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S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b Z e y k K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatnak : Kozák Mihályné kérvénye 1848/9-ben elfoglalt gabonája és pénze megtéritéseért; Dobozy Fe-
Tenczé az Ínségeseknek adandó dohánytermelés engedély iránt; Gvozsgyák Gáboré visszahelyeztetés és kárpótlás iránt; Portörö Jó
zsefé beadott magyar bankjegyei megtéritéseért; Sztakovics Venczelné s érdektársaié adósság kifizettetése iránt; Benedikty Dánielé 
1849-ben kiszolgáltatott golyók kifizettetéseért; törvényjavaslat a honvédek s hátrahagyottaik ellátásáról; törvényjavaslat a politikai 
elitéltek s menekültek ügyében. A 6 7-es munkálat átalános tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy \ 
Gyula gr., Eötvös József b,, Lónyay Menyhért, Mikó 
Imre gr.; később Festetics György gr., Gorove István, I 
Horvát Boldizsár, Wenckheim Béla b. \ 

I 
Az ülés kezdődik d. u. 101/i órakor. 

Elnök : Az ülés megnyílt. A tegnapi jegyző 
urak fogják működésüket folytatni. A tegnapi j 
jegvző'könyv lesz hitelesítendő. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a már- \ 
czius 26-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Az idő közben beérkezett irományo-1 
kat fogom bemutatni. 

Özvegy Kozák Mihályné, kassai lakos, a ma- J 
gyár hadsereg által az 184%-dik évi hadjáratban 
elfoglalt gabonája és készpénze kárpótlása fejében 
255 ftot o. értékben utalványoztatni kér. 

Dobozy Ferencz. Szabolcs községi birtokos, 
a dohánytermelési engedélyt az ínséges községek 
és lakosok részére e f. évre kiterjesztetni kéri. 

Gvozsgyák Gábor, Keresztúr községe volt 
jegyzője, állomásából méltatlanul elmozdítását pa
naszolván , visszahelyeztetését és kárpótoltatását 
kéri eszközöltetni. 

Portörö József az 1849-dik évben magyar 
bankjegyekben beadott 4984 ftért legalább rész
ben kárpótlást kér. 

Sztakovics Venczelné és érdektársai, 14 év 
óta Boór Józsefnél levő 106 ftot és 14 évi kamat 
megfizettetését kérik eszközöltetni. 

Benedikty Dániel, volt csetneki vasgyártulaj
donos, még az 1849-dik évben kiszolgáltatott go
lyókért járó 7442 ft. 97 krt kamatostul kifizet
tetni kéri. 

Mindezen folyamodások a kérvényi bizott
sághoz tétetnek át. 

Néhány perczczel az ülés megnyitása után 
érkezett levél következtében távoznom kell : ennél

fogva Zeyk Károly alelnök urat kérem föl az el
nöki szék elfoglalására. 

Most Markos képviselő úrnak van indítványa. 
Markos I s t v á n : T . ház! Az 184%-dik évek

ben az országot és alkotmányt védő honvédsereg-
ellátása érdekében, a tegnapi napon, a képviseló'-
házhoz egy emlékirat érkezett be. Óhajtottam 
volna, hogy ezen okmány a t. ház előtt fölolvas
tatván, napi rendre tüzetett volna k i ; azonban a 
házszabályok miatt ez nem történhetvén meg, a 
kérvényi bizottsághoz utasíttatott. Én és elvbará
taim ezen fontos ügyet magunkévá tévén, köteles
ségünknek tartjuk ez érdekben egy indítványt 
tenni, és az erre vonatkozó törvényjavaslatot van 
szerencsém a t. ház asztalára azon kérelemmel le
tenni, hogy fölolvastatván, méltóztassanak kinyo-
matását és annak idején napi rendre kitűzését 
elrendelni. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa Markos 
István és társai indítványát és törvényjavaslatát a 
honvédek és hátrahagyottaik ellátása iránt.*) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni, és tárgyalására 
nézve a maga idejében intézkedni fog a ház. 

Még egy másik indítvány is adatott be, a po
litikai elitéltek s menekültek ügyében. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa Vidacs 
János és társai indítványát és törvényjavaslatát az 
184y9-ben s azóta elvérzettek, menekültek, elitéltek s 
elkobzott vagyonok iránt.**) 

E l n ö k : Szintén ki fog nyomatni, s a t. ház 
annak idejében tárgyalása iránt intézkedni fog. 
(Elhagyja az elnöki széket.) 

Zeyk Károly alelnök (elfoglalva n az elnókt 
széket): A 67-es bizottság munkálata fölött folytat
juk a tanácskozást. 

Ocsvay Ferencz jegyző: Huszár István! 
Huszár I s t v á n : T. ház ! Kérdésen kivtil a 

*) Lásd az Irományok 77-dik számát. 
**) Lásd az Irományok 78-dik számát. 
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jelen országgyűlésnek igen szép, de egyszersmind 
fölöttébb nehéz föladat jutott. Kötelességemnek 
tartom azért a jelen nagy fontosságú kérdésnél 
saját megnyugtatásomra is néhány szóval indo
kolni szavazatomat. (Helyes! Halljuk!) Az 1848-ki 
törvények alkotmányunkat lényegesen átidomí
tották ; sok kérdést azonban részletezni s gya
korlatilag alkalmazni nem maradt idő; föladatunk 
tehát, az akkor letett alapokat beépiteni, s alkot
mányunk helyreállításával a nemzetet jelenlegi 
nyomasztó helyzetéből mielőbb megszabadítani. 
Ha jobbra fordulhat sorsunk, az idő közben tör
tént sérelmeket elfelejthetjük talán; az események 
következményeiből azonban, bármennyire szeret
nénk is, nézetem szerint egészen kibontakozni teljes 
lehetetlenség. Idő közben alkotmányt nyertek a 
lajtántuli tartományok is : oly kérdéseket tehát, 
hol érdekünk az övékkel ugyanazonos, az eddig 
fenállott törvények szerint kizárólagosan a fejede
lemmel többé elintéznünk nem lehet; gondoskodni 
kell tehát kiegyenlítési módokról; mert ha nem 
akarjuk, vagy nem tudjuk megoldani a fölötte 
kényes kérdéseket, akkor Magyarországot és a 
lajtántuli tartományokat ugyanegy fejedelemnek 
alkotmányos formában kormányozni, nézetem sze
rint, teljes lehetetlenség; s valamint fölteszem, 
hogy e teremben a nemzet függetlenségének ro
vására alkudni senki nem akar, úgy viszont al
kotmányos érzelmű nemzetet képzelni sem tudok, 
mely a sok tekintetben vele ugyanazonos érdekű 
szomszéd tartományokban az alkotmány kifejlő
dését akarja lehetetleniteni. (Helyes!) Mig a Laj
tán tul nem volt alkotmány, természetesen nem 
kellettek delegatiók. A sajtótörvényre nem volt 
szükség Gruttenberg előtt. Mindig az idő közben 
fejlődött események alkotnak minden törvénye
ket. Azért a jelen esetben is kell gondoskodni 
módokról: mert ha a szabadelvű, müveit nemze
tekkel haladni, ha az európai viszonyok között 
függetlenségünket s önállásunkat fentartani akar
juk : akkor nem szabad a velünk sok tekintetben 
ugyanazon érdekű szomszéd tartományokat ma
gunk ellen föllazítani. 

Lehetnek az átalakulás körül eltérő nézetek, 
lehetnek aggodalmak is. A 67-es bizottság kisebb
sége által beadott külön vélemény azonban nézetem 
szerint nem egészen következetes. Elvileg elismeri 
ugyan a közös ügyeket, a gyakorlati alkalmazás
ban azonban magát az elvet semmisíti meg: mert 
csak a fejedelem személye és az uralkodó ház iránt 
vállal védelmi kötelezettséget és az uralkodó alatt 
álló tartományokra nem akarja azt kiterjeszteni, a 
mi nézetem szerint se a törvényesség, se^ a do
log természetével meg nem egyeztethető. Én, tisz
telt ház! szivemből kivánnám , hogy egyátalában 
senkivel ne lenne közös ügyünk és hogy Magyar-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . IV. 

ország egészen független és Európa egyik legha
talmasabb állama legyen. Vannak azonban hely
zetek, melyekben egy törvényhozásnak kizáróla
gosan a szív politikáját követni nem lehet; a leg
szebb theoriákért, ha gyakorlatilag ki nem vihe
tők, nem szabad koczkáztatni a nemzet életét. Fé
nyesen megpróbáltuk, hogy alkotmányos jo
gainkért tűrni , nélkülözni is tudunk; most azon -
ban nézetem szerint a tett órája ütött, a történtek 
után a nép sanyargatásait összefont kezekkel tét
lenül tovább nézni nem szabad; és ha annyi erőt 
és hazafiságot fogunk tanúsítani a cselekvés terén, 
mennyit mutattunk a nélkülözések között, akkor 
a 67-es bizottság véleményéért a felelősséget Isten, 
nemzet és a világ előtt minden tétovázás nélkül 
magamra merem vállalni. 

A 67-es bizottság többségének véleményét 
pártolom és azt a részletes tárgyalás alapjául el
fogadom. (Helyeslés aközépen.) 

D i m i t r i e v i c s MÜOS j e g y z ő : Bernáth Zsig
mond ! 

B e r n á t h Z s i g m o n d : T. képviselőház! Sa
játságos oly törvényhozó képviselőnek állása, mint 
a milyennek csekély magamat is tartom: sajátsá
gos . mert előre látja, hogy akár államtani, akár 
förténettani érveket hoz is föl, ellenébe a rideg, 
a dönthetlen arithmetika tanát fordítják; nem ha
son fegyvert, hanem azt állitják ellenébe, mit meg 
kell neki tanulni, hogy kettő csakugyan kétszer an
nyi mint az egy- De sajátságos más részről azért is, 
mert hiszen miután meg vannak alakulva a pártok, 
tudjuk előre a határozatot, és mégis azoknak, a kik 
kisebbségben vagyunk, azt is tudnunk kell , hogy 
parlamentáris szükségesség az, hogy mielőtt hatá
rozatok hozatnak, kivált ily nagyfontosságú alkot
mányos kérdésekben , akkor az ellenvélemények
nek is szabatosan ki kell fejtetni, hogy komolyan 
megfontolt határozatok hozassanak. Ezen köteles
ség tudata indít bennünket arra, hogy szerény 
véleményeinket a t. ház elé terjeszszük. 

Alázatos nézetem szerint átalános lévén a 
tárgyalás , itt csak is átalánosan kell , hogy szól
junk az előttünk fekvő okmányokhoz. 

Nézetem szerint átalánosságban valamennyi 
okmány, mely a ház asztalára letétetett, két fő 
irányt foglal magában. U g y a többség , mint a 
kisebbség javaslata, sőt a harmadik indítvány is 
azt igyekszik kimutatni , hogy kiindulási pontul 
szolgál az 1723. 1. 2. és 3. t. czikk, és azt igyek
szik kimutatni, hogy magokban e pontozatokban 
is ugyanazon törvény , mely pragmatica sanctio-
nak neveztetik, ezt vette mindenütt zsinórmérté
kül , sőt kinyilatkoztatja az egyik , hogy a javas
lat ezen pontozata elkerülhetlen következménye 
az 1723. 1. 2. és 3. t. czikknek. 

Az első irányról tartom kötelességemnek most. 
11 



•82 CXI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marez. 27. 1867.) 

beszélni; a második irányról úgy is a ház szabályai 
szerint nyomban következvén a tárgyalás, akkor 
lesz az ideje hozzá szólani, t. i. a pontozatokhoz. 

A mi az első irányt illeti, el kell mondanom 
szerény véleményemet az opportunitásról, melyre 
oly sokszor történik hivatkozás. Ú g y győződtem 
meg, és úgy tapasztaltam, hogy ezen opportunitás 
itt ben a törvényhozás ezen szentélyében igen is 
helyén van ; csak is itt szabad azt szemügyre ven
ni. Minden törvényeink. melyek halmazzal van
nak, minden eddigi törvényeink bélyegét viselik 
annak, hogy atyáink az opportunitás tekintetét is 
mindenkor figyelembe vették. Az opportunitás— 
nézetem szerint—itt lévén csak otthon, azt kárho-
zatosnak tartom, ha e termen kivül gyakorolta
tik. Kárhozatosnak tartom minden administratio-
nalis végrehajtásoknál, bűnösnek tartom a tör
vénykezési hatóságoknál, illetőleg az igazságszol
gáltatásnál , bűnösnek tartom például az árvák 
törvényszékénél és számvevőszékeknél, bűnösnek 
tartom az egyenes adó kivetésénél és az ujonczo-
zásnál; és így az opportunitásnak sehol egyebütt 
helye nincsen, csak egyedül a törvényhozásban. 
Ha valamit lehetne az opportunitásra rá vetni, ta
lán ez az időköz volna, mely időköz 1865. évide-
czembertől fogva. t. i. mikor az opportunitas igen 
érves okokkal, igen nagyon tudományosan kinál-
tatott , a mai napig sikertelenül elharácsoltatott. 
"Az idő elmúlt, mert ezen opportunitásnak akkor is 
úgy kellett érvényesülni e teremben , mint a mi
lyen opportunitás érvényes ma is. Egyébiránt azért 
is méltóztassanak megbarátkozni itt e teremben 
az opportunitással, mivel máskor is előfordult a 
törvényhozásnál, csak épen más neve volt. Egy-

" szer azt mondták , hogy a körülmények úgy hoz
ták magokkal; máskor azt mondták , hogy a kor 
Trivánja a változásokat; sőt igénytelenközépszerű
ségemnek is volt már része olyan országgyűlési 
tanácskozásokban, hol ezen opportunitást ezen 
ominosus névvel: imperiosa necessitas-nak nevez-

'ték, és csakugyan utilizálták azt. Ez tehát az op-
"portunitás alázatos véleményem szerint. 

Másik észrevételem volna arra, hogy mindig 
hivatkozunk az 1723 év I. II . Ill-ik articulusára. 
Ki kell nyilatkoztatnom a tisztelt ház előtt, hogy én 

•\az -I 723.1. II . III . articulusokat, mint szikla alapját, 
- ugy nézem alkotmányunk oszlopának. A hány

szor valami magyarázatok adatnak elő, mindig 
bizonyos neme a komolyságnak lepi meg lelkemet, 

^inindig" eszembe jut Horácz azon verse, melyet a 
'szerencsé istenasszonyához írt, midőn könyörgött, 
""kímélné meg a római köztársaságot. Ezeket mondja : 

'• . " '. ~ • "; „Injurioso ne pede proruas 
í"^ "*T.";;i-''i:r * -'• Stáiitem coluiimam." 

Azok a magyarázatok igen sokfelé vezethet-
' 'nek. 'Példa -vött rá, hogy avatottak és avatatlanok 

a törvényekről könyveket írtak, a mely köny
veket azután vissza kellett torolni, és hála Is
tennek , hogy volt a ki visszatorolja. Hanem 
a magyarázat minket is megtanított ar ra , hogy 
mi nekiálltunk és kibetűztük a törvényeket. 
O ugyan kibetűzte azt, hogy az 1723. I. II . III . 
t. ez. két oldalú szerződés a felséges ausztriai ház 
és Magyarország között. De mi kibetűztük azóta 
azt i s , hogy ezen szerződésben még a határ , 
az idő is ben van , mert a Il-ik t. ez. 5. 6. 7. 
§§-ban ben van , hogy a személyek s azok utó
dai kihaltáig tart, stb. És így ott állunk, hogy 
most azt kellene kérdezni: miránk nézve tart-e 
bizonyos ideig a törvény hatása, vajon azokra 
tart-e, a kik azon törvényekben megemlíttetnek ? 
Említtetnekpedig azon törvény czikkekben ő felségé
nek, az ausztriai háznak külső országban lévő örökös 
tartományai ezen szavakkal: „in et extra Germa-
niam sitis provinciis," és a törvényben Ausztriá
ról egy szó sincs, hanem igen is van csak az auszt
riai házról. Méltán kérdezhetném , hogy áll-e ra
jok nézve, vagy nem áll ezen törvény ? Mert ha 
nem áll ezen törvény, jogos kívánságunk az, hogy 
1-ször jelentsék k i , miszerint ők is épen úgy kö
telezve vannak azon törvénybeli időhöz és uralko
dó családhoz, mint mi , s ekkor volna helye az 
egyezkedésnek. Mert különben hogy áll az előt
tünk levő, a királyi trónbeszédben elmondott pro-
positio ? XJgy áll. hogy eddig Magyarország és 
ő felsége között kötés volt, a mely kötés két olda
lú volt; most változott a viszony, mert az ausztriai 
tartományok is alkotmányt kaptak: s így ebből 
az következik, hogy a két oldalú szerződésből há
rom oldalú készíttessék. Én megvallom, nem vol
nék akkor ettől idegen, hogy tényező legyek en
nek elkészítésében, ha hatalmamban volna; ámde 
azt hiszem, nincs hatalmamban. Vajon, kérdem, 
tisztelt ház! hogy ha nekünk nem volna száza
dos alkotmányunk, hanem csak épen most ki-
náltatnánk meg azzal, hogy alkossunk egy uj al
kotmányt , vajon jól esnék-e nekünk, ha egy har
madik azt mondaná : „Megállj , barátom ! te elké
szítetted az alkotmányt, megalkudtál királyoddal, 
hanem még előbb vess számot mivelünk?" (He
lyeslés bal oldalról.) Ez oly körülmény, mely engem 
annak kijelentésére késztet, hogy én nem kíván
kozom abba beleavatkozni, minő föltételeket szab
nak a magok alkotmánya elkészítése alkalmával. 
Ez az észrevételem az 1723. 1. 2. és 3. t. czikk-
nek érvényesítésére átalánosságban véve. 

Most a módozatról szólok, t. i. a delegatiók-
ról. Erről átalános észrevételeimet elmondom. 
(Halljuk!) Tudva van , hogy minisztériumunk 
megalakult és hogy működését meg is kezdette és 
hogy mindnyájan készségünket mutattuk ki, hogy 
segédkezet nyújtsunk neki működése megkezdésé-
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hez és folytatásához. Már most, miután felelős mi
nisztériumunk van, csak bámulhatok azon, ha akad 
valaki, ki azt mondja: e mellé a minisztérium mellé 
kell nekünk még egy delegatió, mely utasitás nél
kül , felelősség terhe nélkül végezze el azt, mit mi
nisztériumunk elvégezhetne. Én a delegatiók in
tézményét nem tekintem másnak, mint miniszté
riumunk iránti bizalmatlansági szavazatnak és soha 
arra szavazni nem fogok. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Horváth Lajos ! 
Horváth L a j o s : T. ház! Oly igen előre ha

ladt már a tanácskozás, annyira kimerittetett a 
tárgy, hogy azt uj oldalról megvilágítani képes 
nem vagyok; ha mégis élni kivánok kivételesen a 
szólás jogával, az onnan van. mert oly rendkívül fon
tosnak tartom az eldöntendő kérdést, s oly nagynak 
az azzal összekötött felelősséget, hogy szükséges
nek látom indokolni szavazatomat. Csak ennyit tűz
vén ki föladatomul, igen rövid leszek, hogy önök 
becses türelmét mértéken tul ne vegyem igénybe. 

En, tisztelt ház, nem oszthatom azon haza
fiúi aggodalmat, mely a többségi munkálatban 
állami önállóságunk és függetlenségünk lényeges 
csonkítását szemléli. 

