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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. 

CXII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. marczius 28-dikán 

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

Tárgyai; Bemutattatnak : 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-
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letfí törvényjavaslat kivonatát betűről betűre an
nak rubrumáról írtam le. 

Elnök: Az idő közben beérkezett irományo
kat van szerencsém bemutatni. 

Ordas, pestmegyei község elöljárói a község 
lakói által örök áron megvett földesúri birtok után 
járó úrbéri kárpótlási összeget utalványoztatni kérik. 

Halász Ignácz felső-dabasi birtokos, mint né
hai Debreczenyi Éva örökösei képviselője, a m. 
kir. kincstárral kötött szerződésök teljesittetését, 
illetőleg foganatosittatását kéri eszközöltetni. 

Német-Párdány, torontálmegyei község elöl
járói, a Tillmann János volt tanitó részére felsőbb 
rendeletek folytán kiszolgáltatni kellő terhektől a 
községet fölmenteni s nevezett tanítót állami alap
ból nyugdíjaztatni kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Folytatjuk a 67-es bizottság munkálata fö
lötti tárgyalást. 

Tóth Vilmos j e g y z ő : (xeduly Lajos ! 
Geduly LajOS (a szószékről): Amivel oly szá

mos tagtársam előttem, azzal kezdem én is monda
nivalómat, t. i. hogy érteni 'végtelen fontosságát a 
tárgynak, melynél népek és oszágok fölött vettetik el 
a koczka s tán hosszú időkre. Es valamint oly'szá-
mosan előttem, és nem tudom, hányan fogják utá
nam érezni szükség-ét annak, hogy számot adjanak 
magoknak, a közvéleménynek, azoknak, a kiknek 
bizalma ide küldte, s elvégre az utókornak s törté
nelemnek is, melynek egyik lapja általunk ezennel 
beiratik. elhatározásaink indokolásáról: úgy érzem 
e szükséget én is. Ugyanazért méltóztassanak meg
engedni, hogy elmondhassam lehető rövidséggel— 
s e részben kérem, ne ijedjen meg senki attól, hogy 
e helyre léptem — mi inditott engem arra, hogy a 
szőnyegen forgó bizottsági, illetőleg többségi mun
kálatot elfogadjam. 

Két fő ellenvetés tétetik e munkálat ellen. 
Az egyiket itt hallottuk — elismerem szívesen, a 
legtisztább hazafi érzelemtől ihletett ajkakról — 
egy hét óta lehangzani. A másik, mire a jelen dis-
cussió alatt talán a kelletinél is kevesebb te
kintet volt véve, a Lajtántulról hangzik át hozzánk. 
Az elsőnek veleje az, hogy ezen munkálatban és 
ezen munkálat által túl a rendén is sok engedményt 
teszünk; a másiké, hogy igenis keveset. Énben
nem már maga ezen körülmény bizonyos kedvező 
elővéleményt ébreszt. Ugyanis tudjuk, hogy az 
igazság rend szerint a két szélsőség közt középen 
szokott feküdni. De közelebbről is szeme közé nézve 
ezen két ellenvetésnek, az sem képes engem meg
ingatni azon hitemben, hogy jól cselekszem, ha 
ezen munkálat elfogadásához csekély szavazatom
mal járulok. 

Hogy a másodikkal kezdjem, csakugyan 
KÉPV. H. NAPLÓ. 1865,4. IV. 

úgy látszhatnék. mintha azzal foglalkozni már 
se szükséges, se méltó nem volna, miután a leg
közelebbi bevégzett tények positiónkat e részben 
igen előnyösen megváltoztatták. Megváltoztatták 
igen is , de minden megtámadáson kivülivé nem 
tették. Ne feledjük, t. képviselőház, hogy valamint 
nem régen történt, hogy a prágai országgyűlésen 
egy volt miniszter azt monda, miszerint Magyar
országgal a dualismus alapján való kiegyezkedést 
még a köníggratzi vereségnél is nagyobb szeren-
csétlensének tartaná Ausztriára nézve: úgy bizo
nyosan meg fognak újulni az ilynemű nyilatkoza
tok, s azoknak megfelelő törekvések megint, ha ezen. 
tárgy tüzetesen szőnyegre kerülend a Lajtán tul, s 
lesznek akár hányan, a kik azt, a minek elfoga
dására mi—valljuk meg őszintén — csak nagy lelki-
túsák s komoly megfontolás után határoztuk el ma
gunkat, keveselni fogják. Én nem keveslem azt, a 
mit ezen munkálat a lajtántuliaknak s az általuk 
vitatott birodalmi kapcsolatnak nyújt : nem ke
veslem azért, mert ennél többet jogosan tőlünk 
senki nem követelhet; nem keveslem azért, mert 
ennél többet követelni, magára a monarchiára nézve 
nem volna üdvös: mert a ki ennél többet köve
telne, az nem egyesíthető elemeket akarván egye
síteni, lehetetlenségeket lehetőkké tenni, a monar
chiának nem használna, de ártana; a mint hogy 
szomorú tapasztalás bizonyítja, hogy hasonló in-
tentiók s törekvések ezen, az isteni gondviseléstől 
annyira megáldott országokat csaknem a vég rom
lás széléhez juttatták már. 

Ausztriának sok statusféríiai voltak , kik a 
magok korában többé kevésbbé nagyoknak tar
tattak. Én azt hiszem, hogy a ki egyfelől Magyar
országgal, másfelől az örökös tartományokkal a 
maga módja és geniusa szerint elbánva, ezeket egy 
magasabb harmóniába fogja tudni egybehozni — 
és adjunk hálát Istennek, hogy végre valahára ily 
államférfiúi jelenség mutatkozni kezd — a z lészen 
Ausztriának első nagy államférfia. 

Meg lévén ekként nyugtatva magamban az iránt, 
hogy a szőnyegen levő munkálat a birodalmi kap
csolatnak nem nyújt kevesebbet, mint mennyi azt 
igazság szerint megilleti, és mennyit annak saját java 
megkíván: a második kérdésmerül föl előttem: vajon 
nem nyujt-e többet, mint a hazánk iránti köteles
ség nyújtani megenged? Ezen t. oldalról az mon
datik, hogy igen, és épen azért ezen munkálat el
szántan és elhatározottan ostromoltatik is. Az ost
romban, ha nem tévedek fölfogásomban, fő táma
dó fegyverül azon thézis használtatván, hogy ezen 
munkálat tűimen vén azon, mi az eddigi törvények
ben, kezdve a pragmatica sanctiótól egészen a 48-ki 
törvényekig, meg van állapítva, azt épen azért 
elfogadni nem szabad. Föltéve, hogy ez így volna, 
én nem gondolom, hogy azért ezen munkálat el 
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nem fogadhatóvá lenne. Hiszen, t. ház! a mint már 
többszörösen ki is volt emelve, a törvényhozásnak í 
nem az a föladata, hogy a fenálló törvényeken 
soha tul ne menjen, hogy egyszer mindenkorra 
azokhoz légyen lekötve és lebilincselve — ez azon 
közegeknek tiszte, melyekre a törvények alkalma
zása van bizva —; a törvényhozásnak föladata épen 
az, hogy a fenálló törvényeket a mindenkori idő
viszonyok kellékeihez idomítsa, a mint hogy ezt a 
magyar törvényhozás — miként ezt Bánó József, 
Szentkirályi Mór t. képviselőtársaim és mások is 
szintoly igazán, mint szépen fejtegették, és úgy hi
szem, hogy nem fogja senki kétségbe vonni, hogy 
jogosan—tette is. A törvényhozásnak, mintsouverain 
hatalomnak, minden szabad, természetesen azon 
egy kikötéssel és megszorítással, hogy soha ne 
tegyen olyast, mi a hazára nézve káros és veszély
hozó lenne. 

De épen az mondatik ezen t. oldalról, hogy a 
mit e munkálat czéloz. az e hazára nézve káros 
lesz: mert — és ezen hazafiúi aggodalom vonul 
keresztül vörös fonal gyanánt mindazon lelkes elő
adásokon, melyeket ez oldalról hallottunk — mert 
általa a haza önállása lesz veszélyeztetve. 

Onállás! beesés tulajdon; és valóban én magam 
is, ha úr lehetek a magam házában, nem szeretnék 
zsellérré aljasulni. De vajon félhető-e ez, t. képviselő
ház! ezenmunkálat folytán hazái ikra nézve? Ha önál-
lásiiak valamely elszigetelt,elkülönzött szirten való ál- I 
lást nevezünk, hol az embersenkivel és semmivel nem 
érintkezik: akkor igen. De ha önállásnak azt vesz-
szük, hogy habár érintkezem másokkal, de azért 
rólam és ügyeimről nélkülem senki se intézked
hessek: akkor nem. 

Korunk jellemző vonása az egyesülés szelle
me. Ha már állana az, hogy a ki valakivel bizo
nyos czél elérésére szövetkezik, az által elveszte
né önállását, akkor én valóban nem tudnám meg
fogni, hogyan tehetett ezen egyesülési szellem épen 
korunkban és épen hazánkban is, különböző tere
ken, a tudomány, a művészet, az ipar, a kereske
delem terén oly nagy vívmányokat. azon korban, 
hol az önérzet az emberekben bizony nem lett tom
pábbá, de sőt élénkebbé, sőt élesebbé, mint volt 
hajdan. Épen az által, hogy valaki másokkal szö
vetkezik, szilárdítja meg gyakran önállását, mely 
ha magára maradna, tán veszélyeztetve lett volna. 
És nem egy családapa ép az által mentette meg 
házi önálló lételét, hogy jóakaró barátokkal szö
vetkezett, kik őt bajaiból kisegítek. 

Ehhez képest én azt hiszem, hogy mi, midőn 
némely dolgainkról való rendelkezést nem mások
nak, nem, miként mondták, idegeneknek adjuk át, 
hanem azokról továbbá is magunk rendelkezünk, 
azon különbséggel, hogy ezen dolgok közösen il

letvén bennünket másokkal, a mint mi azokba 
bele szólunk, úgy azon másoknak is engedünk 
aránylagos beleszólást: valóban ezzel hazánk ön
állását föl nem adjuk. Hogy ez által némely dol
gaink kezelésében egy külön módozat fog behozat-
tatni és viszonyunk az örökös tartományokhoz né
mileg megváltozni s szorosabbá válni: az nem ta
gadható ; valamint nem tagadható az is, hogy ezen 
módozat a maga nemében sajátszerű, szövevényes, 
rendkívüli. 

Ámde kérdem, nem rendkívüli, a maga ne
mében páratlan politikai lény-e ezen monarchia 
átalában"? 

Az éjszaki német parlamentben a minap egy 
szónok azt monda: nagy népek nem másolnak. 
Epén az volt, t. ház, eddig is a baj és szerencsét
lenség, hogy Ausztriának státusférfiai igen is so
kat másoltak, hogy p. o. a központositási rendszert, 
mely más homogén elemű államokban az erő eme
lésére szolgálónak bizonyult, be akarák ezen hete
rogén elemű államtestbe is hozni. A statnsbölcse-
ség véleményem szerint nem abban áll, hogy va
lamely, bizonyos helyen jónak bizonyult rendszert 
mindenütt behozzunk, hanem abban, hogy fölis
mervén a reális és természetes tényezőket, ezekhez 
illő rendszert keressünk, s ok- és czélszerüen alkal
mazzuk. 

A kérdés tehát az , hogy ezen, a munká
latban javaslott, bár sajátszerű módozat, a delegatió 
institutiója, ezen, hogy úgy mondjam,szorosan vál-
hoz vállvetés a mi viszonyainkban szükséges és 
hasznos-e? Én azt hiszem, hogy igen. És ha ebben 
van valamely áldozat, azt mi nem mások kedveért, 
nem valamely szeszélyből, s nem valamely meg
gondolatlan előszeretetből a lajtántuliak, vagy akár
ki iránt, hanem, a mint, ha jól emlékezem írefor t 
képviselőtársunk monda, saját magunk érdekében 
hozzuk. Annyira el volt már mondva, és annyira 
érezzük mindnyájan ennek igazságát, hogy való
ban, t. képviselőház, nem mondok egyebet loeus 
communisnál, midőn ismétlem én is, hogy Európa 
egén nagy zivatarok vannak közel kilátásban. A 
ki ezek közepett s ezek folytán nekem egy más 
alternatívát tud mutatni, mint ezt: vagy Ausztriá
val, vagy az éjszaki sötét óriás vaskeze alatt: an
nak én szívesen kész leszek tanácsát követni, hogy 
tartsuk tehát magunkat minél nagyobb elszigetelt
ségben és minél nagyobb elzártságban. Részemről 
hiszek ugyan a civilisatió, hatalmában, hiszem, hogy 
a civilisatió és szabadság napja ki fog sütni éjsza
kon is; de mire ez bekövetkezhetnék, akkor hazánk 
régen meg fogott szűnni lenni ezen magyar haza, 
melynek lételével szivünk, eszünk, egész valónk 
minden szálaival annyira egybe vagyunk nőve. 

Nagy államok is náloknál még nagyobb álla
mokkal, vagy legalább hasonerejüekkel keresnek 
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napjainkban szövetséget, e nélkül nem érezvén ma
gokat tökéletesen biztosaknak. 

Én valóban nem tudom belátni, miért taszíta
nék el mi magunktól a szövetséget oly népekkel, 
melyekhez százados történelmi multunknál fogva 
amúgy is oly közel állunk. Azért, mondják vagy 
gondolják talán némelyek magokban, mert (tartóz
kodnám kimondani e szót, ha a közhir azt egy igen 
magas állású és igen hatalmas egyénnek nem tenné 
szájába) „mert — úgymond — hullával szövet
kezni nem tanácsos." Ha ama magas állású és 
nagyhatalmú egyén csakugyan monda e szót, ak
kor azon testbe, melyről monda, minket beleértett. 

De ily kétségbeesetten, t. ház ! hála Istennek 
nem állunk még; nem hulla, hanem — fájdalom •— 
igenis két beteg ember vagyunk: mi is, az örökös 
tartományok is. Már én nem tudom, mi itt eszélye-
sebb: ha azt mondjuk egymásnak részvétlenül és 
érzéketlenül: gondoskodjék kiki magáról; vagy 
pedig azt: bennem is van egy kis erő, benned is 
van egy kis erő, segítsünk egymásnak, ápoljuk 
egymást,igytalánmindketten fölépülhetünk még—? 

Hogy bezárjam beszédemet: a czél, melyre tö
rekszünk, mindkét oldalon ugyanaz, t. i. a haza 
megtartása. (A hal oldalra mutatva:) Ezen t. oldal 
azt hiszi, hogy e czélt úgy éri el, hogy, ha a mun
kálatot el nem fogadja; (A jobb oldalra mutatva:) 
ezen t. oldal és vele együtt saját csekélységem is 
azt hiszi, hogy ügy éri el, ha elfogadja. Én tehát 
azt elfogadom. (Helyeslés a középen.) 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő : Ács Károy ! 
ÁCS K á r o l y : T. képviselőház! Ha ezen küzt 

delemben, mely az előttünk fekvő vitatárgy fölöt 
közöttünk kifejlett, úgy szólván utolsó emberg, 
körömszakadtáig ki akarunk tartani, hetek folyhat
nak el, mig a minisztérium azon helyzetben ér-
zendi magát, hogy legalább a municipiumok élet
be léptetéséhez vezető intézkedéseket megtehesse ; 
pedig tagadni nem lehet, hogy az ország lakossága 
már kínos türelmetlenséggel várja az alkotmány 
mai napig függőben tartott lényeges részeinek mi
előbbi tettleges helyreállítását. Combinálva rende
zetlen és készületlen állapotunkat az Európában 
tornyosuló bonyodalmakkal szemben , bátran ki 
merem mondani azon nézetemet, hogy nemzetünk
re, melyet a hosszú ideig fenálíó átkos provisorium 
nagymértékben megrongált és hátravetett, az idő
nyerés nem pénz, hanem ennél több: a lenni kér 
dése. 

Meglehet, hibásan, de igy fogván föl a dol
got, miután némely előttem nyilatkozott képviselő
társaim a kisebbség munkálatában kifejtett elve
ket, melyeknek alkalmazása által én mind a ki
egyenlítést elérhetőnek, mind a nagyhatalmi állást, 
mind hazánk függetlenségét biztosítottnak látom, 
az általok fölhozott érvekkel — véleményem szerint 

— kellően fölvilágosították: hosszasb beszéddel se az 
utánam következő szónokoknak, se az átalános 
vita befejezésének praejudicálni nem akarok ; 
mindössze is egy igénytelen észrevétel megtéte
lére szoritkozandom. 

Szentkirályi Mór tisztelt képviselőtársam, ész
tehetségének éles és fényes fegyverével a többség 
munkálatát védelmezvén, többek közt a következő 
szavakat mondotta: „Nézetem szerint a független
ség nem szenved csorbát az által, ha két ország 
közös érdekű ügyeinek közös kezelését kölcsönös, 
szabad megegyezéssel elhatározza. Például, senki 
sem állitotta, hogy a német szövetséges államok, 
midőn vámszövetségre léptek, s azon szövetségi 

I közös ügyeknek kezelését kölcsönös beleegyezés-
J sel elhatározták, állami fOggetlenségökben csorbát 
j szenvedtek volna." 

