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I. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
1861. april 6-kán. 

Kulinyi Ferencz, nógrádmegyei, Tosonczkerületi képviselő; Tisztelt képviselőház! A tisztelt ház 
köz és egyetemes óhajtását jelentem ki akkor, midőn a már 1848-diki évben is korelnökösködött Palóczy 
László tisztelt képviselő társunkat felszólítom, hogy a jelen országgyűlésen is mint legidösb képviselő a 
korelnöki széket foglalja el s nyissa meg az országos ülést. 

Ennek folytán Palóczy László ur Miskolczváros képviselője hosszas élénk éljenzések között a korel
nöki széket elfoglalja. 

Korelnök : Mélyen tisztelt nemzeti képviselők! E törvényes czimmel üdvözöl és köszönt titeket e 
végzetteljes órában a szemeit reátok függesztő haza;, üdvözöl és köszönt öreg munkatársatok s imint aj
kaitokról elhangozni haliám, már másodízbéni kórelnökötök: is.e teremben! Tisztelet- és örömteljes szivvel 
nézvén végig összes alakuló testületetöknek szép koszorúján, már egyelőre is uj ég és föld tükrözik fel s egy 
világító reménysugár villan keresztül a különben koromsötét felhők rétegein, bánatos hazánknak könyező, 
de nem siró szemei előtt — a távolban láthatárunkon, ügy van! Nem a dicsvágy szomjuzá9a hiúságától 
égő, büszke Mariusokat látok én előttem ülni Carthagó romjain, hanem oly magas lelkületű és szilárd 
akaratú tanácsos fiait a nemzetnek, kik hazájuk boldogsága lerombolt falait újra fölépiteni törekednek, 
kikre nézve szentek szentje, az évezredes alkotmány, frigyláda a nemzeti kötéseknek semmi halandó kezek 
által nem illethető szentsége; kitűzött czél a trón és nemzet kölcsönös és valódi boldogságuk egyesítése; 
fegyver a törvény és az örök igazság. Kinek hazafiúi lelkét nem emelné fel e dísz-látvány? S ki ne alkal
mazná Cyneasnak a római tanácsról mondott egykori magasztos Ítéletét e testületre? 

A korelnökséggel nem az érdemeket, melyek különben is bennem nincsenek, hanem egyedül az agg
kort tisztelvén meg a törvény, hódolnom kell rendeletének; és síromhoz már oly közel állva, annak azon 
szivemből kitörő örömmel hódolok is, hogy én lettem tehát azon páratlan szerencséjü kis polgárocskája 
nagy hazámnak, ki, miután az akkori munkatársaim bizalmuk által kezembe adatott országos tollal az 1832/6-ik 
évi országgyűlésen legelső irtam már magyar nyelven is Magyarország törvényeit (Tartós éljenzés) s a 
népképviseleten alapuló nemzeti képviselőháznak első ülését is mint korelnök 1848-dik évben én nyitot
tam meg (Hosszas éljenzés); ime majdnem 13 hosszú és, nyomorúsággal teljes évek lefolyása után is, az 
1861-dik évben ismét egybegyűlt nemzeti képviselőház első ülésén korelnöki megnyitásának szerencséje 
aggkoromnak jutott. Hála a sorsnak s a sors Urának és a ti kegyeteknek érette! 

Most mélyen tisztelt nemzeti képviselők fogjatok tüstént munkáitokhoz! Tömérdekek azok és fárad
ságosak. De hiszem, mint mondani szokták, mindent munkáért adtak el az istenek, s mikor ijedt valaha 
vissza a rá várakozó munkák tömérdek voltától egy lelkes magyar kebel is, ha azokra a haza szent nevében 

.szoríttatott fel? A hazának rátok édesanyailag mosolygó nemtöje a legszebb pályabért biztosítja számo
tokra. Nyúljatok utána. Azon pályabér a jelenkor hálája és az utókor áldása. Az ég, a hazánk ügyét védő 
ég boldog eredményekkel koronázza meg hü törekvéseiteket s pályátok futása közben férfiúi kebleitekbe uj 
lelket és munkagyöző erőt fuvalló állandó jelszavatok ez legyen : „Éljen az imádott haza." (Szűnni nem 
akaró éljenzés). 

Most mindenekelőtt felszólítom a képviselőház nevében a ház rendszabályai szerint ezen képviselői 
testületnek azon legifjabb tagjait, kik ideiglenesen, mig a jegyzői hivatal, a szabályok szerint, szavazat ut-
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ján betöltetni fog, a jegyzői kötelességet teljesítsék; mennyiben már e mai napnak is lesz jegyzökönyve s ez 
szintén jegyzői szolgálatot vesz igénybe. 

Ennek következtében a legifjabb hat képviselő, úgymint : 
Keglevich Béla gróf tornamegyei, görgökerületi képviselő; Csáky Tivadar gróf szepesmegyei, 

lőcsei kerületbeli követ; Manassy György, Temesmegye n.-becskerekkerületi képviselő; Nicolits Feodor b., 
Széchenyi Béla gróf; Zichy Jenő gróf Fehérmegye, bodajkkerületbeli képviselő körjegyzői székeiket el
foglalják. 

E közben Gozsdu Manó Krassómegye főispánja megjelenvén, következő nyilatkozattal járul a 
ház elé : 

„A Méltóságos főrendek átteszik általam, mint megválasztott jegyzőjük által Ö császári királyi 
Felségének rendeletét, V. Ferdinánd császár és Magyarország királya trónróli lemondását; ugy fenséges 
föherczeg Ferencz Károly trónjogáróli lemondást, valamint nagyméltóságú gróf Apponyi György urnák 
ö Felsége által lett királyi biztossá kineveztetését ez országgyűlésre. Minden további következtetés nélkül 
beismeri a Méltóságos Főrendek táblája, hogy mindezen okmányoknak először itt kellett volna kihirdet
tetni; miután azonban az országgyűlésnek csak ma lett kezdete ós a Méltóságos Főrendek ülése előbb 
nyilt meg mint a képviselőházé, az okmányok pedig az összes országgyűléshez levén czimezve s ezek a 
királyi biztos O nagyméltósága által bibornok primás Ö fömagassága közbejöttével a felsőháznak adattak 
át, ez okból vétettek ott elébb fel s hirdettettek ki. 

Korelnök : Ezen áttett okmányok annak idejében fel fognak olvastatni és tárgyalás alá fognak 
vétetni. 

Nyári Pál, pestmegyei, ráczkevei képviselő : Tisztelt ház! Ámbár mi határozatot csak megalakulá
sunk után hozhatunk; de addig sem hallgathatom el a parlamentális formáknak eme megszegését, misze
rint az országgyűléssel közlendő bármely tárgy előbb a felső táblán vétetett fel. Ezt csak megemlítem. 
Azt hiszem, midőn megalakultunk, akkor iránta majd fog a ház határozni (Helyeslés). Jól mondta vélemé
nyem szerint korelnökünk s i t t véleményem kimondásában megelőzött, midőn azt nyilatkoztatta ki, hogy 
ezeket annak idejében a ház elő fogja venni. Ez most tanácskozás tárgyául nem szolgálhatván, nyugodjunk 
meg abban, amit elnök ur kimondott. (Közhelyeslés). 

Korelnök : Nem tudom mit tetszik most a tisztelt háznak tárgyalás alá vétetni, minthogy legelső 
dolog a ház szabályai szerint a képviselők igazolási tárgya. Nem tetszik-e tehát abban megállapodni, — 
ámbár lehetnek s vannak is többen olyanok, kik az 1848-dik évben bizottmány által kidolgozott házsza
bályokat elővenni kivannak; de ezek is időt kivannak, hogy átvizsgáltassanak; ha azonban a többség kí
vánja megvizsgáltatnak s a hol szükségesnek látszik megjavíttathatnak, — hanem mint mondám, nem tet
szik-e — addig is, mig a ház törvényesen alakulni fog, az 1848-diki képviselőház szabályainak §§.-sait fel
olvastatni, s azt ideiglenesen elfogadni? (Helyeslés). 

Kubinyi Ferencz nógrádmegyei, losontzkerületi képviselő : Én azt tartom, hogy tán ne változtat
nék meg a szabályokat, amit ugyan most nem is lehetne tenni, mert a ház még alakulva nincsen, de azért 
sem lehetne változtatni a szabályokon, mert se Erdélyország, se Horvátország meghíva nincsenek. (Helyes
lés, Maradjon!) 

Halász Boldizsár, pesttnegyei, dabaskerületi képviselő : Azt tartom, hogy most egyéb tenni való 
nincsen, mint utasítani a körjegyző urakat, hogy a képviselők neveit külön papirosokra jegyezzék fel s'a 
majdan kitűzendő egy napon sorshúzás utján törvényesen megalakítani a házat s a képviselők igazolása 
hoz kezdem. 

Zichy Jenő gróf korjegyző : Felolvassa a ház ideiglenes rendszabályaínak az igazolásáról és alaku
lásáról szóló pontjait, (felolvasás után) ; 

Dániel Pál, torontálmegyei, zichifalva-kerületi képviselő : Tisztelt képviselők! Csak azon észrevé
telem van a most felolvasott rendszabályokra nézve, hogy ezek azok, melyeket 1848 ban Szemere Bertalan 
belügyrninister adott ki. Ellenben a képviselőháznak megvannak azon rendszabályai, melyek egy bizott
mány által megrostáltatva elfogadtattak. Ezek különböznek azoktól, a mik most felolvastattak s azért azt 
akarnám, hogy nekünk amellett kell maradni, ami a ház által már 1848-dik évben cl volt fogadva. 

Korelnök : Amit a képviselőház akkor megállapított, fel fogom olvastatni. Azok igy következnek : 
Zichy Jenő gróf kot]egyző felolvassa az 1848-diki a ház által akkor elfogadott szabályokat. 
Ráday Gedeon gróf pestmegyei, monorkerületi képviselő : Tisztelt ház ! Én jónak látnám, ha meg-

kérnök korelnökünket, hogy ezen mostan olvasott képviselőházi szabályokat szíveskedjék kinyomatni, s 
azt a képviselőkkel, hogy mindenkinek meg legyen, közleni. (Közhelyeslés). 

Korelnök : A kinyomatás és a kiosztás iránt e szerint intézkedni fogok. Még csak azon megjegyezni 
valóm van, hogy a ház alakításához kellene mindenekelőtt kezdenünk, hanem ez mind adl ig meg nem tör
ténhetik, még a képviselő-uraknak becses úri neveiket egyenkint nem tudja az elnök : ez okból elsőnek 
vélem s erre szíves tisztelettel fel is kérem a képviselő urakat, hogy kegyeskedjenek credentionalisukat 
hozzám átszolgáltatni. — 

Ennek folytán a jelen volt képviselők igazoló leveleiket a korelnökséghez egyenkint benyújtják. 
Korelnök : Azon képviselő urak, kiknek megbízó levelük vagy itt nem volt most, vagy maguk sem 

voltak jelen, méltóztassanak nálam szállásomon magukat megalázni és megbízó leveleiket hozzám elhozni. 
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— Eevébiránt. haníncs'ffias tárgv7, amit felvétetni kívánnának, az ülést eloszlatom.— Hanem tisztelt 
nemzeti képviselők, mielőtt elosztanánk, bátor vagyok figyelmeztetni a képviselő urakat, hogy a legköze
lebb jövő hétfőn lesz megtartva a magyar nemzet ama nagy halottjának Széchenyi István grófnak emlé
kezetére a gyász-ünnepély. Meg varrnák téve a rendelések, hogy a gyász-tenepély a hagy halotthoz méltó-
lag menjen végbe. E tekintetből a jövő hétfőn 9 % órakór itt a múzeum teremében méltóztassanak a tisz
tért képviselő urak megjelenni s innen fogunk magyar ruhában, kardosán a nagy templomba testületileg 
elmenni s a nagy halottnak végtisztéiéti emiéke végett a gyász-ünnepélyt megtartani. 

Ezzel az ülés 43/4 órakor eloszlott. 

II. 

1 8 6 1 , apri l 9-kén. 

Korelnök : Mindenek előtt az első ülésnek jegyzökönyve fog meghitelesités végett felolvastatni. 
Gróf Zichy Jenő jegyző a jegyzőkönyvet felolvassa, mely észrevétel nélkül helybenhagyatott. 
Kubinyi Ferencz .-Miután tegnap a képviselőház határozata következtében nemzetünk nagy halottja 

gróf Széchenyi István emlékének megadtuk a gyásztiszteletet, véleményem szerint illő, hogy ennek a jegyző
könyvben nyoma legyen ; ezt indítványozom tehát, hogy ez jegyzőkönyvbe igtattassék, miszerint lássa az 
utókor, hogy halála után is mennyire tiszteltük gróf Széchenyi Istvánt és mily nagy kegyelettel viseltetett 
az egész nemzet nagy halottja iránt. (Közhelyesléssel jegyzőkönyvbe vétetni rendeltetett). 

Korelnök : Mielőtt napirendre mennénk,egy alázatos jelentésem van. Közönséges a panasz azon fogyat
kozás miatt, mely ezen tanácskozóteremnek nem igen kényelmes voltáranézve fennforog, s amelyen jó volna 
segiteni, Pest városának érdemes polgármestere e város-közönség képviselőinek határozata folytán jelen
tette nálam, hogy Pest városa a képviselő-háznak és a felsőháznak számára alkalmasabb helyről gondos
kodott volna ; de ezt azért nem tehette, mert a királyi meghívólevélben nem Pest, hanem Buda volt az 
országgyűlés helyéül kijelelve. Ez iránt több feliratok is intéztették ö Felségéhez azon kérelemmel, hogy 
az első határozatot megváltoztatván — az országgyűlés Pestre tétessék által ; s ámbár ezen feliratok 
többször ismételtettek, kedvező válasz azokra nem érkezett. Most miután el van döntve a kérdés s bizo
nyos az, hogy az országgyűlés itt tartatik, — a pesti polgármester ur tehát magával hozta hozzám Ybl 
építőmestert, előadván, hogy terjeszszen a ház elé építési tervét és költségvetést, minek eredménye az lön, 
hogy mint rajzolatok mutatják, építhető egy, a czélnak minden tekintetben megfelelő, de ideiglenes terem 
egyébb melléképületekkel együtt a kilencz osztály számára. Az építő mester megajánlá, hogy hat, legfól-
lebb hét hét alatt készen lesz az épület, egyszersmind azt is Ígérvén, miszerint azért is jót á l l , hogy ezen 
épület, mely téglából és fából készülend 12, de 20 évig is fönn áll és használtathatok ; és ha ezalatt az or
szág akar magának Pesten egy alkalmas parlamentális házat épiteni, addig ezt használhatja. Erre figyel
meztetem a házat, miután még megalakítva nem vagyunk s a ház még e tárgyban nem határozhat. De 
váljon nem látná-e a ház czélszerűnek, hogy addig is nevezzen ki néhány tagot, kik polgármester úrral, a 
választó képviselő-testülettel és az építőmesterrel értekezzenek, az ügyet vizsgálják meg és a legközelebbi 
napokban kimerítő véleményt adjanak : tanácsos lesz-e ezen tervet elfogadni vagy nem ? Ez iránt méltóz
tassék határozni. (Elfogadjuk). A ház, a mely építendő lenne s a volt füvészkert tág fundusán fogna ké
szülni, 75,000 ftba kerülne. Most hát a tagokat kellene kinevezni; czélszerü lesz olyanokra figyelemmel lenni, 
a kik külországokban is megfordultak. (Tessék javaslatba hozni!) 

"Ezen bizottmány tagjaiul közmegállapodással kineveztették : Ghyczy Kálmán, Teleky László gróf, 
GoróVe István, Szatmáry Királyi Pál, Hajnik Pál és Andrásy Gyula* gróf. 

Elnök : A hozzánk küldött leiratok az illető bizottmánynak által fognak adatni. Most a napirendre 
térvén, a képviselő urak által benyújtott igazolási-okiratokat az érdemes jegyző urak nagy szorgalommal 
vették jegyzékbe betűsor szerint ; ezen jegyzék még kinyomatva nincs, mert később érkezendő bejelenté
sekkel még ugy is változást szenvedend. Jelenthetem, hogy eddig 296 megbízó levél van beadva ; hiány
zik még 16, ide nem számlálván azokat, kikét a kormány a kapcsolt országokból nem hitt meg. Ha 296 tag 
9 felé felosztatik, egy osztályra ju t 35, háromra azonban ezen szám nem jut ki ; későbben azonban, ha a 
többiek is beérkeznek, 35 — 36 is juthat egy osztályra. A tisztelt képviselők nevei az e czélra alkalmazott 
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bádog szele nczéböl fognak osztályokra felosztva kihúzatni. Most még azon kijelentést teszem, hogy mind
azok, a kik e teremben a képviselői körhöz nem tartoznak, és a kiknek itt a ház szabályai helyet nem en
gednek, méltóztassanak magokat innen eltávolítani. 

Csengery Antal : Nem szükség mondanom, mily tekintetek foroghatnak fenn a képviselők igazo
lásánál. A közerkölesiséget mellőzve, az igazolástól függ nagyrészt a törvényhozásnak függetlensége és 
méltósága, azért tehát egy inditványnyal vagyak bátor föllépni. Nekem a képviselőház szabályai iránt sok 
észrevételem van ; ezek magukon hordozzák a rögtönzés jeleit, leginkább azon szabályokban, melyek az 
igazolásról szólanak. Angliában ugy alakulnak az igazoló bizottmányok, hogy azok a törvénykezés és igaz
ságszolgáltatás minden biztositékát nyújtják, mind a vádló félnek, mind a vádlottnak. Ellenben hogy van
nak ezen szabályok alkotva ? I t t collegiális viszonyban bíráskodik a háznak egyik része a másik felett; itt 
a pártszempontoknak tág tér van nyitva ; azt azonban most reménylem, hogy a pártszempontok jelenleg 
nem oly fontosak, miután a legfőbb kérdésekben egy vélemény uralkodik. De nagyon fontosnak tartom, 
hogy azok kiknek igazolásai ellen súlyos panaszok vannak, hogy azok ne folyjanak be az igazolásba. S mi
után a házrendszabályok 9-dik pontja ezt mondja : „Kifogásnélküli választásnak tekintetik , melynek vá
lasztási jegyzökönyve rendben van, s mely iránt panasz beadva nincs," — azt indítványozom : hogy az 
igazoló bizottmányok az ezen szakasz alá eső képviselőkből választassanak. 

Elnök : Egyik osztály a másikat fogja megvizsgálni, a mikor a panaszlevelek tekintetbe vétetnek; 
addig függőben marad annak elhatározása, hogy alapos-e vagy nem a panasz. Ilyen panasz eddig 20 érke
zett ; ezek is jegyzékbe vannak véve, ha tetszik felolvastatnak vagy ki lesznek adva a bizottmányoknak. 

Halász Boldizsár : A fónnebbi indítványra azon észrevételem van, hogy a ház szabályait addig vál
toztatni nem lehet, mig az megalakítva nincs. (Maradjon). 

Keglevich Béla gróf felolvassa a képviselők névsorát betűrendben. 
A névsor felolvasása közt megéljeneztettek legkiválóbban : Deák Ferencz, Teleky László gróf. -

Továbbá Eötvös József báró, Ghyczy Kálmán, Hunkár Antal, Jókai Mór, Klauzál Gábor, Luzsénszky Pá l 
báró, Nyáry Pál, Palóczy László, Szalay László, Somsich Pál, Szentiványi Károly. 

Szilágyi Virgil : Mielőtt a bizottmány! tagok megválasztásához fognánk, egy észrevételem van. A 
A rendszabályok második pontja azt mondja : „A megbízóleveleiket átadó tagok az elnök által eszköz-
lendö sorshúzás útján 9 egyenlő osztályra osztatnak. Ha már a 296 tag, 9 osztályba felosztatik, egyre 
nem jut 35, hanem csak 33, s illetőleg 32, tehát 8 osztályra esik 33 tag az utolsóra pedig 32 ; mert a sza
bály világos, és csak azokat lehet beosztani, a kik megbízólevelüket beadták, tekintet nélkül azokra, kik 
ezután fogják beadni megbízó leveleiket ; a kihúzást tehát ezen arányban és ezen számszerint lehetne 
tenni. 

Ezután a 9 osztálynak tagjai a bádog szelenczéböl következő rendben húzattak és kiáltattak ki : 
I. osztály : Gr. Teleky László, Szüllö György, Zámory Kálmán, Odescalchy Gyula hg., Vécsey József 

báró, Szilágyi Virgil, Szentiványi Károly, Piukovics Mihály, Zmertics Károly, Szőke Károly, Pap Mór, Jó-
kay Mór, Plainer Antal, Várady Gábor; Borbély Miklós, Zichy Antal, Bárczay Albert, Bánó József, Jámbor 
Pál, Palóczy László, Zsitvay József, Németh Albert, Fekete Lajos , Zlinszky György, Kis Dániel, Ragályi 
Ferdinánd, Tisza Kálmán, Kelemen Albert, Seregélyi Sándor, Prugberger József, Lukács György, Salamon 
Lajos, Botka Mihály. 

II. osztály. Péter Miklós, Hodossy Ede, Kiss Jakab, Abaffy Aristid, Maróthy János, Ignátovics Jakab, 
Szabó Imre, Lónyai Menyhért, Károlyi János, Perczel István, Mihályi Gábor, Simonyi Simon , Kalauz Pál, 
Opicz Sándor, Prónay József, Eördögh Imre, Molnár József, Lovassy Ferencz, Eötvös József báró, Beniczky 
Ödön, Inkey Ádám, Hunfalvy Pál, Madách Imre, Tóth Vilmos, Szabó György, Bobory Károly, Széchenyi 
Béla gróf, Mátyása József, Just József, Asztalos István, Besze János, Klauzál Gábor, Simonyi Lajos báró. 

III. osztály : Kacskovics Lajos, Gorové István, Andrásy Gyula gróf, Trefort Ágost., Balássy Antal, 
Barinyai József, Károlyi Sándor gróf, Hunkár Antal, Schmerczing Tádé báró, Bittó István, Szölőssy Károly, 
Bende József, Pesty Frigyes, Dániel Pá l , Podmaniczky Frigyes báró, Vadnay Lajos, Szentiványi Adolf, 
Pillér Gedeon, Plachy Lajos, Zichy Jenő gróf, Illéssy János, Beniczky Lajos, Markovics Antal , Deák Fe
rencz, Kozma Sándor, Cserki István, Markos György, Raczkovics Kozma, Bezerédy László, Simics József, 
Nagy-Szabó Ignácz, Stockinger Mór, Csernovics Arzén. 

IV. osztály : Somssich Imre gróf, Manassy György, Perczel Vincze, Pap János, Mednyánszky Ede b., 
Ács Károly, Kvassay József, Ballagi Mór, Szálé Antal, Szapáry Gyula gróf, Onossy Mátyás, Mülek Ferencz, 
Szapáry Géza gróf, Korics Gáspár, Rónay János, Blaskovics Pál, Tanárky Gedeon, Csiky Sándor, Sümeghy 
Ferencz, Ghyo.zy Kálmán, Kálóczy Lajos, Nyáry Pál, Kiss Miklós, Sponer Tivadar, Berényi Ferencz 
gróf, Széchenyi Dénes gróf, Bogdán Vincze, Hajnik Pál, Buzna Lajos, Somssich Pál, Bujanovics Rudolf, 
Keglevich Béla gróf, Darvas Antal. 

V. osztály : Kozma Imre, Olgyai Titusz, Kubinyi Ferencz, Bogyó Sándor, Sennyei Lajos báró, Hau-
szer Ernő, Vidacs János, Patay István, Návay Tamás, Varga Antal, Teleky Gyula gróf, Szatmáry Királyi 
Pál, Okolicsányi Antal, Vertán Endre, Kazinczy Gábor, Siskovics József, Liptay Béla báró, Szepessy Pé
ter, Nedeczky János, Halász Boldizsár, Vay Béla báró, Komáromy György, Madarász József, Ráthonyi La
jos, Tolnay Károly, Szabó Sámuel, Gábriel István, Burián Imre, Szentimrei György, Kaiser József, Urba-
novszky Mór, Eördögh András, Kubínyi Rudolf. 
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VI. osztály : Oláh Miklós, Molnár Pál, Vajai Károly, Stehló, József, Almásy Sándor, Grabarics Ernő, 
Szabó Kálmán, Miskolczy Károly, Sárközy József, Rónay Lajog, Ivánkovics János, Terényi Lajos, Csáky 
László gróf, Űrményi Miksa, Kubinyi Flórián, Boros Sámuel, Latinovics Vincze, Talabér Lajos, Benczúr 
Miklós, Szemző Mátyás, Demjén István, Gál Péter, Antal János, Aliaga Imre, Kovács László, üllmann 
Bernát, Luzsénszky József gróf, Dani Ferencz, Batthyány Zsigmond gróf, Missics János, Olgyai Lajos, 
Máriássy Ágoston, Imrédy Lipót. 

VII. osztály ; Szalay Sándor, Rakovszky Mór, Kovács Ferencz,Békássy Lajos, Balogh János, Bodon 
Ábrahám, Branovácsky István, Lo-Presty Árpád báró, Fráter Pál, Sárközy Kázmér, Kurcz György, Ráday 
Gedeon gróf, Bethlen József gróf, Bakalovich Szilárd, Frideczky Lajos, Szalay László, Horváth Boldizsár, 
Keglevich Gyula gróf, Böszörményi László, Mácsay Lukács, Szabó József, Csáky Tivadar gróf, Zakó Sán
dor, Csanády Sándor, Szelestey László, Bika Simon, Deilimanics István, Bónis Sámuel, Kállay Ödön, Ber-
náth Zsigmond, Popovics Zsigmond, Bartal János, Máriássy János. 

VIII. osztály : Buday Lőríncz, Pethes József, Dedinszky Jószef, Fischer István, Just György, Tizedi 
Miklós, Eötvös Tamás, Hunyady János gróf, Jura Görgy, Tisza Lajos, Illosvai Bertalan, Dessewffy Emil 
gróf, PálíFy Pál gróf, Tisza László, Fiáth István, Lónyay Gábor, tJrményi József, Boronkay Lajos, Bánffay 
Simon, Dobránszky Adolf, Nikolics Fedor báró, Kupricz Imre, Zichy József gróf, Almássy György gróf, 
Babics János, Csengery Imre, Máday Lajos, Vojnics Lukács, Csengery Antal, Virág Dénes,jKandó Kálmán, 
Dőry Ádám, Éder István, Ragályi Miksa. 

IX. osztály : Domahídy Ferencz, Bánó Miklós, Révész Imre, Luzsénszky Pál báró, Ruttkay István, 
Simon Pál, Horváth Elek, Czorda Bódog, Horváth Döme, Konkolyi-Thege Pál, Boczkó Dániel, Batihyány 
István gróf, Ivánka Imre, Szaplonczay József, Jekelfalusy Emil, Kovács Lörincz, Pétery Károly, Török 
Napóleon gróf, Mangold Károly, Kubinyi Ödön, Vályi János, Károlyi Ede gróf, Bartal György, Szluha 
Benedek, Sóhalmi János, Beöthy Zsigmond, Ihász Rudolf, Cseh Sándor, Zsarnay Imre, Huszka Mihály, 
Zelenay Gida, Eöry Sándor, Lónyay László, Degenfeld Gusztáv gróf. 

Elnök : A 9 osztály tagjai kilevén házva, azok össze fognak ülni, és pedig az első osztály ezen te
remben, két osztály a kupolya előtermében, másik kettő a két mellékteremben, három az első emeleti csar
nokban, és egy a folyosón a kupolyás teremben. Az illető osztályokat ezen helyekre Hajnik Pál képviselő 
úr fogja elvezetni. Az igazolási eljárást, az illető osztályok a rendszabályok 3-dik §. értelmében fogják 
gyakorolni, melyekben annak, kit a kihúzáskor a sors először ért, fognak az illető okmányok ás panasz
levelek átadatni. 