En e munkálatot nem az eszményi tökély, 
vagy a régi magyar politika tiszteletreméltó ha
gyományai szerint, hanem a magyar alkotmány, 
a birodalmi kapcsolat, s a politikai czélszerüség 
együttes szempontjából bírálom és ítélem meg; s 
úgy találom, hogy e munkálat a nemzetet való
sággal megillető s általa tényleg gyakorolt egyet
len egy alapjogot sem áldoz föl, sőt ujakat bizto
sit : úgy találom, hogy az, ha nem éri is el a tö
kély netovábbját, de megfelel a jelen idők és vi
szonyok kívánalmainak, s mint ilyen gyakorlati 
értékkel bír; úgy találom, hogy nem csak ki nem 
zkcja, de sőt biztosítja államéletünk fejlődésének 
s megszilárdulásának föltételeit és lehetőségét. 
(Helyeslés a középen.) 

Ha tabula rasa állana előttünk, ha decretálni 
lehetne Magyarország számára egy teljesen kielé
gítő helyzetet és alkotmányt, első lennék, ki azt 
elfogadnám. Ámde mindez nem áll hatalmunk
ban, s a létező viszonyokat megszüntetni képesek 
nem vagyunk. Nekünk azon korlátokon belül kell 
mozognunk, melyeket alkotmányunk és a sanctió 
pragmaticából folyó birodalmi kapcsolat kijelöl 
és megszab. 

Minden kísérlet, mely e korlátokon túl ke
resné a megoldást, s minden elmélet, mely számba 
nem venné a változott viszonyok kívánalmait, kü
lönösen pedig nemzetünk szellemi, anyagi és nu-
mericus erejét: koczkáztatná eddigi vívmányain
kat, hátráltatná az ezer meg ezer sebtől vérző haza 
fölüdiilését, s a kétes jövő esélyeinek tenné ki 
ügyünk diadalát. (Üyy van! a Középe n.) 

I ly válságnak én nem merem kitenni nemze
temet, mert ágy vagyok ón is meggyőződve, hogy 
a hatalom nyomásán kivül, más és nagyobb ve
szélyek is fenyegetik nemzetünket : fenyegeti a 
continensen észlelhető az a lázas állapot, mely uj 
elméleteket keres és állit föl, s nem sokat törőd
vén a kisebb nemzetek legitim jogaival, a dolgok 
uj rendé után sóvárog. 

Ki bírná azt meghatározni, hogy minő sze
repkört jelölt ki számunkra a gondviselés? I)e bár 
mi legyen is beírva a sors könyvébe, előttem élet
kérdésnek látszik az, hogy megmaradjunk állami 
szervezetünknek birtokában ; azt pedig csak a töb-
ségi munkálatra fektetett teljes kibékülés által ér
hetjük el. 

Igen is, mi meg akarjuk óvni e hazát egy 
ujabb válság veszélyeitől, de koránsem azért, 
mert az azzal összekötött szenvedések a haza egyes 
polgáraira, tehát ránk nézve is kényelmetlenek, 
hanem azért, mert egy ujabb válság könnyen vég
veszélybe dönthetné magát a hazát. 

A ki ezt nem hiszi, sőt az ellenkezőt hiszi; a 
ki talán úgy vélekedik, hogy Königgratz megvál
toztatta jogaink és követeléseink mértékét; a ki 
úgy van meggyőződve, hogy a magyar nemzet, 
szervezetlen állapotában is, képes volna betölteni 
helyét, s teljesíteni európai missióját: az csak kö
vetkezetesen és saját szempontjából helyesen cse
lekszik, ha átalában semmit sem akar; vagy oly 
megoldást javasol, melyet a hatalom már csak 
azért sem fogadhatna el, mert gyakorlati értékkel 
nem bir, a mennyiben épen azt a kérdést nem 
oldja meg, a mit megoldania kellene, a közös vi
szonyok alkotmányos kezelésének kérdését. 

Természetesnek találom tehát azt , hoe'y a 
többségá munkálat, különösen annak a közös 
ügyek kezelésére vonatkozó része a ház egy részé
nél élénk roszah kisebbségi munkálat élénk 
magasztaláéra talál. Ez, uraim, nem a hazafiság-, ez 
a politikai érzék és a fölfogás dolga, mely az itélö 
és képzelődő tehetség erejéhez, és a politikai mű
veltség és látkör arányaihoz képest, e teremben is 
nagyon különböző. Hány független és jó hazafi 
szivét futotta át szent borzalom, hány ember hitte 
a dolgok vég veszedelmét 1848-ban. midőn a jelen 
század egyik legnagyobb szónoka, amaz emléke
zetes szavakat hangoztatta: „emeljük föl politi
kánkat az események színvonalára." Az ország 
rendéi fölemelkedtek az események színvonalára. 
s néhány nap alatt, világos törvényeink ellenére, 
Magyarország aristokratikus ódon alkotmányát 
átalakították demokratikus modern alkotmánynyá. 
És Magyarország még mindig áll ; a nemzet nagy 
többsége ma is a 48-ki törvényekben keresi egye
düli üdvét, s a fejedelem visszaálhtotta azokat e 
napokban. Akkor az emelkedett politika abban 

11* 
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állott: megérteni az idő intő szózatát, s megalkotni 
a 48-ki törvényeket; most abban áll : megérteni az 
idő intő szózatát, s egy becsületes béke által biz
tosítani a 48-ki törvényeket. (Helyeslés a középen.) 

Nem vagyok szerelmes a delegatió intézmé
nyébe ; de hosszasan gondolkodván a kezelés mó
dozatairól, arra a megnyugtató meggyőződésre 
jutottam, hogy a közös ügyek kezelésének, s az. 
idő közben alkotmányosakká vált lajtántuli népek
kel való kikerülhetlen érintkezésnek, ez idő sze
rint, ez az egyetlen kivihető alkotmányos módja. 
Sajátságos, sőt páratlan intézmény ez kétségkívül, | 
de sajátságos és páratlan a helyzet is, a miben va
gyunk. E g y kísérlet ez, mint majd minden a poli- i 
tikában, melynek életképességét és értékét a ta
pasztalás határozza meg. Ha czélszerütlennek és \ 
•alkalmatlannak bizonyulna be az idők folyama-
*ban, kétségkívül megváltoztatná azt a viszonyok
nak ép azon hatalma, mely most létrehozza. Addig 
nincs okunk félni a megrendült, s velünk külön- j 
ben is kibékült hatalom nyomásától, s az összeol- í 
vadas veszélyétől, mert állami önállóságunknak s ; 
;a szabadságnak annyi életrevaló elemeit s biztosí
tékait foglalja magában e munkálat, hogy ha a 
personalunió reálunióvá nőné ki magát, annak okát 
nem a delegatió intézményében, nem a többségi 
munkálat állapitmányaiban kellene keresni, ha
nem a nemzet erkölcsi sülyedésében, mely jogait, 
a szabatosan körülirt jogokat megvédeni nem vala 
képes. (Helyeslés a jobb, ellenzés a bal oldalon.) 

Ne is tulajdonítsunk, tisztelt ház, a szerződé
seknek és egyes intézményeknek nagyobb fon
tosságot, mint a mennyit valósággal megérdemel
nek. (Halljuk!) 

Sok örök életre szánt szerződést törölt el, vagy 
módosított napjainkban a viszonyok hatalma; sok 
intézmény nem tette azt a szolgálatot a szabadság
nak, a mit tőle alkotói vártak. 

Én részemről a szabadságnak legfőbb bizto
sitékát nem a szerződésekben és egyes intézmé
nyekben keresem, hanem keresem a népek erköl
csi erejében, a nemzeti öntudatban, a jognak erős 
érzetében: a közérzületben. 

Hol erősen kifejlett a közérzület. ott a sza
badságnak egy-egy erős vára van minden egyes 
polgár családi tűzhelyénél, ott a nép tűr, szenved, 
kér, követel és cselekszik, s ha elviselhetlenné vált 
a hatalom nyomása, jogaiért a síkra száll, a torla
szokra tör, s megdicsőül a csatamezőn és a vérpa
don. (Tetszés.) 

Az ily erős közérzület kifejléséhez idő és esz
közök kívántatnak; időre és eszközökre van ne
künk is szükségünk: s mind a kettőt megadja a 
többségi munkálatra fsktetett őszinte kibékülés, 
melynek védszárnyai alatt, legalább a hatalom 
részéről, háboritlan élvezetében maradhatunk a 

parlamentális kormányzatnak, a törvényhozó ha
talom gyakorlásának, helyhatósági intézményeink
nek, s a szabad sajtónak, a szabadság megannyi 
hatalmas eszközeinek. 

Ily előnyöket, ily kilátást nyújtván szá
munkra az őszinte kibékülés, egy perczig sem vo
nakodom attól, hogy annak érdekében, a sanctió 
pragmaticából folyó jogaink és kötelességeink, s az 
1848-ki törvényekben érintett, de körül nem írt 
közös viszonyok, a többségi munkálat elvei sze
rint, szabatosan formuláztassanak. 

Bajainknak egyik leggazdagabb forrását ed
dig is abban szemléltem, hogyjogaink és köteles
ségeink arányaira nézve különböző nézet uralko
dott Lajtán innen és Lajtán tul, s mig' az egyik fél 
oda kényszeríttetett, hogy megtámadott alkotmá
nyának s nemzetiségének biztosítékait mereven 
követelje, a másik fél, a birodalom veszélyezett 
nagyhatalmi állásának s a lajtántuli népek veszé
ly ezett államéletének ürügye alatt, legszentebb jo
gaink sérelmével, a kötelezettségek egész, új": rend
szerét állította föl. 

A többségi munkálat e visszás helyzetnek,, e 
káros viszálynak akar véget vetni, s nemhogy az 
alkotmányt föladná s a persona! unió elvére fek
tetett viszonyokat megváltoztatná, de sőt gyakor
lati módot nyújt arra nézve, hogy a 48-díki vív
mányok holt betűk ne maradjanak; hogy alkot
mányunk ne csak a papiron létezzék, hanem való
sággal éljen ; hogy áílaméletünk szabadon fejlőd-

i hessék, s a trón és birodalom megszilárduljon. 
Uraim ! Midőn képviselőkül megválasztat

tunk, azt mondotta nekünk a nép: „Ne vágjátok 
i ketté a csomót, hanem oldjátok meg azt, s kösse
t e k — halehet — becsületes békét." íme a többségi 
munkálatban meg van oldva a csomó, egy becsü-

i letes békének alapja van formulázva. Én nyugodt 
| lélekkel fogadom el azt. (Elénk helyeslés és éljenzés 
í a középen.) 

Dimitrievics Milos jegyző: Ragályi Fer-
; dinánd! 

Ragályi Ferdinánd: T. ház! Én is a sanc-
! tió pragmaticán kezdem, hiszen ez már csaknem 

chablonszerü ; de ne ijedjenek meg, nem fogok vele 
sokáig bibelődni,mert ha valamely tárgygyal valaki 

í sokáig bíbelődik, könnyen úgy járhat, mint Pest 
i város egyik érdemes képviselője, ki nekünk azt 
; mondja, hogy a mi okoskodásunk hasonlít a Lust-
| kandiéhoz; pedig én hittem azt, hogy beszédének 
I nagy részét Lustkandlból idézi. (Derültség.) A 
pragmatica sanctiónakazon definitiójára nézve,hogy 
ez két oldalú szerződés, stb., tisztában vagyunk. 
De az már nem fér a fejembe, hogy midőn az egyik 
szerződő fél a szerződés keltétől fogva szerződési kö-

i telességeit sohasem teljesítette, a másik fél azt 
i mondja, hogy ezen szerződés a hazára nézve nagy 
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szerencse; és nem csak ezt mondja, hanem ezen 
szerződésbe oly magát terhelő kötelességet akar 
beeró'szakolni, vagy belőle kierőszakolni, a mely 
azon szerződésben nincs. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Mellesleg legyen mondva, eszembe jut itt a 
történelemből egy korszak, midőn a transsubstan-
tiatió csaknem egész Európát foglalkoztatta. (Köz
beszólás : Nem értjük!) Mondom: transsubstantia-
tió. Kaposvár érdemes képviselője azt monda, 
hogy benne van ; én azt mondom, hogy nincs ben
ne ; a javaslat pedig a helyett, hogy „alatta" vagy 
„fölötte", azt mondja, hogy nincs ugyan benne, 
hanem annak kifolyása vagy következménye. (Aía-
lános derültség.) 

Budaváros érdemes képviselője — tüzetesen 
mondom, hog}^ Budaváros képviselője, mert jobban 
szeretem, hogy a minapi beszédét Buda város kép
viselője mondta, nem pedig a közoktatási minisz
ter — mondom, Buda érdemes követe azt mondta, 
hogy elődeink eszélyesen tették, hogy a nyugattal 
szövetkeztek, és ebből következtetést vont mostani 
teendőinkre. Erre, igaz, hogy képviselőtársunk Mo-
csáry megfelelt; de minekutána Pinczehely érde
mes képviselője ezt megint ismételte; sőt Pest város 
egyik érdemes követe világosan ki mondotta, hogy 
a történet igazolta annak helyességét, hogy I. Fer
dinándot királylyá választotta Magyarország: en
gedjék meg nekem, hogy én is ismétlésbe bocsát
kozzam. Nekem, mióta a történetet tanulmányozom, 
erős meggyőződésemmé vált, hogy Magyarország 
szerencsétlensége onnét datálódik, midőn legelő
ször a nyugattal szerződött, és azt hiszem, hogy több 
istentelenséget még az ozmán sem követett volna 
el rajtunk, mint a mennyit ezen szerződésben Is
ten kegyelméből szenvedtünk. (Derültség.) 

Szabadszállás érdemes képviselője Magyaror
szág állapotát egy diótörőben lévő dióhoz hasonlí
totta. Magyarország költői eddig azt tartották föl
adatuknak, hogy a nemzetet minden jóra, szépre, 
nagyra buzdítsák és lelkesítsék. Én nem tagadom, 
hogy a költőnek ne legyen szabad le akarni han
golni hazáját, mert hiszen a költőnek minden sza
bad ; (Derültség) de hogy az aztán jó-e ? az más 
kérdés. 

Pest város egyik érdemes követe fölhozta 
Lengyelország sorsát. Bátor vagyok az igen t. kép
viselő tírtól azt kérdezni: hogy esett volna neki, 
ha úgy a Bach ideje alatt egy más ország képvi
selője a meleg vérüeket arra figyelmeztette volna, 
hogy: Nézzétek,mi történt Magyarországban, midőn 
épen szabaddá, függetlenné akart lenni: meghalt 
úgy hogy soha se támadjon föl — ? Soha! Pedig 
ezen következtetés épen úgy jogosult lett volna, 
mint jónak látta a t. képviselő úr Lengyelország 
sorsát előttünk föltüntetni. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Még egy átalános megjegyzésem van ezen vita 
folyamára. 

Több képviselő' úr, a többek közt Buda város 
egyik érdemes képviselője, és aztán Győr város 
érdemes követe oly szavakat és kifejezéseket hasz
nált, melyek eddig a magyar alkotmányos szótár
ban nem foglaltatnak, és azon szótárba valók, me
lyet csak azután kell elkészíteni, midőn ezen javaslat 
törvenynyé vált. (Derültség.)Ilyenek:öszbirodalom, 
közbirodalom, egy hajóban való evezés, hogy Ma
gyarország kiegészítő része az osztrák monarchiá
nak, stb. T. képviselők! Én ezt rósz politikának 
tartom: mert lehetnek olyan pessimisták, kik ezen 
javaslatot az első lépésnek tartják az oda jutásra, 
hová menni nem akartunk és hová — fölteszem — 
a magyar kormány sem akar tenni; de ezen sza
vak minden esetre nem alkalmasak arra, hogy a 
kétkedők más nézetre téríttessenek. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

És most, t, képviselőház! szavamat akarván 
beváltani, a nyitraikerület érdemes képviselőjének 
azon múltkori fölhívására akarok válaszolni, hogy 
a kinek ezen javaslat nem tetszik, mondjon jobbat. 
(Halljuk!) A jobb mondás szerintem az, hogy ezen 
javaslatra nem volt semmi szükség, fBal felöl: Igaz ! 
Jobb felöl derültség.) Tudom az ellenvetést. (Zaj. 
Halljuk!) Tudom az ellenvetést, hogy ez már idő
utáni, hogy ezen javaslat a képviselőház többségé
nek akaratából van előttünk; de mit tehetek én 
róla, (Derültség) hogy csak később vettem észre, 
hová vezet jóhiszeműségem. Es most nem köteles-
ségem-e figyelmeztetni másokat is azon veszede
lemre, melvet én meggyőződésem szerint látok? 
(Halljuk!)" 

Szerintem ezen javaslatra se jogilag, se logi
kailag nem volt szükség. Jogilag nem volt szük
ség, mert az 1848-diki törvényekkel az ország nem 
csak meg volt elégedve, hanem azok védelmében 
csaknem elvérzett. (Fölkiáltások a középen: Epén 
ezt nem akarjuk! Derültség.) A mi ezután követke
zett, az a történelemre tartozik: 1861-ben az egész 
ország követelte az 1848. törvények egészben hely
reállítását; (Fölkiáltások a középről: Most is azt akar
juk l) a képviselőház kijelentette, hogy mindaddig 
semmi oly működésbe nem bocsátkozik, melynek 
törvényhozás, vagy törvényváltoztatás volna czél-
ja, mig az egész alkotmány és igy az 1848. tör
vények is egészen visszaállítva nincsenek. Mal
most az a kérdés : vissza van-e állítva az alkot-

; mány ? Szerintem nincs. Mert kérdem Pestmegye 
I érdemes képviselőjét . . . (Fölkiáltások: Városa !) 

Bocsánatot kérek, de mindig összetévesztem, és azt 
hiszem, hogy most is Pestmegyének követe, pedig 
e kettő közt nagy a különbség. (Derültség; bal felöl 
zajos tetszés.) Kérdem tehát Pest város egyik érde
mes képviselőjét, hogy a hadügy és pénzügy ér-
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vényileg ugy van-e már elismerve, mint azt az 
1848. törvény kívánja? Kérdem ezt azért, mert 
azt méltóztatott mondani, hogy elég az alkotmány 
helyreállítására az, ha a törvény érvényességét el
ismerik. Tehát ismételve kérdem : érvényességénél 
fogva úgy állnak-e ez ügyek, mint az 1848. tör
vények rendelik ? Azt mondom : nem ! 

De logikailag sem volt a javaslatra semmi 
szükség: mert kérdem Buda városa érdemes kép
viselőjét, (Derültség) nem azt követeli-e a logika, 
hogy előbb joróbáljuk meg azon törvényeket, me
lyeket magunk hoztunk és melyeket jóknak talál
tunk, és csak azután csináljunk másokat, vagy vál
toztassuk meg azokat, ha a gyakorlatban hibásak
nak találtatnak — ? 

Az 1848. törvényre, a külügyre nézve, azt 
méltóztattak mondani, hogy kevés, hogy nincs 
benne elegendő provisió; én pedig azt hiszem, nem 
az volt baja az 1848. törvénynek, hogy kevés, ha
nem az volt a baja, hogy sok. (Zajos derültség.) 
Azok, kiknek sok volt, nem akarták megtartani, 
és innen eredt az egész baj. [Zajos derültség) 

Ha pedig, t. képviselőház, valaki azt mond
ja , hogy a körülményeket tekintetbe kell vermi, 
hogy a kiéhezett ország nagy része követelte a 
kiegyenlítést; a kiegyenlítést pedig más utón nem 
lehetett elérni: ez nem érv a javaslat szüksége mel
lett, hanem inkább vád a jelenkor jelleme ellen, és 
annyit tesz , hogy mig elődeink , kortársaink 
meg is tudtak halni az alkotmányért, mi már tűrni 
sem tudunk tovább érette. (Helyeslés a hal ol
dalon.) 