E szavakra nem az én gyönge logikám, ha
nem a Németországban porosz hegemónia alatt 
bekövetkezett tények erős logikája adja meg a 
czáfolatot. Megengedem én, hogy némely német 
állam kormányának akkor, mikor a német vám
szövetségbe lépésre bona fide ráadta fejét, esze 
ágában sem volt azon eshetőségre gondolni, hogy 
a nemzetgazdasági téren való egyesülés majd idővel 
az egyes államok politikai függetlenségének csor
bulását, sőt a kormányzási és közigazgatási unifi-
catiót vonhatja maga után; és mégis, hogy ez az 
ő számításukon kívül, sőt annak ellenére valóság
gal részben már megtörtént, részben pedig meg 
fog történni, ahrposan, úgy hiszem, vajmi kevesen 
vonhatnák kétségbe. 

A franczia törvényhozó testület f. hó 16-kai 
ülésében Rouher államminiszter, Thiers azon vádja 
ellenében, hogy a mostani kormány, noha tehette 
volna, még sem gátolta meg a tavaly lefolyt há
ború kitörését, a német egységi mozgalmak kelet
kezésére vetvén egy visszapillantást, azt fejtegette, 
hogy azok sokkal régebb idő óta léteznek, mint
sem a jelenlegi kormány útjokat állhatta volna, 
és hogy azok épen a nemzetgazdasági egyesülés
sel vették kezdetöket. Állítása támogatására kö
vetkező két rövid idézetet használt. Dr. Bowring 
a Zollverein jelentéstevője, a vámegység követ
kezményeit fejtegetvén, igy nyilatkozik: „Német
országban átalános vélemény a „Zollverein"-ra 
nézve, hogy ez a legelső lépést képezi a népek 
germanizatiója útján, az érdekek közössége által a 
kereskedelmi és iparbeli kérdésekben, egy egysé
ges politikai nemzetiség alakításának útját egyen
gette, legyőzte a localis előítéleteket és szokáso
kat, és azokat a német nemzetiség tágabb és erő-
sebb elemeivel helyettesitette." Továbbá egy 
franczia publicistának régibb időben mondott kö-

l vetkező szavait idézte: „ E g y vámvonallal és egy 
>s vámtörvény könyvvel, egy súly- és egy mértékkel. 
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egy pénzrendszerrel, és a mi a vámokat illeti, egy 
budgettel birni: más-e ez, mint előkészíteni azt, 
hogy az illető népek, egy többé vagy kevésbbé tá
volabb időben, de bizonyosan egy nemzetté vál
janak ?* 

E két idézetből következtetést vonni a tisztelt 
képviselőház bölcseségére bízván, bezárom rövid 
beszédemet, annak egyszerű kijelentésével, hogy a 
részletes tárgyalás alapjául a kisebbség javaslatát 
fogadom el. [Helyeslés balról.) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Deák Ferencz! (Hall
juk ! Halljuk !) 

Deák E e r e n c z : Tisztelt ház! {Halljuk! Hall
juk!) Azon fontos kérdések, melyek fölött jelenleg 
tanácskozunk, valószínűleg elhatározó befolyással 
lesznek hazánk jövőjére. Vitatkozásaink tehát rö
videk nem lehetnek. 

Nem új előttünk e kérdések lény ege. Közel két 
éve már, hogy az alapeszmék szóba hozattak, hó
napök óta közkézen forog a 15-ös bizottság ja
vas la ta^ hat hete már, hogy a 67-es bizottság be
végezte nyilvános tanácskozásait. 

Időnk is volt tehát, de valóban okunk is volt 
arra, hogy a munkálatot egészben s minden ré
szeiben higgadtan megfontoljuk. 

Megfontoltam én is e kérdéseket minden ol
dalról ; számot vetettem magammal mindazon ag
godalmakra nézve, melyek egyik vagy másik rész
ről, fölmerültek, s azon következésekre nézve, me
lyek e kérdéseknek egyik, vagy másik módon le
endő eldöntéséből származhatnak. E megfontolás
nak eredménye lett azon meggyőződésem, hogy a 
67-es bizottság többségének javaslata a f enforgó 
nehéz kérdések békés kiegyenlítésének oly mód
ját foglalja magában, mely helyzetünkben s 
a jelen viszonyok között leginkább czélszerü, s 
valószínűleg kivihető is. (Elénk helyeslés a kö
zépen.) 

Nem azért szólalok föl , mintha számítanék 
arra, hogy előadásom e ház tagjainak nézetét más 
irányba vezetendi, mert tudom, hogy kiki komoly 
megfontolás után már elhatározta véleményét, s 
követni fogja saját meggyőződését s lelkének bel
ső sugallatát. Fölszólalok mégis, hogy elmond
jam a t. ház előtt, s elmondjam az ország előtt 
azon okokat, melyek véleményemet elhatározták. 
(Halljuk! Halljuk íj 

Nagy részben olyanokat fogok talán mon
dani, miket én is, más is e házban már fölhoztunk. 
De mégis elmondom azokat, mert okaim lánczola-
tához tartoznak és meggyőződésem alapjául szol
gálnak. 

Magyarország közjogának történelmében leg
fontosabb korszakot képez azon átalakulás, mely 
1847—48-ban tétetett, mert e nélkül a kornak 

igényei s a fejlődő eszmék hatalma rég elsöprői
tek volna alkotmányunkat. (Középen" Ugyvan!) 

Ha akkor az országgyűlés, ragaszkodva ősi 
aristokratikus intézményeinkhez, szabaddá nem te
szi a népet s a földet, nem osztozik a néppel jo
gokban és terhekben. ha szélesebb alapra nem 
fekteti az alkotmányt : a ránk következett nehéz 
évek súlyát el nem bírtuk volna, s összeroskad
tunk volna a szenvedések alatt a nélkül, hogy a 
művelt világ szánalma és részvéte kisérné végsü-
lyedésünket. (Helyeslés a középen.) Ezen átalaku
lást össze fogja kötni a történelem azon férfiúnak 
nevével, ki azt 48-ban megindította és ernyedet
len erélylyel keresztülvitte. (Éljenzés.) Daczára a 
bekövetkezett szerencsétlen eseményeknek müvé
nek ezen része fönmarad és fen fog maradni, mig 
nemzetünk él és országunk áll, s ahhoz a ^nemzet 
emléke és hálája lesz mindig csatolva. (Éljenzés.) 

De az 1847 és 48-ki törvények ezen átalaku
lást be nem végezhették. Csak az alap volt letéve, 
s a további fejlődés a legközelebbi országgyűlés 
föladata lett volna. Magok azon országgyű
lésnek rendéi tudták és érezték ezt, midőn első 
föliratuk után néhány nappal, márczius 18-án egy 
ünnepélyes nyilatkozatban azt jelentették ki, hogy : 
„A jelen országgyűlést nem tartják hivatva lenni 
arra, hogy mind azon törvényeknek részletes ki
dolgozásába és megállapításába ereszkedjék,melyek 
a nemzet boldogságának fölvirágozására ata Iában 
szükségesek, sőt ugy vannak meggyőződve, hogy 
törvény által meghatározván az alapokat, melye
ken a képviseleti rendszer szerint néhány hónap 
alatt Pesten tartandó országgyűlés alakíttassák, 
mindazon törvényeknek alkotása, melyek az or
szág belbékéjének s a nemzet szabadságának biz
tosítása végett rögtön intézkedést nem kivannak, 
az ezen Pesten tartandó nemzeti gyűlésre ha-
lasztassék." 

Mutatja említett törvényeink szövege is, hogy 
azok egy része részletesebb kifejtésre vár, és hogy 
sok viszonyok, melyek azokban csak emíitte tnek, 
szabatosan nincsenek meghatározva. Ezek közé 
tartozik kétségtelenül azon viszony is, melyben ő 
felsége többi országai irányában állunk. 

A 4&-ki pesti országgyűlés szívesen folytatta 
volna az elkezdett munkát és tovább fejlesztette 
volna a megkezdett átalakulást. De elleneink fegy
verrel támadták meg ezen kezdetet és nekünk a 
szükséges fejlesztés helyett védenünk kellett a 
meglevőt. A munka fenakadt, és épen azok vetették 
szemünkre, hogy ama törvényeink hiányosak, kik 
ezen hiányoknak czélba vett pótlásában fegyver
rel gátoltak bennünket. (Élénk tetszés.) 

A küzdelem szerencsétlen véget ér t ; alkotmá
nyunk fölfüggesztetett, és mi számos évekig az 
absolut hatalom súlya alatt szenvedtünk, mely-
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nek fonákul vezetett kormánya fölemésztette anyagi 
erőnk nagy részét anélkül, hogy a birodalom töb
bi részeinek fölvirágzását elősegítette volna. (He
lyeslés.) 

Tizenkét hosszú és nehéz év után elhatározta ő 
felsége, hogy alkotmányos úton fogja népeit kor
mányozni ; de fájdalom ezen szép szándok sikere 
meghiúsult, mert félszeg volt az intézkedés, mely-
lyelezen szándékot életbe akarták léptetni, és ma
gában hordotta magvát a sikertelenségnek, mely 
minden félszeg intézkedésnek átka szokott lenni. 
{Tetszés.) Azon ünnepélyes alapszerződés, mely alkot
mányunkat biztosította, a sanctió pragmatiea, lé
nyegében ignoráltatott, és fölfüggesztett alkotmá
nyunk helyett más alkotmányt akartak nekünk 
octroyálni, mely merőben ellenkezett ősi alkotmá
nyunkkal. 

Mi ezen octroyált alkotmányt el nem fogadhat
tuk, a sanctió pragmaticát mellőznünk szabad nem 
volt, s a 61-diki országgyűlésről fölküldött két föl-
iratunkban kifejtettük az ország jogait és bebizo
nyítottuk ügyünk igazságát. Ez volt a 61-diki or
szággyűlés föladata és ezen föladatát hiven telje
sítette. Föliratainknak nem sikerült ugyan kivívni 
akkor alkotmányunk visszaállítását; de ügyünknek 
bebizonyított igazsága előtt elnémult a jogvesztés
nek fonák elmélete, melyből előbb kiindultak, és 
ezen elmélet ellenünkben, se itt, se másutt többé 
viszhangra nem talált. Azonban bebizonyított igaz
ságunk sem menthetett meg bennünket attól, hogy 
ismét absolut kormány alá ne kerüljünk s a pro-
visoriumok egymást váltó rendetlenségei ne nehe
zedjenek ránk. Fölhagytak ugyan a jogvesztés el
méletével, de azt hozták föl ellenünk, hogyha jo
gaink kétségtelenek és ügyünk igazságos volna is, 
alkotmányunkat a 48-diki események után s a 48-
diki törvények szerint visszaállítani nem lehet, mert 
ezen visszaállítás a birodalom fenállásának bizton
ságát veszélyeztetné. Nem csak elleneink itt, ha
nem a külföldön is számosan hitték és vitatták, 
hogy a mi kívánalmaink teljesítése a birodalom 
biztonságával ellentétben áll és ezen kívánalmak 
megtagadása a birodalom fentartásának életföl
tétele ; midőn tehát a fejedelem ezen kívánalma
kat megtagadja, önmagát védi és összes biro
dalmát. Hasonlók valának ő felségének is aggo
dalmai ; és az ő megnyugtatása, az ő beleegyezése 
nélkül reményünk sem lehetett, hogy békés úton 
a fölfüggesztett alkotmány ismét visszaállíttassék. 

Fölhozták sok oldalról ellenünk azt is, hogy 
Európa, vagy annak legalább legnagyobb része 
az osztrák birodalom fenállását politikai szükség
nek tekinti; azon kívánalmainkban tehát, me
lyek ezt veszélyeztetnék,és e miatt Európa közvéle
ményével és érdekeivel ellenkezésben állanának, 
annak se részvétére, se támogatására nem szá

mithatunk. Nem felelhettük mindenkor azt, hogy 
mi nem törődünk a birodalom fenállásával, nem 
törődünk Európa közvéleményével , magunk is 
ki fogjuk vivni, ha kell, erővel is, mit tőlünk 
békés úton megtagadtak. Ezt mondani se erőnk, 
se akartunk nem volt. (Elénk helyeslés a középen.) 

E helyzetben csak három út állott előttünk: 
vagy fegyverrel vivni ki jogainkat; vagy várni a 
véletlentől és oly eseményektől, melyeket se elő
idézni, se irányozni és vezetni képesek nem va-
lánk; vagy arra törekedni, hogy meggyőzzük a fe
jedelmet és az el nem fogúit közvéleményt arról, 
miszerint alkotmányunk visszaállítása a biroda
lom fönállásának biztonságával is öszhangzásba 
hozható. 

Fegyver és forradalom még a siker reménye 
mellett is oly eszköz, melyhez csak a kétségbeesés 
küszöbén nyúlhatna a nemzet. (Elénk helyeslés.) 
És annyi szenvedéssel, annyi veszteséggel jár, 
hogy azt még áldozattal is kész kerülni az, kinek 
szivén fekszik a honpolgárok sorsa. (Tetszés.) Nem 
szükséges megemlítenem, hogy e veszélyes eszköz
nek sikere is helyzetünkben a lehetetlenségek kö
zé tartozott volna. 

Bizonytalan eseményektől várni a kétes jö
vendőt, és e közben a nemzet erejét, jóllétét, bizo
dalmát és reményét napról napra mindinkább 
enyészni engedni: helytelen, sőt káros számítás 
lett volna, mert könnyen megtörténhetik vala, hogy 
a várt esemény be nem következik, vagy majd 
akkor következik be, mikor a segély elgyengült 
nemzetünkre már késő. (Hosszas, élénk éljenzés a 
középen.) 

Nem vala tehát egyéb hátra, mint a harm a-
dik módot megkisérleni. Tartoztunk ezzel hazánk
nak, melyet egyrészt a forrongások és kétes ered
ményű véres harczok veszélyétől megóvni, más
részt a fokonkint inkább érezhető sülyedéstőí meg
menteni kötelességünk volt. (Ügy van .') 

Összehívta ő felsége a jelen országgyűlést, 
és trónbeszédében határozottan félre vetve a jog
vesztés káros elméletét, a pragmatiea sancti ót tűzte 
ki nekünk is kiindulási pontul ; fölszólított, hogy 
a birodalom fentarthatásának biztonságára vo
natkozó aggodalmait szüntessük meg, és terjesz-
szünk elő czélszerü javaslatot a pragmatiea sanctió 
értelmében köztünk és ő felsége többi tartó mányai 
közt létező közös ügyek szabatos meghatározására 
és mikénti kezelésére nézve. 

Valamint az 1861-ki országgyűlésnek föladata 
volt kifejteni az ország jogait, bebizonyítani ügyünk 
igazságát: ugy a jelen országgyűlésnek föladata 
sikert szerezni az igaz ügynek az által, h ogy meg
mutassa, hogy alkotmányunk visszaálli tása a bi
rodalom fenállásával is öszhangzásba hozható, 
szóval, föladata megszüntetni a fejedelem aggó-
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dalmait és ez által az alkotmány visszaállítását 
békés utón lehetővé tenni. (Ugy van! a középen.) 

Országgyűlésünk e föladatát tejesen fölfogta 
és egy 67 tagból álló választmányt küldött ki a 
kivánt javaslat elkészítésére. Mi, kik e bizottság
nak tagjai valánk, teljesítettük megbízásunkat; a 
pragmatica sanctioból indultunk ki, mert azt te
kintettük legbiztosabb . sőt egyetlen jogalapnak 
a közös viszonyok meghatározására. 

E javaslatunk a t. ház előtt fekszik. Nem ál
lítjuk mi, kik. mint a bizottság többsége, azt ké
szítettük, hogy müvünk tökéletes. Tudjuk, hogy 
annak hiányai vannak; de ezélszerübbet, mely 
helyzetünkben gyakorlatilag is kivihető lett volna, 
készíteni nem tudtunk. (Ugy van ! Helyeslés.) 

Több ellenvetések és aggodalmak merültek föl 
vitatkozásaink folytán e javaslat lényeges pontjai el
len. Méltánylom minden honfinak aggodalmát, ki az 
ország sorsát elhatározó fontos ügyekben, a tárgy
nak másik oldalát megvizsgálva, nehézségeket 
keres és talál, és azokat a törvényhozás terén 
figyelmeztetésül előadja. Hiszen ez is teljesitése a 
hazafiúi kötelességnek, és igen természetes, hogy a 
féltett kincsnek megőrzése sok óvatosságot igényel. 
De engedje meg a t. ház, hogy ezen ellenvetések 
és aggodalmak lényegesebb részére megtehessem 
én is ellenészrevételeimet. (Elénk fölkiáltások: 
Halljuk!) 

Azt mondják némelyek: a pragmatica sanctió 
köztünk és ő felsége többi országai között csak 
personál-uniót hozott létre és ez nem terjed ki 
egyébre, mint egyedül a trónöröklés megállapítá
sára ; közös ügyek tehát nem is léteznek. 

Igen is personál-unió az , melyet a pragma
tica sanctió létrehozott; de a trón öröklésen kívül 
még az is benne foglaltatik ezen ünnepélyes alap
szerződésben , hogy mind Magyarország és az 
ahhoz kapcsolt részek és országok, mind ő felségé
nek többi országai és tartományai ugyanazon kö
zös uralkodó által föloszthatlanul és elválaszthat-
lanul együtt birtoklandók. Midőn az ország ezen 
elvet kimondotta, magára vállalta egyszersmind 
azon kötelezettséget, hogy ezen föloszthatatlan és 
elválaszthatlan birtoklást fen is fogja tartani , kü
lönben ezen elvnek kimondása csak üres szó lett 
volna. A föloszthatatlanság és elválaszthatatlan-
ság föntartása pedig magában foglalja annak, ha 
megtámadtatik, fegyveres megvédését is. A prag
matica sanctió tehát, midó'n, a trónörökléshez köt
ve, az elválaszthatlanság és föloszthatlanság elvét 
kimondotta, kimondotta egyszersmind a védelmi 
kötelezettséget. Nevezze bárki , ha tetszik, ezen 
kötelezettséget nem personál, hanem reál-uniónak : 
én azt a personál-unióhoz kötött és most kifejtett 
föltétel egyenes következésének tartom. De bár-
minek nevezzük azt, annyi mindenesetre igaz, I 

hogy az határozottan ki van mondva a pragmatica 
sanctióban. (Ugy van! Helyeslés a jobb oldalon.) 

