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CX. ORSZÁGOS ULES 
1867. marczius 26-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: Bemutattataak : honvédtisztek kérvényei honvédek özvegyei és árvái, úgyszintén rokkant honvédek ellátása, 
a száműzöttek hazatérhetése s a munkaképesek alkalmazása iránt; Hogl Ferenozé 1849-beli szállítmányai megséritéseérfc; Perl Si
moné vizsgálatért Lehoczky Lajos szbiró ellen ; Timár községé úrbéri illetménye kiadásaért; Zsupa községé Vepczek László ügyének 
polgári bíróság elé vitele iránt. A nemzetiségi ügyben kiküldött bizottság törvényjavaslati munkálata folytatására utasíttatik. A val-
lásegyenló'ség s urbériséggel rokon természetű birtokviszonyok ügyében alkotandó törvényjavaslatok iránt tett kérdésre a kormány 
később igér felelni. A 67-es munkálat átalános tárgyalása tovább foly. Rónay Jáczint megbízó levele bemntattatik. 

A kormány vészéről jelen vannak : Eötvös Jó
zsef 6., Gorove István, Lónyay Menyhért, Mikó Imre 
gr. • későbben Festetics György gr., Horvát Boldüsár. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'/, órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyilt. Az utóbbi ülésben 
működött jegyző urak fogják működéseiket foly
tatni. Az utolsó ülés jegyzőkönyve fog hitele-
sittetni. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a marczius 
23-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

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

A Buda-Pesten lakó kétszáz főnyinél több hon
védtisztikar, a haza öszves honvédéi nevében be
nyújtott két folyamodványban, az elhunyt honvé
dek özvegyei és árvái segélyezése, a rokkantak el
látása, a száműzöttek haza térhetése és a még mun
kaképesek megfelelő alkalmaztatása iránt az 
184%-diki országgyűlés által tett Ígérethez képest 
intézkedést kér tétetni. 

Hogl Ferencz pesti lakos a magyar kincstár 
részére 1849-ben szállított vászonnemüekért járó 
s még fizetetlen 3320 ft 38 kr pénzbeli követelését 
utalványoztatni kéri. 

Perl Simon kassai lakos Abaujm egye szolga-
birája Lehoczky Lajos által ellene beadott pana
szos ügyben vizsgálatot és igazságszolgáltatást kér 
eszközöltetni. 

Szabolcsmegyebeli Timár község elöljárói 
34 % volt úrbéres telek után 3 év óta visszatar
tott faizási illetmény őket kérik kiadatni. 

Zsupa temesmegyei község elöljárói ottani 
birtokos Vepczek Lászlónak a karansebesi román 
bánsági 13. számú határőrezred fogságából kisza
badítását s ügyének illetékes polgári biróság általi 
elintéztetését kérik elrendelni. 

Mindezen folyamodványok a kérvényi bizott
ságnak adatnak át. 

Nyáry Pál képviselő úr akar a t. minisz
tériumhoz egy kérdést intézni. 

N y á r y P á l : Mielőtt a kitűzött napirendre át
térnénk, bátor vagyok a ház engedelmével a t. mi
nisztériumhoz kérdést intézni az iránt, hogy mi
után az országgyűlés 1861-dik év óta őfelségéhez 
intézett több fölterjesztésében ismételve kijelentet
te azt, hogy a nemzetiségi kérdésnek megfejtésé
re nézve alkotandó törvényjavaslatot azonnal, mi
helyt az alkotmány vissza lesz állítva, előterjesz
teni ós a fölött tanácskozni első teendőjének isme
rendi: vajon szándékozik-e a t. minisztérium még 
ezen ülésszak befejezése előtt e részben a ház elé 
törvényjavaslatot terjeszteni ? 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: T. 
ház ! Bizonyosan senki sincs, ki a nemzetiségi kér
dés fontosságát jobban átlátná, mint a minisztéri
um, és inkább óhajtaná, hogy e fontos ügy minél 
előbb törvény által végleg szabályoztassék. Mi
után azonban a t. ház a nemzetiségi kérdés ügyé
ben bizottságot küldött k i : czélszerünek tartja a 
minisztérium, ha ezen bizottság folytatván mun
kálatát, azt a ház elé terjesztené, mikorra a mi
nisztérium fentartja magának, hogy, ha ezt szük
ségesnek látná, a bizottság javaslata iránt észrevé
teleit a ház elé terjeszsze. 

Nyáry P á l : Miután a cultusniiniszter úr nyi
latkozatát hallottuk, nincs egyéb hátra, vélemé
nyem szerint, mint, hogy a t. ház azon bizottságot, 
mely a nemzetiségi ügyben alkotandó törvényja
vaslat készítésére kiküldetett , munkálatának to
vább folytatására határozatilag utasitani méltóz
tassék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennek következtében a nemzetiségi 
bizottság munkálatát folytatni fogja és a megálla
pítandó törvényjavaslatot a tisztelt háznak be fog
ja adni. 
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Tisza Kálmán képviselő úr szintén interpella-
tiót kivan intézni a minisztériumhoz. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Épen úgy. mint a 
nemzetiségi kérdésben, melyre nézve a t. ház most 
Nyáry Pál képviselő társunk fölszólalása folytán 
határozni méltóztatott, még más két kérdés van, 
melyre nézve részint az 1861-diki, részint pedig a 
jelen képviselőház is, azt lehet mondani, Ígéreteket 
tett. Természetesen, a mint az idő eljön, hogy — 
mint reméljük — törvény eket alkothassunk, a ház
nak gondoskodnia kell az iránt, hogy ezen Ígére
tek beváltassanak. 1861-ben — sokan méltóztat
nak talán emlékezni — az eloszlatás előtt kimon
dotta a képviselőház, hog}T a nemzetiségi kérdés 
megoldását, hogy a vallás egyenlőségnek törvény 
által való kifejtését, az urbériséggel rokon termé
szetű birtokviszonyoknak a tulajdonjog sérelme 
nélkül leendő rendezését a törvényhozásra képesí
tett országgyűlés legelső teendői közé sorozandja. 
A múlt évi válaszföliratban hasonlag kimondotta 
a ház, hogy működéseiben az fogja vezetni, misze
rint intézkedni fog a méltányosság és igazság sze
rint az országnak minden osztályú lakóiról vallás-
és nyelvbeli különbség nélkül. Midőn pedig a múlt 
évben megalakította javaslatkészitő bizottságait, 
megválasztván a nemzetiségi bizottságot is,ugyan
akkor intézkedett más két tárgyra nézve is, és a 
vallási és közoktatási javaslat készítésével megbí
zott küldöttséget oda utasította, hogy törvényja
vaslatot készítsen a haza minden hitfelekezetének 
egymás közti és az állam irányában lévő viszonyai
ra nézve a jogegyenlőség alapján, kiterjesztvén azt 
azon hitfelekezetekre is, melyekre eddigi törvénye
ink azt ki nem terjesztették. A codificationalís bi
zottságot pedig oda utasította, hogy működése kö
rébe vegye föl a hűbéri viszonyokkal analóg bir
tokviszonyok rendezését is. Ennek fobytán, úgy tar
tom, kötelessége a t. háznak intézkedni, hogy most, 
midőn remélhetőleg nem sokára képesítve leszünk 
törvény alkotására, már előleg javaslatok készít
tessenek, hogy azután az ezek után legelsőben elin-
tézendőknek kijelölt kérdések valósággal el is in
téztessenek. 

Miután a nemzetiségi kérdésre nézve már mél
tóztattak intézkedni, és miután másfelől vannak 
tárgyak, melyek fölött, meggyőződésem szerint, 
helyesebb, ha a felelős minisztérium készíti a ja
vaslatokat : bátor vagyok az igen t. minisztériumot 
megkérdezni az iránt, hogy ezen két utóbbi kér
désre nézve, azaz a különböző hitfelekezetek egy
más és az állam iránti viszonyainak a jogegyenlő
ség alapján való megoldására, és a hűbéri termé
szetű birtokviszonyok rendezésére nézve szándé
kozik-e ezen év folytán törvényjavaslatot terjesz
teni a t. ház elé ? 

Eötvös Jézsef b. vallásügyminiszter: 

T. ház! Azon két nagy fontosságú kérdésre, me
lyeket Tisza Kálmán barátom, Debreozen városá
nak képviselője a minisztériumhoz intézett, jelen 
pillanatban csak azt felelem, hogy ezen nagy fon
tosságú kérdésekre a minisztérium legközelebb 
fog választ adni. 

E l n ö k : A t. ház tehát ezen választ elvárja. 
Folytatjuk a múlt ülésben megszakított ta

nácskozásokat. 
Dimitrievics Milos jegyző : Nikolics 

Sándor! 
NikoliCS Sándor: A 67-es bizottság több

sége a sanctió pragmaticának oly értelmet tulaj
donit, melylyel ez valósággal nem bir ; s főleg eb
ből származtatja alkotmányunk lényeges változta
tásánakszükségét. Az 17 23-dik évi 1-ső és 2-ik tcz. 
nem annyira hazánk, mint az uralkodóház érde
kében alkottatott; megváltoztatván az eddigi ural
kodási rendet, a mindenkori fejedelem számára 
biztosítja a birodalom minden részeinek osztatlan 
birtoklását. Hogy a sanctió pragmaticának se ak
kor, se később más értelmet nem adtak, mutatja 
azon körülmény, hogy ezen törvény keletkezése
kor az 1715-dik év sarkalatos, és hazánk önállá-
sát biztosító törvényei el nem töröltettek, de újra 
megerősíttettek; s hogy több évtizeddel később, 
179°/,-ben hazánknak minden más tartománytól 
függetlensége még nagyobb nyomatékkal tör
vénybe igtattatott. 

Az egész sanctió prag'maticában csak egy 
kis szócska van, melyre a 67-es bizottság több
sége az alkotmány tervét alapitja: e szócska: 
„osztatlanul/*' Lássuk ezen alap szilárdságát. 

Az új öröklési rend szerint arra jogosított fe
jedelem a birodalmat osztatlanul bírja, azaz, a bi
rodalom minden része egy és ugyanazon fejede
lem országlása alá tartozik. Magyarországnak te
hát egy időben, egy bizonyos meghatározott eshe
tőségig, más királya nem lehet, mint az, ki egyút
tal az örökös tartományok törvényes fejedelme. 
A szó „osztatlanulu ennyit jelent, s nem többet; 
s mást, például közös védelmet belőle származ
tatni nem lehet. 

Bizonyítja ezt hazánknak a sanctió pragma-
tica alkotása utáni első királya, Mária Terézia, ki 
ellenségtől megtámadva, nem ezen szócskában 
kereste védpajzsát, s nem is erre hivatkozott, ha
nem Magyarország szeretete- s lelkesedésére. Bizo
nyítja ezt számos eset, midőn a későbbi háborúk 
alatt az országgyűlése katonaajánlásra megkeres
tetvén, a segélyt mindig azon hozzáadással ajánlá 
meg : hogy ebbeli kétségtelen jogát továbbra is 
sértetlenül fentartja. Ha a sanctió pragmaticából 
mindeddig a közös védelem kötelezettségét lehe
tett volna következtetni: a király nem kérte, de 
követelte volna mindig a segélyt; az országgyü-
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lés pedig a segélyt megajánlva, ama záradékot 
mindannyiszor törvénybe nem igtathatta volna. 

Minden ország szövetségest keres, s a jó és 
biztos szövetséges érdekében kész áldozatot is 
hozni. Hazánk természetes szövetségese az örö
kös tartományok népe; a közös fejedelmen kivül 
számos az érintkezésök, sok a közös érdekök. Al
kotmányosan uralkodó koronás királyunknak ér
deke nem lehet más. mint az ország érdeke; őt 
tehát külmegtámadás ellen többi országaiban is 
megvédeni, Magyarország mindig kész leend, föl
téve, hogy az örökös tartományok hasonló eset
ben hasonlóul teendnek, de fentartván magának 
a jogot: a segély szükségének beálltát és a segély 
nagyságát mindenkor országgyülésileg megha
tározni. (Helyeslés balról) 

E jogáról hazánk le nem mondott soha; de 
léte koczkáztatása nélkül le sem mondhatott. Mert 
lehet eset, midőn a k i rá ly . rósz vagy ügyetlen 
tanácsosai által félrevezetve , oly háborút indit. 
mely mind saját, mind az ország érdekével ellen
kezik ; lehet eset. midőn az állam valódi érdeke 
valamely tartománynak nem leigázását, de szaba
don bocsátását javasolja, ha megtartása több áldo
zattal jár, mint haszonnal. Ha hazánk ily esetek
ben szabad rendelkezési joggal nem birna, vagy 
e jog gyakorlatától megfosztva tartatnék, kényte
len lenne, mint ez sajnosán a múlt években tör
tént, egy veszendő ügyért, egy roszul fölfogott 
érdek ért, saját vég pusztulásáig vérét s pénzét paza
rolni. Magyarország alkotmányos jogai teljes élve
zetében annak idején bizonyosan megtagadja a se
gélyt az olasz tartományok leigázására, a sehles-
wíg-holsteini hadjáratra, s ez által egyszersmind 
lehetetlenné teszi Königgratzet is. (ügy van! balról?) 

Föladatunk nem lehet alkotmányunkon vál
toztatni ; de teljes épségben föntartani azt, hogy 
igy, miként a múltban volt, úgy jövőben is az or
szágnak s a királynak hasznára legyen. 

Azt mondta ugyan a t. vallás- és oktatásügyi 
miniszter a múltkor, hogy az alkotmányosság 
egyedül nem elegendő a hazát a közelgő veszé
lyektől megóvni, ehhez erő is kell, erőt pedig csak 
másokhoz szorosabb csatlakozás által nyerhetünk. 
Nézetem szerint az erő gyarapodása attól függ, 
hogy kihez csatlakozunk. Ha oly szövetségeshez 
csatlakozunk, kinek érdekei a mieinkkel azono
sak, ki nem kívánja a mi erőnket absorbeálni, és 
saját ezéljaira fölhasználni, de miként maga teljes ! 
erejét a közös czél elérésére kifejti, úgy a mi erőnk | 
teljes kifejtését sem gátolja, de elősegíti : akkor j 
reó'nk bizonyosan gyarapodni is fog. Ellenkezőleg ! 
gyengülni fogunk, ha oly szövetségessel kötünk j 
szorosabb frigyet, kinek czéljai s érdekei a mieink- | 
tői különböznek. {Ügy van! balról.) 

A t. miniszter úr azt hiszi, hogy az alkotnia- I 

nyosság nem nyújt elegendő biztosítékot a közelgő 
vész ellen. Nem nyújt elegendő' biztosítékot két
ségtelenül oly alkotmányosság, melyben a bécsi 
kormány minket eddig részesített, sem oly alkot
mányosság, melynek eszménye a 67-es bizott
ság többsége előtt látszik lebegni. De igenis ele
gendő biztosítékot nyújt oly alkotmányosság, 
mely az ország teljes erejének kifejtését s minden 
segédforrásainak fölhasználását megengedi, oly 
alkotmányosság, melyet palládiumként őriz az 
ország, mely az anyagi jóllét előmozdítója , mely 
jótékony hatást gyakorol gazdagra és szegényre 
egyiránt, s melynek védelmeért kész a hazának 
népe vérét s vagyonát is föláldozni. 

A félelem népeknél rósz tanácsadó. A törté
nelem nem mutat példát, hogy a félelem, a túlsá
gos óvatosság valamely népet nagygyá tett volna. 
Holott a lelkesedés, lelkesedés a hazáért, alkot
mányért és* szabadságért, csodákat müveit min
dig. Példa rá Róma s Görögország; példa a fran-
czia forradalom nemzedéke, mely egész Európával 
szembeszállott; példa hazánk, melynekleigázására 
1849-ben két nagyhatalmasság egyesült ereje szük
ségeltetett, {ügy van! balról.) 

Ha a teljes alkotmányosság életbe lép, ha a 
honfiaknak lesz miért lelkesülni, ha a nemzetiségek 
méltányos kívánságai ki lesznek elégítve, hogy e 
hazának egyetlen fia se nézzen sóvárogva idegen 
határok felé, ele itthon találja minden vágyai tel
jesülését, ha Magyarország koronás királya Ma
gyarország zászlójával kezében boldog, kielégített, 
lelkesült népei élén álland: akkor nyugodtan néz
hetünk a jövő elé, mert nem lesz ellenség, ki meg
támadni merjen. (Helyeslés.) 

A megváltozott viszonyok és az örökös tar
tományokban életbe léptetett, alkotmányosság a 
második inditó ok, mely a 67-es bizottság többsé
ge szerint alkotmányunk megvált oztatását igényli. 

Mellőzöm azon körülményt, hogy az örökös 
tartományok eddig az alkotmányosságnak csak 
igéretét bírják, s ugy tekintem őket, mint ha a 
mienkhez hasonló alkotmánynak örvendenének; de 
nem láthatom át, miért kellene, a mi és az ő érde
kükben, alkotmányunk lényeges pontjait föláldoz
nunk? Sőt erősen hiszem, hogy szabadságuk élve
zetébe lépvén, ezt tőlünk követelni nem is fogják ; 
mert miként mi most nem akarjuk, úgy ők sem 
fogják országgyűlésük fontos teendőit egy oly tes
tület illetékessége alá bocsátani akarni , melynek 
felét más országbeliek képezendik. Ezen áldozatot 
azonban nem is Ők kívánják tőlünk, de a hata
lom kezelői, kiknek czélzata nem más, mint a ha
talom közvetlen hatása alatt tartani azon testüle
tet, mely jövőben az országgyűlések lényeges jo
gainak egy részét gyakorlandja , ezen árért nagy
lelkűen megengedvén, hogy ama kevéssel, mi fen-
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marad, az országgyűlések otthon alkotmány ósdit 
játszhassanak, (ügy van! balról.) 

Engedjenek az előttünk fekvő munkálat há
rom pontjára, a katonaság-, a delegatiók- és az ál
lamadósságokra egy futó pillantást vetnem. 

Kimondani, hogy a magyar hadsereg az oszt
rák hadsereg kiegészitő része, és ehhez hasonló 
belszervezésben részesülend, annyit jelent, mint 
harczképessége nagyobb részétől megfosztani azt. 
Elmultak az idők, midőn gépekkel nyertek csatá
kat. Ezen idők csak addig tartottak, mig gépek 
állottak gépek ellenében. Jelenleg, két arányos 
számú sereg közt, mindig azé lesz a győzelem, 
melynek belszervezése harezosai nemzeti jellegének 
megfelel, s melyet egy eszme lelkesít, Elégedett 
család otthon, lelkesedés azon ügyért, melyért 
küzdeni készül, honfiak általi vezénylet, a vitéz
ség és önfeláldozás versenye, mely csak hason
nyel vüek közt létezhet: ez teszi hőssé a katonát, 
ez viszi győzelemről győzelemre. Az ellenkezőnek 
gyászos következményeit a közel múlt eléggé 
mutatja. 

A 67-es bizottság többsége azt kivánja tőlünk, 
hogy mi, kik az idegenek beavatkozását hazai 
ügyeinkbe sinlettük mindig s ettől félünk legin
kább , most önszántunkból egy oly testületet al
kossunk, mely, a hatalom közvetlen befolyása alatt, 
s egyrészt idegenekből állva, országgyűlésünk né
mely lényeges jogait gyakorlandja. A delegatió 
nem kap utasítást, s nem felelős az országgyűlés
nek ; a delegatió fele idegenekből áll; még a ma
gyar delegátusok egy részét is a főrendiház tagjai 
képezik: e három tulajdonság elitéli a delegatió-
kat. Eddig a magyar országgyűlés alsóházát illet
te mindig az adómegszavazás kezdeményezése. Bár 
a felsőház irányában azon tisztelettel viseltetem, 
melyet megérdemel, de az adómegszavazás kezde
ményezését az alsóház számára kivánom fentartani. 
A javaslat szerint pedig egy nem felelős, nem is 
csupa képviselőkből, de a felsőház tagjaiból is, kik 
közt sok a kinevezett méltóság, s mi több ; felében 
más országbeliekből álló testület fogja az adó na
gyobb részét megszavazni. Az ily szerkezetbői kö
vetkezhető esélyeket kiki könnyen elképzelheti. 
Bekövetkezhetik kétségtelenül oly eset, midőn ha
zánkfiai kisebbségben maradván, idegenek szava-
zandják meg a legsúlyosabb adókat. 

Az államadósságokról tüzetesen szólani ak
kor lesz helyén, midőn a képviselőház megálla-
pitandja az összeget, melyet az ország romlása 
nélkül elvállalhat. Az ajánlott kezelést illetőleg 
csak ennyit: az együttes, osztatlan és ellenőrzé
sünk alól kivont kezelés által megeshetik, hogy az 
államadósságok minden gyarapodást megbénító 
rablánczától nem menekülendünk soha ; sőt hogy 
ha Ausztria valamely szerencsétlen hadjárat által 
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, még néhány tartományt elvesztene, az egész összeg-
Magyarország nyakán maradhatna. 