Ha pedig az opportunitás szempontjából in
dult ki a 6 7-es bizottság többsége, azt, bár nem he
lyeseltem, de értettem Szadováig; Szadova után 
nem értem, mert az opportunitás politikája kizárja 
a lovagiasságot. (Balról: Igaz! Elénk ellenmondás a 
közeliről.) 

De, t. ház, ha ezen javaslat annak idejében, a 
koronázás után tétetett volna is elénk, akkor sem 
pártolnám, mert a mellett, hogy föladja alkotmá
nyunknak lényegét, a személyes kapcsot, se ne
künk, sa a lajtántúliaknak nem használ. Mondani, 
t. ház mindent lehet; (Elénk helyeslés a középen) 
de, Logy két ország, mely legfontosabb ügyeit, a 
milyen a pénz- és hadügy, együttesen és folyto
nosan kezeli , hogy ott nem volna más, mint 
csak személyes kapocs: megvallom, ez előttem kép
telenség. Igaz, Pest város érdemes t. képviselője 
azt monda, a törvényben nincs személyes kapocs. 
Megengedem, hogy az nincs benne; de, mint ma
ga is monda beszédében, 1861-ben és az azutáni 
főuratokban az 1715. 1723. és 1791-diki törvé
nyeket mindig ugy magyaráztuk, hogy az nem 
más, mint személyes kaj>ocs. Igen csodálkozom te

li át, miért mondja mc&t a t. képviselő úr azt, hogy 
a törvényben nincs személyes kapocs. 

Azt mondám az elébb, hogy se nekünk, se a 
lajtántúliaknak nem használ ezen javaslat. 

Minden ország jólléte leginkább finaneziájá-
tól és biztonságától függ. 

Hogy áll az osztrák pénzügy, azt nem fejte
getem, mert itt a tények szólnak. Csak egy más 
megjegyzésem van: van ezen pénzügynek egy el
harapódzott rákja, a melyet szerintem csak kivá
gás által lehet gyógyitani. Kérdem: van-e segítve 
az osztrák pénzügyön ezen javaslat által, mely ha 
törvénynyé válik, mienk is leend ? Teljességgel 
nincs. A különbség csak az, hogy a mit eddig az 
absolut hatalom csak kölcsönnel tudott fedezni, 
azt az alkotmányos párt sem fogja tudni fedezni, 
a mit eddig az absolut hatalom kierőszakolt az 
egyesek zsebeiből, azt a delegatiók is igénybe fog
ják venni. (Ugy van! a bal oldalon.) 

A biztonság kétféle: belső vagy külső. A bel
ső biztonságról nem szólok, mert ennek fejtegetése 
nem időszerű. A külbiztonság leginkább jól ren
dezett hadseregtől függ. Hogy miképen áll az 

i osztrák hadsereg', azt sem fejtegetem, mert iít is a 
tények szólnak; csak annyit mondok — a mi már 
emlitve is volt — hogy meggyőződésem szerint 
mindaddig, mig a magyar hadsereg tökéletesen 
elkülönítve nem lesz, a magyar fegyvereknek nem 
lesz meg azon élessége , melyet eddig annyiszor 
tanúsított a történelem. Mert hogy egy hadsereg 
tudjon és akarjon is győzni, annak tudnia kell azt 
is, hogy mit véd. A magyar hadsereg pedig csak 
akkor fogja tudni, hogy mit véd, ha a magyar al
kotmánynak fölesküdött őre leend, és akkor remé
lem, meg fogja védeni nem csak a magyar király 
jogait, hanem meg fogja védeni az osztrák császár 
hatalmát is, mert midőn annak hatalmát védi, nem 
fogja háborgatni azon aggodalom, hogy azzal 
egyszersmind Magyarország alkotmányának sírját 
ássa meg. (Igaz! balról.) 

De nemez a fő ok, t. ház, a miért én a többség 
javaslatát nem pártolom. A fő ok az, hogy, ha e 
javaslat törvénynyé válik, az más természetű tör
vény lesz, mint mindazon törvények, melyek ed
dig Sz. István birodalmában hozattak. Mert. ha 
eddig valamely törvény gyakorlat által helytelennek 
nyilvánult, az országgyűlés többsége a magyar ki-
rálylyal azt megváltozíathatá. Most azonban ez
után a kisebbség — melynek ezen javaslat nem 
tetszik — híjába törekszik többségre, híjába tö
rekszik kormányra, mert még akkor sem lesz ha
talmában megváltoztatni, ha egy harmadik azt 
mondja rá, hogy vető. És így a kisebbség azon 
dilemmába van szorítva, hogy vagy messziről néz
ze a veszedelmet, melynek szerinte a haza megy, 
vagy, mivel ezt jóravaló polgár nem teheti, várja. 
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keresse az alkalmat, hogy ezen alapot rend és tör
vényen kivül megváltoztassa. És ha Miskolcz vá
rosának képviselője azon szempontból indult ki, 
hogy Magyarország a rázkódásoknak ki ne legyen 
téve, könnyen megtörténhetik, hogy midőn aCha-
rybdist akarja kikerülni a Scyllába esik. 

Én e javaslatot idő előttinek, merésznek és ve
szélyesnek tartom, s ennélfogva ellene szavazok. 
(Éljenzés a bal oldalon.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Horvát Boldizsár 
igazságügyminiszter! 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
Tisztelt képviselőház! Az előttünk fekvő javasla
tok megitélése körül a törvényhozó testület nem 
foglalhat el más kiindulási pontot, mint azon alap
szerződést , a mely a nemzet és a fejedelemi ház 
közt 1723-ban keletkezett, amelylyel nemzeti éle
tünknek egy uj korszaka vette kezdetét, és a mely 
nemzeti követelményeinknek azóta mindig alapjául 
szolgált. A czél, melyet elérni óhajtunk, most 
sem lehet más , mint a mi volt eddig, t. i. a prag-
matica sanctióban foglalt jogok és kötelezettségek 
kölcsönös biztosítása. 

Ú g y hinnők tehát első pillanatra , mintha a 
vita eldöntése azon kérdéstől függne: mik azon jo
gok és kötelezettségek, melyeket a pragmatica 
sanctió tartalmaz? Miután pedig e téren nézeteink 
csekély eltéréssel találkoznak, szinte csodálni le
hetne , hogy vitáink e tárgy fölött oly hosszúra 
nyúltak. Az én fölfogásom szerint azonban az ügy 
sarkpontját, a vita magvát egészen más kérdés 
képezi. A szerződő felek helyzetében az idő és vi
szonyok néha oly lényeges változást idéznek elő, 
a mely lehetetlenné teszi, hogy a régi jogok gya
korlására és a régi kötelezettségek teljesítésére 
ugyanazon mód követtessék , a mely eredetileg 
megállapítva volt; a midőn tehát épen azért, hogy 
a régi jogok és kötelezettségek továbbra is fentar-
tassanak és biztosítassanak, a szükségnek azon 
követelménye áll elő, hogy a jogok gyakorlására 
nézve új mód, uj alakzat állapíttassék meg. Ily eset 
beálltával. ily körülmények között, az új mód, az 
új alakzat megtagadása nem volna egyéb , mint 
az eredeti szerződés czéljának meghiúsítása; nem 
volna egyéb , mint az alapszerződésnek, ha nem 
is világosan kijelentett, de mindenesetre tényle
ges fölmondása: a mit mi, úgy hiszem, nem akar-1-
hatunk. (Helyeslés.) Ismétlem. az én fölfogásom 
szerint az ügy merituma itt fekszik , azon kérdés
ben tudniillik : vajon nem keletkezett-e helyzetünk
ben idő közben oly lényeges átalakulás, a mely 
parancsoló szükséggé teszi, hogy a régi jogok 
gyakorlására és a régi kötelezettségek teljesítésé
re új módról, új alakról gondoskodjunk? 

Én szorosan ezen kérdéshez akarok szólani. Mi
előtt azonban e téren megindulnék, egy kis kitérést 

kell tennem, hogy két téveszmét említsek föl, ame
lyekből eddig is igen sok balkövetkeztetés eredt. 

Az egyik téveszme az , mintha a pragmatica 
sanctió oly szerződés volna, a melyet a magyar 
nemzet csak saját királyával kötött. Ez nem áll. 
Mert a pragmatica sanctióban őseink nem csak sa
ját királyukkal, hanem a közös fejedelem szemé
lyében egyúttal az örökös tartományok urával is 
szerződtek. (Ellenmondás a bal oldalon. Halljuk! 
Halljuk!) Ha őseink a pragmatica sanctióban csak 
saját királyukkal léptek volna szerződésre, akkor e 
szerződés a magyar király és a magyar nemzet 
közötti jogviszonyok szabályozásán túl nem ter
jedhetett volna. Ámde a szerződésben a közös fe
jedelem számára oly országok birtoklása is biz
tosítva van, a melyek nem tartoznak a magyar 
korona kapcsolatához, és viszont ezen szerződés
ben a nemzet számára oly országok támogatása 

[ is biztosítva lett, a melyekről a magyar király 
nem rendelkezhetett. Világos tehát, hogy ezen 
szerződésben a közös fejedelem nem csak mint 
Magyarország királya, hanem úgy is szerepel, 
mint az örökös tartományok ura. (Helyeslés) 

A másik téveszme, a mely ezzel kapcsolatban 
áll, az, hogy a pragmatica sanctióhoz az örökös tar
tományok népeinek semmi közük sincs. Kétség
telen ugyan, hogy e szerződés alakilag csak a ma
gyar nemzet és a közös fejedelem közt jött létre. 
Őseink akkor az örökös tartományok népeivel 
nem is szerződhettek volna, mert azok az abso-
lut uralkodónak miüden politikai jogokból kizárt 

í patrimoniumát képezték. De szintúgy tagadhatat-
j Tan, hogy e szerződés köztünk és az örökös tar

tományok népei között is, az uralkodásra hivatott 
fejedelmi ágak kihalásáig, oly viszonyt hozott létre, 
a mely minden esetre szorosabb annál, a mely 
egymástól teljesen független nemzetek közt fen-
állani szokott. Nagyon roszul hangzanék az épen 

| mitőlünk, ha ezen tényt tagadni akarnók. Nagyon 
I roszul jellemezne az egy alkotmányos nemzetet, 
• ha hangsúlyt fektetne arra, hogy azon szerződés, a 
1 melyet a fejedelemmel kötött, nem terjed ki azon 
í népekre is, a melyeket a fejedelem képviselt. (He

lyeslés.) E tan ellenkeznék minden alkotmányos el-
1 vekkel, és épen nem volna alkalmas arra , hogy 
| nézeteinkre a szabadéi vüség jellegét ráüsse. A 
: 48-iki törvények élőbeszédének eme szavai: „a 
j pragmatica sanctió által velünk válhatlan kapcso

latban álló örökös tartományok iránti törvényes 
viszonyaink" stb.—ezekatörvény szavai—, továbbá 
szintén a 48-iki törvények 3-ik czikkének 13-ik 
szakasza. a mely a hazánkat és az örökös tarto
mányokat közösen érdeklő viszonyokról tesz em
lítést , világos tanúságai annak, hogy még magok 
azon törvényhozók is, a kik nemzeti önállóságunk
nak és függetlenségünknek legpraegnansabb biz-
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tositékait megszerezték , egy pillanatig sem kétel
kedtek a fölött, hogy a sanctió pragmatica által 
a magyar nemzet nem csak a közös fejedelemmel, 
hanem az örökös tartományok népeivel is viszony
ba lépett. És ez a dolog természetében fekszik. A 
közös fejedelem együttes birtoklási joga az örökös 
tartományok fölött, melynek védelmére a sanctió 
pragmaticában vállalkoztunk, üres hanggá sülyed-
ne alá, ha mi nem tartoznánk egyúttal megótal-
mazni azon tartományokat és népeket is, amelyek 
fölött a közös fejedelem hivatva van uralkodni. E 
kivül az uralkodói jog alig birna több értékkel és 
jelentőséggé], mint például a jeruzsálemi király czí-
me. Es ez lényeges dolog is épen ránk nézve. 
Megvallom, nagyon megköszönném őseink bölcse-
ségét, ha ők a sanctió pragmatica által csak a fe
jedelem személyével léptek volna szerződésre., és 
ha azon kötelezettségek alól, melyeket a fejedelem 
ama kötésben elvállalt, az örökös tartományok né
pei magokat kivonhatnák. Ennek gyakorlati ered
ménye az volna, hogy míg mi a pragmatica 
sanoio értelmében az egész monarchia integritását 
védelmezni tartozunk, ők viszont nem kötelesek a 
magyar szent korona területi épségét megótalmaz-
ni, mert hiszen azon szerződés, mely a kölcsönös 
védelmi kötelezettséget megállapítja, csak köz
tünk és a fejedelem személye között köttetett meg. 
(Helyeslés.) 

Ily értelmezés, a mellett, hogy nem volna se 
szabadelü, se alkotmányos, egyenesen érdekein
ket támadná meg. 

E kitérés után legyen szabad visszatérnem a 
tárgyhoz. 

A sanctió pragmaticában foglalt jogok a kö
vetkezők : egyik oldalról Magyarország törvény
hozási és kormányzati függetlensége; a másik ol
dalon az uralkodóház azon joga, hogy a magyar 
korona országait s az örökös tartományokat együt
tesen s elválaszthatlanul birtokolhassa. A kötele
zettség pedig, mely eme jogoknak megfelel, mind
két oldalon ugyanaz, t. i. a kölcsönös védelem. 
Ezen jogok és kötelezettségek már természetök-
nél fogna is a monarchia másik felét szintúgy 
érdeklik, a mint érdeklik a magyar korona or
szágait. 

A fejedelem közössége és a monarchia két 
felének együvé tartozása oly hatalmas, közös ér
dek, a mely nem most, hanem már 1723-ban ke
letkezett. 

Ha ezt nem vitathatja el senki, akkor a logika 
törvényei szerint azt is kénytelen elismerni, hogy 
mindazon kérdésekhez, melyek ezen közös érdekre 
vonatkoznak, mindkét félnek joga van hozzá
szólni. 

Ez a jog, ez a logika követelménye. 
De ezenkívül van még a gyakorlati életnek, 

a possibilitásnak is még egy követelménye: és ez 
az, hogy ezen közös érdekű kérdések mindkét 
félre nézve egyforma elintézést nyerjenek, mint
hogy különben az érdekelt felek közt oly meg
hasonlás, oly ellentét fejlődhetnék- ki, mely a 
közösséget köztök gyakorlatilag lehetetlenné 
tenné. 

A közös érdekű kérdések emez egységes meg
oldása és elintézése semmi nehézséggel nem talál
kozott 1848-ig, mig Lajtán tul absolutismus ural
kodott. A közös fejedelem e kérdéseket tisztába 
hozta velünk, és közös megállapodásunk azután az 
örökös tartományok népeire is kötelező volt. 

Azóta azonban a helyzet megváltozott. A Laj
tán tul alkotmány adatott. Az uralkodó megosztván 
jogait a néppel, nagyon természetes, hogy most 
már ezen közös érdekű kérdések egységes és érvé
nyes elintézéséhez a lajtántuli népeknek egyetérté
se is szükségeltetik. 

Ezt tagadásba vonnunk annyit tenne, mint 
lehetetlenné tenni az alkotmányosságot a monar
chiamásik felében, és Bach és Schmerling példáját 
követnünk azon különbséggel, hogy most mi vál
lalkoznánk azon saturnusi szerepre, hogy a lajtán
tuli népeket elnyeljük. Én azonban e tekintetben 
Jókai barátommal tartok, és Magyarország geog-
raphiai határaival teljesen megelégszem. 

És ime, t. ház, ez azon lényeges átalakulás, 
mely helyzetünkben azóta történt. Éz azon lénye
ges változás, mely parancsoló szükséggé teszi, hogy 
régi jogaink gyakorlására és a régi kötelezettsé
gek teljesítésére nézve uj módról, uj alakról gon
doskodjunk. 

Föladatunk tulajdonképen nem más, mint 
azt teljesítenünk, mit őseink már 1723-ban kény
telenek lettek volna teljesíteni, ha akkor nem 
absolut, hanem alkotmányos fejedelemmel szerződ
tek volna. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

A mit a megváltozott viszonyok tőlünk köve
telnek, nem az, hogy a pragmatica sanctiót föl
forgassuk. Föladatunk nem az, hogy föladjuk régi 
jogainkat, hogy régi kötelességeink helyébe ujab
bakat és terhesebbeket vállaljunk el ; hanem csak 
az, hogy a közös érdekű kérdések elintézésének 
módját a testvérnépek alkotmányosságának igé
nyeivel öszhangzásba hozzuk. 

Hogy a régi jogok és régi kötelezettségek uj 
alakzata a czélnak megfeleljen, három kellékkel 
kell birnia: 

először, hogy Magyarország eddigi törvény
hozási jogát és kormányzati függetlenségét meg
óvja; 

másodszor, hogy az alkotmányos életet a Laj
tán tul lehetetlenné ne tegye ; és 

harmadszor, hogy a közös érdekű kérdésekre 
nézve az egységes elintézést biztosítsa. 
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E kellékek szempontjából akarok néhány szó
val az előttünk fekvő javaslatok bírálatához hoz
zájárulni. 

Madarász József képviselő űr és társainak ja
vaslata teljesen megfelel az első kelléknek, de tö
kéletesen mellőzi a másik két kelléket. E javaslat 
mélyen beékeli magát az 1723-dik évi körülmé
nyek közé, egy csöppet sem törődve a helyzet, az 
idő és viszonyok azon lényeges változásaival, 
melyek azóta bekövetkeztek. E javaslat épen az 
által, hogy látszólag Magyarország számára meg
akar menteni mindent, koczkára tesz mindent. (Zaj 
a szélső bal oldalon; helyeslés a középen.) E javaslat 
oly éles ellentétbe állitja Magyarország alkotmá
nyát az örökös tartományok alkotmányosságával, 
hogy e szerint a monarchia föntartása csak úgy 
volna lehetséges: ha vagy Magyarország kedveért 
ott visszahozatnék az absolutismus; vagy Magyar
ország alkotmánya egy birodalmi alkotmányba be
olvasztatnék, mint Schmerling akarta; vagy elvégre 
az alkotmányos élet itt is, ott is elnyomatnék, mint 
Bach alatt történt. Ú g y hiszem, ezek közül egyiket 
sem akarhatjuk : és ennélfogva e javaslat a czélnak 
nem felel meg. 

A kisebbség javaslata mindenesetre közelebb 
jár a czél felé, a nélkül azonban, hogy sikerült 
volna azt elérnie. 

Leginkább két pontja van e javaslatnak, mely 
oly hézagot tüntet föl, melynél fogva ezen javas
lat gyakorlati alkalmazása lehetetlenné válik. 

Az a dolog természetében fekszik, hogy a kö
zös fejedelem a külföld irányában csak egj politi
kát követhet. Az ausztriai császárnak követe Lon
donban, Parisban, vagy Konstantinápolyban nem 
képviselhet oly elvet, a melyet a magyar király 
követe desavouálhatna. Ez is azon közös érdekű 
kérdésekhez tartozik, mely ékre nézve egységes meg
oldás és egységes elintézés szükségeltetik. 

Lássuk, hogy a kisebbség javaslatának tizen
négye dik pontja mikép akarja az egységes megol
dást biztositani? Azt mondja, hogy ő felségének 
joga van magát a külügyi tárgyalásokban a csá
szári ház minisztere által helyettesittetni, a ki azon
ban se Magyarországnak, se pedig az örökös tar
tományoknak minisztere nem lehet. Azt mondja to
vábbá, hogy akár ő felsége személyesen, a kár pedig 
helyettese által vezérelje a külügyeket, az oldala 
mellé állított magyar miniszter a külügyre vonatko
zó okmányokat mindenesetre ellenjegyezni köteles. 

