik. De épen a világhánykó-
dás, az európai uj eszmék teremtő és bomlasztó ha
tása , s ezen hatás sikerének európai cultusa, az uj 
alakitások és alakítási nisusok s az európai areopag 
uj tömbjei, mindezek komolyan intenek, hogy ve
gyük hasznát a levegőnek, mely többé nincs elzár
va tőlünk. (Helyeslés.) 

A haza életéért remegő aggodalom gondjai 
minket is ébren tartanak. A mi keblünk is dagad, 
mint Madarász József t.társunké, ha aNagyLajos-
és Mátj^ás-kori magyar államra gondolunk; mi is 
lelkesülünk az emléknél, hogy hazánk nevét egy
kor a betöltött világ-missio dicsőségének sugarai 
ragyogták körül; e fölemelő visszaemlékezések 
mellett is azonban nem ignorálhatjuk azon rideg 
tényt , hogy midőn őseink 1723-ban egy föloszt-
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hatlan és elválaszthatlan birodalom kapcsolatába 
léptek, a personalis unió alapján, Ausztriával: Auszt
riával szemben biztosították ugyan az államjogi 
függetlenséget és önállást, de Európával szemben 
nem biztosították a nemzetközi, internationalis ön: 
állást, s nem biztosították ezt Magyarországra néz
ve az 1848-ki törvények sem. 

De ha a Nagy Lajos és Mátyás-kori világsze
repről le kellene is mondanunk: még mindig elég 
okunk van szeretni a hazát, hogy politikai ábrán
dok és illusiók világába ne ragadtassunk, se 
oly pessimisták ne legyünk, hogy hazánkra nézve 
a jövőben csak sötét képeket látván, ezek elől lel
künk csak a múlt fény es emlékeihez menekülésben 
keressen vigasztalást. (Helyes!) 

Mindezeknél fogva én, mert a bizottság ki
sebbségénekjavaslatával hazánk s az örökös tarto
mányok közti eddigi conflictusokat megszüntetve 
nem látom; s mert a bizottsági többség javas
latának elveiben eltaláltnak tartom a Rubicont, 
melyen innen maradni hazánk önállásának föladá
sa, s melyen tulmenni Ausztria létezésének fenye
getése lenne; s mert, hogy Jókai Mór érdemes 
képviselőtársunk allegóriáját használjam , nyu
gat felé épen azért keresem az utat a szövetkezésre, 
mert nem akarok se kelet, se éjszak felé me
netűi ; s végre mert azt akarom, hogy Herkules és 
Anteus közt úgy szűnjék meg a harcz, hogy An-
teus se meg ne fojtassék, se el ne vonassék lábai 
alól a föld : a bizottsági többség javaslatát elvben 
és lényegben elfogadom, [Elénk helyeslés a középen.) 

Dimitrievics Milos jegyző: Eszterházy 
István gróf! 

Eszterházy I s tván gr . : T. ház! A kisebb
ség véleménye t. elvbarátaim, de különösen Tisza 
Kálmán és Grhyczy Kálmán képviselőtársaim által 
oly részletesen fejtetett ki, és mind czélirányossága, 
mind kivihető'sége annyira bebizonyíttatott, hogy én 
részemről nem akarok részleteinek fejtegetésébe 
bocsátkozni. 

Megóva látom én ezen eljárási módozat sze
rint Magyarországnak az őt az 1848-diki törvények 
szellemében megillető és sajátját képező függet
lenségét és önállóságát. Ezen függetlenségét az or
szágnak én részemről veszélyeztetve látom azon 
pontozatok egy némelyike által, a melyek a több
ség véleményében foglaltatnak, mert én Magyar
ország államjoga ellenére delegatiókat alkottatni 
nem kívánok. Tudom azt, hogy a bécsi befolyás 
a magyar ügyekre nézve örökösen káros volt, s 
ezt az által, hogy én küldöttségeket oda indít
sak, megerősíteni nem akarom. Kötelességszerű 
nyilatkozat az, melyet jelenleg teszek, a mennyi
ben ily válságos, perczben, midőn arról van szó, 
hogy állhatatos kitartással, hű és következetes aka
rok lenni azon elvekhez, a melyeknek alapja a i 