Ha a katonaság fentartására szükségelt adót 
a delegatió szavazandja meg; ha az államadóságok 
kamataira vagy törlesztésére megkívántató össze
geket a magyar pénzügyminiszter rendesen Bécs
be tartozik szállitani: kérdem, nem válik-e illuzó-
riussá a magyar országgyűlés adó megszavazás! 
joga? Ama fő, s erőnket eddig is meghaladó ösz-

,! szegeket, melyek fizetése által azország elszegénye
désnek indult, meg nem tagadhatván, azon szerény 
összeg behajtását, mely a belkormányzatra, s ha
zai czélokra fenhagyatott, saját érdeke károsítása 
nélkül csak nem tagadhatja meg. 

Miután, a mondottak folytán, ha az előttünk 
fekvőjavaslattörvénynyé válnék, nézetem szerint al
kotmányunk lényeges csorbulást szenvedne; miu
tán ennek következtében a magyar honvédelmi 

I miniszter az osztrák hadügyminiszter seregélel
mezési és elhelyezési biztosává sülyedne, a ma-

| gyár pénzügyminiszter pedig az osztrák pénzügy-
! miniszter adószedőjévé; miután továbbá ez által a 
I magyar független minisztérium nem lenne egyéb, 
! mint a régi helytartótanács más elnevezéssel, és Ma

gyarország Ausztria tartománya: a 67-es bizottság 
: többségének javaslatát el nem fogadhatom,és a ki-
j sebbség javaslatára szavazok. (Helyeslés bal felöl.) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Szentkirályi Mór ! 
i Szentk irá ly i Mór: T. ház! Ha vannak a 
| közügyek között oly természetűek, melyek Ma-
I gyarországot ő felsége többi oi^szágaival és tarto

mányaival közösen érdekük, és vannak ismét má-
i sok, melyek oly természetűek, hogy Magyarorszá-
i got különösen érdeklik, akkor azon kérdést, me-
l lyek ezen közös ügyek, és miképen intézkedjünk 
I azok fölött, egy elv szerint megoldani nem lehet: 
mert, ha az országnak függetlenségét veszszük ki-
rekesztőleg zsinórmértékül, akkor ezen elvnek kö
vetkezetes alkalmazása mellett végre oda jutunk, 
hogy minden közös ügyeket és minden közös ér-

| dekeket tagadnunk kell; ha pedig az együttességet 
| állítjuk föl egyedüli irányadóul, akkor valamenyi 
! érdekek közösekké válnak. Az egyik elvnek kire-
j kesztőleges alkalmazása a kisebbség külön véle-
| menyére vezet, a másik elvnek kirekesztőleges al-
\ kalmazása az októberi diplomára. A mi pedig a ke-
i zelés módját illeti, én igen sajátságos következet-
| lenségnek tartom azt, ha valaki megismeri, hogy 
I vannakközösügyek,és mégis azt követeli, hogy ezen 
! közös ügyek minden ország által külön intéztesse

nek el, mert gyakorlatban épen az ügyek közös
ségét a közös kezelés teszi. Szintoly következetlen
ség az is, ha valaki megismeri, hogy vannak oly 
ügyek, melyek az egyes országokat külön érdek
lik, és mégis azt követeli, hogy ezen külön érdeklő 
ügyek is egy közös országgyűlésben együtt tár-

8 



58 CX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 26. 1867.) 

gyaltassanak {Helyeslés.) Az egyik következetlen
séget találom a kisebbségnek külön véleményében, 
a másik következetlenség pedig* az októberi diplo
mában van letéve: és ennélfogva valamint az or
szág az októberi diplomát elutasította, ugy véleke
dem, hogy ugyanazon okból a kisebbség külön 
véleményét sem fogadhatjuk el, mert mind a kettő 
egyoldalú, és mind a kettő szélsőség a maga ol
dalán. {Helyeslés a középen. Mozgás a halon.) E két 
javaslat között közép helyet foglal a választmány 
javaslata: mert ez az egyedüli, melyben mind azon 
törvények, melyek az országnak alkotmányos füg
getlenségét biztosítják, mind pedig az együttesség 
követelményei kellőleg figyelembe vétettek. És ez, 
t. ház! az egyik ok. miért én magamat teljesen 
megnyugtatva érzem akkor, midőn szavazatommal 
azokhoz csatlakozom, kik a 67-es bizottság javas
latát pártolják. (Helyeslés a középen.) 

Ezen két elv egyébiránt benne foglaltatik a 
sanctió pragmaticában is , mert abban ki van 
mondva az „indivisibiliter et inseparabiliter;u to
vábbá ki van mondva az „insimul et in vicém:u a 
mely kifejezéseknek ha van valami értelmök, úgy 
ezen értelem nem lehet egyéb az együttességnél. 
Ezen két elv tehát, t. i. az együttesség és függet
lenség, nem puszta okoskodás, hanem törvény, és 
azoknak, kik a törvényhez oly szigorúan ragasz
kodnak, hogy annak legkisebb változtatása által 
is az alkotmányt látják fölforgatva, ha következe
tesek akarnak önmagokhoz maradni, ezen elvek
nek egyikét sem lehet ignorálniok. 

Igaz, azt monda egy képviselő úr, hogy ezen 
kifejezéseket csupán a magyar korona országaira 
kell érteni; de én őrá magára hivatkozom, olvassa 
el az 1723 : 1 és 2-dik törvényczikkelyt, olvassa 
el figyelemmel és részrehajtlanul, és meg fogja 
vallani, hogy azon magyarázata a törvénynek oly 
erőtetett, mint a milyet csak a hajdani boldog em-
emlékezetü Lustkandl hires munkájában szok
tunk néha mulatság kedvéért keresni. (Eüenmon-
v ondás a hal oldalon. Helyeslés a középen.) 

A második ok, t. ház, mely engem arra kény
szerít, hogy a választmány javaslatát fogadjam el, 
az, mert az ezen javaslat ellen fölhozott ellenveté
sek között egyet sem találok, mely az előbb fölál
lított nézetemben legkevésbbé is megingatni ké
pes volna. Ezen ellenvetéseket fogom tehát más 
részről most taglalni, de csak annyiban, a meny
nyiben átalánosak, mert tígy hiszem, hogy csu
pán az átalános tekintetek tartoznak az átalános 
vitatkozás tárgyai közé. (Helyeslés a középen.) 

Ezen ellenvetések között mindenekelőtt egy 
okoskodást hallottam, melytől én még a jogosult
ságot is kénytelen vagyok megtagadni: és ez azon 
hivatkozás a törvényre, a melyből azt következte
tek egynémelyek, hogy a 67-es bizottság többsé

gének javaslatát azért nem fogadhatják el, mert a 
j meglévő törvényekkel nem egyezik. Hasonlít ezen 
j okoskodás, t. ház, Omár kalifa okoskodásához, a 

ki az alexandriai hires könyvtárt azért égettette el, 
mert, úgymond: ha ezen könyvekben az van, ami 
a koránban is meg van irva, akkor ezen könyvek 
fölöslegesek; ha pedig nem az van bennök, a mi 
már a koránban megíratott, akkor veszélyesek. 
Hogy a keleti népek ezen okoskodásnak, a mely
hez századokon át ragaszkodtak, micsoda hasznát 
vették, azt a tapasztalás bőven bebizonyította. Én 
a keleti népek sorsát nem irigylem, s azért, ha va-

j lamely létező törvényt törvényhozás utján meg-
! változtatni nem akarok, nem tehetem ezt azért, 
j mert e törvény épen létezik, hanem azért, mert 
| azt még a mostani körülmények között is jónak, 

hasznosnak és szükségesnek tartom, A népek. 
mint a história tanúsítja, törvényeiket időről időre 
mindig változtatták, sőt példa van arra is, hogy 
az egész megmentésének érdekében néha egyik 

j v a g y másik lényeges jogukról le is mondottak. 
| í g y például lemondottak eleink a királyválasztási 

és az ellenállási jogról, és még mind e mai napig 
senki sem akadt, a ki őket e miatt visszalépéssel 
vádolta volna, mint minket visszalépéssel vádolt 

I egy képviselő úr azért, mert a 67-es bizottság ja
vaslatát pártoljuk. (Helyeslés. Mozgás a bal oldalon.) 

Azt mondják ugyan, hogy ez mind igen jól 
van, de alkotmányunk és törvényeink tettleg nin
csenek visszaállítva, mi tehát nem is vagyunk jo-

! gositva, se törvényt hozni, se törvényt változ-
; tatni , tehát kötelességünk az eddig meghozott tör

vényekhez szorosan ragaszkodni. Már, bocsánatot 
kérek, de különböztessük meg a törvény érvényes
ségének helyreállítását a törvény végrehajtásától. 
(Halljuk!) Valamely törvény, a melynek érvénye 
egy ideig — bármi oknál fogva — fölfüggeszte
tett, helyre akkor állíttatik, midőn annak érvé
nyessége ismét el van ismerve s a végrehajtás 
akadályai elhárittatnak. (Zaj.) Ez egy pillanat 
műve; de a végrehajtásnak lehetnek oly részletei, 
a melyeket egy pillanat alatt teljesiteni nem lehet. 
Például az 1848: 3-dik törvényt ő felsége akkor 

; állittotta helyre, midőn egy miniszterelnököt meg
bízott azzal, hogy egy magyar minisztériumot ala
kítson, holott végrehajtva a törvény csak akkor 

I lett , midőn ezen minisztérium valósággal meg 
| is alakult. A 48-diki többi törvényeket ő felsége 

akkor állította helyre, midőn a magyar miniszté
riumot kinevezte : mert én nem hiszem, hogy ő 
felsége valami külföldi törvényeknek, hanem hogy 
épen a magyar törvényeknek végrehajtásával bízta 
meg ezen minisztériumot. Ezen végrehajtás, igaz, 
még nincs befejezve; de én nem hiszem, hogy le
gyen valaki, ki azt gondolná, hogy ez azon pilla-

| natban, midőn a 48-diki törvények helyreállíttat-
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tak, egészen és teljesen meg is történhetett volna. 
(Nyugtalanság a bal oldalon.) 

Minden nagyobb mérvű mozgalomnak, s 
minden nagyobb horderejű kérdésnek vannak bi
zonyos jelszavai. Ezen jelszavak helyesen fejezik 
ki a mozgalom természetét s helyesen fejezik ki 
a kérdések lényeges értelmét egész átalánosság-
ban. De ha ezen jelszavakat a kérdés részleteire 
alkalmazzák, akkor azok, a helyett hogy a megol
dást könnyitenék, azt még inkább összebonyo
lítják. 

Azon jelszavak között, melyek a közös ügyek 
kérdésében használtatnak, egyik a personál unió. 

Én is azt tartom, t. ház, hogy azon viszonyt. 
melyben Magyarország a közös fejedelem által a 
pragmatica sanctió alapján a fejedelem többi or
szágaihoz és tartományaihoz lépett, a personál 
unió leghelyesebben fejezi ki. Ezt föliratainkban 
is vitattuk; de nem vitattuk azt soha. hogy a per
sonál unió mellett Magyarországnak oly érdekei 
nem lehetnek, melyek ó' felsége többi országai és 
tartományai érdekeivel közösek. Azt sem vitattuk, 
hogy a personál uniónál fogva Magyarország kö
zött s ő felsége többi országai és tartományai kö
zött csupán azon viszony létezhetik, mely viszony 
két egymástól elkülönzött ország közt létezik. 
Ezen kifejezés : „personál unió" a törvényben nem 
is fordul elő. Az 1723-dik 1-ső és 2-dik törvény -
ezikk leirja azon viszonyt, melyet előbb emiitettem; 
czéljául kitűzi a közös védelmet. Ezen közös véde
lem természetéből következnek tehát a közös köte
lességek és következik azoknak mértéke. A perso
nál unió tehát nem törvény, a personál unió 
nem is előzmény, hanem elvont következtetés 
a törvény retideleteiből, a mely következtetés
ből tehát visszafelé a törvény értelmezésére to
vábbi következtetést vonni, nézetem szerint, nem 
lehet. (Elénk helyeslés a középen. Nyugtalanság a bal 
oldalon.) Az igaz, az 17 90-dikiX-dik törvényezikk 
azt mondja, hogy Magyarországot „ad normám 
haereditariarum provinciarum" nem szabad kor
mányozni ; de ebből nem következik az, hogy ő 
felségének a haereditaria provinciáit ad normám 
Hungáriáé nem szabad kormányozni, (Elénk he
lyeslés. Fölkiáltások a bal oldalról: Ez ellen nincs is 
kifogás!) azaz. hogy valamint Magyarországot al
kotmányosan kormányozza, úgy azon haereditaria 
provinciákat is alkotmányosan kormányozhassa. 
(Helyeslés.) Igaz továbbá, hogy az által, ha ő fel
sége többi országai-és tartományainak alkotmányt 
ad, a personál unió természete nem változik; de 
ebből ismét nem lehet azt következtetni, hogy 
azon viszonyoknak, azon érdekeknek és ügyek
nek, melyek eddig is közösen kezeltettek, kezelési 
módját azon absolut alapról, melyen eddig állot
tak, ne legyen szabad áttenni alkotmányos alapra. 

: A 67-es bizottság javaslatában pedig nem foglal
tatik egyéb : és így én azt hiszem, hogy ezen ja
vaslat a personál unió fogalmával eg}^átalán fogva 

i nem ellenkezik, (Helyeslét a középjen. Ellemondás a 
' bal oldalon.) 

A másik jelszó, t. ház, mely a kösös ügyek 
körül használtatik, az ország függetlensége; és e 
szempontból azzal vádoltatik a 67-es bizottság ja-

' vaslata, hogy ezen függetlenséget csorbítja s az 
ország alkotmányos önállását föláldozza. 

Nézetem szerint, t. képviselőház! a független
ség nem szenved csorbát az által, ha két ország 
bizonyos közös érdekű ügyeknek közös kezelését 
kölcsönös szabad megegyezéssel elhatározza. Pél
dául senki sem állította, hogy a német szövetséges 
államok, midőn vámszövetségre léptek és ezen szö
vetségi ügyeknek közös kezelését kölcsönös bele
egyezéssel elhatározták, állami függetlenségük
ben csorbát szenvedtek volna. Ez történt volna ak
kor, ha egyik vagy másik közülök a vámszövetsé
get , vagy a közös kezelést a többire ráerőtette 
volna. I ly értelemben veszi az ország függetlensé
gét az 1790-dik X-dik t. ez. is, midőn azt mondja: 
„Hungária regnum liberum, quoad totam regi
minis formám independens, nuíli alteri regno aut 
provinciáé obnoxium," mely szavakból világos, 
hogy azon fügetlenség, melyet a törvény az ország
részére követel, az alkotmány függetlensége ; és 
hogy ez miből áll, ugyanazon évi XH-dik t. ez. 
magyarázza meg, mely azt mondja, hogy „Ma
gyarországban törvényt hozni, törvényt változ
tatni, magyarázni, vagy törvényt eltörölni csak az 
országgyűlés és ő felsége kölcsönös beleegyezésé
vel lehet." Én tehát az által, hogy bizonyos ügyek 
közös kezelése kölcsönös egyetértéssel megállapít
tatik, az ország függetlenségét sértve csak akkor 
látnám, ha ezen közös kezelés valamely idegen ha
talom által ránk parancsoltatnék. (Helyeslés a kö
zépen.) 

De lehetnek — ugymondják — ezen kezelés
nek oly módozatai, melyek az egyik félnek több 
jogot és befolyást biztosítanak ; ebből következik 
azután szerintök a másik fél függetlenségének csor-

J bulása és illetőleg alárendeltsége. m. 
Megengedem, hogy ily módozat nem lehe-

\ tétlen ; de tagadom azt, hogy azon módozat, melyet 
! a 67-es bizottság javaslata ajánl, ilyen legyen. A 

közös kezelésnél az alárendeltség ellen megóv az 
egyenjogúság, a paritás elve, melynélfogva az 
egyik több jogot nem ád, mint a mennyit a másik 
viszont enged, és több kötelezettséggel nem tarto
zik, mint a mennyit a másik viszont teljesít. Hogy 
pedig a paritás elve a többség javaslatában kellő* 
figyelembe vétetett, azt ezen munkálat minden sza
kasza, minden sora bizonyitja. és ez, e házban leg-
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alább, eddig még senki által kétségbe nem vo
natott. 

Ha a 67-es bizottság azt javasolná, hogy csu
pán a lajtántuli országokból és tartományokból 
alakittassék delegatió, és ezen delegatió Magyaror
szág egyenjogú befolyásának mellőzésével kirekesz-
tőleg maga intézkedjék valamennyi közös ügyek fö
lött ; ha azt javasolná, hogy a delegatiók ne csupán 
közös ügyekkel, hanem oly ügyekkel is foglalkozza
nak, melyek Magyarországot kirekesztőleg érdek
lik ; vagy ha azt javasolná, hogy határozatlan meg
bízással küldessenek ki és törvényhozási hatóság
gal ruháztassanak föl: akkor érteném azon aggo
dalmakat, melyek a delegatióknál fogva az ország 
függetlenségére nézve előhozatnak; de csupán azon 
okból, mert némely esetekben, midőn a két, kü
lönben egymástól elválasztott delegatiók nézeteiket 
megegyeztetni nem tudják, és így a kölcsönös alku
dozások siker nélkül maradnak, csupán egyszerű 
szavazás végett, egy közös ülésbe lépnek össze: 
ezen aggodalmakat megmagyarázni nem tudom. 
Oly kérdésekben, melyeknek elintézését elodázni 
nem lehet, módról kellett gondoskodni, hogy a ta
nácskozások egyszer a mikor befejeztessenek. Ezen 
módot a 67-es bizottság a közös szavazásban vélte 
föltalálni; és én nem látok semmi veszélyt abban, 
akár a magyar delegatió szavazatának többsége, 
akár a lajtántuli delegatió szavazatának többsége 
döntsön el oly kérdésekben, melyek mindkét dele
gatió országaira nézve közösek, melyekben tehát 

egyik a másikra nézve , hanem egyszers nem 
mind mindenki magára nézve is határoz. 

Es lássuk, t. ház, hogy a közös szavazás he
lyett a kisebbség véleménye mit javasol. (Halljuk!) 
A két külön minisztérium, ezen javaslat szerint, 
elkészíti a közös budgetet. Ezen egyetértés tán nem 
lesz lehetetlen; de ha adná is magát eset elő. hogy 
a két minisztérium egyet nem ért, a bajon igen 
könnyen lehetne segíteni az által, hogy ő felsége 
egyik vagy másik minisztériumát elbocsátja. Ed
dig tehát fenakadás nincs. A közös budget e sze
rint mindenik minisztérium által saját ország
gyűlése elé terjesztetik, és ha a két ország
gyűlés egymás közt megegyezni nem tud, ugyan
azon* többségek, melyek egymással megegyezni 
nem tudtak, küldenének ki ugyanannyi választ
mányt a végett, hogy a két választmány, mely 
már eredetére nézve egymással ellentétes , egy 
közös javaslatot, készítsen. Még ez sem fenakadás, 
mert ha, mi igen valószínű, a két választmány 
egymással megegyezni nem tud, mind két választ
mány javaslata az országgyűlések elé terjeszte
tik. De ha a két országgyűlés, idő közben többsége 
meg nem változván, ezután sem tud egymással 
megegyezni, itt a tanácskozás teljesen fönakad, és 
nincs mód, hogy a tanácskozást be lehessen rekesz

teni. (Helyeslés a középen.) Ezen pont az főleg, t. 
ház, melyben a kisebbség javaslata az együttesség 
elvét teljesen megtagadja: mert oly kérdéseket, 
melyek nem ez állam jobblétének, hanem az állam 
létezésének fó'föltételeire vonatkoznak, bizonytalan 
alkudozás eredményeinek kitenni nem lehet a nél
kül, hogy az együttesség elve teljesen ne tagad-
tassók. (Helyeslés a középen.) Az mondatott ugyan, 
hogy ily eset nem fog előfordulni, és hogy bizni 
kell az emberek józanságában, hogy ők kisebb 
kár elhárítása végett nagyobbat okozni nem fog
nak. Erre sokat lehetne felelni, t. ház ! Lehetne ne
vezetesen felelni azt, hogy bizni kell tehát a dele
gatiók hazafiuságában is, hogy a delegátusok sem 
fogják az ország jogait föláldozni, hogy a delega
tiók sem fogják az ország érdekeit szem elől té
veszteni. De én ezt felelni nem akarom, és megen
gedem azt, hogy ily összeütközés esete rendes, csen
des és békés időben nem fos; bekövetkezni. De ta-
gadni azt sem lehet, hogy kerülhetnek elő alkal
mak, midőn egyes, igen mélyen bevágó életkér
dések fölött a népek kedélyei rendkívül föliz-
gattatnak, s ily alkalommal ez esetet lehetetlen
nek mondani nem merném. (Ugy van! a középen.) 