Azon kijelentés mellett, hogy osztályos elrendezkedés végeit a képviselő urak holnap reggeli 10 
órakor összejőnek, az ülés 12 órakor eloszlott. 

III. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
1861. april 16-kán. 

Elnök : Az ülést megnyitom és felszólitom a jegyzőt gróf Keglevich Béla urat, hogy olvassa fel a 
múlt ülésről szóló jegyzőkönyvet. 

Keglevich Béla gróf : olvassa az april 9-ki ülés jegyzökönyvét, mely észrevétel nélkül átalánosan 
helybenhagyatik. 

Elnök : Hozzám intéztetett a nemzeti múzeum nt. elnöke által egy abbeli kérvény, hogy mindazon 
nyomtatványból amelyet a képviselőház kiad,a nemzeti múzeum Széchenyi országos könyvtár számára egy 
példány küldessék be, hogy ezen munkálatok az utókor használatára fenntartassanak. 

Trefort Ágoston : Helyesen, hanem emellett még azt kell indítványoznom, hogy a magyar acade-
miának is küldessék egy példány ezen nyomtatványokból. — 

Hunfalvi Pál: Feleslegesnek tartom ezen indítványokat; mert az 1848 ki törvényekben már benn-
foglaltatik, hogy a múzeumnak és a tudományos akadémiának az országgyűlés minden nyomtatványa 
megküldessék. 

Képv. ház nap!. I. k. 2 
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Eln'ők .-Tisztelt képviselőház! Méltóztassék meghallgatni, a Szécheny Béla gróf által összeállított 
azon képviselők-neveinek felolvasását, kik a 9 osztályok tárgyalásai és külön jelentései folytán rendben 
vannak és igazoltaknak találtattak. 

Az első osztályba sorozottak között igazoltaknak találtattak 
a második 
a harmadik 
a negyedik 
az ötödik 
a hatodik 
a hetedik 
a nyolczadik 
a kilenczedik 

és így összesen : 271-en. 

Melynél fogva, miután a ház megalakításához 226 tag kívántatik, a ház ezennel alakulhat. — 
(Többen a verificatio eredményét hallani kívánják, és óhajtják, hogy az osztály-előadók adják elő az illető 
osztályok igazoló jelentéseit.) Bartal György "(a kilenczedik osztály jegyzője és illetőleg előadója.) Az 
Első osztályban előfordulnak : Gr. Teleky László, Zámory Kálmán, Odescalchy Gyula hg., Vécsey József 
br., Szilágyi Virgil, Szent-Iványi Károly, Piukovics Mihály, Zmertics Károly, Szőke Károly, Jókai Mór, 
Plainer Antal, Várady Gábor, Borbély Miklós, Zichy Antal, Bárczay Albert, Bánó József, Jámbor Pál, 
Palóczy László, Fekete Lajos, Zlinszky György, Kis Dániel, Ragályi Ferdinánd, Tisza Kálmán, Kelemen 
Albert, Seregéllyi Sándor, Prugberger József, Lukács György, Salamon Lajos, Botka Mihály, — mely 
képviselők 29-en igazoltatásaik helyben hagyatván, törvényesen megválasztottaknak tekintetnek. 

Jókay Mór : (az első osztály előadója.) A második osztályban következő képviselők találtattak 
igazoltaknak : 

Péter Miklós, Hodossy Ede, Kiss Jakab, Abaffy Aristid, Maróthy János, Ignatovits Jakab, Szabó 
Imre, Lónyay Menyhért, Perczel István, Mihályi Gábor, Kalauz Pál, Opitz Sándor, Prónay József, Eördögh 
Imre, Molnár József, Lovassy Ferencz, Eötvös József br , Beniczky Ödön, Inkey Ádám, Hunfalvy Pál, 
Madách Imre, Tóth Vilmos, Szabó György, Bobory Károly, Szécheny Béla gr., Mátyáss József, Justh 
József, Asztalos István, Besze János, Klauzál Gábor, Simonyi Lajos br., összesen tehát 31-en. 

Besze János : (a második osztály előadója.) A harmadik osztályban igazoltaknak talált képviselők 
nevei e következők : 

Kacskovics Lajos, Gorové István, Andrásy Gyula gr., Trefort Ágost, Barinyay József, Károlyi 
Sándor gr., Hunkár Antal, Smertzing Tádé br., Bittó István, Szöllősy Károly, Bende József, Pesti Frigyes, 
Dániel Pál, Podmaniczky Fr. br., Vadnay Lajos, Szentiványi Adolf, Piller Gedeon, Plachy Lajos, Zichy 
Jenő gr., Illésy János, Beniczky Lajos, Markovics Antal, Deák Ferencz, Csertli István, Márkus György, 
Raczkovics Kozma, Bezerédy László, Simics József, Nagy-Szabó Ignácz, Stockinger Mór, Csernovics 
Arzén; kik tehát törvényesen elválasztattaknak tekintendők, azok számuk 31-re megy. — 

Dániel Pál : (a 3-dik osztály előadója.) A negyedik osztályban igazoltaknak nevei : 
Somssich Imre gr., Manassy György, Perczel Vincze, Mednyánszky Ede br., Ács Károly, Ballagi 

Mór, Szálé Antal, Szapáry Gyula gr., Onossy Mátyás, Mülek Ferencz, Szapáry Géza gr., Korics Gáspár, 
Rónay János, Blaskovics Pál, Tanárky Gedeon, Csiky Sándor, Sümeghy Ferencz, Ghyczy Kálmán, Káloczy 
Lajos, Nyáry Pál, Kiss Miklós, Sponer Tivadar, Berényi Ferencz gr., Szécheny Dénes gr., Bogdán Vincze, 
Hajnik Pál, Buzna Lajos, Somssich Pál, Bujanovics Rudolf, Keglevich Béla gr., Darvas Antal. Tehát össze
sen 31-en törvényeseknek találtattak. — 

Tanárky Gedeon : ( 4-dik osztály előadója.) Az Ötödik osztályban következő képviselők találtattak 
törvényesen megválasztottaknak : Kubinyi Ferencz,Bogyó Sándor, Sennyey Lajos br.,Hauszer Ernő, Patay 
István, Varga Antal, Teleky Gyula gr., Szatthmári Királyi Pál, Okolicsány Antal, Vertán Endre, Kazinczy 
Gábor, Siskovics József, Liptay Béla br., Szepessy Péter, Nedeczky János, Halász Boldizsár, Vay Béla br., 
Komáromy György, Madarász József, Rátthonyi Lajos, Tolnay Károly, Szabó Sámuel, Burián Imre, Szt.-
Imrey György, Kaiser József, Urbanovszky Mór, Eördögh András, Kubinyi Rudolf. — S így összesen 28-an. 

Kubinyi Rudolf: (az ötödik osztály előadója.) A hatodik osztályban igazoltak nevei : 
Oláh Miklós, Molnár Pál, Vajay Károly, Stehlo Józef, Almásy Sándor, Grabarics Ernő, Szabó 

Kálmán, Sárközy József, Rónay Lajos, Ivánkovics János, Terényi Lajos, Csáky László gr., Ürményi Miksa, 
Kubinyi Flórián, Boros Sámuel, Latinovics Vincze, Talabér Lajos, Szemző Mátyás, Demjén István, Gál 
Péter, Antal János, Aliaga Imre, Kovács László, Ullmann Bernát, Luzsénszky József br., Dani Ferencz, 
Olgyay Lajos, Máriássy Ágoston, Imrédy Lipót. Összesen törvényeseknek találtattak tGhát 29-en. 

Terényi Lajos : (a hatodik osztály előadója.) A hetedili osztályban megvizsgált és helybenhagyott 
képviselők nevei ezek : 

Szalay Sándor, Rakovszky Mór, Kovács Ferencz, Békássy Lajos, Bodon Ábrahám, Branovácsky 
István, Lo-Presty Árpád br., Fráter Pál, Sárközy Kázmér, Kurcz György, Ráday Gedeon gr., Bethlen 
József gr., Bakalovich Szilárd, Frideczky Lajos, Szalay László, Horváth Boldizzár, Keglevich Gyula gr., 
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Böszörményi László, Mácsay Lukács, Szabó József, Csáky Tivadar gr., Zakó Sándor, Csanády Sándor, 
Szelestey László, Bika Simon, Dellimanics István, Bónis Sámuel, Kállay Ödön, Bernáth Zsigmond, Popo-
vics Zsigmond, Bartal János, Máriássy János. — S igy tehát 32-ten. 

Horváth Boldizsár : (a hetedik osztály előadója.) A nyolczadik osztálynak igazolt képviselői ezek : 
Pethes József, Dedinczky József, Fisser István, Justh György, Tizedy Miklós, Eötvös Tamás, 

Hunyady János gr., Jura György, Tisza Lajos, Illosvay Bertalan, Desewffy Emil gr., Pálffy Pál gr., 
Tisza László, Fiáth István, Lónyay Gábor, Ürményi József, Boronkay Lajos, Bánffay Simon, Nicolich 
Fedor br., Kupricz Imre, Zichy József gr., Almássy György gr., Babics János, Csengery Imre, Máday 
Lajos, Csengery Antal, Virágh Dénes, Kandó Kálmán, Dőry Ádám, Eder István, Ragályi Miksa. — Össze
sen tehát 31-en törvényesen elválasztottaknak tekintetnek. 

Kállay Ödön : Észrevételem van, A 7-dik osztálybeliek sorozatában oly egyéniségek is olvastattak 
fel a képviselők között, a kik ellen petitio van beadva. Azokat a sorozatból kihagyandóknak vélem; mint
hogy nem az egyes osztályok, hanem a ház bírálatától függ, azok iránt határozni. A most felolvasott soro
zatba véleményem szerint mást nem lehet betenni, mint az olyan képviselőt, ki minden kétségen felül áll. 
(Helyes!) 

Elnök : A szabályok szerint, azok iránt, kik ellen petitio adatott be, akkor fog a ház intézkedni, 
mikor egyszer megalakult. Most miután az osztályokra a sorozás megtörtént, várjuk be mig a 9 osztály 
véglegesen bevégzi munkálkodását. Egyébiránt hoztak még hozzám részint uj megbízó leveleket, részint 
pedig petitiókat is. Petitio eddig 22—23 van. Olyan ellen is jött be később kérvény, kinek neve az iga
zoltak között felolvastatott; de minthogy későn jött, ki nem adhattam többé az illető osztálynak. Ezeket 
az aktákat szükségesnek látom, a 9 tagból álló bizottmányhoz áttenni, melyet a ház legközelebb meg fog 
választatni. 

Madarász József: Bocsássanak meg önök. Kötelességemnek tartom, Kállay Ödön képviselőnek 
indítványát pártolni. Reánk nézve az alapszabályok kötelező erővel bírnak, és ezen alapszabályok 13-dik 
§-ban az áll : „Minden választás érvénye felett, ha az kétségbe vonatott, a ház határoz."— így tehát a sza
bályok értelmében csak azon választás nem vonathatik kétségbe, melynek jegyzökönyve tökéletesen tisz
tában van, és kérvény sincs ellene. Akár a jegyzőkönyv nincs tisztában, akár kérvény van ellene : a felett 
már nem az egyes osztály, — milyenre a ház 9-re van osztva, — hanem határoz maga a ház. I t t találom 
tehát helyét annak, hogy a ház megalakulása előtt csupán csak azon képviselők nevei soroltassanak elő az 
igazoltak sorában, a kik ellen nincs kérvény, sem jegyzökönyvük ellen törvényes kifogást, tenni nem lehet. 
Azért véleményem szerint, határozhat a ház a mint tetszik; de ha a szabálynak azon szavait veszszük, hogy 
csak azon választás nem kétséges, melynek jegyzökönyve tisztában van, s folyamodás sincs ellene : ugy 
itt most más képviselők elő nem soroltathatnak, mint a kiknek megválasztása minden kétségen felül áll. 
Továbbá szintén az emiitett 13. §. parancsa szerint, én ezen kérvények eldöntését csak azután, miután 226 
tökéletesen, minden kifogás nélkül igazolt tag van, tartom a ház bírálata alá tartozónak. — 

így tehát azok neveit, a kik ellen kérvény adatott be, nem tehetjük azok sorába, kik ellen sem 
kérvény inncs, sem más kifogás. — Ezek következtében Kállay Ödön indítványát törvényesnek s elfogad
hatónak találom. 

Terényi Lajos : Felkérem Kállay Ödön képviselő urat, mondja el, kik azon egyének? — 
Kállay Ödön : A hetedik osztályhoz érkezett egy panaszos kérvény, Pethes József ellen, s ámbár 

mi az osztályban azt határoztuk, hogy ezen panasz elvetendő, mindazáltal úgy vélem, hogy ö az igazoltak 
közé nem sorozható, minthogy az ezen panasz feletti bírálat a házat illeti. 

Gr. Szapáry Geiza : A ház szabályainak 14-dik §-sa azt tartalmazza hogy a ház alakulása kimon
datván, az igazolt követek ellen még 15 napig lehet panaszt beadni. így tehát még azok ellen is lehet 
kérvényt benyújtani, kiknek nevei már azimént felolvastattak, 

Madarász József: De ezen házszabályok hibásan kinyomatvák; későbben ezek az országgyűlés 
által kiigazittattak aképen,hogy a már igazolt tagok ellen többé kifogást tenni nem lehet. Meg kell jegyez
nem továbbá még azt is, hogy az osztály előadóknak tudni kell, mely osztályokban és kik ellen van 
panaszkérvénybeadva,ós kiknek vonatott választatási jegyzőkönyvök kétségbe, s ezen előadók kötelessége 
azután, ezeknek igazolása iránt a ház elé előterjesztést tenni. —-

Horváth József: A fennforgó kérdés iránt felvilágosítással én is szolgálhatok. A hetedik osztály 
első két ülésében a tagok igazoltattak és már csak a 3-dik ülésbe érkezett a kérvény Pethes ellen; az osz
tály ugyanezen kérvényt elvetendönek találta; de miután e kérdés megbirálása a szabályok 13-dik §-sa 
szerint a házat illeti, igy Pethes mindaddig, mig felette a ház nem határoz, igazolt képviselőnek nem 
tekinthetendö. 

Elnök : Csupán csak az előadók jelentették, hogy kérdés volt iránta, de sem az előadók, sem az 
illető osztálybeliek nem tudták hogy petitio van ellene; most ez íme itt van.— 

(Többen akarnak egyszerre beszélni, nagy zaj, mely által előadásában az elnök is megakadályoz-
t a t é k ) . -

Latinovits Pál : Menjünk először keresztül mind a 9 osztályon, azután legyen szives az elnök ur a 
petitiókat a ház elé terjeszteni, ha egyszer már hallhattuk az igazolt képviselők neveit. (Halljuk a 9-dik 
osztályt!) 

2* 
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Bernáth Zsigmond : Szerintem a határozás e kérdésben nagyon egyszerű : ha uj adatok vannak, 
melyek valódi okok által támasztattak, akkor új tárgyalás kell, és csak e tárgyalás után lesz kimondandó 
végzésileg, hogy ujabb kérvények ismét az illető osztályokhoz utasíttassanak-e, vagy ne. (Nem, nem, nem 
lehet; lárma.) — 

Elnök : Elfogadtatik-e határozatilag tehát az, hogy p,zon uj kérvények, melyek a verificatio után 
jöttek be, tárgyalás végett ne az osztálynak, hanem az illető 9-es választmánynak adassanak át ? (Nem, 
nemi) — * 

Elnök felolvassa a házszabályok 13-ik §-sát.— 
Bónis: Miután a házszabályai kimondják, hogy az igaz olt követek ellen panasz többénem fogadtathatik 

el, és más részt a már korábban beadott panaszok csakugyan az illető oszsályok által vizsgálandók meg, 
következik : hogy a szabályok 14-dik §-nak utolsó pontja csak is azon követekről szólhat, kik az átalános 
verificatio után s igy már későbben jelennek meg, s a kik ellen tehát még 30 napig lehet panaszt beadni; 
mit a 9 tagból álló választmány vizsgál meg; de a már igazolt követ ellen panaszt felvenni többé nem lehet 
tehát a már felolvasottak ellen sem. — 

Dániel Pál : Igaz, hogy azon követek ellen, a kik már igazolvák, a beadott panaszokat a ház sza
bályai szerint tárgyalás alá venni többé nem lehet. De ezen házszabályok szerkesztésekor az 1848-ki 
törvény azon rendelete tartatott szem előtt, hogy a követválasztásoknak az országgyűlés megnyitását 
legalább 30 nappal meg kell előznie. Tudjuk, hogy az idő most oly rövid volt, hogy az 1848-ki törvény 
5-ik czikke ezen rendeletének általában eleget tenni nem lehetett. Tehát a mire Bónis ur hivatkozott, hogy 
azon képviselőknek igazolására, a kik később érkeznek, a ház szabályai 30 napot engednek, — a jelen eset
ben nem alkalmazható; mert ezen idő talán egy képviselőre nézve sem telt eL Véleményem szerint tehát 
ellenünk is lehetne még 30 nap lefolyása alatt panaszt benyújtani. — 

Bezerédy László : A mely választások ellen most még panaszok érkeznek, azok figyelembe veendők 
lesznek, miután az ki van mondva, hogy csak azok tekintessenek igazolt képviselőknek, a kiknek megvá
lasztatásuk ellen semmi kérvény sem adatott be; most tehát csak az döntendő el, vájjon a beadott kérvények 
ismét a 9 osztálynak adassanak ki? vagy azon igazoló választmánynak, mely a ház alakultával lenne meg
választandó. Azt hiszem, mielőtt ezen kérdésbe bocsátkozunk szükséges lenne, a háznak előbb alakulni s 
csak akkor lesz eldönthető vájjon a kérvények az osztálynak adassanak-e? vagy az igazoló bizottmánynak?— 

Halász Boldizsár : A beadott kérvényeket nem lehet mellőzni, hanem azokat át kell tenni azon 
választmányhoz, melyet a képviselők megválasztanak. — 

Elnök : Van olyan eset is, mely szerint a credentionális még be sem adatott, sem a képviselő neve 
nem volt beírva s már 24 órával előbb beadatott a petitio; vagy pedig úgyszólván egyszerre történt a 
megbizó levélnek és a petitiónak is benyújtása. Méltóztassanak tehát intézkedni az iránt is, hogy az ily 
kérvények hová utasíttassanak? 

Klauzál Gábor : A dolog állása egyszerű. A törvény azt rendeli, hogy az igazolásokat maga a ház 
teljesiti, a bizottmány pedig csak véleményez : következőleg a mi már be van végezve s a kik iránt az 
osztályok jegyzői az igazoló véleményt előadták, a ház azon képviselőket igazoltaknak tekintheti. Itt azon
ban csak azokat kellett volna előterjeszteni, a kik ellen semmi panasz nincs;a többieket pedig, a kik ellen 
panasz érkezett, s kik iránt az osztályok vizsgálatot véltek elrandelönek, külön jegyzékbe kellett volna 
foglalni. Miután vannak oly petitiók, melyek a nevek kinyomatása után érkeztek, természetes, hogy azok is 
tekintetbe veendők; mert a képviselőt mindaddig igazoltnak tekinteni nem lehet, mig az ellene intézett 
kérvények el nem intéztettek. Ezen kérvényeket tehát tekintetbe kell venni, és az illető osztályokhoz uta
sítani. A mely kérvények pedig későbben érkeznek, azokat a választmányhoz kell utasítani. (Helyeslés). 

Boronkay Lajos ; Addig még a 8-dik osztály is elő nem adta jelentését a 9-dik osztály tagjainak 
igazolásáról, más egyébbe ne bocsátkozzunk. — 

Patay István : Azon panaszlevelek, melyek a jelenlevő képviselőkről szólanak, a 9-ik osztályhoz 
utasítandók; a jelen nem levőkről szóló irományok pedig a bizottmányhoz lesznek átteendök. — 

Elnök : A későbben megjelent képviselők megbizó levelei, miután azokat az osztályokba besorozni 
nem áll az én hatalmamban, a házszabályok 11-dik §-sa szerint, az állandó 9-es bizottmánynak fognak 
átadatni, valamint a választások ellen később érkezett panasziratok is. — 

Dedinszky József: (A 8-dík osztálynak jegyzője s illetőleg előadója). A 9-dik osztálynak következő 
30 tagja lett igazolva : Domahidy Ferencz, Bánó Miklós, Révész Imre, Luzsénszky Pál, Rutkay István, 
Simon Pál, Czórda Bódog, Horváth Döme, Konkolyi Toge Pál, Boczkó Dániel, Batthyányi István gr., 
Szaplonczay József, Jekelfalusi Emil, Kovács Lörincz, Pétery Károly, Török Napóleon gr., Mangold 
Károly, Kubínyi Ödön, Vállyi János, Károlyi Ede gr., Bartal György, Szluha Benedek, Ihász Rudolf, Cseh 
Sándor, Zsarnay Imre, Huszka Mihály, Zelenay Gida, Eöry Sándor, Lónyai László, Degenfeld Gusztáv, gr. 

Elnök í Ha méltóztatik kívánni, a még nem tárgyalt kérvények az illető osztályoknak azonnal áta
dathatnak. (Helyeslés.) 

(Az osztályok előadói ennek folytán a hozzájok tartozó iratokat átvették.) 
Bárczay Albert : Tisztelt ház! miután a felolvasott és helyben hagyott igazolásokból kitűnik,hogy 

az igazolt képviscdök száma túlhaladja azt, mennyit a ház rendszabálya mint absolut többséget a határo
zat-hozatalra megkíván, véleményem szerint tehát ki kell jelenteni, hogy a ház megalakult. — 
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Elnök: Mielőtt ez megtörténnék, az illető osztályok tárgyalni fogják a hozzájok adott kérvényeket 
s okiratokat és ha ez bevégeztetik, a képviselő urak talán holnap 10 órakor tartandó ülésről még ma 5 
óráig értesítetni fognak.— (Ezzel az ülés 121/2 órakor eloszlott,) — 

IV. 

ORSZÁGOS ÜLÉS 

A képviselőházban 1 8 6 1 . april 17-kén, d. e. 10 órakor. 

Korelnök : Az ülés megnyílt. Fel fog olvastatni a hitelesített jegyzőkönyv. 
Keglevich Béla jegyző : olvassa a jegyzökönyvet. 
Ennek olvasása után : 
Kubinyi Ferencz : Tisztelt ház ! A tegnapi határozat első pontjához szükséges volna még hozzá 

tenni, hogy ne csak az academiának és múzeumnak, hanem az illető törvényhatóságoknak is küldessenek 
meg az országgyűlési nyomtatványok. Méltóztatnának tehát kimondani, hogy emezeknek is megkülden
dők, mind az iratok, mind a ház jegyzökönyve. (Helyes.) 

Kazinczy Gábor : Kérném m. k. egyetem könyvtárát is ezek közé sorozni. (Helyes.) 
B. Eötvös József: Bátor volnék én meg azt hozni indítványba, hogy az erdélyi múzeumnak is kül

detnének meg az iratok. (Atalános helyeslés.) 

Elnök : Kimondom tehát, hogy a tisztelt ház mind az academiának, mind a múzeumnak s a m. k. 
egyetemnek ; de a törvényhatóságoknak, és az erdélyi múzeumnak szintén meg fogja küldeni iratait. 
(Helyeslés.) 

Tisztelt ház ! Tegnap ugyan felolvastattak a 9 osztályoknak jegyzökönyvei, annyiban, a mennyiben 
azok, semmi kifogás alá nem eshető képviselők neveit foglalták magokban ; de jelentettem egyszersmind 
a tisztelt háznak, hogy vannak még azok között is, kiknek neveik tegnap felolvastattak, olyanok, kik iránt 
peiitio érkezett be. Ezekre nézve méltóztatott a ház az érvényesség bélyegét rá nem ütn i , hanem kiadni 
az osztályoknak, hogy vizsgálják meg, s hogy ma csupán azoknak nevei adassanak elő, kik semmi kifogás 
alá nem esnek, s irántok semmi kérdés fenn nem forog. Azok pedig, kik iránt valami kifogás van, elma
radnak a ház további rendelkezéséig. Most tehát méltóztassanak az osztályok előadói elolvasni azok neveit, 
kik semmi kifogás alá nem esnek. Azután constatirozzuk mennyien vagyunk, s akkor a hivatalnokok vá
lasztásába foghatunk ; és a háznak a választásra vonatkozó szabályai felolvastatni fognak. (Helyes jó lesz.) 

Többen : Tehát a 9-dik osztály előadóját Bartal Györgyöt kérjük. 
A 9-dik osztály előadója Bartal György olvassa azon 1 ső osztálybeli képviselők neveit, kik ellen 

semmi kifogás nincsen. Ezek : 
Gróf Teleky László. Zámory Kálmán. Odescalchi Gyula herczeg. Véesey József báró. Szilágyi Vir

gil. Szentiványi Károly. Piukovies Mihály. Zmertics Károly. Szőke Károly. Jókai Mór. Plainer Károly. 
Várady Gábor. Borbély Miklós. Zichy Antal. Bárczay Albert. Jámbor Pál. Palóczy László. Fekete Lajos. 
Zlinszky György. Kis Dániel. Ragályi Ferdinánd. Tisza Kálmán. Kelemen Albert. Seregélyi Sándor. Prug-
berger József. Lukács György. Salamon Lajos. Botka Mihály. — Tehát az 1-sö osztály mindössze 28. 

Miután az 1-ső osztálybeli képviselők névsora felolvastatott : 
Lónyay László : Tisztelt ház ! Nem vagyok egészen tisztában a ház szabályaira nézve, hogy mely 

követek hagyatnak ki átalában, s részszerint az első felfüggesztés által a köztanácskozásokbani részvételtől; 
mert ugy látom, hogy a most felolvasott első osztálybeliek közül olyan, ki, mint mi, a 9-dik osztálynak 
tagjai verificáltattunk a felolvasottak között nincsen ; igy a többek közt Szüllö György képviselő úr neve 
nincs felolvasva ; már pedig nem emlékezem, hogy Szüllö György urat oly teher érte volna, a mely miatt 
ki kellene maradnia. (A házhoz tartozik ! Maradjon !) 

Halljuk a 2-dik osztály előadóját Jókai Mórt ! 
Jókai Mór olvassa a Il-dik osztálybeliek névsorozatát : 
Péter Miklós. Hodossy Ede. Kiss Jakab. Abaffy Aristid. Maróthy János. Ignatovics Jakab. Szabó 

Imre. Lónyay Menyhért. Perczel István. Mihályi Gábor. Kalauz Pál. Opicz Sándor. Prónay József. Eördög 
Képv. ház napi. I, köt. 3 
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Imre. Lovassy Ferencz. Eötvös József b. Beniczky Ödön. Inkey Ádám. Hunfalvy. Pál. Madách Imre. Tóth Vil
mos. Szabó György. Bobory Károly. Széchenyi Béla gróf. Mátyás József. Justh József Asztalos István. Besze 
János. Klauzál Gábor. Simonyi Lajos báró. — Összesen 30. 

Besze János : A III. osztályba esnek : 
Kacskovics Lajos. Gorové István. Andr-ássy Gyula gróf Trefort Ágoston. Barinyay József. Károlyi 

Sándor gróf. Hunkár Antal. Schmerzing Tádé báró. Bittó István. Szőllösy Károly. Bende József. Pesty 
Frigyes. Dániel Pál. Podmanitzky Frigyes báró. Vadnay Lajos. Szentiványi Adolf. Pillér Gedeon. Plachy* 
Lajos. Zichy Jenő gróf. Illéssy János. Beniczky Lajos. Markovics Antal. Deák Ferencz. Cserky István. 
Markos György. Ratzkovics Kozma. Bezerédy László. Simics József. Stockinger Mór. Csernovics Arzén. — 
Összesen 30-an vannak. 