Egyébiránt az 1848-diki 3-dik t. czikknek 
I 13-dik szakasza is világosan elismeri, hogy köztünk 

és ő felségének többi országai közt csakugyan lé
teznek közös viszonyok; azt pedig senki — ügy 
hiszem — állítani nem fogja, hogy az ott említett 

j közös viszonyok egyedül a trónöröklésre vonat-
j koznak: hiszen az említett törvény a fejedelem 
| személye melletti miniszterre bízza, hogy ezen 

viszonyokra nézve Magyarországot képviselje; a 
trónöröklés pedig rég elhatározott dolog, az kér
dés alá nem is jöhet , az szakadatlan folyamatá-

i ban semmi képviseletet nem tett szükségessé. 
Egyébiránt maga az 1847—48-diki ország-

| gyűlés is így fogta föl a pragmatica sanctió értel-
: ni ét. Ugyanis azon föliratában, mely az 1848-diki 
törvények alapjául szolgált, a márczius 14-dikei 
föliratban azt mondták az ország rendéi: „A leg
újabb időkben kifejlett események mulaszthatatlan 
kötelességül teszik figyelmünket azokra fordítani, 
miket felséged uralkodóháza iránti hűségünk, az 
összes birodalom iránti törvényes viszonyaink és 
hazánk iránti kötelességünk megkíván." És ugyan
azon fölirat folytában ismét azt mondják : „E te
kintetben lehetetlen aggodalommal nem tapasz
talnunk a nyugalom bomladozásának azon jeleit, 

j melyek a pragmatica sanctiónál fogva velünk 
| egyesűit birodalom némely részeiben mutatkoz
nak." íme ezen fölirat is az összes birodalomról 
és ezen birodalom iránti törvényes viszonyainkról 
szól; aggodalommal említi a nyugalom bomlado
zásának jeleit a pragmatica sanctiónál fogva ve
lünk egyesűit birodalom némely részeiben. Kér
dezem : egyedül a trónöröklési viszonyra vonat
koznak ezek? Hiszen az bomladozni akkor sem 
kezdett, annak megállapított rendje fenyegetve 
nem volt. (Elérik tetszés a középen.) 

Léteztek tehát és léteznek közös viszonyok; 
és ha azok csakugyan léteznek, nem természetes-e, 
hogy azon ügyek is közösek, melyek ezen viszo
nyokra vonatkoznak vagy azokból erednek? (Föl
kiáltások a középen: Ugy van!) Közös viszony kö
zös ügyek nélkül se az állam, se a magánosok 
életében nem igen létezhetik. 

Azt mondják, hogy eddig is voltak közös 
viszonyok és mégsem léteztek közös ügyek. Bo
csánat, uraim , ez tévedés. Azon ügyek , melyek 
e közös viszonyokból származtak, eddig is közös 
ügyek valának, csakhogy tárgyalásuk történt 
más alakban. Eddig ő felségének többi országai 
nem birtak alkotmánynyal , az ö érdekeiket irá
nyunkban is a fejedelem képviselte ; midőn tehát 
azon ügyeket , melyek a közös viszonyokra vo
natkoztak , a magyar országgyűlés a magyar ki-
rálylyal tárgyalta: ugyanazon magyar király, 
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mint egyszersmind amaz országoknak fejedelme, 
figyelembe vette azok érdekeit is , és ő képviselte 
azok részéről e tárgyalásoknál a közösséget. (He
lyeslés a középen.) 

Tekintsünk bár végig az országgyűlési föl
iratokon és válaszokon, sok helyütt föltaláljuk 
világos nyomát annak, hogy a magyar király az 
ország valamely kívánaténak megtagadásánál 
egyenesen örökös tartományainak érdekeire hivat
kozott , melyeket ő képviselt. De most már azon 
országok is alkotmánynyal lesznek fölruházva, 
nem fejedelmök, hanem ők magok fogják kép
viselni saját érdekeiket azon ügyekre nézve is, me
lyek a velünk közös viszonyokból származnak. 
Akarhatjuk-e, hogy ők e jogét ne gyakorolhas
sák ? 

A közös ügyek tehát nem most születtek, ha
nem most azok eddigi kezelésének módját különö
sen az osztrák tartományoknak alkotmányossága 
miatt szükséges megváltoztatni. (Úgy van! a kö
zépen.) 

Ha valaki a pragmatiea sanetiót figyelemmel 
végig olvassa , nem fog kétkedni azon, hogy an
nak megkötésénél egyik fő czél a viszonyos véde
lem is volt. Az 1723: 1. czikkben megköszönik 
az ország rendéi ő felségének, hogy Magyarország 
javára , a szomszéd országokkal és örökös tarto
mányokkal külerő'szak ellen is megállapítandó 
egyességre irányozta gondoskodását és igj^ekeze-
tét. A 2. törvény czikkben hasonlóul meg van kü
lönösen említve a külső erő elleni védelem. 

Némelyek a pragmatiea sanetiónak ezen, a 
föloszthatlan és elválhatlan birtoklásra vonatkozó 
értelmét is kétségbe vonják; de ha tekintetbe vesz-
szük először a pragmatiea sanctió megkötésének 
azon egyik ezélját, a külerő elleni védelmet, me
lyet előbb említettem , másodszor ha figyelemmel 
olvassuk az 1723 : 2. törvényezikknek 3.. 4., kü
lönösen pedig 7. száfleaszát: látni fogjuk, misze
rint ott világosan ki van mondva, hogy ő felségé
nek Németországon kivül és belííl fekvő örökös 
országai és tartományai Magyarországgal és a 
hozzá kapcsolt részekkel, országokkal és tartomá
nyokkal együtt föloszthatlanul és egymástól elvál-
hatlanúl öröködésileg birtoklandók. E szavak ér
telme, úgy hiszem, lehetlenné tesz minden más ma
gyarázatot, mint az elválaszthatlan és feloszthat-
lan birtoklás elvének elismerését. (Úgy van! He
lyes ! a középen.) 

í g y tekintették ezt a későbbi országgyűlések 
is. 1741-ben a 4. czikkben, midőn Mária Terézia 
férjének Ferencz császárnak corregensségét elfo
gadták az ország rendéi, kimondották egyszer
smind , hogy ez által az 1723: 1. és 2. czikkek az 
elválhatlanságra nézve csorbát ne szenvedjenek. 
1790-ben pedig azon törvényezikkben—a 10-dik-

ben — melyre annyiszor hivatkoznak. s mely az 
ország törvényes függetlenség érői szól, iíj abban 
és határozottan ki van mondva a föloszthatlan és 
elválhatlan birtoklás elve. 

í g y értelmezte a pragmatiea sanetiót annak 
keletkezése óta a folytonos gyakorlat is. Soha sem 
késett Magyarország o felsége birodalmát bármely 
megtámadás ellen megvédeni még akkor is, midőn 
az ellenség nyiltan kijelentette , hogy a háborút 
nem Magyarország ellen kívánja folytatni, mint 
például 1809-ben, midőn a győzelmes franezía 
császárnak ily tartalmú proclamatiója hatástalanul 
hangzott el. 

í g y értelmezte a pragmatiea sanetiót s az eb
ből származó védelmi kötelezettséget az 1847 — 
48-diki országgyűlés is. Akkor Somogy vármegye 
egyik követének interpellatiójára Batthyány La
jos gróf miniszterelnök az összes minisztérium ne
vében kinyilatkoztatta, hogy a pragmatiea sanetiót 
oly értelemben veszi, miszerint azon esetben, ha az 
osztrák birodalom külellenség által megtánuidta-
tik, Maíívarország'ot seg-edelemadásra kötelezett-
nek hiszi. és ez értelmezésben az egész ország
gyűlés megnyugodott. Az 1848. évi pesti ország
gyűlés 15. ülésében Batthyány Lajos gr, szavait 
Eötvös b. miniszter idézte. LIgyanazon ülésben 
Kossuth Lajos miniszter fölolvasta a miniszteri ta
nács jegyzőkönyvének azon pontját, melyben a 
minisztérium kijelenti: „hogy a pragmatiea sanc-
tióból Magyarországra háramló azon kötelezettsé
get, miszerint ő felségét külmegtámadás ellen 
védeni tartozik, kétségbe vonni nem akarja." Ha
sonlóul azon ülésben Kossuth Lajos azt is kije
lentette , hogy a minisztérium összesen és egyen
kint állását kész ahhoz hozzá kötni, „hogy az or
szágbeli rendes hadseregnek azon része, mely az 
országbeli rendnek. békének és a nemzet jogai
nak , szabadságának védelmére nem szükséges, ő 
felségének külmegtámadtatása ellen dispositiójá-
ra bocsáttassák a pragmatiea sanctió értelmében.* 
A pragmatiea sanctió ezen magyarázatát a háznak 
nagy többsége hasonlóul helybenhagyta. noha 
azon háború, mely akkor folyt, Magyarországban 
populárisnak nem tartatott és sokak rokonszenve 
inkább a szabadságért küzdő olaszok felé hajolt. 

Tévedett tehát Madarász József képviselő úr. 
midőn múltkori beszédében azt monda, hogy a 
védkötelezettség eszméjét először énáltalam hal
lotta fölemlittetni 1866. évi febr. 22-én, és lát
hatja, hogy nem én emiitettem azt föl először. 
(Elénk tetszés.) Lehet, hogy mivel ő a 47 — 48-diki 
országgyűlésen jelen nem volt, azt, mi ott történt, 
nem tudta; de jelen volt a 48-diki pesti országgyű
lésen, midőn Eötvös József b. a Batthyány Lajos 
gr. szavait idézte, jelen volt Kossuth Lajos emii
tett előadásainál, részt vett azon napon is. a kö-
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vetkező napokon is a tanácskozásokban: tudhatta 
tehát, hogy nem én voltam az első, ki ezen régen 
ismert dolgot megemlítettem. Azonban én ezt té
vedésnek vagy megfeledkezésnek tekintem. {Elénk 
derültség.) 

Némelyek nem tagadják ugyan a védelmi 
kötelezettséget, de kétségbe vonják a védelem kö
zösségének elvét. 

Őseink, midőn a sanctió pragmaticában ki
mondott föloszthatlan és elválhatlan birtoklás elvé
nek kimondásával kötelezve lőnek annak fentartá-
sára és megvédésére, jól tudták, hogy a védelem
nek olyannak kell lenni, mely czélra vezessen ; már 
pedig csak az együttes erővel folyó közös védelem 
lehetett sikeres, az állandó rendes katonaság föl
állítása óta, minden időben, a különvált seregek
nek külön működése pedig zsibbasztó lett volna a 
szükséges védelem hatására. 

Tekintsük bár a folytonosan fenállott gyakor
latot: minden ellenség ellen, mely ő felségének 
birodalmát megtámadta, a rendes magyar katona
ság közösen és együtt harczolt ő felsége többi 
seregeivel, ugyanazon vezérlet alatt állott, és elkü-
lönözve nem működött. 

Hajdan Magyarország védelmi erejét főkép a 
banderiális és insurrectionális seregek képezték, 
és akkor a nádor vala törvényeink szerint a ma
gyar hadak főkapitánya. De 1715-ben a 8. t. czikk
ben kimondották az ország rendéi, hogy : „Miután 
a nemesek és mindazok, kiket a törvény ezen 
nevezet alatt ért. az ország védelmére katonás
kodni, következve személyesen fölkelni (insur-
gere), illetőleg bandériumaikat előállítani kötele
sek, ő felsége, valamikor szükségesnek tartja ezt, 
a törvények értelmében jövendőre is megkíván
hatja és követelheti; de mivel egyedül ez által az 
országot elegendőleg megvédeni nem lehetne, ben-
szülöttekből és külsőkből álló erősebb rendezett 
katonaság lesz minden eshetőségre tartandó," stb. 
Az állandó rendes sereget nem rendelte a törvény 
a nádor vezérlete alá, sőt ugyanazon országgyűlé
sen elhatároztatott a 21-dik t. czikkben, hogy : ,.A 
midőn az emiitett 8-dik czikknek és más törvé
nyeknek értelmében az országnak insurgálni kell, 
azon esetben a nádor marad jövendőben is az or
szág főkapitánya." Tehát csak az insurrectiónak 
maradt főkapitánya, s nem az egész magyar sereg
nek. E különböztetés is mutatja, hogy a rendes 
magyar katonaság ő felsége többi seregeivel 
együtt s közösen teljesítette mindenkor a védelmi 
kötelezettséget. 

És ha már akkor szükségesnek tartották ezt 
őseink, mennyivel szükségesebb ez jelenben, mi
dőn a hadvezetés ujabb módja s a hadtudományok 
fejlődése nagy erők öszpontositását s egységes 
működését igényli , s a régi modora rendszert 

egyátalában lehetetlenné teszi! Hajdan, ha két 
hatalmasság hadat üzent egymásnak, hónapok 
multak el, mig seregeiket a harcztérre vezették; 
akkor még országgyűléseket is lehetett tartani a 
háború megüzenése és megkezdése között. Most 
oly harczképes seregnek kell mindig készen állani, 
a mely együtt és közösen működhessék, mert még 
időnk sem volna a háború fölött tanácskozni, már 
annak vége s talán szerencsétlen vége is lehetne. 
Mutatták a közelebb lefolyt események, hogy alig 
volt néhány hét szükséges egy nagyszerű háború 
befejezésére. (Ugyvan! Helyes! a középen.) 

Meggyőződésem tehát az,hogy a közös és viszo
nyos védelem oly kötelezettség Magyarországra 
nézve is, mely egyenesen a pragmatica sanctióból 
foly, melyet az ország soha kétségbe nem vont,mely
nek hű teljesítését soha meg nem tagadta. Ha 
kötelesek vagyunk fentartani és megvédeni az 
elválhatlan birtoklás elvét, kétségtelenül tartozunk 
a védelemnek oly módjáról is gondoskodni, mely 
ezélszerü legyen, különben a sanctio pragmatica-
nak ezen föltételét magunk játszanék ki. (Elénk 
helyeslés a középen) 

Megütköztek némelyek azon, hogy javasla
tunk 1 1 . szakaszában a magyar hadsereg, mint az 
egész hadsereg kiegészitő része, említtetik, és azt 
állítják, hogy miután az még eddig a törvényben 
világosan kimondva nem volt, e kifejezés az ország 
jogait csorbítja. De hiszen az emiitett 11. szakasz 
ő felségének azon alkotmányos fejedelmi jogairól 
szól, melyek a hadseregnek egységes vezérletére, 
vezényletére és belszervezésére vonatkoznak; e jo
gokat pedig a kisebbség külön véleménye sem vonja 
kétségbe. Mind a magyar katonaság, mind pedig 
ő felségének egyéb seregei összevéve képezik azon 
fegyveres erőt, melynek föladata megvédeni min
ket ugy, mint a többi tartományokat. E hadsereg 
mindig közösen és együtt működött a birodalom 
védelmében, és kérdem, nem része-e a magyar 
sereg is ezen fegyveres erő összegének? Én ezen 
eszmében és ezen szavakban az ország jogainak 
csorbítását nem találom. Egyébiránt az eszme, 
mely e szavakban fekszik, nem is uj törvényeink
ben, és nem is példátlan, hogy a törvényhozás, 
midőn az egész cs. kir. hadseregről szólott, abba a 
magyar katonaságot is belefoglalta. Különösen 
1796-ban a második czikkben „2.400,000 mérő 
rozsot ajánlott az országgyűlés'a 340,000-ből álló 
császári királyi hadsereg tartására ;" e 340,000-ben 
pedig a magyar katonaság is benfoglaltatott, mert 
ez volt akkor a fejedelem egész hadseregének 
száma: és ez egészet együtt cs. kir. hadseregnek 
nevezi a törvény; nem emlit az kétféle katonása-

i got elkülönítve, nem mondja, hogy az egyik--
' nek vagy másiknak ajánlja az emiitett gabonaösz-

szeget, szól együtt az egész cs. kir. hadseregrőh 
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3,760,000 mérő zabot is ajánlott az ország
gyűlés, és ezt ismét az egész hadsereg 80,000 lova 
számára. Lehet-e kételkedni, hogy az emütett tör
vény is ugy tekintette a magyar katonaságot, mint 
ő felsége összes hadseregének kiegészítő részét ? És 
nem keresett, nem talált ezen eszmében ^semmit, 
mi az ország jogaival ellenkezett volna. (Elénk tet
szés a középen.) 

Legsúlyosabb vád, mely ellenünk az eddigi 
vitatkozások folytában fölhozatott, kétségtelenül 
az, hogy javaslatunk az ország alkotmányos füg
getlenségét megsemmisiti és Magyarországot némi 
autonómiával biró osztrák tartománynyá teszi. 

Súlyos e vád és nagy horderejű e kifejezés : 
„az ország alkotmányos függetlenségének meg
semmisítése;" és visszariadnék tőle magam is, ha 
csakugyan alaposnak tekinthetném azt. 

Melyek azon tárgyak, melyeket mi a sanctió 
pragmatica alapján közöseknek ismertünk és a 
deleeratiók elhatározására bíztunk ? Először a kül-
ü g y ; másodszor megállapítása az évenkinti költ
ségve tésnek azon költségekre nézve, melyeket a 
külüg y és a hadsereg igényelnek. 