régi magyar törvényekben foglaltatik, s a melyek
nek világos kifejezést adott a 48-diki törvény, 
hogy most, midőn látom, hogy szegény elhagya
tott hazánk felelős minisztériumhoz jutni más mó
don állítólag nem lett volna képes, mint az által, 
hogy beleegyezzék abba, hogy egyes lényeges jo
gairól lemondjon, én e tekintetben hazámnak 
biztos jövőjét ez utón nem láthatom. Mindezek kö
vetkeztében én az 1848. törvények által megálla-
pitott hatáskörrel fölruházott felelős független mi
nisztériumot szándékozván itt e házban látni; és 
tudván azt, hogy ennek eléréséhez más ut nem ve
zet, mint ha szigorúan ragaszkodom ahhoz, mi sajá
tom ; sajátomat pedig a birodalom együtt maradása 
mellett úgy gyakorolhatom, ha én a közös viszonyok 
tárgyalására tervezett azon módot alkalmazom,mely 
a kisebbség véleményében foglaltatik: a kisebbség-
vélemény ét pártolom. (Helyeslés baltól.) 

Tóth Vilmos jegyző: Királyi Pál! 
K i r á l y i P á l : Tisztelt ház ! Miként egyének

ről, úgy ncmzetcsaládokról is áll az, hogy ha az 
idő követelményeit figyelmen kivül hagyják, s a 
haladás szellemében inkább a rombolás elemét, 
mint a gyarapodás emeltyűjét keresik: etévfoga-
lomért előbb-utóbb rajok nehezednek a lakolás 
perczei. A helyzet, melybe az események rohama 
nemzetünket sodorta, ez elkövetkezett perczek ha
tása alatt szenved, mások hibái miatt. A mi pár 
évtizeddel előbb jóval kevesebb áldozattal és sok
szorta több haszonnal lett volna valósitható ; de 
akkor a telhetlenség és szenvedély, az idő intő 
szózatára nem hajtva, mindenkorra elnémitható-
nak vélt jogot és igazságot, erőt és érdeket: az 
ma — a majdnem elkésett kiábrándulás, s a nyo
mor iskolájában szerzett tapasztalások után—csakis 
az öntagadásnak bizonyos harczával igazitható 
helyre. 

Hazánk törvényhozása épen akkor függesz-
tetett föl, és pedig igen hosszú időre, midőn a nem
zet a múlt kiváltságos hagyományait a szabadság 
közös vagyonául hirdetvén ki, e reformált alapon 
politikai és társadalmi fejlődése a legislatió foly
tonos munkásságát tévé szükségessé; e munkásság 
helyett azonban az önteltség és vak elbizakodás 
sok és igen költséges kísérletben fogyasztva el az 
ország erejét, végre a dolgok rendjét oly zűrza
varba keverte, melynek eredményben megnyug
tató kitisztázása híjába fárasztott eddig annyi hiva
tott és hívatlan képességet, annyi őszinte és hazu
dott jóakaratot. Végre is e föladat országgyűlé
sünknek jutott megoldási kérdésül. Tudva ugyan
is, hogy Magyarország alkotmánya nem egyes fe
jedelmek nagylelkű ajándéka, hanem ősi örökség, 
melyet tőlünk hatalom el nem vehet, s mi azt köny-
nyelmüen vagy kíshitűen el nem adományozhat
juk ; mivel pedig épen ezen alkotmányra fogták rá, 
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hogy annak fentartásával a birodalom tömörsége f 
bomlik szét: tartották végre is észszerűnek, ben- | 
írünket, mint jogilag és természetszerűleg egyedül 
illetékeseket, és főleg hivatottakat fölszólitni, hogy 
oldanók meg e megold katlannak híresztelt problé
mát. Ez forrása azon véleményeknek, melyek fö
lött a ház most tanácskozik, s melyek fölött hatá
roznia kell. Nem csak meggyőződöm róla, de erő
sen hiszem, hogy úgy az egymástól részletekben 
eltérő két véleménynek, valamint a mindkettővel 
edenkező indítványnak is a legmelegebb hazafiér
zet képezi kútfejét: polgári kötelességszigor egy 
részről, s a trón iránti hűség más részről, kölcsönze 
azokban szavakat a tervezőknek! Minthogy mégis 
a három dolgozat közt lényeges különbségek van
nak, a ház határozatának alapjául pedig csak egy 
vétethetik, megengedi nekem a t. ház, hogy nem 
annyira mások véleményének megváltoztatása, 
mint inkább saját öntudatom megnyugtatása vé
gett, kerülve az elmélet okoskodását, kizárólag e 
dolgozatok közt tehessek egyszerű, rövid összeha
sonlításokat. (Halljuk!) 