Dániel Pál : A IV. osztály : 
Somssich Imre gróf. Manassy György. Perczel Vincze. Mednyánszky Ede báró. Ács Károly. Ballagi 

Mór. Szálé Antal. Szapáry Gyula gróf. Onossy Mátyás. Mülek Ferencz. Szapáry Géza gróf Korics Gáspár. Ró
nay János. Tanárky Gedeon. Csíky Sándor. Sümeghy Ferencz. Ghyczy Kálmán. Kálóczy Lajos. Nyáry Pál. 
Kiss Miklós. Spóner Tivadar. Berényi Ferencz gróf. Széchenyi Dénes gróf. Bogdán Vincze. Hajnik Pál. 
Búzna Lajos. Somssich Pál. Bujanovics Rudolf. Keglevich Béla gróf. Darvas Antal. — Összesen 30-

Tanárky Gedeon : V-dik osztály : (Olvassa). 
Kubinyi Ferencz. Bogyó Sándor. Sennyei Lajos báró. Hauszer Ernő. Patay István. Varga Antal. Te-

leky Gyula gróf. Szatthmáry-Királyi Pál. Okolicsányi Antal. Vertán Endre. Kazinczy Gábor. Siskovics 
József. Liptay Béla báró. Szepessy Péter. Nedeczky János. Halász Boldizsár. Vay Béla báró. Komáromy 
György. Madarász József. Ráthonyi Lajos. Tolnay Károly. Szabó Sámuel. Burián Imre. Szentimrey György. 
Kaiser József. Urbanovszky Mór. Eördögh András. Kubinyi Rudolf. — Összesen 28, tehát 5-en kimarad
nak az osztályból. 

Kubinyi Rudolf olvassa a Vl-dik osztályt : 

Oláh Miklós. Molnár Pál.Vajay Károly. StehloJózsef. Almásy Sándor. Grabarics Ernő. Szabó Kálmán. 
Sárközy József. Rónay Lajos. Ivankovits János. Terényi Lajos. Csáky László gróf Ürményi Miksa. Kubinyi 
Flórián. Boros Sámuel. Latinovits Vincze. Thalabér Lajos. Szemző Mátyás. Demjén István. Gal Péter. Antal 
János. Állaga Imre. Kovács László. Ullmann Bernát. Dani Ferencz. Olgyai Lajos. Máriássy Ágoston. Im-
rédy Lipót. — Összesen 28. 

Terényi Lajos olvassa a Vll-dik osztályt : 

Szalay Sándor. Rakovszky Mór. Kovács Ferencz. Békássy Lajos. Bodon Ábrahám. Branovátsky 
István. Lo-Presti Árpád b. Sárközy Kázmér. Ráday Gedeon gr. Bethlen József gr. Frideczky Lajos. Szalay 
László. Horváth Boldizsár. Keglevich Gyula gr. Mácsay Lukács. Szabó József. Csáky Tivadar gr. Zakó 
Sándor. Csanády Sándor. Szelestey László. Dellimanics István. Bónis Sámuel. Kállay Ödön, Bernáth Zsig
mond. Popovics Zsigmond. Bartal János. Máriássy János. — összesen 27. 

Horváth Boldizsár olvassa a VIII. osztály névsorozatát, 

Dedinszky József. Fisser István. Justh György. Tizedi Miklós. Eötvös Tamás. Hunyady János gr. 
Ju.ra Ggyörgy. Tisza Lajos. Ilosvai Bertalan. DessewfFy Emil gr. Pálffy Pál gr. Tisza László. Fiáth István. 
Lónyai Gábor. Ürményi József. Boronkay Lajos. Bánífay Simon. Nikolics Fedor b. Kupricz Imre. Zichy 
József gr. Almásy György gr. Babics János. Csengery Imre. Máday Lajos. Csengery Antal. Virágh Dénes 
Kandó Kálmán. Döry Ádám. Eder István. Ragályi Miksa. — Összesen 30. 

Dedinszky József olvassa a IX-dik osztályt : 

Domahidy Ferencz. Bánó Miklós. Révész Imre. Luzsénszky Pál b. Ruttkay István. Simon Pál. 
Gzorda Bódog. Horváth Döme. Konkolyi-Thege Pál. Boczkó Dániel. Batthyányi István gr. Szaplonczay Jó
zsef. Jekelfalusy Emil. Kovács Lörincz. Pétery Károly. Török Napóleon gr. Mangold Károly. Kubinyi 
Ödön. Vállyi János. Károlyi Ede gr. Bartal György, Szluha Benedek. Ihász Rudolf. Cseh Sándor. Zsarnay 
Imre. Huszka Mihály. Zelenay Gida, Eöry Sándor. Lónyai László, Degenfeld Gusztáv gr. — Összesen 30. 

Elnök : így tehát van minden kifogásnélküli képviselő az 
I. osztályban 28. 

II. „ „ 30. 
III. „ „ 30. 
TV. „ „ 30. 
V. „ „ 28. 

VL „ „ 28. 
VII. „ „ 27. 

VIII. „ „ 30. 
IX. „ „ 3 0 ; s igy összesen 261 minden kifogás nélküli képviselő. Ennélfogva 

tehát, minthogy 35-tel többen vagyunk a 226 törvényes számnál : a ház hozzáfoghatna a magamegalaku-
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lásához. A képviselőház rendszabályainak 15 dik pontjában ugyanis ez áll : „Midőn a ház általi érvénye
sítés nyomán az elnök már 226 tagot nyilatkoztatott ki törvényesen választott képviselőnek, és kifogásta
lan választások iránt előadandó jelentés többé nincs, a ház igazolt tagjai a hivatalnokok választásához fog
nak." Továbbá a 16-dik pont alatt ez áll : „Először az elnökre történik szavazás ekkép : a jegyzők egyike 
betűrend szerint felolvasván az igazolt tagok neveit, ezek egyenkint megjelennek és a korelnök előtt kitett 
ládába teszik czéduláikat. Az első felolvasás alkalmával jelen nem voltak nevei szavazataik beadhatása 
tekintetéből végül még egyszer felolvastatnak, s ekkor a korelnök felügyelete alatt a jegyzők a gyűlés 
színe előtt összeszámítják a szavazatokat s a korelnök kimondja az eredményt." Ez értelemben most már 
tehát fel fognak szólíttatni egyenkint a tisztelt képviselő urak, méltóztassanak az elnökre szavazni. 

Bogdanovics ViliBald: Tisztelt ház ! Én azon képviselők sorába tartozom, kik a fennforgott magán 
körülmények miatt, bár későbben, de mintegy egy héttel ezelőtt még is a tisztelt korelnök urnák átadtam 
a megválasztatásomról szóló jegyzőkönyvet. Nem tudom miként intézkedett a tisztelt elnök ur. Annyi bizo
nyos, hogy jelenleg az igazolt képviselők sorában magamat nem találom ; már pedig megvallom, hogy 
miután a ház jelenleg alakulni szándékszik, igen fájlalnám, ha az elnökök sjegyzők választásábani részvé
teltől elüttetném ; fájlalom pedig ezt annyival is inkább, minthogy a választási jegyzőkönyvet egy héttel 
ezelőtt már átadtam, s tudom azt is, hogy semmi panasz ellenem be nem érkezett. Kérem tehát a tisztelt 
elnök urat : méltóztatnék a házzal tudatni, hogy mind én, mind azok iránt, kik e kürülmények közt van
nak, miként méltóztatott intézkedni. 

Elnök : Tisztelt ház ! Miután a sorozás a 9 osztályokra megtörtént s az akkorig beérkezett ereden-
tionálisok az osztályok között elosztattak, hogy tárgyaltassanak ; ugy a petitiók is, melyek akkor tudva 
voltak, az illető osztályoknak kiadattak. Jöttek be még ezután is még credentionalisok, petitiók is. Ezek 
iránt azonban ugy vélekedtem, hogy hibáznám, ha azokat az osztályoknak átadnám ; minthogy nem áll 
hatalmamban, hogy az újonnan érkezetteket, ha már egyszer a sorsozás megtörtént, az osztályokba beik
tassam. Ennélfogva tehát át nem adtam azokat, mert hiszen az osztályoknak ugy sem lehetett volna irán
tuk intézkedni. Hanem vannak olyanok is, kik iránt semmi kifogás nem érkezett, csupán csak megbízó 
leveleiket vettem át, ilyenek vannak kilenczen. Ha méltóztatik megengedni neveiket azonnal felolvashatom. 
(Több hang : Nem kell!) Csak egy van, ki ellen petitio is érkezett, a többi mind rendben van. Ezek iránt 
talán lehetne mindjárt intézkedni, — én magamtól semmit sem tehettem. 

Több oldalról : Utasíttassanak majd a 9 tagból álló bizottsághoz ! (Helyes, helyes.) 

Elnök : Credentionalisaik tehát a 9 tagból álló bizottságnak fognak kiadatni. (Jól van, helyes.) Most 
méltóztassanak az elnökre szavazni. 

Gróf Széchenyi Béla jegyző felhívja a képviselőket egyenkint szavazásra. A nevek osztályonkint 
felolvastatnak és a képviselők felszólíttatásuk folytán czédulára jegyzett szavazataikat a korelnök előtt 
lévő üveg tartályba egyenkint beteszik ; melynek megtörténte után azon 16 képviselő nevei olvastattak 
fel, kik jelen nem lévén, nem szavaztak. 

Elnök : A szavazás megtörténvén annak eredménye a tisztelt jegyzők által összeszámittatni fog. 

A szavazatok összeszárnittattak. 

Elnök : A szavazatok összeszámitvák : be jött összesen 247 voks, abból kettő nem alkalm a s ; a többi 
— 5 szavazaton kivül - - mind Ghyczy Kálmán lirra esik. (Éljen, éljen.) 

Ghyczy Kálmán úr tehát 240 átalános szavazati többséggel ezen képviselőház első törvényes elnö
kévé a közbizodalom utján megválasztatván, őt ezennel ünnepélyesen mint a tábla törvényes elnökét üd
vözlöm. (Hosszasb éljenzés). Most következnék az első alelnök választás. (Némel) ek a szavazás folytatását 
holnapra akarják halasztani. Többen a két alelnökre egyszerre akarnának szavazni). A szabályokat meg 
kell ta r tan i ; felolvasom a II. szakasz 18-dik pontját, mely így szól : „Ez után az előbbi módon egymás 
után két alelnök és egyszerre hat jegyző választatik". — Most tehát hozzá fogunk az első alelnökrei sza
vazáshoz. (Helyeslés.) 

Gróf Keglevich Béla jegyző olvassa osztályonkint a képviselők neveit, kik szavazataikat az elnök 
előtti üveg tartályba egyenkint ismét berakják. 

Elnök : A szavazás megtörténvén, az összes szavazat 246-ból áll. Ebből Szilágyi Virgil, Sárközy 
Kázmér és Palóczy László egyet-egyet, Csernovics Péter, Podmaniczky Frigyes báró és Csáky László gróf 
kettőt-kettőt ; Klauzál Gábor és Szentiványi Károly harmat-hármat; Lónyai Menyhért 13-mat, Gróf And-
rássy Gyula 88-at; Tisza Kálmán úr pedig 131 szavazatot nyert. Ha most már az összes 246 szavazatnak 
felét a 123-at veszszük, kitűnik, hogy Tisza Kálmán úr 131 szavazattal átalános többséget nyert. Ennél
fogva ö e képviselőháznak első alelnökéül törvényesen megválasztatott. (Hosszasb éljenzés.) 

Többen a szavazás folytatását a második alelnökre a hónapi napra kivánták halasztani ; a többség 
azonban a szavazást folytatni sürgette, melynek következtében ugyanazon jegyző, mind a 9 osztálybeli 
képviselőket az előbbi módon felszólítván, azok szavazataikat beadták. 



12 V. ülés 1861, april 18-kán. 

Elnök : Összeszámittatván a második alelnökre történt szavazás is, erdeménye következő : Gorovc 
István árnak van 16, Lónyai Menyhért úrnak 33, gróf Andrássy Gyula urnák 39, Sárközy Kázmér, gróf 
R áday Gedeon, Klauzál Gábor, Szentiványi Károly uraknak pedig egy-egy; végre báró Podmaniezky Figyes 
urnák van 138 szavazata. Minthogy összezen 231 szavazat adatott be ,a többi képviselő urak már nem lévén 
jelen, az átalános többség 115-töt tesz ki. Ennélfogva báró Podmaniezky Fr'igyes urat, mint átalános több
séggel törvényesen elválasztott másod alelnökét a képviselőháznak van szerencsém kijelenteni. (Éljenzés). 
Ezzel a mai ülést berekesztettnek nyilvánítom azon kijelentéssel, hogy holnap 10 órakor, a hat rendes 
jegyző megválasztásáhozi készülettel méltóztassanak megjelenni. (A ház délután egy s három negyed 
órakor eloszlott.) 

V. 

1 8 6 1 . april 18-kán . 

Korelnök : Mindenek előtt a tegnapi ülés jegyzökönyve fog felolvastatni. 
Gr. Keglevich Béla olvassa a jegyzőkönyvet, mely egész terjedelmében helybenhagyatott. 

Elnök : Most következik a ház 6 jegyzőjének megválasztása; méltóztassanak a képviselő urak sza
vazó czédulájukat ide beadni. 

Szabó György : Miután a jegyzőkönyvben mindannak bele kell jönni, a mi az ülésben történik, azt 
indítványozom, méltóztassék elrendelni, hogy azon szavazatok is bele jöjjenek a jegyzőkönyvbe, melyek 
átalános többséget nem szereztek. (Közfelkiáltás : maradjon.) 

Gr. Keglevich Béla jegyző felhívja osztály-sor szerint szavazataik beadása végett a képviselőket. 
Szavazatszedés közben. 

Dedinszky József: A szavatok összeszedése már 1848-ban akként teljesíttetett, hogy az ered
ménynek előterjesztése az ülés utánra hagyatott. Miután a szavazatok összeszámítása sok időt igényel, s az 
eredményre nézve mindegy, akármikor terjesztetik is az elő : czélszerü volna azt holnap nyilvánítani. 
(Menjünk tovább.) 

Elnök: Ha ugy tetszik, a szavazás eredményét holnap reggel lehet kimondani. (Felkiáltások : ma.) 

Nyáry Pál : Azt hiszem, hogy midőn a ház alakul, s megválasztottait a törvényhozási intézke
désre fölhatalmazottaknak nyilvánitja, annak bizonyos ünnepélylyel kell történni. S miután már most is 
oly kevesen vagyunk jelen, s másfél óra múlva, meddig a szavazás legalább is eltart , még kevesebben 
leszünk : azt kívánom, hogy az összeszámítás után a szavazás eredménye holnap reggel mondassák ki. 
(Felkiáltások : most, folytassuk.) 

A szavazatszedés és összeszámítás megtörténvén. 

Elnök : Jelentem a tisztelt háznak, hogy a megválasztott jegyzőkre 239-en szavaztak; a minek a 
fele : 120. A 6 jegyző tehát következő szavazat többséggel lett megválasztva : Csengeri Imre 218, Ju ra 
György 204, Ignatovics Jakab 180, Tanárky Gedeon 176, Gr. Keglevich Béla 159, és Révész Imre 134 
szavazattal. S most nincs egyéb hátra, mint hogy a megválasztott elnök, alelnökök, és jegyző urak felszól-
littassanak hogy helyeiket elfoglalják. Holnap 10 órakor ismét összejövünk. 

Ezzel az ülés eloszlott. 
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VI. 

ORSZÁGOS ÜLÉS 

a képviselőházban april hó 19-én 1861 . d. e. 1 0 órakor. 

Korelnök : Legelőször is a'tegnapi V-ik ülés jegyzökönyve fog felolvastatni. 
Gróf CsÁky Tivadar korjegyző felolvassa a jegyzökönyvet, mely észrevétel nélkül helybenhagyatott. 
Korelnök Palóczy László: Követvén a ház szabályai rendeletét a teendő most az, hogy a mélyen 

tisztelt képviselőház átalános szavazata által megválasztatott hivatalnokok helyeiket elfoglalják, t. i. az 
első elnök, 2 alelnök, és 6 jegyző urak, kiket ezennel van szerencsém hivatalosan felszólítni, hogy helyeiket 
foglalják el. 

Tisztelt képviselők! A ház szabályai által körvonalozott korelnöki hivatalomnak vége van; s midőn 
e helyről eltávozom, helyet adandó annak, ki azt annyira megérdemlé, kit ti magatok választottatok, ö 
fogja hirdetni nektek, hogy a ház megalakulva van: ma, április hó 19-ik napján, e dicső napon, melyen 
épen a hazánk egyedüli boldogságát magukban foglaló 1848-ik törvények megszentesitöje felséges V. 
Ferdinánd királyunk született. 36 éve annak, mióta elébb ugyan Borsodvármegyének számos nemesei, 
később Miskolcz szülővárosomnak polgárai a törvényhozótest terére munkálkodni engem elküldöttek; — 
e téren működtem tehetségem szerint honfitársaimmal együtt, — velük együtt élveztem azon kedves örö
möket, melyeket a haza a múlt országgyűlésig élvezett. Szenvedtem, tűrtem azon keserveket is, melyeket 
édes hazám szenvedett (Közhelyeslés). De hazafiúi szivemnek édes örömére szolgál, hogy munka és követ
társaim megajándékoztak becses bizalmukkal és hajlandóságukkal. Ti követtársaim azt tettétek velem j 
mindenki tudja, hogy midőn utoljára megjelentem köztetek, szeretettel fogadtatok, és megtiszteltetek 
azzal, minél többet nem adhattok, és minél kedvesebbet nem adhattatok öreg szolgátoknak, mint e néhány 
napi elnökséget. Fogadjátok tiszta hálámat és köszönetemet; azon hálát, melyet még élek, élnem felejtek -; 

sőt midőn majd többé nem leszek, elviszem magammal azt majd oda is, hol számomra nemsokára az örök
kévalóság kapui megnyilandanak (Hosszas éljenzés). Újra hálát és köszönetet mondok. Most felejtsétek 
el, ha netalán történt, megbotlásimat és fogyatkozásimat; tulajdonítsátok azokat aggkoromnak, és borít
satok azokra fátyolt. Mint magános képviselőt fogadjatok vissza diszes soraitokba ; s csak szívem és lelkem 
egyedüli táplálójával hazafiúi barátságtokkal de csak addig, míg azt megérdemlem, megajándékozni ke
gyeskedjetek. (A képviselőház felállva éljenez.) 

Ezután az uján megválasztott rendes elnök: 
Ghyczy Kálmán: a lelépett korelnököt megcsókolva és felváltva elnöki székét harsány éljenzések 

között elfoglalván a következő beszédet tartotta: 
„Midőn az 1848 észt. tavaszhó közepén az országgyűlés hazánk törvényes önállását biztosítá s a 

jogegyenlőség nagy elvének a hon minden polgárai között örök megalapítása után Posonyból szétoszlott, 
a hon sorsa felöl reményteljes kebellel néztünk a jövendőnek elébe; nem azért , mintha komoly aggoda
lommal nem szemléltük volna mindnyájan a sötét felhőket, melyek, mint a közelgő viharnak mindannyi 
bizonyos előjelei, több oldalról tornyosultak azon irány felé, melyen a törvény által szentesített nagy elvek 
kifejlesztésének ösvényén a hon közügyeinek kezelésében haladnunk kellett ; —- hanem azért, mert meg 
voltunk győződve, hogy az előbb külön jogú, és így külön érdekű osztályokra szétszakadt népnek, jogban 
és kötelességben, polgári állás, és nemzetiség különbsége nélküli egyesítése, s az innen fejlődő érdek
egység, kölcsönös bizalom, és egyetértés hazánk minden ajkú fiainak kitűnő sajátját képező jogérzéssel, 
hon- és szabadság-szeretettel párosulva, a nemzetet nagy veszélyek leküzdésére szilárdították meg. 

„E meggyőződésünkben nem is csalatkozánk. 
„A vihar bekövetkezett, iszonyú szélvészek vonultak el felettünk , tömérdek szenvedések sújtották 

ugy a hazát, mint annak egyes polgárait; - s az annyit szenvedett nemzet él, él erőteljesen, s a haza fenn
áll (Tetszés). 

„Ugy áll ugyan fájdalom! ciak fenn, mint a felzúdult tenger hullámai által vitorláitól, árboczaitól, 
kormányától megfosztott, tetemében sokszorosan megcsonkitott, népének hűsége által azonban alkatának 
főbb részeiben mégis épen megtartott , és még sok és nagy veszélyeknek kiállására teljesen képes hajó 
(Tetszés) ; — de, a mi legfőbb, fennáll „Magyarhon összes népének érdekegysége, — egyetértése; törvény-
s szabadság-szeretete, s lelkesült hazafiusága által, és az országgyűlés 12. évi szünetelése után ismét együtt 
ül, hogy kezébe vegye újólag a haza kormánya irányzatának vezérletét: — gyógyítsa az idők viszontag
sága által ejtett, s még most is vérző sebeket; — javítsa ki a dühöngött szélvészek által okozott pusztitá-

Képv. ház napi, I. köt. 
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sokat; — s állítsa helyre mind azt, a mi adion alkotmányos intézményeiben az idő, és erőszak hatalma 
által lerontatot t ; — fejleszsze ez intézményeket ki, s hasonló veszélyek ellen minden jövendő időre szilár
dítsa meg. 

„Nagy és nehéz feladat de nem azért, mintha a megoldásnak nehézségei leginkább magában a fel
adatnak saját természetében feküdnének; — hanem főképen azért, mert a nemzet legszentebb jogának nem 
ismerése, vagy félreértése, s az állami élet valódi érdeke felől oly körökben, - melyekre közvetlen hatá
sunk nincs, — létező tévfogalmak folytán, azon veszélyek nagy részben még most is léteznek, melyek 
átalakulásunknak bölcsőjét környezték; — és így a nagy munka, mely az országgyűlésére vár, nemcsak 
az illető törvénykezési tárgyak saját önmagukban is eléggé bokros nehézségei legyőzésével, hanem a mi 
legnyomasztóbb, egyszersmind nem jogosított külbefölyás elleni folytonos küzdelem közt lefolytatandó. 

„Azon anyagi és szellemi erők azonban, melyek a nemzetet eddig fenntartották, — hü , tántorít-
batlan, semmi veszélyek által meg nem ingatható ragaszkodás az ország jogaihoz és törvényeihez, egybe
kötve folytonosan következetes haladásával a polgárosodás nagy czéljai felé, s más nemzetek és államok 
jogos érdekeinek méltányos kíméletével, a népek sorsát intéző isteni gondviselés segélyének hozzájárul-
tával ezentúl is fenntartandják a hazát, fenntartandják számára a helyet, mely azt múltjánál, s jelenjénél, 
és nagyszerű fejlődési képességéhez képest jövőjénél fogva is a világ e részében megilleti (Tetszés). 

„Midőn e tényállás mellett meggondolom, hogy ily fölötte nehéz körülmények között, ezen ország
gyűlésen, melynél nagyobb és nehezebb teendői nem voltak még egy hongyülésnek sem, nagy érdekű or
szágos tanácskozásaink vezérletére önök. minden előleges érdemem nélkül, engemet választottak ki , mélyen 
érzett hálával elismerem e megtisztelő bizalomnak nagy becsét; de tehetségem gyengeségének érzetében 
elrémülök egyszersmind a tehernek nagysága előtt mely vállaimra van fektetve, s annak viselését csak 
azon tekintetből merészlem elválalni, mert önök ítéletét tisztelettel fogadni tartozom, s köteles vagyok 
teljesíteni meghagyásukat; mert tudom, hogy önöknek bölcsesége, s egyéni véleményeiknek lehető kü
lönbsége mellett is tántoríthatatlan egyetértése a haza közjavának előmozdításában, megkönnyítendik 
tisztemnek nehézségeit: s meg vagyok győződve, hogy önök, kik ez állásra emeltek, melynél díszesebben 
honpolgár nem állhat, nehéz tisztem kötelességeinek teljesítésére szíikadatlamíl irányzandó állhatatos 
igyekezetemben, hazafiúi, baráti indulattal segélyemre is leendenek, 

„Tisztem kötelességeinek legföbbike : a tanácskozások folyamának részrehajlatlan vezérletében áll. 
„Ennek teljesítését szentül Ígérem; de az őszinteség egyszersmind azon nyílt vallomásra is kötelez, 

miszerint vannak kérdések, melyekre nézve részrehajlatlan lenni nem tudok. 
„Ki lehetne például, ha magyar, részrehajlatlan, a jogegyenlőség szent elvének, a nemzetiségi jogos 

igények méltányos kiegyenlítésének, a hon területi épségének, s mindenekfölött a nemzet őseitől öröklött 
legbecsesebb, elidegeníthetetlen kincsének, az ország törvényes függetlenségének, és önállásáuak kérdésé
ben ? (Atalános lelkesülés.) 

,,De ez aggodalmat nem okoz nekem; mert hiszem, hogy ezen kérdéseknek lényegére nézve önök 
is mindnyájan egyetértenek velem: (Közfelkiáltás: tJgy van!) erre nézve részrehajlatlanságot nem is kö
vetelnek tőlem (Felkiáltások: nem !); sőt a részvétlenséget haza elleni bűnnek tekintenék — (ügy van!)-
egyébiránt pedig egyéni nézeteimnek nyilvánítását mindazon esetekben, melyekben ezt tenni czélszerűnek 
vélendem, a ház szabályainak értelmében különben is megengedni fogják. 

„így most sem hallgathatom el a fájdalmat, melyet a miatt érezek, hogy nem látom itt helyet fog
lalni köztünk szeretett testvéreinket, barátainkat, Erdély, Horvát — Slavonországot, s a Határőrvidék s 
Fiumónek képviselőit (Közfölíndúlás), kiket a törvényhozásban és így a házhivatalnokok választásában is, 
a részvét e helyen tagadhatatlanul megillet (Ügy van!) ; e jog tiszteleténél fogva tehát s ismert egyér
telmű nézeteink szerint tudván azt, hogy nyilatkozatom önök atalános jóváhagyásával találkozandik, nem 
késem ugy magam, mint minden tiszttársaim , az engemet e nyilatkozatra szintén felhívott két alelnök s 
hat jegyző nevében is kijelenteni: hogy helyeinkről ismét azonnal lelépendünk, s azokat a ház szabad ren
delkezése alá azon pillanatban visszabocsátandjuk, mihelyest az említett képviselők, kiknek itteni jelenlétét 
szivünk vágyai, a közös érdek, s a törvénynek szentsége egyiránt követelik, a közös haza java fölötti orszá
gos tanácskozásaikat, a hon lakói mindannyi millióinak osztatlan örömére, s miként a jog és törvény szent
ségébe helyezett bizalmamnál fogva erősen hiszem, nem sokára, önökkel vállvetve megkezdendik (Atalá 
nos helyeslés, és éljenzés). 

„Midőn ezek után az elnöki széket önök meghagyásából s azon buzgó kéréssel elfoglalom, hogy 
azon nagybecsű bizalmat, melyet velem ez alkalommal éreztetni szívesek valának, számomra tovább is 
tartsák fenn, legelső elnöki kötelességemet annak kijelentésével teljesítem : hogy a h á z a l a k u l v a van , 
és önök atalános kivánatát vélem nyilvánítani, midőn az ekképen megalakult ház első határozatául az 
alkotmányos szabadság sok érdemet szerzett, sokat szenvedett s mindig tántoríthatatlan ősz bajnokának, 
a képviselőház nestorának, a mindnyájunk által tisztelt és szeretett korelnöknek szíves fáradozásaiért a 
ház nevében köszönetet szavazok." (A ház tagjai mindnyájan felállva s éljenezve jelentik ki helyeslésüket.) 

Nyáry Pál: Érdemes korelnökünk P a l ó c z y Lászlóra nézve azon ugyhiszem atalános tetszésben 
részesülendő indítványt teszem, miszerint jegyzőkönyvbe iktattassék, hogy Palóczy László a haza hálájára 
érdemes. (Az egész képviselőház felállva üdvözli korelnökét.) 