A külügy békés eszköze az állam védelmének. 
és az olyan országokra nézve, melyek ugyanazon 
uralkodó alatt állanak és viszonyos együttes véde
lemre kötelesek, csak közösen és együtt vezettet
hetik ezélszerüen. (Helyeslés a középen. Fölkiáltások: 
Ugy van!) Közös uralkodó és közös védelem mel
lett két külön vezetett külügyet képzelni alig lehet 
a nélkül, hogy a legnagyobb zavarok és fonák 
ellentétek, sőt mondhatnám, rövid időn gyakorlati 
lehetlenségek be ne álljanak. Mióta a trónöröklés 
s az elválaszthatlan és föloszthatlan birtoklás meg 
van állapitva, nem is gyakorolta, nem is követelte 
Magyarország a külügyek külön vezetését. • Az 
1790-diki 17-dik t. ez. azt mondja, hogy „ő fölsége 
magához a státusminiszteriumhoz is fog magyaro
kat alkalmazni, és oly rendeléseket teend. misze
rint azok, kik a magyarok közül külkövetségekre 
kívánnak alkalmaztatni, magokat az állam titkos 
kanczelláriájában kiképezhessék." A törvénynek 
ezen szavai nem mutatnak azon szándékra, hogy 
a külügyek különválasztva kezeltessenek, hanem 
inkább azok közösségének elismerését foglalják 
magokban. Az 1848-ki törvények sem szólnak 
külön külügyekről és külön külügyminisztérium
ról, s az 1861-ki fölirat is fejedelmi jognak ismerte 
el a külügyek vezetését. A mi javaslatunk tehát, a 
külügyekre vonatkozólag, nem semmisítette meg 
az ország alkotmányos függetlenségét; sőt ha az 
elfogadtatik, Magyarország szabadon választott 
delegatiója által , tehát saját meghatalmazottjai 
által közvetve a külügyekre oly befolyást fog gya
korolni . minőt eddig se közvetve, se közvet
lenül nem gyakorolt. (Elénk helyeslés a középen.) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. ív. 

Mert hiszen azt, hogy ujonczállitáskor az ország
gyűlés a külügyek állásáról is értesitve lőn. a kül
ügyek külön vezetésének tekinteni talán senki 
nem fogja, minthogy ez amúgy is csak ritkábban, 

| és néha csak minden tizedik évben fordult elő. 
j A másik tárgy, melyet javaslatunk a delega-
í tiókhoz utasít, a költségvetés megállapítása, mind 
I a külügyekre, mind a hadsereg költségeire nézve; 

és e pont ellen van leginkább irányozva azon vád, 
hogy az ország alkotmányos függetlenségét meg
semmisíti : mert azt mondják, hogy Magyarország 
eddig saját adójáról maga rendelkezett, javasla
tunk szerint pedig az adónak egy tetemes részét a 
delegatiók fogják megállapítani, tehát ahhoz má
sok delegatiója is hozzá szól. 

De tekintsük mindenek előtt, mikép alakul
nak az említett delegatiók, s mikép fogják a költ
ségvetést megállapítani. (Halljuk!) A delegatió 
tagjait mindenik fél alkotmányos úton, a paritás 
alapján, hasonló számmal szabadon választja meg. 
Választjuk tehát mi magunk delegátusait oly fér
fiakból, kikben az országgyűlés többségének bi
zalma van; választjuk csupán egy évre, tehát egy 
évi költség megállapítására. Mindenik félnek dele
gatiója saját elnökét megválasztja, mindenik külön 
ül össze; csupán Írásban közlik egymással nézetei
ket, s ha igy egyetértésre nem juthatnak, egy
szerű többséggel határoznak. És mi fölött határoz
nak ? A két fél felelős minisztériumának befolyá
sával kiszámittatik, hogy a következő évre mennyi 
költséget igényelnek a közös védelemnek eszközei, 
t. i. a védelem békés eszköze, a külügy, és a vé
delem fegyveres eszköze, a hadsereg. E kiszámítás 
közöltetik külön mindenik delegatióval, és azok 
azt megvizsgálván, vagy közegyetértéssel, vagy 
többséggel elhatározzák, hogy mennyi legyen a 
következő évre az ezen tárgyakra fordítandó költ
ség. Minthogy az igy megállapított költségvetés 
azt a kötelezettséget vonja maga után, hogy min
denik fél az abból reá eső összeget tartozik fizetni, 
kétségtelen az, hogy a költségvetésnek, vagy, ha 
tetszik, az adónak ezen részét Magyarország ezen
túl nem az eddigi mód szerint, és nem maga köz
vetlenül fogja meghatározni, hanem szabadon vá
lasztott megbízottjai által azon alkotmányos orszá
gok megbízottjaival, kikkel közös azon kötelezett
sége, hogy a birodalom feloszthatlaneselválhatlan 
birtoklását minden megtámadások ellen megvédje. 
Mind a két fél alkotmányos lesz, mind a két fél
nek érdeke ugyanaz lesz, hogy t. i. a védelem 
czélszerü legyen, s minél kevesebbe kerüljön. 

Magyarország tehát ezentúl is fogja gyako
rolni adómegajánlási jogát a külügy és hadsereg 
költségeire nézve is, csakhogy nem közvetlenül, 
hanem közvetve gyakorolja azt, saját megbízottjai 
által. Nem vitatom, hogy e változtatás magában 
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csekély; de az állítom, hogy még sem foglalja 
magában az ország alkotmányos függetlenségének 
megsemmisitését. (Élénk tetszés a középen.) 

Attól félnek némelyek, hogy a másik fél de-
íegatiója, ha szorosan összetart, samidelegatiónk
ból csak egy tag szavaz is vele, oly terheket 
róhatna miránk, melyeket majd el nem birunk. 
De hiszen mindazon teher , melyet mi ránk róná
nak, őket is ép úgy nyomná, mint minket, mert 
nem külön fogják meghatározni a mi terhünket, 
hanem az egész költségvetést együtt állapítják 
meg, s az arány, mely szerint mi abban részesü
lünk, javaslatunk szerint is nem a delegatió által, 
hanem előre több évre, kölcsönös alku mellett, 
mindkét országgyűlés befolyásával fog meghatá-
roztatni. (Helyeslés a középen.) 

Azon ellenvetésre, hogy hát ha érdekeik ily 
megterheltetésünket kívánnák, egyszerű a felelet. 
(Halljuk!) Hiszen a delegatiók se vasutakról, 
vagy kereskedelmi ügyekről, se pedig oly dol
gokról nem határoznak, melyekben nekik külön
vált érdekeik lehetnének. Ok csupán a külügynek 
és a hadseregnek költségvetését állapítják meg. Eb
ben pedig nekik is csak abból van hasznuk, ha 
ezen költségvetés a védelem czélszerüsége mellett 
minél kisebb lesz. (Helyeslés.) 

Törvényt sem fognak ezen delegatiók alkotni. 
Azt állítják némelyek, hogy az adó megaján

lása is törvényhozási tény. Nálunk Magyarorszá
gon, szorosan véve, törvényhozási ténynek ezt nem 
lehet mondani, hanem inkább csak országgyűlési
nek, mert Magyarország a közvetlen adók meg
állapítását nem szokta törvényben kimondani. 
Azonban nevezzük ezt akár országgyűlési, akár 
törvényhozási ténynek, annyi minden esetre igaz, 
hogy a törvény ereje jogilag mindaddig fenáll, 
mig azt a törvényhozás mindkét fele közös együtt-
értéssel meg nem szünteti. A törvény erejének 
megszüntetéséhez tehát törvény kell, a megaján
lott adó pedig csak esztendő végéig tart, és an
nak megszüntetéséhez nem kell uj törvény, sőt 
ujabb megajánlása ujabb határozatot kivan. (He
lyeslés.) 

Se az adórendszernek, se az indirect adók
nak megállapítása, változtatása, se kivetése, vagy 
behajtása fölött nem fognak a delegatiók rendel
kezhetni. Ok csak a költségvetést állapítják meg. 

Minden egyéb intézkedés a két fél külön or
szággyűléseinek és felelős minisztériumainak kö
réhez tartozik, és így azokat, azok működését né
mileg mint a 61-diki föliratban kimondott eseten
kénti érintkezést lehet tekinteni, mert csak egy 
évre választatnak és évenkint csak egyszer fordul 
elő a költségvetés megállapítása. 

Tekintsünk vissza a múlt időkre, különösen 
azon korra, midőn a függetlenségről szóló törvény, 

a melyre annyiszor hivatkozunk, alkottatott: 1790-
re és azon számos évekre, melyek e törvény alko
tását követték. 

Hogy állottunk akkor közjogi tekintetben ? 
Igaz, hogy a hadi adót Magyarország saját or

szággyűlésén ajánlotta, meg, de ezen hadi adó az 
ország összes jövedelmének egy ötödrészét sem tet
te. Az országgyűlésnek semmi elhatározó befolyása 
nem volt a magyar állam jövedelmeinek többi ré
szeire, azt a kormány beszedte és legnagyobb ré
szét Bécsbe küldte föl, Költségvetés se a külügy 
és katonaság szükségeiről, se egyéb jövedelmek
ről és kiadásokról az országgyűlés elé nem ter
jesztetett ; és még a közadó is minden költségvetés 
nélkül ajánltatott meg, és soha ki nem lőn mutat
va, sőt az országgyűlés által nem is követeltetett, 
hogy kimutattassék, mennyi a katonaságnak való
ságos költsége. Az 1790-diki 20. t. czikk megálla
pítja ugyan, hogy a só árát csak az országgyűlé
sen lehet fölemelni, de hozzá teszi: „ha csak a 
sürgető szükség mást nem kivan." Ki határozta 
meg azonban e sürgető szükség eseteit? Van-e 
példa reá, hogy azoknak megítélésébe az ország
gyűlés belebocsátkozott volna? 1819-től 1842-ig 
több mint ezer kisebb, nagyobb kamarajószág 
eladatott, nagy része a hozzá kötött nemességgel. 
Ezen eladásból több, mint 25 millió forint jö t tbe . 
Mind ezek iránt az országgyűlés még nem is érte
síttetett ; számadás az ország jövedelmeiről — leg
alább az országgyűlésnek — soha nem adatott. 

Azt mondja talán valaki, hogy ezek a törvény
nyel ellenkező visszaélések voltak; de nem is létezett 
világos törvény, melynél fogva ezt az ország kö
vetelhette volna. Sőt 1792-ben a 14. t. czikkben 
fölemelték az ország rendéi a só árát mázsánkint 
11 krajczárral, és azt határozták, hogy az ebből 
befolyó összeg a kamara által a helytartótanács
nak adassék kezére és közczélokra fordittassék ; 

I ezen összegről számot is adott időnkint a helytar
tótanács az országgyűlésnek; de a só többi jöve
delméről, és átalában az államjövedelmekről se 
nem kért, se nem kapott számadást az országgyű
lés. (Úgy van!) Es még sem mondja senki, hogy 
Magyarország alkotmányos függetlensége azon 
korban meg volt semmisítve, és hogy Magyaror
szág némi autonómiával bíró osztrák provincia 
volt : hiszen épen akkor keletkezett az 1790-diki 
függetlenségi törvény , melyre , mint emlitém, 
annyiszor hivatkozunk. (Zajos helyeslés a középen.) 

Ezen állapottal szemben legyen szabad kér
deznem : meg van-e semmisítve alkotmányos füg
getlensége azon országnak, mely saját országgyű
lésén alkotja minden köz- és magánjogi és köz
igazgatási törvényeit; saját országgyűlésén álla
pítja meg védrendszerét és annak minden változ
tatását; ő rendelkezik szükséges ujonczokról 
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azoknak számáról, kiállítási föltételeiről, a katona
ság elhelyezéséről és élelmezéséről ? . (Elénk tetszés. 
Úgy van! Helyeslés a középen) Meg van-e semmi
sítve azon országnak alkotmányos függetlensége, 
mely maga határoz államjövedelmei, adórendsze
re, az adó kivetése és behajtása fölött, melynek 
parlamentális felelős kormánya van, és melynek e 
kormány felelni tartozik minden tettéért, számolni 
minden fillérnek hová fordításáról ? (Elénk tetszés, \ 
éljenzés a középen) Meg van-e semmisítve csupán 
az által, hogy a költségvetésnek egyik pontját, a 
hadseregnek költségeit nem közvetlenül, hanem 
közvetve, szabadon választott meghatalmazottjai 
által egy más alkotmányos országgal együtt, a pa
ritás és az érdekek ugyanazonossága által védve 
annak minden tulnyomósága ellen, mindig csak 
egy évre közösen határozza meg? (Viharos tetszés 
a középen) és teszi ezt azért, mert azon országgal, 
vagy országokkal egy ünnepélyes alapszerződés
nél fogva közös és viszonyos védelmi kötelezett
ségben áll, oly kötelezettségben, melyet a hadtu
domány jelen állásában a régi módon czélszerüen 
teljesiteni már alig lehetne, és melynek eszközeit 
bizonytalanságnak, vagy időkint bekövetkezhető' 
halasztgatásnak kitenni káros, sőt veszélyes volna? 
(Elénk tetszés a közepén) Kérdezem: oly nagy-e a 
különbség az alkotmányos függetlenség mértékére 
nézve e két helyzet közt, hogy midőn az egyikre 
— a korábbira — ugy mint az ország független
ségének korszakára hivatkozunk, a másikat, mely 
javaslatunk elfogadása esetére állana be, az alkot
mányos függetlenség megsemmisítésének tekint
hessük ? (Hosszas, lelkes éljenzés. Zajos tetszés a kö
zépen.) 

Függetlenségnek függés az ellentétele, és mi
dőn a függetlenség megsemmisül, függésnek kell 
beállni, a függés pedig azon állapot, midőn az 
egyik fél parancsol akár hatalommal, akár több
sége által , a másik pedig engedelmeskedik. De 
midőn két teljesen egyenjogú fél egyedül a közös 
kötelezettség teljesítését, a paritás alapján, hasonló 
szánni meghatalmazottjai által intézi el, és a meg
hatalmazottak egy meghatározott tényre és kisza
bott időre vannak megválasztva, még azon felül ér
dekeik is hasonlók, habár a kérdés a szavazatok 
többségével dől is el: ezt szoros értelemben füg
gésnek nevezni nem lehet. (Elénk helyeslés a közé
pen) I ly esetben melyik fél függ a másiktól ? Azt 
mondja talán valaki, hogy függenek egymástól; de 
hisz ily értelemben minden szövetkezés,mely közös 
védelemreköttetik, megsemmisítése volna a függet
lenségnek. (Helyeslés aközépen. Fölkiáltások: Ugy van!) 

A védelmi kötelezettséget nem a mi ja
vaslatunk állapította meg; annak alapja a prag-
matica sanctió , melynek értelmét a későbbi 
törvények , az országgyűlések és a folytonos 

gyakorlat ép ugy magyarázták, mint mi. (Fölkiál
tások a középen: Ugy van!) Hogy a védelmi köte
lezettséget ugy kezelni, mint előbb kezeltetett, most 
már nem lehet, mert a hadviselés módja változott 
és az örökös tartományok alkotmányosak lettek: 
azt, mint valóságos tényt, ignorálnunk nem szabad. 
Vagy azt kellene mondanunk, hogy mi a védelmi kö
telezettségkezelésének eddigi módjától élnem állunk, 
habáraz czélra vezető nem lesz is; vagy az osztrák tar
tományok alkotmányosságát figyelembe sem véve, 
követelnünk kellene, hogy azoknak a közös védel
mi kötelezettségre vonatkozó jogait és érdekeit 
irányunkban ezután a fejedelem képviselje és ők 
magok e fontos ügyhöz ne szólhassanak és velünk 
együtt ne működjenek. Se az egyik, se a másik 
nem volna jogos, nem volna méltányos. (Elénk he
lyeslés a középen.) 

Azon vád, hogy javaslatunk szerint Magyar
ország népének vérével nem a magyar országgyű
lés rendelkezik, merőben alaptalan. Hiszen a mi 
javaslatunkban is egyenesen és határozottan fen 
van tartva az ujonczok megajánlásának országgyű
lési joga ; fen van tartva az állítás föltételeinek, a 
katonaság elhelyezésének meghatározása; ki van 
mondva, hogy a védrendszernek megállapítása, 
vagy bármi változtatása Magyarországra nézve 
csak a magyar országgyűlés beleegyezésével tör
ténhetik. E vád tehát — úgy hiszem— tévedésből 
származott, és elég azt egyszerűen és határozottan 
visszautasítani. (Elénk helyeslés a közéjjen.) Mert a 
ki javaslatunkat olvasta, meggyőződhetett arról, 
hogy e vád alaptalan. 

A külügyeken és az említett költségvetés meg
állapításán kivül semmi egyéb tárgyra nézve nem 
mondtuk m i , hogy annak közössége a sanctió 
pragmaticából foly, semmi egyéb tárgyat nem bíz
tunk mi e delegatiókra. Azokra nézve, mik részint 
a helyzetnél fogva politikai tekintetből, részint a 
két fél érdekeinek találkozásánál fogva czélsze-
rübben intéztethetnek el közös egyetértéssel, mint 
szorosan elkülönözve, szabad alkut és egyezkedést 
javasoltunk, oly egyezkedést, melyet szabad or
szág köt más szabad országgal. Kimondottuk, hogy 
ezen egyezkedések időről időre kötendők, és vilá
gosan fentartottuk, hogy azok csak a magyar or
szággyűlés beleegyezésével lesznek ránk nézve ér
vényesek. 