Debreczen városának igen tisztelt képviselője 
attól tart, hogy ha a hadügyi budget a delegatiók 
által fog megállapittatni, ezek könnyen megsza
vazhatnák a szükséges költségeket oly háborúra 
is. melyben Magyarország részt venni nem akar, 
mert az nem érdekei mellett, hanem azok ellen 
folytattatnék, és ennélfogva azt követeli, hogy 
Magyarország a hadviselési jogot önállóan gya
korolja. Tagadhatatlan, t. ház, hogy az európai 
alkotmányos codexben lényeges hézag létezik 
azért, mert nincs elhatározva az, hogy a fejedel
mek és kormányok csak akkor indíthassanak ha
dat, midőn eire az illető országok alkotmányos 
tényezői által fölhatalmazást nyertek; de mind
addig, míg ezen jog Európában átalánosan el nem 
fogadtatik; mindaddig, míg a háborúk a diploma
tikai alkudozásokból fejlődnek k i , a melyeknek 
elejére később visszamenni már nem lehet; mind
addig, mig az elhatározva nem lesz, hogy a ki a 
háborúban részt venni nem akar, azt megtámadni 
sem szabad : addig Magyarország sem követhet 
más eljárást, mint a melyet mindenütt egész Euró
pában követnek, ha csak magát a meglepetés ve
szélyének kitenni nem akarja. (Tetszés a középen.) 

Nem akarom fejtegetni azon kérdést, meny
nyiben viselhet Ausztria oly háborút, mely Ma
gyarországot is kisebb-nagyobb mértékben, távo
labbról vagy közelebbről szintén ne érdekelje; 
azon kérdést sem akarom fejtegetni,. ha vajon 
gondolható-e valamely háborúnak oly eredménye, 
melynélfogva Ausztriának állása az európai álla
mok közt meggyöngittetnék, és ugyanakkor el-
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lenben Magyarország állása szintén az európai 
államok között megerősbittetnék. (Helyeslés a kö
zépen). Én ezen kérdést csak azon szempontból 
veszem, a mely szempontból törvényeink ismerik, 
midőn elhatározták, hogy Magyarország közös 
fejedelmének kölcsönös védelmi kötelezettséggel 
tartozik. (Helyeslés a középen). A miből azután az 
következik, hogy Magyarország támadó háború
ban részt venni nem köteles. Ezen elv, t. ház, igen 
egyszerűnek, igen világosnak látszik; de nézetem 
szerint a kérdésnek gyakorlati nehézségeit még sem 
oldja meg, mert tudjuk azt, hogy gj^akran a táma
dás megelőzése a legerélyesebb védelem. í g y p. o. 
a königgratzi veszteség aligha bekövetkezett vol
na, ha Ausztria Poroszországnak támadását annak 
idejében megelőzi; de azt is tudjuk, t. ház, hogy 
Európában nincs oly itéló'szék, mely a két hadvi
selő fél között igazságot tenne, és a mely kimon
daná, hogy melyik fél az, a mely a védelem terén 
áll, és melyik mely támad. Nem marad tehát 
egyéb hátra, mint hogy azon biztosítékokkal elé
gedjünk meg — bárha azok nem teljesen kielégí
tők is — melyeket e tekintetben az átalános közjog 
Európában a nemzeteknek adott. Egyébiránt nincs 
is szükség aggódnunk, és ezen biztosítás elegendő 
is, mert én nem hiszem, hogy létezik Európában 
állam, és ha létezik, az bizonyosan nem Ausztria, 
a mely tetemes új kölcsön fölvétele nélkül, a jelen 
viszonyok között, a jelen időben háborút folytatni 
képes volna, minden új kölcsön megszavazása pe
dig fen van tartva mindenik országgyűlés jogkö
rének. 

Egyik képviselő úr az ország függetlensége 
érdekében, és hogy bennünket intsen arra, hogy 
kötelesek vagyunk az országr fügrsretlenség'ének 
minden módon megóvására, fölhozta, hogy az 
utolsó féreg is védi magát a megsemmisülés ellen; 
és helyesen, mert minden élő lény, termé
szeti ösztönénél fogva, saját lételének föntartására 
törekszik. De ha ezt tudja a képviselő úr — és 
tudja ezt helyesen — ugyan hogy hiheti, vagy 
hiszi-e azt, hogy a hatalom azon épületnek szét-
ro.mbolását, melyet századokon keresztül darabról 
darabra, összehordott, és mely a birodalom együt
tességében találja kifejezését,^ nyugodtan és össze
tett kezekkel fogja nézni ? (Elénk tetszés a középen.) 
Ha tehát ezen épületet, melyben mi is egy elkü-
lönzött termet foglalunk el, a nélkül, hogy önma
gunknak kárt ne okozzunk, nem rombolhatjuk le, 
vagy pedig épen lerombolni nincs is érdekünkben: 
akkor azt hasznunkra csak úgy fordithatjuk, ha 
mi is — mint többi lakosai — tehetségünk szerint 
tatarozásán és jó karban tartásán iparkodunk : mert 
különben az épület összerogy, és azokkal együtt 
minket is megsemmisit. (Helyeslés a középen. Nyug
talanság a hal oldalon?) 

Egyik képviselő úr azt állította, hogy Ma
gyarországnak Ausztriával szorosabb szövetségre 
lépni jövőben már nem czélszerü, sőt veszedelmes. 

Azon indokok, melyeket állításának bebizonyítá
sára fölhordott, tovább terjednek ugyan, és azt, 
bizonyítják, hogy Magyarországnak nem csak a 
szorosabb szövetség, hanem semmi ilyes szövet
ség nem áll érdekében. 

De a képviselő úr ezen okoskodásból követ
keztetést nem vont le, ezt tehát én sem teszem, és 
históriai tanulmányokra sem fogok hivatkozni; 
hanem egyszerűen az érdek kérdése fölött állapo
dom meg, és erről kívánok néhány szót szólani. 
(Halljuk !) 

Tegyük föl, t. ház, hogy Magyarország tel
jesen különvált t ország önmagában; tegyük föl, 
hogy az utolsó Árpádot tegnap tettük volna le sír
jába, és ma az országnak királyt kellene válasz
tani. (Halljuk!) Mielőttenehéz, mielőtt e veszélyes 
munkához hozzá fognánk, úgy hiszem, komolyan 
megfontolnók a körülményeket, melyek közt 
Európa népei közt élünk; és miután szomszédaink 
legközelebbről érdekelnek, mindenekelőtt szóm-
szédaink fölött tartanánk gondos szemlét. Es 
midó'n ezt tennők, tisztelt ház ! legelőször ott talál
nék keleten a bornladozó török birodalmat, a me
lyet állapotjai ecsetelése által búsítani nem aka
rok. Tovább haladva éjszak felé, ott találnók a rop
pant hatalmú orosz császárságot közel 70 millió 
lakosaival, mely soha erélyesebben, mint napjaink
ban, a szabad tenger felé nem törekedett, és mely
nek egyik útja e czélhoz épen Magyarországon ve
zet keresztül az Adriáig. Harmadik helyen ott ta
lálnók, t. ház! nyugaton a nagy Németországot, 
mely ha alakulási munkáját bevégezte, legalább 
50 millió lakost fog egyesíteni. Tehát 16 millió 
vegyes ajkú nép, beékelve két sokszorosan hatalma
sabb szomszéd közé, és szemben a keleti kérdéssel, 
mely napról napra gyorsabb léptekkel halad meg
oldása felé, és mely minket oly közelről érdekel, 
hogy bárha nem egyik fontos fölvonása hazánk 
területén lesz lejátszandó. 

Hogy egy sokszorosan kisebb államnak ön
állósága két hatalmas szomszéd között igen cse
kély biztosítékkal bir , azt bővebben mutogatni 
nem szükséges. Mint szövetségese az egyiknek 
vagy másiknak, mindig ő az áldozat; ha pedig a 
két hatalmas szomszéd egyetért, ő a préda is. í gy 
járt Lengyelország : és kérdem, mit használtak 
neki a bécsi 1815. évi tractatusok, mit használt 
Európa népeinek sympathiája, mit használtak azon 
millió könyek, melyek vég vonaglása fölött zápor
ként hullottak ?! (Elénk tetszés a középen.) Len
gyelország el van temetve! (A bal oldalon zajos 

.fölkiáltások; Nincs! Zaj. Elnök csenget) Adja Isten, 
hogy ne ugy legyen; de én alig hiszem, hogy e 
tetszhalott valaha még sírjából föltámadjon. (Bal 
felöl fölkiáltások : Hüzszük!) í g y járt Schleswig-
Holstein, melyet a hatalmasabb szomszéd jogvé
delem ürügye alatt, a londoni conferentia protes-
tátiói ellenére, végre csakug)Tan elnyelt. Miért? 
Mert Schleswig-Holstein elfoglalása neki érdekében 
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állott. Elhiszem én azt, hogy, a keleti kérdés lebo
nyolítása közben, a nagy Németország megvé
dene , vagy legalább segítene bennünket önvé
delmi harczunkban, az éjszaki hatalmas szomszéd 
terjeszkedései ellenében; viszont azt is hiszem, 
hogy az éjszaki hatalmas szomszéd bennünket 
megvédene, vagy legalább segítségünkre lenne a -
nagy Németország megtámadásai ellen. De arról 
is meg vagyok győződve, hogy ha ezt tennék, 
nem tennék Magyarország érdekében, hanem sa
ját érdekökben, és hogy e segítséget elvégre Ma
gyarország saját függetlensége föláldozásával vol
na kénytelen megfizetni. (Élénk tetszés a középen.) 

így állnánk, tisztelt ház! a két szomszéd irá
nyában. 

De ha szemlénket folytatjuk, találni fogunk 
a nagy Németország között és közöttünk egy álla
mot, mely jelenleg már Németországhoz nem tar
tozik: egy államot, melynek viszonyai a két szom
széd irányában körülbelül ugyanazok, mint a 
mieink; egy államot, mely terjedelmére és erejére 
nézve körülbelül egyenlő Magyarországéhoz ; egy 
államot tehát, mely nem oly nagy, hogy bennün
ket absorbeálhatna, és nem oly hatalmas, hogy 
bennünket meghódítani képes volna. Ha Magyar
ország saját erejét ezen állam erejével egyesítené, 
oly respectabilis positiot foglalnánk el ketten együtt, 
melynél fogva mind az önvédelemre saját erőnk
kel képesek volnánlS, mind pedig — mint bármely 
állam szövetségesei — elég tekintélyivel bírnánk 
arra nézve, hogy a szövetség előnyeiből saját ré
szünket is követelheti!ők. Ezen állam, t. ház, az 
ausztriai birodalom! (Elénk tetszés a közében.) 

í gy áll a kérdés érdek tekintetéből; és én el 
merem mondani, hogy a pragmatica sanctió ránk 
nézve nem csak kötelező törvény, hanem annak 
fentartása érdekünkben is áll. És mivel -Auszt
riának ránk épen úgy szüksége van, mint nekünk 
Ausztriára; mivel Ausztria nem erősebb Magyar
országnál, szintúgy mint Magyarország nem erő
sebb Ausztriánál; mivel kölcsönös versengéseink 
által csak egymásnak árthatunk, de se az egyik, 
se a másik külön azokból hasznot nem várhat: 
azt hiszem, hogy a szövetség föltételei jövőre nézve 
őszinte jóakarattal meg is f gnak tartatni. (Helyes
lés a középen.) 

Ismerem én, t. ház ! azon vavázs-álmakat, me
lyeket némelyek Nagy Lajos magyar birodalmá
nak helyreállítása felől látnak; de ha ezen álmák 
nem lehetetlenek, mindenesetre oly messze távol
ban lebegnek szemem előtt, és annyi akadálvlyal 
vannak körülvéve, hogy ha Magyarország addig, 
míg ez idő elérkezik, addig míg ezen akadályok 
el lesznek hárítva, folytonosan a provisorium kín
szenvedéseivel lesz kénytelen küzdeni: igen tartok 
attól, hogy ha valaha Nagy Lajos ezen magyar 

bn odaírna csakugyan helyreállittatik, az Magyar
ország nélkül fog megalakulni — (Elénk helyeslés) 
mert, uraim! Magyarország terüle még nem Ma
gyarország, és a jövő' ránk nézve kívánatos csak 
ú g y lehet, hogy ha ezen haza magyar is, ország 
is, alkotmányos is fog maradni. (Atalános helyeslés.) 

Némelyek azon aggodalommal vannak, hogy 
a 67-es bizottságnak javaslata csak első lépés, és 
ha ez törvény erejére emeltetik, az ország beol
vasztása felé fog vezetni. 

Hogy bizonyos tekintetben a 67-es bízottság 
véleménye csak első lépés, azt nem lehet tagadni, 
mert abban nem foglaltatik egyéb, mint javaslat 
arra nézve, hogy miként tárgyaltassanak jövőben 
azon ügyek, melyek benne megemlittetnek. De ezen 
ellenvetés ráillik a kisebbség külön véleményére 
is, mert abban sem foglaltatik több, abban sem 
foglaltatik egyéb, mint a 67-es bizottság vélemé
nyében, csakhogy másképen. 

De ha valaki azt mondja, hogy a 67-es bizott
ság véleménye az ország beolvasztása felé vezet, 
ezt tagadom : mert ezen eshetőségtől megóv ben
nünket a delegatióknak külön-választása, és megóv 
azon tárgyaknak gondos elsorolása, melyekkel a 
delegatiók foglalkozni fognak. 

Ha ellenben valaki azt kivánja, hogy azon 
törvény, mely a 67-es bizottság javaslata alapján 
alkottatnék, örökös legyen és soha változást ne 
szenvedjen, e tekintetben, igaz, semmi biztosíték 
nem létezik; de nem létezik szintúgy a 67-es bi
zottság javaslata, mint a kisebbség véleménye 
mellett. Hasztalan! A vén Saturnus már ősidőktől 
fogva folytonosan fölemészti saját gyermekeit. 
Örökös törvényeket emberek még nem alkottak 
soha. és így örökös törvényeket mi sem fogunk 
alkotni. Őseink kétszer tettek ily kísérletet. Elő
ször 1504-ben, midőn elhatározták, hogy külföldi 
királyt többé soha nem választanak : és ime ! alig 

I múlt el néhány év, s első Ferdinándot királynak 
választották. A második kísérlet 1540*ben történt, 
midőn tilalmat tettek arra, hogy a nemesi praero-

! gativák még csak országgyűlési tanácskozás tár-
! gyai se lehessenek : és ime! 1848 óta mindazok, 
| kik hajdan ama kiváltságok részesei voltunk, büsz-
I kén valljuk magunkat a nép gyermekeinek. A tör

vények mindig az idők és körülmények szükségei 
szerint, alkottattak és változtak. A jövőt megállítani, 
a jövőt békóba venni senkinek sincs hatalmában. 
A mi kötelességünk sem terjedhet tehát tovább, 
mint hogy törvényeinket épen a jelen szükségletek
hez, a jelen körülmények igényeihez alkalmazzuk. 
Nem is abban áll a jövő biztositása, hogy a törvé
nyek örökösek legyenek, hanem abban, hogy a 
törvényeket csak az változtathassa, vagy csak a 

' magvarázhassa, ki azokat alkotta, Magyarország-
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ban tehát csupán az országgyűlés és a fejedelem 
együttvéve. 

T. ház! ha oly ékes szavakkal rendelkezhet
nem, mint Madarász József képviselő társunk, ha 
nyelvem nem volna oly akadozó, és a kifejezések 
formái könnyebben jönnének, én is Coriolánra hi-
vatkozhatnám. Valamint ő fölmutatta Coriolánnak 
képét mielőttünk, midőn elmondotta, miként száll
ta meg Rómát idegen seregekkel, miként állt az 
örök város vég pusztulásának küszöbén saját pol
gára által , mikép könyörgött V.eturia Coriolán
nak, ne bántsa hazáját, melyben gyermekei, mely
ben rokonai, melyben polgártársai élnek, és ha 
veszni kell az egyiknek, veszszen inkább Coriolán, 
mint hazája: én is megkérném a t. képviselő urat, 
ne kívánjon többet e szegény hazától, mint a meny
nyit annak ereje megbir, ne akarja ó't ismét visz-
szavetni a provisoriumok azon nyomorába, (Moz
gás a hal oldalon) és az agóniának azon küzdelmei 
közé, melyekből 18 év múlva bizonyosan nem sa
ját erejéből, hanem azért menekedett meg, mert a 
mindenható véghetetlen irgalmasságánál fogva még 
egyszer feléje fordította fényes arezát. {Elénk tet
szés a középen?) És megkérném végre az igen t. 
képviselőt nem arra, hogy ő veszszen inkább, mint 
a haza, hanem csak arra, ne óhajtsa, de igaz szív
ből ne óhajtsa, hogy nézetei és politikája az or
szágban többségre jussanak. 

Madarász József: De óhajtom! 
Szentkirályi Mór: Végre, mivel általam 

lelkemből tisztelt képviselője Debreczen városának 
sziveinkre mélyen ható szavakkal intett: fontoljuk 
meg a kérdést, mely előttünk fekszik, gondoljuk 
meg komolyan, hogy e kérdés eldöntésétől föltéte-
leztetik a haza jövője hosszú időkre : engedje meg 
nekem, hogy hasonló értelemben én is mondjak 
egy pár szót. (Halljuk!) 

A mi missiónk, t. ház, nézetem szerint az, hogy 
Magyarországot kibonyolitsuk azon kuszált viszo
nyok közöl, melyekbe a 18 évi provisorium és 
annak következményei által jutot t ; kibonyolitsuk 
pedig azért, hogy a közel jövőben ránk váró ese
ményekkel — bármit hozzanak azok — minden 
tekintetben fölkészülve állhassunk szemben. (He
lyeslés a középen.) Ha a 67-es bizottság többségé
nek javaslata törvény erejére emeltetik, meglehet, 
hogy a most élők közöl sokan, tán igen sokan 
lesznek, kik bennünket kárhoztatni fognak, kik e 
javaslatot pártoljuk, különösen pedig azok, kik 
azt hitették el magokkal, hogy ezen munkálat lesz 
annak oka, ha Magyarországon a gazdagságnak, a 
jóllétnek és boldogságnak forrásai rögtön ki nem 
áradnak; de arról is meg vagyok győződve, hogy 
a történelem igazolni fog bennünket, valamint iga
zolta I. Ferdinánd választását, (Ellenmondás bal
ról) és igazolta a szatmári békekötést, mely két té

nyező nélkül meggyőződésem szerint most Ma 
gyarország nem volna. (Elénk helyeslés a középen.) 
Ha azon politikát követnők, melyet a túlsó ol
dalon ülő t. barátaink leglelkiismeretesebb meg-
gyö'ződésök s legtisztább hazafiságuk sugallata sze
rint javasolnak, és ez által a kiegyenlítés munká
jának eredménye meghiúsulna, meglehet, hogy a 
nép bennünket első fölhevülésének perczeiben, 
mint jogai védőit, karjaira emelve hordozna körül; 
de arról is meg vagyok győződve, hogy alig egy 
év elforgása alatt, midőn a meghiúsulás következ
ményei kifejlődnének, bennünket kárhoztatna szint
úgy, mint kárhoztatta azokat, kik, szintén leglelki
ismeretesebb megfontolás és a legtörvényszerübb 
meggyőződés alapján, 1861-ben az adónak egyé
nenkinti megtagadását javasolták. (Helyeslés a kö
zépen.) És miért? Nem azért, mintha a törvény be
tűje szerint nem lett volna igazságuk, hanem azért, 
mert a várt eredmény be nem következett. 

Én, t. ház! számot vetettem magammal, és az 
én meggyőződésemre se az igazolás kívánsága, se 
a kárhoztatás félelme befolyással nincs. Ezen meg
győződés pedig az, hogy Magyarország újjászü
letésének kulcsa a közös kérdéseknek, ha nem leg
előnyösebb, de legalább legkevésbbé hátrányos 
módon eszközlendő megoldásában fekszik. Azon 
meggyőződésben vagyok, hogy e megoldásnak 
csak egyetlen egy lehető és czélszerü módja vau: 
s ez az, ha a pragmatica sanctió elvei azonabsolut 
térről, melyen eddig állottak, áttétetnek az alkot
mányos térre. És végre azon meggyőződésben va
gyok, hogy e megoldás a 67-es bizottság javaslat-
tában nyert kifejezést. Nem hiszem én azt, hogy a 

| 67-es bizottság munkálatának törvénynyé emelése 
által minden nehézség meg fogna szűnni, és a gép 

! egyszerre a legnagyobb szabatossággal fog mo-
! zogni; de azon nag-yszerü erópai érdekek nevében, 

melyek Ausztria létezéséhez csatolva vannak, meg 
vagyok győződve, és ezt kimondani egyátalában 
nem tartózkodom, hogy jóakarattal és őszinteséggel 
e gyakorlati nehézségek legyőzése sikerülni fog. 