Először is a többségi javaslat ellen beadott in
dítvány azt sorolja el, h o g y : „Magyarországnak az 
1 723 -diki törvények szerint is biztositvák nem csak 
bel-,de nemzetközi közjogai és önkormányzata; mint 
független birodalom, biztosítva van ugy bel-, mint 
külügyeit önállóan intézni és fejleszteni; a magyar 
király jogait a törvények értelmében gyakorolhatja 
csak, és csakis a magyar független felelős minisz
térium által." Mind igaz szó; néni is lehet jó pol
gára e hazának, ki e mondatot, mint alkotmá
nyunkból folyó tételt, szívesen alá nem írná; de 
hiszen azon többségi vélemény, mely ellen az idéz
tem szavak, mint inductió, használtatnak, ugyanezt, 
és hasonló világossággal, sőt egyes tételeknél még 
több praecisióval mondja el. Bármily szemekkel 
kutassa is valakié megtámadott dolgozatot, ha elle
nében elfogulva nincs, nem leend képes kibetűzni 
abban egyetlen szót, mely azt tartalmazná, vagy 
csak sejtetné is, hogy az 1723-diki törvények Ma
gyarországot nem biztosítják mint független orszá
got, hogy országos ügyeit önállóan nem intézheti, 
vagy hogy a magyar király jogait nem a törvé
nyek értelmében gyakorolhatja. 

De ez csak bevezetés; részleteiben az indít
vány hivatkozik egyéb törvények közt az 1827 : 
IV. t. czikre, mely az adóknak és ujonczoknak az 
országgyűlés általi megszavazási jogáról szól. E 
pontnál azonban, melyre előttem Kaposvár érde
mes képviselője az ékesszólás hangján és nyoma
tékkal felelt meg, ón nem időzöm; hanem átme
gyek a határozati indítvány azon inductiójára, 
melyben állitások foglaltatnak, melyeknek össze
keresett szavai úgy egymás mellé helyezve szépen 
zengenek, sőt tetszésre is számithatnak azok előtt, 

kiknek nincs idejök, vagy akaratuk a rejtett érte
lem mélyére szállni le, de ha azok az elfogulatlan
ság elemző kezei alá kerülnek, megtörténhetik, 
hogy a hol hangzatosságot vártunk, dissonantiát 
hallunk. Tehát : „A többségi véleményben az or
szág önállása, függetlensége csak szavakban hang-
sulyoztatik.'"' Avagy azon alaptörvények, melyek
nek teljes és sértetlen épségben tartása képezi a 
vélemény kiindulási pontját, csak puszta szavak 
lennének? és a jogfolytonosságnak tényleges visz-
szaállitása, felelős kormányunknak törvény szerinti 
activitásba léptetése, mint ama javaslat mellőzhet-
len föltételei, szintén csak üres hangok, elröppenő 
tünetek volnának ? 

Erezni látszott az indítvány ez oda vetett ál
lítás tarthatlanságát, s azért szükségesnek vélte mo-
tivatiójába bocsátkozni. 

„A közös ügyek teremtésével — mond a mo-
tivatió — a magyar birodalom önálló államélete 
stb. szüntettetik meg." A ki a többségi operatumról 
azt állítja, hogy a közös ügyeket ez teremte, ne
héz hozzá e kérdést nem intézni: vajon ki ő ? Ig
norálni tényeket, tagadni igazságokat, izlés dolga; 
de teremtő erőt tulajdonítani politikai küldetésü 
véges lényeknek, kik csakis az idő által életre hí
vott, majd az események szeszélye alatt összeku
szálódott földi érdekek és emberi jogok viszonyai
nak miként rendezése iránt adnak tervet, olyan va
lami, mit ekkorig csak a költők phantasiája vett 
igénybe. 