Ennek gyakorlati hordereje az, hogy .a csá
szári ház minisztere, a ki ő felségét a külügyekben 
helyettesíti: vagy pictus masculus, ki nem akarhat 
mást, mint a mit a magyar miniszternek ellenje
gyezni tetszik; vagy pedig nem pictus masculus, 
és nézetei néha ellentétbe jőnek a magyar minisz
ter nézeteivel, és ekkor — a javaslat nem mondja 
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ugyan, de alig képzelhetni más módot, mint azt, 
hogy — ő felsége döntsön. 

Mind két esetben a külügyi kérdések teljesen 
elvonatnak a lajtántuli népek alkotmányos befo
lyása alól. Mert ha a császári ház minisztere egy
szerűen csak effectuálni tartozik azt, mit a magyar 
miniszter rendel, akkor felelősségre nem vonható, 
nem vonható felelősségre már csak azért se, mert 
ő tulajdonképen nem is miniszter, sem itt, sem ott. 
Ha pedig a kérdést ő felsége döntötte el, akkor fe
lelősségről nem lehet szó, mert alkotmányos elvek 
szerint ő felsége nem felelős. 

Vagy ha a javaslat szerzői e pontot úgy ér
telmezik, hogy felelősséggel mindenesetre az tar
tozik, a ki az illető okmányt aláirta, akkor tagad
hatatlan, hogy a külügyi kérdések fölött mindig 
csak a magyar parlament döntene: mert a magyar 
miniszter, a ki azon okmány aláírásával meg van 
bizva, a bécsi parlament sorompói elé nem idézhető. 
(Helyeslés a középen.) 

Igaz, hogy ez túlsúlyt kölcsönözne Magyar
országnak ; de én e túlsúlyt a pragmatica sanctióból 
kivonni nem tudom. Ez Magyarországnak úgyszól
ván kezeibe tenné le a monarchia sorsát; de vajon 
ezen supprematia alkalmas eszköz volna-e a monar
chia két részében a cohaesió ösztönét emelni? az 
egészen más kérdés. 

Annyi bizonyos, hogy a monarchia másik ré
szében irányunkban féltékenységet, irigységet, 
vagy gyűlöletet kelteni, hibás politika volna : mert 
ez consolidálásunkatcsak megnehezítené, a helyett 
hogy ezt előmozdítaná. 

A kisebbség javaslatának 31 és követke
ző pontjai a többi közös érdekű kérdések el
intézésének módját tartalmazzák. A javaslat szer
zői magok is elösmerték azon elvet, vagyis in
kább követelményt, hogy a közös érdekli kér
déseket a monarchia mind két részére nézve egy
formán kell elintézni, és épen azért gondoskodtak 
is arról, hogy azon esetben, ha a két parlament né-

j zetei egymástól eltérnének, mind két országgyűlés 
i részéről küldöttségek jőjenek össze egy közös ja

vaslat megállapitása végett, a melyet azután mind 
két küldöttség a maga országgyűlése elé terjeszt. 

A javaslat szerzői tehát tisztán fölismerték a 
czélt, melyet minden áron el kellene érni; csak
hogy az eszközök, melyeket ezen czélra javas
latba hoztak, nem kielégítők. A javaslat szerzői 
neki indultak a czélnak, ele fele utján megállapod
tak : mert elfeledtek expedienst találni azon esetre, 
ha a két országgyűlés küldöttségei nem bírnának 
közös megállapodásra ju tn i ; valamint nem gon
doskodtak expediensről azon esetre se, ha egy 
közös javaslat az országgyűlések küldöttei közt 
létrejőne ugyan, de azt az egyik vagy másik or
szággyűlés el találná vetni. 

12 
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Az átalános vita teréa fölöslegesnek tartom e 
javaslat további részletezésébe beereszkedni, mi
után e két pont eléggé kimutatja, hogy e javaslat 
úgy, a mint van, gyakorlatilag alkalmazhatlan: 
mert nem felel meg a lajtántuli népek alkotmá
nyos igényeinek; és másodszor nem felel meg azon 
követelménynek, hogy a közös érdekű kérdések a 
monarchia mindkét részére nézve egységes megol
dást nyerjenek. Ennélfogva én ezen javaslatot sem 
pártolhatom, hanem szavazatomat a majoritás javas
latára adom, miután ez azon három kelléknek, 
melyet fölemliteni szerencsés voltam, leginkább 
megfelel: mert mig egy részről megóvja Magyar
ország eddigi törvényhozási és kormányzati füg
getlenségét, más részről lehetővé teszi, hogy a laj
tántuli tartományokban ugyanazon alkotmányos 
jogok és alkotmányos intézmények lépjenek életbe, 
a melyek nálunk uralkodnak, és lehetővé teszi 
azt is, hogy a közös érdekű kérdések alkotmányos 
utón egységes megoldást nyerjenek. 

Azon aggodalmat, hogy a delegatiók Magyar
ország függetlenségére veszélyesek, nem osztom, 
két, okból: 

először, mert a delegatiók elé semmi törvény
hozási tárgy nincs utasitva, ennélfogva Magyaror
szág törvényhozási függetlensége a delegatiók ál
tal szűkebb korlátok közé nem szorittatik; és 

másodszor, mert a közös érdekű határoznia- I 
nyok végrehajtása is kizárólag a magyar végre
hajtó hatalom kezében lesz letéve, s ennélfogva a 
magyar kormányzat függetlensége is meg lesz 
óva. | 

Azon elvet, melyet a bal oldal egyik tisztelt 
vezérszónoka fölállitott, hogy az ország független
sége üres képzeló'dés, mihelyt annak törvényho
zására vagy végrehajtására egy idegen állam kép
viselői befolyást gyakorolhatnak: egész átalános-
ságban nem fogadhatom el. • 

Nincs oly hatalmas állam a világon, melynek 
törvényhozására vagy kormányzatára más nem
zetek törekvései, vágyai vagy követelményei be
folyást ne gyakorolhatnának. Leginkább áll pedig 
ez oly kérdésekben, melyek ama két nemzetet kö
zösen és egyformán érdeklik. 

Chinai falakkal többé egy nemzet sem iso-
lálhatja el magát, és a törvényhozások és kormá
nyok bölcsesége nem abban áll, hogy kikerüljék 
az érdekek találkozását vagy közösségét, hanem 
épen abban, hogy az érdekek netáni ellentéteit 
kiköszörüljék és kiegyenlitsék. {Helyeslés a középen.) 

A befolyás, melyet t egyik nemzet a másik 
nemzet elhatározására gyakorol , a mai világban 
kikerülhetlen, valamint kikerülhetlen néha az is, 
hogy e befolyás előtt a nemzeti akarat meg ne 
hajoljon • de azért nem lehet mondani, hogy az az 
illető nemzet függetlenségét megsemmisítené. 

Sőt tovább megyek. Például Franczia- és An
golország egy őket közösen érdeklő ügyben kez
detben ellentétes nézpontokból indulnak k i ; 
később azonban belátva, hogy a két hatalmas nem
zet rivalitása és összeütközése oly válságot idéz
het elő, mely mind két nemzet életérdekére nézve 
veszélyt hozhatna: vagy kiegyenlítik ellentétes 
nézeteiket egymás közt, vagy pedig, hogy a nyilt 
törést kerüljék, egy harmadik hatalom közbe
járásához folyamodnak és azt ügydöntő joggal ru
házzák föl. Akármelyik hatalom részére döntes
sék is el a kérdés, megvan-e az által akár Fran
czia-, akár Angolország souverainitása sértve ? Két
ség kívül nincs. 

Azon befolyás tehát, melyet egyik nemzet a 
másik nemzet elhatározására gyakorol, koránsem 
praejudicál az utóbbi függetlenségének rnindad-

I dig, mig e befolyás a nemzetközi jog határai közt 
! marad, mindaddig, míg azon befolyás gyakor-
i lásának módja nemzetközi jellegét el nem vesz

ti. És épen e nemzetközi jelleg az, melyet a majo-
ritási javaslat oly hiven megőrizni törekedett, mi
dőn a delegatiók érintkezési módját olykép sza
bályozta, hogy azok egy közös, tanácskozási tes
tületté össze ne olvadjanak. 

Én, t. ház! hiszem, sőt meg vagyok arról győ
ződve, hogy a cohaesio a monarchia két fele közt 
napról napra meg fog szilárdulni: mert kölcsönö
sen szükségünk van egymásra; mert szabadsá
gunk, jóllétünk érdekeink kölcsönös kiegyenlíté
sétől és azon támogatástól függ, melyben egymást 
részesíteni fogjuk. 

De mind e mellett nem lehetetlen, hogy né
mely kérdésekre nézve nézeteink egymástól el fog
nak térni. Mi történjók ez esetben ? Az eldöntést a 
királyra bízni nem volna alkotmányos elv. A kér
dés csomóját kard élével ketté vágni annyit ten
ne, mint hogy a magyar király az osztrák császár
nak, vagy viszont hadat üzenne. 

E g y harmadik hatalomban comprom ittálni 
alig jutna valakinek eszébe. Nincs tehát egyéb 
mód. mint hogy azon kérdéseket, melyek ily dif-
ferentiákra vezethetnének, saját küldötteink, úgy 
szólva saját békebiráink kezébe tegyük le. 

Mind saját ügyünk, mind a civilisatió ügye 
mindenesetre többet nyer az által, ha az érdekek 
harczát, a mennyiben azt kikerülni nem lehet, a 
békebirőság urnáiban . mint ha az ököljog véres 
fegyvereivel döntenők el. 

Azok, kik még mindig a beolvasztástól tarta
nak, legyenek szívesek magokat megnyugtatni . A 
beolvasztási politikának, a germanizálő törekvé
seknek csak addig volt értelmök, míg Ausztria a 
maga súlypontját nem ide ben, hanem kün Frank
furtban kereste. Addig, míg a német kérdés úgy 

1 volt föltéve, hogy a német császári korona a leg-
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nagyobb német hatalmat illesse: addig politikai
lag indokol va volt Ausztriát németté tenni akarni. 

Azon pillanatban azonban, melyben ezen 
kérdés eldőlt, egy új politikai irány szüksége állt be, 
s ezen iránynak a német elem határait kiebb ter
jeszteni épen nem felelne, meg. 

De én nem akarom a t .ház türelmét tovább fá
rasztani. (Halljuk!) Még esak egy rövid megjegyzé
sem van. Meglehet, hogy a majoritás javaslata által 
egyetmást elvesztünk illusióinkból; de annál töb
bet fogunk általa nyerni valóságban: és én azért 
arra szavazok. (Zajos helyeslés a jobb oldalon.) 

E l n ö k : Tisza Kálmán képviselő úr szemé
lyes kérdésben kér szót. 

Tisza K á l m á n : T . ház! Személyes kérdés
ben, a házszabályokra hivatkozva akarok szólani. 
Az igen t. igazságügyi miniszter úr nem nagyon 
igazságosan idézte, elferdítve, szavaimat, rám 
fogva, mintha én olyat mondtam volna, a mit a 
legkorlátozottabb eszű ember e hazában nem 
mondhatna. Jelesen rám fogta, mintha én azt 
mondtam volna, hogy az országnak függetlensé
ge veszélyeztetve van, ha átalában más országuk 
fiai befolyást gyakorolhatnak a képviselőház meg
állapodásaira. Én ezt nem mondtam ; hanem mond
tam azt, hogy veszélyeztetve van a függetlenség, 
ha jogilag ki van mondva, hogy más országok 
képviselői befolyjanak törvényei alkotásába. Én 
tehát ezen szavaim elferdítése ellen tiltakozom. 

Dimitrievics Milos jegyző: Nagy Ignácz! 
Nagy I g n á c z : T. képviselőház ! A 67-esbi

zottság többségének munkálata ellen mindenek
előtt azon észrevételem van, hogy ha azon tisztelt 
többség 48-diki törvényeinknek lényeges és alapos 
megváltoztatását hazafiúi tekintetből kötelességé
nek tartotta, akkor legalább én részemről sokkal 
ildomosbnak s helyesebbnek tartottam volna azt, 
hogyha az opportunitás szükségét őszintén bevall-
ván , a pragmatica sanctióból ne következtetett 
volna olyanokat, mik abban nem foglaltatnak. 
Kérdhetném továbbá a t. képviselőházat, vajon a 
bizottság többségének javaslata ki fogja-e pótol
ni azon áldozatokat, melyeket önállósága némely 
részének föladásával hozni jónak látott? behozzák-e 
majd a kamatokat ? és nem játszunk-e hazárd já
tékot azáltal, hogy egyért százat koczkáztatunk? 
Kérdem továbbá a t. házat, el van-e érve a czél, 
azon magasztos czél, melyet a 67-es bizottság t. 
többsége magának kitűzött, azon magasztos czél, 
hogy a haza megmentessék, el van-e érve az által, 
hogy hazánkfiai a közös hadsereggel összeforrasz-
tatnak ? és megnyugszik-e ebben a nemzet ? és meg 
van-e elégedve az által, hogy a közös adósságok
nak négy ezer millióján megosztozunk ? Kérdem, 
meg fog-e nyugodni a nemzet mindezen intézke
désekben ? és ha meg nem fog nyugodni , vajon 

máskép fognak-e harczolni a hazának hős fiai, mint 
Königgratznél ? 

Továbbá kérdem, t. ház! hogy miután a de-
legatiók azon egyetlen panaceának, azon egyet
len védszernek mondatnak, a mely Magyarorszá
got a szellemi és anyagi végveszélytől még meg
mentheti : ha erre más mód nem létezik, mint a 
delegatiók, kérdem, mi fog történni akkor, ha 
ezen delegatiók csakugyan létre nem jönnek ? ösz-
sze fog-e dőlni akkor Ausztria és vele együtt Ma
gyarország? Én részemről kétlem, és szivemből 
óhajtom, hogy a delegatiók soha létre ne jöjjenek, 
mert akkor legalább magunkba visszavonulva, 

' esetről esetre, mint szabad nemzet szabad nemzet
tel, országgyűlésünk és minisztériumunk befolyá
sávalfogjuk elintézni mindazon ügyeket, a melyek 
most a delegatiókra vannak bizva, és azt hiszem, 
szerencsésebben, mint ha azon delegatiók intéznék 
el azokat. 

Kérdem továbbá, ha Ausztria és Magyaror
szág csakugyan veszélyben van, ezen veszély el
hárításának az-e a módja, hogy mi önállóságunk 
egy részéről lemondjunk, és szintén veszélybe 
döntsük magunkat ? és nem-e legszentebb köteles
ségünk az, hogy önállóságunkat és függetlensé
günket annyival inkább megőrizzük? A felelet 
mindezekre nem nehéz. Azoknak, kik 48-ki tör
vényeink hiányát abban találják, hogy azokban 
a közös ügyek részletezve, elintézve nincsenek, 
azt felelem, hogy a 48-ki törvényhozás, ha arra 
ideje lett volna, bizonyosan nem a delegatiók xit-
ján intézte volna el a közös ügyeket. (Úgy van! a 
bal oldalon.) 

Ha felelnék még Kaposvár t. képviselőjének 
azon sajátságos kérdésére, hogy gyakorolt-e Ma
gyarország valaha annyi jogot, mint neki a 6 7-es 
bizottság többségének munkálata nyújt ? azt 
felelhetném, hogy igen is gyakorolt , még pedig 
sokkal többet, 1848- és 1849-ben. (Zaj a középen.) 

Azt mondta továbbá egy érdemes képviselő 
a jobb oldalról, hogy bízzunk a delegatiókban. Én 

j úgy látom, t. képviselőház, hogy midőn ezen de
legatiók tagjainak száma előleg 20-ra állapíttatott 

i meg, ez az osztrák kormánynak nem tetszett, mert 
; tán azt gondolta, hogy ezen 20 között nem igen 
J fog találkozni oly valaki, ki a túlsó oldallal sza
vazzon. Ennek következtében látszott szükséges
nek a 20-as számot 60-ra fölemelni. Most pedig én 
azt mondom, hogy nekem a 60-as számú delega-
tió nem tetszik, mert igen könnyen találkozhatik 
azon kis, u. n. reichsrath magyar tagjai részéről 
valaki, ki Magyarország iránti tekintetből, annak 
jobb voltáért, szükségesnek tarthatná a másik fél
lel szavazni. 

Hogy erre épenséggel semmi példa nem 
volna Magyarország történelmében a legközelebbi 

9* 
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időkből, azt egyátalában nem merem állítani, 
mert nem rég volt az, t. képviselők, hogy Magyar
országnak egy igen nagy honpolgára mindent el
követett arra, hogy Erdélyországot a reichsrath-
ba vezesse; miután a viszonyok megváltoztak, 
ezen nagy honpolgár most annál messzebb távo
zik hazájától, minél inkább közeledik hazánkhoz 
az elárult Erdély. De kérdem azt, nem ösmerjük-e 
Magyarországnak oly honpolgárait is, kik már a 
muszkával is szavaztak? és előidézni segítették a 
világosi kátastrophát és az aradi vésznapokat? 
melyeket a magyar nemzet elfeledni nem fog 
soha, megbocsátani talán akkor fog, ha elvér
zett honfitársaink minden csepp vérével az 1848-ki 
törvények egy-egy betűje fog visszaváltatni. 

Pest-Józsefváros t. képviselője kevéssel ez
előtt — a tegnapi napon — azzal fenyegetődzött, 
hogy ha az egyezség létre nem jőn, a provisorium 
fog ismét életbe lépni. Nekem azt, t. képviselőház, 
még senki meg nem magyarázta, hogy ha Ma
gyarország annyit nem engedett volna, mint a 
mennyit engedett, az egyezség azért létre ne jött 
volna. A kinek eladni való portékája van, azt a leg
drágább áron tartja, és ha találkozik oly vevÖ, ki 
azt hiszi, hogy azon áron alul nem fogja megkapni 
ama portékát, megígéri azt, és akkor az eladó 
nyer, és pedig többet, mint a mennyire remény
sége volt. 

A provisoriumtól legkevésbbé sem tartok ; sok
kal ildomosabbnak, sokkal belátóbbnak, sokkal 
okosabbnak tartom a jelenlegi osztrák kormányt, 
kivált a mostani időben, mintsem hinném, hogy 
azon experimentumot akarná ismét megpróbálni, 
mely már a sír szélére vezette a birodalmat és 
azt az egész dynastiával együtt majdnem elte
mette. Én hiszem, hogy nem fogja az osztrák kor
mány többé azon lépést tenni, mely őt a sír szé
lére hozta, és melyhez csak egy fél lépés volt 
szükséges, hogy bele bukjék. Azért a proviso-
riummal való fenyegetésre semmit sem adok. 

Azoktól pedig, kiknek fő érve az, hogy nem 
akarják a hazát consolidálatlan állapotban az ese
mények elé vezetni, azt kérdem, hogy az önállá-
sára és függetlenségére annyira féltékeny magyar 
nemzetről fölteszik-e azt, hogy a 67-es bizottság 
munkálata által ki fogna elégíttetni ? Én biztosít
hatom a t. házat, hogy ekkép a nemzetet aligha 
fogják consolidálni, hanem igen is consolidálni 
fognak két nevezetes tárgyat: az egyik az osztrák 
egységes hadsereg, a másik a 4000 millió adós
ság; ezeket fogják consolidálni. 