Ez sem sérti, ügy hiszem, az ország alkot
mányos függetlenségét és nem teszi Magyarorszá
got osztrák provinciává: (Helyeslés a középen) mert 
a legnagyobb hatalmú és önálló országok is köt
nek ily egyezkedéseket, szabadon és alku mellett, 
más hatalmakkal. 

Ha tekintjük például a kereskedést azon kor
ban, midőn a függetlenségi törvény alkottatott, 
egész az ujabb időkig, Magyarországnak még módjá-

15* 



116 CXII. ORSZÁGOS ÜLÉS (Marcz. 28. 1867.) 

ban sem állott, akár az örökös tartományokkal, akár 
a külfölddel kereskedelmi szerződéseket kötni. A 
szomszéd tartományok vámszabásai sulyosannyom-
ták termelésünket, iparunkat és kereskedésünket, 
és még törvényre sem hivatkozhattunk, melynél 
fogva azon szomszéd országok vámszabásainak le
szállítását joggal követelhettük volna; sőt az or
szággyűlések fölirataira a válasz rendesen az lőn, 
hogy ő felsége többi országainak érdekeit kényte
len ótalmazni. 

Nem oszthatom tehát azon aggodalmakat, me
lyeket némelyek javaslatunk ellen fölhoztak. Nem 
hiszem, hogy e javaslat életbe léptetése alkotmá
nyos önállásunkat megsemmisítené s Magyarorszá
got osztrák provinciává tenné ; de hiszem azt, hogy 
alkotmányunk azon visszaállítása, mely javasla
tunk elfogadásának reményében tettleg életbe lép
tetett, sokkal inkább megóvja nemzetünket a vég 
sülyedéstől, mint a bizonytalan eseményekre épí
tett számitások s azon sorvasztó várakozás, mely 
addig halasztgatja az orvoslást. mig az vég sülye-
déssel fenyegető helyzetünkben késő lesz. (Lelkes 
éljenzés a középen.) Hiszem azt, hogy jelen viszo
nyaink között a fenforgó nehéz kérdéseknek más 
békés megoldását remélni nem lehet. (Elénk helyes
lés a középen.) 

Ha a ház azt hi&zi, hogy mi csalódunk, és e 
megoldás káros, sőt veszélyes, még most kezében 
van az ü g y : oda könnyen visszamehet, hol pár 
hónappal ezelőtt voltunk. (Élénk tetszés.) 

De vizsgáljuk meg a dolog minden oldalát, 
nehogy az aggodalmak más irányban ujabb s ta" 
Ián súlyosabb aggodalmakba döntsenek bennün" 
ket. (Halljuk! Halljuk!) Én csak saját véleménye
met mondom el : a t. ház ítéljen és határozzon-
(Elénk éljenzés.) 

Meg vagyok győződve, hogy ha akkor, mi
dőn az 1848-diki év szept. 18-dikán, a magyar or
szággyűlés megbízásából, mint küldöttek a bécsi 
országgyűlést fölszólítottuk : (Halljuk! Halljuk!) 
„bizza meg minisztériumát a magyar miniszté
riummal leendő egyezkedésre, hogy köztünk s 
Ausztria között a kölcsönös viszonyok végleges 
elhatározása által minden ezentuli súrlódásoknak 
s egyenetlenségeknek eleje vétessék ; a ha, mon
dom, akkor nekünk a kiegyezkedés oly módját \ 
ajánlották volna,minőt a mi javaslatunk tartalmaz: a 
magyar országgyűlés azt valószínűleg nem utasítot
ta volna vissza. (Elénk tetszés. Ügy van ! Helyeslés a 
középen.) Meg vagyok győződve, hogy akkor, midőn 
1848-ban okt. 8-dikán a mi országgyűlésünk alsó
háza végzésileg kimondotta többek közt azt, hogy 
„Magyarország és annakk épviselőháza, szabad nép
hez illőleg, bizonyosan az ausztriai néppel mind 
azon érdekeket, a melyek három százados viszo

nyaikból erednek, a legbarátságosabb utón fogja 
kiegyenlíteni, ? jelen javaslatunk elvei szerint ki
egyeztünk volna. (Ugy van! a középen.) Meg va
gyok győződve, hogy ha akkor, midőn minket az 
országgyűlés herczeg Windischgratz táborába kül
dött egyezkedés végett, (Halljuk!) a herczeg a he
lyett, hogy föltétlen megadást követelt, jelen ja
vaslatunk szerinti kiegyezkedéssel kínált volna 
meg: a nemzet képviselői nem lettek volna idege
nek azt elfogadni. (Ugy van! a középen.) Meg va
gyok győződve, hogy Buda várának visszavétele 
után s a nagy-sarlói ütközet után is, melyek fény
pontjai valának a küzdelemnek, hozzá járult volna 
ily egyezkedéshez. (Ugy van! a középen.) És meny
nyi vér, mennyi szerencsétlenség, mennyi szenve
dés lett volna megelőzve! Hol állnánk most, erő
ben, tehetségben, fejlettségben, hol állana a biro
dalom ! Most békés utón juthatunk ily kiegyenlí
téshez : ne utasítsuk az el magunktól! Más-e most 
a jog, mint akkor volt, vagy talán erősebbek va
gyunk és több erőfeszítést, több szenvedést meg
bírunk ? Ha sikerült politikai létünk roncsolt hajó-

| ját egy kis révpartra juttatnunk, visszalökjük-e 
azt ismét a zajgó tenger hullámai közé, csupán 
azon kétes reményben, hogy talán, de csak talán, 
majd ha a vész el nem sodor, egy szebb, nagyobb, 
biztosabb kikötőbe juthatunk ? (Lelkesült éljenzések 
a középen) 

Azon aggódnak némelyek, hogy az osztrák 
birodalmat fölbomlás veszélye fenyegeti, és azért 
nem kívánjak Magyarország sorsát hozzá kötni. 
(Halljuk!) Állítják, hogy ha egykor Európa poli
tikai szükségnek tartotta is az osztrák birodalom 
fenállásat, most ezen nézet nagyrészt megváltozott. 

Szabad legyen megjegyeznem, hogy nagy 
birodalom vég fölbomlása nem oly könnyen és 
nem oly hamar történik, kivált ha annak fejedelme 
népeinek alkotmányos szabadságában keresi trón
jának legerősebb támaszát. (Hosszas, lelkesült él
jenzés) 

Megjegyzem azt, hogy azon politika, mely 
figyelembe nem veszi a jelent, és egyedül eshető
ségekre akar épitni, és pedig oly eshetőségekre, 
melyek el is maradhatnak, máskép is alakulhat
nak, nem czélszerü politika. (Ugy van! a középen.) 

Van-e, ki óhajtja Ausztria fölbomlását, nem tu
dom, de ha vannak ilyenek, azok azt bizonyosan 
nem a mi érdekünkben óhajtják. (Ugy van! a kö
zépen) Félek, nagyon félek, hogy e fölbomlás ál
tal nem mi nyernénk s a mi sorsunk jobbra nem 
változnék. (Elénk helyeslés a középen.) 

És ha a kiszámithatlan események ezen ka-
tastrophát egykor csakugyan előidéznék, mi vol
na jobb ránk nézve: az-é, hogy ezen katastropha 
Magyarországot államilag rendezett állapotban ta
lálja? vagy az, hogy erejében megfogyva, a foly-
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tonos provisoriumok zavarának közepette kelljen 
szembe államink a végzetszerű eseményekkel ? Az 
első esetben könnyebben és biztosabban szolgál
hatnánk szilárd rnagvául egy uj alakulásnak; a 
másik esetben csak rendezetlen anyagnak tekinte
nének bennünket, melyet szétbontva, más építke
zésre használnának föl, és ez ellen aztán sikeretle-
nül hivatkoznánk törvényeinkre és alkotmányos 
függetlenségünkre. (Helyeslés.) 

Föltűnő előttem az , hogy épen azok, kik a 
fölbomlás lehetőségét fölteszik, leginkább idege
nek a delegatiók eszméjétől. Hiszen, ha a biroda
lom fölbomlanék, a delegatiók is megszűnnének, 
mint minden egyéb viszonyaink, (Ugy van!) és ily 
esetben vagy mint önálló, külön állam, teljes erejé
ben függetlenül alakulna Magyarország, vagy több 
népekkel egyesülve, uj szövetkezési államot alkotna. 

Az elsőt nem számítom a politikai lehető
ségek közé. Örülne minden magyar és örülnék én 
is, ha oly erővel és hatalommal bírnánk, minőt ily 
önállás megkíván. Nem becsülöm én kisebbre 
nemzetünk erejét a valónál. 

Azt mondta valaki,hogy ne mondogassuk mi ma
gunkat gyöngéknek. Ú g y hiszem, önérzetünkettői 
meg fog óvni bennünket. (Ugy van! Elénk tetszés a kö-
2épe?i.)Egyébiránt a történelemben nem tudok példát 
arra, hogy hazánkat azért érte volna veszély, mert 
erősebb volt, mint a milyennek magát hitte ; ellen
ben abból, hogy erősebbnek hitte magát, mint a mi
lyen volt, szomorú következések származtak •' a 
rnoháccsi vész egyik oka erőnknek épen ezen túl
becsülése lehetett. (Ugy van! Tetszés.) 

Az államok ereje nem absolut fogalom. La
jos és Mátyás korában nem csak azért volt Ma
gyarország nagy és erős, mert fejedelmei bölcsek, 
népe vitéz volt. hanem azért is. mert akkor Európa 
legnagyobb országai közé tartozott. {Ugy van!) 
Anglia Skócziával nem volt egyesülve; a mostani 
Francziaország több részre volt szakadva; Német
ország, Olaszországnak sok ura volt; Oroszország 
Lengyelországgal sem birt megküzdeni; csak a 
török erő volt hatalmas és tekintélyes. Most azon
ban mily nagyok az európai államok dimensiói! 
A 20 millió népességű Olaszországot értelmes né
pével, virágzó kereskedésével, sok jó kikötőjével 
még nagyhatalomnak sem tekinti a világ! Föl 
birna ezek közt állani Magyarország beékelve a 
hatalmas orosz és német birodalom közé ?! {Élénk 
tetszés a középen.) 

Ha pedig más népekkel együtt szövetséges 
államot akarnánk akkor majd alakítani, nem vol
nának-e közös ügyeink, melyeket azokkal együtt 
kellene intéznünk ? nem kellene-e azokat közösen 
kezelnünk? és nem volnánk-e kénytelenek a dele
gatiók eszméjével akkor is megbarátkozni? {Elénk 
tetszés a középen.) 

Ismétlem, t. ház! ne taszítsuk el magunktól 
a békés kiegyenlítés ezen módját! Félek, igen fé
lek, hogy annak félrevetése által jövőre az ország 
alkotmányos függetlenségét nagyobb veszélynek 
tennők ki, mint elfogadása által. {Elénk helyeslés a 
középen.) 

Némelyek javaslatunk ellenében a közvéle
ményre hivatkoznak. Tisztelem én is a közvéle
ményt, és teljesen méltánylom' annak hatalmát, 
mert tudom, hogy azzal szembe szállni rendesen 
sikertelen küzdelem; de politikai életem folytán 
azt tapasztaltam, hogy alig van nehezebb föladat, 
mint igen sok tárgyra nézve a valóságos közvéle
ményt megtudni. Kiki azon körnek véleményét 
ismeri legjobban, melyben él, melylyel társalog; 
csak néha vonja magára figyelmét egy-két hang a 
távolból; és igen hajlandó az ember saját körének 
véleményét közvéleménynek tekinteni. Tévedtem 
én is e részben nem egyszer, és tévedtek , úgy 
hiszem, mások is. {Ugy van!) Gyakran megtör
ténik, hogy midőn a vélemények sok felé ágaznak, 
minden árnyéklatnak vannak pártolói számosak; 
és ki fogja megmondani tudni, hogy melyik mellett 
áll valósággal a közvélemény ? {Élénk helyeslés.) 
Megszámitani pedig azt a közvéleményt, vajmi ne
héz volna! (Tetszés.) 

Egyébiránt, midőn minket a nép megválasz
tott, hogy képviselői legyünk, nem azt várta, hogy 
tőle kérjünk tanácsot, hanem azt, hogy mi adjunk 
neki tanácsot. (Zajos helyeslés.) Törvényhozói dol
gokkal, melyek készültséget, szakavatottságot igé
nyelnek, nem minden ember foglalkozhatik; és 
nekünk, kik azzal foglalkozunk, kötelességünk, a 
nép érdekét is szivünkön viselni és azt tenni, mit 
e tekintetben legczélszerübbnek látunk. (Hosszas. 
élénk helyeslés a középen.) 

Nem vitatom tehát, hogy a közvélemény mily 
mértékben van jelenleg javaslatunk mellett. De 
azt mégis hiszem, hogy a nép nem fogna nekünk 
köszönetet mondani, ha meghiúsítva a békés ki
egyenlítés sikerét, visszaesnénk vele együtt ismét 
a bizonytalanságnak, a zavarnak, rendetlenségnek 
örvényébe, melyből a szabadulás oly nehéz; és a 
szenvedésekért, melyeket tűrt, és még tűrnie kel
lene, semmi egyebet nem nyújthatnánk neki, mint 
azon kétes vigaszt, hogy az európai események
nek egy véletlen fordulata ránk még tán jobb 
sorsot is hozhat, mint a mit jelenben e békés ki
egyenlítés által elérhetünk. (Zajos éljenzés a 
középen.) 

Azt mondják tán némelyek, hogy ez az op-
portunitás politikája. Igenis az. Midőn arról van 
szó, hogy a fenálló törvényt a végrehajtó hatalom 
megtartsa és teljesítse , akkor az opportunitás 
nem irányadó, mert a jogilag meg nem változta
tott törvényt szorosan meg kell tartani; de a törve-
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nyék alkotásánál épen az opportunitás az, a me
lyet mellőzni nem lehet. A mely törvényhozó ezt 
figyelembe nem veszi, üdvös, czélszerü törvényt 
alkotni ritkán fog. {Helyeslés a középen. Fölkiáltá-
sok: ügy van!) Minden alkotmány, minden tör
vény, minden institntio az opportunitás postulatu-
mánál fogva jött létre, és addig czélszerü, mig an
nak megfelel. Ezt mondtam én akkor is, midőn 
a jelen országgyűlésen fölszólaltam azok ellenében, 
kik a jogfolytonosságban a törvények megtartásá
ra nézve is az opportunitás szempontjábólindultak ki. 

Egyes kifejezéseket, mik a vitatkozások folytá
ban ellenem tán élesebben is voltak intézve, ha
sonlókkal viszonozni nem fogok. Ily feleselések 
se a vitatkozás tárgyát tisztába nem hozzák, se 
az ország javát elő nem mozdítják; az el nem fo
gúit közvéleménynek józan tapintata meg fogja 
mérni azok jelentőségét. {Élénk tetszés a középen.) 

Végzem szavaimat azzal, mit beszédem ele
jén mondottam: hogy én a 67-es bizottság több
ségének javaslatát helyzetünkben a békés kiegyen
lítés legczélszerübb módjának tartom, és ugyan
azért pártolom. {Szűnni nem akaró viharos él
jenzés. A ház tagjainak nagy része föláll. Éljenzés. 
Szavazzunk!) 

DimitrieviCS MÜOS : Somossy Ignácz ! 
{Nagy zaj. Szavazzunk!) 

Somossy Ignácz : T . ház ! Megvallom, erre 
a meglepetésre nem voltam készen, hogy előttem 
épen azon hazánkfia szólaljon föl. . . {Zaj. Elnök 
csenget. Eláll!) 

E l n ö k : Mig csend nem lesz. addig nem szól
hat a t. képviselő úr. 

S o m o s s y I g n á c z : . . . azon hazánkfia, kinek 
értelmi felső'bbségének az egész haza és fiai között 
magam is hódolok. S ennek folytán, hogy némi 
elfogultságban vagyok, nem tagadhatom; de mi
után épen az ő nyilatkozatából hallottam azt, 
hogy itten hihetőleg többé nem capicitálásnak — 
mert annyi idők folytán, mióta a 6 7-es bizottsági 
munkálat közkézen forog, kiki teljes meggyőződést 
szerezhetett s hozott magával e házba — hanem 
meggyőződés nyilvánításának van helye, mi az 
ő fölhívása szerint is addig, mig az ügy el nem 
döntetik, teljesítendő. Ez okból én is kötelessé
gemnek tartom a szőnyegen lévő tárgyban nyi
latkozni : s miután nyolcz napi vitatkozások me
zején le van aratva minden, csak némi tarlózásra 
szorítkozom. {Zaj. Elnök csenget?) 

T. képviselőház ! Pártolom a kisebbség véle
ményét. Pártolom azért , mert azt hazánk, az 
örökös tartományok és a dynastia érdekeivel 
összegyeztethetó'bbnek hiszem, mint a többség vé
leményét, mely fölállította mások beleegyezése 
szükségét azon ügyek intézéséhez , melyekben 
a határozás ezelőtt szerintem kizárólagos jogunk 

vala, s mely tan fölállításával nem mondom „meg
semmisítése", de bizonyos részben korlátozása 
önintézkedési jogainknak forog fön. 

A mi e tekintetben hazám érdekének inkább 
megfelel, azt márbővebben megmutatták mások, s 
azért arra hosszasan nem terjeszkedem k i ; csak any-
nyit nyilvánítok, hogy ezen önállóságához való ra
gaszkodás annyira átment vérébe Magyarország né-
peinek,miszerintarról,hogy sorsának ezentúl is teljes 
mértékben ura legyen, bizonyosan le nem fog tenni. 