Elnök.: Ez tehát jegyzőkönyvileg ki fog mondatni. 
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Tisza Kálmán első alelnök: Nem fogom a tisztelt ház figyelmét hosszasan igénybe venni; mert 
azon föltételt, mely mellett egyedül lehet törvényes nézeteim szerint az alelnökséget elfoglalnom, e ház
nak tisztelt elnöke már nevemben is kinyilatkoztatta; alig marad tehát egyéb fenn számomra, mint rövid 
szavakban megköszönni azon bizodalmat, melylyel megtisztelni méltóztattak, s melyet a haza s a szabad
ság ügyei iránti hűségemmel kell a jövőben legalább kiérdemlenem. 

Ha erőm gyönge leend az olykor netalán rám nehezedő elnöki teendők elviselésére, ha nem fogok 
a várakozásnak megfelelhetni, legyenek önök elnézök irántam, ki nem csak nem vágytam e megtisztelte
tésre, de az önök parancsai iránti minden hódolatom daczára is el nem fogadtam volna azt, ha nem hinném 
hogy az a mai perczben nem a hiúságnak, mely bennem ugy sincsen, kielégítése, hanem komoly hazafiúi 
kötelességekkeli felruháztatás, melyek elöl kitérni, melyek elöl hátrálni nem lehet és nem szabad. 

Nem lehet ezélom itt, a jelen helyzet nehézségeit fejtegetni, hiszen tudjuk azt mindannyian, hogy 
sok válságon ment ugyan már keresztül szegény m a g y a r hazánk, de oly válságos perczei, minőket most 
élünk, nem voltak talán soha! . . . 

Valóban nehéz, majdnem emberi erőt haladó a feladat, melyet most megoldanunk kell ; nekünk 
most bátraknak kell lennünk nemcsak személyesen, de politikánkban is, és mégis óvakodnunk kell a vak
merőségtől; nekünk okosaknak és előrelátóknak kell lennünk, de fölöttébb vigyáz ni egyszersmind , nehogy 
ezen két, magában megbecsülhetetlen tulajdon túlzása által gyáva politikát kövessünk, óvatosságból ma
gunk adjuk fel azt, mit veszélyeztetni nem akartunk. 

Ilyen nehézségek közepette majdnem kétségbe kell esnem a felett, hogy az önök által rám ruházott 
kötelességeknek megfelelni képes legyek; kétségbe kellesnem afe le t t , hogy ama férfiúnak, ki majd 13 
évvel ez előtt választatott azon állásra, melyet most elfoglalok, méltó utóda lehessek; mert mit ér a tiszta 
jó szándok, az áldozni kész honszerelem, ha hiányzik az erő, a tehetség, mely azt érvényre emelje! 

Csak is egy eset van a melyben remélhetem, hogy hivatásomnak némüleg bár megfelelni képes h> 
endek, és ez az: ha önök tisztelt képviselő társaim engemet segíteni, támogatni fognak; ezen segély, ezen 
közreműködés az tehát, a melyért most önök előtt esedezem, ós ezen kérésem teljesülésének reményében 
ismétlem köszönetemet azon megtiszteltetésért, melyre nem vágytam, melyet nem óhajtottam, de melyet 
mint önök megbecsülhetetlen bizalmának jelét, meghatva, kötelességérzettel és örök hálával fogadtam. 

Ajánlom magamat további kegyeikbe. (Zajos éljenzések !) 
Podmaniczky Frigyes br. másod alelnök: Tisztelt képviselőház! Legyen szabad nekem is rövid sza

vakban megköszönni azon bizalmat, melyet irányomban tanúsított a tisztelt ház, midőn másod-alelnökének 
megválasztott. 

Hazánk jelen válságteljes perez eiben, ugy tartom, mindenegyes honpolgár legelső kötelessége: 
tétova nélkül elfoglalni azon helyet, melyet számára akár a sors, akár némi bizalom kijelölt; — de köte
lessége egyszersmind föltétlen megadást, tevékenységet s szorgalmat adni cserébe, — honpolgárai e jó-
voltáért. 

Éltem egyik legboldogabb percze volna az, ha szerencsés leendhetnék kiérdemleni e tisztelt kép
viselőház megelégedését, — annyival is inkább, mert mindnyájunknak csak egy lehet közös czélunk: ha
zánk jövendő boldogságának lehető megalapítása. 

Adja az ég! hogy testvér- s társországaink küldöttei hova hamarább megjelenjenek körünkben; 
hogy részint a viszontlátás, részint a kibékülés magasztos ünnepét üljük meg, — mely ünnep fogja majdan 
összeforrasztani újból egy tömöregészszé sz. István koronáját, ellenállandó azontúl ellenei akár alattomos 
akár nyilt fondorkodásainak. Kedves kötelességemnek fogom ekkor ismerni hivatalomról azonnal lemon
dani, nehogy azt sértsem meg másban, nehogy attól foszszak meg mást , mit magam annyira szentnek s 
elévülhetlennek tartok. 

Midőn magamat a tisztelt ház kegyeibe ajánlom, midőn annak idején igénybe veendő elnézéseért 
esdeklem, — azon óhajomat s mintegy imámat fejezem ki: engedje meg végzetünk, hogy ha folytonos egyet
értés nem is, de minden körülmények között az oly annyira nélkülözhetlen összetartás vezérelje népeinket 
s ezek nyomán honunk sorsát! 

Éljen az összetartás, éljen a haza! — (Hosszasan tartó éljenzések!) 
Elnök : A jegyzökönyvet Csengery Imre vezetendi, a szólókat, pedig Tanárky Gedeon ur fogja 

feljegyezni. — A ház megalakulva levén, szükséges, hogy az ezentúl teendők iránt intézkedni méltóztas
sanak. Mielőtt azonban a teendők iránt tovább nyilatkoznék, kötelességem a tisztelt háznak jelenteni, hogy 
a felsőház felejthetetlen elnökének, a nagy törvénytudónak , a hazáját annyira szeretett államférfiunak, az 
ország bölcs és igazságos főbirájának, néhai idősb székhelyi Majláth György urnák emlékére, holnap reggeli 
9. órakor a város plébánia templomában egy igen rövid, s az azután tartandó ülést semmi esetre nem 
akadályozandó halotti misét rendez, és a hozzám érkezett hivatalos értesítés szerint, a felsőház arra ezen 
tisztelt házat is hazafiúi bizodalommal meghívja. (Közhelyeslés.) Méltóztassanak tehát %9-kor ide eljönni, 
hogy 9 órára a templomba mehessünk (Helyes). — Tájékozásul bátor vagyok előadni nézeteimet azon tár
gyak iránt, melyeket a ház belső oeconomiájára nézve legelőször is elintézendőknek vélek. — Következő 
újonnan ide érkezett képviselő urak adták be megbízóleveleiket: Gr. Vay Mihály Szathmár rneg3'óből, 
Bogdanovits Vilibald Torontál megyéből, Kende Kanut Szathmár megyéből, Pongráez Lajos Trenesén 
megyéből, Bárány Ágoston Somogy megyéből, Királyi Pál Zala megyéből, Erős Lajos Szabolcs megyé-

4* 



16 VI. ülés 1861. april 19-kén. 

bői, Lukinieh Mihály Sopron megyéből, Csernovits Péter (Éljen!) Torontálból és Pópa György Arad
megyéből. — 

Van még két petitió, az egyik Pongrácz Lajos, Trencsén megyében megválasztott képviselő ellen, 
továbbá a másik nagyvázsonyi képviselő Gaal Péter ellen. Ezek nézetem szerint a megválasztandó 9 tagú 
bizottmánynak lesznek kiadandók. — 

Itt van még Simonyi Ernő privigyei képviselő levele Londonból ugyszinte Pulszky Ferencz szé-
esenyi képviselőnek levele TurinbóL(Éljenek!) Ezekben megbízó leveleiket másolatilag ide küldvén, előad
ják az akadályokat, melyeknél fogva meg nem jelenhetnek, s menlevél kieszközlését kérik. Ez is a 9 tagú 
bizottmánynak lesz átadandó. — 

Átadatott ezen felül nekem egy felvilágositás Fráter Pál képviselő ur részéről, más részről pedig 
egy másik a makói kérelmezők részéről. Ezeknek elsejében Fráter Pál képviselő, ur felvilágosítást ad az 
osztály által tett észrevételekre; a makói kérelmezők pedig bővebben indokolják Návay Tamás ellen már 
beadott folyamodásukat. Ezeket csak azért, hogy megérkezésüknek ideje constatiroztassék, adtam elő; 
de ugy hiszem, legczélszerübb lesz, azokba akkor bocsátkozni, midőn az illető osztályok jelentései fognak 
felolvastatni. — Itt van még a tisztelt korelnök ur által nekem átadott azon két irat i s , melyeket első 
ülésünkben a felsőháznak jegyzője Gozsdu Manó főispán ur kézbesített a korelnök urnák. (Több oldalról: 
ki kell nyomatni!) Ezeket tehát, ha ekkép méltóztatnak rendelkezni, mielőbb ki fogom nyomatni, s a kép
viselő urak közt kiosztatni. (Helyes!) A mi már a ház oeconomiáját illetőleg nézetem szerint teendő volna, 
kijelentvén, mikép tudom, hogy a határozat egyedül a házat illeti, csupán tájékozásul vagyok bátor elő
terjeszteni, hogy szükség lesz gondoskodni a 9 tagú bizottmány kinevezéséről. — Másodszor, minthogy 
naponkint érkezhetnek kérvények, a kérvényi-bizottmány megválasztásáról is fog kelleni a tisztelt háznál: 
intézkedni; és ha megmaradnak a ház szabályai, akkor a 9. tanácskozó osztálynak alkotása is ujabb intéz
kedést kíván. — Továbbá különös figyelmébe vagyok bátor ajánlani a tisztelt háznak azon körülményt, 
miszerint a gyorsírói jegyzetek naponkint vezettetvén, az eddigi tanácskozások fölvétettek. Köztudomásra 
van azonban, miként nyomtatás'alá nem juthattak, azért, mert az 1848-iki szokás szerint, az akkori hiva
talos lap, a „Közlöny" által közöltettek; hivatalos lap pedig most nem létezvén, körömhöz nem tartozik a 
fennálló lapok egyikének adni az elsőbbséget a többiek felett. Több oldalról hallottam a hiányokat fel
említeni, hogy az 1848-ki tárgyalásokról nem létezik gyűjtemény melyben az okiratok mind egybe fog
lalva, — mint a hajdani naplókban történt, — kiállíttattak volna. Minthogy pedig naponkint lesznek ülé
seink, hogy a gyorsírói jegyzetek közzététele iránt intézkedni lehessen, bátor vagyok a tisztelt ház hatá
rozatát e részben is kikérni; azon megjegyzéssel, hogy a naplónak kinyomatása az országos-pénztárnak 
semmi költségbe sem kerülend, — mi különben költség nélkül alig fogna megtörténhetni. — Méltóztatnak 
továbbámég azt is tudni,hogy a háznak tiszti ós szolgálati személyzete van; ezeknek rendszeresítéséről, és fize
téséről is fog kelleni gondoskodni. Vannak egyébiránt naponkinti kiadásokig, melyek a ház tanácskozásainak 
lehetővé tételére megkívántatnak. Hegyezek iránt aház kellőleg intézkedhessek, legczélszerübb lesz, ha mél
tóztatnak egy bizottmányt kinevezni, mely aztán a tiszti, és szolgálati személyzet szervezése, kötelessége, 
és fizetése , ugy a naponkinti kiadások iránt is kimerítő jelentést terjeszthetne a ház elé. S itt legyen 
szabad még egyről megemlékeznem. Méltóztatnak tudni mindnyájan, mikép ezen teremnek azon czélra hogy 
benne tanácskozhassunk, ha nem is kéuyclemmeli ellátásáról, — minthogy ez a szűk hely miatt nem tör
ténhetett, — de minden esetre czélszerü elrendezéséről, s a karzatoknak rendben tartásáról, tisztelt követ
társunk H a j n i k Pál ur kitűnő erelylyel s buzgó önfeláldozással gondoskodott. (Éljen!) Minthogy egyéb 
teendőim elfoglalnak, s kénytelen vagyok egyébiránt megvallani azt is, miként elegendő gyakorlottsággal 
az e részbeni eljárásban nem is birok: bátor vagyok a tisztelt ház jóváhagyását kikérni, méltóztatnék e rész
beni eddigi működésének folytatásával, különösen a karzati-jegyek kiosztásával, s az azokra leendő fel 
ügyeléssel tisztelt követtársunk Hajnik Pál urat ezentúl is megbízni (Átalános helyeslés). — Ezeket tar
tottam szükségeseknek a ház elé terjeszteni; méltóztassanak mindezek iránt határozni. (Több oldalról: 
válaszszuk meg a 9 tagú bizottmányt.) 

Kubinyi Ferencz: Azt t a r tom, hogy legelőször is a 9 tagú bizottmányt kell megválasztanunk. 
(Igen, helyes.) Azután a petitiókra nézve, s azután a költségekre nézve kell intézkednünk, s az utóbbi tár
gyat talán a kérvényí-bizottmányra lehetne bízni. 

Halász Boldizsár: Pártolom Kubinyi Ferencz képviselő társunk indítványát, de azon hozzáadással, 
hogy a 9 tagú bizottmányba a 9 osztály elnökei küldetnének ki. --

Bezerédy László: Már első alkalommal volt szerencsém a tisztelt ház figyelmét felkérni arra, mikép 
a méltányossággal meg nem egyeztethető az, hogy képviselő társaink jogai valamely kérvény által felfüg
gesztve legyenek. Legelső teendőnk tehát , miután a ház alakult az lenne, hogy azon követtársaink iránt, 
kiknek választási érvényessége fel van függesztve, a ház azonnal határozzon, s addig semmi más munkálko
dásba ne bocsátkozzék Legelébb azok iránt kell a tisztelt háznak intézkedni, kik bármely, de főkép alap
talan okoknál fogva, jogaik gyakorlatában felfüggesztvék. Fogjunk tehát tüstént hozzá a verificatiohoz. 
(Több oldalról: helyes.) 

Ehwk: Bátor vagyok a tisztelt ház figyelmét felhívni arra, mikép tökéletesen áll az , hogy minden 
részletesebb teendők előtt a 9-ik osztály által beadott jelentések tárgyalásaiba kell bocsátkoznunk. Azon 
előleges intézkedések azonban, melyekre a tisztelt ház figyelmét az imént fordítni bátor voltam, kevés időt 
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igényelnének. Ilyen például a 9 tagú bizottmány kinevezése, mit egyébiránt ugyanazon tekintetek is aján
lanak, melyeket Bezerédy László képviselő ur fölemiitett. Ugy hiszem a napló iránti intézkedés is kevés 
időt vesz igénybe, s miután üléseinket naponkint folytatjuk, tehát a nagy közönségnek, de minmagunknak 
is érdekében áll, hogy az i t t folytatott tanácskazások rnielébb közzététessenek. Nem különben a petitionalis 
választmány megválasztása, valamint a ház-költségeinek tárgyában kiküldendö is, kevés időt igényelnek.—-
Ha ezek iránt egyszer a ház intézkedett, azután mindjárt első teendő lenne a verificatio. 

Kubinyi Ferencz: Én az előttem szólott igen tisztelt képviselő-társunk előadására nézve csak azon 
egy megjegyzést teszem, hogy miután a 9 tagú bizottmány megválasztatott, nehogy az illetők kirekesz
tessenek jogaik gyakorlatából: tehát végezze ezen bizottmány a maga munkálkodását, addig pedig napol
tatnék el az ülés. — (Nem szükséges az elnapolás. — Zaj.) Ha azok igazolva lesznek, akkor lehetne a ta
nácskozást megkezdeni. (Csak folytassuk. Zaj.) 

Madarász Jósef: Képviselők! Bocsássanak meg önök, ha az igazolás kérdésébe való ereszkedésünk 
előtt okvetlen szükségesnek tartom a 9 tagú bizottmány megválasztását (Helyes). Megmondom okaimat, 
miért ? Mert hiszen tiz-tizenkét képviselő beadta megbizó levelét s ezeket napról napra nem zárhatjuk ki, 
ha megbizó levelök tisztában van. Ha tehát a ház az igazolási kérdésbe bele akar ereszkedni, ám ereszked
jék, de csak miután a 9 tagú bizottmány megválasztatott. 

Megmondom egyúttal véleményemet hogy kikből álljon e bizottmány. Két vélemény van. 
Az egyik óhajtja, hogy az előadókból; a másik hogy az elnökökből álljon. Lehet harmadik is. 

Alázatos véleményem az volna, hogy miután az előadók sok ügyekkel lesznek elfoglalva, választanok meg 
a 9. osztály 9 elnökét ezen igazoló bizottmányba (Több oldalról: elfogadjuk). 

Latinovics Vincze: őszintén megvallom, nem szeretném a tárgyaknak lényegileg leendő tárgyalá
sát sokáig huzni-halasztani, mindazonáltal kénytelen vagyok kijelenteni, mikép a hatodik osztályban lévén, 
azt tapasztaltam , hogy több oly követ ellen adattak be petitiók, kik ellen semmi törvényes kifogás nem 
lehet. Sőt voltak olyanok is, kik átalános többséggel választattak el; s voltak kik iránt szavazás nem is 
történt, s még is petitió adatott be ellenük. Ezen felül a szabályok 13-ik §-a mondja : „minden választás ér
vénye felett, ha ez kétségbe vonatott, a ház határoz. Ha szükségét látja, a választás iránt vizsgálatot is ren
delhet, melynek költségeit a vesztő fél viseli s melyre saját kebeléből is küldhet ki vizsgáló tagokat, az 
érdeklett tagnak azonban a vizsgálat bevégeztéig tagsági jogát fel nem függesztheti". Ezeknél fogva a 6-ik 
osztály előadójának nézete is az volt , hogy azon képviselők , kiknek megválasztatása ellen törvénytelen 
kifogás tétetett, vagy a kik minden kifogás nélküliek, azok a tanácskozásból ki ne zárattassanak. I t t pedig 
ki vannak zárva. Ezek iránt tehát azonnal kell intézkednünk. (Zaj). 

Valaki a képviselők k'öz'ól, kinek szava kivehető: Ugy hiszem a többség azt akarja, hogy a 9 tagú 
bizottmány a kilencz osztály kilencz elnökéből álljon. (Helyeslés.) j 

Elnök: Méltóztassanak tehát megnyugodni abban, hogy a 9 tagú bizottmány a 9 osztály elnökeiből 
álljon? (Igen, igen ! Helyes!) Tehát a 9 tagú bizottmány a 9 osztály elnökeiből fog állani. (Több hang: 
kezdjük meg a verificatiot.) 

Kálóczy Lajos : Én is a verificatióba óhajtok legelőször bocsátkozni, azonban mielőtt ezt tennők, 
felhivom a tisztelt ház figyelmét arra, mit elnök ur mondott a nyilvánosságra nézve, — hogy a napló iránt 
a tisztelt ház röviden intézkedjék, és pedig úgy, hogy már mai ülésünknek, sőt a verificatio folyamában 
tartandó üléseknek jegyzökönyve is, vagy is a napló, mielébb a nagy közönség elé kerüljön, s igy mutassa 
meg a ház, mikép figyelemmel van a nyilvánosság utjáni értesítésekre. (Helyeslés.) 

Hajnik Pál: Bátor vagyok a tisztelt ház figyelmét felhívni azon körülményre, hogy a ház megvá
lasztott elnöke a 4-ik osztály elnöke volt, helyette tehát más elnököt kell választani. (Több-hang*. Legyen 
Palóczy!) 

Palóczy László: Kérem a tisztelt házat , menjünk az osztályokon egyenkint végig, ugy hamarább 
tisztában leszünk. Ha parancsolnak velem, én hódolok a ház határozatának, de jelenleg az első osztály 
elnöke voltam : tehát ott kellene talán maradnom. (Helyes!) Legjobb lesz , ha végig hallgatjuk , hogy kik 
most az osztályokban az elnökök? 

Bónis Sámuel: Talán legjobb közvetítő lenne, ha a 4-dik osztály választana magának uj elnököt. 
(Helyes!) 

Bárczay Albert: Én is azt akartam indítványozni, hogy a 4-ik osztály választana magának uj elnö
köt, így ki lesz egészítve a 9 tagú bizottmány. (Helyeslés.) 

Csiky Sándor: Vgy gondolom a negyedik osztály a maga elnökét most már meg nem választhatja, 
minthogy annak mostani alakjában ezentúl ülése nem lesz. (Hangok: Maradjon! — Zaj.) Bátor volnék 
egyébiránt a 4-ik osztály elnökéül Nyáry Pált ajánlani. 

Elnök: Méltóztassanak abban megnyugodni, hogyanegyed ik osztály legfölebb holnap délelőtt, 
vagy ha lehet, még ma az ülés után összejöjjön, s elnököt válaszszon. — A második az; méltóztatnak-e a 
petitionalis választmány alakításába bele ereszkedni? (Hangok: Nem, míg a verificatio meg nem történt!— 
Máshangok: a naplót!) Méltóztatnak a verificatio megkezdése előtt a gyorsírók jegyzeteinek közzétételéről 
intézkedni ? (Több oldalról: Igen! Legyen napló!) Ha tehát méltóztatnának megnyugodni, talán jó lesz, ha 
az elnökök a jegyző urakkal együtt fognak a napló iránt intézkedni ? (Helyeslés.) — Továbbá bátor va
gyok kérdeni, méltóztatnak-e megnyugodni abban, hogy a ház költségeinek tervezésére nézve egy küldőtt-
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ség neveztessék ki? (Hangok: Igen!) Erre nézve egy uj ideiglenes országház épitése iránt van már egy 
bizottmány kinevezve , s hozzá lehetne tenni, hogy ezen , mint a ház bel-oeconomiáját illető tárgyban a 
két alelnök a hat jegyző úrral együtt intézkednék. (Helyes! Elfogadjuk !) — Már most a kilenez osztály 
jelentései következnek. Méltóztatnak most mindjárt ezekbe bele ereszkedni ? (Igen, mindjárt!) 

Tisza Kálmán: Tudjuk, vannak esetek, melyekben az illető osztályok maguk kimondották, hogy 
az illető képviselő mindenesetre verificálandó lesz, - s csak azért mert panasz volt ellene, nem vehetett 
részt a tanácskozásokban. Azt óhajtanám, hogy először is ezeken menjünk keresztül. (Sorban, sorban!) 

Elnök : Az osztályok jelentései most nincsenek itt az asztalon, de Révész Imre jegyző ur már lement, 
hogy elhozza azokat az irattárból. Ha egy kis béketűréssel méltóztatnak lenni, mindjárt elkezdjük a veri-
íicationalis munkálatot. (Jól van, helyes!) Addig, hogy tudva legyenek a kilenczes igazolóbizottmány tag
j a i , talán a jegyző ur méltóztatnék felszólítani az egyes osztályokat, hogy jelentenék ki, kik voltak az 
elnökök ? 

Csengery Imre jegyző: Az 1-ső osztály elnöke Palóczy László; a másodiké: Báró Eötvös Jósef; 
a 3-diké Gorove István; a 4-iké eddig Ghyczy Kálmán volt. (Több hang: Legyen már most Nyáry Pál!) 
Az 5-ik osztály elnöke: Kubinyi Ferencz; a 6-iké: Gróf Csáky László; a 7-iké Bernáth Zsigmond; a 8-ifeé 
gróf Dessewffy Emil; a 9-diké: báró Luzsénszky Pál. — 

Elnök: Nem tudom, hogy a negyedik osztály választása iránt mit méltóztatnak határozni ? (Több 
hang : Menjünk ki, válaszszunk uj elnököt! Atalános helyeslés.) 

A 4-ik osztály tagjai kimennek az uj elnök-megválasztása végett. 
A választás u tán : 
Elnök: A 4-ik osztály részéről az elnök-választás iránt jelentés fog tétetni. 
Dániel Pál (mint a 4-ik osztály előadója): Tisztelt ház ! Van szerencsém jelenteni, hogy a 4-ik 

osztály megürült elnökségére, miután azt Nyáry Pál képviselő ur sok foglalatosságai miatt elvállalni haj
landó nem volt, Somssich Pál ur választatott meg .(Éljen!) 

Elnök: Most már tehát ha tetszik a t. háznak, felvétethetnék az 1-sö Osztály jelentése. 
Palóczy László : Először a 9-ik osztály jelentése veendő fel, ennek pedig előadója: Bartal György. 
Bartal György az elnökséghez felmenve, olvassa a 9-ik osztály jelentését. Elsőben is pedig a Szüllö 

György képviselőt illető bizottmánjd véleményt, mely szerint ö kifogáson kívülinek nyilatkoztatik. 
(Közhelyeslés. —) 

Elnök: E szerint Szüllö György képviselő ur megbízó levele elfogadtatván , igazolt képviselőnek 
vétetik. (Közhelyeslés.) 

Olvastatik továbbá a Pap Mór jász-kun-madaras-kerületi képviselő megbízó levelére tett osztálybeli 
jelentés, mely szerint a nevezett képviselő igazolandónak véleményeztetik. (Közhelyesléssel vétetik.) 

Elnök: Ugy látom a báz egyhangúlag elfogadja a jelentést, s így Pap Mór képviselő is igazolva 
van. (Közhelyeslés). 

Olvastatik továbbá ugyan azon előadó által a Zsitvay József esztergám megyei táthi-kerületi kép
viselő igazolása iránti bizottmányi jelentés, mely szerint vizsgálat megrendelése véleményeztetik. — 

Kubinyi Ferencz: Én azt tartom, hogy a háznak erkölcsi kötelességében ál l , kivált a jelen válsá
gos időben magas hivatása és rendeltetésénél fogva, szigorún föllépni, a követválasztás alkalmával történő 
visszaélések ellen, és az igazolás ügyében jó példával előre menni. Könyes szemmel tekintünk vissza azon 
szomorú időre, midőn elvek fölötti vitatkozásainkban pártokra voltunk szakasztva; a veszekedések azon 
korszakára, midőn mint ellenség ellenséggel állottunk szemközt; midőn nem csak tisztviselők-, és követek 
választásakor, hanem még a tanácskozási termekben is , nyers erő használtatott fel valamely nevezetes 
kérdés leverésére. Ennek szomorú következése volt anyagi tekintetben is, mert sok család elszegényedett; 
sőt voltak esetek, hogy koldusbotra jutottak vesztegetéseik miatt; de legnagyobb veszteség volt erkölcsi 
tekintetben; mert a nemesség közöl számosan eladták szavazataikat, s voltak esetek, hogy valóságos kótya-
vetyét tartottak apártfőnökök a nemes községek szavazatai fölött, azokat portéka gyanánt adván el, s így 
erkölcstelenségre szolgáltattak alkalmat. Dicső példával ment elő egy mindnyájunktól tisztelt hazánkfia, 
ki 1843-ban visszautasította a megválasztatást; igaz ugyan, hogy ez nagy veszteség volt az országra s az 
országgyűlésre nézve egyaránt, mely az a fölötti fájdalmát ki is jelentette; de nyereség volt másrészről 
erkölcsi tekintetben; mert számosan követték példáját, melynek nagy hatása lőn ; mert meg voltak róva 
azok, kik nem iszonyodtak vesztegetés következtében követi pályára jutni. 

De azért nem volt elhárítva a veszély; kivált midőn az administratori rendszer behozatott. Ekkor a 
haladni nem akaró párt, kezet fogva az administratorokkal, némely püspökök- és káptalanokkal, ezreket és 
ezreket fecsérelt el korteskedésre (Zaj) ; minek az lett a következménye, hogy az ellenzéknek i s , akarva 
nem akarva, hasonló módhoz kellett nyúlni. Az 1848-ki törvények lerombolták azon válaszfalat, mely a 
nemes és nem nemes között fennállott, és szilárd alapon megállapítván a választási jogot, — a vesztege
tések megakadályoztattak. 