Ezen okoknál fogva én a 67-es bizottság ja
vaslatát pártolom. (Hosszas, élénk éljenzés a középen.) 

Dimitrievics Milos jegyző : Várady Gá
bor ! 

Yárady Gábor : T . ház ! Azzal kezdem, mi
vel Trefort Ágoston t. képviselő úr kezdette. Nem 
volt ugyanis hazánk törvényhozási életében komo
lyabb és fontosabb pillanat a jelenleginél, mert bi
zonyára nem feküdt a magyar országgyűlés előtt 
nagyob horderejű és annyira alkotmányos éle
tünkbe vágó munkálat, mint a 67-es bizottság ja
vaslata. Tudom, látom, hogy ezen pillanat fontos
ságáról, a javaslat kiszámithatlan horderejéről a t. 
háznak minden tagja meg van győződve, és ezért 

I remélem és kérem a t. ház általi kihalgattatáso-
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mat, habár kifejtendő igénytelen nézeteim nem ál
lanak is a bizottság többségének javaslatával ösz-
hangzásban. (Halljuk !) 

Nem tartozom, t. ház, azokhoz, kik a hazafisá
got a szerint osztályozzák, minő mérvben támad-
tatik meg. vagy vedelnieztetik a bizottság többsé
gének javaslata; mélyen meg vagyok győződve 
arról, hogy a hazafiúi kötelmeknek tudata, a haza 
jóllétének előmozdítása vezette a többséget is mun
kálatában. De más részről nem tartozom azok kö
zé se, kik a függő kérdések megoldását, az alkot
mány teljes helyreállítását a javaslatban kijelölt 
utón vélik leginkább elérhetőnek ; hanem tartozom 
azon, fájdalom! nem vérmes reménynek közé, ki
ket hazámnak gyászos eseményekben és tanulsá
gokban gazdag történelme arra tanított meg, hogy 
nemzetünk ereje mindannyiszor növekedett és 
emelkedett, valahányszor ősi alkotmányához szi
gorúan ragaszkodott, ellenben gyöngülés, sőt sü-
lyedés követte mindazon lépéseit, melyekkel az al
kotmányosság ösvényéről eltért. 

Nem szükség, hogy ezen állításomat példák
kal megvilágosítsam, mert hisz a lefolyt századok 
eseményei nyílt könyvként állanak mindnyájunk 
előtt, és ezen példák a többiek között megtanítot
tak bennünket arra is, hogy mig mi a philistaeu-
sok elleni harczokban Sámson-erővel bírunk, addig 
a szelid, syrenhangu Delilák körében nem csak 
hajunkat. hanem rendesen látásunkat és ezzel 
együtt erőnket is elveszítjük, s el fogjuk veszítni. 
legfölebb azon szomorú consolatiónk fogván 
maradni, hogy az összerázott épület oszlopai alá 
temethessük elleneinket, és talán magunkat is. 

Az 1741. évben, 'és az ezt követett években, 
a nemzet részéről a dynastia érdekében tanúsított 
roppant erőfeszítések után, Bécsben, magyarosan 
mondva, tyúkkal , kalácscsal tartották a haza I 
nagyjait s a nemzet szóvivőit. Az oroszlán szépen 
megadta magát, s a női gyöngédséggel, de egy- J 
szersmind állambölcseséget tanusitólag irányzott > 
ollóval egyenkint engedé körmeit levagdalni, Sze-
rencse ránk és alkotmányunkra nézve, hogy a be- i 
olvaszfás érdekében követett ezen mindenesetre j 
eszélyes politika Il-ik Józsefben nem talált köve- I 
tőre. Azt hitte Il-ik József, hogy elkövetkezett az ! 
idő az épület betetőzésére, és hozzányúlt az erő- | 
szakhoz» És ezen erőszak alatt, mint a pálmafa a I 
rá rakott terhek alatt, nőttön növekedett a nem- ! 
zet ereje, és elvégre megtermetté az 1790-ki or- I 
szággyülés alkotta törvényeket. {Helyeslés.) Mivé 
lett volna, t. ház, a múlt század derekától kezdve 
egész 1825-ig nemzetünk, ha az ] 790-ik honatyák '' 
által gyújtott szövétnekek nem világítottak volna i 
előtte? 

És mostani helyzetünket, t. ház, az alkotmány j 
helyreállítására irányzott lépéseket mi idézte elő? i 

I Bizonynyal nem csupán az 1859-ki harczmezőn 
| szerzett tapasztalások adatták ki az októberi dip

lomát és hivatták össze az 1861-iki országgyűlést; 
nem csupán a múlt évi véres küzdelmek eredmé
nyei íratták alá ő fölségével a február 17-kei ke
gyelmes királyi leiratot. Ezek csak szellőztették 
a fátyolt, melylyel rövidlátóudvaronczok és önző 
bürokraták gondosan takargatni iparkodtak a his
tóriát. Hanem azon bölcs tanulságok idézték elő ő 

; fölségének az alkotmány helyreállítására intézett 
! lépéseit , melyeket a közelebbi eseményeknek a 
I múlt századok történelmével tett egybevetéséből 
| merített, és melyek ő fölségét a nemzet valódi 
' erejének megismerésére vezették. 
j E nemzet, mely a múlt század derekán, to-
j vábbá annak végével, és ezen század küszöbén a 
| dynastia érdekében oly óriási áldozatokat tett, 
! mert alkotmánya tiszteletben tartatott, legalább 

az kétségbe nem vonatott, ugyanezen nemzet 
1848- és 49-ben, mert alkotmánya megtámadta-

j tott, két nagy hatalomnak roppant nagy hadsere-
j gével mérkőzött meg. Ily nemzet megérdemli, 

hogy alkotmánya visszaadassék, mert csak ennek 
| teljes birtokában, erejének biztos tudatában leend 

képes az országot és a trónt megvédelmezni, s ha 
kell, megmenteni. 

Csak azt akartam, t. ház, ezen kitéréssel kife
jezni, miszerint a nemzet erejének ismeretében s 
öntudatos nyilvánításában fekszik a további erő
fejlesztésnek magva is. 

Ez az, t. ház! a miért leküzdhetlen aggoda, 
lommal tekintek a bizottsági többség javaslatára, 
növekvén ezen aggodalmam Szentkirályi tisztelt 
barátom meghallgatása után: mert nem látom ezen 
javaslatban öntudatos kifejezését azon erőnek, 
melynek szelleme az 1861-ki s későbbi föliratain
kat átlengi, hanem látom abban — lehet, hogy ro-
szul látom—bű képét azon hajótörést szenvedettnek, 
ki szerencsésnek érzi magát , ha a megragadott 
egyetlen deszkaszálon partra vergődhetik. 

Nem akarok, t. ház, törvényeink, alkotmá
nyunk, fölirataink, s a többségi javaslat között 
párhuzamot vonni, hisz ezen, a iavaslatra nézve 
hitem szerint nem kedvező párvonalat több érde
mes szónok meghúzta már előttem. Azt sem aka
rom mereven vitatni, hogy mi következik a prag-
matica sanctióból, s mi nem következik. Szívesen 
elismerem, hogy, a 18 év alatt történt események 
okozta változásoknál fogva, lehetnek törvényeink
ben oly szakaszok, melyeket az alkotmány teljes 
helyreállítása után, de nem a javaslatban kijelölt 
eljárás mellett, talán módosítanunk kellend; sőt 
e pillanatban még az opportunitás terétől sem ria
dok vissza, tehát azon tértől, t. ház, melyen a bi
zottsági javaslat leginkább volna védelmezhető. 
És én megkísértem ezen téren, az opportunitás te-
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rén kimutatni azt, miszerint a többség javaslata, , 
még ha megütné is az alkotmányosság és törvény- I 
szerűség mértékét — pedig hitein szerint nem üti 
meg — még opportunitási szempontból is kivihe- | 
tétlen, s ha kivihető volna is, tarthatatlan, s azért | 
káros és veszélyes. (Zaj. Halljuk!) 

A többség javaslatának sarkköve, hogy ne 
mondjam, Achilles-sarka: a delegatió. Ha látok 
képzetemben egymás mellett két olyan törvény
hozó testület-formát en miniatűré, olyan szűkebb 
körre szorított birodalmi tanácsot, minők például 
a paritás alapjára fektetett delegatiók leendené-
nek; ha látom, miként váltanak egymással három 
tizenetet, mikép gyűlnek össze kettős nyelvű kö
zös szavazásra, és ha mindenik fél szorosan ra
gaszkodik érdekeihez, nézetéhez, miként oszol
nak el eredmény nélkül az egymást kölcsönösen 
leszavazó bizottságok : akkor lehetetlen az ilyen 
delegatiók eszméjének megtestesitését valószínű
nek tartanom. 

Azonban fölteszem, hogy egyik vagy másik 
delegatió kebelében akad legalább egy könnyeb
ben capacitálható tag, s ineghozathatik a határo
zat, mely szentesités alá terjesztetvén, törvényere
jére emelkedik : lesz-e üdv és megnyugvás oly tör
vényben, melyet p o. a delegatió egyetlen tagja a 
másik fél delegatiójának egy értelemben levő tag
jaival szövetkezve, 59 nemmel szavazó tagtársa 
ellenében döntött el. és meglehet, hogy épen az 
ország kárára vagy végmegrontására döntött el ? 

A többek között ezért látom én az ily módon 
alkotott delegatiókat, még kivihetőség esetében is, 
tarthatlanoknak, sőt igen sok tekintetben még a 
polgári belbékére nézve is veszélyt hozóknak. 
(Igaz! bal felöl.) 

Avagy lehetne-e számitni a nemzet megnyug
vására, a magyar állam megszilárdítására oly tör
vény létesítése után, mely a magyar országgyűlés 
fölé még egymás törvényhozó testületet helyez ? 
mely az alkotmány leglényegesebb, legsarkalatosb 
tárgyaiban, mint a külügyben, hadügyben s eze
ket érdeklőleg a pénzügyben a végrehajtó hatal
mat egy egészen külön minisztériumra ruházza, oly 
minisztériumra, melynek életbe léptetése esetében 
hazánk államisága, függetlensége többé már névleg 
sem fog létezhetni? {Igaz! a hal oldalon) 

Mindnyájunknak legfőbb törekvése, t.ház, oly 
intézkedéseket tenni, hogy általok a nemzet inten-
siv ereje kifejlesztessék, hogy képesek legyünk sa
ját lábainkon járni ide hon, szembe nézhessünk a 
kívülről jövő viharokkal és megvédhessük a hazát 
és a trónt. [Helyes! bal felöl.) 

Ily intensiv erő kifejlesztésére a többség ja
vaslata alkalmat nem nyújthat , sőt ellenkezőleg 
csak egy új, az eddigieknél mindenesetre alkotmá-
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nyosabb úton fogja az a beolvasztást, legalább az 
én nézetem szerint, előbb-utóbb eszközölni. (Igaz!) 

En az ország államiságának, függetlenségének 
megvédését, és pedig úgy az ország, mint a trón 
érdekéből megvédését egyedül a kisebbség javasla
ta által látom legbiztosban elérhetőnek. 

Míg a többség javaslata szerint Magyarország 
a külföld irányában az örökös tartományokkal együt
tesen a közös külügyminiszter által lenne képvi
selve, akkor ífkisebbség munkálatában gondoskod
va van arról, hogy a magyar korona országai, mint 
ilyenek, és ö felsége, mint magyar király is. h l y é 
nek képviselve. Volt idő, t. ház, és pedig nem na
gyon régen , midőn „a Magyarország királynője" 
czím egyedül maradt Mária Terézia czimei közül, 
és a történelem megmutatta, hogy e czim nem volt 
puszta czim. (Igaz!) Jöhet idő és talán nem sokára, 
midőn e czimre ismét nagy szükség leend, még ha 
e czim egyedül maradna is meg a többiek közül. 
(Helyeslés balról.) 

Ha mi törvény által nem biztosítjuk e részben 
is elvitázhatlan alkotmányszerü jogainkat, haszta
lan álmodozunk arról, hogy a külföld itt, a Duna 
derekán más állomot respectáljon, mint az osztrák 
birodalmat, és más fejedelmet, mint az osztrák 
császárt. 

Míg továbbá a többség javaslatában a magyar 
hadseregnek , mint ilyennek, semmi nyoma sincs , 
addig a kisebbség javaslata szerint a magyar had
sereg azon állapotba lenne visszahelyezve, mely 
őt alkotmányunk és törvényeink szerint megilleti, 
és melyben leginkább leend képes az ország és trón 
megvédése iránti hivatásának megfelelni. 

De nem fárasztom tovább a t. ház türelmét , 
(Halljuk !) sőt köszönöm az eddig terjedt türelmet 
i s ; habár szólanom kellett volna még a hitelügy-

I ről és ezzel kapcsolatban az államadósságokról, to
vábbá a nemzetközi szerződésekről és azon, nézetem 
szerint igen nagy hátrányokról, melyeket a töb-
ség javaslatának elfogadása mellett várhatunk, nem 
különben azon kézzel fogható előnyökről, melye-

I ket a kisebbség javaslatának elfogadása mellett biz
ton remélhetünk ; hanem azt hiszem , miszerint az 
ez iránti nézetek előadására a részletes tárgyalások 
folyama alatt elég alkalom nyilik. 

Én tehát, t. képviselőház ! a többség javasla
tát, melyet se törvényeinkkel, alkotmányunkkal, 
se föliratainkkal öszhaugzásba hozni képes nem 
vagyok, a tárgyalás alapjául el nem fogadhatom; 
ellenben a kisebbségnek úgy törvényeinkkel, al
kotmányunkkal, mint föliratainkkal öszhangzásban 
lévő javaslatát, mely míg egy részről az országnak 
függetlenségét, államiságát megvédi. más részről 
az örökös tartományokkal testvéries szövetségnek 
legtermészetesebb, tehát legtartósabb alapját rakja 

I le, egész kiterjedésében pártolom. 
9 
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Bartal Gryörgy és Szász Károly t. képviselő- . 
társaim a kisebbségi javaslat kivihetlenségéről tet- I 
tek emlitést. Engedjék meg a t. képviselő u rak , 
hogy bizonyságául annak, miszerint a mi politi
kánknak is a siker reménye képezi alapját, egysze
rűen a legközelebbi 18 év eseményeire mutassak. 

A világosi katastropha és a komáromi fegy
verletétel után minden oldalról hallottuk, pedig 
igen sok szilárd, erős jeliemu férfiúnak ajkairól is, 
hogy „finis Hungáriáé" , épen úgy,*mint Szentki
rályi Mór t. barátom — nézetem szerint — nem 
helyesen mondotta, hogy „finis Poloniae." 

A Bach-rendszer alatti események nem fo
gyasztották, hanem még növelték számát azon, nem 
ugyan kétségbeesetteknek, mint inkább resignál-
taknak, elannyira, hogy mély belátásu magyar 
államférfiak azon hitben ringatták magokat, és azt 
ügy ekéztek ő felségével is elhitetni, hogy az októ
beri diplomát mint valami nagyszerű vívmányt 
fogja a nemzet fogadni. És a kiábrándulás első stá
diuma 1861-ben bekövetkezett. A febr. 26-dikai pá
tens életbe léptetése és a nemzet megpuhitása ér
dekéből az országgyűlés eloszlattatván, bekövet
kezett a provisorium. És ez alatt ismét akadtak ré
szint roszakaró, részint szűkkeblű és kishitű gyász-
hirnökök, kik azt mondák, hogy Magyarország 
be fog tereltetni a reixratba. Azonban az 1865-
diki események világánál szépen a sötétségbe vo
nultak vissza a nemzet ezen halálmadarai is. 

Elvégre elkövetkezett febr. 17-dike, hála a 
gondviselésnek,mely kijelölte, megvilágította őfel
sége előtt ezen útját az igazságnak; és az októberi 
álmok, a februári szappanbuborékok a semmiségben 
enyésztek szét a népjog varázsszava és azon ha
talom előtt, melyet a nép akaratának ő felsége 
igazságszeretetével , alkotmányos érzelmeivel ta
lálkozása idézett elő. És én kérdem a most emii
tett t. képviselő urakat, hitték-e. mint mi tudtuk, 
hogy az októberi diploma romba fog dőlni ? gon
doltak-e arra a t. képviselő urak, hogy jövend nem 
sokára oly idő, midőn a diploma tisztelt alkotói 
dicsérő beszédeket fognak tartani a felsőházban az 
1848-diki törvények mellett;? Köszönet nekik érte, 
hogy meghajoltak a nemzet akarata és a törvé
nyek hatalma előtt. Én tudom, hogy a t. képviselő 
urak velünk együtt meg voltak arról győződve, mi
szerint az októberi diploma romba fog dőlni, és 
hogy hasonló sors követendi a februári pátenst is. 

És eddig, e tárgynál együtt állanánk a meg
győződés terén ; azonban itt keresztutca jutottunk. 
A t. képviselő urak reményei, várakozásai véget ér
tek. Ne vegyék nekünk rósz néven, ha mi azokat 
tovább fűzzük, mert fél utón meg nem állhatunk, 
és mert jól tudjuk, miszerint azon esetben, ha a 
többség javaslata jelenleg törvény erejére nem 
fogna emelkedni, a nemzet akarata, kívánsága még 

egy izben találkozandván ő felsége igazságszere
tetével és alkotmányos érzelmeivel, kimaradhat-
lanul be fog következni a restitutió in integrum. 

Bartal György tisztelt képviselő úr figyelmez
tetett bennünket nemzetünk kimerült erejére. Kö
szönjük a figyelmeztetést: mert bár mindnyájan 
érezzük annak valóságát, és különösen napjaink
ban nagy horderejét; de épen e tárgyra nem figyel
meztethetjük egymást elégszer; hanem ama figyel
meztetést egyszersmind intő jelül veszem arra 
nézve, hogy nejáruljunk oly javaslat elfogadásá
hoz , mely a nemzetnek különben is csaknem 
utolsó cseppig kiszivattyúzott erejét beláthatlanul 
nagy mérvben fogná igénybe venni. 

Ha a nép kimerült erejéről, ezen nagy baj or
voslásáról van szó — pedig kell, hogy sző legyen — 
úgy, t. ház, e pillanatban és ez érdekből csupán a 
kisebbség javaslatára mutathatunk. 

Szólt a t. képviselő úr a negatiók teréről is. 
Bölcs belátásáról joggal teszem föl azt, hogy évad
dal nem ránk czélozott: hiszen a bizottsági kisebb-
ség javaslata positiv tényleges javaslat, a mely ja
vaslatnak netaláni árnyoldalait, hiányait vagy ne
tán kivihetétlenségét Szentkirályi tisztelt baráto
mon kivül a tuloldahól egy képviselő sem ügye-
kezett kimutatni. 

Mi a mélyen tisztelt felelős kormánynak, alig 
néhány nappal ezelőtt, többszörösen bizalmat sza
vaztunk. Fölhatalmaztuk őt 48 ezer ujoncznak ki
állítására; nagyobb mérvű fölhatalmazást adtunk 
az adó ügyben, hogy tehetségünk szerint könnyít
sük részére az áthidalás nehéz munkáját, és hogy 
igy mielőbb létesithesse az alkotmány teljes helyre
állítását. És mind ez csupán negatió volna? Hallom 
a t. minisztériumtól az elégtételt szolgáltató fele
letet, hogy ez nem a negatiónak, hanem igen is a 
hazafias, tényleges cselekvésnek tere. (Helyeslés.) 

Én, t. báz, nem akartam, talán nem is tudtam 
volna bárki beszédének hatását paralyzálni — mint 
ezt igen tisztelt barátom Somssich Pál tévé — ha
nem csupán meggyőződésemet kifejezni. Különben 
is a paralyzált és nem paralyzált beszédek hatását 
csakhamar elmossa vagy betakarja a nem sokára 
bekövetkezendő események árja; mig az emléke
zet, melyet a népeknek keblébe tények oltanak 
be, nemzedékről nemzedékre élni fog. (Helyeslés.) 

Ily tény a többek közt az is, t.ház, hogy naidó'n 
valódi anyagi és erkölcsi erőre, tiszta önföláldozás-
ra van szükség, mindez csak valódian szabad nem
zeteknél találhatók föl egész tisztaságában és tel
jes nagyságában. (Helyeslés.) 