Hogy az örökös tartományok népeiben hason
ló hajlam mutatkozik, sőt ezen is még némely te
kintetben túlterjeszkednek, mert nem csak saját, 
de a mi sorsunknak is urai akarnak lenni, ez ré
szint a lapokban nyilvánult, részint titkosan táp
lált és csak magán úton tudomásra jutó óhajtásaik
ból látszik. S miután véleményem szerint minden 
nép maga rendezheti és intézheti sorsát legczél-
szerübben : azt tartom, a többség véleménye né
mileg elébe vág az örökös tartományok intézked-
hetésének. S tekintetbe véve azt, hogy a mi kivá-
nataink többre nem terjednek, mint az eddig lé
tezett jognak gyakorlatban visszaállítására; tekin
tetbe véve azt, hogy az örökös tartomiuryok né
pei rovására nem kívánunk élni: azt hiszem, 
hogy oly eljárásnak, milyen a többség munkála
tában föl van állítva, az óhajtottnak épen ellen
kező eredménye lesz, mert ez már méhében rejtve 
hordja a féltékenység magvát, egyik vagy másik 
fél fölülkerekedése iránt, és elfojtja azon jó indu
latot, melylyel a lehetőleg egy czélra törekvő és 
egy koronás fő alatt levő népek egymás iránti se
gélyt teljesíteni képesek lettek volna. 

De végre a dynastia érdekében is azt hiszem, 
hogy oly Magyarország, melynek jogai tiszteletben 
tartása mellett önállósága vissza van adva, min
den esetre képesebb lesz s a saját érdekével össze
kötött trón védelmében erő kifejezésére, mint oly 
Magyarország, mely védelmi kötelezettségének 
irányát mások befolyásán s combinatiója nyomán 
fogja papiroson kiszámitgatni. 

íme , tisztelt képviselőház! itt mindnyájan 
egy czélra törekszünk, mint Deák Ferencz t. képvi
selő társunk is monda. Nagy részben egy politikai 
iskolában növekedtünk, és mégis minő különbözők 
a nézetek és mennyire eltérnek azon eljárásra 
nézve, melyet követendőnek vélünk a köz haza 
teljes oda adásunkkal boldogitására ! Képzeljék már 
most, hogy összeköttetésben oly államokkal, me
lyeknek eltérő, vagy néha talán ellentétes érde
keik vannak : nem azon helyzet áll-e elő, mely
nek következése, mint két különböző fa összedör-
zsölésének, a lappangó tüz kifejtése lehet ? 

Engedjék meg,hogy némely ellenünk fölhozott 
vádakat és gyanúsításokat — igyekezve ismétlésbe 
nem esni — észrevételeimmel kisérjek. 
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Fölhozatott az, hogy szükséges nekünk a ma
joritás véleményét elfogadni. . . (Zaj. Halljuk! El
nök csenget.) 

Madarász József : Folytonosan zavarognak 
a hirlapirók páholyában! 

E l n ö k : Kérem a. conversatiót a hirlapirók pá
holyában megszüntetni. 

Somossy I s t v á n : Köszönöm a magam ré
széről az elnöki figyelmet; s bátor vagyok még 
azon urakat, kiket előadásom netán nem érdekel, 
fölkérni a távozásra. 

Fölhozatott az, hogy a provisorium nyomása 
alóli szabadulás, és a provisoriumtól jövőre való 
félelem kívánja a többség véleményének életbe 
léptetését. Kérdem, kinek áll érdekében 18 évi 
tapasztalás után a provisorium helyreállítása, mely 
eddig negyedfél ezer millió adósságot szerzett, a 
mely minden szövetségesétől elszigetelte a dynas-
tiát, a mely két szép tartományt és a német befo
lyást elveszítette? Azt hiszem, az örökös tartomá
nyoknak nem áll érdekében, a dynastiának még 
kevésbbé ! És kérdem, vajon lehet-e ettől tartanunk 
akkor , midőn már birjuk a trónbeszédben azon 
ígéretet, mely szerint ki van mondva, hogy a jog
vesztési theoria eltöröltetik és a pragmatiea sanctió 
visszaállittatik ? Ezen állítás tehát nem ád okot oly 
félelemre, mely ránk nézve hatással lehetne. 

Fölhozatott ellenünkben az , hogy a létező 
törvénvek nem feleltek meg eredményeikben a vá
rakozásnak s ujabbakkal fölcserélendők. Bátran me
rem kérdeni a jobb oldal tagjaitól, vajon azon tör
vényeknek gyarlósága volt-e oka, hogy nem felel
tek meg a rendeltetésnek, avagy nem épen azon 
titkos hatalom-e, mely annyiszor ismételve igye
kezett Magyarország önállását megsemmisíteni, és 
a mely hatalom, ha még létezik, ugyanezen ujab
ban alkotandó törvényeket, magát a 67-es mun
kálatot is, s ennek minden részünkre lehető ked
vező befolyását épen ugy, mint eddig, megsemmi
síteni bizonyosan feladatául tűzné ? Kérdem, nem 
jobban megsemmisitheti-e azon törvényeket, me
lyek most keletkezének a múlt 18 évi, és jelen 
nyomás és jövőtől félelem nyomása alatt, mint 
azokat, melyek századok szentesítésénél fogva, ős 
orejökhen állottak és az 1848-diki törvényekkel 
újra életképességre hivattak? 

Fölhozatik ellenünk szüksége annak, hogy az 
örökös tartományokkal ne az idővel változó, hanem, 
állandó szövetséget kell kötni. ítélve, kikből állottak 
az örökös tartományok azelőtt, és kikből állanak 
je lenleg: azt, hogy kikből fognak állani, akkor, 
midőn Európa a gyorsan haladó átalakulási vajú
dáson átmegy, meghatározni alig lehet; s ez okon 
azt, hogy most, épen most volna czélszerü állandó 
s az idővel nem változó közös intézkedési szö
vetséget kötni, részemről meg nem foghatom. 

Fölhozatott ellenünkben az, hogy a minisz
térium kinevezése s ennek műkö'dése nyomán be
következendő alkotmányos élet megnyerhetésének 
a 67-es bizottság munkálatának elfogadása condi-
tio sine qua non-ja. Ezt, kérem, én nem hihetem, 
mert ha ez igy volna, akkor mi oly kegyelmi té
ren állanánk, melyen a mi adatik, vissza is vétet
hetik, s ha ez igy volna, akkor egy esztendő ótai 
itt létünk semmi egyéb , mint szembekötő játék 
volt a nép millióival. Én ezt nem hihetem; a jogvesz
tési theoria eltöröltetésének a trónról lett kimondása 
és a pragmatiea sanctió visszaállítása ez eset ellen 
előttem biztosíték. 

Fölhozatott, hogy nagy veszély fenyeget ben
nünket, és nekünk igyekeznünk kell rendezett ál
lapotba helyezni magunkat, hogy erőt fejthessünk 
ki, nehogy elmerüljünk. Ez fontos ok, ennek igazsá
gát elismerem; nem is ennek föl-, vagy nem ösrnerésé-
ben van a külömbség közöttünk, hanem a veszélyt 
elhárító eszközök választásában. Mit hisz a többség, 
mutatja a 67-es bizottság munkálata, mutatják an
nak védelmére kelt jobboldali nyilatkozatok. Mi, 
a baloldal, azt hiszszük, hogy rendkívüli esetekben 
rendkívüli erőkifejtésre van szükség; azt hiszszük, 
hogy nagy veszélyek elhárítására a népeknek a 
lelkesedés kellő fokára szükséges fölemelkedni : s 
mi szülné Magyarországban ezen emelkedettséget ? 
Az, ha visszaadatnék az országnak legdrágább 
kincse, önállása. Ha ez megtörtént, akkor az ellene 
s az érdekében vele egyesült trón ellen intézett 
támadás visszaverésére nem fogja, mint már mon
dám, számitgatni a védelmi kötelezettség irány-
nyát. s nem fogja latolgatni az áldozatok súlyát, 
de egész erejét s fegyverhatalmát szeretett ural
kodójának oda kölcsönözve, azon uralkodó, jól vá
lasztott szövetségesekkel kapcsolatban, akár sza
vát, akár kardját vetendi az európai fölmerülő 
viszályok mérlegébe, annak súlya részére billen. 

Fölhozatott a kisebbségi vélemény ellen az 
is, miszerint az esetben, ha egyetértés nem jön lét
re az országgyűlések között, mi történjék? arról 
intézkedni elmulasztotta. Miután ennek hiánya a 
kisebbség véleményében fölmutattatik, szabad le
gyen erre azon kérdéssel felelnem, hogy hátha a 
delegatiók mindenik fele a maga véleményében 
megmarad, és nem biria az egyik a másikat ca-
pacitálni. akkor mi történik, miután ez esetről a 
többség véleményében sincs intézkedés ? Méltóz
tassanak figyelembe venni a 67-es munkálat 37-dik 
§-ában előforduló azon határozatot is, melyben 
megállapíttatik, miszerint arra, hogy a delegatiók 
működhessenek s határozat hozatalára képesek le
gyenek, mindenik delegatiónak két harmad része 
megkívántatik, hogy jelen legyen. Egy hatoda e 
szerint az összes delegatiónak képes megakasztani 
minden eljárást, és csak egy hatodának elmaradá-
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sát kell megnyerni a netalán absolutismusra tö
rekvő hatalomnak, hogy az el nem maradható in
tézkedésekben teljes jogot gyakoroljon. 

Vádolnak bennünket azzal, hogy mi az örö
kös tartományok constitutiója létrejövetelének út
jában állunk. Ugyan, kérem, mi állanánk útjában ? 
Mi, kik saját constitutiónk védelmében foglalkoz
va, magunknak semmi ujabb jogokat nem követe
lünk? mi,kikazontörvényttartjuk,hogy ainitmagad-
nak nem kivánsz,azt másnak se tedd? Ezt inkább azon 
munkálatról lehet mondani, mely előre megszabja az 
eljárást, mihez alkalmazni kénytelen volna magát a 
másik fél is, hogy a kormányzás lehető legyen. 

Azt a gyanúsítást is hallottam tegnap, hogy a 
königgratzi esetnek nem szabad okul szolgálni arra, 
hogy követeléseinket följebb fokoztuk, mert ez 
teljesen illoyalis volna. Ezt mi nem tettük, mert a mi 
követeléseink kezdete nem Königgratz óta datálta-
tik; követeltük azokat minden időben, követeltük s 
követeljük csak azon jogainkat, miket régebben bír
tunk. Sőt, hogy Königgratz óta áldozattételre is ké
szek vagyunk, azt mutatja a kisebbség véleménye is. 

Azt mondják a jobb oldalon . hogy mi 
bizonyos ábrándos illusiókban élünk a jövendőre 
nézve. Én megfordítva azt tartom, hogy a jobb ol
dal él illusiókban, mert mi,a mesebeli állat szerint, 
csak azon falatot akarjuk megtartani, mely saját 
alkotmányos életünk fentartására okvetlenül szük
séges eledel, inig a jobb oldal a jövendő' vizében 
azon falatnak nagyobb árnyékát látván, az után 
nyúl, s e miatt elejtheti saját falatját, a nélkül, 
hogy bizonyos lehetne a másik megnyerhetése. 
(Derültség a hal oldalon) 

Fölhozatott a mai napon az előttem igen t. 
szónok által: vajon azon időben, midőn Windisch-
gratz teljhatalommal föllépett, midőn azt monda: 
„Mit Rebellenunterhandleiehnicht;" ha akkor ha
sonló alkotmánynyal megkináltattunk volna, mint 
melyet a 67-es bizottság javasol : vajon ezt nem 
szívesen elfogadtuk volna-e ? Ezen fölhívásra nehéz 
a felelet. Lehet, hogy azon benyomás alatt, midőn 
az emberek feje fölött a pallos függött, nem mon
dottuk volna azt, a mi a hazára nézve szabad meg
győződés nyomán legüdvösebb; meglehet, hogy 
a nagyobb rész ezt nyilvánította volna ; meg
lehet, hogy az ellenkezőt; s meglehet hogy so
kat engedtünk volna ismert emberi gyarlósá
gunknál fogva. Azonban határozottan e részben 
ítélni, mi történt volna, nem lehet. De kérem, sza
bad legyen ennek folytán nekem is azt a kérdést 
tennem, vajon ha a fejedelem 1849 után. mikor a 
haza le volt verve, azt mondta volna: „Visszaadom 
az ország eonstitutióját, april 14-dikét törüljük ki 
emlékünkből, a honvédseregből, kinek tetszik, ma
radjon a szolgálatban, a ki nem akarja magát szám

űzni a hazából, maradjon itt ben :" vajon, kérem, 
ez esetben, akár a keleti háborúban, akár az olasz 
kérdés alkalmával, akár a legközelebbi időben azon 
állása lett volna-e a hatalomnak, melyben azóta sze
repelt? (Helyeslés a bal oldalon.) 

Én mind ezeknél fogva" a kisebbség vélemé
nyét, mint a mely az ország önállását és függet
lenségét hitem szerint megóvja a mások beavatko
zásától a nélkül, hogy az örökös tartományok al
kotmányos érdekeinek érvényesítését gátolná, mint 
a mely jó példát ad arra nézve is, miként kelljen al
kotmányos népnek eljárni, elébe teszem a többség 
javaslatának. (Szavazzunk 1) 

T ó t h V i l m o s jegyző: Zsarnay Imre! (Eláll! 
Szavazzunk !) 

Zsarnay Imre: T. ház! (Eláll!) Én azon 
véleményben vagyok, hogy mikor a nap a maga 
tiszta fényében fölsütött, egyaránt szükségtelen és 
czéltalan törekvés, hogy valaki meggyújtson egy 
kis mécset vagy lámpát. Ezért én elállók attól, a 
mit különben még mondandó lettem volna, (Él
jen!) és kijelenteni, hogy a többség javaslatátpár
tolom. (Szavazzunk!) 

Dimitrievics Milos jegyző: Papp Pál! 
(Eláll! Szavazzunk!) 

P a p p P á l : T . ház! A 65-diki trónbeszéd . . . . 
(Nagy zaj. Fölki'Utások: Eláll!) Előre bocsátom, 
hogy az előttem szóló Pest belváros (Nagy 
zaj. Közbeszólás: Kérjük az elnököt az ülés felfüg
gesztésére! Elnök csenget.) Ha föladnám személyes 
jógámat a t. ház némely nyugtalan tagjának kívá
natára, okvetlen minden egyes tag jogát sérteném 
az által. Előre bocsátom tehát azt, hogy az előttem 
szóló Pest belvárosa érdemes képvisejőnek bölcs el
mélkedése, nézetem szerint, semmi uj meggyőző 
okot nem tartalmaz, s csupán csak azt az ujat hal
lottam, mikép a közös védelmi kötelezettség érvé
nyesítésére elhunyt miniszter Batthyány Lajos e 
tárgybani hitét hozta föl. A miniszter ár hite a 
közös védelmi kötelezettséget legkevésbbé sem bi-
tositja, sem Kossuth Lajos akkori beleegyezése a 
közös védelmi kötelezettségbe. Én a szavakat az 
akkori körülmények figyelembe vételével mérle
gelem; de azt tudom, hogy Kossuth Lajos Magyar
országgal és a magyar hadsereggel épen azon 
függetlenséget védelmezte, melyet most a bal ol
dal a jobb oldal ellen védelmez. 

Az 18 65-ki trónbeszéd a fölfüggesztett közjogi 
kérdések elintézésében apragmaticasanctiót válasz
totta kiindulási pontul; ennek folytán a t. képviselő
ház egy 6 7 tagból álló bizottságot választott a kö
zös viszonyok megállapítására. (Zaj.) Előrebocsá
tom azt, hogy ily nagy fontosságú tárgyban, a mi
nőben még rendes időben is, annál inkább pedig 
ily ki nem egészített országgyűlésen, koronázás 
előtt, 18 évi absolutismus nyomása után és még 
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alatta, midőn a hon polgárai törvényes nyilvá- i 
nosság hiányában eszméiket egymással nem cse
rélve, helyes meggyőződést maguknak nem sze
rezhettek, így rögtönözve törvényt alkotni részem
ről se méltányosnak, de alkotmányos szempont
ból még üdvösnek sem tartom. (A bal oldalon he- j 
lyeslés.) 

Minthogy azonban mind ezen okok figyelem
be nem vétetnek, és e munkálat mégis tárgyalta
tik , véleményemet elmondani kötelességemnek 
tartom. (A jobb oldalon zaj, a bal oldalon fölkiáltá
sok; Halljuk!) 

A 67-es bizottság munkálata kiindulási pon
tul elfogadta a pragmatica sanctiót, a föloszhat-
lanság és elválhatlanság magyarázatából pedig a 
közös védelmi kötelezettséget állapította meg. 
Magyarország függetlensége a sanctió pragmati
ca t helyettesítő 1723. és azt követő számos tör
vényeinkben biztosítva van. De biztosították azt \ 
a nemzet lelkéből alkotott, fejedelmi esküvel szén- j 
tesiíett, a nemzet vérével pecsételt, és a nép kébe- ] 
léből soha ki nem téphető 48-diki törvények, biz
tosították azon törvények, melyeknek védelmében, 
jogos védelmében a nemzet annyi áldozattal tanú
sította, mikép a magyar alkotmányt életénél 
mennyivel sokkal többre becsiül. 

A közös védelmi kötelezettség, a 67-es bi-
zottság munkálata szerint is, csak a föloszthat-
lanság és elválaszthatlanság magyarázatából folyó- i 
nak lenni állíttatik. 