Végre, t. képviselőház! én ezen 67-es bizott
sági munkálatnak itt e házban, még mielőtt az 
alkotmány véglegesen helyre volna állítva, fölvé
telét és az 1848-ki törvények revisióját egyátalá
ban helytelennek, majdnem mondhatnám, törvény

telennek tartom. Helytelennek mondhatom főleg 
azért, mert a közvélemény e tárgyban még a me
gyék által ki nem fejtethetett, nem nyilatkozha
tott ; hogy pedig a közvéleménynek, ezen legna
gyobb hatalomnak — mely minden országgyűlés
nél nagyobb hatalmú — előbb nyilatkoznia szük
séges, azt a trónbeszédre adott válaszföliratunk 
igen szépen kifejti, midőn azt mondja: „Őszintén 
óhajtja mindenki, hogy a fenforgó fontos kérdé
sek közmegnyugvással egyenlittessenek ki. De 
közmegnyugvást czélszerü változtatásokra nézve 
is csak úgy lehet biztosan reményleni, ha a tárgy 
és helyzet ismerete által érlelődnek az eszmék a 
nép körében is ; ezt pedig semmi nem eszközli 
könnyebben, s az elfogultságot és az ismeretlen-
tőli alaptalan félelmet semmi sem győzi le hama
rabb, mint a nyilvános eszmecsere. A mit e rész
ben a sajtó tehet, az inkább csak elméleti, s min
den esetre kisebb körre van szorítva; midőn ellen
ben azon nyilvánosság, mely a köztörvényhatósá
gok alkotmányos életével párosul, gyakorlati té
ren hozza össze különböző vidékekről az embere
ket, s az eszmecsere által tisztult fogalmak messze 
elágazva hatnak ki a népnek alsóbb rétegeire is. 
Meg vagyunk tehát győződve, hogy azon közmeg
nyugvást, mely nélkül a kiegyenlítés áldást hozó 
alig lehet, semmi jobban elősegíteni nem fogja, 
mint a köztörvényhatóságok alkotmányos önkor
mányzatának visszaállítása." Az alkotmányos tör
vényhatóságok vissza nem állíttattak, a közvéle
mény mindeddig nem nyilvánulhatott semmi te-

\ kintetben; de, t. ház! mig ez nem történik, az 
iránt a felelősséget magamra venni nem akarom, 
hogy előlegesen oly törvényt alkossunk, melyről 
a közvélemény ítéletét még ki nem nyilatkoztat
hatta. 

Én tehát, t. ház! a kisebbség véleményét pár
tolom ; de azt is csak akkor, ha a közvélemény e 
részben nyilatkozandik. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Tóth Vilmos jegyző;: Zichy Antal! 
Zichy Antal : A történelem, mely csak az 

állandó utóhatásu nagy tényeket és tényezőiket, a 
korszakok fő jellemvonásait tartja fen, mig az 
apróbb árnyalatok elmosódnak, a jelen ország
gyűlést, meg lehetünk róla győződve, csak a majd
nem két évtized óta függőben levő magyar-osztrák 

j kérdés megoldásáról, vagyis a napirenden levő 
közösügyi munkálatról fogja megemlegetni s a 
késő utókor emlékezetének átszolgáltatni. 

Az osztrák birodalom s magyar hazánk ez 
életkérdésének megoldása képezi a jelen pillanat 
égető szükségét; s jelen és utókor ránk függesz
tett szemei kérik számon tőlünk, vajon a pillana
tot, melyben élűnk, megértettük-e? a föladatot, 
melyet ránk szabott, erőnkhöz képest, hiven tel
jesítettük-e ? 
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Ne csodálják tehát, hogy annyian — kik a se
reg zömét képezzük, egyéni szavazatunk mellé nem 
óhajtjuk, nem is tudjuk egyéni fontosságunk némi 
súlyát is a mérlegbe vetni — ez alkalommal a 
sorból kilépve, a szószéket ostromoljuk, s elmon
dani akarjuk nem csak azt, hogy a 6 7-es bizottság 
javaslatát elfogadjuk, de azt is, hogy miért és 
mennyiben, minő aggodalmak között, s minő re
mények fejében teszszük azt magunkévá. 

Ne tartsák elveszettnek e pár órát — s ha 
napok volnának is — miket ily nyilatkozatok 
igénybe vesznek. Épen mert oly nagy, oly döntő 
a többség, mely a szőnyegen forgó javaslat sikerét 
előre biztosítja: e többségnek s vele az ország 
lakosságának érdekében áll távol tartani még a 
látszatát is annak, hogy az ellenzéket leszavaztuk, 
a helyett, hogy megczáfolni igyekeztünk volna, 
hogy magunk, vagy bárki némi nyomás alatt állva, 
véleménye nyilvánításában, aggodalmainak elő
adásában, bármikép gátolva, s nem egészen öntu
datosan, szabadon járult volna hozzá a hozandó 
nagy horderejű határozatokhoz. 

Elfogultság nélkül, egy minden párton kivül 
álló higgadt, kutató tárgyilagosságával vizsgáltam 
meg, hasonlítottam össze mind a bárom javaslatot. 
A 3-dik, 11 képviselő aláírásával, a kérdéssel, ugy 
szólván, nem is foglalkozik, s leszámítva azon gya
núsításokat, melyeknek nálamnál avatottabb czá-
folója akadt, a negatió teréről csak annyiban tér 
le, hogy, az 1848. 13-dik szakaszának különben 
épségben tartásával, egy önálló magyar diplomatia 
s külügyminisztérium fölállítását sürgeti. A 13-dik 
§., melyet a tisztelt aláírók indítványuk homlo
kára tűztek ugyan, de idézni elmulasztottak, így 
szól: 

„A miniszterek egyike folyvást ő felségének 
személye körül lesz, s mindazon viszonyokba, me
lyek a hazát az örökös tartományokkal közösen 
érdeklik, befolyván, azokban az országot felelős
ség mellett képviseli." 

A ki tehát a törvény e §-át idézi , de egy
úttal az örökös tartományokkal minden érdek
közösséget tagad; sőt a közös ügyeknek egyszerre 
mintegy semmiből teremtését találja föl, s dobja 
oda vádképen épen azoknak, a kik e bővebb ki
fejtésre váró 13-dik §-t veszik kiindulási pontul : 
az egy szájból hideget fú, meleget fú, s jobb ke
zével lerontja azt, mit bal keze épít. 

A 13. §. épen a kérdést teszi föl, melyre fe
lelni a legközelebbi országgyűlésnek kellett volna. 
Önök tudják, minő okoknak tulajdonítandó, hogy 
ezen legközelebbi országgyűlés, melynek e kér
désre felelni kell, csak a jelen országgyűlés. A kér
dés, melynek definiálatlan volta, valljuk meg, oly 
sok, ha nem minden zavarainknak oly bő kútfor

rása volt, az, hogy melyek tehát azon „viszonyok, 
melyek a hazát a birodalommal közösen érdeklik?" 

E kérdésre az nem felel, a ki e viszonyok s 
közös érdekek létezését is tagadja. E tagadás nem 
fentartása és kifejtése volna a 13. §-nak, hanem 
törvénykönyvünkből kitörlése. Hagyján! könnyű 
egy törvényt a codexből kitörülni; de nem oly 
könnyű ignorálni a velünk szemben álló valódi 
tényeket, a viszonyokban gyökerező, sarkunk 
ban járó fontos érdekeket, a nap égető, el nem 
titkolható szükségeit, melyeket, mint a példabeszéd 
a gyertyáról mondja, véka alá rejteni nem lehet. 

Közös érdekek mindjárt vannak, mihelyt két 
ember egy társaságba áll, a kik egymással, saját 
egyéniségök megtagadása nélkül, egyezkedhetnek; 
közös érdekek, bizonyos közösen elintézendő ügyek 
azonnal eló'állanak, a mint egy nemzet a másik
kal, bár rövid, bár hosszabb időre — annál inkább, 
ha állandóan, mint mi, az örökös tartományokkal 
a pagmatica sanctió értelmében, ha egy közös 
uralkodóház alatt, annak több ágaiban teljes mag-
vaszakadtáig — szövetségbe lép. 

Szabad legyen mellesleg megjegyeznem, hogy 
azon megkülönböztetést, melyre a bizottsági javas
lat ellenzői oly igen nagy súlyt látszanak fektetni, 
miszerint a pragmatica sanctió tisztán és kizárólag 
csak köztünk és az uralkodóház között kötött szer
ződés volna, mely az örökös tartománj^ok népeit 
legkevésbbé sem érdekelné, a mint positiv törvé
nyeinkkel ellenkezőnek, ugy egyúttal illiberalis-
n a k , a valódi szabadelvüséggel homlokegyenest 
ellenkezőnek tartom. 

Lejártak már azon idők, midőn dynastikus 
érdekek intézték a politikát. Dereng azon jobb idő 
hajnala, melynek jönnie kell , s mely után 
buzgó imádság epedez milliók ajkán, a midőn 
a szabad népek fognak egymásnak szövetkezésre 
kezet nyújtani, midőn az úgynevezett szentszövet
ségeket, a francziák legnemzetibb költője, Béranger 
által megénekelt s megjósolt „sainte allianee des 
penples" váltandja föl, mely nagy elvnek nálunk 
is, egy Petőfiben, oly meleg keblű halhatatlan 
szószólója akadt. 

Azoknak, a kik e közös ügyek létezését tagad
ják, s minket azzal vádolnak, hogy azokat mi, 
mintegy a semmiből teremtettük, egy nagy név 
árnyékát kell fölidéznem. 

Midőn számkivetésben élő nagyhírű hazánk
fia néhány évvel ezelőtt egy nagyszerű, de hazánk
ra nézve, szerintem, nem óhajtandó tervvel, Európa 
térképének olyatén megváltoztatásával lépett föl, 
hogy abból egy úgynevezett dunai confoederatió 
(államszövetség) új formatiója, mintegy Phönixként 
a hamvakból, támadna föl : vajon nem ily közös 
ügyek elismerése és szabályozása volt-e az e terv-
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nél nyomban föltolakodó kérdések legelseje, leg
fontosabbika ? Természetesen! 

E terv egyelőre meghiúsult, Istennek hála! a 
semmiségbe, vagy legalább a távolabb jövő ködébe 
sülyedettjde megmaradt s okulásunkra szolgál a 
tanulság, melyet belőle merítenünk kell. 

Azért engedjék meg, hogy ez alkotmányterv-
nek a leendett közös ügyekről szóló főbb szaka
szait, magyar fordításban önökkel s illetőleg az e 
termen kivül levő közönséggel részint megismer
tessem, részint csak emiékökben fölfrisithessem. 

1. A közös érdek szempontja alá estek a szö
vetségi terület védelme, a külpolitika, és követsé
gek, a kereskedelmi politika, vámok, vagy közle
kedési útvonalak, a pénz, sály és mérték. 

2. Mindazt, a mi a szárazföldi és tengeri had
sereget (tehát nem csupán a vezényletét, vezérle
tét s belszervezetét, mint a mi javaslatunkban van), 
továbbá a várakat, hadi kikötőket illeti, a szövet
ségi (közös) hatóságok rendezik el. 

3. A szövetséget alkotó államoknak (melyek 
egyike aztán a mi Magyarországunk is lett volna) 
külön képviselőik nincsenek; csak egy (közös) 
szövetségi diplomatiának van helye. 

4. Ugyani ly egysége mondatik ki a vámrend
szernek, a tiszta jövedelem aránylag elosztatik, 
egységes a kereskedelmi törvényhozás, a pénzláb 
meghatározása, súly és mérték, stb. 

Mellőzöm, nehogy untató legyek, a többi 
részleteket; csak a 8-dik pontot érintem még, mely 
szerint a szövetségi hatóságok (autoritás fédéralesj 
székhelye (tehát okvetlen a törvényhozásé is) 
fölváltva Pesten, Bukarestben, Zágrábban és Belg
rádon leendett. 

Méltóztassék e fő vonalokat, csak a vázlatban 
is, a 67-es bizottság javaslatának fő vonásaival ősz-
szehasonlitani: úgy hiszem, a párvonal nem fog a 
javaslat pártolóira nézve kedvezőtlenül kiütni. 

Nem váratlanul lepett meg a „Hon" érdemes 
szerkesztőjének a mappacsinálók ellen a múltkor 
mellesleg oda vetett visszautasítása, s annál szive
sebben veszem azt tudomásul, mert a visszautasítás 
körülötte ülő elvbarátai élénk tapsaival talál
kozott. 

De fenmaradt a mese morálja! Kettős a ta
nulság, melyet abból, noha egyelőre csak terv 
maradt, merítenünk kell, melyet minthogy átalá-
nos, de minket nagyon közelről érdeklő európai 
szempontokra visznek vissza, legyen szabad lehető 
rövidséggel kiemelnem. 

Az imént ismertetett írj alakulás tervezői át
látták azt, a mit mi is kénytelenek vagyunk átlát
ni, hogy Európa e pontján, a hová a sors minket 
helyezett, kelet és nyugat közt egy közvetítő ka
pocs, egy, befolyását mérlegbe vethető állam, egy 
valóságos nagy hatalom szükséges, s azon sajnos 

esetben, melyet azonban föltenni nem akarok, leg-
kevésbbé tartom jó taktikának az alkotmányosság 
áj aeráját ily szomorú föltevésekkel installálni, 
hogy ha Ausztria e rá mért szerepet nem bírná 
meg, az csakhamar másra szállana ugyan, de be
töltetlenül soká nem maradhatna. Belátták továbbá 
s belátjuk mi is, hogy azon különböző nemzetisé
gek és népfajok, melyek itt egymás közelében lak
nak, egyenkint, magokra hagyatva elporlanának 
s egyik vagy másik hatalmas szomszéd prédája 
lennének, mig ellenben összetartva s egymással 
szövetkezve egy nagy világtörténeti hivatást telje-
sithetnek. Igenis, ha vétkes elbizottsággal tul nem 
becsüljük magunkat, be kell látnunk, hogy ma
gunk fen nem állhatunk, legalább annyi erőt, mely 
ide szükséges, ki nem fejthetnénk, hanem állásunk 
biztosítása, európai hivatásunk teljesítése végett 
szövetségesekre van szükségünk. Legbiztosabb szö
vetségesünk pedig —ezi rán t ne éljünk csalódások
ban — mindig az lesz, a kit-saját érdeke, saját léte 
fentarthatása köt hozzánk. S ilyen szövetségesünk 
a jelen pillanatban — bármit hoz titóbb az isme
retlen jövő — nem más, mint ő felsége, az osztrák 
császár örökös tartományai. 

Nem áll tehát nézetem szerint, mit a külön 
indítvány aláírói mondanak, hogy a közös ügyeket 
mi teremtettük, mert azok részint világosan meg 
vannak positiv törvényekben irva, részint a dolog 
természetében feküsznek ; nem áll, hogy ezek elis
merése s illetőleg rendezése által országunk állami 
élete megsemmisíttetik, mert szövetkezett államo
kat közös ügyek nélkül képzelni sem lehet, s ily 
ügyek merőben idegen hatalmasságok között is 

j fenforoghatnak; nem áll, hogy a tervezett közös dele-
i gatiók által az országgyűlés önrendelkezése áldozta -

tik föl,mert a delegatiók, valamint a 19-dik szakasz-
beli küldöttségek csak az országgyűlés kifolyásai, 

• s egy ülés tartamára s illetőleg esetenkint választat
nak, s mert az egész kormányzat rendszere a fele
lősség és parlamenti kormányzat elvére lesz fek
tetve ; nem áll az, hogy a közös birodalmi minisz
terek által az ország önkormányzata semmisittetik 
meg, mert, közös ügyek lévén, azokat kezelő mi
niszterek is szükségek, de ezek hatásköre szorosan 

\ körülírva és korlátolva, ellenben az egész végre
hajtás, még a Bécsben, vagyis az udvar székhelyén 
végzettekre nézve is, kizárólag a mi nemzeti, füg
getlen és felelős minisztériumunk kezébe lesz le
téve ; de a külön indítvány azon állítása sem állja 
ki a bírálatot, hogy az osztrák államadósság közös 

; elvállalásával a nemzet anyagi jólléte megsemmi-
| sittetik, először azért nem, mert a „közös elválla-
| lásft nem javasoltatik, de igenis az aránylagos, és a 
j nemzetgazdák meg fogják önöknek mutatni, 
j hogy az adósság el nem vállalása s igy a biroda-
I lom pénzügyének tönkre tétele ásná alá saját jóllé-
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tünket, ingatná meg, melyre kezdetben oly nagy 
szükségünk lesz, nemzeti hitelünket; nem áll végre, 
hogy personál-unió helyett reál-uniót akarunk, 
mert e két elv közötti további összeütközéseknek 
akarjuk, a kellő határvonal praeeisirozásával, jö
vőre elejét venni; végre merőben érthetetlen előt
tem, hogy a deniokratia ellenségeinek s az aristo-
kratia és absolutismus elvei felé törekvőknek mon
datunk : ily tendentiának a 6 7-es bizottság munká
latában, megvallom, semmi nagyító üvegen át sem 
tudom legkisebb nyomait is fölfedezni, ha csak 
azon gyanúnak nem akarnék szivemben helyet 
adni. melynek t. barátom Tóth Lőrincz volt teg
nap tolmácsolója. 

Áttérve a bizottság kisebbségének előttünk 
fekvő külön véleményére, őszintén megvallom, 
hogy valamint az aláirva levő hazafiak nevein vé
gig pillantva, azoktól egyenkint és együttvéve 
legmelegebb hazafiúi tiszteletemet meg nem tagad
hatom — s rám mint egyszerű honpolgárra már 
az is aggasztólag hat, hogy ily jeles hazafiakat 
aggódni látok, s kétszeres óvatosságra int — ugy 
a javaslat 51 fejezete közül is csak keveset tudnék 
kijelölni mint olyat, melyet, főleg mint jogi tételt, 
legtisztább meggyőződésem szerint alá ne Írhat
nék. A részletes tárgyalásra tartoznék azon pontok 
kijelölése, melyeket semmikép el nem fogadhat
nék. Ilyen p. o., hogy többet nem ne említsek, azon 
15. §., mely szerint a kabineti tanácskozások nyil
vánosság elé hozatása szándékoltatnék, stb. Nagy 
érdekkel s tanulsággal olvasom azt, mint egy köz
jogi értekezést; s ha a föladat csak az volna, hogy 
a Lustkandlek elméleteit újra megczáfoljuk, vagy 
hogy azt tegyük, mit Nádudvar kerülete érdemes 
képviselője (Kállay Ödön) a pragmatica sanctióra, 
vagy is az 17 23-diki törvényczikkekre vonatkozva 
szemünkre vetett, hogy t. i. elvont bölcsészeti téte
leket állítsunk föl s azokból vonjunk le aztán logikai 
következtetéseket, szóval, ha a kérdés tisztán elmé
leti volna: úgy e javaslat — egyes, szerintem egy
mással némi ellenmondásban álló pontokat kivéve — 
nem sok kívánni valót hagyna hátra. 

Meg kell mellesleg jegyeznem, hogy részemről 
azon föltűnő óvatosságot, melylyel a külön véle
mény aláírói e szót: „közös ügyek," noha az a 13. §-t 
kiegészítő 14.§-ban világosan ben van, mindenütt 
„angve pejus" gondosan kikerülik, s helyette czél-
zatosan mindig csak a közös érdekeket vagy vi
szonyokat hangsúlyozzák, méltánylom s értem 
ugyan, de nem tartom életbevágónak a r ra , hogy 
azzal valamely elvet menthessünk meg. Nem hi
szem , hogy bármily szigorú nyelvész is megróv-
jonérte , ha e szavakat: közös érdek, közös vi
szony, közösen érdeklő viszonyok stb. vagy kö
zös ügy — mindig ugyanegy dolgot értve alatta 
— fölváltva használnám is. 