A nép felfogva hivatását, lelkesedve vett részt a választásokban, és 1848-dík évben alig volt eset, 
hogy itatás vagy vesztegetés következtében valakit a követségtől elutasítottak volna; — most midőn a 
nép másodszor lép ezen jogának gyakorlatába, leginkább azon pártvezéreknek tulajdonítandók a kihágások 
Jés visszaélések, kiknek pártja kisebbségben maradt; mert a nép átalában véve ildomosabban viselte magát 
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mint az úgynevezett kaputos emberek. E népnek ezen viselete mutatja, hogy hivatását helyesen fogta fel, 
és hogy a szabadság nem volt éles fegyver kezében. E viselete pártolást érdemel; s hogy néhol mégis bot
rányok fordultak elő, az — mint mondám — leginkább azon egyeseknek tulajdonítandó, kik a közvéle
mény ellen fölléptek, és kik ármánykodva vesztegetésekhez nyúltak. Nekünk kötelességünk, az ilyen visz-
szaéléseket elhárítani, jó példával előmenni, megelőzni a visszaéléseket és szigorú igazságot szolgáltatni; 
mert a kormány is felhasználhatja ezen két élü fegyvert nemcsak képviselők megválasztásakor, hanem más 
fontos kérdések eldöntésénél is. Nem Lehet ugyan választást párt nélkül képzelni; de kötelességünk a 
vesztegetéseket megakadályoztatni, és a vérengzések elhárítására a szükséges intézkedést megtenni, — s e 
tekintetben eleget is tett a bizottmány feladatának, a mennyiben a kellő megvizsgáftatást elrendelte. Én 
tehát ez esetre nézve pártolom a bizottmány véleményét (Zaj. — tovább —). 

Elnök: Kötelességünk azokat, kik szólani akarnak, kihallgatni. 
Halász Boldizsár: Pártolom Kubinyi Ferencz képviselő társam előadását, mert én is iszonyodom 

azon mételytől, mely a nemesség között gyakorlatban volt , és melytől tar tok, nehogy az alkotmány sán-
e.zaiba bevett nép közé is elharapózzék; de ahhoz majd lesz alkalom szólani, midőn szigorúbb igazolási tör
vény alkotásáról leend szó. Mi egyébiránt az osztály véleményét illeti, hogy a fennforgó esetben a vizsgá
lat elkerülhetlen, abban teljesen egyet ér tek; de elvem ellen van, hogy innen két tag küldessék ki, miután 
a törvényhatóságok hitelessége még nem szűnt meg. A 13-ifc §-ban csak az van, hogy ha a ház szükséges
nek látja, küldhet ki tagot a vizsgára, s miután egy tagot sem akarok egy perczig is innen eltávolítod, és 
másrészről nem kívánnám megfosztania hatóságokat jogaiktól: legczélszerűbb volna, az illető megyét 
felszólítani, miszerint egy küldöttség által hajtassa végre a vizsgálatot; ha azonban az tűnnék k i , hogy az 
egész törvényhatóság ez ügyben érdekelve volna, a szomszéd törvényhatóságot kellene felszólítani a vizs
gálat eszközlésére. 

Okolicsányi Antal: Azon véleményben vagyok, hogy a vizsgálatot elrendelni okvetetlen szükséges ; 
de egyszer mindenkora elhatározandó volna, hogy a vizsgálatra sohase küldessék ki képviselő azon osztály
ból, mely az illetőnek megbízó levelét megvizsgálta; hanem az mindig más osztályból jelöltessék ki; szóval 
mennél közönyesebb, mennél részrehajlatlanabb embert kell keresni, ki sem pro, sem contranem nyilatkozott. 

Madarász József: Nézetem szerint csak azon kérdés lehet vita tárgya, mit Halász Boldizsár kép
viselő társam felhozott, hogy t. i. vájjon a ház küldjön-e ki öntagjaiból vizsgálót, vagy ezt az illető tör
vényhatóságokra bizzuk? Én tisztelem a megyék önállóságát, úgy a törvényhatóságokét is ; de úgy hiszem, 
hogy ha részrehajlatlan vizsgálót akarunk, semmi esetre sem szabad e háznak sem azon megyéből, sem a 
szomszédtörvényhatóságból, hanem egyedül a háznak tagjaiból vizsgáló tagot kiküldeni. E részben tehát 
véleményem az, hogy e ház átalános elvben állapítsa meg azon szabályt, hogy ha vizsgálatra van szükség, 
a ház öntagjaiból küldjön ki valakit. A második kérdés az, hogy vájjon azon osztály mely a vizsgálatot 
szükségesnek vélte elrendelni, öntagjaiból ajánljon-e vizsgálót vagy nem? E részben osztozom előttem 
szólott képviselőtársam véleményében s elvül kívánnám felállíttani, hogy ne az osztály ajánljon vizsgálót, 
hanem határozzon e fölött maga a ház. 

Ballagi Mór: Nem szóltam volna e kérdéshez, — mely a jegyzőkönyvben megemlítve s Kubinyi 
Ferencz tagtársunk által szintén kimerítve lett, — ha Halász Boldizsár követtársunk egy kérdést nem 
vetett volna fel, melyet én igen igen fontosnak látok. Ha van eset, hol a tényállásnak törvényes megálla
pítása igen nehezíttetik, sőt sok esetben talán épen lehetetleníttetik is, az bizonyosan a követválasztási 
kihágások constatirozása; mert a dolog természetében fekszik, hogy itt tulajdonképen részrehajlatlan 
ember nincs. Maga az, ki a vizsgálatra kiküldetik, vagy az egyik, vagy a másik párthoz tartozik. S ennél
fogva, — ha a követválasztásoknál részrehajlatlan : vizsgálót akarunk, — azt csak a ház kebeléből lehet 
kiküldem; A mellett vagyok tehát miszerint a ház keleléből küldessék ki a vizsgáló. 

Kubinyi Ferencz: A beadott petitioból és jegyzőkönyvből meglátszik, hogy a tisztviselő urak kor
teskedtek, még pedig épen azon urnák részére, ki korteskedéssel és verekedéssel vádoltatik, a mely oknál 
fogva vizsgálat mindenesetre szükséges. A mi pedig azt illeti, hogy az igazoló osztály a maga kebeléből, 
vagy idegent ajánljon-e vizsgáló tagul, sokkal czélszerübbnek tartom, ha azon osztály, mely már megvizs
gálta a dolgot, saját kebeléből teszi az ajánlást. 

Podmaniczky Frigyes b. Pártolom az előttemszólott véleményét, a mennyiben szintén szükségesnek 
tartom, hogy legalább az osztályok véleményileg jelentsék ki azon tagok neveit, kiket leginkább alkalma-
saknak tartanak a teendő vizsgálatra; mert egyes eseteknél oly viszonyok fordulhatnak elő, melyek meg
vizsgálására leginkább csak az illető vidék szokásait s nyelvét ismerő egyének alkalmasak. Ennélfogva 
tökéletesen fenn akarnám tartani az osztályok jogá t , ha nem is a kinevezésre, de legalább a kijelölésre 
nézve. 

Lányai László: Ha a magunk kebeléből küldünk ki vizsgálót, akkor nem hibázunk a ház szabályai 
ellen. De emberek vagyunk s meglehet, hogy még gyengébbek is vagyunk, és talán ha már az illető osz
tályban egy vagy más részre találtunk nyilatkozni, —- magunktartásától nem akarunk majd elállani; és 
így részemről Okolicsányi inditványát pártolom, hogy t. i. más osztályból küldessék ki mindég a vizsgáló. 

Elnök: Arra nézve, hogy akár kebeléből küldessék-e ki a vizsgáló, vagy nem; véleménykülönbség 
nincs; mindnyájan megegyeznek abban, hogy a ház kebeléből küldessék ki a vizsgáló. (Helyes.) 
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Azon kérdés forog fönn másodszor : vájjon az osztályok által javasolt egyének küldessenek-e ki, 
vagy pedig a ház által választottak, s ez iránt sem tennék kérdést fel, mert az osztály mindenesetre csak 
javasolhat, a kiküldetés a házat illetvén. 

A harmadik kérdés az volna, hogy elfogadtassék-e átalános elvül, mit Okolicsányi követtársunk 
indítványozott, hogy t, i. vizsgáló tagnak mindig oly képviselő küldessék ki, ki nem vett részt az illető 
osztály ülésében. 

Boronkay Lajos : Egyedül a harmadik kérdés iránt kivánok némi felvilágosítást adni; abban con-
eentrálva nézetemet, hogy az osztály mintegy elsöbiróság levén, a fölöttitél a ház, mint egy appellatorium 
fórum. Már pedig az appellatorium fórumban soha sem vesz részt az , ki az elsőben itólt. (Közfelkiáltás 
Szavazzunk!) 

Elnök: A kérdés tehát az: átalános szabály legyen-e, hogy a vizsgáló tag ne az illető osztály ke
beléből, hanem más osztályokból küldessék ki. Azok kik ezt átalános szabályul elfogadják, azaz i g e n - n e l 
szavaznak, méltóztassanak felállani. — (A felállás megtörténik.) — Méltóztassanak most azok felállani, 
kik n e m-mel szavaznak. —- (A felállás után.) — A többség az indítványt nem fogadta el. 

Következik már most azon kérdés, hogy vájjon Zsitvay választására nézve küldessék-e ki vizsgálat, 
vagy nem, az osztály jelentése szerint? (Közfelkiáltás: küldessék ki!) Tehát a vizsgálat elfogadtatik. — 
Most az a kérdés, hogy ezen vizsgálatra ki küldessék ki? (fölkiáltások: Károlyi Ede, Szaplonczay!) 

Kubinyi Rudolf: A két tag kiküldetésére nézve van észrevételem s ezt a gyakorlatra alapítom 
melyet csak azon esetre szeretnék megváltoztatni, ha arra ok vagy szükség mutatkozik. Az ] 848-kí gya
korlat szerint, egy tag küldetett ki, s miután annak szükségét nem látom , hogy a ház tagjai gyérüljenek 
most is csak egy tagot kívánnék kiküldetni. (Helyes). 

Károlyi Ede gróf: Oly körülmények lehetnek, hol az ember a maga igazolása kedveért megkívánja, 
hogy legalább ketten legyenek. 

Beniczky Lajos: Vagy egyet, vagy^ hármat kell kiküldeni. Két tag nem elégséges, mivel közöttök 
vélemény-különbség támadhat, és épen ott lesz a viszályok kezdete, hol az egyetértést kívánjuk elérni. 

Bónis Sámuel: Mivel körülbelül 25—26 eset lesz, hol vizsgálókat kell kiküldeni: 52 tagot lesz 
kénytelen a képviselőház nélkülözni. Ha ezt figyelembe veszszük, és azt , mit Beniczky Lajos ur mondott, 
akkor ha három vizsgálót küldünk ki épen 75 tagra lesz szükség. Én tehát azt vélem, hogy csak egy tag 
volna kiküdendö. (Közhelyeslés.) 

Elnök: Már most méltóztassanak arról szólni, hogy ki fog kiküldetni. (Fölkiáltás: Szaplonczay, 
Károlyi.) 

Fölkiáltás utján nem lehet választani, — s talán a ház szabályaival inkább megegyeznék. ha min
den — személy választása iránti — szavazásnál golyókkal szavaznánk. (Helyes.) Nem lehetne-e továbbá 
azt expediensül fölvenni, hogy, ha keresztül fogunk menni az osztályok jelentései tárgyalásán — mi nem 
fog sokáig tartani — akkor a vizsgálatra kiküldendö tagokra nézve egyszerre szavazzunk ? 

Csiky Sándor: Én azok közé tartozom, kik a választás törvényszerű végbemenetétől föltételezik 
Magyarország jövőjét. — Ha azt akarjuk, hogy minden részrehajlás nélkül menjenek végbe a vizsgálatok 
és hogy minden visszaélések, melyek a választásnál előfordulhatnak, lehetőségig megakadályoztassanak : 
akkor azon egyéniségre nézve, kit a vizsgálatra kiküldünk óvatosabbaknak kell lennünk, nem azért, hogy 
részrehajló volna, de lehetnek oly körülmények, melyekben mégis egyik czélszerü ez esetben, a másik 
amaz esetben. Én a golyózás mellett vagyok, ha több időbe kerül is. 

Elnök: Méltóztassanak rendre szólani. A kérdés fontosabb, mint első tekintetre látszik. 
Zsarnay Imre: Ugy vélem , hogy Kubinyi Ferencz urnák a korteskedésröl nyilvánított nézetében 

mindnyájan osztozunk. Én, — ki mint az illető osztály tagja a választási jegyzökönyveket elolvastam, cso
dálkozom azon, hogy miután az aljas korteskedést mindnyájan meg akarjuk szüntetni, mikép történik az, 
hogy itt a bün meggátlása ellen csak egy mód hozatik fel, t. i. hogy vizsgáló bizottmány küldessék ki. 
Tehát akármily bűnnel választatott is meg valaki követnek , csak az lesz következménye az oly czégéres-
ségnek, milyen az esztergami volt, hogy vizsgáló bizottmány küldetik ki, nem pedig az, hogy a ház kimon
daná, mikép az ily módon választott egyén nem követ. E tárgy a választmánynál is előfordult és legalább 
tudnia kell a háznak azt, mi a határozat indoka volt. Mi azért mondottuk, hogy nyomozás történjék, 
mert ezt nagyobb büntetésnek találtuk mintha a választást egyszerre megsemmisítjük. 

Szaplonczay József: Miután a kilenczedik osztály engemet ajánlott a tisztelt háznak, a vizsgálat 
véghezvitelére; én nagy köszönettel leszek a tisztelt háznak, ha ezen igen kellemetlen munkától engemet 
fölmenteni méltóztatik. (Maradjon.) 

Besze János : Nem tartom czélszerünek, hogy most midőn annyi teendő várakozik mi reánk e tárgy 
felett ily sokat vitatkozzunk. A kérdés csak a körül forog, hogy kit válaszszunk. Én oly embert kivánok oda 
küldetni ki a megyei életet s a megyei tisztviselők minden fondorkodásait ismeri, s a szükséges erélylyel 
bir. Ily tapasztalt férfiúnak tartom én Szaplonczay7 urat s ezt ajánlom. 

Justh József: Sokkal nagyobb aggodalommal nézünk a jövő elé mintsem itt helyén volna, a multa
kat felemlítem. Zsarnay képviselő úrral nem érthetek egyet a tekintetben hogy már most mondja ki a 
ház kárhozatát oly dolog felett, melyre nézve tudomásunk még nincs; mert a bíró csak akkor ítélhet, ha 
tisztába van hozva a kérdés. Nem helyeselhetem tehát Besze János képviselő urnák azon mondását, hogy 
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olyan egyént kell kiküldeni, ki a megyékben szokott fondorkodásokat ismeri. Most léptünk vissza az al
kotmányos térre s már most mi leszünk az elsők, kik bizalmatlanságot szavazunk a megyéknek! — Azt 
tartom, könnyen áteshetünk a kérdésen, miután nemajánltatottmás, mint Károlyi Ede gróf és Szaplonczay, 
kik közöl az utóbbi mellett vagyok. 

Elnök: Csak arra kérem fel a tisztelt képviselő urakat, hogy miután most csak a kiküldetés kérdése 
forog fean, a tárgy többi oldalairól ne méltóztassanak szólni; —- a kérdés tulajdonkép az , hogy mikép ki
vannak szavazni? (Zajos szünet után.) Miután a tisztelt tagok közöl mindenkinek joga van arra szavazni, 
kit legalkalmasabbnak vél, talán a golyózásnak itt most helye nem lenne; hanem méltóztassanak annak 
nevét, kit megválasztani kivannak, czédulára felirni s azt ezen serlegbe tenni. (Közhelyeslés.) 

Az ily módon történt szavazás után : 
Elnök: Százkilenczvennégy (194) szavazó közöl Szaplonczayra 95, gróf Károlyi Edére 90 szavazott. 

E szerint Szaplonczay képviselő ur van megválasztva. — Egyébiránt az igazoló bizottmánynak véleménye 
oda is terjed, hogy Zsitvay úrtól addig, mig az ellene rendelt vizsgálat eredménye megtudatik, a szavazás 
joga vétessék el. Ez ugy hiszem a ház szabályaival világosan ellenkezik. (Közfelkiáltás: Ugy van!) A 
bizottmánynak véleménye tehát e részben nem fogadtatik el; különben pedig helybenhagyatik. (Helyes). 

Olvastatik Bánó József sárosi képviselő igazolása iránti osztályvélemény, mely szerint a nevezett kép
viselő igazolandónak ajánltatik. (Közfelkiáltás: Elfogadjuk az osztály véleményét!) 

Elnök : Bánó József ár e szerint igazoltatik. 
Olvastatik Németh Albert képviselő igazolása iránti véleménye az osztálynak, mely szerint a vá

lasztás iránt vizsgálat ajánltatik. Az osztály véleménye közfelkiáltással elfogadtatván, a kiküldendő vizs
gálatra nézve közfelkiáltás utján Horváth képviselő neve hallatszik; mások ellenben felkiáltva szavazást 
sürgetnek. 

Elnök: Ha a tisztelt ház közakarattal megnyugszik valamely egyén kiküldetésében, úgy talán a 
szavazat elmaradhatna. (Közfelkiáltás : Horváth.) Tehát Horváth képviselő ur küldetik ki. Egyébiránt az 
érdemleges tárgyalásoknak a mai nap levén első napja, s többen nem tudván, hogy a tanácskozás még to
vább fog folytattatni, eltávoztak; s igy a következő, azaz II. osztály jelentésének tárgyalását kénytelenek 
vagyunk elhalasztani (Helyes); holnapra d. e. 10% órára lehetne kitűzni az ülést. Méltóztassanak holnap 
8 '/2 órakor itt gyászruhában megjelenni. 

S ezzel az ülés délután 1 órakor eloszlott. 

ORSZÁGOS ÜLÉS 
a képviselőházban 1861 . april 20-án d. e. IOV2 órakor. 

Elnök : Az ülés megnyilt. A jegyzőkönyvet Jura György jegyző ur fogja vezetni, a szónokokat 
pedig Tanárky Gedeon jegyző ur fogja jegyezni. Most a tegnapi jegyzőkönyv fog hitelesíttetni. 

Csengery Imre jegyző, hitelesités végett felolvassa a tegnap, april 19-én tartatott ülés jegyzö
könyvét, mely minden változtatás nélkül helybenhagyatott. 

Elnök: Bátor vagyok jelenteni, hogy időközben két folyamodvány érkezettbe, az egyik Csanád 
megye közönségétől, melyben ez a tisztelt képviselőházat arra kéri, hogy Magyarország alkotmányos jogait, 
minden más fennálló törvények ellenében netalán életbe léptetni ezélzott idegen törvények, különösen a 
f. é. február hó 26-iki pátens ellen erélyesen védeni kötelességének ismerje (Helyeslés). — Szabó György 
Temesvár gyárkülvárosi lakos pedig a tisztelt háztól valamely pénztárból segedelmet kér. Benyujtatott 
azokon felül Pópa György világosi megválasztott képviselő részéről a már beadott és tegnap általam 
bemutatott folyamodványhoz tartozó ujabb bizonyitvány, melyet beadott folyamodványa folytán szintén 
tekintetbe vétetni kivan. Ez a 9 tagú bizottmányhoz fog áttétetni. Bocsánatot kérek a tisztelt képviselő 
háztól, hogy visszatérek egy oly tárgyra, mely iránt már tegnap az intézkedést megkezdeni méltóztattak, 
jelesen: a napló ügyében az elnökség s a jegyzői kar tagjaival tegnap nyomban értekeztem, és 
ugy találtuk, hogy a napló kiadhatására nézve, talán múlhatatlanul szükséges lesz, hogy a ház részéről 
néhány biráló tag neveztessék ki, kik a gyorsírói jegyzeteket által néznék; mert különben megtörténhetik, 
ü ogy a gyorsirói tudósításokban némelykor talán más is fog foglaltatni, mint a mi itt mondatott, önkényt 
értetik azonban, hogy ezen bírálóknak hatásköre csak arra szoritkozhatik, hogy az, a mi itt elmondatott, 
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minden változtatás nélkül híven adassék elő a naplóban; — ez ugyan nem csekély feladat és csak ugy lesz 
könnyebben elviselhető, ha számosabb tagok fognak birálókul kineveztetni, kik azután magok között a 
terhet feloszthatnák, ugy hogy naponkint egy gyűlésnek jegyzeteit egy vagy két képviselő bírálja meg; és te
kintettel arra is, hogy a kérvényi bizottmány, mely teendői miatt mindennap egybegyűlhet, mielébb kinevez
tethessék, bátor vagyok a tisztelt ház elé azon javaslattal járulni, mely szerint gondolnám, hogy mind a 
biráló tagok, mind a kérvényi bizottmány tagjai megválasztathatnának a ház által, a nélkül, hogy a veri-
ficationalis tárgy, vagy egyéb teendők, melyek az ülésre tartoznak, az által hátramaradást szenvedjenek; 
jelesen azt javaslanám, hogy minden képviselő ur ugyanazonegy czédulára irja fel azon húsz tag nevét, 
kiket birálókul akar választani, — és egy más rovatban, de ugyanazon czédulára azon 15 tag nevét, kiket 
a 15 tagú kérvényi bizottmányhoz besorozandóknak vél; igy például ma szombat levén, a hétfői ülésben a 
jegyzőkönyv meghitelesitese után, azon czédulák a képviselő uraktól szokott módon átvétethetnének, mi 
megtörténvén, az ülés folytathatná teendőit, a jegyző urak az én jelenlétemben a szavazatokat már ülés 
után is összeszedhetnék, és én az eredményt a tisztelt háznak másnapon bejelenteném. (Helyeslés.) 

Kérem tehát a tisztelt képviselő urakat, hogy az itt jelen nem levőknek is adják tudtokra , hogy a 
hétfőn tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után, az első tárgy lesz, a naplóbirálók és a lő tagú kér
vényi bizottmány megválasztása iránti szavazatok átvétele. 

Egyúttal, hogy a gyűlések tartásának ideje átalános köztudomásra jusson, bátor vagyok jelenteni, 
miként azon intézkedést tettem, hogy minden gyűlés tartásának idejét magában foglaló hirdetmények itt a 
Múzeum kapuján, azután a megyeháznál, a városháznál, a régi német színház épületnél, ugy a Lloyd épü
letnél, — hol a felső ház tartja üléseit — (felszólalások : a euriánál is!) tehát a curia épületén is kifüg. 
gesztessenek. (Közhelyeslés.) 

Szalay László: Miután több képviselő Budán lakik, azok számára a hídnál is kellene a hirdetmé
nyeket kifüggesztetni. (Közhelyeslós). 

Elnök: Az ülések tárgyára nézve egy táblát fogok készíttetni, melyen az ülés tárgya mindig ki lesz 
téve; a tábla itt lesz az épületben, a folyosón belül, hogy a képviselő urak tudhassák, mily tárgy kerül 
napi rendre. — Most hozzáfoghatnánk az igazoló bizottmány jelentésének tárgyalásához, melyet az első 
osztály jegyzője Jókai Mór fog előadni. 

Olvastatik az igazoló első osztályú bizottmány jelentése K á r o l y i János nógrád-megyei képviselő 
választása tárgyában. 

Kállay Ödön: Mielőtt a jelentés bírálatához fognánk, óhajtanám, hogy elébb az illető mellékletek 
olvastassanak fel. Mi azon véleményét illeti a választmánynak, hogy a vizsgálat alatt levő képviselő a sza
vazat jogától megfősztassék, azt, mint egyátalában a szabályok ellen levőt, el nem fogadhatom. (Köz
helyeslés.) 

Olvastatnak az igazolóválasztmány jelentéséhez tartozó több rendbeli okiratok. (Zaj, több oldalról 
felszólalások : Vizsgálatra adassanak !) 

Elnök: Czélszerűbb lesz felállás által szavazni, tehát azok, kik az osztály véleményét elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Többen felállnak.) 

Bónis Sámuel: Szerintem nem lehet ugy feltenni a kérdést, hogy azok, kik az osztály véleményét 
pártolják, álljanak fel; mert az osztály véleményének másik része egyenesen a szabályok ellen van, sze
rintem a kérdést igy kellene feltenni: hogy először azok, kik az osztálynak azon véleményét, miszerint 
vizsgálat küldessék ki, pártolják, álljanak fel. Ezután jőne kérdés alá az osztály véleményének második 
része, melyet nem pártolok. 

Tisza Kálmán : Csak egypár szóval óhajtok felvilágosítást adni az iránt, hogy miként történt az, 
hogy az osztály ezen szabályokba ütközni látszó véleményt adott. Az t. i. onnan van, hogy akkor, midőn e 
tárgyban tanácskoztunk, a háznak valóságos és igazi szabályai még kezeinknél nem voltak, s igy azokat 
meg sem tarthattuk, — az előbbeni szabályokban pedig ugy volt, hogy ha a ház jónak látja, megfoszthatja 
a kérdés alatt levő képviselőt szavazás jogától. Most tehát, miután mindnyájan, kik ezt véleményeztük, 
meggyőződtünk, hogy az igazi szabályok mást tartalmaznak, magunk sem adnók többé azon véleményt, 
hogy a kérdés alatt levő képviselő szavazatától fosztassék meg. Méltóztassanak tehát az osztálynak e rész
beni véleményét ezentúl tekintetbe nem venni. (Közhelyeslés). 

Elnök: E szerint végzéskép kimondatik: hogj^ a képviselő azalatt, míg a vizsgálat ellene foly, sza
vazatijogától nem fosztatik meg. E részben tehát módosittatik a bizottmány véleménye. Egyébiránt, kik 
a vizsgálat kiküldetése tárgyában pártolják a bizottmány véleményét, álljanak fel. (A felállás után.) A 
háznak csaknem átalános többsége az osztály véleményét helybenhagyja. Most tehát az a kérdés, ki kül
dessék ki a vizsgálatra ? Az osztály e részben nem tesz javaslatot, (Felkiáltások : Ragályi Miksa, mások : 
Halász Boldizsár). —• Igy nem lehet kivenni sem a többséget, sem tanácskozni, sem határozni; többfelé 
oszolván a vélemények. Lehetetlen a kérdést másként, mint szavazás által eldönteni. (Felkiáltások: sza
vazzunk ! sok: Ragályi Miksa!) 

Ragályi Miksa: Proponáljon a ház valakit, azután majd nyilatkozunk, — n e m látom á t , miért 
szavazzunk. 

Elnök: Ha a ház egy tagnak kiküldetésében megnyugodnék, akkor a szavazást el lehetne kerülni; 
a vélemények azonban — mint látom — többfelé ágazván, nincsen egyéb hátra, mint hogy szavazzunk. 
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(Felkiáltások, hosszasan tartó zaj.) Egyszer mindenkorra kijelentem, hogy felkiáltások után személyes kér
désekben soha sem fogom a többséget kimondani. (Szavazzunk.) 

Besze János: Ha ily szabály van, csináljunk helyette mást; mert azt nem lehet bevárni, hogy — 
mint előre látható — harminczszor szavazzunk! Kérem a szabályt módosíttatni. 

Elnök: Nekem sincs ellenvetésem az ellen, ha szükségesnek tartja a ház, hogy a szabályok módo
síttassanak ; de ezen egy esetben, miután a képviselőház beleegyezésével a szavazást már kitűztem : bátor 
vagyok kérni, hogy méltóztassanak osztályonkint szavazni. (Közhelyeslés.) 

A szavazás osztályonkint megkezdetvén, az be is fejeztetett. 
Elnök: Összesen 186 voks adatott be, ezekből Halász Boldizsárra 96, Ragályi Miksára 80, Ragályi 

Ferdinándra 5, Szentiványi Ödönre, Taljánra, Hunkárra és Beszére mindegyikre 1—1. A szavazat fele 93, 
és igy Halász Boldizsár nyerte meg a többséget. (Éljen.) 