Azt, hogy miképen akarták őseink akkor j 
érteni a pragmatica sanctiót, későbben hozott szá- j 
mos törvények magyarázták, de magok a tények 
annyival inkább tanúsították; elporlott őseink pe
dig akaratuk magyarázatát se vissza nem utasít
hatják, se nem helyeselhetik; de hogy nem szán
dékolták a közös védelmi kötelezettséget elfogadni, 
tanúsítja az, hogy ha szándékuk lett volna, ezen kö
telezettséget oly világosan kifejezve befoglalták 
volna, mint Magyarország függetlensége és köz- \ 
jogi önállása kifejezve benfoglaltatik. Függetlenség 
és közösség : e két fogalom ellenkező ; különösen 
ellenkezik e .két fogalom azon kezelési mód alkal
mazásával, melyet a 67-es bizottság összeállított. 
Ugyanis a 67-es bizottság munkálata a közös vé
delmi kötelezettségből következteti és szükségkép 
származtatja a külügyek közös vezetését, a hadügy 
közösségét és nagy részben a pénzügy közösségét 
is , nem említve azt, hogy a pénzügyi közösség 
mennyire igényli a közös befolyást a kereskedelem, 
közlekedés és eddig törvényeinkben ismeretlen, de 
még mindig életben levő indirect adók meghatá
rozására és kezelésére. A 67-es bizottság munká
lata, midőn a közös pénz kezelésében a két ország
gyűlés (a magyar és a lajtántuli országgyű
lés) meg nem egyezhet: akkor a fejedelemnek 
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adja a döntő jogot, és ez által megcsonkítja a ma
gyar demokrat alkotmányt. Midőn pedig a quota. 
(arány) meghatározásánál ismét a két külön orszá
gok delegatiója határoz, az önállást, a független
séget csaknem megsemmisíti. 

I ly munkálatot, mely elhagyja a jogala
pot, melyből kiindul, t. i. a pragmatica sanctiót, ily 
munkálatot, mely a törvénynek oly magyaráza
tot ád, mely ellenkezik annak gyakorlati hosszas 
életével, és a kiindulás alapelvéül oly magyaráza
tot alkalmaz, mely a függetlenséget ha meg nem 
semmisíti is, de igen nagyban megingatja, a de
mokrat magyar alkotmányt lényegében sérti meg : 
az ily munkálatot nem pártolom és azt félretétetni 
óhajtom. (Helyeslés a bal oldalon.) Ellenben a 67-es 
bizottság kisebbségének véleményét, azon meg
jegyzéssel, hogy a benne kifejtett kölcsönös vé
delmet nem mint törvényesen kényszerítő kötele
zettséget értelmezem, hanem mint azon szerződés
nek egyik czélját, erkölcsi és érdekkötelezettség 
alapján elfogadom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Tóth Vilmos jegyző: Hunfalvy Pál! (Eláll 
Éljenzés.) 

Dimitrievics Milos jegyző: Békássy 
Lajos! 

Békássy Lajos : T. ház! (Eláll !\T\em akar
ván a t. ház türelmével visszaélni, (Éljen!) nem 
fogok hosszas elemzésekbe bocsátkozni; de köte
lességemnek tartom röviden — az ellenvélemény 
tiszteletben tartása mellett — kijelenteni saját vé
leményemet, melylyel a 67-es bizottság többségé
nek munkálatát nem pártolom. 

Ezen munkálat egy közös minisztérium fölál
lítását tervezi, Ez által én sértve látom azon alkot
mányos törvényeit és jogát Magyarországnak, 
mely szerint az, mint szabad ország, idegenek ál
tal nem kormányoztathatik. 

Továbbá ezen munkálat a közös védelem te
kintetéből a hadügyre ugy, mint a külügyre néz
ve szükséges költségmennyiségnek meghatározá
sát egy magyar és idegen elemekből álló delega-
tióra bízza. Ez megváltoztatja azon alkotmányos 
jogunkat, hogy Magyarország eddig minden ter
heit, minden adóját saját országgyűlésén határoz
ta meg. 

Én, képviselők! szabad, független nemzetnek 
azt tartom, a mely saját ügyeit önmaga rendezve, 
a nemzet véréről és pénzerejéről szabadon rendel
kezik. Igen is, t. ház, törvényes fejedelemnek, hű, 
igaz szövetségesnek, mely a nemzetnek független
ségét, alkotmányos szabadságát tiszteletben tartja, 
kész vagyok vagyonomat, életemet áldozni; de sza
badságomat soha. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Tudom, érzem azt, hogy tétlenségben nem 
maradhatunk, mert a tehetetlenség örvényébe 
sülyedünk, azért tennünk; haladnunk kell, és tőr-

16 
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vényeinket a kornak igényeihez idomítanunk; de i 
ezt ugy kell tennnünk, hogy függetlenségünket, ! 
alkotmányos jogainkat az utókornak megőrizzük. 
Miután én ugy látom, hogy a 67-es bizottság ki
sebbségének munkálata az alkotmányos elvek 
föntartása mellett lajtántuli országokkal a 
személyes egység alapjából folyó közös viszonyok 
elintézésére, ugy a kölcsönös védelem czéíszerü 
kezelésére kellő módot nyújt : a kisebbség e mun
kálatát pártolom, {Helyeslés a baloldalon.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Horváth Döme! (Sza
vazzunk! Eláll! Halljuk!) 

H o r v á t h D ö m e : Azon föltétel alatt, t. ház, 
hogy az utánam következő t. képviselők is hódol
nak azon morális kötelezettségnek, melylyel a t. 
háznak elég hangosan nyilatkozó közvéleménye 
és közóhajtása irányában viseltetünk, azon remény
ben, mondom, lelkem mélyéből osztom mind azon 
érveket, melyek t. pártvezérem által elmondattak, 
s ennélfogva fölöslegesnek tartom több érveket 
is fölhozni. (Helyeslés.) Pártolom a többségi javas
latot. (Éljen!) 

Ráday Lász ló j e g y z ő : Luksics Bódog át
adja a szót Vidaes János képviselő urnák. 

Tidacs J á n o s : Mélyen tisztelt képviselőház ! 
(Eláll! Halljuk!) Os Buda városának igen tisztelt 
képviselője és több más túlsó oldali képviselőtár
saim e napokban a ház asztalán fekvő 67-es bi
zottsági munkálat tárgyában mondott szép beszé
deikben különösen kiemelték azt, miszerint ezen 
munkálatban nem adatik föl alkotmányos önállá-
sunk és törvényes függetlenségünk. 

Én igen sajnálom, de nem lehetek a t. kép
viselő urakkal e tekintetben egy véleményen, mert 
ha pénzemről és véremről nem magam, hanem 
más is rendelkezik, akkor nekem egyebem nem 
marad, mint országgyűlési mandátumom, melyet 
igaz, ha kedvem kerekednék , föl is cserélhetnék 
egy másikért a reichsrathban! (Helyeslés a bal ol
dalon.) 

Ezen különben igen tisztelt túlsó oldali kép
viselők beszédei önkénytelenül eszembe juttatják 
az 1741-ki állapotokat. 

1741-ben, t. i. az alatt, mig egy asszony-
király alaki hatása alatt ama végzetszerű „vitám 
et sanguinem" elkiáltatván, az akkori karok és ren
dek is ős Buda városának képviselője szerint azt 
gondolták, hogy semmit sem adtak föl, hogy az 
ország alkotmányát épségben fentartják; mi pedig 
nem úgy volt, mert ő'k is épen úgy, mint most a 
67-es bizottság, mindent föladtak, a mi akkor föl
adható volt. A nemzet kebelében, melyre a teher 
nehezült, következő kifejezést nyert az akkori ) 
állapot: 

Ócska már a járom, kopott már a bilincs. 
Megüjítm" arany és ezüst nincs. 
Adjál magyar! koldusnak rá ! 

Es a magyar adott, és a monarchia, és az 
az asszony-király, a ki szerencsétlenségében nem 
tudott hová lenni, mentve lettek! 

Es a magyar adott! mert a világ népei kö
zött egyedül neki adatott a jelleg, hogy nagy
lelkű! 

Jól tette, hogy adott! 
Gyönyörűen hálálják ugyan meg ; de még

is jól tette, hogy adott, mert hiszen a koldulás 
szerencsétlenség, azt tisztelni, még szerencsétlen
ségében is a magyarnak ó'si jelleme ! 

Ezt értem. 
De azt azután nem tudja ám az én egyszerű 

eszem fölfogni, hogy miután azt a fábrikát, mely
ben a magyar nyakára azelőtt is, és a „vitám et 
sanguinem" elkiáltatása után is a jármot egyiránt 
fabrikálták; miután, mondom, ezen fábrikát a 
nachodi és königgratzi Nemesis az Elbébe, és on
nan a tengerbe seprette: hogyan akadhatott ma
gyar ember, ki a 67-es bizottsági munkálat elveit 
véleményezze, azon munkálatot, melynek minden 
szavából azt olvashatjuk ki, hogy : „Te háládatlan 
osztrák kormány, ne búsulj azon, hogy oda a 
fábrikád, ime, mi kész jármot adunk neked, még 
nyakunkat is önként bele teszszük, te ne tégy 
egyebet, csak korbácsolj minket, ha nem jól 
húznánk !" (Tetszés a szélső bal oldalon; zajos ellen
mondás a középen) 

Ezt tette meggyőződésem szerint a 67-es bi
zottsági munkálat. Nem én mondom, mondja azt 
maga a ház asztalán fekvő munkálat, mondja azt 
az ország, mondja a világ! 

Azt mondják ezen bizottsági munkálat pár
tolói : jót akarunk elvégre. 

Ezen jó akaratnak utait ismerjük 1860 óta. 
Az októberi diploma óta, 
1861-ben a két föliratban tisztán personal-

unió. 
1865-ben tisztán reál-unió, de mindig szép 

szavakban előadva a jó akara t ! 
Házamat felgyújtják. 
Kettő lehet: vagy készakarva gyújtotta fel 

valaki, beperelem, elitéltetem. 
Vagy nem akarva, véletlenségből, vagy tán 

szerinte jót akarva, gyújtatta fel valaki (Derültség). 
azt is beperlem. 

Fölmentik, mert roszat nem akart! 
De mit használ nekem jó akarata! 
S mi kötelesség rám nézve a fölgyújtás ténye 

között, ha házam csakugyan leégett! 
Ez, 1865 óta, a túlsó oldal többségének politi

kája. (A szélső balon: Igaz !) 
Itt vagyunk íme az örvény legszélén, ide ve-
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zetett bennünket ezen szerencsétlen politika: még 
egy lépés, és elvesztettük alkotmányunkat. 

Mindenki tudja, hogy én nem birok az ékesen 
szólás hatalmával; de van magyar szivem, mely
be a szentségek szentségeként hazám önállósága 
és függetlensége be van vésve! 

Ezen szívvel mondom, hogy új alkotmányról 
beszélni addig, mig a régi teljesen visszaállítva 
nincsen, annyi, mint az alkotmányt feladni; azon 
szívvel mondom, hogy a 67-es bizottsági mun
kálat feladta az alkotmányt. 

És azért nem pártolhatom a többségi mun
kálatot. 

A kisebbségi munkálatot sem pártolom; de 
kész volnék azt az országgyűlés kiegészíttetése és 
az alkotmány teljes helyreállítása után tanácskozási 
alapul elfogadni. 

De igen is pártolom Madarász József kép
viselőtársam indítványát, mely meggyőződésem
mel leginkább megfér. (Helyeslés a szélső halon.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Millutinovics Szveto-
zár! (Szavazzunk!) 

Millutinovics Szvetozár: T. ház! A bi
zottsági javaslat, ellene beadott külön véle
mény és indítvány abban egyértelmű, hogy az 
örökös tartományokkal közös viszonyok vannak. 
Ezek létezését elismerve, rendezésök szükségét is 
el kell ismerni, mert rendezetlen viszonyú álla
mok tartós életképességgel nem bírhatnak. A kö
zös viszonyok mikénti rendezését tartalmazza a 
bizottsági javaslat, és tartalmazza a külön véle
mény is, ellenben a különinditvány nem tartja 
szükségesnek azok rendezését, mivel — úgymond 
— a 48-diki töi'vények azokra nézve törvénysze
rűen rendelkeznek. A külön indítványozók azt ál
lítják, miszerint a bizottsági javaslat törvényeink
kel, alkotmányunkkal ellenkezik, és ezen állítás a i 
külön véleményt pártoló szónokok által is erősítte
tik, azt vitatván, miszerint a többségi javaslat ha
zánk önállóságát és alkotmányos függetlenségét 
veszélyezteti. (Halljuk!) A külön indítványozók 
azon állítása, mintha a 48-ki törvény azokra nézve 
rendelkezett volna, annyiban való , a mennyiben 
a parlamenti kormányfelelősség elvének alkalma
zása azokra is kiterjesztetett; de nem való a te
kintetben, hogy azoknak alaki és anyagi részét 
kifejtette: mert nem mondta ki, hogy miből álla 
nak azon közös viszonyok, és nem határozta meg 
az azok körül követendő eljárást; pedig ezek hiá
nyában a kormány saját belátására lenne utalva 
azok elintézésénél, mi a felelősség elvével nem fér 
össze. Azért ezen hézagot allamjogunkban kitölti 
a bizottsági javaslat. 

Nem a 48-diki törvények alkották a közös 
viszonyokat, ezek már előbb keletkeztek. Hogy 
I. Ferdinánd a mohácsi vész után királynak 

megválasztatott, annak magyarázata abban rejlik, 
hogy ő a szomszéd örökös tartományok és örö
kös országok fejedelme volt, ez által biztosíté
kot nyújtván azok hadi segélyezésével hazánkat 
megvédeni s fentartani. A kívánt hadi segély be 
is következett, a kölcsönös védelem utoljára köte
lezettséggé vált , a niikép ezt az 1638. 34. t. ez. s 
más hasonlóan intézkedő törvények igazolják. I I I . 
Károly, kinek sikerült hazánkat az ellenségtől meg
szabadítani, belátta szükségét, hogy a majd két 
század óta fenálló kölcsönös védelem törvény 
által is biztosíttassák, hogy ez által a netalán újra 
támadható veszélyeknek eleje vétessék. A mit a 
pragmatica sanctióval el is ért. 

Ezt azonban nem akarom itt taglalni, miután 
azt számos elvbarátim már megtették; hanem vá
laszolni fogok Halas város tisztelt képviselőjének, 
ki tegnap ez iránt úgy nyilatkozott, miszerint ő azt 
tudja, hogy levelekben és lapokban lehet sorok kö
zött olvasni, de nem a törvény szövegében. Abban 
igaza van, hogy a lajDokban és levelekben lehet so
rok között olvasni és a törvényekben nem ; de úgy 
hiszem, nem is szükséges, hogy azon értelmezést, 
melyet a tisztelt ház a pragmatica sanctiónak adott, 
a sorok között kelljen keresni. Eddig hivatkozás 
történt ugyan az 1723-diki 1-ső és 2-dik törvény-
czikkekre; én pedig hivatkozom arra, mit törvé
nyek értelmezésénél mindig szem előtt kell tartani, 
az okra, mely alkalmat szolgáltatott a törvényal
kotásra, és a czélra, melyet a törvényhozó kí
vánt e törvény által elérni. Ezért is tehát hi
vatkozom az 1723-diki királyi trónbeszédre, a 
melyben III . Károly kimondotta s elősorolta azon 
eredményeket, melyeket kivívott a csatatéren : 
hogy Temesvárt, Belgrádot visszafoglalta, és ez 
által nem csak az egész országot, hanem a hozzá 
kapcsolt ország-okat és tartományokat is az ellen
ségtől fölszabadította. Ezek után a többi közt igy 
nyilatkozik : „Sed nec immemores felices princi-
pes ea, quae belli sünt, pacis tempore curare asso-
lere ; pro stabilienda itaque in omnem casum etiam 
contra vim externain cuin vícinis regnis et pro-
vinciis haereditariis unione." Mely királyi trón
beszédre a törvényezikkeket megelőző élőbeszéd
ben a törvényhozás következő nyilatkozatot adott 
válaszul : „Üt proinde futuris quibusvis tempori-
bus, ab omni confusione et periculis. haereditarium 
hoc suae mattis ss. regnum pi^aeservari; et non 
minus adversus omnem vim externam quam quos-
vis etiam fatales internos motus et in ornnes even-
tuales casus, tutum et provisum reddi; ac per id, 
cum reliquis etiam suae mattis ss. regnis et pro-
vinciis haereditariis mutua cointelligentia et unió 
in aevum perdurare." (Zaj. Elnök csenget. Eláll!) 

A t. ház híjába fog nyugtalankodni és beszélni: 
én nem fogok elállani; nem lehetett szerencsém. 
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mindjárt elején szóhoz ju tni ; tehát most élek szó
lás-szabadságommal. 

Tehát a most idézett trónbeszéd s ugyanerre 
adott válasz soraiból kiviláglik a sanctió pragma-
ticának tulajdonított értelem, miért is azt nem 
kell a sorok közt olvasni. 

A midőn tehát a bizottsági javaslat az 1848-
diki törvényekben tapasztalt hézagot ki akarja töl
teni, a midó'u arra nézve s csak is ottan kivan ren
dezni, hol rendező törvény hiányzik, a midőn a bi
zottsági javaslat a pragmatica sanctiónakkifolyása, 
ez pedig országunk egyik alaptörvényét képezi s 
igy alkotmányunk kiegészítő részét is: akkor lehe
tetlen állítani, hogy a bizottsági javaslat törvény e-
ink- és alkotmányunkkal ellenkezik. 