E kedélyes mámor azután végig hullámzik a 
gonddal összehordott motívumok egész hal mázán, 
í g y például a magyar birodalom állami élete ak
kor szűnnék meg, midőn ügyeit független felelős 
minisztérium vezeti, s törvényeit a nép szabad vá
lasztásából kifolyó képviselő testület, a többi tör
vényes tényezővel együtt'alkotja; az orsz ággyülés 
önrendelkezése is akkor semmisülne meg, midőn az 
eddigi elszegényitő bizonytalanságot, s a korábbi 
anormal állapotot rendezett viszonyok közé hozva, 
kizárólag ezek közvetlen intézésére saját kebeléből, 
szabad akaratából és kiszabott időre bizottságot 
küld k i ; a nemzet önkormányzata is akkor málla-
nék szét, midőn a közös kiadásokat a belügyi ke
zelés költségeitől szorosan elkülönítve, azok föl
ügyeletével, felelősség terhe alatt, közös kormány 
bizatik meg; végre népünk anyagi jóllét ét az ál
lamadósságok közös elvállalása akkor ron tja meg, 

! midőn épen e jóllét iránti figyelemből, az állaui-
| adósságok elvállalását nem közösen,hanem annak 
! csak egy részében javasolják. 

Ha valaki a századunkban lefolyt és nagy ese
ményekben gazdag éveket csak átaludta volna; 
ha azon százszoros érdek-kapcsokat, melyeket ez
alatt az idő Magyarország és az örökös tartomá
nyok közt fűzött, vagy agyon halgatni, vagy, mint 
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krétával irt betűket a fekete tábláról, letörölni le
hetne : igenis volna értelme a hivatkozásnak azon 
törvények szigorára, melyeknek keletkezését épen 
ezen érintkezési szükségnek rendezetlensége okozá, 
de, melyek sohasem háríthatván el az okozat alap
ját, folyvást csak sérelmeink tömbét nagyiták ; 
igy azonban élo tényekkel, lényegesen megválto
zott helyzettel szemben olyan deductió, hogy, mi
vel a javaslatba hozott állapot az annyi törvény ál
tal biztositott, de ugyanannyiszor meg is szegett 
függetlenségi jogot az eddiginél határozottabban 
körvonalozott alapra fekteti, s ekképen annak meg
támadását fölülről képtelenségnek, megzavarását 
alulról lehetlenségnek tünteti föl, mondom, innét 
azon következtetést vonni, hogy e javaslatot a ház 
utasitsa el : se megengedni, se érteni nem lehet. 

Nem engedhető meg, mert a közös viszonyok 
kezelésének azon módja, melyet az indítvány — 
hivatkozva a törvényre — emlit, már egyszer na
gyon elégtelennek bizonyult; az pedig korunkban 
nem lehet szándéka semmi komoly gondolkozás
nak, hogy oly rázkódás esélyeinek tétessék ki is
mét az ország, minőt egyszer kiálltunk, de nem 
tudni, hogy •— másodszor is belé sodortatva —rom
bolásának düledékeibö'l számunkra a sors majd pa
lotát fog-e épiteni, vagy síremléket ? 

Valószínű, hogy ezen határozattal a 48-diki 
tér sorompói előttünk elzáratnának. Maradna tehát 
számunkra az ezeken kivüli nagy ü r ; de ebben én 
csak egy sötét utat látok, mely bennünket ismét a 
már elmúltnak hitt erőszakos kísérletek sivatagába 
vezetne. Akadna-e aztán itt számunkra is egy Mó
zes, ki, vagy negyven évi kinos bolygás után, 
majd megmutatná — nem tudom hányadik uno
káinknak — az ígéret földét? a csodák kora lejár
ván, e csekélységgel sem biztathatom magam. 