A dolog lényege az , hogy e külön vélemény 
is elismeri a külügyek s a kölcsönös védelem kö
zös voltát. Sőt a külügyekre nézve, a dolgok egy
szerűsítése végett, egy közös külügyminisztert is, 
elég érthető ezélzással, kilátásba helyez. Orszá
gunk külügyi érdekeit ő felsége külön magyar 
királyi jogczimeinek érvényesítésével—a mi, ha 
nem csalatkozom, esetleg amúgy is szokásban van— 
aztán az okmányokra függesztendő magyar kirá
lyi pecsét által s az ő felsége személye mellé ren
delt egy miniszterünk ellenjegyzése által eléggé 
biztosítottnak hiszi. Mind ez , mind az esetleg ki
látásba helyezett időnkinti nemzetközi egy ezkedé-
sek az örökös tartományok népeivel, melyet kü
lönben a bizottsági többség is javasol, e fontos 
ügyet oly definiálatlan állapotban hagyja , hogy 
azt egy tartósságra számított s minden tekintetnek. 
a kellő gyorsaság s az alkotmányosság kívánal
mainak is megfelelő őszinte kiegyezés alapjául nem 
elégelhetem. 

A mi a hadügyről , vagyis a közös bizton
ságnak fentartására szükséges kölcsönös védelem
ről mondatik, mely ügynek közössége, a javaslat 
tulajdon szavaival, t. i. a vezényletre, vezérletre 
s belszervezetre nézve, még azonfölül az ő felsége 
személyét helyettesíthető hadi főparancsnok vilá
gos fölemlítésével is , tehát némileg még nagyobb 
nyomatékkal elismertetik: a többire nézve fölfo
gom én s teljesen méltánylom a vezéreszmét, mely 
a külön vélemény egész szerkezetén vörös fonalként 
végig vonul, mely nem más , mint országos önál
lóságunknak minden más tekintet fölé emelése. E 
szerkezet mindazon részeiben, melyekben a több
ségi javaslattól eltér, valljuk meg őszintén, a 
politikai tekinteteket s a birodalom hatalmi állásá
nak érdekeit a merev jogosság szempontjainak 
rendeli alá. E tekintetben valóban nincs benne 
semmi osztrák, annál kevésbbé európai, hanem , a 
siklósi kerület érdemes képviselője kivánata szerint, 
valóban csak is magyar politika van benne. Nem 
vitatom, mindez jó-e? helyes-e? Sőt elismertetni 
kívánom, hogy a jogosság szempontjából alig vol
na megtagadható. De kérdeni e külön vélemény 
szerkesztőit s e magyar politika képviselőit, van-e 
kilátásuk a r ra , hogy azt a fenforgó körülmények 
között érvényre emelhetik ? Mármaros egyik érde
mes követe ugyan tegnapi beszédében jóslatot tőn, 
hogy ha még egy ideig várunk, meglesz a „resti-
tutió in integrum" oly értelemben is , a mint ő 
veszi. De, bocsásson meg , hogy e nyilatkozati) 
után is kétségbe vonjam azt, hogy politikája ily 
sikerére nézve, keble nemes buzgalmán kivül, 
egyéb garantiát nyújtani képes legyen. S felelős
séget meruének-e vállalni érte , hogy ezzel a be
következhető esélyek ellenében megmentik a mo
narchiát, megmentik a magyar korona birodalmát'? 
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Én részemről legalább azon felelősséget, 
mely ránk háramlanék, ha a tisztán jogi szem
pontokhoz merev ragaszkodásunk miatt a kiegyez-
kedés nagy munkája most ismét dugába dőlne, a 
rám eső 400-ad részben is magamra vállalni nem 
merem. 

Rámegyek végre a 67-es bizottság javasla
tára. Megvallom, én nem így, hanem máskép kép
zeltem a nagy kérdés megoldását. Egyéni néze
tem , a modus procedendire nézve, attól, a mely 
követtetik, lényegesen különböző volt. Én semmi
kép sem óhajtottam, hogy a birodalom jelen átala
kulása , a regeneratió e nagy munkája sistirozás-
sal, vagyis az alkotmányos életnek a lajtántúli 
népeknél fölfüggesztésével kezdődjék. Én itt i s , 
ott is egy törvényes, az illető népek rokonszenvé
re támaszkodó k é p v i s e l e t n e k nem ugyan 
együttes, hanem egy időben működését óhajtot
tam , föltételeztem volna. Nem képzeltem, hogy 
ama szünetelés ideje alatt itt a mi országgyűlésünk 
e kérdéssel tüzetesen foglalkozzék, egy 67-es bi
zottságot nevezzen, s ez kész tervet készítsen, mely
nek aztán, miután a mi tanácskozásaink retortáin 
átszivárgott, amott a Lajtán túl el- vagy nem fo
gadása iránt még kérdést lehessen támasztani. Én 
olyformán képzeltem a megoldást, hogy a mi or
szággyűlésünk egy javaslatkészitő bizottságot ne
vez k i , s az osztrák országgyűlés is maga részé
ről egy hasonló javaslatkészitő bizottságot nevez 
ki. Ezek aztán külön is , sőt a szükséghez képest 
együtt is tanácskozván, csinálják meg a kiegyez-
kedés tervét, melyet aztán mindegyik küldöttség 
a maga illető országyülése elé jóváhagyás végett 
terjeszszen, stb. Nem részletezem tovább ezen tisz
tán egyéni nézeteimet azon eljárásra nézve, melyet 
elméletileg correctebbnek, gyakorlati kivitelben 
gyorsabban czélhoz vezetőnek hittem volna: ezen 
most már túlvagyunk! 

Végre is nem egy szép elméletnek következe
tes vagy lehető legszabatosabb keresztülviteléről 
van itt szó, hanem egy praktikus kérdés lehető 
legczélszerübb megoldásáról. Tiltakozom azonban 
előre is az ellen, hogy ama megpuhitás, contuma-
ciálás s a szelid tortura egyéb eszközeinek nálunk 
oly sajnosán ismeretes rendszere, melyre itt célzá
sok történtek, valaha a mi nevünkben vagy érde
künkben bármely ország népe ellen, hacsak vissza-
torló Nemesisképen is, alkalmazásba vétessék. Hi
szem, hogy az örökös tartományok népeinél is oly 
erős azon meggyőződés, hogy egymásra kölcsö
nösen szükségünk van, miszerint ily eléggé nem 
sújtható eljárásra se alkalom, se ürügy nem 
lesz. 

S e szempontból véve a dolgot, én ugyan 
őszintén megvallom, hogy nekem a 67-es bizott
ság többsége javaslatának nem minden pontja tet

szik egyformán, s nem minden aggodalom nélkül 
alkuszom meg magammal, midőn rá szavazok; 
de valamint Monor kerülete érdemes képviselője s 
utána a baloldali szónokok sorban nem érezek 
magokat hivatva arra, hogy a szélső bal oldal kü
lön inditványát szigorú birálat alá vonják, úgy 
én sem tekinthetem föladatomnak e javaslat gyön
géit feszegetni, nemzetemnek ezzel mintegy sebez
hető Achilles-sarkait barát s ellenség előtt, tán 
több elmeéllel, mint eszélyességgel, fölleplezgetni. 

A javaslat ellenzői, velem együtt, nem a mai 
kor gyermekei, s a múltra visszapillantva, el
mondhatjuk a híres római consullal: „Aliosnosvi-
dimus ventos, aliis impendentibus periculis non 
cessimus!" D e , visszatekintve hazánk függet' 
lenségi harczára, valljuk meg őszintén, ha az 1848-
és 49-ik évben s azóta leélt időszak válságos pil
lanataiban— akár a midőn az 1848-ki országgyű
lés (július 24-én) gróf Teleki László indítványára 
Ferdinánd királyhoz küldöttséget indított; akár 
midőn akkori minisztereink,- Batthyány és Deák 
(augusztus vége táján) Bécsben fáradoztak , hogy 
„habár áldozatba kerülne isft, a ránk zúduló re-
actiót, mely országunkat csakhamar elborította, 
első forrásainál tikkaszszák el s dugják be , mi 
azonban, fájdalom ! akkor nem sikerült; vagy mi
dőn aztán Bat thyány, ha jól emlékszem, Szentki
rályival új minisztériumot volt alakítandó ,* vagy 
akár midőn a pesti országgyűlés Debreczenbe tette 
át üléseit, mialatt egy Wiudischgratz herczegnek 
szomorúan történetileg emlékezetessé lett válasza 
mondva volt—ha akkor s azóta bármikor így bán
tak, így beszéltek volna velünk, mint most bánnak 
és beszélnek; ha ő felsége csupán csak népe szere
tetét és bizalmát véve testőrseregéül, körünkbe jő, 
s csak annyit kivan vala tőlünk, a mire a pragma-
tica sanctió szerint joga van, hogy trónját s bi
rodalma fenállhatását, hatalmi állását biztosítsuk; 
ha lemondva minden további octroyálási kísérle
tekről, e nagy czél elérésére is a módok és eszkö
zök megválasztását ránk bízza, s a—más részről, 
valljuk meg, nagy felelősséggel járó—initiativát a 
mi kezünkbe adja: vajon bármikor hasonló válsá
gos pillanatokban, ily vagy ehhez hasonló kiegyen
lítést nem osztatlan örömmel üdvözöltünk volna-e? 
Vagy legalább ellenzésünk nyilait annyira meg
tompítottuk volna, hogy a czéltáblát, melyet ki
mérnünk kell, szerfölött át ne lyukaszszák, mely 
nemes taktikát egyébiránt, ha sejtelmem nem csal, 
s ha szabad a szív rejtettebb érzelmeit is egy kissé 
szellőztetni, iigy vélem észlelhetni, hogy a javas
lat tisztelt ellenzői, irányunkban,[csekély kivétellel, 
most is mintha követnék, miszerint ellenzésök ál
tal se magát a kiegyenlítést, se az azt pártoló 
és érvényre emelő többséget, utóbb végre önma
gokat is lehetetlenné ne tegyék. 
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Egy van, a mi leginkább, a mi egyedül ké
pes engem megnyugtatni : s ez erős hitem nem
zetem életrevalóságában. 

A betű öl; a lélek elevenit. 
Nem az irott törvények; a nemzet geniusa az, 

igenis, a nemzetnek alkotmányos jogai, szabadsága 
fölötti folytonos éber őrködése az, a mi institutiói-
nak igazi életet ad, s azokat gyümölcsözővé teszi. 

Valóban csodálom, hogy azok, a kik egyfe
lől fennen hirdetik, hogy Magyarország senkire j 
sem szorult, hogy minden támasz és szövetkezés 
nélkül maga is megállhat Európában, sőt, mint 
egyes lelkes szónokok mondák, a félvilággal szem
be szállhat: másrészt azonnal oly kislelküségbe 
esnek , hogy megijednek a delegatióktól! 

Én mind amaz elbizottságtól, mind eme ki- | 
csinyhitüségtől egyaránt távol tartva magamat, 
miután úgy vagyok meggyőződve, hogy Satur- j 
nus, kiben a régiek ama mindenek fölött álló nagy- ! 
hatalmat, az időt jelképezték , még sok gyerme- j 
két föl fogja ugyan egymás után emészteni, de I 
az öreg Saturnust saját e kisdede megenni soha 
nem fogja: a bizottság többségi javaslatának pár-
tolóihoz csatlakozom. (Helyeslés a középen.) 

Dimitrievics Milos jegyző: Szontagh Pál! ! 

Szontagh P á l : T. ház! ígérem mindenek 
előtt a t. háznak, hogy előadásomat oly röviddé 
kívánom tenni, hogy ez majdnem egyértelmű fog 
lenni az elállással; (Halljuk!) sőt köszönetet mon
dok a megüresedett padok megritkult híveinek; s i 
kérem a t. házat : valamint én részemről figye
lembe veszem azon igényeket, melyeket a kime
rült türelem és a tárgy megvitatott volta követel, 
úgy méltányolja másrészt indokaim előadásának 
meghallgatásával, a mit tőlem a 67-es bizottsági , 
tagság és a kisebbség véleményének aláírása kö
vetel. (Halljuk!) 

Nincs is nekem hosszas észrevételem, akár | 
úgy veszszük, hogy az átalánosságnál maradjunk, | 
akár a többségi indítvány egyes tételeit kisza- | 
kasztva, fejtegessük a tárgyat. Ezúttal egyedül a 
parlamenti taktika egy momentuma az, mi engem 
felszólalására késztet, s e tekintetben az sem bírna 
arra, hogy hallgassak, ha ez által talán némi is
métlésekbe is esném : ez pedig az, hogy ezen ta
nácskozásoknak már kezdetétől fogva mintegy 
folytonosan mondatik nekünk, hogy nemzetünk, a 
magyar nemzet egy oly gyönge , egy oly kime
rült, egy a maga lábán annyira járni nem tudó 
nemzet, hogy annak gyorsabb teendője nem volna, 
mint félrevetve azon meghatározásokat, melyeket 
a kisebbség véleménye elegendőknek tart, a szo
ros dualismus, a personál unió fentartása érdemé
ben fölállít, ebből az ő felsége többi országai- s 
tartományaival bensőbb reálisabb unióba kész
tetve látja magát lépni — s tisztelve minden meg-
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győződést, mely üdvre akar vezetni —- mondom, 
hogy ezen bensőbb unió czéljából mintegy hidat 
kellene annak építeni — értem a delegatió intéz
ményét — hogy a souverain államiság állapotá
ból, annak terheitől és nyűgétől mihamarabb sza
badulhasson. 

Ezt kétségbeesett tannak tartom, és részem
ről azt nem osztom; nem osztom épen azon egyik 
zalamegyei képviselőnek intésére, a ki azt mondta, 
hogy a meglevő tényeket, mintegy szivacscsal a 
fekete tábláról az irást, letörülni nem lehet. Az 
én emlékezetem táblájáról sem bírom letörülni azt, 
mire a történelem tanít, s mik — csak röviden te
szem észrevételemet — a magyarországi had- és 
pénzügy külön állhatását, dicső eredménynyel 
különállhatását bizonyítják. {ügy van! balról.) 

Elég legyen röviden érintenem a már itt is több 
ízben hallott azon történelmi argumentumokat. 
melyek az első habsburgi leányörökös trónja 
megvédése körül tett, és 1848 és 49-ben kifej
tett erőfeszítésre vonatkoznak, a midőn ez utóbbi 
alkalommal a nemzet királya nélkül is megtette 
azt, a miről most, királyával együtt gondolva, az
zal a legbensőbb egységben, őszinte kibéküléssel 
egyesülve, az mondatik, hogy ilyest jövőre végre
hajtani nem képes. Azt szokás mondani a Bourbo
nokról, hogy nem tanultak semmit, de nem is fe
lejtettek semmit. Ismerem nemzetemet, legalább 
vélem ismerni, mert tények szólnak itt is : felej
teni tud, de tanulni is képes. Hogy mit felejtett, 
azt mindnyájan tudjuk! Hogy mit kelljen megta
nulnia, p. o. a hadügy külön kezelésére nézve, a 
kisebbség véleményének elfogadása által nincs ki
zárva, hogy ezen nemzet — egyebet nem említve, 
csak az olasz nemzet példáján okulva — ne tanul
hassa meg azt, hogy emergente casu, midőn t. i. 
oly védelmi harczra lesz szüksége, a hol a lajtáu-
tuli népek közreműködésére is szükség lesz, s a 
hol a királynak e nemzettel és birodalma többi 
nemzeteivel egygyéforrva kellene fegyverhez 
nyúlnia, hogy akkor fölfüggeszsze az alkotmányos 
garantiákat, s dictatori hatalommal is kész legyen 
felruházni fejedelmének személyét. (Helyeslés.) 

Még csak némi észrevételem van arra a par
lamenti taktikára, a mely azt ügyekezett bizo-
nyitni, hogy mi gyöngék és magunk lábán állani és 
haladni, önrendelkezésü souverain államiságra kép
telenek vagyunk, és azért a kisebbség javaslatá
ban körülirottnáí szorosabb, bensőbb és szerves 
szövetségre van szükségünk ő felsége többi orszá
gai- s tartományaival. Egybevéve ezen állítást azon 
tétellel, mely itt szintén mondatott, hogy csak a kez
detnek kezdetén vagyunk: ha ez igaz, és tekintve, 
hogy oly tekintélyes tagjai a túloldalnak mond
ták azt, hogy föl lehet tenni, a mint óhajtom, hogy 
ne legyen ez talán cassandrai jóslat; szem előtt 
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tartva ezt, és reflectálva arra, hogy azok iránya- ' 
ban, kik ennélfogva aggódnak a 67-es bizottsági 
munka elfogadásán, mert az tovább, mert igen meísz-
szire ,vezethet a megegyengetett reál uniói téren, 
jövő törvényhozások energiájára, kitartására és 
szívósságára, s a nemzet erkölcsi erejére történik 
hivatkozás : kérdeni, t. ház ! mi következhetik eb
ből ? Következhetik az, hogy azon cassandrai aj
kak által jelzett kezdetnek nem óhajtott irányban 
tovább folytatása csakugyan igen könnyen és ha
mar be fog következhetni, a mit azon körülmény 
is igazolni látszik, hogy maga ezen képviselőház 
múlt havi bizalmi szavazatainak meghozatala al
kalmával a jelenleg kormányon lévő férfiaknak 
személyéhez kötötte a fölhatalmazást. Kell hát 
már valami tartózkodásnak, valami félelemnek 
lenni azoknál is, kik ezt tették, ámbár a fölhatal
mazást készséggel szavazták meg, s a kikhez magam 
is járultam. Ha már most ezen törvényhozásnak 
sikerül azon meggyőződést költeni, hogy mi gyön
gék vagyunk, sikerülhet a jövő törvényhozásoknak 
valószínűen még inkább nem csak saját keblökön 
belül, hanem sikerülhet az összes néppel is elhi
tetni azt, hogy oly gyönge nemzet vagyunk, mely 
a maga lábán járni még a többségi javaslat hatá-
rozmányai szerint is képtelen, s ezen módszer is 
sok neki; már pedig figyelmeztetem a t. házat, 
hogy a mi majd hit erejére vergődik föl — mert 
nagy tényező nemzetek életében a hit — s az, a 
mit minden ember vall, és mit minden ember hisz, 
az megtörtént dologgá fejlődik, vagy rögtön, vagy 
bizonyosan egy közel jövőben. Erre vonatkozva 
eszmémet nem formulázhatnám ékesebben, mint 
a nagy római történész, ki ezt mondja: „Inge-
nia, studiaque oppressioni facilius quam revoca-
veris, subit quippe etiam ipsius inertiae dulcedo 
et invisa primo desidia postremo amatur." Ha meg
szokjuk ezen „desidiát", ha önmagunk nem kívá
nunk rendelkezni saját ügyeinkben, ha nem bí
zunk magunkban — de még sem az elbizakodásig 
— bizonyára a későbbi generatiók oly viszonyok
ba, állapotokba fognának vezettetni, sodortatni, a 
niinőkrő] szeretem hinni, hogy most még mind
nyájan félünk, s odáig jutni nem akarunk. 

Szemünkre vettetett bizonyos oldalról az is, 
hogy mi a kisebbségi javaslat elfogadását a nem
zetnek további szenvedései árán is kívánatosnak 
tartjuk; a mint hogy ily esetben arra kényszerítve 
is lenne a többség nézete szerint az ország. Ezt 
szabad legyen kétségbe vonnom, s fölfogásom sze
rint némileg magyaráznom. 