Halász Boldizsár: Tisztelt ház! Igen nagyon sajnálom, hogy azok nagyrabecsült bizalmának, kik 
rám szavaztak, nem hódolhatok ; nem először azért, mivel mint épen tegnap mondottam ki, elvem ellen van, 
hogy valaki innen kiküldessék, a kerület képviselő nélkül maradván; de ha ezt mellőzöm is, a másik fontos 
ok különösen az, hogy Repeczky Ferencz követtársunknak én nem csak elvrokona, de személyes barátja is 
vagyok, és nem szeretném, hogy távolról is gyanúba essem, miszerint részére hajoltam volna; de harmad
szor, a mi legfőbb, azon a vidéken a többség tótság, igy tehát köztök nem tarthatok vizsgálatot, minthogy 
a tót nyelvet nem tudom, tolmács által pedig vizsgálatot tartani, nem tartom helyesnek. (Helyes, legyen 
Ragályi.) 

Elnök : Közakarattal méltóztatik elfogadni Ragályi Miksa urat? (Igen, igen, éljen!) 
Besze János: A mint emiitettem, ha a háznak rendszabályaiban benn volna is , hogy személyes sza

vazás alkalmával titkosan történjék a szavazás, a mit én azokból kivenni nem tudok: minthogy eonstituálva 
vagyunk, a ház szabályain törvényesen változtatni szabadságunkban áll, és igy azt ezennel indítványozom 
is. (Több kiáltás: 30 indítványozó kell!) A szabályokat módosítani van jogunk ; mert azt, hogy mindennap 
szavazással húzzuk az időt, nem találom rendén, különösen most, midőn sok teendő vár reánk. Ha több egyén 
ajánltatnék biztosul, akkor az elnök által először említtetnék fel az egyik, és a ház mondaná ki, ha tet
szik-e, és igy tovább, akkor a közügyekre annyira szükséges drága időt ilyen szavazásokkal el nem mu-
lasztanók. (Maradjon.) 

Kállay Ödön: Ugy emlékszem, ha a szabályokon változtatni akarunk, 30 tag szavazata szükséges, 
de nem is találom helyesnek, hogy egy-két §. változtassák, miután az egész oly selejtes, hogy a szabályok 
tökéletes átdolgozása szükséges. (Néhány hang: igaz.) 

Kazinczy Gábor: Én nem látom át, hogy az, ha felállással szavazunk, a ház alapszabályainak csak 
legkevésbbé is változtatása volna. Az első szakasz 13. §. azon kérdésekre, hol nem csekély jelentőségű, 
hanem képviseleti állásról van szó, azt mondja: a személykinti golyó általi szavazásnak akkor van helye, 
ha a többség a felállás, és ülés általi szavazás által ki nem vehető; következőleg a ház szabályaihoz ragasz
kodom, midőn előttem szóló indítványát magamévá teszem és kérem a tisztelt elnök urat , méltóztassék 
bármely két nevet javaslatba hozni és épen az idézett §. értelmében a szavazást megrendelni; mert csak
ugyan borzasztó ily jelentéktelen ügyben annyira vesztegetni az időt. És méltóztassanak az eredményt is 
tekintetbe venni, miszerint a háznak szabályai senkit sem köteleznek arra, hogy a választást elfogadja, és 
ha csakugyan valaki ki többséget nyert, el nem fogadja, ugy még sokszor leszünk kénytelenek szavazni, 
annálinkább, miután az osztály munkálataiból kitűnik, hogy még vagy 30 ily eset fog előkerülni. 

Klauzál Gábor : Én a ház szabályát nem tudom úgy értelmezni, hogy titkos szavazattal kellene 
eldönteni, ki legyen a vizsgálóbíró. Egészen más értelemben veszem a szabályt; azon értelemben, hogy a 
ház határoz a kiküldendő tag személyéről. Ha valamely képviselő személyére nézve mond ki a ház eldöntő 
határozatot: akkor igen is helyesnek látom, hogy a szavazás ne történjék nyilvánosan, hanem titkosan. 
Nem is látom okát miért kívánta volna maga az 1848-diki országgyűlés képviselőháza, hogy midőn egy 
vizsgálatot teendő tag a ház által kiküldetik, titkos szavazás történjék? Látjuk, mily roppant úgy az idő
vesztegetés! íme ezen az országgyűlésen 14 —15 eset van, melyben a vizsgálat szükséges. Méltóztassanak 
már most a 15 szavazást elgondolni, s az azokkal járó idövesztegetést. Mind a közügyekre, mind a házra 
nézve egyiránt káros ez; mert hiszen úgy is fel kell tennürk, hogy az ki proponáltat ik, a dologban érde
kelve nincs. Ha 3—4 tagot méltóztatnék az igen tisztelt elnökségnek kijelölni: a neveket egyenkint kel
lene felvenni, s a választást nem felkiáltás által, hanem mint illőbbnek tartom, felállás és ülvemaradás által 
végezni. Ha pedig a ház többsége szigorúan ragaszkodik a szabályhoz, melynek alkotásánál egyébiránt 
magam is jelen valék: kinyilatkoztathatom, miként eszünk ágában sem volt, hogy az ebbeli személyes kér
dést idáig vigyük. Mi is a titkos szavazatnak az oka? Hogy embertársa irányában nem mindenki szereti 
kimondani véleményét nyílt föllépés által. De arra semmi ok sincs , hogy titkos szavazás történjék, például 
midőn arról van szó, hogy egyik vagy másik képviselő menjen vizsgáló biztosul. S ime hová jut ta tot t e 
kérdés minket? Oda, hogy mint most láttuk, az egyik képviselő azt mondja, nem vállalhatja el a vizsgá
latra kiküldetést, és pedig igen méltányos okoknál fogva; a midőn igy aztán előkerülhet a z , hogy egy 
esetben hatszor is kell szavaznunk. (Több hang : Igaz, helyes!) S egyébiránt nem teszek ugyan kifogást 
az elnökség által kijelentett határozat ellen; de nem akarom, hogy az tekintessék a kiküldetésre megvá
lasztottnak, kinek amaz első után, ki lemondott, legtöbb szavazata van. Egészen megnyugszom akimondott 
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végzésben; csak kérem a tisztelt házat, méltóztassék hazánk ügyeit s állását tekintetbe venni. Ránk nézve 
hiszem, mindenki részrehajlatlanul fog működni. Csak a jövő esetekben ne méltóztassék az egyenkinti 
szavazást sürgetni; hanem a ház tisztelt elnökének felhívására álljunk fel, vagy maradjunk ülve. (Áta-
lános helyeslés.) 

Elnök: Csak azt akarom az előttem szóló tisztelt képviselő ur előadására megjegyezm, hogy én 
Ragályi Miksa úrra a többséget nem azért mondottam ki, mert a szavazatok számában mindjárt Halász úr 
után következett, hanem azért, mert a ház összes akarata úgy nyilatkozott, hogy Ragályi képviselő úr kül
dessék ki. (Igaz, helyes.) 

Allaga Imre: Ha már a ház szabályain változtatni nem akarunk, — mert úgy veszem ki a több
séget; — legalább egy közvetítő módot kellene találni a szavazás gyorsítására. Indítványba hozom tehát, 
hogy a mint ülünk a padokban, az a ki szélén ül, például jobbról szedné be a czédulákat. (Hangok: az 
nem megy!) 

Buzna Lajos: Helyesnek találom, a mi már korábban mondatott, hogy t. i. ha lehetséges a többséget 
kivenni felállással, ezzel döntessék el a kérdés. Ezt egyébiránt a ház szabályaival is megegyezhetönek 
találom; de megegyezhetönek a dolog természetével is, hogy t. i. míg a többséget könnyebb módon lehet 
kivenni: addig nem kell használni oly nehezítő eszközt, mely késlelteti az ügyek menetét. Ennélfogva mi
után a szabály értelmével is megegyeztethető, hogy a felállással nyilváníttassák ki a többség akarata: azon 
véleménynyel vagyok, hogy felállással nyilatkozzunk, midőn t. i. a többség igy is kivehető. (Felkiáltások: 
napi rendre.) Hogy a szavazásnak, midőn szükséges, személyesen kell történni, azt a szavazat biztonsága 
kívánja. 

Elnök: Ha a tisztelt ház úgy értelmezi a szabályokat, miszerint azokban az foglaltatik, hogy sze
mélyes kérdésekben mindig titkosan kell szavazni: akkor a most tett indítvány tárgyalásának természe
tesen itt helye nem lehet; minthogy a szabályok változtatására 30 tagnak indítványa szükségeltetik. De a 
kérdés az lehet, s e kérdés támasztatott is, ha vájjon a szabályokban ez tüzetesen bennfoglaltatik-e ? S ha 
a szabályokban tüzetesen benn nem foglaltatik : akkor ismét természetes , hogy a szokott szavazási mód 
alkalmaztathatik. Én tehát azt vagyok bátor indítványozni; méltóztassanak megengedni, hogy az illető 
szabály 18 pontja olvastassék fel; — azután méltóztassanak nyilatkozni a szavazás értelme iránt. (Jól van, 
halljuk a szabályt!). 

Csengery Imre jegyző felolvassa a ház szabályainak 13-dik pontját. Ennek felolvasása után : 
B. Luzsénszky Pál: Azt tartom, hogy igen világosan ki van jelölve a mód, hogy felállás által kell 

elébb megpróbálni a többség akaratját, s ha ez által ki nem vehető, csak akkor kell azt személyes szava
zatra bocsátani. Indítványozom tehát, hogy Klauzál tagtársunk előadása határozatba menjen. 

Ragályi Miksa: Én csak azt akarom mondani, hogy ezen felolvasott §-ból nem tűnik az ki, hogy sze
mélyesen vagy felállással szavazzunk-e, mert ebben nincs más, mint az, hogy a kik a küldöttség vélemé
nyét pártolják, álljanak fel vagy maradjanak ülve, s miután sem ezen felolvasott §-ban, sem átalában a 
rendszabályokban sehol sem köteleztetik a ház személyes szavazatra, Besze János követtársam indít
ványát pártolom. 

Elnök: Tehát, hogy ne veszítsük az időt, meg fogom kérdezni a t. házat a legközelebbi alkalom
mal, minő módon kívánja a szavazást. 

Jókai Mór olvassa az osztálynak Simonyi Simon iránti jelentését, 
Bánffay Simon: Épen tegnap merült fel Pap Mór nagykunsági követtársunk igazolása alkal

mával azon kérdés: hogy vájjon a kór elem van-e indokolva vagy nincs. Az illető előadó azt mondotta 
akkor, hogy az osztály azt mint nem okadatoltat mellőzendőnek vélte. Kérem tehát előadó urat, méltóz
tassék megmondani, hogy a kérelem indokolva van-e vagy nincs? Mert ha nincs, ós mégis vizsgálóbírót 
rendelünk, akkor oly helyzetbe jutunk, hogy a ház egyik fele a másik ellen fog vizsgálatot tartani. De 
másodszor, azon kell lenni, hogy a ház határozatai véglegességig vive — kicsinyesekké ne váljanak , mert 
ha minden nem indokolt kérelem mellett vizsgálatot rendelünk el: akkor oda juthatunk, hogy valaki a 
vizsgálatot megrendelheti csupa személyes boszúból is. A neveknek hitelesítve kell lenniök; mert kü
lönben ha nekem tetszenék, én is aláírhatok akár 2—3 - 500 nevet, és beadhatom a háznak, s lehet, hogy 
a ház vizsgálatot fog elrendelni, vagy a képviselő legalább is kellemetlenségbe jő. Miután tehát ezen kére
lem indokolva nincs, s az aláírások sincsenek hitelesítve, azt indítványozom, hogy az illető képviselő iga
zoltnak tekintessék. (Helyes). 

Justh József: Én azt gondolom, hogy a dolog rendé azt kívánja, hogy előbb a jegyzőkönyv olvas
tassék fel, és csak azután a petitio, mely ha indokolva nincsen, természetesen mint nem létező egyszerűen 
félrevetendő. (Felkiáltások: halljuk a jegyzökönyvet!) 

Elnök: Méltóztassék az irományokat felolvasni. 
Jókai Mór olvassa az ezen tárgyra vonatkozó jegyzökönyvet s egyéb okmányokat. 
Jókai Mór: Figyelmeztetnem kell a képviselőházat, hogy ezen kérelmek sem verificátorok, sem kö

vetjelölt által aláírva-nincsenek, s miután a költségeket mindig a vesztett fél viseli, kérdés ki legyen a 
fizető? (Az aláirottak.) Másodszor, hogy a választók szláv ajkúak, — mely körülményre méltóztassanak 
a vizsgáló biró választásánál figyelemmel lenni. 

Justh József: Bátor vagyok előre bocsátani, hogy a vecsei kerület az, mely 1848-ban követet nem 
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választhatott, mivel ágy öa&aekQcaaaaftj a nép, hegy,a vjálasztás eredménytelen maradt. A felolvasott 
jegyzőkönyvből tisztán kitetszik, ki volt # támadd; mert inem Simonyi emberei támadták meg Tóthéit, 
hanem miután csendesen megtörtént a szavazás, oda jöttek Tóth emberei és megtámadták Simányiakat. 
Az egész kérelem ninqs indokolva törvény parancsolta mód azerint; nem constatirozza azon tényt, hogy a 
választók, kik talán Simonyi ellen nyilatkoztaik volna, választói jogoktól el valtak volna ütve. Minthogy 
tehát ezen kérelem indokolva nincs, kérem azt úgy mint Bánó -esetében töntént, simplicjter félrevettetni 
és Simonyi u ra t miftt igazolt képviselőt tekiísteni. 

Jókai Mór folytatja a Simonyi Simon ellen felterjífiszÉesfet panaszok Jfelolyasását. 
Besze János »: Ha ezen -több helységnek látelesitésével, több .száz aMáássail ellátott kérelem törvé

nyesnek vétethetik, én a választást most mindjárt törvénytelennek mondanám ki> mert .oly tények sorol
tatnak elő abban, melyeknek hallása jg borzasztó, vagyis olyanok, melyek szelíden mondva a -szabad 
korlátlan választásnak gátot vetnek. Azonban kipuhatolandó, hogy oly módon történt-e amint állíttatik, s 
ezt kitudni kötelességünk is levén, azért ja, vizsgálat ellen nem emelhetek szót, sőt követelem, hogy a nép 
megnyugtatására, a tény valódi kitudása végett menjen ki vizsgálóbíró és beadandó jelentése következtében 
ítéljen aztán a ház. 

Kubinyi Ödön : Én ha petitio nem volna is beadva, a kérdésben forgó választást már magából az 
igazolási jegyzőkönyvből majdnem törvénytelennek merném kimondani. Mert a törvények világosan meg
szabják a választás módját és rendjét, s hogy a törvény által megszabott rend megtartva nem volt, s 
nem volt különösen az által, hogy itt a pártok külön ©sapatokbanszavaztak; holott nem szabad a pártoknak 
külön szavazni, hanem csak ugy a mint a jegyzőkönyvbe beirva vannak. (Fölkiáltások: nem áll!) t. i. egy
másután kell szavazni, és a sornak minden megszakítása nélkül (Fölkiáltás: ez áll!) A választási elnök ur azt 
mondta, hogy te egyik párt itt leszesz, te pedig másik párt amott, és mikor az egyik párt szavazott, akkor a másik 
párt hosszas juristitiumot tartott. Itt nem csak a választás, hanem egyúttal a választási elnök ellen is van pa
nasz. Ezt a mostani válságos időben elnézni egyátalában nem lehet. Én tehát a nyomozás mellett szavazok. 

Buzna Lajos: Felszólalok először azért; mert a felolvasott okmányokból épen nem vehető ki az 
hogy a választás kellőleg igazolva volna. De másodszor szólok annálfogva i s , hogy netalán ha a két adat 
közt ellenmondás látszanék, én azt, — miután a dologról közvetlen tudomással birok — földerítsem. Jele
sül , a választási okmányokban az foglaltatik, hogy 9 órakor megkezdetett a választás. De minthogy már 
elöttevaló napon is tétettek kísérletek a pártok közötti egyeztetésre, ezen egyeztetések még a választás 
napján is folyamatban voltak. A másik fél pedig azt mondja, hogy 9 órakor megnyittatott a választás, de 
a szavazás csak d. u. 1 órakor kezdetett, és ebben lát e párt törvénytelenséget. Azonban nem hozza fel a 
panaszló fél azt, hogy az elnököt ő ösztönözte, kényszeritette volna arra, hogy a szavazást megkezdesse-
Ebből tehát látszik az, hogy a választási jegyzőkönyvben foglalt azon kitétel, miszerint az egyeztetés a 
pártok közt folyamatban volt — való. Tehát e részben a választásra törvénytelenséget felróni nem lehet. 
(Fölkiáltások: igaz, ugy van.) Most menjünk tovább. Amint a panaszló felek állítják, d. u. 1 órakor kez
detett meg a szavazás. De kérem, itt természetesen elmellőzik azt, hogy a szavazás egyenesen történt, leg
először is a Tóth Lajos pártjabeliek által, kik elkülönözve voltak, mely különválása választási jegyzőkönyv 
szerint azzal van indokolva, hogy az 1848-ki vérengzések elkerültessenek ; azért voltak tehát a pártok elkü
lönítve, — és az elnöknek sátorához közvetlen közelségben állott a kiskéri Tóth Lajos pártja, s ez szavazott 
legelébb, vagyis szavaztak mindazok, kik Tóth Lajos részén valának, -—se rész csak két községből állván, 
tehát csak azok szavaztak; a többi községek az ellenkező párthoz tartozván. Tehát e helyen csak két község 
szavazhatott, — mely miután egészen csendesen és békességesen a szavazást már bevégezte, akkor az 
elnök — természetesen ez már ismét nem foglaltatik a panaszban, — hogy összeütközés ne történhessék — 
a szavazást áttette a másik párt táborába; mert különben a Simonyi pártjának a Tóth pártján keresztül 
kellett volna menni, s természetesen összeütközés is lett volna. Amint privative tudom, fel voltak szólítva 
a Tóth-pártbeliek, hogy szavazás után vonuljanak félre. De minthogy ezt nem tették, s mert törvénytelen
séget nem látott az elnök benne, miután nem lehetett a szavazást másként biztosnak tekinteni: tehát át
tette más helyre, — közelebb azon párthoz, a mely közvetlen közel állott a Simonyi pártjához. így történt 
a szavazás áthelyezése. Ebbe beleegyezett a másik párt, és verificatorokat is küldött oda. Hanem ekkor a 
már szavazott párt, nem tudni mi okból — a Simonyi pártja felé nyomult, s ebből támadt aztán a vere
kedés. — Miután tehát constatirozva van, hogy Tóth Lajos pártja egészen csendesen és békésen megsza
vazott, s annak utána történt csak a Simonyi-pártbeliek szavazása, kik szintén megszavazván, kiderül, 
hogy az egyik pártbeliek szintúgy mint a másik rész függetlenül szavaztak; mert a csend és nyugalom 
helyreállíttatván, a szavazás minden kényszer nélkül történt, s az eredmény azt mutatja, hogy a Simonyi-
párt nyerte a többséget. A választást tehát törvényszerűnek kell tar tani , mert a panasz sehol sincs indo
kolva, s ez okból én részemről a panaszt félrevettetni kívánom. 

Szálé: A jegyzőkönyvnek hitelt kell adni mindaddig, mig ellenkezője nincs bebizonyítva. A jegyző
könyv pedig azt foglalja magában, hogy a szavazás megkezdetett, folytattatott s be is fejeztetett; és sem
miféle okmánynyal nincs bizonyítva, hogy a szavazás erőszakkal félbeszakittatott volna. 

Ennélfogva mindazt, mi itt fölhazatott, nem vehetjük tekintetbe. 
Kállay Ödön: Az előttem szólott két képviselőtárs által elmondottakat magam is helyeslem; de 

úgy hiszem, hogy ezeket csak a vizsgálat helyén lehet majd előadni. (Közfelkiáltás: Ugy van !) 
Képv. ház napi. I. k. ' 
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Miután egypár község lakosai hiteles pecsétekkel ellátott panaszokat adtak be, én a választók jogait 
sokkal magasztosabbaknak tartom, mintsem hogy azokat a képviselő génirozása miatt mellőzni lehetne. Ez 
oknál fogva a vizsgálat mellett vagyok. 

Jekelfalussy Emil: Én azok közé tartozom, kik — hol szükséges — a szigort óhajtják; de nem kí
vánok túlszigort ott, hol az inkább ront, mint javit. Ha pedig azon elvet állítjuk föl, s azt mondjuk, hogy 
a kisebbségnek joga van fontosabb ok nélkül is petitiót beadni; akkor oda viszszük a dolgot, hogy majd 
mindenki ellen lesz petitio. Az imint előadottakat nem látom tehát okadatolva, s indítványozom, hogy a 
kérdésben levő képviselő igazoltnak nyilvánittassék. (Fölkiáltások: Szavazzunk!) 

Elnök: Nem levén senki szólásra följegyezve , következik a szavazás. (Helyes !) önként értetik, 
hogy a bizottmány azon véleménye, miszerint a vizsgálat alá kerülendő tagtárs tagsági jogától fölfüggesz
tessék, semmi esetre nem helyeseltetik. (Közfelkiáltás: Ugy van!) Ezt tehát mellőzvén, a szabályok értel
mében méltóztassék először azoknak fölállani, kik az osztály előadója jelentése mellett — t. i. a vizsgálat 
mellett — vannak; azután pedig azoknak, kik ellene vannak. (A fölállás után). Próbáljuk most máskép-, 
méltóztassanak azok felállani, kik a bizottmány véleménye ellen vannak. (A fölállás után.) Kövessük szigorún 
a szabályokat. (Helyes !) Azokban azt olvasom, hogy kétség esetében a kísérlet ismételtessék ; s miután a jelen 
esetben a többséget nem vagyok képes kivenni, ismét fölszólítom azokat, kik az osztályelőadó véleménye 
vagyis a vizsgálat mellett vannak, méltóztassanak még egyszer fölállani. (A fölállás után.) Méltóztassanak 
most az ellenvéleményben levők fölállani. (A fölállás után.) Őszintén megvallom, hogy most sem tudom 
kivenni a többséget; szavazzunk tehát golyókkal. Az első kérdés: Vizsgálat-e vagy nem? (Zaj.) Figyelmet 
kérek! — (Fölkiáltások: 20 tagnak kell kivánni a szavazatot!) Ismerem azon szabályt, — mely szerint — 
ha 20 tag kívánja — név szerint kell a szavazásnak történnie; de a szabályok e §-a nem vonatkozik az 
igazolásra. Az ide vonatkozó 13-ik § pedig, — melyre nézve kénytelen vagyok elismerni, hogy irányomban 
előbb nem alaptalanul hozatott föl, — világosan azt rendeli, hogy ha a többség a másodszori kísérlet után 
sem volna világos, a már igazolt tagok névsor szerint fölszólittatnak, hogy golyózás utján szavazzanak. 
(Közhelyeslés.) A golyózásra nézve készületünk nem egészen tökéletes; annálfogva — hogy mégis a go-
lyózássali szavazás annak természete szerint megtörténhessék, — bátor nagyok előadni, mikép itt kétféle 
golyó van, fekete és fehér. A fekete a vizsgálatrai szavazást jelenti, a fehér pedig az igazolást. Minden 
tagnak két golyót — egy fehéret s egy feketét — leszek bátor átadni, melyek közöl az t , melyet szavazás 
végett használni nem kívánnak, ezen edénybe méltóztassanak dobni; azok pedig, melyek a szavazatot jelen-
tendik, ide fognak tétetni. 

Miután a szavazás megkezdetett : 
Somssich. Pál: Úgy hiszem, úgy kellene a kérdést föltenni, hogy igazoltnak nyilvánittassék-e ezen 

tagtársunk, vagy se. 
Elnök: Kötelességem ugyan hódolni a tisztelt ház határozatának, és a kérdést úgy tenni föl, mint 

azt a t. ház kívánja; de midőn a kérdés már egyszer kitűzve, s a szavazás megkezdve van, a kérdés fölött 
többé vitatkozni nem lehet. Méltóztassék a kérdést, ahogy föltettem, megtartani. (Közhelyeslés.) 

Vajay Károly : Azt tartom, hogy midőn ily fontos kérdés van szőnyegen, s 247 képviselő közöl ily 
kevesen vagyunk, tétessék intézkedés az iránt, hogy követtársaink ne oszoljanak eh (Fölkiáltás : Folytassuk 
a szavazást!) 

Ennek következtében a golyókkali szavazás megtörtént, s eredménye az lön, hogy a vizsgálat mellett 
83, az igazolás mellett pedig 87 tag szavazott. 

Elnök: A többség tehát oda nyilatkozott, hogy ne történjék vizsgálat; s ennélfogva az illető tag 
— Simonyi Simon képviselő ur — igazoltnak tekintetik. 

Patay : Vajay úr indítványa elhangzott; pedig én is azt tartom, hogy legalább is 226 tag kívántatik 
ahhoz, hogy a ház határozatot hozhasson. 

Elnök: 226 tag kívántatik, hogy a ház megalakulhasson. Különben bármely érvényes határozatra 
a ház igazolt tagjainak felénél legalább egygyel több — elégséges. 

Jókai Mór felolvassa Molnár József képviselő iránt a bizottmány véleményét. 
Bónis Sámuel: Nem szólok a tárgy lényegéhez, de hogy ahhoz szólhassak, szükséges, hogy az 

illető okmányokat is lássam. Ha a többi esetben megnéztük az iratokat, ebben is meg kell néznünk. 
Bezerédy László : A 9-dik osztály véleményét az okmányok fölolvasása nélkül is elfogadtuk, scsak 

akkor kívántuk azokat fölololvastatni, midőn az osztályéval ellenkező véleményben voltunk. Ugy hiszem 
tehá t , hogy ez esetben sem kell fölolvasni az iratokat, miután az osztály a panaszt — mint nem indo
koltat félrevetette. 

Elnök: Bátor vagyok a tisztelt házat figyelmeztetni, hogy a 9-ik osztály jelentésének előadásakor 
senki sem kívánta, hogy a mellékletek fölolvastassanak; ha azonban most kívántatik, föl fognak olvastatni. 

Tisza László: Megvallom, egyátalában nem tudnék a dolog érdeméhez szólni addig, inig az okmá
nyokat nem láttam, annál kevésbbé tudnám elfogadni azon nézetet, hogy ha az osztály véleményét helye
seljük, nem szükséges az okmányokat fölolvasni. Mert hogyan lehet azon vélemény iránt nyilatkozni, mi
előtt az annak alapjául szolgáló adatokat ismernök. Annálfogva kívánnám, hogy az illető iratok ezen 
ügyben is fölolvastassanak. (Helyes!) 

Ennek következtében Jókai Mór előadó által fölolvastattak az okmányok. 
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Elnök: Az osztály véleménye iránt ellenvélemény nemievén, Molnár József képviselő ur igazoltnak 
nyilvánittatik. Egyébiránt az idő elhaladván, a mai ülést befejezem; megújítván azon kérésemet, hogy 
hétfőn 10 órakor, midőn az ülés megkezdődik, méltóztassanak a választó-ezédulákat elhozni. 

S ezzel az ülés eloszlott. 

VIII. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
1 8 6 1 . april 22-kén . d .e . 10. órakor. 

Elnök : Az ülés megnyílt; a mai napi jegyzökönyvet Ignatovics Jakab jegyző fogja vezetni; a szó
lókat pedig Tanárky Gedeon jegyző ur fogja jegyezni. Az ülés a jegyzőkönyv hitelesitésével fog kezdetni. 

Olvastatik hitelesítés végett a múlt april hó 20-kán tartott 7-dik ülés jegyzökönyve, melyre 
észrevétel nem volt. 