Őrizzük meg, és ha nem bírnánk vele, sze
rezzük vissza nemzetünknek ezen szabadságot, hogy 
ismét nagy és hatalmas legyen hazánk, mint volt 
egykor, és hogy ismét nagy és hatalmas legyen 
a magyar király is, mint volt egykor! (Helyeslés.) 
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Tóth Vilmos jegyző: Tóth Lőrincz! 
T ó t h LőrinCZ : A kire a szólás sora ily ké

sőn jut, mint rám, t. ház! az már nehezen őrizheti 
meg magát az ismétlésektől; hogy tehát ez untató 
hibába legalább nagy mértékben ne essem: ügye-
kezni fogok csak a legfőbb szempontokat érinteni, 
melyek meggyőződésemet e tárgyban vezérlik, s 
ügyekezni fogok kerülni mindent, mi a részletes 
tárgyalásra tartozik. 

A bizottsági többségnek , melyhez magam is 
tartoztam, javaslatát, igen természetesen, a részle
tes tárgyalás alapjául elfogadom; teszem pedig ezt 
lelkem teljes meggyőződéséből, és azon komoly 
megfontolás után, hogy, a fenforgó körülmények 
közt, hazánk érdekében ezt tartom az „elérhető" 
legjobbnak. E javaslat ugyanis, hitem szerint, mig 
egy részről a parancsoló viszonyoknak megfelel, s 
a kiáltó és elodázhatlan szükségeket kielégíti, más 
részről az ország függetlenségét s alapjogait nem 
veszélyezteti, jóllétét, erejét s befolyását pedig a 
jövőben növeli. Csak akkor térnék el e javaslattól, 
ha volna valaki, a ki jobbat s egyszersmind „ki-
vihetőt és elérhetőt" ajánlana; de megvallom, ily 
mesterre még nem találtam : azt tehát kivihetetlen 
ideáloknak alá nem rendelem, nem eléggé indo
kolt aggodalmak miatt el nem taszítom, s megma
radok a magam mesterénél, Pest belvárosa nagy
érdemű képviselőjénél. 

A nézetkülönbség köztünk s a bizottsági ki
sebbség tisztelt tagjai közt röviden csak abban áll — 
mert közös ügyeket mindketten elismerünk, s azok 
rendezésének szükségét szintén mindketten átlátjuk, 
és e részben csak a szélső bal 11 tagjával vagyunk 
egyformán ellentétben — hogy a bizottsági kisebb
ség tisztelt tagjai s véleménytársaik azt hiszik: 
e munkálat, s különösen az abban javaslott közös 
minisztérium s delegatió, az ország önállóságát ve
szélyezteti ; mi pedig ettől félni elég okot nem lá
tunk, sőt úgy véljük, hogy az, ha életbe léphet 
s erélyes nemzeti kormány által dajkáltatik. a 
nemzetnek nagyobb erőt s befolyást ad, mint a 
milyennel ez, Ausztriával szövetkezése óta, bármi- i 
kor is birt, Ezen nézetkülönbség lévén a választó 
vonal, főképen ez iránt akarok bővebben nyilat
kozni. {Halljuk!) 

Én az utóbbi nézetben vagyok, t. ház, s leg
mélyebb meggyőződésem szerint, a közös ügyek 
ilynemű rendezése által, mely a többség által ja
vasoltatik, alkotmányunk és szabadságunk nem | 
csak föladva s veszélyeztetve nincs, sőt inkább, 
mint indokolni fogom, jobban meg lesz erősitve 
és szilárdítva, mint 1848 előtt volt; az 1848-diki 
törvények pedig ez által nem megrontatnak s meg-
semmisitetnek — mint a 11 képviselő indítványában 
merészen állíttatik — hanem csak a viszonyok- és 
szükségekhez képest bővebben kifejtetnek, kiegé

szíttetnek s formuláztatnak. A jelen országgyűlés 
teljesiti azon föladatot, melyet teljesített volna az 
1848-diki törvényhozás, ha arra ideje marad, vagy 
a legközelebbi, ha összejöhetett volna. 

A közös ügyek rendezése — melyeknek létezé
sét a valódi életben élő s nem valamely álomvilág
ban ábrándozó embernek eltagadni nem lehet, s 
melyeket, mint már említve volt, nem mi teremtet
tük, nem mi találtuk föl, hanem a századoktól 
örököltük — oly mellőzhetlen szükség, mely poli
tikai tekintetben, európai s történeti helyzetünk
ből, s törvényes tekintetben magából az 1848-diki 
törvényből s az országgyűlési föliratokból foly, 
melyek a közös ügyek létezését világosan elisme
rik ; s e szabályozás, miként az a bizottsági több
ség javaslatában foglaltatik, nemhogy veszélyez
tetné az ország valódi, élő jogait, sőt oly jogokat 
biztosit hazánk részére, melyek megvannak ugyan 
a corpus jurisban, s általunk következetesen em-
legettettek, és sérelmi utón követeltettek ugyan, 
de a melyeknek valódi gyakorlatát vagj^ épen 
nem, vagy csak igen kevéssé s igen sporadice él
veztük. Ha mi ezentúl a szomszéd népekkel, kik
nek sorsa velünk egy koronás fő alatt élni-halni, 
némely ügyekre nézve, melyek őket épen úgy ér
deklik, mint minket érdekelnek, szabályosan és 
állandóan érintkezünk, egyenlő befoly ásunkat min
dig gondosan fentartva, s a teljes paritás alapján : 
ez fölfogásom szerint nem csak nem jár a helye
sen értett függetlenség s önállóság föláldozásával, 
sőt lényegesen erősiti alkotmányos szabadságun
kat azon összeütközési alkalmak, ellenszenvek s 
gyűlölködések megelőzése és elhárítása által, me
lyek előbbi időkben, s köztudomásra 1848 után 
i s , alkotmányunk s szabadságunk veszélyezteté
sét, föIfiiggesztését vonták magok után, mert elle
neink által gonosz ürügyül fölhasznáítatva, a két
ségbeesett nemzetet forradalomba hajtották, hol 
dicsőséget aratott ugyan, s vitézségének történeti 
koszorúit ujakkal tetézte a véráztatott mezőkön és 
füstölgő romok közt, de végre is csak ő maradt % 
vesztes. 

A közös intézkedés közös érdekek fölött, hol 
mindegyik félnek megvan saját, a másik féllel 
egyenlő súlya, szava és befolyása , teljes paritás 
alapján —>• nézetem szerint—egyik fél önállóságát 
sem rontja meg, mert a függésnek lényeges attri
bútuma az alárendeltség, mely itt fen nem forog. 
Vajon ki mondaná, hogy egy házi úr föladta füg
getlenségét s önházában szabad rendelkezési jo
gát azért , mert a szomszéddal megegyezett ,hogy 
legyen p. o. egyik udvarról a másikra kényelmesb 
átjárás, miszerint az érintkezni akaróknak mesz-
sze kerülni ne kelljen ? vagy hogy közösen tétes
senek az érintkező házak tetejére villámhárítót, 
miszerint a mennykő, mely mind a kettőbe együtt, 

9* 
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vagy külön-külön bele üthet, kárt egyikben se 
tehessen? —• Itt tehát minden a függetlenség ér
telmezésétől függ. Bármily független legyen is 
valamely ország, ha más országgal közös viszo
nyai s érdekei vannak: azokat nem ignorálhatja, 
s függetlensége nem abban áll, hogy azokat igno
rálja. Paritás alapján szerződő s egyenlő joggal 
intézkedő két félről nem lehet helyesen mondani, 
hogy függnek egymástól, vagy ha függnek, nem 
függés, csak összefüggés, mely nekik hasznos; ők 
nem uralják egymást, nincsenek egymásnak alá
rendelve , hanem egymás mellett, coordinált álla
potban működnek a közös, mindegyiküknek üd
vös czélra; önálló lehet azért mindegyik, hogy 
a mit külön-külön elintézniük hosszadalmas, ügyet
len és sokszor a késedelem s halogatás folytán, 
p. o. az ország megvédése tekintetében veszélyes 
is volna, azt együtt . kezet fogva intézik el. Az 
ily összefüggés , természetesen, kívánja a cselek
vés szabadságának teljes korlátlanságát; de hiszen 
ily korlátlan , absolut függetlenség , valamint tár
saságban élő egyes ember, úgy más népekkel 
érintkező' népre nézve nem is képzelhető. 

A tisztelt ellenvélemény a függetlenség s 
önállóság föladásának megtestesülését főképen a 
delegatiók javaslatba hozott intézményében látja. 
Igaz , hogy a delegatiók intézete egészen saját
ságos és eredeti intézet; de sajátságos és egyetlen 
azon viszony is , melyben mi az ausztriai örökös 
tartományokkal élünk : a pragmatica sanctió alap
ján t. i. nem vagyunk azokkal egybeolvasztva, 
egyesítve; de nem is vagyunk oly laza, változé
kony, múlékony szövetségi viszonyban , mint va
lamely idegen állammal lehetnénk. Amaz előbbi, t.i. 
a társországok teljes központosítása, a centralisták 
botor törekvése; ez utóbbit, t. i. a laza szövetségi 
viszonyt, föltételezi a bizottsági kevesebbség vé
leménye. A középen álló valóságnak felel meg a 
delegatió, melyhez valami hasonló létezik a Svéd-
és Norvégországok közti érintkezésben , mint azt 
t. barátom Joannovics képviselő részletesebben ki
fejtette. És ugyan van-e alapos ok ezen intéz
ménytől az ország jogainak s érdekeinek elnyomá
sát , vagy annak csak lehetőségét aggodalmasan 
várni ? Nem akarom újból vitatni, a mit már so
kan említettek , de a mit a tisztelt ellenvélemény 
elismerni nem akar , hogy a delegatiók szorosan 
törvényhozási, parlamenti jogokat nem gyakorol
nak ; de az csakugyan tagadkatlan, hogy a dele
gatiók elé oly tárgyak fognának tartozni csu
pán, melyekre nézve a népeknek egyazon érdeke 
van , melyek közös és összeütközésbe nem jöhető 
érdekei mindegyik félnek. Talán csak nem gon
dolják a t. képviselők, hogy az ausztriai népek
nek , kiknek képviselői a delegatiókban velünk, 
paritás alapján, nem szemközt, hanem együtt ál

lanak, nagy kedvök lesz verőket és pénzöket el
fecsérelni? adót szavazni meg oly háborúra, mely
nek czélja más népek szabadságának elnyomása? 
segédkezet nyújtani absolutisticus czélokra, vagy 
magánszeszélyekre ? Ezt úgy nem fogja akarni a 
német, a cseh , mint nem akarjuk mi magyarok : 
mert ez természet ellen lenne, s ily téren egymás
tól különbözni, egymással ellentétbe jönni, lehet-
lenné teszi a demokratiai alapon álló alkotmányos
ság. Ott főkép összegek megszavazásáról lesz a 
szó ; zsebérdekét pedig mindegyik nemzet ismeri; 
mindegyik természetesen hajlandó a takarékosság
ra ; s miután egyik sem nyer azáltal, sőt mindegyik 
aránylag veszt, ha az összegeket fölcsigázza, 
miután az a rány , a javaslat szerint, nem ott álla-
píttatik meg : összeütközés , egymás elnyomása s 
megkárosítása a gyakorlatban alig képzelhető: és 
így az aggodalomnak alapos oka nincs, nem 
lehet. 

A föladat tehát nem az , t. ház í a meglevő s 
tagadhatlan viszonyokat ignorálni, mint ignorálja 
a 11-ek indítványa; hanem épen az : azokat köz
egyetértéssel rendezni, szilárd, törvényes alapra 
fektetni, s azután, egy részről a rendezésből folyó 

I köteleztetéseket híven teljesíteni, más részről az 
i ugyanabból folyó jogokat is erélyesen fölhasznál
n i , s a rendezett viszonyt, mind két fél közös ja
vára, egymásnak csalása s elnyomása nélkül, üd
vösen utilizálni. 

Előjogainkból—mondom, élő és nem csupán 
elméleti jogainkból — a bizottsági többség javas
latának elfogadása által, egy hajszálnyi sem lesz 
föláldozva ; sőt ezen formulázás szerint, ha Isten 
segédével egybe lép , s a nemzet bölcs magatar
tása és erélye által megszilárdul, nem csak az 
1849 óta kínos epedések és szenvedések közt vi
selt szomorú állapot fordul jobbra , hanem hely
zetünk az 184 Belőtti tettleges—mondom, tettleges, 
és nem jogelméleti—állapotnál is jóval kedvezőbbé 
lesz. (Helyeslés a középen.) 

Ezen jobb állapot pedig meg lesz erősítve a 
tisztába hozott érdekek közössége, a czivakodási 
s gyülölködési alkalmak eltávolítása, s az által. 
hogy ezentúl a birodalom többi országai is velünk 
hasonló alkotmányos szabadságban részesülnek-— 
a mi ezen javaslat életbe léptetésének mulhatlan 
föltételéül van kikötve, a mit sohase méltóztassa-

j nak figyelmen kivül hagyni. Vannak köztünk, 
! kik a monarchia népeit összeférhetleu elemeknek 

tartják; de ón ezt nem hiszem, mert a szabadság 
s a közös érdek oly ragasz, mely mindent összeol
vaszt s egybeforraszt. Es ebben azután annyiszor 
megingatott, nem egyszer haldokló alkotmányunk
nak fő védelmét találom: mert, egyik nép szabad
sága támasza a másik nép szabadságának, s a ki-

! egyenlített érdekek közössége oly erőt ad a sza-
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badságot élvező testvérnépeknek, melyen az ab-
solutisrnus többé, ha akarná i s , nem diadalmas-
kodhatik. 

S így érhetjük el azon állapotot, melynek le
hető eszközlését küldőink akarata ránk bizta,hogy 
t.i. anyagi és szellemi és erkölcsi tekintetben annyira 
gazdag hazánk, mely a szerencsétlen központosítási 
törekvések és vad elnyomás szomorú korszakában 
már egészen ájuló s kimerült állapotba sülyedt, 
s az elszegényedés és elerkölcstelenedés örvényé
be taszíttatott, önbizalmát visszanyerje, s új életre 
s erőre ébredjen. S ezen eredmény elnyerése, úgy 
hiszem, inkább egyezik a sokat emlegetett nép
szellemmel s népvágyakkal, a nemzeti érzülettel, 
mint a legszebb theoriák, és legnépszerűbb azon 
politikus, ki a szenvedő népet legrövidebb idő alatt 
a jóllét legnagyobb fokára segíti—föltéve , hogy 
e jóllétet oly jogalapra is fekteti, mely szilárd és 
állandóságot igér, mint mi azt ezen javaslat
tól reméljük. 

Azok, kik a kiegyenlítés ezen politikájának 
ellenzői, részint onnét indulnak ki, hogy Magyar
ország magában is elég erős, és nem szorul ba
rátokra , szövetségesekre; részint, hogy Ausztria, 
a közbejött események, Velencze elvesztése , Sa-
dova és Königgrütz után, erőtlenebb , mintsem 
vele a szorosabb s bensőbb szövetséget keresni 
kellene; hogy rá nagy veszétyek várnak, me
lyekben osztozni megfoghatlan étvágy volna, 

Az utóbbi thémáról szólni nem akarok, mert 
ez a conjecturális politika ködös regióiba tartozik; 
és szólni nem akarok mindazon jóslatszerü oracu-
lumokról, melyek itt elhangzottak. Hamis fölte
vésekre, ködre találnánk építeni. 

Csak azon politikáról leszek bátor véleményt 
mondani, mely egyedül saját erőnkre épít, és so
kak által fhelytelenül, „magyar politikának" ne
veztetik. Én részemről ezen politikát merész, kocz-
káztatott s elbizakodott politikának tartom. 

Bár megengedem mindazt, a mit az én igen 
tisztelt s szeretett barátom Jókai Mór képviselő 
nemzetünk szép tulajdonairól, kardbiró és szelle
mi erejéről, műveltség s polgárosodás iránti fogé
konyságáról hazafiúi s költői melegséggel elmon
dott ; fájdalommal kell mégis, egyéb általa nem 
említett tényezők figyelembe vételével, megválta
nom, hogy „mi bizony nem vagyunk olyannyira 
erősek, miszerint óhajtanunk ne kellene , hogy 
mielőbb s minél biztosabban erősödjünk." E czél-
ra pedig, az ország saját erőinek kifejtésén kívül, 
melyet nemzeti kormányunk biztosít, külső ro
konszenv és szövetség is kell, melyet csak úgy 
érhetünk el , ha nem csupán ahhoz ragaszkodunk. 
a mi szorosan betű szerint jogos , hanem azt is I 
tekintetbe veszszük, a mit az eszély parancsol, sőt 
ha őrizkedünk attól, a mi szorosan véve jogos • 

j ugyan, de kimélytelen: mert nem egyedül, elkülö-
nözve, hanem közös viszonyok s érdekek befolyása 
s nyomása alatt élünk, mintegy azok bűk őrében , 
melyből nem szabadulhatunk. 

S átalában, t. ház, ki kell mondanom, a mit 
kimondani oly kevesen akarnak : nem legulejusok 
vagyunk e helyen, kiknek a törvény betűi száraz 

I idézésével kelljen kizárólag vesződnünk, hanem 
I törvényhozók, kiknek a haza állapotát, körűimé 
| nyeit, múltját s jövőjét a magasb politika mérlegé

vel kell megmérnünk, ha e kedves hazát s nem
zetet, melynek nincs rokona a széles földszínen, 
oly veszélyeknek kitenni nem akarjuk, melyekért 
a felelősséget a tisztelt bal oldal ép oly kevéssé vál
lalja el , mint mi. 

Az opportunitás. melyet alkotmányunk hely
reállítása előtt egyező akarattal elvetettünk, most 
előtérbe lép s a törvényhozónak vezérévé lesz, ha 
bölcs törvényhozó akar lenni. Azért, föltéve. 

1 hogy a pragmatica sanctió, miként az a Corpus 
Jurisban van, föltéve, hogy egyéb régi törvé
nyeink a változott s új viszonyoknak meg nem fe
lelnek, új, megfelelő törvényeket kell alkotnunk, 
mint tették bölcs őseink i s , midőn a változott vi
szonyok tanácsa szerint vagy kényszerűségéhez 
képest elállottak p. o. AZ ellenállási jogtól , fölál
dozták a nemesi kiváltságokat, behozták az úr 
bért , az állandó katonaságot, s mint tettünk mi 
magunk is 1848-ban, midőn kormányzatunk 
egész rendszerét, régi alkotmányunk formáit lénye
gesen átalakítottuk. 

Azoknak, kik nem a szükség, a viszonyok s 
érdekek politikájából, hanem a meglevő törvény be
tű szerinti, vagy olykor csak képzelt értelméből in
dulnak ki, egyik fő okoskodásuk az, hogy a prag
matica sanctióból, a rideg személyes unión tul. azon 
kötelességet, hogy Magyarország köteleztetnék az 

j osztrák örökös tartományokat ellenség ellen vé-
' delmezni, kiolvasni nem tudják, s így ezen köte

lezettség kimondását s elvállalását jogföladásnak 
tartják. 

íme, it t van a törvény betűjének imádása s a 
törvény szellemének ignorálása! noha a pragmatica 
sanctióban a törvény jól olvasott betűje, s az erdélyi 
pragmatica sanctió analógiája is mellettünk szól, 
mely a védelmet egyenesen megemliti. De én e térre, 
melyet mások kimerítenek, nem megyek; én azt 
kérdem: mi volt czélja a pragmatica sanctió elfo
gadásának a nemzet akkor élő bölcsei által? A ma
gyar nemzet nem kényszerítve, hanem önfentartási 
ösztön s jól értett érdekek által vezetve lépett a 
sanctió pragmatica s átalában az ausztriai szövet
ség keretébe; nem Ausztria hódító hatalma.hanem 
önmeggyőződése tette annak részesévé. Látta, hogy 
az aldunai tartományokat. Szerb-, Oláh-, Bulgár-, 
Bosnyákországot már elnyelte a török hatalom, a 
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a mohácsi vész után annyi kül- és belső vihartól há
nyatva meggyőződött, hogy önseregével magát fen-
tartani alig lehet képes,nyugati Európától pedig, az 
önzőtől,a gyakran szószegőtől,biztos segélytnem vár
hat. Hogy tehát hazáját, nemzetiségét, szabadságát, 
saját emberi méltóságát megőrizhesse: szövetségre 
lépett a felséges ausztriai házzal s általa, mint akkor 
az ausztriai tartományok absolut fejedelme által, 
magával Ausztriával, egyszersmind azonban vilá
gosan kikötve, hogy önállósága, alkotmánya sér
tetlenül fentartassék. 

Ezen érdek, ezen szükség, mely a nép akkori ve
zéreit e szövetségre birta, máig is fenáll. s bátran ál
lithatni, hogy a magyar nemzet mindaddig, mig ha
zája, szabadsága s nemzetisége komoly veszélylyel 
nemfenyegettetik,eszövetségből kilépni nemisakar. 