De mégis lehetnek, kik kedvezőbb szemüve
gen át nézve a jövő eshetőségeit, a képet ily ko
mornak nem, sőt szinre, alakra tán hízelgőbbnek 
fogják találni; megengedem ; s viszont engedtes
sék meg nekem is, hogy gyanítani merjem, misze
rint ama bűvös látcsőn át láthat a képzelet szép, 
eddig nem ismert vidékeket, életvidor fiatal nép
csoportokat, láthat uj államszerkezeteket is hatal
mas szövetségekkel; de egyet, ama nyugpontot, 
melyet a szem sóvárogva keres, a miért a lélek 
égve eped, hova a vágyak vonzanak: ez ős Magyar
országot alkalmasint híjába keresnék. (Úgy van!) 

Mivel tehát én azon aggodalmakat, melyeket 
az indítvány bennem támasztott, épen a többségi 
javaslat által látom eloszlathatóknak: szavazatom
mal ezen többségi véleményt pártolom. (Helyeslés i 
-a középen.) 

E l n ö k : Holnapután folytatjuk a tanácsko- ' 

zásokat. Ma még Stratimiro vícs képviselő úr akar 
interpellatiót intézni a minisztériumhoz. 

Sztrat imirov ics G y ö r g y : Ismételt demen-
tík daczára a hírlapok oly híreket terjesztenek és 
tartalmaznak, melyeknek hordereje hazánk politi
káját illetőleg nagy jelentőségű. Hirlik, miszerint 
a szerb-bosniai határokra egy osztrák figyelő és 
védő hadtest indíttatik. 

Azon kapocs tekintetéből, melylyel a hadtest 
ilyetén mozgósítása a keleti kérdéshez állana; a 
parancsoló fontosságnál fogva, melylyel e kérdés 
megfelelő és czélszerü tárgyalása Magyarország 
jövőjére bir; a körülménynél fogva, miszerint al
kotmányos országban szokás nagyobb hadtest moz
gósításának alkalmával ennek czélja és irányzata 
felől biztos tudomást szerezni: kérdem a minisz
terelnök urat: 1. vajon a hirek a hadtestnek a szerb 
és bosniai határokra való megindítását érdeklőleg 
valók és alaposak-e? s ha alaposak: 2. mi czélra 
pontosittatnak ezek össze, vajon a keleti keresz
tyén és nemzetiségi mozgalomnak barátságos avagy 
ellenséges czéljából-e? 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: \ 
t. képviselő úr a kormányhoz az iránt intéz kér
dést, vajon igaz-e, hogy Bosnia és Szerbország ha
tárain nagyobb sereg-összevonások történtek vol
na? és ha igen, mi czélból? 

Miután privát tudomásom volt arról, hogy a 
t. képviselő úr ezen kérdést akarja a kormányhoz 
intézni: magamnak ez iránt hivatalos tudomást 
szerezvén, azt válaszolhatom, hogy a hir egyátalá-
ban alaptalan, és hogy semmi öszpontositáa sem 
történt. 

í g y tehát maga a tény nem lévén alapos, a 
| másik kérdés magától elesik. Azonban, megvallom, 

nem tartom fölöslegesnek ez alkalommal nyilvání
tani azon meggyőződésemet, hogy ő felségének 
se mint ausztriai császárnak, se mint Magyar
ország királyának nem állhat érdekében a keleti 
népek békés kifejlődését bármi utón akadályozni. 
{Helyeslés.) Hogy ő felségének külügyminisztériu
ma igy fogta föl a kérdést, annak világos bizony
ságát látom azon állásban, melyet a szerb várak 
kiürítésében elfoglalt, a midőn ugyanis erkölcsi 
támogatása és közbenjárása által egy oly kérdés 
békés megoldását sikerült eszközölnie, mely előbb-
utóbb okvetetlenül a keresztyén népek békés ki
fejlődését akadályoztathatta volna meg és összeüt
közésekre adhatott volna alkalmat. Ez az, mit e kér-
désre válaszolhatok. (Elénk helyeslés.) 

Sztratimirovics György: A miniszterelnök 
úr felelete megnyugtat. 

Az ülés végződik d. u. 1 ~'/t órakor. 