Elnök : A tegnapelőtti határozathoz képest, bátor vagyok felszólítani a tisztelt házat, a szavazás 
megkezdésére; miután kétféle szavazat lészen teljesítendő, t. i. a naplóbirálók és kérvénybizottmányi-
tagokra nézve; kívánják a szavazást egyszerre mindkettőre megtenni? (Közfelkiáltás : egyszerre!) Az egy
szerre megtörténhetik ugy, ha ugyanazon egy czédulára a naplóbirálók és kérvénybizottmányi tagok 
nevei iratnak. Ha tehát még nem volna valamelyik czédulára reá irva —, hogy az a naplóbirálók vagy 
kérvénybizottmányi tagokra szól, akkor beadás előtt méltóztassanak azt még reá irni, mert különben azon 
szavazat el fog enyészni. Egyébiránt óhajtottam volna, hogy a mai napi szavazás már a betűrend szerinti 
lajstrom után történhessék meg; de miután azon lajstromba hiba vétetett észre, mely kiigazítást kivan 
a szavazás mai napon még osztályonkint fog eszközöltetni. — Egyszersmind esedezem, méltóztassanak 
csendességben lenni, hogy mindenki meghallhassa, midőn fel fog szólíttatni és szavazatra hivatni; legelő
ször az első osztály következik. 

A szavazás osztályonkint megtörtént, azután azok nevei olvastattak fel, kik a szavazásnál nem 
voltak. 

Elnök: A beadott szavazatok délután általam és jegyző urak által össze fognak szedetniéa az ered
ményt a jövő ülésen be fogom jelenteni. Most elő fogom terjeszteni előzőleg azon iratokat, melyek időköz
ben az utolsó ülés óta kezeimhez jöttek; érkezett jelesen egy petitio Kőszegváros közönsége részéről, 
Hollán Ernő képviselő megválasztatása ellen; ezen kérelem az országgyűlési elnökséghez levén intézve, a 
postáról a felsőház elnökségéhez vitetett, de onnan hozzám adatott által. Van egy másik petitio is,melyapr. 21. 
érkezett hozzám, a nagykaposi kerület választói részéről Bernáth Zsigmond képviselő ellen. (Visszatetszés 
nyilvánítása.) Hollán Ernő képviselőnek nincs bejelentve, és a Bernáth Zsigmond ellen beadott petitio 
már a ház alakulása után és így későn érkezett; lehetne a szerint mindegyiket tekintet nélkül hagyni, de 
forma végett az igazoló bizottmánynak mégis kiadathatnak. — Pethes József, árokszállási-kerületi képvi
selő ellen van szintén egy folytatólagos petitio, — valamint báró Luzsénszky József nagy-mihályi-kerületi 
képviselő ellen is egy folytatólagos kérvény beadva. Ezeket legczélszerübb lesz akkor előadnom, midőn a 
negyedik és nyolczadik osztályok jelentései fölvétele alkalmával, a ház tárgyalása alá fognak kerülni azon 
kérvények, — melyek ezen választások ellen korábban adattak be. — Hasonlóképen mai nap jött kezem
hez a br. Vay Mihály szathmármegyei mátészalkai képviselő megválasztása ellen beadott panasz, mely 
forma tekintetéből szintén az igazoló bizottmánynak fog kiadatni; (felkiáltások : még nincsen igazolva!) 
tehát midőn igazoltatása elő fog kerülni, akkor be fogom ezt mutatni a tisztelt háznak. 

Érkezett végre egy kérvény Felső-Örs, Alsó-Örs, Lovasi, Paloznok, Kövesd és Csopak helységek 
részéről, mely szerint magukat Zalamegyéböl kikebeleztetni és Veszprémmegyéhez a hová eddig tartoz
tak csatoltatni kérik;mely a kérvénybizottmányhoz fog áttétetni. (Helyes!) Az igazolási 9 tagú bizottmány
hoz szóló Írások ideiglenesen Palóczy László urnák, mint az első osztály volt elnökének fognak átadatni, ö 
lesz oly szives azon osztályt a tanácskozásra és elnök-választásra összehívni. 

Szüllö György : Én határozatilag kívánom kimondatni, hogy azok ellen kik már igazolvák, kérvé
nyeket a ház többé el nem fogad. (Közbeszólások : szabály van arra!) 

Elnök : Egyéb tárgyak nem lévén, most folytatni fogjuk a veriíicationális tárgyalásokat. Követke
zik a 3-dik osztály előadója Besze János ur 

Besze János : Olvassa a harmadik osztály jelentését : Kozma Sándor somogymegyei marczali kerü
leti képviselő megválasztása tárgyában. (Az osztály véleménye közfelkiáltással elfögadtatik.) 

7* 
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Elnök ; Tehát Kozma Sándor igazolt követnek elismertetik.?—(Felkiáltások : az okleveleket kérjük 
j£l$vas;t;a|m. Több.en : tovább, tovább!) 

Elnök : Miután kívántatik, az okmányok fognak felolvastatni. — Melyeknek felolvasása után : 
Halász Boldizsár : Én ugy látom, hogy itt formahiány van. Az 18^8-ki törvény 42-ik §-sa világo

san azt mondja, hogy a választási jegyzökönyvet az elnöknek, jegyzőnek, s legalább egy szavazatszedőnek 
kell aláirni. Itt tehát az aláirás, a főkellék hiányzik, s miután panasz is van beadva, panaszt pedig adhat 
a 10-ik §. szerint mindenki, a ki választó, és nem mondja a szabály, hogy hánynak kell aláirva lenni; azért 
ha csak egy is van aláirva, a panasz már alapos. (Zaj.) A panaszban az van, hogy a választási határnap ki 
nem hirdettetett és az összeírás az illető helyekre ki nem függesztetett, és hogy az ellenpárt fegyveres 
kézzel jelent meg s. a. t. — Ha tehát mellőzzük is jizt, hogy azon 900 aláíró nem sajátkezüleg irta is alá 
a kérvényt, de ha csak egy is van, ki azt sajátkezüleg aláirta, kötelessége a háznak, a vizsgálatot 
elrendelni. 

Vajay Károly : Nem csak azért, mert a ház nem jöhet következetlenségbe hanem azért is, mert 
azon petitio teljesen alaptalan, itt vizsgálatnak helye nem lehet (Helyes). 

Kállay Ödön : Én az egyéni szabadság nevében, és a választási jog szentsége következtében felké
rem a házat, méltóztassék a vizsgálatot elrendelni. Azt hiszem, hogy minden polgárnak teljes joga van ahhoz, 
hogy az állam emanatiójához beadott kérvény megvizsgáltassák. A jelen kérvényben számtalan olyanok 
hozattak fel, melyek a választást törvénytelenné és érvénytelenné teszik. Én ezen kérdést szigorúan kívá
nom tárgy altatni, mert a verificationális kérdésnek ily laza tárgyalása miatt, a korteskedés oda fogja vinni 
a törvényhozást, hogy ezentúl csak a gazdagok fognak a választáshoz járulni és a szegény a törvényho
zásból kirekesztetik. — Ilyet elnézni a törvényhozásnak nem lehet; ugyan azért a legnagyobb szigorúság
gal tárgyalandó minden verificationális kérdés, s minthogy a felolvasott okiratokból világos, hogy a tör
vénynek nem minden szabálya teljesíttetett : kérem a vizsgálatot elrendelni (Felkiáltások szavazzunk!). 

Elnök : A felkiáltásokból nem lehetvén a többséget kivenni, a szabályok értelmében szavaznunk 
kell- Először tehát álljanak fel azok, kik az osztályelőadó jelentése mellett vannak. (Afelállás megtörténik.) 

Kubinyi Ferencz : Én ugy kívánnám a kérdést feltenni, hogy azok, a kik vizsgálatot kivannak, 
keljenek fel. 

Elnök : A szabály világosan azt mondja : „szavazásra kerülvén a sor, az elnök felszólítja először 
azokat, kik az osztályelőadó jelentése mellett vannak, hogy álljanak fel; azután pedig azokat, kik ellene 
vannak." .(Közhelyeslés.) S igy miután a szabályok szerint a szavazás felállás által megtörtént, most 
nagyobb bizonyosság végett, azok méltóztassanak felállani, kik vizsgálatot akarnak. (A felállás megtörté
nik.)— E szerint a többség az osztály véleményét helyesli és igy Kozma Sándor igazolt képviselőnek 
tekintendő. 

Besze János, osztályjegyzj, olvassa a 2-dik osztály jelentését Balázsy Antal budavárosi 2-ik kerü
leti képviselő megválasztatása tárgyában. 

Elnök : Ha senki sem kíván ellene felszólalni, akkor az osztály véleménye elfogadtatik. 
Csíky Sándor: Azt hiszem addig nem lehet ahhoz szólani, hogy váljon a vizsgálat megrendelendö-e, 

vagy elhagyandó^ míg azt nem tudjuk, hogy mit tartalmaz a jegyzőkönyv; meglehet, hogy az különös 
felvilágosítást fog adni. (Tehát halljuk azt!) 

Dániel Pál : Hallottuk az osztály jelentésében kivonatilag mindazt, mi a jegyzőkönyvben foglal
tatik, s azt hiszem, midőn a verificationális bizottmány kiküldetett, akkor az által a ház időt akart nyerni 
mert ha egyenkint it t akarta volna tárgyaltatni és felolvastatni az okiratokat, akkor nem lett volna szük
ség bizottmányt kiküldeni. 

Bónis Sámuel : Bátor vagyok erre megjegyezni, hogy igenis, a ház, midőn bizottmányt küldött 
ki, időt akart arra nyerni, hegy rendbe hozassanak azon képviselők, kik ellen panasz nincs; de ugyancsak 
a ház már kimondta az első verificationális ülésben, hogy mindazon tagokra nézve, kik ellen valamely 
észrevétel van, az irományok itt felolvastassanak. Vélekedésem szerint nem is lehet másképen, mert a ház 
ítéletet mond, és én tagadom hogy valaki helyesen ítélni képes legyen a nélkül, hogy az actákat lássa; én 
tehát kérem az actákat felolvastatni. (Helyeslés.) 

Elnök : Tehát jegyző itt fel fogja olvasni az okmányokat, méltóztassanak meghallgatni. 
Besze János osztályjegyzö folytatólag felolvassa az okmányokat. 
Báró Eötvös József: Tökéletesen osztom azok nézetét, kik azt hiszik, hogy a verificatio kérdésében 

nem lehetnek eléggé szigorúak, mert igen természetes, hogy a ház itt, mint bíró ítélvén, csak akkor mond
hat igazságos ítéletet, ha minden actát ismer, s igy minden esetben a hol a ház definitive határoz a fölött, 
vájjon valamely követ verificáltnak tekintendő-e, vagy valamely választás cassáltassék-e ? helyesnek tar
tom, hogy az okmányokat az első betűtől az utolsóig olvassuk fel; de oly esetben, hol a ház definitív íté
letet nem hoz, hanem csak vizsgálatot rendel el, azt hiszem, hogy az okmányoknak tökéletes felolvasása 
nem szükséges. — (Helyes! halljuk tovább.) 

Besze János a második osztály előadója, tovább olvassa a Balázsy Antal választására vonatkozó 
irományokat. 

Csíky Sándor ; Igaz, hogy a követválasztások irányában tett panaszok felolvastatásával sok időt 
kénytelen veszteni a tisztelt ház, de én azt hiszem, hogy azon idő, mely ezen okmányok olvasására és a 
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történteknek kellő világosságra derítésére fordíttatik, nincsen vesztve, hanem igenis meggazdálkodva; 
mert ennek következtében a vizsgálatot ott rendeli meg a ház, a hol szükségesnek találja, s igy ily esetben 
a ház nem egy vizsgálat tételével, hanem ezer embernek benső megnyugtatásával foglalkozik; tehát annyi 
idő nem vesz el, a mennyit a lelki nyugtalanságok és sok viszálkodás megszüntetése meg ne érdemelne. 

Tisztelt ház! én az osztály véleményét, amelynél fogva a vizsgálat tótelét helyén látja, nem osztom, 
nem pedig azért, mert egy jegyzőkönyv sem olvastatott fel a házban az én tudomásomra és hallattomra, 
melyet a törvény értelme szerint oly helyesen láttam volna szerkesztve, mint épen a felolvasottat. Nincsen 
abban semmi hiány : az, az elnök, a jegyző, és a szavazatszedö bizottmány által, alá van irva; előadja 
körülményesen az esetet és mindeneket mik a választás alatt előfordultak; — ki van abban fejtve világo
san, hogy 390 szavazat volt Balázsy és 190 AndorfFy részén, s igy minden meg van a minek törvényszerűn 
meg kell lenni. A panaszban említtetett, a mint értettem, — bocsánatot kérek hogy abból a hosszú vádból 
mindent tisztán kivenni nem voltam képes — hogy a választás előtt, és a választás alatt, visszaélések tör
téntek. — A választás előttiekből a panaszbeadók említtik hogy nem úgy történt az összeírás, mint a tör
vény rendeli, hogy t. i. mindenki fejenkint meghivatott volna; hanem mert nem jelentek meg : a tisztújí
tási összeírásban tartalmazott neveket foglalták a követválasztási összeírás lajstromába. Ennek következ
tében czédulákat osztogattak ki, s küldöttek el sokakhoz kik a választási összeírásban foglalva voltak. Én 
az ilyen panaszt — megvallom — nem értem; ez minden panasz természetével homlokegyenest ellenkezik.— 
Itt ugyanis azért panaszkodnak, hogy jogot kaptak, hiszen ha elvették volna tölök csak akkor panaszkod
hattak volna. (Zaj.) Azért nekem semmi sérelmem nincs, ha nekem jogot ad valaki; hanem abban foglal
tatik a sérelem, ha valaki elveszi tőlem azt a mi jogosan megillet. —De hiszen arról van panasz téve, hogy 
többet akartak adni a választóknak mint a mennyi megillette őket s igy választási-jegy küldetett olyannak 
is, ki az összeírásban foglalva nem volt. Mi sérelem van abban? Hiszen ha nem tetszett annak a választás
ban résztvenni, a jegyet szépen elvethette, s vagy akart vagy nem, — a szavazásra erőszakolva nem volt. 
Ezt említve a választás előtti panaszokból, — egyenesen kimondom, miként én ebben jogsértést nem 
látok. — A választás folyama alatt pedig, — a mennyiben kivehettem — az emlittetik, hogy szellemi 
eröszakolás követtetett el, különösen Buda városa bírája által, mert emlittetik, hogy ez azokat, kik szavaz
tak, rábeszélte, hogy ne Andorfíy, hanem Balázsyra szavazzanak. Azt mondják, hogy a Császárfördöben 
s a kávéházakban is, kávé és sör volt kitéve — s kinek tetszett, ivott. (Derültség.) Ilyenek nélkül bizon 
választás soha sem történhetik; mert hiszen a fürdőben mindig kaphat kávét a kinek tetszik, s kaphat a 
boltban pálinkát a kinek tetszik, azért a szavazás törvénytelenné nem válik. (Nevetés.) Az mondatik továb
bá, hogy hamis czédulák mutattattak fel, a melyekre nem voltak az illető szavazóknak nevei irva, s igy 
üres czédulákat használva szavaztak. — De hiszen ott van a jegyzőkönyvben névszerint kimondva, hogy 
feljegyeztettek kik voltak a szavazók; ha tehát névszerint tudva voltak a szavazók s mégis olyan valaki 
mutatott elő czédulát, a ki az összeírásban bennfoglalva nem volt : bizonyosan azt mondta a szavazat
szedő választmány,hogy el nem fogadja. Igy tehát mindazon panaszokból, a melyek ezen hosszú lamentáti-
óban bennfoglaltatnak, a törvényes crisist egy sem állja ki. Ugyanazért törvényesnek látván a választást a 
vizsgálatot helyén nem látom. — (Felkiáltás : vizsgálat.) 

Bende József: Bocsánatot kérek, hogy egypár szóval egyéni véleményemet nyilváníthassam. Ha 
arról van szó, olvastassanak-e fel az irományok továbbá is? röviden azt mondják : nem; mert az előadot
takban már annyi ok soroltatik elő, a mennyi, ugy hiszem, mindenkit, vagy — mint mégis módositnom 
kell — néhányak kivételével mindenkit meggyőzött arról, hogy vizsgálatot kell elrendelni. Ha több okmá
nyok nem volnának is, már a felolvasottak elegendők arra, hogy vizsgálat rendeltessék; én tehát részemről 
a többiek-felolvasását fölöslegesnek tartom. Arra nézve pedig, hogy az illető képviselő igazoltnak tekin
tessék-e vagy nem ? én őszintén szólva — semmi egyebet, csak vizsgálatot óhajtok. Azt, mi épen felhoza
tott, nem tekintem a választás helyességének mentségére elegendőnek; hanem igen is visszaélésnek tekin
tem, hogy olyanoknak is adattak jegyek, kik magokat az összeírásnál be nem jelentették. Ezt törvényte
lenségnek tartom. A törvény 14. §-ban ugyanis az mondatik, hogy a választók összeírására kinevezett 
bizottmány csak azokat jegyezze be, kik magokat bejelentik; a 20. §. pedig mondja : „A ki bejegyeztetés 
végett magát az összeíró választmányok egyike előtt sem jelentette, a végett többé a középponti választ
mányhoz sem járulhat" azaz még panaszt sem emelhet s elüttetik a szavazástól stb. Igy tehát törvénytele
nül adattak választási jegyek olyanoknak, kik nem voltak beirva.. Röviden jelentem ki tehát véleménye
met, hogy vizsgálatot kívánok. 

Patay István : Én az okmányok felolvasását kívánván, azokat figyelemmel végig is hallgattam; de 
mindezekben egyetlen egy adatot sem találtam, mi a követ ellen volna ; hanem igenis hallottam olyano
kat, miket a kiküldött bizottmány követett el helytelenül. Ez mind a középponti választmányhoz tartozik. 
Ámbár már több petitio olvastatott fel, én részemről megvallom, ugy találom, hogy egy követ személye 
sem volt annyira tiszta, mint a tárgyalás alatt levőé. 

Ennek megválasztatásánál verekedés vagy valamely rendetlenség nem adta elő magát. (Zaj.) Ezeket 
előre bocsátván, részemről kijelentem,mikép én vizsgálatot nem akarok; ha azonban ez mégis elrendeltet
nék : azon esetre a követnek szavazatát meghagyatni kérem. (Felkiáltások : Az úgy is megmarad! 
Vizsgálat! Zaj.) 

Kálóczy Lajos: Azon véleményben voltam, hogy a tisztelt ház a vizsgálatot átalában elfogja ren-
Képv. ház, napi. I. k. " 
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delni; de miután egynehány tag, a vizsgálat ellen van : legyen szabad nekem is a dolog érdemére 
nézve pár szóval járulni. A többi közt azt látom, hogy a kérvényezők nem jó helyre folyamodtak; mert 
azon törvénysértést nem itt kellett volna keresniök; hanem ott, hol a törvény azt rendeli. A törvénynek 
19. §. azt mondja : „Az, ki az összeíró választmány által a bejegyzésétől elmozdittatott, valamint az is, 
ki másnak bejegyzése ellen észrevételt tenni kivan, az összeírás e tekintetbeni megigazitásáért a központi 
bizottmányhoz folyamodhatik." 

A panaszok egész hosszú sorából pedig nem látom, hogy a panaszkodók a központi választmányhoz 
fordultak volna, és miután egy másik §. azt mondja : hogy a szavazat attól, ki törvénytelenül bejegyezte
tett, meg nem tagadtathatik, a választás érdemére nézve azon észrevételem van, hogy a panaszosoknak nem 
ide kellett volna folyamodniok, hanem a központi választmányhoz. Mint már a minap megjegyeztem, én a 
szigor embere vagyok, ós a szigort óhajtom mindenütt, de különösen ott, hol választási visszaé
lések történtek, — érvényre juttatni. Hanem másrészről azt egyszersmind azok irányában is kívá
nom, kik törvénytelenül vagy haszontalanul panaszkodnak. Az angol parliamentnél nagy szigorral 
szokták vizsgálni a törvénytelen választásokat; de azt is elrendelik, hogy azok, kik nem okadatolt folya
modványokkal jönnek a ház elé, és ez által sok időt rabolnak el, — szigorún büntettessenek, ha igazságuk 
nincs. — Én a ház határozataiból még ki nem vettem, hogy azok irányában, kik törvénytelenül folyamod
nak, ha a vizsgálatból kitetszett, hogy igazságuk nincs, szigorú eljárás rendeltetett volna el. Mert én nem 
tartom elégségesnek kimondani, hogy azok térítsék meg a költségeket, hanem még cautiót is követelnék 
(Ez már más kérdés, szavazzunk!) 

Jekelfalusy Emil : Az igazoló választmány és a ház közötti viszonyt úgy tekintem, mintha az előbbi 
volna az első bíróság, a képviselőház pedig a föllebbviteli bíróság. It t három eset fordulhat elő, melyek 
egyike az, hogy az igazoló választmány azt tervezi, miszerint a képviselő igazoltassák oly esetben, ha a 
jegyzőkönyv rendben találtatott és ellene petitio beadva nincs. A második eset az, hogy petitio van benyújtva, 
az igazoló választmány mégis igazolandónak vagy pedig megsemmisítendőnek véleményezi a választást. 
Mindkét esetben felkeli olvasni az illető irományokat, mert különben a ház a fennforgó tárgyra nézve ma
gának kellő tudomást nem szerezhet. A harmadik eset pedig az, hogy a választmány csak vizsgálatot vél 
elrendelni. Miután ezen vizsgálat nem végső, nem eldöntő Ítélet : én úgy hiszem, hogy ezen véleményezés
ben az illető irományok felolvasása nélkül is meg lehet nyugodni. (Szavazzunk.) 

Elnök : Az osztálynak az előadó nr által előterjesztett véleménye arra ment k i , hogy vizsgálat 
rendeltessék el. I t t is megemlítem azt, hogy az illető képviselőnek tagsági joga azért megmarad. Kérem azon 
tisztelt tagokat, kik az osztály előadó véleményét pártolják , méltóztassanak fölálláni. (A fölállás után.) 
A többség helyesli az osztályelőadó véleményét. — Szükséges már most a vizsgálatra kiküldendö egyén 
iránt tisztába jönnünk. (Fölkiáltások : Hauszer !) Az osztály Inkey Ádámot ajánlotta. (Felkiáltások : Hau
szer!) Kivannak eziránt szavazni? (Felkiáltások: nem! átalános fölkiáltás:Hauszer !) Ha tehát senki sem nyi
latkozik ellene, Hauszer Ernő fogja a vizsgálatot teljesíteni. (Helyes.) 

Besze János előadó folytatja az osztály jelentésének felolvasását. 

Terényi Lajos : Bocsánatot kérek, azt hiszem eljárásunk kissé visszás, hogy ha mi minden egyes 
jegyzökönyvet és petitiót felolvasunk, akkor szükségtelen az osztályelöadó jelentését, mely azon iratoknak 
csak kivonata, fölolvasni ; hanem az előadó hadd olvassa fel legelőször is a jegyzökönyvet, ezután olvassa 
a kérvényt s végre olvassa az osztály véleményét. 

Gr. Dessewffy Emil : Mi előtt napirendre áttérnénk, bocsánatot kérek, hogy én is észrevételemet 
előadhassam. Én azt tartom igen tisztelt ház, hogy valamint minden egyes embernek, ugy mindenlestületnek 
is a tapasztalásból kell okulnia, Az eddigi tárgyalások folyama azt mutatja, hogy a képviselőháznak ezen 
verificationális ügynek gyakorlati kezelésére nincsen állandó szokása, s hogy ez a mi van, az egész ügy 
menetelére nézve hátrányos. Ha azon kérdést teszem magamnak, hogy mi az a verificatio ? nem felelhe
tek magamnak másképen, mint hogy az egy bizottmány általi megvizsgálása a követválasztás érvényes
ségének. És ha azon kérdést teszem továbbá magamnak, hogy mit teszünk mi itten most ? nem tudok 
másként felelni, mint akként, hogy mi itten most felülvizsgáljuk azt a mit a bizottmány már megvizs
gált. Ámde tisztelt ház, ezen felülvizsgálatnak nem volna értelme, de a bizottmány eljárásának sem, — 
ha azt kellene belőle következtetni, hogy minden okmánynak, mely a bizottmány által megvizsgáltatott, 
i t t újból fel kellene olvastatni. Következcsképen miután a szabályok azt mondják, hogy a választások 
érvénye felett a ház határoz, minden egyes esetben a háznak megítélésétől függ meghatározni azt, hogy 
ezen felülvizsgálatokat mennyire kívánja terjeszteni. Azt hiszem ennélfogva, hogy alapítsunk meg e tekin
tetben egy oly bizonyos szokást, mely nem ütközik a ház szabályaiba, hanem azok körében van. E szerint 
azon véleményben vagyok, hogy az elnökséghez azon kérést kellene intézni, s megállapodni abban : hogy 
legyen a háznak állandó szokása, hogy a mint egy ily bizottmányi jelentés felovastatik, akkor szabálysze-
rüleg olvastassék fel a jegyzőkönyv is, és pedig azért, mert annak oly bizonyos kellékei vannak, melyeket 
a törvény határoz, következéskép a ház megbirálása alá kell kerülniök. Ez megtörténvén az elnök in
tézze a házhoz azon kérdést, kivánják-e a többi irományokat is felolvastatni ? erre a ház határozna igen
nel — vagy nemmel. Ha azt határozná hogy nem, — ekkor alkalmazza az elnök a házszabályok 13-dik 
pontjának azon rendeletét, hogy a kik az osztályelőadó jelentését pártolják, álljanak fel, azok pedig, kik 
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azt nem pártolják, maradjanak ülve. Azt tartom, hogy ez a tárgyalások folyamát mindenesetre igen elő
mozdítaná, és nem tennénk semmi olyat, mi akár törvénybe akár szabályba ütköznék. > J.••> r »••: 

Halász Boldizsár : Két képviselő úrtól hallottam azon véleményt kimondatni, mintha mi felülvizs
gáló birák volnánk az osztályok jelentésére nézve. Az osztályok osak véleményadás végett voltak kiküldve. 
A mi a szokást illeti : épen magában ezen szóban hogy szokás, kötelező erő nem lehet, minthogy ma ez, 
holnap ismét más a szokás. Egyébiránt azt gondolom, hogy a képviselőház nincs arra kötelezve, hogy az 
irományokat felolvastassa. De ha csak egy képviselő kívánja is azt, köteles azt az előadó felolvasni. 

Elnök : És a ház tanácskozásának átalános folyamát tekintve, azon megjegyzést vagyok bátor tenni, 
hogy a mennyiben itt Dessewffy Emil képviselő úr által egy oly tárgy pendittetett meg, a mely a szabá
lyokhoz mintegy hozzáadás lenne, nézetem az, hogy ez külön indítványozás tárgya lehetne, most e pillanat
ban a tanácskozás anyagául semmi esetre nem szolgálhat. (Közhelyeslés.) Tökéletesen áll az, hogy minden 
egyes esetben is a tisztelt ház rendelkezésétől függ határozni a felett, a mit jónak vél ; — de azt ajánlom, 
hogy most a napirenden levő tárgyakat folytassuk, és olvastassák fel az osztály véleménye, s azután mél
tóztassék hozzá szólani. (Közhelyeslés.) 

Olvastatnak Nagy-Szabó Ignácz veszprémmegyei ugod-kerületi képviselő megválasztatását tárgyazó 
iratok. 