Mert e szövetség mellett, ha sokat szenvedett 
is, de megélt, megtartotta, a legújabb időkig, or
szágát, mint egészen s jogilag önállót, és megtar
totta nyelvét, nemzetiségét; mig más középkori 
államok a szomszédban s Európa-szerte vagy egé
szen elenyésztek, beolvadtak, vagy fölosztattak, föl
daraboltattak, mint a szerencsétlen Lengyelország. 

A fő kérdés tehát az, fenvan-e a magyarnak 
azon érdeke ma is, mely őt e szövetségre vezeti ? 
S erre. ha higgadt vérrel körül tekintünk, igennel 
kel felelnünk ; mert ha a török, ki a múlt századok
banelnyeléssel fenyegetett, mint az aldunai tartomá
nyokat, most már tehetlen beteg emberré lett; de él 
és elég erős arra, hogy ijeszszen, a mind inkább előre 
nyomuló s csak kedvező pillanatot váró muszka 
hatalom, melynek ellenében a szövetséget nem 
nélkülözhetjük, ha ezen jeges tengeri czethalnak 
gyomrába szállni nem akarunk. 

Igaz, hogy az ausztria fejedelmek s egyszer
smind német császárok s azok miniszterei, mig ab
solut hatalommal uralkodtak népeiken, nem egy
szer tettek kísérleteket beolvasztásunkra; de soha se 
birtak elég erővel azt végrehajtani. Oly szövetsé
get választottak tehát bölcs őseink, melylyel szem
közt mindig birtak elegendő erővel önállásuk fen-
tartásáras a beolvasztási törekvés ellensúlyozására, 
mig más részről nála s benne védelmet találtak 
a rósz szomszédok elnyelési vágyai ellen. Ezen beol
vasztási kísérletek veszélye, mely ekkorig folyton 
fenyegetett, ezentúl — ha t. i. a lajtántuli né
pek is valódi alkotmányos, szabad népek lesz
nek, mint mi — teljesen megszűnik és lehetetlenné 
lesz, és igy e szövetség jövőre még ajánlatosbnak 
mutatkozik. A szövetség a szabad és alkotmányos 
Ausztriával, azon viszonyok közt, melyekbe a sors 
s a történet helyheztetett, nemzeti érdekeinkkel 
legjobban összeegyeztethető, sokkal inkább, mint 
bármely más kigondolható szövetség, föltéve, hogy 
egészen önálló, három tengert érintő, önmagában 
hatalmas, Nagy Lajos vagy Mátyás király országa 

nem lehetünk, a mit ifjúi lelkesedés s költői ábránd 
álmodhatik ugyan, de a történetet s a viszonyokat 
higgadtan vizsgáló férfi aligha fogadhat el politiká
ja kiindulási pontjául. 

Nekem úgy tetszik, t. képviselőház! hogy a 
választó vonal, mely a fenforgó nagy kérdésekre 
nézve a ház egyformán hazafias, egyformán sza
badság- s alkotmányszerető, s egymástól mégis oly 
lényegesen eltérő politikai színezetei közt fenáll, 
leginkább a hit és bizodalom különböző mértéké
ből származik. Némelyek, a múltnak keserű tapasz
talásaira hivatkozva, most és jövőre is félnek azon té
nyezők átkos befolyásától, melyek a múltban éle
tünkre törtek, de hitünk szerint jövőre már nem 
lehetnek oly veszélyesek, mert ezentúl szolganép 
helyett alkotmányos néppel, s absolut és jezsuitái 
birodalmi kormány, vagy helyesebben camarilla 
helyett fölvilágosult, a történeti nagy események 
által mély meggyőződésekhez jutott, s az alkotmá
nyos kormányzat nem csak elkerülhetlen szüksé
gességéről,de egyszersmind üdvös voltáról is teljesen 
meggyőződött fejedelemmel és kormánynyal lesz 
dolgunk,a mit ezen javaslat életbeléptetésének szük
séges föltételéül is kötöttünk ki.Mi ez oldalon azt hisz-
szük, hogy a bizottsági többség javaslata mellett, 
ha a nemzet s annak felelős kormánya, kellő erő
vel s óvatossággal birandnak, s magokat el nem 
hagyják—mely esetben Isten is elhagyna bennün
ket — úgy valóban megélhetünk, s nem csak megél
hetünk, hanem haladhatunk s gyarapodhatunk is, 
s hogy a meggyőződött nemzet azután, kezet fog
va testvéreivel, a közös fejedelem aegise alatt, bát
ran daczolhat a netalán fejét ismét fölemelni aka
ró reactióval. 

Ezen okoknál fogva ragaszkodom a bizottsá
gi többség javaslatához. S most még a t. ház en
gedelmével, néhány észrevételt teszek az ellenünk
ben álló inditványokra. 

Javaslatunk ellenében két kisebbségi véle
mény fekszik. Az egyikkel a bizottsági kevesebb-
ség, 14 igen tisztelt képviselő lépett elő, kiknek 
véleményét, minden őszinte tiszteletem mellett, 
melylyel irántok viseltetem, azért nem oszthatom, 
mert az, szerintem, túlságos aggodalmasságnak s 
féltékenységnek , a nem ignorálható viszonyok 
nem elegendő méltatásának, s igy a „kivihetlen-
ségnek" jellegét viseli magán. Igen sajnálom, 
hogy nem capacitálhatjuk egymást; de a több 
napi viták folytán meggyőződhettünk, hogy a 
nézetkülönbség kiegyenlithetlen, s meg kell nyu
godnunk azon kölcsönös föltevésben, hogy mind
egyik fél jót akar, a haza javát akarja: a jövő s a 
következés mutassa meg, kinek volt igaza. 

, A másik indítványra, mely Madarász József 
képviselő úr s társai által benyujtatott, kénytelen 
vagyok bővebben nyilatkozni, mert ezzel tartó-
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zom a közvélemény előtt magamnak s vélemény
társaimnak. És én kénytelen vagyok azon véle
ménytől, melyet igen tisztelt képviselő társam s 
az alkotmányos szabadságnak egyik legrégibb s leg-
lovagiasb bajnoka, Bónis Sámuel úr, a házban né
hány nap előtt nyilatkoztatott, eltérő véleményemet 
nyilvánitni. Igen is, ha az ellenkező' politikai né
zet nyilvánítása azon határok közt marad, mint ő-
nála: úgy azt szívesen elviseljük, ha benne ránk 
nézve némileg vád foglaltatik is. De ha az ellen
kező nézet oly szenvedélyes kifejezésekben tör ki, 
mint a 11 képviselő úr indítványában, ha a vád 
oly nyíltan, erősen és izgató modorban mondatik 
ki : akkor lehetlen azt viszsza nem utasítanunk. 

Szépen megköszönöm én azon udvariasságot, 
ha kegyesen elismerik, hogy hazánk iránt mi is j 
becsületes jó szándékkal viseltetünk, ha egyazon 
lehellettel mégis oly vádat szórnak ránk, mely a 
legsúlyosabb minden vádak közt, hogy t. i. ha
zánk alapjogait föladjuk, szabadságát eljátszuk, s 
ha nem gonosz szándékkal is, de föladjuk könnyel
műen s meggondolatlanul, a mi — ha ily elismerés 
által jellemünk mentve van is — eszünknek bizo
nyosan nem igen kedvező bók: mert férfiaktól s 
képviselőktől legalább is meg lehet várni, hogy 
meg tudják gondolni, hol kezdődik a haza jogai
nak, önállóságának, legszentebb kincseinek föl
adása, hol a határ, melyet túllépni nem szabad. 

En részemről tisztelem a loyális ellenzéket, 
mely a többség eljárását jó akarattal ellenőrzi s 
bírálja, s mindenkiről fölteszem, hogy hazája ja
vát szivén viseli, valamint hogy ezt rólunk fölte
gyék, szintén követelem, mert ellenkező föltevésre 
egy átalán okot nem adtunk; de bocsássanak meg 
azok, kik a ház többségéből kifolyt bizottságnak 
65 közöl 51 tagból álló nagytöbbségét, saját csal-
hatlanságuk büszke érzetében, alkotmánymegron
tással s a haza függetlenségének s önállásának, és 
igy jólléte lényeges föltételeinek föladásával vádol
ják, ha ellenökben visszatorlással élünk. 

Ezen indítvány puszta merő tagadás ; magá
ban semmi olyan javaslatot nem foglal, mely sze
rint nehéz helyzetünkbőlkivergődhetnénk. Könnyű 
szerep, de aligha hasznos az országnak, melyre 
hivatkoznak. A tizenegyek, ha negatív természetű 
indítványukat a maga impraktikus ridegségében te
kintem, azon véleményben látszanak lenni, hogy 
Magyarországnak talán nincsenek is szomszédai, 
kikkel való folytonos érintkezéseit s viszonyait 
rendeznie s kiegyenlitnie kell; azon képzelődés-
ben szenvednek, hogy Magyarország azon percz-
ben föladta függetlenségét, és megszűnt alkotmá
nyos szabad ország lenni, mihelyt ezen érintkezé
seket szabályozza s azok törvényes állandó ren
dezésének szükségét elismeri. Ok egy remetei ma
gányban élő hazát képzelnek, melyet minden más 

nemzettől vastag és áthatlan chinai fal választ el, 
mely senkire sem szorul, önmagának tökéletesen 
elég; s e tekintetben a tizenegyek épen ugy ellen
tétben állanak a bizottsági kevesebbséfygel. mint a 
többséggel, valamint ellentétben állanak akkor, 
midőn az országgyűlést, ezen országgyűlést, me
lyet, mielőtt megadatott, minden bajunk és szen
vedésünk egyetlen orvosául szerettünk tekinteni, 
mint törvénytelent szét akarták ugrasztani. 

I ly elfogultságukban — melynek forrása az 
erő túlbecsülése — annyira mennek, hogy bennün
ket a haza szine előtt egyenesen bevádolnak, mond
ván : „Isten és világ előtt, választóik és Magyar
ország előtt . . . . a Magyarország állami életével, 
alkotmányával, önállóságával ellenkező határoza
toknak ellene nyilatkoznak." 

Isten előtt?! De ezen Isten, a magyarok Is
tene, talán a mi Istenünk is, kinek oltárán talán 
a mi hü áldozataink tüze is égett; ő belát szivünk
be, s ítélni fog szándékaink tisztasága fölött. S a 
világ előtt ?! De a világ igen nagy, sokkal na
gyobb, mint a t. képviselő urak képzelik, s e nagy 
világ aligha fogja helyeselni, ha őt, mint a halha
tatlan gróf mondta, csak a megyeház ablakából 
nézik s itélik meg, s aligha van tudomása e hivat
kozásról. S végre a választók és Magyarország előtt?! 
Ám méltóztassanak beszámolni saját választóiknak; 
de nekem úgy tetszik, hogy Magyarország, ha a 
senki által nem parancsolt, önkénytes örömtüzek-
nek, küldöttségeknek s föliratoknak van valami 
jelentősége: már megszavazott. 

Mit mondanak tovább ? Hogy a 67-es mun
kálat „az ország fejlődését az aristokratia és abso-
lutismus elvei felé irányozza." 

Ezt már, megvallom, lehetetlen megértenem, 
s meg nem foghatom, hol veszik a tisztelt képvi
selő urak azon nagyító üveget, melyen át ezen 
munkálatban az aristokratikus iránynak bármily 
kis parányát is fölfedezhessék. Azért azt kell hin
nem, hogy ezen gyanúsítást csupán azon czélra 
találták föl, hogy a nekik nem tetsző munkálatot 
minél gyülöletesb színben állítsák elő. De a gon
dolkodó magyar nép nem Shakspere Hamletjé
nek nevetséges Poloniusa, kivel egyazon perezben 
el lehet hitetni, hogy a felhő czethalhoz, másik
ban hogy tevéhez, és ismét hogy menyéthez ha
sonló ; a gondolkodó magyar nép meg tudja kü
lönböztetni a tiszta búzát a konkolytól. 

Egyébiránt Somssich Pál t. képviselő társam 
tüzetesen megtette észrevételeit a 11 képviselő úr 
indítványának pontjaira. Én csak azt teszem hozzá, 
hogy ezen rideg és lehetlen politika az országot 
ezentúl is azon tespedésben, nyomorban, anyagi 
és szellemi sülyedtségben tartaná, melyből kime-
nekülhetésért 17 év óta imádkozik; mig a mi po
litikánk eddigi eredménye — ha nem minden is, 
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a mit óhajtunk, de legalább azon archimedesi pont, 
melyen lábainkat megvethetjük—ime a köztünk ülő 
nemzeti kormány, mely ha egy varázsütéssel min
dent jóvá nem tehet is, mit évtizedek, sőt századok 
elrontottak, de már eddig is tett a nemzetet bol
dogító lépéseket, s perczről perezre tesz ilyeket 
ezután is, a beteg haza fölgyógyitására, felvirá
goztatására. 

Én ezen sikeres politikát akarom követni, s 
Pest belvárosa nagyérdemű képviselőjét, ki ezen 
politikát a nemzet nagy többségének tagjai közt 
megteremtette s fölnevelte. Azért a bizottsági több
ség javaslatára szavazok. (Helyeslés a középen.) 

Dimitriewics Milos jegyző :Csiky Sándor! 
Csiky Sándor : Egyike lévén azoknak, kik a 

67-es bizottság javaslata ellenében készített külön 
inditványt aláirtak: kötelességemnek ismerem ennél
fogva e részbeli elhatározásom indokait a t. ház elé 
terjeszteni. 

A 67-es bizottság többsége, az én véleményem 
szerint, a ház asztalára tett javaslatában meg
bízatásán túlterjeszkedett *. ezt tekintve én a kérdé
ses javaslatot átalánosságban sem fogadhatom el 
részletes tanácskozás tárgyául ; következőleg ezt fél
reteendőnek tekintem. Okaim ezek. 

A múlt 1866 évi marcz. 1-én tartott országos 
ülésben Deák Ferencz képviselőtársunk indítványa 
folytán, csak azt határozta el a ház, hogy a 1848. 
3 t. ez. 13 §-ban megemlített közös viszonyok kije
lölése érdemében küldessék ki bizottság. Ezen bi
zottság azonban koránsem állapodott meg vélemé
nyében a közös viszonyok kijelölése határánál, 
mi rá bizva volt, hanem ezt egészben trílszárnyal-
va , oly javaslatot terjesztett a ház elé. melyben 
Magyarországot az osztrák császár örökös tarto
mányaival valóságos reál unióban levőnek rajzolja: 
és ezen okból vagyok én azon véleményben, hogy 
a kérdéses javaslat átalánosan félreteendő legyen, 
azért is, mivel ez a magyar állam épületének itt-ott 
megrepedezett falait alapköveinek kiszedése által 
javasolja megszilárdítani, világosabban mondva 
romba dönteni. 

Támogathatnám én ezen véleményem alapos
ságát számtalan hazai törvényeinkkel szintúgy, 
valamint az 1861 és 1866-ik évi többrendbeli feli
ratainkban ismételve kimondott azon kijelentéseink
kel , hogy a mig alkotmányunk egész terjedelmé
ben tettleg helyre nem állittatik; a mig az ország
gyűlés ki nem egészíttetik, és a fejedelem a 
törvény kivánata szerint meg nem koronáztatik: 
addig az országgyűlés törvények alkotására képe
sített nem lévén , ebbe nem is bocsátkozhatik, és 
igy hogy addig minden határozatai csak javaslatok 
maradnak. De mivel az ellenvéleményen levő kép
viselők, a jogalapot— érezvén, hogy ezen megáll
niuk lehetetlen — elhagyva (az egy Somssich Pál 

és Szentkirályi Mór képviselő társaink kivételével, a 
kik a 1715-dik évi 8 t. ez. és a 1723-dik évi 1. 2. t. 
czikkekben azt fedezték föl, a mit az azóta tartott 
16 országgyűlésen a törvényhozás szintúgy 
nem fedezhetett még föl, valamint az 1861-dik és 
1866 évi országgyűlés fölirataiban ezen ház sem tu
dott még föltalálni soha, sőt meg is tagadott keres
ni, jelesen , hogy Magyarország az osztrák örökös 
tartományokat minden külső támadások ellen meg
védeni köteles), az opportunitás sikamlós terére lép
tének, azon opportunitáséra, melynek helyzetünkben 
veszélyes voltát Deák Ferencz képviselő társunk 
m. évi febr. 22-én tartott, s az egész ház helyeslésével 
találkozott epochális beszédében dönthetetlen okok
kal bebizonyította (az ilyen állításokat csak Lust-
kandl, a kinek neve itt több izben említtetett, tehet
te, és épen az a föltűnő, hogy miután Deák Ferencz 
részéről megjelent feleletben, a melyet az egész ha
za magáévá tett és az ő nevét egészen a halha
tatlanságig emelte, mind azon álokoskodások fénye
sen meg lettek czáfolva, most ime épen azok az a-
laptalan állitások a 67-es bizottság munkálatá
ba fölvétettek , úgy hogy az Lustkandl theoriájá-
nak legnagyobb részét tartalmazza s igy azok, ak ik 
Deák czáfolata után indullak, épen azzal jönek el
lenzésbe) : (Zaj a bal oldalon) ennélfogva kényte
lennek érezem magamat én is arra, hogy az előttem 
szólott képviselőtársaimnak ellenvéleményes érveit 
ezen a téren is fontolóra vegyem, vajon olyanok-e 
azok, melyek a jogalapról lelépésöket elegendőleg 
indokolhatják, és igy üdvárasztók lehetnek-e azok 
hazánkra nézve? 

Ezek közül első az, hogy hiszen már , a ma
gyar felelős kormány kinevezésével és az alkot
mány helyreállításának ő felsége által történt ün
nepélyes megigérésével, teljesitve van a nemzet ki
vánata , érezzük is már ennek jótékony hatását, 
mert hiszen ezen rövid egy pár hetek alatt is annyira 
megszilárdította már, Bánó József képviselőtársam 
állitása szerint, a magyar felelős kormány a maga 
tekintélyét, függetlenségét, és befolyását, hogy ez 
által az osztrák államminiszteriumot egészen hát
térbe szorította. Mire csak ez a megjegyzésem : meg
lehet; lelkemből óhajtanám, bár igy lenne; de ha a 
budai hadparancsnokságnak, még most is elintézet
lenül álló két rendbeli ismeretes rendeleteit, ha 
ismét a zimonyi dandárparancsnoknak, a mostani 
pénzügyi hivatal épületéről amagyar királyi czimer-
nek, a magyar kormányi rendelet ellenére, történt 
levétetését és eddig orvosolatlanulhagyott hatalmas
kodását, ha a fiumei, hazánkhoz és alkotmányunk
hoz hűséggel ragaszkodó lelkes polgároknál, egy 
provisorialis polgármester által, ezen hüségök- és 
ragaszkodásukért üldöztetését, bebörtönöztetését, 
még ma is büntetlenül gyakoroltatását látom, és 
ezekhez számítom, hogy a provisorialis hivatalim-
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kok serege megyékben, városokban, kerületekben 
és községekben még ma is csak úgy hatalmasko
dik, mint ezelőtt : ezen aggasztó jelenségekből a 
magyar kormány hatalmának oly nagy mértékű 
szilárdságát és tekintélyét fenállani fájdalom én 
még ma nem tapasztalom. 