Mind a bizottsági javaslat, mind a külön vé
lemény kiindulási pontul veszik a pragmatica san-
ctiót; abban is egyet értnek, hogy az onnan orszá
gunkra háramló kötelességek egyike a közös biz
tonság föntartása ; de eltérnek egymástól azon fő 
elvre nézve, hogy a bizottsági javaslat szükséges
nek hiszi, hogy az érdeklett felek elhatározási jog
gal fölruházott közegei közvetlen érintkezésbe jöj
jenek, mig ellenben a külön vélemény csak a köz
vetett érintkezést véli megadhatónak, mert nézete 
szerint azon közvetlen érintkezés országunk önál-
lását s alkotmányos függetlenségét veszélyezteti. 

Minden állam önállósága és függetlensége 
csak akkor biztos és veszélytelen, ha szilárd vé
delmi alapra van fektetve a közbiztonság; minek 
igazolására nem szükség hivatkoznom a külálla-
mokra, elég csupán hazánk történelmére hivat
koznom. Ennek tanúsága szerint tudjuk, hogy a 
mohácsi vész után hazánk legnagyobb része majd 
200 éven át alkotmányos függetlenségétől meg 
lön fosztva : s kérdem, mi idézte elő azon csapást ? 
Kétségtelenül a közbiztonság elhanyagolása. A 
midőn tehát hazánknak sajátságos helyzeténél s 
viszonyainál fogva kötelessége nem csak a közbiz
tonságot, hanem egyszersmind a közös biztonsá
got is sziláid alapra fektetni; ez pedig a dolog 
természeténél fogva sokkal könnyebben érhető el 
az érdeklett felek közvetlen érintkezése ál tal : a kép
zelt veszély nézetem szerint nem akkor fenyegetné 
államunk alkotmányos függetlenségét s önállósá
gát, ha a bizottsági javaslat elfogadtatik , hanem 
annak el nem fogadása esetében következhet
nék be. Ennélfogva a többség javaslatát elfoga
dom a részletes tárgyalás alapjául. 

Szemünkre, vetik a túlsó oldalról a jogföl
adást. Eltekintve attól, hogy valamely közjog ki
terjesztése, megszorítása, vagy eltörlése a törvény
hozás hatáshöréhez tartozik, mely a szükség igé
nyeit nem utasíthatja vissza; eltekintve attól, hogy 
minden joggal viszonyosságban áll kötelezettség, 
melynek terhe olykor jelentékenyebb magánál a 

I jogból háramló nyereségnél: így átalánosságban 
nem mondhatni, hogy minden jogföladás egyszer-

! smindkárosis.Miutánittleginkábbaközösbiztonság 
! fentartásáról van szó,következőleg nem kizárólagsa-

ját érdekünkről: a többségi javaslat nem jogföladás, 
hanem jogkiterjesztés, jogalkalmazás, mely jog a kö
zös biztonság föntartása iránti kötelezettségből ered. 

Egyébiránt a jogföladási ellenvetést tán 
épen a külön véleményre, azaz a kisebbségi 
munkálatra lehetne alkalmazni. (Zaj. Halljuk!) 
Ugyanis a kisebbség munkálatának 12-dik szaka
szát az ezen javaslatot pártoló szónokok által föl
hozott érvekkel összehasonlításba hozván, úgy lát
szik, hogy épen ezen vád ráillik a kisebbség mun
kálatára. A menyire jól emlékszem, Komárom város 
t. képviselője hivatkozott a koronázás előtti 1608 : 
2. és más hasonlóan intézkedő törvényekre. Ha
sonlóan intézkedő törvények alatt értette bizonyo
san az 1615: 5. 1618: 9. 1622: 2. 1638 : 1.1659: 
1. törvényczikket. Ezeknél fogva a t. képviselő 
nézete szerint, a mint ezen törvényeinkben is áll, 
Magyarországot illetőleg az ország tudta és bele
egyezése nélkül háború nem indittathatik és béke 
nem köttethetik. Igaz, hogy a hivatkozott 1808 : 
2. t. ez. a királyi koronázási hitlevelekbe lett be-
igtatása által alaptörvényeink érvényére is emel
tetett; mindazonáltal én azon törvényre nem mer
tem volna hivatkozni, mivel annak nagy hordere
jű határozata az 1 6 8 1 : 4. t. ez. által lényegesen 
megnyirbáltatott, és azért az utána következett 
koronázási hitlevelekben többé nem fordul elő. 
Miután azonban a t. képviselő úr azon tötvényre 
hivatkozik, akkor, ugy hiszem, nézete szerint azon 
törvény most is teljes érvényben fenáll; ha pedig 
úgy van, akkor a kisebbség javaslata jogföladást 
követett el, miután a kisebbség javaslatának 12.§-a 
megelégszik, ha a fejedelem a hadüzenet vagy bé
kekötés alkalmával az összes minisztériumot meg
hallgatja, holott a t. szónok úr által hivatolt tör
vény egészen másként beszél, hogy tulaj donképen 
az országnak tudta és beegyezése nélkül nem le
het háborút indítani, vagy békét kötni. 

Ebből indulva tehát ki, kérdem: vajon marad-
e továbbá is azon különbség, melyet a képviselő 
úr föállitott a kisebbség és többség javaslata kö
zött, a hol azt monda, hogy a különbség abban rej
lik, miszerint a kisebbség javaslata fen akarja tar
tani az ország régi törvényeit s azokban gyöke
rező azon alkotmányos jogát, mely annak minden 
állami ügyeire nézve befolyást és önrendelkezési 
jogot biztosit; ellenben a többség javaslata ezen 
önrendelkezési jogot megszünteti ós csupán „ezen 
ügyekre befolyássá változtatja á t ? " Hisz az előbb 
emiitett törvényben gyökerező önrendelkezési jo
got a kisebbség javaslata megszünteti, s az abban 
tartalmazott ügyekre való befolyásra változtatja át. 



CXII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 28. 1867.) 125 

Ezeknél fogva az állítólagos különbséget tá
mogató elmélkedés nem helyes. 

Ráday László gr. jegyző: Thury Gergely! 
{Eláll! Halljiík!) 

Thury Gergely: T. képviselőház! (Zaj. 
Elnök csönget.) Ki levén a kérdés merítve, épen 
úgy, mint a t. ház türelme, nyilatkozatomat csak 
pár szóba foglalom. (Zaj. Halljuk!) Minden nem
zet politikai életének föltétele saját ügyeiben kizá
rólagos határozati joga. E jogot, ha nem is gya
korolta tényleg mindig Magyarország, de, de jure, 
föl nem adta soha. Miután a többség javaslata ezen 
jogot koczkáztatja, ellene, és a kisebbség javaslata 
mellett szavazok. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Besze J ános ! (Hall
juk ! A szószékre!) 

' Besze JánOS (a szószékre lép) : T. képviselő
ház ! Zsarnay barátomnak azt mondom, hogy az 
általa említett nap nem azért éri el délpontját, 
hogy jótékony meleg sugaraival a lelkesedés csirá
ját s bimbóját leforrázza; (Derültség) hanem azért, 
hogy még a szentjánosbogárka is kiszívja phos-
phorusát, és hogy az is világítson annyit, a meny
nyit képes, hogy magasztalja a természetet: azaz 
hogy a követ lelkesítse a népet, és kötelességének, 
föladatának, ereje szerint feleljen meg. Azért meg
gyújtom azon kis lámpát, melybe az Isten kegyel
me még olajat adott. (Éljenzés. Derültség. Halljuk!) 

Uraim! soha még nép országgyűlést oly áhí
tatos érzelemmel nem várt, mint a j'elent. Min
denütt, jobbra-balra , a merre, csak keltem, jártam, 
azt hallottam: Csak már a országgyűlés közeled
nék ! És ím itt van az az országgyűlés: megértük 
ugyan alkotmányunkat, felelős minisztériumunkat, 
de a népnek rögtön, mindjárt malasztokat nem vi
hetünk, mert a teherben úgy részesül, mint eddig, 
s készségére még számit az ország, minekelőtte ez 
újonnan visszanyert alkotmányosság malasztját 
megnyerné. Azért engedjék meg nekem a t. kép
viselő urak, hogy én ezen sok szónoklati bokréta 
közé, minekelőtte összefonatnék egy koszorúba 
és a haza oltárára tétetnék, egy parlagi virágot 
szőjek , mely megfogamzik minden gyalogúton. 

Szólni akarok, uraim! röviden, mert látom, 
kimerült a t. ház türelme annyira , hogy az el
len még Atlas-vállal sem képes senki küzdeni, és 
ha egyszer türelme elveszett, minden tmalmas. 
(Tetszés.) 

A nép olvastatja és olvassa az itt elmondott 
beszédeket; de minden perczben oly terminusokra 
bukkan , hogy nem érti, hallgatja, dicséri, és el
fordul tőle. Miért ? Mert terminus technicusokkal 
élünk. Mindig hallja az ily kifejezéseket: opportu-
iiitas, dualismuSy delegatió, paritás, persona! unió 
sfb. j de nem érti. Azért szükségesnek tartom ma
gyarul mindezeket megnevezni, hogy ha én is sa

ját előadásomban használni akarnám rövidség 
okáért, azokat a nép megértse, hogy mit jelente
nek. (Halljuk!) 

Opportunitás : nem az épen egészen, a mi kel
lene, de az, a mi lehetséges. (Nagy derültség és 
tetszés.) 

Dualismus: két egy teszen kettőt, de a kettő 
nem egy, hanem együtt erősebb. (Zajos és hosszas 
derültség és éljenzés. Elnök csönget.) 

Delegatió : az országgyűlés teljhatalmú ki-
küldöttsége. 

Paritás: egyik olyan, mint a másik; (Nagy 
derültség és éljenzés) egyik a másik mellett; egyik 
sem a másik fölött. (Helyeslés.) 

Personál unió: két külön álló, külön gazdál
kodó uradalom egy gazda birtokában; de vészek 
idején közösen védik egymást; tehát a védelmi 
költséget a delegatió utján közösen vetik ki. és kiki 
maga beszedi. 

Ezek azon diák szavak, melyeket szükséges
nek-tartottam megmagyarázni. (Helyeslés.) 

A szónokok, varázserejü hatalmoknál fogva, 
okoskodásokkal elárasztottak bennünket. Nem kell 
okoskodnom ezek fölött, nem is tenném; hanem 
azon bokréták virágai közé oly tövisek is hullottak, 
melyek mélyen sebzik az alkotmányszerető. nem-
zete jogait élettel, halállal, törvénynyel föltartani 
küzdő embert. 

Uraim! Tegnap volt egy nap, (Derültség. 
Közbeszólások: Ma is van!) midőn az igazságügymi-
niszter úr egy vezérszónok ai'gumeníatióit meg-
semmisiteni ügyekezett: és mennyire fájt ez azon 
vezérszónoknak! De mennyire kiáradt fájdalma 
Tiszának! Olyannyira, hogy meg nem állhatta, 
hogy épen az igazságügyminiszterre az igaztalan
ság bélyegét ne süsse, csakhogy ezen szóhasonli-
tás contrastját elejébe visszatorolhassa. Ezt tenni 
meg nem állhatta fájdalmában. (Nagy zaj.) 

Mi pedig mindent elhallgattunk eddig a haza 
szent érdekében. 

Ura im! senki a hazafisággal ne kérkedjék, 
mutassa meg tettel, hogy szereti hazáját; hazafi 
tettel pedig megmutatja akkor, ha most. midőn a 
keveset kapott népnek lelkesedése ismét igénybe 
vétetik, a vészek perczei előtt, midőn az egész 
nemzet erejét egyesíteni kell, nem hinteget^ oly 
konkolyt, mely a lelkesedést elzsibbasztja. ijÉíjwi-
zés. Rendre ! Halljuk!) Bár legjobb szándékból te
szik is, hiszen hazafiúi szent érdekből; de kárt 
tesznek akaratuk ellen, mert a népnek lelkében 
megmaradnak az oly mondatok és felejthetetlenek. 
(Rendre! Zaj, Halljidi! Halljuk!) 

Elsorolok néhányat : és ítéljen saját az, ki 
mondotta, helyén van-e a haza újjáalakulása per-
czében, midőn a nép erejét még lelkesíteni kell, 
midőn még vészek előtt állunk: a mostani ország-
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gyűlés működését annyira nép szer üteleniteni akar
ni, sőt a sikert csiráiban megfojtani igyekezni, ha 
módjokban lenne. (Zaj. HaUjtik!) Ura im! a sok 
közt nem is tudja az ember, hol kezdje. (Nagy de
rültség.) Hisz igazat mondott Ragályi, hogy be
szélni mindent lehet. {Igaz! Zaj. Derültség.) Bi
zony meg is mutatták, hogy beszélni mindent le
het. (Nagy derültség. Éljenzés) Mert, midőn olyano
kat hall az ember, hogy midőn a provisisoriumok 
rendszerén, Bach és Schmerling systemáján keresz
tülugratott, egy párvonalban egy szónok azt mondja 
Schmerling és Bach után, hogy Beust és Deák 
urak is oly provisoriumot állítanak föl, melynek 
jövője nincs, mely alkotmányunkat aláássa, függet
lenségünket föláldozza: uraim! ez nem jó hang
zású hazafiság, ezek nem oly hangok, melyek lel
kesítenék a népet, és benne a bizodalmat gerjeszte
nék. (Nagy zaj. Úgy van l Egy szó a szélső bal olda
lon: Ez fáj úgy-ef) Nem fáj nekem; nem, mert én 
ismerem a népet, melyre oly gyakran szoktak hi
vatkozni. Józan az, és fölfogja azt, mi lehetséges, 
tudja, hogy biztos a jövője és sorsát föl nem ál
dozza közülünk senki. A mely képviselő a népre 
hivatkozva, az ellenkezőt akarná, bizonyítani, hiva
tását nem teljesiti. 

Azt mondják, hogy mi föladjuk az alkotmá
nyosság várát. Egy szónok azt mondta, hogy ör
vendünk, ha kardbojtunkat kibonthatjuk és azzal 
fényeskedhetünk a föladott várért ; a másik pedig 
azt mondta, hogy vajmi nehéz lesz visszafoglalni 
ezen várat. Gróf Károlyi keletre és nyugatra hi
vatkozva majdnem lehetetlenné teszi a vár vissza
foglalását, melyet mi soha el nem vesztettünk; ha
nem legfeljebb föladtuk azon agyrém-fellegvára-
kac, melyeket a t. gróf keleti és nyugati combina-
tiókból épített. (Tetszés a jobb oldalon.) Isten tudja, 
mit akar számunkra biztositani, a mi azonban je
lenleg kevesebb a^„nesze semmi fogd meg jóla-nál. 
(Nagy derültség. Éljenzés) 

Uraim! bele fuladna az ember lelke, ha elő 
kellene számlálnia mindazon vádakat és gyanusit-
gatásokat, melyek a szónokok hosszú sora által 
fölsoroltattak, s melyeket, ha annak idejében szó
hoz jöhettem volna, bővebben taglalni szent köte
lességemnek tartottam volna. De most nem akarván 
a ház türelmével visszaélni, nem marad egyéb 
hátra, mint hogy elszakítsam azokat; nagy kárt 

j úgy sem tesznek, se itt, se kün. (A ház nagy de-
J rüitsége közt a kezében tartott jegyzeteket eltépi. Ata-
I nos, hosszas derültség.) 

Ha azt akarjuk, hogy a nemzet nagy és 
I virágzó legyen, ne feszítsük meg elménket az-
I zal, hogy mikép lehetne alaposan régi ős tör-
i vényeinket Verbőczy dicső szellemének ráíná-
; jába bele foglalnunk. És valóban furcsának tet-
j szik, midőn a modern szellem ellen harczol a nép 
i fiának magát nevező Madarász. Az arany bulla ko-
| rára hivatkozik, és a keresztes háborúk idejét vall-
í ja legüdvösebbnek, a mostani időt pedig a nemzet 
! jogait föláldozónak. Valóban ha rá tekintek, igen 
j rococo képet mutat. (Tetszés. Nagy derültség és él-
! jenzés.) Madarász a római históriára szeret hivat-
j kőzni; én is hivatkozom arra. Midőn Július Cae-
! sar a Rubiconig jutott , akkor a haza sebzett teljes 
| képpel, dúlt hajjal és arczezal jelent meg előtte, és 
. azt mondta: „Si jure venitis, si qua cives: huc 

usque licet." A gyanúsítgatás Rubiconját elérték. 
Uraim! a gyanúsítgatás lelkeink tiszta érzetéből, 
hazánk boldogságából merített buzgalmunk és 
munkálkodásunk ellen szórt fegyverei tompák 
ugyan, de elérték már azon pontot, melylyel ha a 
hazának jót akarnak, a népet meg fogjak kímélni. 
A nemzetet alaptalan, furcsán pattogó, de a bol
dogságra semmit nem hozó, csak koldusbotját 
még jobban megfaragó szavakkal lehet még egy 
ideig ámítani; de ha a nép kiábrándul, maga azon 
ember, ki a népet i l y biztatásokkal áltatja, veszé
lyesnek fogja találni az előtte való megjelenést, és 
én azt mondom, hogy az ily gyanusitgatásokat a 
nemzet szent érdekében hagyják el! (Átalános nagy 
derültség.) 

Hogy én a 67-es bizottság többségének mun
kálatát pártolom, mondanom sem kel l : mert meg
vagyok győződve, hogy csak a 67-es bizottság 
munkálatának életbe lépte és izmosodása fogja 
eszközölni azt, hogy Gödöllőből Schönbrun le
gyen, (Nagy derültség) és hogy valahára elérjük 
azon időt, a melyről a nagy Széchenyi mondotta, 
hogy „a magyar ha volt is, de csak a jövőben 
lesz." Ennyit most mondani elégnek tartottam. (Áta
lános derültség és éljenzés.) 

E l n ö k : A legközelebbi ülés holnap d. e. 10 
órakor lesz. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 