Azon t. képviselő mondása, ki állította, hogy 
szükség esetében még szenvedés- és türelemképes
nek hiszi nemzetét, fölfogásom szerint nem értel
mezhető úgy, hogy még további provisoriumok, 
anyagi és szellemi kinoztatások terén inkább kí

vánjuk látni nemzetünket, mint a kifejlödhetés út
ján, hanem csak úgy, hogy azon hatalom, mely-
lyel bennünket fenyegetnek, ha talán ismét ke
zébe ragadhatná a kormány gyeplőit, valószínű
leg, mint én is hiszem, nem állhatna fen sokáig; 
mindenesetre pedig hasonló volna annak eljárása 
azon vadonba tévedt mesebeli lovag állapotához, 
a ki, midőn vélt ellenére méri csapásait, csak ön
magát sérti, s minden kardcsapása, minden tőrdö-
fése eredményéül a sebeket saját testén érzi fölfa-
kadozni. Épen azért lehetetlennek tartanok mi a 
nemzetnek ezen állapotban való tovább tengését, 
ha a mi külön véleményünk fogadtatnék el. (He
lyeslés hal felöl.) 

t 
Es meg vagyok annak igazságáról is győ

ződve, mit Pest városa egyik nagyérdemű képvi
selője tegnap mondott: ne gondoljuk, hogy ügyeink 
csak idáig való fejlődése is egyedül a mi érde
münk. Teljesen számba veszem én is a világtörté
nelem és az eszmei tényezők föltartózhatatían for
gását és hatalmát, s tudom, hogy azoknak emberi 
hatalommal alig lehet gátat vetni, s a közel múlt
ban magam isiígy láttam, példáulhogy akkorésazok 
által ejtettek magán a monarchismus elvén a legna
gyobb sebek 1848- és 49-ben, kik azt gondolták, 
hogy annak legerősebb, sőt dönthetlen támaszokat 
fognak emelni; vagyis meg vagyok győződve, hogy 
úgy fejezzem ki magamat, nem a nemzetnek, vagy 
azok képviselőinek szép szemeiért történtek és tör
ténnek bizonyos dolgok, hanem a körülmények 
kényszerítő hatalmánál fogva. Ezen nézetében a 
Pest város egyik érdemes képviselőjének szívesen 
osztozom. 

S most már összefogva eszméimet, melyekből 
kiindultam, azon véleményemet mondom ki, hogy 
ha van vívmány abban, mit a többség most elérni 
óhajt, lényeges része van annak létrejövetelére 
nézve az 1848/s-ki eseményeknek. A most remélt 
eredményeket azon említett vérkeresztség gyü
mölcseiül fogjuk talán szedni mi , vagy fogják 
szedni később utódaink. {Helyeslés hal felöl) 

Végzem szavaimat, t. képviselőház, és azt 
mondom, hogy ha e kettőt összevetjük — t. i. egy
részt azt, hogy a kezdet kezdeténél vagyunk, 
másrészt, hogy sükerülhetne a népben universali-
zálni azon hitet, és ez által azt ténynyé érlelni, 
hogy annyira gyengék vagyunk, hogy a ki
sebbség javaslata szerinti önállást meg nem bír
juk — megtörténhetik rajtunk, hogy nem azon szin-
padilag szép halál neme a római sülyedő társada
lom szokásaiból, mely ezen debatte-ok kezdete 
alkalmával említtetett, lesz osztályrészünk, ha
nem lesz a halál azon neme, melyet a magyar 
költő fest, mondván: 

A véren árult ifjodás helyett 
Lassú halálnak mérge száll reánk l 
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Ezt kívánom mellőzni; kívánok még több ön
érzetet önteni nemzetem kebelébe, mint a mennyi 
benne van; és hogy ne legyen alkalma és módja 
megszeretni a desidiát, és mivel ezen önállást, maga 
lábán járást a kisebbség véleménye szerint látom 
részére biztosítottnak: azért arra adom szavazato
mat. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Tóth Vilmos jegyző: Fulepp Lipót! 
F ü l e p p L i p ó t : Két nagy érdek áll előttünk; 

az egyik törvényeinkből fejlik ki s sziveinkben él, 
a másik az időtől nyert határozott alakot és böl-
cseségünkhez szól; mindkettő életre tart számot, 
és létföltételeinek méltánylását követeli tőlünk. 

Az egyik hazánk törvényes függetlensége, a 
másik a birodalom hatalmi állása. 

Megemlítettem ezeket én is leginkább azért, 
mivel alkalmat akarok venni annak kijelentésére, 
hogy mi is, a többség tagjai, hazánk függetlensé
gét oly drága kincsnek tekintjük, melyet elődeink, 
a karok és rendek hosszú századok során át hiven 
megőriztek, és mi, a nép képviselői, csonkitlanul kí
vánunk utódainknak átadni. E tekintetben nem 
engedünk elsőséget az ellenzék tisztelt tagjainak. 
A különbség közöttünk csak az: hogy ők a füg
getlenség merev fölfogásának mindent alárendelve, 
mindent veszélyeztetnek, még azt is, mi nem kizá
rólagos tulajdonuk, a közszabadságot s egy jobb 
jövőnek reményét; mi ellenben, hazánk függet
lenségének föntartása mellett, a közös ügyek iránti 
kielégítő intézkedést lehetőnek tartjuk. Én külö
nösen a közös ügy iránti intézkedést oly követel
ménynek tekintem, mely egyenesen az 1848-ki 
törvényekből származik. 

E törvények hozatala előtt ugyanis a királyi 
jogok közé tartozott az, hogy ő fölsége nem csak 
saját királyi jövedelmeiről, miként Komárom vá
rosa nagyérdemű képviselője monda, mert ezeket 
csak a koronajószágok jövedelmei képezték, de a 
magyar állam minden rendes jövedelmeiről szaba
don rendelkezett, számadási kötelezettség nélkül. 
Ennek folytán ezekből is a közös ügyekre annyit 
fordíthatott és fordított, mennyit a szükség kivánt 
s a körülmények engedtek. Tény az, hogy a ma
gyar állam jövedelmi fölöslege tetemes összegben 
évenkint a birodalmi pénztárba folyt be. 

Ez oka, hogy se azon korszakban, melyet 
tisztelt barátom, Kállay Ödön emiitett, midőn az 
osztrák ház a spanyol és német koronákat bírván, 
a fél világ fölött uralkodott, se utóbb a közös 
ügyek és azok közös tárgyalásának eszméje nem 
merült föl. 

De midőn az 1848-ki törvények az alkot
mány korszerű átalakítását, a budget évenkinti 
megállapításának kikötésével, befejezték, akkor a 
közös ügyek és költségek is az árnyékból, mely
ben a királyi hatalom védszárnyai alatt, a prag-

matiea sanctió keletkezése óta lappangtak, elő
térbe lépve, a törvényhozástól sürgetőleg követel
tek tekintetbe vételt. 

S valóban, ha mi, s a lajtántúli népek, a bud
get megállapításának nagy jogáról lemondani haj
landók volnánk : a közös ügyek, mintegy varázs
vessző érintésére, rögtön eltűnnének az égető napi 
kérdések sorából. De mivel azt nem tehetjük, ten
nünk nem szabad, e kérdést okvetlenül meg kell 
oldanunk, nem a birodalom, de saját érdekünk
ben, oly intézményeket alkotván, melyek az 1848. 
törvényeknek t. barátom, Trefort Ágoston úr által 
oly világosan kimutatott hiányait pótolva, nekünk 
biztosítsák a befolyást, mely bennünket ez ügyek
ben megillet. 

S azon tisztelt társaink, kik a szélső bal olda
lon foglaltak helyet , mi alapon utasítják visz-
sza e befolyást? Miért ragaszkodnak mereven az 
e részben hiányos 1848-ki törvényekhez? Indo
kaik között első helyet foglal maga a sanctió 
pragmatica, melyben csak a közös fejedelem fel
séges személyében kifejezett personális uniót lát
nak ; e fölfogás súly át pedig neveli az, hogy azt az 
egész bal oldal magáévá tette. 

Azok után, miket e tekintetben már igen tisz
telt képviselőtársaink, Somssich, Szentkirályi és 
Horvát Boldizsár urak előadtak, csak egy rövid 
megjegyzésre szorítkozom, s ez az: hogy ez állam
szerződést, e százados tényt, nem lehet egy líjabb 
fogalom szűk keretébe szorítani, de megítélni kell 
azt önmagából, elfogadni kell azt minden sajátsá
gaival, minden következményeivel. 

Ezek közé tartozik alkotmányos függetlensé
günk biztosítása egy részről,ide tartozik az elválaszt-
hatlan birtoklás, a kölcsönös védelem, s az unió 
eontra vim externam más részről. 

í g y fogta föl azt az 1848-ki törvényhozás is, 
mely a birodalmi kapcsolatot és a közösen érdeklő 
viszonyok fenhangu elismerését törvényköny
veinkbe beírta. 

így fogta föl azt a 67-es bizottság is, mely 
a közös ügyek megállapításában egy hajszállal sem 
lépte át annak határait, s szabályozását mind azon 
érdekeknek, melyek ezen állam-szerződésre nem 
vitethetnek vissza, a köztünk s a lajtántuli népek 
között kötendő nemzetközi szerződéseknek tar
totta fen. 

Különben megnyugtatásomra szolgál azon ör
vendetes tény, hogy a bizottság többsége s kisebb
sége egy téren áll. Mindkettő közös ügyeket, vagy 
ha úgy tetszik, közösen érdeklő viszonyokat elfo
gad ; mindkettő a külügyeket és a közös bizton
ságnak fentartására szükséges kölcsönös védelmet 
ezek közé számítja; mindkettő az innét eredő költ
ségekről gondoskodni akar ; csak a költségek ter-

13* 
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mészetének meghatározásában, valamint a módok-
s eszközökben különböznek egymástól. 

A bizottsági többség a közös ügyekből szár
mazó költségeket közöseknek vallja, de a kisebbség, 
noha annak vezér-tagjai az albizottsághoz beadott 
különvéleményben e nézetet fejezték ki, azt nem J 
ismeri el. 

Miért teszi ezt ? Kétség kivül azért, mert tudja. 
hogy magán-jogban szintúgy mint a közéletben 
átaláuos elfogadást nyert azon elv, hogy a mi kö
zös, az közösen is elintézendő', s mert e költségek 
bár mi alakban való közös elintézését kikerülni óhajt
ván, kétségbe kellett vonnia az előzményt, melyből 
az a logika változhatlan szabályainál fogva önként 
folyna. 

E költségekre nézve azonban a kisebbség1 is 
érezte az 1848-diki törvények kifejtésének mellőz -
hetién szükségét, mert külön véleménye 28-dik 
pontjában azok tárgyalására ajánlkozik, azok elő
leges fölvetését, a magyar minisztérium által ő fel
sége többi országai és tartományai minisztereivel 
folytatandó előleges értekezés mellett, évenkint ké
szíttetni és a magyar korona országainak egyéb 
állam-költségeinek budgetjével együtt elhatározás 
végett évenkint indokolva, az országgyűlés elé ter
jesztetni kivánja, magától értetvén, hogy akkor 
a lajtántuli népek közös törvényhozása elé is 
terjesztendő volna. 

Két önálló, egymástól egészen független tör
vényhozás , mely közös költségeiknek előleges 
fölvetéséről külön tanácskoznék és külön hatá
rozna, ez oly kísérlet, mely nem történt még soha. 

Ott van Schweicz. a szabadság és ipar e régi 
menhelye, ott vannak a tengeren tul az egyesült 
amerikai államok, ez ifjú óriás, ki az anyagi érde
kek, az erő és szabadság nagyszerű kifejtése által 
az ó világot bámulatra ragadja: mind kettő köz
társaság, mindkettő alkotmányának homlokzatán 
az egyes kantonok, az egyes államok függetlensé
gének, sőt mi több. souverainitásának nagy elve 
ragyog, s mégis ezek szintúgy, mint amaz, alkot
mányaik értelmében közös ügyeiket és költségei
ket közösen intézik el. 

Ott Németországban keletkezik most porosz 
védnökség alatt az éjszaki német szövetség; tagjai 
független fejedelmek; s mégis közös ügyeik s költ
ségeik közös tárgyalása terveztetik. 

E példákat nem azért idézem, mintha akár a 
helvét, akár az amerikai egyesült államok alkotmá
nyát általunk utáuzandónak tartanám, vagy dicsér
tetni akarnám a porosz nagyravágyást, mely a 
német nemzet egységi törekvéseit saját érdekében 
kizsákmányolja, s jogtalanul elfoglal, vagy magá
nak alárendel mindent, mi hatalmi körébe esik. 
Idéztem ama példákat csak azért, hogy a kérdést 
emelhessem: nem birnánk-e mi is, Magyarország 

és az örökös tartományok, kik egy fejedelem alatt 
élünk, közös ügyeink és költségeink oly közös el
intézési alakját fölállítani, mely függetlenségünk 
megóvása mellett a birodalom érdekeit s a szabad
ság igényeit kielégítené? 

A bizottság ezt megkisérté s csekély nézetem 
szerint sikerrel; holott a kisebbség külön vélemé
nyének 27s következő pontjaiban foglalt tervezet, 
ha elfogadtatnék, kivihetetlennek és a szabadságra 
nézve veszélyesnek bizonyulna. 

Kivihetetlennek, mert alig képzelhető, hogy 
a két országgyűlés, mely között a közös költsé
gekre nézve a budget-megállapitási jog megoszla
nak, megegyezzen oly számok fölött, melyek alatt 
többnyire jelentékeny anyagi érdekek, nagy po
litikai kérdések s néha személyes törekvések is lap
pangnak. 

Veszélyesnek pedig ez által bizonyulna e ter
vezet, hogy a két országgyűlést hason joggal , *de 
az eltérő nézetek esetében minden kiegyenlítési 
eszköz nélkül mereven egymással szembe állít
ván . a budget-megállapitási jog merő ábránddá 
válik. 

S valóban összeütközés esetében nem maradna 
más mérséklési eszköz hiányában egyéb fen, mint 
hogy az egyik minisztérium az egyik képviselő
ház eloszlatására magát elhatározza. S miután a 
két országgyűlés első tárgyalása, a javaslatkészitő 
bizottság választása s működése, végre az ország
gyűlések második tárgyalásai sok időt vettek már 
igénybe, következnének az uj követválasztások, a 
két országgyűlés tanácskozásai, talán uj javaslat
készitő bizottságok választása s végre uj, második 
országgyűlési tárgyalások; s ha a kormány a kö
zös költségek budgetjének előterjesztésénél mind 
azon eshetőségeket számba nem vette, vagy számba 
nem vehette, okvetlenül megtörténnék, hogy vagy 
országgyülésileg megállapított budget nélkül sze
detnének az adók,s igy a parlamenti kormány
rendszer alapjában rendittetnék meg, vagy pénz 
hiányában az állam gépezete megállana. 

Avagy azt hiszik-e a háznak azon tisztelt tag
jai, kik a külön véleniéiyt pártolják, hogy a két 
törvényhozás bölcsesége s mérséklete azon gonddal 
törekednék e veszélyes összeütközéseket kikerülni, 
melyet a tengerész fejt ki az örvények és sziklák, 
körülhajózásában'? T. barátom Simonyi Lajos 
báró ki is fejezte e hitét, s ezt azzal indokolta, hogy 
a két országgyűlés ki fog egyezkedni, mert ki kell 
egyezkednie. Igen t. képviselőtársunk Tisza Kál
mán pedig rendes körülmények között biztos szá
mítással a két minisztérium s a korona befolyásá
tól várja az összeütközések elhárítását. Reményei
ket szivesen tenném magaméivá; de kérdem, rendes 
körülmények között élünk-e ? s még ez esetben is 
tanácsos és üdvös volna-e ily nevezetes alkotmá-
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nyos jog* sükeres gyakorlatát a törvényhozás má
sik felének, sőt egy idegen törvényhozásnak is jó 
akaratától függővé tenni? s végre ki állhat jót, 
hogy a számos pártok, melyek a Lajtán tul a poli
tikai küzdtért elfoglalják, mindegyik tetőtől talpig 
vértezve, ellenkező elvekkel, mindegyik külön 
zászló alatt és más jelszóval, hogy e pártok vagy 
azok többsége sugallatára a reactiónak. mely miatt 
most is a t. báró nézete szerint sötét gond ül ar-
czainkon, egyszerre nem egyesülnének, annak tett
leges bizonyításául, hogy a közös költségek fölött 
egymástól függetlenül intézkedő két országgyűlés 
fen nem tartható? 

S e veszélyt fokozza az. hogy a bizottsági ki
sebbség külön véleménye az arányt, melyben a kö
zös költségek általunk viselendők, hosszabb időre 
terjedő külön alku tárgyává nem teszi. Nem von
hatnák-e elleneink ily helyzetben szövetségökbe 
az anyagi érdekeket, a számító izgatás e biztos 
frigyesét? e veszélj^es téren nem ujithatnák-e meg 
a harczot minden évben, megtagadva az ö ország
gyűlésükön folyvást a javaslat-készítő bizottságok 
véleményének elfogadását mindaddig, inig czélt 
érve, a szabadságot és a birodalmat uj válságokba 
nem Bodornak ? 

Nem, nekünk nem szabad se az egyiket, se 
a másikat a véletlen szeszélyeinek, vagy elleneink 
kiszámított megtámadásainak átengedni. A római
ak egykoron bezárták Janus templomát átalános 
béke idejében: nekünk a válságok forrását kell el
zárnunk, a közös ügyek elintézéséül oly intézménye
ket állítván föl, melyek a sokáig száműzött szabad
ságnak időt engedjenek, hogy közöttünk ismét 
meghonosodjék s a sokat szenvedett nép között a 
jóllét áldásait kifejthesse. 

Mind ezeknél fogva, noha elismerem, hogy a 
kisebbség különvéleményében sok régi kívánalma 
a nemzetnek, sok nemes vágy nyert kifejezését, azt 
nem pártolhatom. 

Nem pártolom, mert az összeütközések, a föl
oszlás csiráját hordja magában, és azt elfogadva 
rósz szolgálatot tennénk a szabadságnak, melyet e 
nemzet nem fejedelmi kegyelemből bír, hanem ma
gával hozott, midőn ezer év előtt e földnek nevét 
adá, s melyet — ha a múltból szabad következte
tést vonni a jövőre — magának örök időre eljegy-
zett, nem ugyan fényes szertartással, mint egyko
ron Veleneze dogéi eljegyezték óvenkint a végte
len tenger fölötti múlékony uralmat, hanem azon 
férfias kitartással, mely meg tudja védeni azt, mit 
bír, s azon bölcseséggel, mely a változó idők igé
nyeivel meg tud alkudni. Pártolom a többség ja
vaslatát. (Éljenzés a középen.) 

Dimitrievics Milos jegyző: Szilády Áron! 
Sz i lády Á r o n : T. ház! A figyelmet rövid

séggel s őszinteséggel kívánom megköszönni. Ha 

annyira különösnek látszanék az, mivel beszédemet 
kezdeni fogom, hogy netalán a túlsó oldalon homé-
ri kaezajt ütnének rajta, legalább „risum teneatis 
amici." Felelni kívánok az igazságügyminiszter 
urnák. (Ralijuk!) A t. túlsó félnek szónokai, kik 
az igazságügyminiszter után beszéltek, többnyire 
hivatkoztak arra, hogy kevés mondani való kíván
tatik azon ügyre nézve, a melyet ők tökéletesen 
és az igazsághoz hiven kifejtve látnak. Sajnálom, 
hogy velők nem lehetek egy véleményben, és saj
nálom, hogy nekem, a ki ma ez oldalról talán utó-
só leszek a szónokok sorában, kell fölszólalnom. 
mikor hihető, hogy a következő nap competensebb 
szónokok adhattak volna erre feleletet. Azt mond
ja az igazságügyminiszter úr, hogy nem áll az. 
miszerint Magyarország csak a királylyal szövet
kezett. Én, t .ház, figyelemmel kisértem a túlsó ol
dal többi szónokainak is , ily kiindulási pontból 
mondott beszédeit, s megvallom, csodálkozással ta
pasztaltam, hogy azon 25 tulsószéíi t, szónok között. 
kik előttem beszéltek, egyetlen egy sem volt, a ki 
vezérének intését és utasítását, a melyet az én hi
tem szerint nem csupán a bécsi doctornak adott, 
követte és figyelembe vette volna. Ezen utasítás 
Deák Ferencz magasztalásra nem szorult közjogi ér
tekezésében foglaltatik, ha jól emlékszem, 71-dik 
lapján, a hol aztirja: „Hírlapokban,magánlevelek
ben lehet sorok közt is olvasni: de törvények és 
közjogi kérdések magyarázatánál semmi helye 
sincs a sorok közötti olvasásnak." Én sorok közöt
ti olvasásnak tekintem a t. igazságyminiszter úr ál
lítását, valamint nem tekinthetem egyébnek mind
azt, a mi a pragmatica sanctió magyarázására föl
hozatott a túlsó oldalról. 