A mi továbbá az alkotmánynak tényleges hely
reállítása iránti nézetet illeti, erre tekintve én csak 
azt lá tom, hogy e részben az igéret határán még 
tál nem terjeszkedtünk ; ezen igéretért pedig, mely
nek teljesítetlenül maradására napjainkban igen 
sok példákat látunk fölmerülni, a meglevő ez-
dedéves alkotmányos jogalapot én soha se fölál-
rozni, se cserébe adni nem fogom. Mert hát helyre 
vannak-e már ténylegesen állítva az alkotmányos 
megyék, városok, kerületek és községek a magok 
törvény adta jogaikba? Meg van-e már az 1848-dik 
2. t. ez rendelete szerint az ország nádora választva ? 
(Nincs!] Politikai száműzött s bebörtönözött honfi
társainknak meg van-e már engedve a föltétlen haza-
térhetési s bántalom nélküli szabadság ? Megnyittat- í 
tak-e a foglyok tömlöczeinek zárai? Hát az' 1848-diki | 
21 t. ez., mely a nemzeti szinek és ország czímeré- J 
nekátalános használatát rendeli, teijesittetett-e már? 
Hát a fiumei és bucari kikötők, valamint Hor- i 
vát-. Halmátország és a három sziavon megye kép
viselete . a határőrvidékekkel együtt, foglalnak-e 
már az országgyűlésen helyet? Van-e törvényesen ' 
megkoronázott királya Magyarországnak ? Nem 
ülnek-e a főrendek házában oly provisorialis főis- j 
pánok és főpapok is, kik nem a törvény rendelete | 
szerint neveztetvén k i , ott * mint nem is született ! 
mágnások, jogszerüleg helyet sem foglalhatnak ? És i 
ha mindezek és számtalan egyebek hiányzanak ! 
még az alkotmányos törvényeknek tettleges hely- j 
realitásából, lehet-e megállhatólag kijelenteni azt, ' 
hogy az alkotmány Magyarországon immár tény- ; 
leg helyreállíttatott ? És ha nem lehet, és ha csak- I 
ugyan nincsenek teljesítve még tettlegesen azon i 
föltételek, melyeknek teljesítését az országgyűlés jo- j 
gosan követelte, és a melyekhez a közös viszo
nyoknak a ház általi tárgyalását kötötte: lehet-e 
most következetesen a 67-es bizottság többségének 
javaslatát, vészthozó elveivel együtt, átalánosság-
ban is, és érintett föltételeknek előleges teljesítése 
nélkül is tárgyalni, ezt követve pedig még részié- ' 
tes tanácskozás a Iá is venni? Bizonyára nem. Nem I 
pedig főleg akkor, a midőn minden bécsi lap azt ! 
hirdeti, hogy az osztrák miniszterek egy pár nap 
előtt csak azért jöttek már le Budára, hogy, a 67-es 
bizottság többségének véleménye alapján, a ma- i 
gyár kormány tagjaival már régen megállapított 
lényeges kiegyezkedési kérdéseknek administrativ j 
részleteit rólunk nélkülünk tisztára hozzák. És ha j 
ez így van, s ha ez így történhetik, minek ülne it- J 
ten a magyar nemzet képviselete többé, ha alkot- í 
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mányos törvényei feladása fölött tudtán s egyetér
tésén kívül érvényesen alkudozhatnak ? 

Azt is mondják a túlsó oldalon, szövetkez
nünk kell az osztrák örökös tartományokkal, és 
kiegyezkedünk velők, mert igen sok ellenségekkel, 
vagyunk környezve, s önerőnkkel fen nem tarthat
juk magunkat ellenökben. 

Mire csak azt felelem: Meglehet, hogy vannak 
ellenségeink; de kik tehát azok ? Miként, s kik 
által izgattattak ők ellenünk mesterkélt ürügyök 
alatt föl ? Nemde azt, hogy ezen fölizgatás a bécsi 
camarilla műve, alkalmasint mindnyáján tudjuk ? 

A mi pedig a szövetkezés szükségét illeti, 
arra csak az a megjegyzésem: ha az úgy volna, 
s a mikor majd úgy lesz, hogy az osztrák örö
kös tartományokat valódi alkotmányossággal bi-
ró önálló nemzettestnek lehet tekinteni, akkor 
semmi ellenvetésem nem lesz arra nézve, hogy 
velők , mint önálló , szabad, alkotmányos nemzet
tel, időről időre, ha kell, véd- és dacz-, vagy akár 
kereskedelmi szövetséget is kössünk. De hát hol 
van ma azon önálló alkotmányos osztrák örökös 
tartománybeli nemzeti testület, melylyel mi effé
le szövetségre léphetnénk ? a midőn azt látjuk, 
hogy az örökös tartományokat képező népek a 
hányan vannak, annyi felé húznak; és valódi ön
állóságot biztosító alkotmánya egyiküknek sincs, 
hanem mindannyian, az alkotmányosság gunyne-
vezete alatt, absolut hatalommal kormányoztatnak 
most is ; ma a krajnai , holnap a morva, azután a 
cseh Landtagokat oszlatja a hatalom föl, mi he-
helyest a Staatsministerium elibök szabott ren
deleteit, melyek minden lépten nyomon változnak, 
vakon nem teljesitik. Az osztrák németek továb
bá a nagy Német-, a déltyrolok pedig Olaszor
szág felé gravitálnak. Ehhez képest nekünk az új 
szerződést koránsem az alkotmányosoknak lenni 
mondott osztrák örökös tartományok népeivel és 
képviselőivel, hanem csak a bécsi Staatsmi-
nisteriummal és reactió orgánumaival lehetne 
megkötnünk. És tehát az ily szövetség, ha szintén 
képzeletben létesíttethetnék is, fog-é majd nekünk 
biztos támaszunk lenni a bekövetkezhető vész 
perczeíben ? Tehát ezért kell-é nekünk opportuni-
tási szempontból életerős ősi alkotmányos törvé
nyeinket egy álomképért, egy csalóka ábránd
képért föláldoznunk ? Nem, uraim! Én azt látom, 
hogy ezen készülőben levő s a coulissák mögött 
szövött új szerződés, melyet nekünk elrejtett sza
vakban bár, de mégis a valóságban a 67-es bizott
ság többsége,—szeretem hinni, vészes következéseit 
észre nem véve—kinál, elfogadása esetén nem ve
zetne egyébre, mint állami életünk eltemetésére, 
melyből többé, elveszítvén egy füst alatt minden 
más szabad népek rokonszenvét is , föltámadá
sunk soha sem lenne. Én megvallom, akár hogy 
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okoskodom, akár hogy gondolkozom, én nem ta
lálok egyéneket és nem találok népeket, nemzete
ket—önállókat—Ausztriában, az örökös tartomá
nyokban, kiknek Magyarországnak kezet nyújta
ni, kikkel szövetkezni, frigyet kötni lehetne, vagy 
előnyös volna. (Derültség.) Ehhez képest az ilyen 
szövetséget, t. ház, én megvallom, ha lehetőség vol
na, ha megkötni képes volnék, akkor sem akar
nám megkötni, (Derültség) mert nekünk nem hasz
nunkra, Magyarországnak nem állami jólléte gya
rapodására, nem biztosítására, nem felvirágoztatá
sára, hanem ennek inkább hátrányára, kárára , 
romlására szolgálna. í g y állván a dolog, t. képvi
selőház , én megvallom , hogy szövetkezni velők 
nem tudhatván, cserébe nem adom ősi ezredéves 
alkotmányunkat, mely alkotmánynak alapkövei, 
fundamentumai a 67-es bizottság többségének ja
vaslatában meg vannak támadva . . . Nem mondom, 
roszakaratból, ezt nem teszem föl, hanem megle
het, hogy talán figyelmetlenségből (Zaj és derült
ség) , mert talán nem voltak az illetők, midőn ké
szítették , törvényeink minden szavára elegendő 
figyelemmel, vagy meglehet, hogy más valamely 
optimista érzelem birta reá, (Derültség) hogy ily 
javaslatot terjesztenek elénk; de lehetett talán 
egyéb okuk i s : talán, hogy az ország köztudomá
sára jővén, közvélemény fejlődjék, és megtudják, 
vajon tetszik-e vagy nem , hogy azután a köz
véleménynek és nemzetnek óhajtása és akarata me
hessen törvénybe, midőn a törvényhozás azon állás
ba jut, hogy alkothassa maga törvényeit. (Halljuk!) 

T. ház! Ezeket előre bocsátva, (Zajos de
rültség. Felkiáltások: Elég volna már !) bátor vagyok 
azon szerény egyéni meggyőződésemet, vélemé
nyemet, melyet gondolkozásom nyomán magam
ban megérleltem, kimondani. (Halljuk!) Én óhaj
tom, hogy Magyarország királya hatalmas legyen, 
(Éljen!) habár a multaknak fájó emléke igen sok 
honfi kebelében még most is él , mert akárki mit 
mond, de feledni teljesen lehetetlenség ; mégis én, 
valamint magamban elfojtom, úgy másokban is 
•elfojtatni óhajtom azokat, és hiszem i s , hogy a 
nemzet minden fia el fogja fojtani kebelében—azon 
föltétel alatt, (Halljuk!) hogy Magyarországnak 
alkotmánya nem úgy szürcsölve , nem úgy csep-
penkint adogatva be, (Derültség) mint a hogy most 
vétetik kisérletbe,hanem (Felkiáltások: Pinczeszámra! 
Zajos derültség) egész terjedelemben, tényleg 
helyreállittassék — de csak ezután : mivel a törvény
hozás egyetértése nélkül a fenálló törvényeket 
csak egy betűben is (Derültség) megváltoztatni 
önmaga iránti vétek és bün. Ha tehát minden tör
vényeink teljesen, egyet sem véve ki közülök, 
visszaállittattak: akkor esküdjék meg rajok a fe
jedelem, koronázzuk meg ó't, és megkoronázván, 
elég módja lesz annak előterjeszteni a királyi elő

térj esztvényeket; és hahogy törvényeink közül 
akármelyik módosítást igényel, módosítsuk azu
tán. Koronáztassa tehát meg ennek végbevitelével 
magát, jöjjön állandóan lakni Budára, és igy el
hagyva a vészt árasztó régi hagyományos oszt
rák beolvasztási politikát, legyen valódi alkotmá
nyos magyar király: ez esetben bizonyos lehet ab
ban , hogy királyi trónja, fénye és hatalma meg
őrzéséért, megvédéséért, minden igaz honfi a múlt 
idők kinzó szenvedéseinek emlékét, a közjó érdeké
ből, keblében elfojtandja, s életét, vagyonát érette 
minden körülmények között föláldozandván, földi 
jóllétét és tekintélylyel párosítandó boldogságát 
biztositandja. 

Ezekben pontosúlván tehát hitem és meg
győződésem, én a 67-es bizottság többségének ja
vaslatát egyszerűen félreteendőnek vélem, és a ki
sebbségét az alkotmány helyreállítása és a koro
názás megtörténte után tárgyaltatni kívánom; 
most pedig a külön indítvány elfogadására szava
zok. (Éljenzés bal felöl.) 

Tóth Vilmos jegyző: Gál János! 
Gál J á n o s : Az óra azt mutatja, t. képviselők, 

hogy az ülés vége felé közeledik, a figyelem és 
béketűrés már majdnem egészen kimerülvék; nem 
ereszkedem tehát egyes gondolatok, érvek és mon
datok czáfolatába, melyek az ellenvóleményüek 
részéről a 67-es bizottság többségének javaslata 
ellen fölhozatnak. Átalános vezéreszmékre, átalá-
lános állitmányokra igyekszem azokat öszpontosi-
tani, és úgy fogom megtenni megjegyzéseimet. 

Azon érvek, melyek#az ellenzék részéről föl
hozattak, átalában két osztályba, sorozhatok, a 
mennyiben t. i. rész szerint azon javaslat czélsze-
rüségét,részszerintMagy arország állami létével és 
alkotmánya alapelveivel való összeférhetőségét kí
vánták kétségbe hozni. 

Az első rendbeliek, t. i. a czélszerüség ellen 
fölhozattak közül egyik átalános eszme az, mikép 
Magyarország valamint a múltban,úgy jelenleg is 
bir annyi erővel, és oly körülmények közé van 
helyezve, hogy állami létét saját önmagára minden 
más segítség nélkül fentarthatja. Szép ábránd, 
szép és nemes ecsettel színeit képe a gerjengő kép
zeletnek, de a melyet, fájdalom, a rideg valóság 
se a múltban, se a jelenben nem tár föl előttünk. 
A valóság a múltban az, hogy babái- hazánk saját 
területéhez képest mindig birt elég erővel magát 
hasonló körülmények közti ellenekkel szemben fen-
tartani, de oly erők merültek föl, melyek ellen 
előbb hol itt, hol ott szomszédainál kénytelen volt 
segélyt keresni. Utóbb a legválságosabb időben a 
Habsburg háznak a magyar királyságra emelésé
vel nyugat segélyét remélhetővé, és midőn an
nak hatalma Németország fölött hanyatlani, ellen
ben 2-dik és 3-dik Ferdinánd korában saját örö-
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kös tartományai fölött tömörülni kezdett, a fiu-ág 
trón örökösödésének elhatározásával a segélyt foly
tonossá, végre miután a spanyol suecessió elveszé
sével azon család világuralomra való kilátása örökre 
elveszett, ellenben az örökös tartományok birtok
lása mindinkább megalapult, a sanetió pragmati-
cával a kölcsönös segélyt állandóvá és föloldbat-
lanná tette. 

Erdély, a maga állása tekintetéből, miután ke
leti fekvése annyira nehézzé tette azon segítséget, 
melyet nyugatról kapnia kellett volna, a mely se
gítségre nézve a távolból kénytelenittetett egyszer
smind szemlélni, hogy Magyarország irányában 
is az akkori államférfiak politikája oly hanyagul, 
oly sok perfidiával vezette, egy ideig azon ingado
zásban találta fölmentő eszközét, melylyelnyugat 
és kelet hatalma iránt viseltetett. De II-dik Rákóczi 
György korától fogva azon örök hatalom, melynek 
akkor védnöksége alatt állott, annál rombolóbban 
kezdette dúlni Erdélyt, és megingatni állami létét, 
minél inkább hanyatlott épen magának a védha-
talomnak saját ereje; mig végre Erdély a habs-
burgi dynastia fiu-ágának örökösödése által szint
úgy nyugat segítségében részesült, és épen azon 
pragmatica sanctiót, melyet Magyarország kötött 
és a melyben a föloszhatlan és föloldhatlan birtok
lás a többi tartományokkal együtt kimondatott. 
Erdély szintúgy elfogadta. 

Habár jelenleg más erők és máshonnan ne
hezednek ránk, de ezen változott ellenerők most 
is, mint a múltban, nagyon kérdésessé teszik azt, 
hogy vajon Magyarország állami létét saját erejé
vel minden eshetőséggel szemben fentarthatja-e ? A 
kik ebben kételkednek, méltóztassanak figyelembe 
venni, hogy azon időben, mikor nyugatnak segít
sége ránk nézve nagyon szükséges vala, egyszers
mind fenállott Lengyelország, mely folytonosan, 
néha épen döntőleg, vetette a maga súlyát Ma
gyarország ügye mellé. De Lengyelország a leg
szerencsétlenebb politikával fölosztatott; hasonló 
ferdeség azon állami létéből is kivetkőztetni en
gedte, melyet számára azután nemzetközi szerző
dések biztosítottak volt; és valahányszor láttattak 
is őt segíteni, mindig mélyebben döntetett a nyo
morba mind vallására, mind nemzetiségi és állami 
létére.mind társadalmi viszonyaira és jóllétére nézve. 
Ez a Lengyelország most nincs. És habár ép oly 
élénken óhajtom annak helyreállítását, mint a túlsó 
oldal azon tagjai, kik t. barátom Szentkirályi Mór 
beszéde alatt ellenhangokban szólaltak föl, de egy 
még csak reményben álló tényezőért azt, mi jelenleg 
van, és a mi Magyarország állami létének fentartása 
végett tényezőül valósággal áll, el nem dobhatom. 

És miután Lengyelország nem-léte Magyar
ország védelmének tekintetében űrt hagyott, ezen 
ürt nem pótolandják ki a török birodalom határai 

közt föl-föltünedező tartományok. Mert épen azon 
vis motrix, mely a múlt századokban nyugaton is 
az állami sympathiáknak,sőt néha tömörüléseknek is 
majdnem egyedüli eleme volt, az államnak a val
lásra befolyása azokban most is fönáll. És ez azok 
erejét nem mellénk, hanem a mérleg ellenserpenyő
jébe fogja juttatni. 

A czélszerüség tekintetéből fölhozott másik, az 
előbbinél fontosabb átaíános elleneszme volt, mi-
kép a Németországban közelebbről fölmerült ag-
glomeratiók az örökös tartományokat elnyeléssel 
fenyegetik, ennélfogva a törvényhozás a kölcsö
nös védelem kellékeit óvakodjék kifejteni, mert 
könnyen megtörténhetik, hogy azon tartományok 
ereje segítségünkre nem járulhat, ellenben Ma
gyarországot azon oldalon elláthatlan bonyodal
makba fogja sodorni. Ezen eszmét tisztelt képvi
selőtársam gr. Kegleviek Béla következőleg for
mulázta : „Vannak koreszmék és törekvések, me
lyek már keletkezésökkor hatalmasak, a siker csi
ráját magokkal hozzák, és a legerősebb ellenhatás 
közepett is keresztülhatolnak." Ismerem a nem
zetiségi vezérelvnek erejét és fontosságát; mint er
délyi embernek volt módom azt a maga torzalak
jában is megismerni, mikor azok vezérletére és iz
gatására, kiknek nem a nemzetiségi jogok sikere, 
hanem átalában minden nemzetiségi és alkotmá
nyos jogok elnyomása volt czéljok, a nemzetiségi 
eszme vezérzászlója alatt rablások, gyilkolások, a 
legbékésebb családok kiirtása és kidulatása űzet
tek. De bátor vagyok azon meggyőződésemet 
őszintén kinyilatkoztatni, hogy nem ismerem el 
a nemzetiségi elvnek azon mindenhatóságát és ál
landóságát , hogy az államok fölbomlásának és 
újra tömörülésének sokáig tartós alapja lehessen. 

Valamint az anyagi világban egy vizáramlat, 
ha azt nem egy rögtön bekövetkezett, s épen oly 
hamar elmúló fellegszakadás idézte elő, az elsodort 
részeket nem a magok eredeti alakjában szokta 
letenni, hanem azok fölolvasztatván, saját súlyuk 
és természetes vonzerejük szerinti rétegeket alakí
tanak : ugy az ilyen koronkint föltünedező vezér
eszmék is saját eredeti alakjokat nem szokták meg
tartani, hanem a mint nyernek terjedelmökben, 
azon arányban alakulnak át az örök igazság kívá
nalmai szerint. T. képviselőtársam gr. Keglevich 
Béla három tényt hozott föl a múltból állításának bi
zonyítására : a keresztyénséget, a reformatiót, és az 
1789-diki franczia forradalmat. Bocsásson meg; 
de mind a három példa az én állitásom mellett szók 
Tisztelt képviselőtársam ép ugy tudja, mint én, 
hogy a keresztyénség első vezéreszméje: az egy 
|stent isteni kijelentés szerint tisztelni, és kijelen
tett erkölcsi törvényeit követni, nem 1800 s né
hány esztendővel ezelőtt, hanem sokkal régebben, 
évezredek előtt kezdődött; de akkor ezen vezér-

10* 
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eszme sajátja volt egy nemzetnek, és annak pol
gári institutióival s államlétével össze volt k ötve; 
és ezen vezéreszme teljességének isteni hirdetője 
alakította át az egész emberiség köz kincsévé. A 
reformátió első vezéreszméje a tekintély megdön
tése volt a vallási kérdésekben. És megmaradt-e 
ezen vezéreszme a maga eredetiségében? Nem, ha
nem a vallásos meggyőződés szabadságának elmé
letévé fejlődött ki, akár épüljön az tekintélyen, 
akár nem. A franczia forradalom eszméi első meg
indulásukkor rombolólag hatottak minden trónra, 
és minden azelőtti institutíókkal szembe szállottak; 
de megmaradt-e ez saját eredetiségében? Nem, ha
nem ismét átváltozott az alkotmányos szabadság 
eszméjévé, mely magával egyszersmind a trónok 
érdekeit egyesíti. 

A múlt századok ignorálták az államban a 
nemzetiséget; lanyhán viseltettek az államok saját 
nemzetiségök iránt, mint szintén a többi nemzetisé
gek iránt is. Jelenleg egy másik szélsőség látszik 
uralgani kezdeni: most t. i. a nemzetiségi eszme 
akarja ignorálni az államot, és ezek romjain ujabb 
tömörüléseket akar formáim. El fogja az idő enyész-
tetni ezen vezéreszmének első rohamát, és azt hi
szem, nincs oly távol az idő, midőn azon alakja, 
melyben Francziaország kormánya vitte elől lobo
góját azon czélja elérése végett, hogy Olaszország
ban a Habsburg- és Bourbon-secundo-geniturákat 
és Habsburg-befolyást megdöntse, melyben Auszt
ria államügyeinek akkori kezelői Magyarország 
területén zászlóját szintúgy lobogtatták, de csakis 
a végre, hogy Magyarországot leigázzák, meg fog 
változni, és ki fog arra fejlődni, hogy az alkotmá
nyos lét egyik kiegészítő részévé váland egyszer
smind a nemzetiségi jogok biztosítása is, a nélkül, 
hogy csupán a nemzetiségi eszme alapján uj álla
mok alakulhatnának vagy meglevők szétrombol
tathatnának. Különben Európa az államok torz
alakjává válnék: mert hol van a határ, mely, ha 
nemzetiségek szerint újra alakulhatnának az álla
mok, ezt bármi kis nemzetiségtől inkább megta
gadhatná, mint egy másiktól? A szerződések szent
sége, az alkotmányos szabadság, melybe egyszer
smind a nemzetiségi helyes és az állam létével meg
férhető jogok is bele foglaltatnak, lesz az államok 
létének alapja, 

És épen ezen szempontból bátor vagyok azon 
véleményemet kifejezni, mikép én az ausztriai örö
kös tartományoknak a dynastia hatalmától elválá
sát nem látom oly közel időben, és — daczára a 
németországi tömörüléseknek — egyszersmind oly 
bizonyosnak, ha azon alkotmányos eszmék, me
lyeket azon tartományok mostaniállamférfiai zász-
lójokra tűztek k i , ott meg fognak honosulni és 
alkotmányos szabadság mellett egyszersmind lehe
tő jóllét fog kifejlődni. Meg vagyok győződve, 

hogy ezen esetben azon tartományok, ha megfon
tolják azon sok erőszakot, azon sok jogeltíprást, 
mely a németországi tömörülésekkel kapcsolatban 
van, nem fognak arra felé gravitálni. Méltóztassa
nak egyszersmind megfontolni a túlsó oldalon,mi-
kép az örökös tartományok lakosai közt igen sok 
van a szláv fajból, kiket nem zetiségök tekintetében 
egy Németországhoz való tömörülés nem biztosi
tana, alkotmányos érzésök és vallásukhoz való hü-
ségök pedig ismét visszatartóztatnak, hogy egy más 
hatalmas szláv államhoz tömörüljenek. 

Ezek észrevételeim a javaslat czélszerüsége 
ellen irányzott két vezéreszmére nézve. 

A mipedig azon ellenvetést illeti, hogy azon ja
vaslat állami létünkkel és alkotmányos állásunk alap
elveivel összeférhetlen: ezen tekintetből vitattatott 
az ellenkező oldalról, hogy a sanctió pragmatica a 
kölcsönös védelmi kötelezettséget nem foglalja ma
gában. Előre bocsátom azt, hogy a sanctió prag
matica valóságos értelmét legjobban azon tettek 
fejezik ki, mikkel Mária Terézia trónját elődeink 
Magyarországból szintúgy mint Erdélyből , me
lyek közül egyik sem volt megtámadva, örökös tar
tományai birtoklására nézve megvédtek. Bátor 
vagyok, nem a végre, mintha én az erdélyi tör
vényt Magyarországra nézve is kötelezőnek ismer
ném, hanem azon tekintetből, hogy erdélyi eldő-
deink, kik ugyanazon alkotmányos elveket vallot
ták, micsoda értelemben vették a sanctió pragma-
ticát, hivatkozni egy erdélyi törvényre: az 1791-ki 
6-dik törvényczikkre. Ezen erdélyi törvény a fiu-
ág örökösödéséről azt mondja, hogy épen azon ér
telemben fogadta el, mint 1687-ben Magyarország; 
azt mondja továbbá a sanctió pragmaticáról, hogy 
ezt is épen úgy vette, mint Magyarország. És mi
után azon 1791-diki 6-dik erdélyi törvényczikk 
azt is kifejezi, hogy Erdély saját törvényei szerint 
igazgatandó, az örökös tartományokkal való kap
csolatról következőleg szól: „Indivisibili et inse-
parabili cum omnibus regnis et provinciis quoad 
simultaneam duntaxat successionem et mutuam 
defensionem unionis nexu juxta pragmaticam sanc-
tionem in conformitate articuli 3-i 1744. perma-
nente." Erdélyben tehát intézkedtek már eldődeink 
azon kérdés fölött, a melyről jelenleg foly itt a vi
tatkozás, hogy t. i. a sanctió pragmaticából foly-e 
a közös védelmi kötelezettség vagy nem; és az 
Erdélyre nézve az 1791-diki 6-dik törvényczikk-
ben el van döntve tiszta világos törvény által. Jól 
értették a sanctió pragmaticát 1791-diki atyáink 
Erdélyben, kik bizonyosan Magyarországnak in-
stitutióitól ezen értelmezéssel nemhogy eltávoztak 
volna, sőt inkább ezen törvény világos szavai sze
rint Magyarország alapinstitutióihoz ragaszkodá
sukat fejezték ki. 

De, ha t. barátom Madarász József véleménye 
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állana is, hogy t. i. minket az örökös tartományok
hoz csupán a fejedelem ugyanazonossága köt, 
még akkor is bátor volnék tőle kérdezni, vajon az 
európai nemzetközi jog elismeri-e, hogy ugyan
azon fejedelemnek két külön országa, habár csak 
a személyes unió által áll egymással kapcsolatban, 
két külön külügyet gyakorolhasson? Vannak a 
népeknek eszméik azon viszonyok s ezek körüli 
jogok iránt, melyekben egymás közt állanak; kevés 
íratott ezekből szerződésekbe, többnyire tettekben 
;szoktak nyilvánulni. És én kérdem ezen tettek 
alapján, hol volt és hol lehet két külön külügy oly 
.országokra nézve, melyek külön ugyan, de egy 
fejedelem alatt mégis personal unióban állanak ? 
Norvégiáról és Svécziáról e tekintetben részlete
den és igen alaposan szólott t. barátom Joannovics 
ö y ö r g y képviselő úr. De hivatkozom még Han-
novera példájára. Jól tudjuk , hogy Victoria ki
rálynő uralkodása előtt Hannovera és Angolország 
•csupán személyes unióban voltak egymással; mind
két országnak két külön kormányzata állott fen. 
Az I. Napóleon egyik hadjárata alatt neutralitást 
.declarált Hannoverakormánya, I. Napoleonazonban 
elfoglalta Hanoverát, mert Angolországgal, melyen 
ugyanazon király uralkodott, háborúban állott, és 
ezen neutralitással mit sem törődött. Engedje még t. 
barátom hivatkozom a franczia foradaloui egyik 
ilyetén nemzetközi tettére. Nem örömest teszem 
ezt, különösen nemzetközi jogok tekintetében ; én 
azon forradalmat az igazságok és igazságtalansá
gok, a nagyságok és aljasságok oly chaoticusan 
.összehalmozott tömbének tekintem, mely ha távol
ról szemléljük, bámulásra ragad, de ha részleteit 
vizsgáljuk, visszariadunk tőle. Hanem mivel tisz
telt barátomra nézve talán meggyőzőbb lesz ezen 
példa, mint reám nézve, bátor vagyok emlékeztetni 
hogy 1792-ben az Assemblé legislative előtt meg
jelenvén XVI. Lajos, I. Ferencz ellen mint Ma
gyarország királya ellen nyilatkoztatta ki a hábo
rút. Es vajon ezen háborúban csupán Magyaror
szág támadtatott meg, vagy inkább megtámadtat
tak I. Ferencz királynak egyszersmind más tarto
mányai is ? vajon csak Magyarország seregei el
len harezolt-e a franczia sereg, vagy minden más 
tartományok, t. i. az osztrák tartományok seregei 
ellen is ? És ez másként nem is lehet, miután tel
jes lehetetlenség a neutralitás törvényeit és minden 
postulatumait a personal-unió mellett álló két or
szág közül egyikben a másik ellen folyó háború 
alkalmával őszintén föntartani. 

Én tehát osztva azokat, miket barátim és elv
rokonim e részben fölhoztak, nyilatkozom a 67-es 
-bizottság többségi véleményének átalános elfoga
dása mellett, zárszóul csak azt jegyezve meg, hogy 
.darab idő óta szokásba jött a szélső bal oldal né-
.jnely szónokai részéről, mikép egyes beszédekből, 

ezen többség vezérférfiainak némely beszédeiből 
idézeteket hozzanak föl, és fölolvassák ezen kép
viselőházban. Megtörtént ez most is, habár nem 
oly mértékben, mint máskor, képviselő társunk 
Madarász József első nyilatkozatában. Ha ez a vé
gett történik, hogy helyt adjanak véleményeiknek, 
akkor, igen is, helyén van; de méltóztassanak meg
fontolni, hogy e többségnek megvannak elvei, 
megvan maga meggyőződése, és ily szónoklati pipe
rékért nagyon bajosan fogják ezen elveket és meg-
győződésöket megtagadni. Ha pedig a végett tör
ténik, hogy egy keletkezendő törvény netalán de-
popularizáltassek; ha netalán ennek az lehetne 
eredménye, hogy azok iránt, kik ezen törvény al
kotásában a vezérszerepet vitték, a népnek bizal
ma megszűnjék — habár erre az eddigi jelek szerint 
kevés kilátás lehet —: csakugyan kérem,méltóztassa-
nak megfontolni, minő képet nyújt egy nép, mely 
érez, óhajt, akar, és teszen, de nem bizik; nem bí
zik különösen oly törvényekben, melyek ily vál
ságos körülmények közt keletkeznek. Bizonyosan 
elfordulnak t. képviselő társaim ezen képnek árny
oldalaitól, és nem óhajtják ezen képet előidézni; 
kérem, forduljanak el az eszköztől is. mely habár 
saját akaratuk ellen, bár legkisebb befolyással 
is lehetne e kép előidézésére. {Helyeslés jobb felöl.) 

Dimitrievics Milos jegyző : Csanády 
Sándor! 

Csanády Sándor : Tisztelt képviselőház! 
Sokan állították már a szószéken, valamint az 
irodalom terén, hogy jelen országgyűlés hivatva 
van egy nagy kérdés megoldására: az osztrák ura
lom és a magyar önállósági törekvés között fen-
forgó, végzetszerű küzdelem" hosszú . szenvedés
teljes korszakának befejezésére, s arra, hogy a 
mű, melyet alkotand, talán századokon keresztül 
fog határozni a nemzet sorsa fölött. 

Én ezt nem hiszem; a mű, melyet Deák Fe
rencz képviselő úr, a jobb oldal segélyével, meg
alkotni készül, nézetem szerint nem bir az állan
dóságnak egyetlen elemével sem. Azért lehetséges 
azt most keresztülhajtani, (Ellenmondás a középen) 
de eszközölni, hogy a nemzet vérébe és gondolko
zásába menjen át, nem lehet soha: mert ezredéves, 
alkotmányos életén keresztül, megszokta a magyar 
nemzet, csak oly törvényeknek hódolni, melyek 
törvényes formák között, a törvények alkotására 
nélkülözhetlenül szükséges tényezők közbejötté
vel, a nemzet javára alkottatnak az 179 °/, : 12-dik 
törvényezikk értelmében, mely törvény szavai 
ezek: „Magyarországban és a kapcsolt részekben, 
a törvényhozatal, eltörlés és magyarázat joga, a 
törvényesen koronázott fejedelmet és az ország
gyűlésen törvényesen öszvejött ország rendéit kö
zösen illeti." Kérdem én : van-e nekünk jelenleg 
törvényesen koronázott királyunk, van-e törvénye-
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sen öszvehivott és kiegészített országgyűlésünk? 
En azt mondom, nincsen: mert jelen országgyű
lés nem a törvényes kormány, a magyar felelős, 
független minisztérium által, nem a törvényes hely
hatóságok közreműködésével, hanem az absolutis-
mus egész gépezetének s törvénytelen közegeinek 
segélyével hivatott össze az önkényuralom nyo
mása alatt. De kiegészített országgyűlésünk sin
csen, mert Horvátország, Slavonia, Dalmáczia, a 
határőrvidék és Fiume még meg sem hivattak az 
országgyűlésre. 

Minthogy tehát maga e csonka országgyűlés 
már alapjaiban nélkülözi a törvényes kellékeket, 
az általa alkotandó míí önnön magában hordja a 
megsemmisülés magvait. 

A közösügyi tervezet, már azon alakjában, 
melyet az albizottság megalapított, megsemmisítése 
az ország alkotmányos önállóságának. 

Azon állás, melyet Magyarország a közös
ügyi javaslat keresztülvitele után az osztrák hata
lommal szemközt elfoglalni kénytelen lenne, a 
legnyomorultabb gyarmati állásnál sem volna 
egyéb. 

A nemzet a közösügyi javaslat elfogadásából rá 
háramlandó veszélyt már kezdette fölismerni, mi
dőn a november 17-dikei császári leirat, a birodalmi 
egység követelményeire utalva, azt kívánta, hogy 
a bizottsági javaslatba vétessenek föl oly változta
tások, melyek a beolvasztás felé még* nagyobb lé
pést tegyenek. 

A „Pesti Napló' : erre följajdult; azt mondotta 
a ctászári leiratra, hogy roszabb a rosznál, keve
sebb a semminél: pedig ime a következés megmu
tatta, hogy az nagyon is sok volt, mert alapjává 
lőn a leirat követelményeihez képest átdolgozott, 
és most a ház asztalán lévő javaslatnak. 

A mivel az albizottság! javaslat, a kül-, had-, 
pénz- és kereskedelmi ügyeket illetőleg, Lónyay 
Menyhért, Grorove István, Deák Ferencz, Szentki
rályi Mór és Hollán Ernő urak csodálatos szeren
csével összevágó módositványai következtében a 
nagy bizottságban megbővittetett: az teljesen és tö
kéletesen megfelel a november 17-dikei császári 
pátensnek. (Zaj. Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Nem mondom én, hogy a t. képviselő urak 
ezen pátensből merítették az ösztönt mód ősit vá
nyaik megtételére; csak azt mondom, hogy min
den bizonynyal nagyon független egyéni nézeteik 
bámulatosan összetalálkoztak azon pátens kivána-
taival, mely minden tekintetek fölé a birodalmi 
egység tekintetét, Magyarország beolvasztásának 
tekintetét állította. 

Nem bocsátkozom a javaslat részleteibe ; de 
hogy átalános horderejét megmérhessem, figyel
memet főleg azon pontokra kellett irányoznom, 
melyek mintegy tengelyét képezik azon szekérnek, 

melyre föl akarnak rakni bennünket, hogy a vi
rágzó és legyőzhetetlen osztrák birodalomba be
szállíthassanak. 

Közös lenne, természetesen, és mindenekelőtt, 
a kü lügy ; ezt kivánja a birodalmi egység; és 
mindaddig, mig az osztrák császár és magyar ki
rály egy ugyanazon tagja lesz a most uralkodó 
felséges családnak, a császár és király kétségtele
nül a legnagyobb egyetértésben fogják gyakorolni 
a külügyminiszter kinevezésének és a külügyek 
vezetésének jogát. Ezen jó egyetértés pedig abból 
fog állani, hogy a magyar király egészen megbi-
zik az osztrák császárban, és az osztrák császár 
rendelkezik. 

Csak azt az egyet nem tudom magamnak 
képzelni, hogyan lehessen még azután szó az eu
rópai diplomatiában Magyarországról, ha Magyar
ország képviselő testülete az önállóság leglényege
sebb föltételéről ekkép lemond; hogy pedig a ja
vaslat szerint tökéletesen lemondana, világos főleg 
azon pontból i s , mely a magyar hadsereget az 
osztrák birodalmi hadsereg kiegészitő részévé tenni 
és az osztrák hatalom rendelkezése alá adni ki
vánja. En úgy vagyok meggyőződve, hogv a mely 
ország fegyverereje fölött az ország kormányán 
kivül álló idegen hatalom rendelkezik, azon or
szágnak belső önkormányzati önállósága valóságos 
gúnynál egyéb nem lehet. 

A javaslat fölállítja a leglényegeseb pontokban 
még a pénzügynek, kereskedelmi ügynek, a for
galmi eszközöknek, sőt még a hitelnek is közös
ségét. 

Mi maradna még fen országos önállóságunk
ból , midőn mind ezen oly fontos érdekeink is 
egytől egyig a birodalmi egység igényeinek ren
deltetnek alá ? Nézetem szerint nem sokkal több a 
semminél. 

Engedjenek néhány szót, különösen a hitel 
közösségéről, melynek nevében még az államadós
ságok kezelésére nézve is fölállították a közös
ség elvét. 

Valójában a legjobb időt választottuk arra, 
hogy Ausztriával összeverjük a gazdaságot. A ki 
négyezer millió adósságot tudott csinálni, annak 
sok ügyességgel kell birnia. Én azonban óvakodni 
szoktam az ily ügyes emberek barátságától. 

íme, tisztelt képviselőház, eljutottunk azon 
ponthoz, hogy némelyek az államadósságok elvál
lalását, sőt annak közös kezelését is szükségesnek 
tartják ; de én nem : mert szentesített törvényeink 
értelmében, a magyar birodalom terhére, kölcsönt 
csak törvényesen koronázott király és törvényesen 
öszvehivott, kiegészített országgyűlés együtt ve
hetnek föl; ilynemű kölcsönök pedig a jelenlegi 
osztrák államadósságok között nem lévén, azok 
Magyarországot nem terhelhetik. A közös kezelést 
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illetőleg kivánom megjegyezni, hogy, ha egy pénz
ügyminiszter az osztrák birodalmat az anyagi bu
kás szélére vezethette ebben az ugynevezni szeretett 
egy birodalomban: ha egyszerre három pénzügy
miniszter fog gazdálkodni, e birodalom az anyagi 
megsemmisülés örvényébe merülend okvetetlenül. 

A czél, mely a közösügyi javaslat elfogadása 
által eléretni szándékoltatik, meggyőződésem sze
rint lehetetlen. Már pedig a politikában minden, a 
mi lehetetlen, ha megkísértetik, roppant erkölcsi 
és anyagi károkat okoz, de végtére is megbukik. 

Bach egy német-osztrák egységes birodalmat 
akart teremteni absolutismussal : lehetetlen volt, 
megbukott. 

Sehmerling szintén német-osztrák egységes 
birodalmat akart, oly alkotmányossággal, mely a 
német elem uralmát biztosítsa minden más nem
zetiségek fölött : lehetetlen volt, megbukott. 

Beust és Deák urak (Zúgás a jobb oldalon) 
egy osztrák-német-magyar egységes birodalmat 
akarnak: ez is lehetetlen, ez ismegbukik okvetetle
nül. A közösügyi javaslat tehát olyas valaminek 
támogatására s keresztülvitelére szolgálna, mi lehe
tetlen, s minek sorsa bukás lenne. 

Ha vizsgálom azon változásokat, melyeket a 
közösügyi javaslat politikailag és közgazdaságilag 
maga után vonna, e két szóban foglalom össze: 
absolutismus és állambankrot, mely sors, mely ál
lapot kikerülhetetlen minden oly államokra nézve, 
melyekben nem maga a nemzet rendelkezik pénze 
és vére fölött. 

Minthogy tehát a közösügyi javaslat ke
resztülvitele következtében, nem a nemzetet boldo
gító , önállásunkat, függetlenségünket biztositó, 
hanem ezredéves, milliók vérével szerzett ősi alkot
mányunkat megsemmisítő törvények alkottatná
nak, melyek következtében a personál unió való
ságos reál unióvá alakíttatnék által: kérdem én, ezen 
megaláztatást, országos tönkre juttatást, s alaptör
vényeink megváltoztatását fogja-e a nemzet hosz-

szasan tűrni s belenyugvásával szentesíteni? Én 
nem hiszem. De azt tudom, hogy a kisérlet, mely
nek eleibe nézünk, beláthatatlan bonyodalmakat 
és szenvedéseket vonhat maga után, és mértéklet-
len lesz az áldozatok elnyelésében, különösen azon 
oknál fogva, mert mind azon bajokba és szerencsét
lenségekbe, melyek még Ausztriát érhetik, a kö
zösügyi javaslat elfogadásával Magyarország is 
besodortatik. (Zaj.) 

Uraim! Magyarország jelenleg egy történeti 
dráma színpadául szolgál, mely hat év előtt kez
dődött : hiszik-e önök, hogy ennek már végjele
nete előtt állunk ? Én nem hiszem; én azt hiszem: 
az első felvonás végén vagyunk, mely a történelmi 
fejlődés egy nagy szédítő bebonyolitásával akar 
végződni. Ki merné határozottan állítani, hogy e 
drámának utolsó jelenetei, a közösügyi munkálat 
elfogadása következtében, nem változnak át tra
gédiává ? 

Én tehát, mert nem akarom hazám önállósá
gát, függetlenségét föláldozni; mert nem akarom 
annak Ausztriába beolvasztását elősegíteni; mert az 
ősök vérével szerzett s királyi eskükkel szentesi
tett alkotmányunkat fentartatni óhajtom; mert a 
közösügyi munkálat elfogadásából származható 
szerencsétlenségektől óvni kivánom nemzetemet: a 
közösügyi javaslat elfogadása ellen nyilatkozom 
óvakodván az alkotmány megváltoztatásától, az, 
önállóság megcsorbításától, mert jöhet egy kiegé
szített, törvényes kellékekkel biró, a nemzet valódi 
akaratát tolmácsoló parlament, mely határozottan 
kárhoztatni fogja azt, a mi most a házban történik. 
(Ztigás a jobb oldalon. Helyeslés a szélső bal oldalon) 

E l n ö k : T. ház! Az ülés folyama alatt vet
tem Győr vármegyében, a péli kerületben megvá
lasztott Rónay Jáczint képviselő úr megbízó leve
lét. Az állandó igazoló bizottsághoz fog utasittatni. 

A mai ülést bezárom. A holnapi ülés d. e. 10 
órakor lesz. 

Az ülés végződik d. u. 2 y, órakor. 