Nem saját okoskodásom, nem is a t. miniszter 
urnák, vagy átalában az ellenfélnek g}rengébb ar
gumentumaiból merítem én czáfolatomat. Engedje 
meg a t. ház. hogy mellőzve mindezeket, hivatkoz
zam egyenesen a történelemre, s hivatkozzam kü
lönösen az 1722. és 23-ki országgyűlés egy pár 
napja történetének ide vonatkozó részleteire. 

Az 172 2-diki június 30-dikán elvben elfo
gadtatott a pragmatica sanctió , vagyis a női ág-
örökösödése. Ezen nap után egy hétig szünet volt, 
mi közben a király 7-dikén megérkezett Pozsony
ba. Július 7-dikétől 16-dikáig a sérelmi ügyek 
összegyűjtése és más egyéb csekélyebb fontossá
gú dolgok intéztettek el. Július 16-án azonban a 
már elvileg elfogadott nőági örökösödési törvény
javaslat hozatván a rendek elé, az egyhangúlag elfo
gadtatott. Közvetlenül, mindjárt a törvényjavaslat 
elfogadása után az elnöklő alnádor, Nagy István, 
inditványozá , hogy miután az örökösödés egyező 
rendének elfogadása következtében oly viszonyok 
merültek föl, melyek szükségessé teszik a tanács
kozást a szerződések létesítése iránt, melyekre lé-
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pendő vala <e pillanat óta Magyarország ő felsége 
többi országai- és tartományaival, inditványozá, 
mondom, hogy e szerződések létesítéséről tanács
kozzanak a rendek. Ezen indítvány ismét egyhan
gúlag elfogadtatott, s a rendek kimondták, hogy 
ezen unió érdekében működni kell, s elhatározák 
ugyanakkor, hogy ezen határozatokat a mágnások
nak be fogják jelenteni. Végeztek más egyéb 
dolgokat is, a melyek szintén a bejelentés tárgyai 
voltak, például a királynak megszavazandó hono
rárium mennyisége és a király további marasztá-
sa. A küldöttség (mely még nem vitte át a t. czik-
keket) átment a mágnásokhoz, s visszajővén je
lenté, hogy a mágnások bele egyeznek a nőági 
örökösödés oly rendezésébe, a mint az a szomszéd 
tartományokban elhatároztatott, s helyben hagyják 
a többi országokkal és tartományokkal való uniót 
illető határozatát is a rendeknek azon kikötéssel, 
„hogy Magyarország jogai és szabadságai mind
amellett fentartassanak." Ezután megjelent a mág
nások küldöttsége és sürgeté, hogy 6' felsége ma-
rasztására a küldöttség neveztessék ki, hogy azon
nal járjon el megbízatásában. Jelenté továbbá a 
főrendek abbeli vélekedését, hogy a szomszéd tar
tományokkal kötendő szerződéseket per instru
mentum pragmaticum, tehát alaptörvényileg kell 
meghatározni. De a törvényjavaslatra nézve az 
volt az üzenet, hogy mivel az ügy fontos, nem 
kell vele annyira sietni, hogy még aznap hitele
síttessék; más najora kell halasztani. Más nap, jú
lius 17-én megjelenik a rendeknél a királyhoz ren
delt küldöttség s jelenti, hogy ő felsége kinyilat-
koztatá, hogy habár fontos európai ügyek távo
zásra késztik is az országból, lélekben mindazál
tal együtt lesz a rendekkel. Megköszönte a föl
ajánlott honoráriumot, és ezt legczélszerübbnek 
látja, ha két részletben fizetik. A mi illeti az unió 
kérdését, a küldöttségnek mintegy a király vála
szát visszatükröző szavai ezek: „De unione et se-
curitate, respectu aliorum regnorum et provincia
rum, adsecurat sua majestas status: se sollicitam 
curam habituram, quatenus plenain securitatem ac 
tranquillitatem habere possint." 

Mi van mondva itt, t. ház, e szavakban? Sem
mi egyéb, mint ez. kereken kimondva: „Semmi 
gondja se legyen a magyar országgyűlésnek a 
többi országokra s tartományokra, azokról ő fel
sége gondoskodni fog, és gondoskodni fog azok 
nyugalmáról és békéjéről/' (Több hang a középen: 
Mert absoku úr volt!) 

Ezen királyi szavak hiven vannak az akkori 
országgyűlés irományaiban idézve, s onnan átvé
ve. A kij abban kétkedik, méltóztassék fölütni az 
1723-díki 129. darab t. czikketés azokat keresztül-
betüzni, akár elölről hátra, akár visszafelé: épen 
az idézett királyi válasz következtében nem fog 

találni azok közt az itt többször emiitett unió sta-
biliálása iránt egyetlen egy törvényczikket se 
azokon kivül, melyeket a pragmatica sanctió név 
alatt ismerünk, s melyekből még eddig mindig 
csak a personal-uniót következtette a magyar or
szággyűlés. 

De, hogy unió mégis van az 1723-diki törvén y-
czikkékben, mielőtt valaki fölhozná ellenem, erős
séget .hivánván abból meríteni, fölhozom én magam. 
Az 1 6 5 9 : 1 0 3 ; 1715 : 127; 1723 : 95 t.czikkeknek 
kevés különbséggel ily fölirataik vannak: „De unio
ne civitatis Crisiensis inferioris et superioris." 

Az 1723: XCV. t. ez. az elébb idézett t. ez. 
értelméhez hiven s ahhoz képest rendelkezik ujab
ban e tárgyban emez uniót illetőleg, midőn a zág
rábi püspök helyettesittetik, hogy ha akadályozva 
lenne részt venni az arra kiküldött deputatióban, 
legyen kiegészítve a küldöttség, a melynek „ante 
effectuationem unionis" kötelessége lesz megvizs
gálni és jelentést terjeszteni föl, vajon az egyesítés 
megtörténhetik-e „absque convulsione jurium imius 
vei alterius ex praeclictis cívitatibus." Ha így ér
tették az 1723-ki rendek az uniót, ha így látták 
azt véghez viendőnek ama városok egyesítésénél: 
kérdem, lehetett-e más fogalmuk azon országos 
unióról, melybe saját hazájok volt lépendő ? Ki-
vánhatták-e eonvolválni az ország jogait, mint a 
többség javaslata convolválja ? T. ház! Ezekből 
az is látható, hogy nem, mint Kaposvár érdemes 
képviselője állítja, az 1848-ki törvények, vagy 
azok készítői teremtették meg a közös ügyeket, 
ha azokat közös ügyeknek akarjuk nevezni, de 
midőn a pragmatica sanctiót az 1723-ki ország
gyűlés elfogadta, akkor minden felsőbb utasítás 
nélkül belátta szükségét annak, hogy itt szövet
kezésnek, szabad nemzetnek szabad nemzetekkel 
való szövetkezésnek van helye. 

Lehet nevezni e fölfogást alkotmányosan naiv
nak : s hogy ilyen lehetett, nem csodálkozom: hi
szen még láthatták azt, hogy midőn az 1723-ki or
szággyűlés az uralkodó nőág örökösödését nálunk 
behozta, azt 1720-ban szintén elfogadtatták az úgy
nevezett ausztriai rendekkel, melyeket még némely 
rendeleteknek meghallgatására meghívtak. Hihet
ték, minthogy volt valamely rend és képviselet az 
örökös tartományokban, hogy azok bizonyára tud
ják a felelősség terhét, mely vállaikra nehezedik, 
hazájok jogai fentartására nézve. Hivatkoztak rá, 
és nem hitték, hogy máskép lehessen velők érint
kezni, mint egyedül alkotmányos utón. 

Ebből és saját felelőssége érzetéből indult 
ki szerintem a 67-es bizottság kisebbsége, mi
dőn javaslatát olyan alakban készítette el, a 
minőben az a ház előtt fekszik, nem felejtkezvén 
meg az alapelvről, mely. ezen egyedül alkotmá
nyos felfogásnak megfelelőleg, mind a jelen, mind 
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a legközelebbi országgyűlés fölirataiban több izben 
kimondatott. 

Lehet, hogy a mi felfogásunk is naiv, de hi
szem, hogy alkotmányosan naiv leszen; és hiszem, 
hogy azzal nem fogunk magunkra se szégyent, 
se gyűlöletet vonni, sem a világ, sem a lajtán-
tuliak előtt. (A jobb oldalon: Mi sem!) 

Megvallom,t. ház,hogy mindannyi ékes szó közt, 
mindannyi szépen rendezett beszédben hijába keres
tem a fő okot, mely a körülmények tekintetbe vételé
vel talán a legigazabbnak, és bizonyára a t. túlsó oldal 
szempontjából a legdöntó'bbnek is tekinthető. Sze
rintem ez az — nem tudom máskép formulázni, mint 
igy —: el kellett készítenie az országgyűlésnek a 
többségi javaslatot, és el is kell azt fogadnia, mert 
különben nem kaptunk volna felelős minisztériu
mot (Zaj, ellenmondás)) el kellend azt fogadniok a 
lajtántuliaknak , mert különben nem fogják 
visszakapni felfüggesztett alkotmányukat. Én, t. 
ház, ily folyamában ezen dolognak nem látom a 
szabad nemzetet, mely szabad nemzetekkel fog 
egyezkedni a közös ügyek kiegyenlítése érdeké
ben ; de igenis látom azt, mit nem tagadott Kapos
vár érdemes képviselője sem, hogy absolut irány
ban haladunk. O azt mondta, hogy minden kor
nak megvannak sajátságos bűnei és sajátságos 
előnyei, és azzal vádolja a t. képviselő urat, ki 
ellen fölszólalt, hogy bizonyosan nem gondolta 
meg jól, mit mondottakkor, midőn kijelenté, hogy 
készebb volna inkább a nyers erőszak, az ököljog 
korába visszamenni. Elfogadnám a választást, s 
különböztetést , ha absolutismus és ököljog volna 
a kormányrendszernek csupán két, minden egyebet 
kizáró módja. Elfogadnám még akkor is, ha ősi alkot
mányunk ököljogon alapulna, és elfogadnám akkor, 
ha 48-ki törvényeinknek természetszerű kifejlesztése 
absolutismusra vezetne; ez azonban nem fogna oda 
vezetni, mig a 67-es bizottság javaslata természet
szerű fejlődésével a jövőben bizonyosan oda visz 
bennünket. [Igaz! abaloldalon. Ellenmondás a jobb 
oldalon.) 

Sok, sok volt mondva, t. ház, azon fel
fogásra nézve, melylyel mi a pragmatica sane-
tiót magyarázzuk, és melynek ilyszerü magyará
zatával, mi azt hiszszük, hogy megegyez a kisebb
ség javaslata. Mondva volt többek közt, hogy az 
nem törvényes. Én nem tudom, t. ház, lehet-e még 
törvényesebb valami, mint az, a minek minden 
szava nemcsak hogy a törvény betűjéhez és értel
méhez van nőve és ragadva, de melyre már egy 
praecedens is van. Az 1723-ki országgyűlés eljá
rása mutatja, hogy ha azon országgyűlésen elké
szült volna ama sokat emlegetett uniónak stabili-
sálása az 1723-ki törvényhozás által, csak oly for
mában létesülhetett volna az. a milyenbe azt a 
kisebbségi javaslat öltöztette. A 48-diki törvény-

> hozás előtt sem képzelem, hogy ne ezen törvényes 
. és alkotmányos szempont lebegett volna, midőn a 
' közösen érdeklő viszonyokról emlékezett: épen 

ugy, mint a hogy még a jelen országgyűlés is 
visszautasította most egy éve az opportunitást. 

Ezek egyszerű megjegyzéseim azokra nézve, 
miket az imént a t. igazságügyminiszter úrtól 

i hallottam. 
Mellőzve azokat, mik még ellenünk fölhozat

tak, és azon hitben lévén, hogy azokkal, miket 
fölhoztam, tehetségem szerint, egyúttal megfelel
tem azon vádak egy részére is, melyekkel ben
nünket a túlsó oldal t. szónokai jónak láttak illetni: 
elvégezném szavaimat. De nem mellőzhetem csak 
egyetlen oly megjegyzésre tenni észrevételt, me
lyet a nélkül nem hagyhatok. Az imént emiitettem 
már a koreszméket, a kor irányát, mely sajátságos 
bűnökkel és sajátságos előnyökkel van fölruházva. 

Többen a t. túlsó oldali szónokok közül meg
kísértették ezen eszmét, és az azokat említő szóno
kok ellenében czáfolólag lépni föl. A többek közt 
tegnap Gál János képviselő úr vette tüzetes czá-
folat alá azokat, miket a koreszmékre nézve Keglc-
vich gr. mondott, és azt állította átalánosságban: 
először, hogy a koreszmék rendesen nem oda fej
lődnek ki, nem oda jutnak vég kifejlődésökben, 
honnan kiindultak; nem azon czélt érik el, melyet 
kiinduláskor szem előtt tartottak és elérendőnek 
tekintettek. Fölhozta erre például a reformátiót, és 

I azt állította, hogy lám a reforniatiónak sem az volt 
! czélja, a mivé lett: czélja volt a vallás terén a te-
I kintélyek megdöntése ; és mi lett végeredménye ? 
Végeredménye lett a lelkiismereti, hit- és meggyő-
ződésbeli szabadságnak diadala. 

T. ház! Ha a logika megfordított törvényei 
szerint kellene okoskodni az embernek, akkor hi
szem , hogy ezen következtetésre jöhetnénk. Én 
nem akarom most se a t. képviselő urat, se a t. 
házat untatni hosszas bizonyítékokkal; elég lesz 
csak arra hívnom föl figyelmét a t. képviselő urnák, 
hogy tekintsen vissza azon időre, midőn a refornia
tiónak legelső halvány sugarai törtek keresztül a 
sötétségen : látni fogja legelsőbben mindjárt 1170-
Wald Pétert, az egyszerű lyoni kalmárt, ki a szent
írás olvasásából győződött meg az igazságról és az 
igazság ellenkezőjéről; a ki egyszerűségében meg
maradt és csak saját körében terjesztette az igazsá
got, nem gondolva azzal, ki hogy, hol gyakorolja 
tekintélyét, igazságosan-e vagy nem? 

E figyelmeztetés után oda fordulok, hol a leg-
kellőbben választhatom a pontot szavai czáfola-
tára. Azon szavak, melyeket erre nézve idézni aka
rok, illetőleg egy reformátor nyilatkozatának vég
szavai ismeretesek a t. ház előtt, még azon időből, mi
dőn egy év előtt az opportunitás ellen vívott harczok 
alkalmával önigazolásul pro et eontra föl voltak 
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hozva hatalmas szónukok által mindkét oldalról e 
házban. Azon szavak azok, ^képviselőház! melye
ket mondottLuther a wormsi országgyülésenMidőn 
fölszólittatott, hogy vonja vissza állításait, a csá
szár felé fordulva, ezeket monda: „Miután felséged 
egyszerű és nyilt feleletet kíván, adni fogok olyat, 
melylyel, reménylem, senkit sértem nem fogok. 
Ha csak a szentírás világos bizonyítékai, vagy 
egyéb világos okok által meg nem győzetem — mert 
én a pápáknak és zsinatoknak nem hiszek , miután 
tudva van, hogy azok egymásnak ellenmondtak és 
gyakran tévedtek—visszavonni semmit, de semmit 
nem akarok és nem fogok, mert nem tartom taná
csosnak, hogy az ember lelkiismerete ellen csele
kedjék. Itt állok, nem tehetek különben ; Isten kö
nyörüljön rajtam!" Ezek valának azon szavak, a 
melyeket mondott. 

Én rá bízom a t. képviselő úrra ezen nyilat
kozat hüvelyezését; csak egyetlen egy figyelmez
tetésre veszek magamnak bátorságot. Arra t. i., 
hogy a ki élethalál-veszély idején nem tartotta ta
nácsosnak, hogy az ember lelkiismerete ellen cse
lekedjék, annak és tanának bizonyára első és fő 
czélja volt a lelkiismereti, a hit- és meggyőződés-
beli szabadság kivívása. 

Elhagyom a többit, t. képviselőház! és mi
ntán ismét egy ily túlsó oldalról származott nyilat

kozat által eljutottam oda, hol már máskor egy jő 
barátom nyilatkozata szerint mulattattam, meg
győződésem szerint azonban csak untattam a t. 
házat, (Zaj) bocsássa meg nekem , hogy előbbi 
nyilatkozataimhoz képest közelebb térhessek, be
fejezés végett, a tárgyhoz. (Zaj.) Nekem szintoly 
erős meggyőződésem, hogy lelkiismeretem ellen 
nem tanácsos tenni. (Közbeszólás a középen: Nekünk 
is!) és hogy ahhoz képest adhassam szavazatomat, 
meggyőződésem kifejezésére szabad legyen onnan 
vennem csak pár szót, honnan máskor is — mint 
mondám — untatám a t. házat. Szavazok a kiseb-
ség javaslatára azért, mert tartok tőle, hogy eljő 
az idő, ha a többség javaslata megy keresztül, 
midőn ránk is alkalmazható lesz azon mondat, mely 
foglaltatik Esaiás prófétának 41-dik részében: 
„íme ! semmiből vagytok, és a ti alkotmányotok 

j is semmiből vagyon." (Zaj a középen.) Pártolom 
a kisebbség véleményét. (Helyeslés a bal oldalon, 

\ Zaj. Folytassuk holnap ! Folytassuk most!) 
Elnök (csönget) : Ú g y látom, a t. ház több-

| sége holnap kivánja folytatni a tárgyalást. Ennél-
í fogva a mai ülést berekesztem. 

Kérem a kérvényi bízottság tagjait, méltóz
tassanak holnap reggel 9 órakor, a ház többi tag
jait pedig, méltóztassanak 10 órakor megjelenni. 

Az ülés végződik d. u. 2 % órakor. 
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Tárgyai; Bemutattatnak : Ordas községe kérvénye úrbéri kárpótlásért; Halász Ignáczé szerződés foganatosítása iránt; 
Mémet-Párdány községé tanítója nyugdíjaztatása, iránt. A 67-es munkálat átalános tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Festetics György gr., Go~ 
rove István, Horvát Boldizsár. Lónyay Menyhért, 
Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A tegnapi jegyző 
urak fogják mú'ködésöket folytatni. A tegnapi 
jegyzőkönyv lesz hitelesítendő. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a márczms 
27-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Ónossy M á t y á s : A jegyzőkönyvnek egy 
kifejezése ellen azon megjegyzésem van, hogy ott 
az mondatik: „a 48-diki honvédhadak ellátása vé
gett ;" én pedig a tegnapi fölolvasásból úgy em
lékszem, hogy a 48-diki honvédseregnek netán 
elbénult tagjai ellátásáról és segélyezéséről van szó. 

Ocsvay Ferencz jegyző: A tisztelt képvi
selő úr megnyugtatására kijelentem, hogy az il-