Tisza László : Ez esetet nézetem szerint az eddig fölolvasott legkétesebb esetek egyikének látom. Ha 
végig tekintek a jegyzőkönyvön, azt tökéletesen a maga rendjében találom kiállítva. Benn foglaltatik az, 
hogy a másik követjelölt Szabadhegyi úr leköszönt, még pedig a megválasztott képviselő jelleme iránti 
teljes elismerésből, mit alig hiszem, hogy lehetett volna oly férfiú irányában tennie, kinek részéről meg
vesztegetések, vagy alacsony módok követtettek el a . választás kieszközlésére. Ha végig tekintek a be
nyújtott panaszon, megvallom, hogy már annak hangulata s azon bombasztikus styl, melyben a lényeg-
elvész, bizonyítja azt, hogy az illető panaszoknak igázok alig lehet. De legfökép az is bizonyítja, hogy ha a 
képviselő-j elölt ur lemondása és a megválasztott képviselő jelleméröli kedvező nyilatkozat hütelenül lettek 
volna is a jegyzőkönyvben előadva, a képviselő jelölt bizonyosan nem mulasztotta volna el a képviselő el
len beadott panaszt személyesen aláírni, a mi pedig nem történt. Én tehát azt hiszem, hogy ezek alapján, 
a háznak a választást egyszerűen meg kellene erősíteni. Két nehézség tűnik itt fel azonban : az egyik az, 
hogy 15 helység pecsétével van megerősítve a panasz ; a másik azon körülmény, hogy a folyamodásban 
az állíttatik, miszerint a többség, mely a maga képviselőjét megválasztotta, a minoritás embereit erőszak
kal szorította volna le a szavazás teréről. Én megvallom, mind ezen állításokkal szemben erősebbnek tar
tom a jegyzőkönyvnek tartalmát, mely tökéletesen törvényesen van fogalmazva ; midőn egyébiránt a 
képviselő úr megerősítését és igazolását bátor vagyok ajánlani, kötelességemnek tartottam egyszersmind 
a dolog másik oldalára is figyelmeztetni a házat. 

Halász Boldizsár : Én rövideden nyilatkozom, s azt mondom, hogy a kérvényt inkább Szabadhegyi 
úr ellen lehetett volna beadni ; hogy mért hagyta el a választás terét, s mért köszönt le a képviselő jelölt
ségről. Pártolom előttem szóló tagtársunk előadását. 

Dedinszky József: Egy figyelmeztetésem van. A vizsgálatot csak azon kérdés eldöntése végett 
küldhetnök ki : vájjon igaz-e a jegyzőkönyv azon állítása, hogy Szabadhegyi ur csakugyan lemondott a 
képviselő-jelöltségről a választmány előtt? Ezen megvizsgálandó kérdés,azonban elhangzott, egyrészről 
a jegyzőkönyv hitelessége által, s másrészt azon körülmény által, hogy Szabadhegyi úr t. i. nz, kiről szó 
van, nem írta alá a folyamodást. Én tehát fölöslegesnek tartom a vizsgálatot, 

Zmertics Károly : Csekély véleményem szerint, a ház nem járhat el eléggé szigorúan ajegyzököny-
vek megbírálásánál ; ezt megkívánja a ház méltósága s azon állása, melyet Európában elfoglal. Ezt előre 
bocsátva a fennforgó kérdésre véleményem az, hogy miután Szabadhegyi úr lemondását, a jegyzőkönyv
ben alá nem írta, a jegyzőkönyvnek az elnök és jegyző általi aláíratásából nem látom bebizonyítva, hogy 
Szabadhegyi úr csakugyan lemondott volna. A panasz-levélben még az is elöadatik, hogy az ellenfél itatás 
által szerezte voksait, hogy fenyegetés történt, továbbá, hogy erőszakkal s fegyverrel jelentek meg a vá 
lasztás terén, s végre, hogy a jegyzőkönyv nem a hely színén, hanem Pápán szerkeztetett ; mind ezek vé
leményem szerint oly hiányok, melyek miatt a ház, méltóságának megtagadása nélkül a vizsgálatot el 
nem mellőzheti. 

Kazinczy Gábor : Az alapszabályok első szakaszának 9-dik pontja azt mondja : „Kifogás nélküli 
választásnak tekintetik, melynek választási jegyzökönyve rendben van, s mely iránt panasz beadva nincs." 
és a 10-dik pont: ,,Panaszt csak az illető választó kerületi követjelöltek, vagy választók, s egyedül Írásban 
tehetnek, mely csak ugy vétetik figyelembe, ha okadatolva van" ; következőleg azon ok, hogy a jegyző
könyv ellen kifogást nem tehetni, súlylyal nem bír. Nem is veszem itt a kérdést ugy, mint egy Szabad
hegyi és Nagy-Szabó Ignácz között fennforgó ügyet, hanem mint 15 helységnek indokolt teljes hiteles
séggel ellátott folyamodását az eljárt választmány ellen. Ennek következtében azt hiszem, hogy i t t a nyo
mozást teljes lehetetlen el nem határozni. (Közbenszólás : Szavazzunk!) Pártolom tehát előttem szóló 
véleményét. 

Justh József: Bátor vagyok Kazinczy urnák arra felelni, hogy a helységek aláírása nem elégséges; 
mert meglehet hogy nem voltak jelen. (Felszólalás : szavazzunk.) 
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Ürményi Miksa : Azt tartom, hogy a vizsgálat annál inkább szükséges, mivel csakugyan meglehet, 
hogy a helységek talán jelen sem voltak. 

Elnök : Nem kivan senki sem szólani a tárgyhoz ? (Felkiáltás : nem !) Előre bocsátva, hogy az 
osztály véleménye az, miszerint e tárgyban vizsgálat rendeltessék el : fölkérem a tisztelt házat, hogy mél
tóztassanak fölkelni először azon urak, kik az osztályelöadó véleményét pártolják. (A felállás után.) Talán 
kisértsük meg az ellenkezőt. Méltóztassanak azok fölállani : kik nem helyeslik az osztályelöadó vélemé
nyét. (A fölállás után.) A többség vizsgálatot rendel. — A kérdés most az, kit ajánlanak vizsgálónak ? 

Fölkiáltások : Halász ! Bezerédy ! 
Elnök : Már tegnap voltam bátor kijelenteni, hogy fölkiáltással ily kérdést nem lehet elintézni. Te

kintem még azt, mikép az osztály Szabó György urat ajánlta. (Fölkiáltások : Bezerédy ! Halász !) 
Halász Boldizsár : Tekintetbe kérem vétetni, hogy miután már az igazolásra szavaztam, az e kikülde-

tésbeni eljárás enmeggyözödésemmel ellenkeznék. Különben is kénytelen vagyok kijelenteni, hogy beteges 
állapotom miatt sem fogadhatom el e megtiszteltetést. 

Bezerédy László : Kötelességemnek ismerem a tisztelt ház akaratának mindenben hódolni. Bátor 
vagyok azonban egy körülményre figyelmeztetni a tisztelt házat, t. i. hogy az illető képviselővel rokon
ságban vagyok, s ez okból én nem eszközölhetem ellene a vizsgálatot. 

Elnök : Nem lesz más mód, mint mégis szavazni. De azon körülmény forog most fönn, hogy mind 
két érdemes tag, - - kik közt szavazni kellene — lemondott. (Közfölkiáltás : Halász !) Kik tehát Halász 
urat kivánják, álljanak föl! (A fölállás után). Most tehát azok méltóztassanak felállani, kik Bezerédy 
urat kivánják. 

Bezerédy László : Nem fogadhatom el semmi esetre a kiküldést. 
Elnök : Ha megnyugosznak benne, s ellenmondás nem történik Halász Boldizsár úr fog kiküldetni. 
Besze János : Jelentem, hogy a 2. osztály bevégezte jelentését. (A képviselők oszlani kezdenek.) 
Elnök : Nem méltóztatnak kivánni, hngy folytassuk az ülést ? (Nem). A végett tehá t , hogy a sza

vazatokat — melyek benyújtattak — összeszámíthassuk, jó lesz az ülést eloszlatni. (Közfelkiáltás : Helyes!) 
Ezzel az ülés d. u. 1 '/2 órakor befejeztetett. 

IX. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
Apri l 2 3 - k á n d. e. 10 órakor. 

Elnök: Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet Tanárky Gedeon ur fogja vezetni, a szólókat pedig 
Révész Imre ur fogja jegyezni. — Most a múlt ülés jegyzőkönyve lesz hitelesítendő. 

Ignatovics jegyző olvassa a 8-ik ülés jegyzökönyvét, melyre nézve észrevétel nem volt. 
Bernáth Zsigmond: Tisztelt képviselő társaim! Pillanatnyi figyelemért könyörgök felszólalásom 

iránt. Távol vagyok attól, hogy csupán azért venném igénybe a tisztelt ház figyelmét, mikép i t t , mint e 
diszes testület igénytelen tagja és alkalmilag előadható esetekben bírája is, saját igénytelen személyem 
mellett vessek a serlegbe megmentő fehér golyót. Ezzel megsérteném azon tiszteletet, melylyel viseltetem 
ezen testület iránt, melyet úgy tekintek birókép mint areopagot. De miután önmagam iránt is tartozom 
annyival, mikép felteszem, hogy lesznek oly kegyesek képviselő társaim és talán különben is meg vannak 
győződve afelől, hogy azon kisbíró, kit keblemben hordok, felment attól, hogy multam s jelenemről számot 
adjak ott, hol bíráskodni kell. 

Csak annak kiemelése végett vagyok bátor a tisztelt ház figyelmét kikérni, hogy mily álláspontot 
foglalunk el mi, kik iránt a panaszok ez idő szerint már a kellő idő után jöttek be , azok irányában , kik 
ellen a panaszok ideje-korán érkeztek be. 

Azok, kik ellen a panaszok annak idején jöttek be, a választmányhoz utasít tattak, s a ház határo
zata szerint vizsgálatra bocsáttattak, mely vizsgálat tanúság lesz tiszta jellemük s becsületük fölött. 

Ellenben mi, kik oly szerencsétlenek vagyunk, hogy irántunk a panasz elkésett, de mégis a tisztelt 
ház elé jött, azon kellemetlen helyzetben vagyunk, miszerint irányunkban nem rendeltetik el vizsgálat, 
hanem a bejött panaszok ugy mint vannak, az országgyűlési iratok közé örök megőrzés végett tétetnek 
anélkül, hogy mentségünk is ott foglaltatnék, mely jellemünket kiderítené. 
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Tudom, hogy a szabályok kiigazítása s a hibák rendbehozása most napirenden nincs. Mindazáltal, 
miután mint emlitém, a kisbiró arra kopogtat , ezennel ki kell nyilatkoztatnom, miszerint a hosszú 
élet során, különösen pedig 36 évi országgyűlési pályám után, tiszta lelkism érett el mondhatom, hogy úgy 
állok a tisztelt ház diszes koszorújában, mint szennytelen, foltatlan egyén , a ki nem kénytelen e helyet 
pirulva elfoglalni. (Éljenzések, s felkiáltások: Igaz, úgy van!) Én tehát fenntartom magamnak, hogy 
akkor, midőn a ház szabályainak helyreigazításáról leend szó, ez iránt véleményemet előadhassam. 

Most pedig köszönetet mondok a tisztelt háznak a tanúsított figyelemért. (Éljen!) 
Elnök: A jegyzőkönyv iránt észrevétel nem tétetvén, az hitelesíttetik. —Kötelességem jelenteni a 

tisztelt háznak, hogy a tegnap beadott szavazatok összeszedéséhez mindjárt hozzáfogunk; de a választan
dóknak sokasága miatt igen hosszas fáradság után is egyedül csak a naplóbirálók iránt beadott szavaza
tokat voltunk képesek összeszámítani. Azon képviselő uraknak nevét tehát, kik mint napló-bírálók legtöbb 
szavazatot nyertek, bátor leszek előadni; a kérvénybizottmáiry iránt beadott szavazatokat, ha összesze-
dendjük, be fogom jelenteni. Naplóbirálókul legtöbb szavazatot következők nyertek : Stockinger Mór 157; 

Babics János 146, Jókai Mór 105, Ballagni Mór 101, Pesty Frigyes 96, Szalay László 90 , Lukács György 
88, Asztalos István 87, Várady Gábor 84, Szaplonczay József 78, Papp Mór 77, Kacskovics Lajos 77, Ma
darász József 76, Mihályi Gábor 76, Horváth Döme 75, Fridetzky Lajos 74, Kállay Ödön 74, Jus th György 
74, Szelestey László 74, Széchenyi Béla gróf 74 szavazatot. Ezek összesen 20 számmal vannak ; a többiekre 
nézve a szavazatok sokfelé oszoltak. A most felolvasott naplóbiráló urakat felkérem, méltóztassanak, ha. 
jónak látnák, ma délután 5 órakor itt valamely tanácskozó teremben összejönni, s magok közt az eljá
rási mód iránt intézkedni, s egyszersmind Hajnik Károly úrral mint a gyorsírók főnökével, ki azon órában 
szintén jelen leend, a további teendők iránt magokat érintkezésbe tenni. •— Más tárgy nem levén, folytatni 
fogjuk az igazolási bizottmány jelentéseinek tárgyalását. 

Most következik a 3-ik osztály jelentése, melyet annak előadója Dániel Pál ur fog felolvasni. 
Dániel Pál a hannadik osztály előadója felolvassa az osztály véleményét Kvassay József Nyitra 

megye galgócz-kerületi képviselő megválasztatása tárgyában. 
Kubinyi Ferencz: Midőn legelőször az igazolás napirendre került, szigorú eljárást indítványoztam, 

meg levén győződve, hogy ha az ily vesztegetési és vérengzési botrányokra nézve nem leszünk szigorúak, 
akkor a vesztegetések hajdani korszaka vissza fog idéztetni, mint azt a múltkor bővebben előadtam. Ezt 
minden módon elhárítani kivarrnám és azt tartom, hogy épen ezen eset olyan, hol a háznak szigorúan kell 
föllépni, mert ha az ily vesztegetések ellen a tisztelt ház ki nem kel, akkor azon szomorú helyzetbe jövünk, 
hogy idővel e házban nem a nép, hanem csak a gazdagok és kormány emberei lesznek képviselve. Egyéb
iránt mindamellett, hogy pártolom az osztály véleményét, nem lehetek azon véleményben, hogy delegatum 
judicium küldessék k i ; mert egyedül mi vagyunk ily esetekben a birák, és más nem biráskodhatik. — 
Kivánom tehát , hogy semmisittessek meg a jelen választás és új választás rendeltessék el ; de a delegatum 
judieiumra nézve az osztály véleményét el nem fogadhatom. (Helyes.) 

Bodon Ábrahám: Én ugy vettem ki az osztály véleményéből, hogy az nem azért kivan delegatum 
judiciumot, hogy bíráskodjék a felett, mikép történt a választás, hanem hogy a törvénytelen kihágást meg
büntesse. Véleményem is az, hogy azt el nem lehet fogadni; mert ha törvényünk van arról, hogy felség
sértés esetében sem szabad az ország rendes bíráskodása alóli eljárást elvonni, jelen esetben még kevesbbé 
lehet nekünk az ellenkezőre példát mutatni. Ezen különbséggel az osztály véleményét én is pártolom. 

Bónis Sámuel: Szerintem itt másról nem lehet sző, mint a választás törvényes vagy törvénytelen 
voltáról, és igy e tekintetben a bizottmánynak ajánlatát én is pártolom; hogy t. i. a választás semmisit
tessek meg. Mi az elkövetett bűntények megbüntetését illeti, az a törvényhatósághoz tartozik , ahhoz a 
háznak semmi szava, azt tehát elhagyandónak vélem; különben is minden delegatum judiciumtól borsózik 
a hátam. (Helyes!) 

Elnök : Eszerint tehát kimondhatom a végzést, hogy Kvassai József megválasztása a ház által mégsem, 
misittetik és uj választás rendeltetik el. Ugy vélem az elnökségnek lesz kötelessége a nyitramegyei követ
választást vezető középponti választmányt új követ választás elrendelése iránt felszólítani. Egyébiránt az 
osztály véleményének az a része, mely a delegatum judieiumra vonatkozik, el nem fogadtatik. 

Dániel Pál osztályjegyzö olvassa Pap János biharmegyei belényes-kerületi képviselő megválaszta
tását illető iratokat, melyek folytán az osztály Pap János képviselőt igazolandónak véleményezi. 

Halász Boldizsár: Az osztály véleményét én is pártolom. (Elfogadjuk.) 
Elnök: Nem levén tehát senkinek ellene észrevétele, Pap János igazolt képviselőnek elismertetik. 
Dániel Pál osztályjegyzö felolvassa továbbá a Blaskovics Pál Honthmegye némethi-kerületi kép

viselő választására vonatkozó iratokat. 
Boronkay Lajos: Nekem e tárgyról — mint hontmegyeinek — bővebb tudomásom van. Meggyő

ződésem szerint, a panaszos előterjesztést nem indokoltnak és igy helytelennek találom. 
A panasz sokkalkésőbb adatott be, mintsem hogy e későbbi panaszbenyujtás nem bizonyítaná azt, 

hogy a terv hosszasan készült addig, míg a panasz azon alakban, melyben beadatott, ide érkezett. 
Ha figyelemmel méltóztatnak kisérni az irományokat, a követválasztási jegyzőkönyvből meg lehet 

látni, hogy — 3 követjelölt levén — midőn az első jelölt fölött a szavazás végbement, látván ez, hogy leg
nagyobb kisebbségben van, egész pártja szétoszlott. Az első választási szavazás történt márczius 27-én, a 

Képv. ház napi. I. k, " 
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jelölt Selmeczvárosába távozott, s ott is föllépett jelöltnek, de megbukott. — Most a panaszt mind 
két bukott fél aláirta. — Meg kell jegyezni, hogy a szavazás idején a két párt közt még szó sem volt fu-
síoról. A mostam aláírásokból pedig azt láthatni, hogy a két ellenkező párt összeolvadott; és meglehet, 
hogy helyes a 2000 és néhány aláírás, de miután a fusio későbben történt, a szám épen nem bizonyítja 
azt, hogy a választás napján úgy állott a dolog, mint most áll. 

A mi különösen azon panaszokat illeti, melyeket a bukott Dacsó-féle párt előterjeszt, azt hiszem, 
azok a ház szabályai és a törvények szerint el nem fogadhatók. 

Egyik helytelen tényként előadott panasz abból áll, hogy a hontmegyei tisztviselők magok vezették 
a követ választást, E körülmény helytelen tény gyanánt van fölhozva, mi jele annak, hogy a panaszlók ke
véssé ismerik hazafiúi kötelességeiket; mert az én osztályomban is jött elé oly panasz, hogy Pestmegyének 
érdemes tisztviselői is befolytak némely választásokba, és ezt az osztálynak nagy többsége igen helye
selte, és helyeslem magam is, mert hazánknak mostani kétes körülményei között, minden megyében, főké
pen pedig, hol - - mint Hontmegyében — az intelligentia nem oly nagy számmal van, a tisztviselői karnak 
befolyása igen kívánatos, és helyeselhető, hogy a népre azon czélból, hogy a választások jól üssenek ki, 
befolyjon. Helyeselték ezt Pest megyében is, és helyeselni kell ot t , hol különféle nemzetiségek vannak. 

Ezt tehát nem lehet mint helytelen tényt fölemlíteni, s nem lehet panasz gyanánt elfogadni, hanem 
az inkább oly ténynek tekintendő, mely dicséretet érdemel. 

A panasz azon részét illetőleg, hogy a szavazás félbeszakittatott volna, —- látszanék ugyan valami ok 
a panaszra nézve fönnforogni; de csak akkor, ha e panasz a maga idejében tétetett és a szavazás elhalasz
tása nem történt volna mind a három pártnak teljes beleegyezésével. Mert Selmecz vidékének havas bérczei 
márcz. 26-kán — midőn a választás szabad ég alatt történt, reggeli 8 órától fogva esti 8 óráig, — nem al
kalmasak arra, hogy a szavazatszedö választmány az illető szavazó tagokkal együtt — miután reggeltől 
egész estig úgyis együtt voltak, — az egész éjjet ott töltsék. Ez physikai lehetetlenség. 

De még az ellenpárt emberei is beleegyeztek abba, hogy szabad ég alatt legyen a szavazás; a mit 
ha elleneztek vala, ellene bizonyosan óvást tettek volna. 

Eszerint méltán lehet mondani, hogy az elhalasztás a pártok belegyezésével történt. 
Az, hogy némely osztályokban hasonló észrevétel tétetett ily választások ellen, az illető panaszlók

nak csak később jutot t tudomásukra, s a petitionak e része csak későbben s akkor alakult, midőn a pártok 
közt a szakadás már megtörtént., 

Második panasza a pártnak az, hogy második szavazáskor nem levén átalános többsége, egy héttel 
későbbre kívánta halasztani a választást, Ha ezen panasz való volna, akkor az ellen a jegyzőkönyvben bi
zonyosan óvás tétetett volna; de ennek a jegyzőkönyvben nyomát nem látjuk. 

A választási elnök helyesen cselekedett tehát, midőn a választást — a törvény értelmében — nem 
függeszté föl. 

Még a hamis szavazásról van megjegyzésem, mely ugyan semmi adattal sincs támogatva s melyet 
mint egyszerű puszta állítást nem vehetek figyelembe. 

A jegyzőkönyv tételeinek egybevetéséből láthatni, hogy ezen panasz sem áll,, hanem hogy az hamis; 
mert a jegyzőkönyvből nem látszik, hogy a panaszos félnek az első szavazáskor többsége volt volna; sőt 
az tűnik ki, hogy az első szavazáskor megválasztott Blaskovies Pál ur csak 801 szavazatot nyert ugyan, 
de ez által már is absolut többsége volt; és a jegyzőkönyvben az is áll, hogy még számos szavazó volt, s csak 
azért halasztatott el a szavazás, hogy időt nyerjenek, s második szavazásnak úgyis kelletvén történni — 
elállottak; és igy — mint tudom — a jegyzőkönyv is documentum levén, több százra menő szavazó nem 
szavazván, ez többséget nem tett. 

Ezeknél fogva a panaszt helytelennek látom és Blaskovits Pál urat teljesen igazolt képviselőnek 
ismerem. 

Markovits Antal: Csupán a kiküldendö vizsgáló tag iránt akartam nyilatkozni. 
Barinyai József: Én is a harmadik osztály igénytelen tagja valék, mely ezen kérdésbe vett kettős 

választás iránt három tagból álló bizottmányt véleményezett a vizsgálatra kiküldeni. Ezen osztály azon 
szempontból indult ki, hogy minden alapos panaszoknak, mint a milyeneknek a fölhozottakat is tartotta, 
ünnepélyesen meg kell vizsgáltatni; hogy egy részről azok, kik alkotmányos jogaikban sértve vannak, kel
lőleg megnyugtassanak; és más részről azok, kik netalán jogaikkal visszaéltek, jövőre hasonló merényletek 
elkövetésétől elrettentessenek. Én báró Podmaniczky Frigyes, most már egyszersmind alelnök urnák 
a harmadik osztály összejövetele alkalmával mondott szavait igen megjegyeztem és magamévá tettem : 
„Ha — úgymond a tisztelt báró ur — alapos kifogások történnek valamely választás ellen, akkor indít
ványozzunk egy három tagú vizsgálóbizottmányt a választás megvizsgálására, és legyünk meggyőződve, 
hogy azon vizsgálattal megbízandó tagok nem csekélyebb szolgálatot teendenek a hazának, mint azok, kik 
itthon a ház kebelében védelmezik a haza szent ügyét. Én magamévá tettem e szavakat; de már el van 
döntve, hogy csak egy tag küldessék ki a vizsgálat végbevitelére; de mindemellett igen óhajtom, hogy 
egyetlenegy képviselő ur se fosztassák meg szavazati jogától akkor, midőn talán a haza legszentebb ügyei 
és leglényegesebb érdekei fognak tárgyaltatni; az pedig igen könnyen megtörténhetik, midőn habár egyes 
képviselő küldetik is ki, egyszerre húsz is kimegy in partibus vizsgálattal foglalkozandó.Annál fogva azon 
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anomália követtethetik el, hogy azon képviselő urak, kiknek megválasztatásuk kérdésben forog, szavazni 
fognak, azok pedig kiknek megválasztatásuk tisztában áll, elesnének szavazataiktól, mert ki lesznek küldve 
a vizsgálatra. 

Ezek folytán odajárul indítványom: miszerint méltóztassanak kimondani azon határozatot, hogy 
valamennyi vizsgálat egy időben történjék meg; és pedig akkor, midőn a ház magát 8—10 napra el fogja 
napolni, ezt a ház mindjárt megteheti a veriíicationális tárgyalás befejezése u tán; vagy talán később is elő
adhatja magát valami alkalom az elnapolásra (zaj), ekkor ha a ház indítványomat érvényre emeli, egy tag 
sem fog vonakodni a vizsgálat elvállalásától, mit eddig — őszintén megvallva — tapasztalni kénytelenek 
vagyunk. Egyébiránt jelen esetben a vizsgálat mellett szavazok. 

Cserky István: Úgy gondolom, hogy ezen vizsgálatok a pünkösdi ünnepek alkalmával, —a midőn a 
háznak rövid elnapolása fog bekövetkezni, legczólszerübben történhetnének meg. Egyébiránt a jelen esetre 
átmenve, miután a Daczó-párt önkényt visszalépett a szavazástól és az ok, mely miatt visszalépett, nem oly 
lényeges, hogy a miatt visszalépnie kellett volna; — volenti non fit injuria — elhagyván a helyet, a meg
választott követ törvényesen megválasztott követnek tekintendő. 

Kazinczy Gábor: A kérdés egyszerű. 2942 szavazó volt mind a három részről jelen; a kérvényt 
pedig kétezernél több irta alá s igy a vizsgálatot el nem rendelni teljes lehetlen. (Helyes, szavazzunk!) 

Elnök: Miután felkiáltásokból a többséget kivenni nem lehet, nincs egyéb hát ra , mint a szavazás. 
A szabályok értelmében először azoknak kell felállani, kik az osztályelöadó jelentése mellett vannak, azaz 
a vizsgálatot pártolják. (Felállás után.) Méltóztassanak most azok felállani, kik a vizsgálatot nem pár
tolják. (Felállás után.) A többség az osztály véleménye mellett nyilatkozott. Most a második kérdés kö
vetkezik, miután 3 tagot kiküldeni nem akarnak, hanem csak egyet, hogy ki legyen az ? (Felkiáltások: 
Luzsénszky.) Igen sok részről Luzsénszky nevét hallom említeni. Mivel senki sincs ellene, tehát Luzsénszky 
Pál mint vizsgálóbíró kiküldetik. 

Következik a negyedik osztály igazolási tárgyalása. 
Tanárky Gedeon mint osztályelőadó megkezdi az osztály jelentésének és véleményének felolvasását 

Kozma Imre győrvárosi képviselő megválasztatása iránt. 
Kálóczy Lajos: Ha a t. ház igazoltnak tekinti Kozma urat, nincsen szóm, különben fenntartom ma

gamnak a szólásjogot. (Halljuk!) 
Tisztelt ház! hallottam sokszor e napokban említeni, hogy ha valaha, most szükséges a szigor; ón 

is tökéletesen osztom ezen véleményt; de a mostani esetre ez nem alkalmazható; mert figyelemmel hall
gattam az itten felolvasottakat és a következőkre akarom figyelmeztetni a t. házat: 1-ör, hogy a választás 
a legnagyobb csendben és rendben ment végbe, — mire nézve bátorkodom a tisztelt házatarra figyelmez
tetni, hogy az ellenfél részéről kiküldöttek, kik a választott ellen működtek, a jegyzökönyvet minden észre
vétel nélkül aláirtak; de figyelembe veendő az is, hogy a panaszlottra öt annyi szavazat esett, mint az 
ellenfélre; továbbá, hogy semmi petitio sem történt ellene; tehát csupán az volna a megválasztatása ellen 
felhozható egyetlen ok, hogy a szavazás egészen nyilvánosan nem történt s hogy a szavazók nevei a jegy
zőkönyvbe nincsenek beiktatva. Az osztály véleményét e részben a törvényre, különösen pedig az 1848-ki 
V-ik t.czikk 32-ik §-ára alapítja, mely a szavazat nyilvánosságát rendeli. 

Megengedje a tisztelt ház kimondanom, hogy az osztály azon véleménye nem áll , s pedig nem áll 
azért, mert a kézen forgó 48-ki V-ik t. ez. 32-ik §-ának szövege egészen eltér azon nyomtatott példánytól, 
melyet Ö Felsége V. Ferdinánd szentesitett. Az emiitett 48-ki törvények V-ik ezikkének 32-ik szrdtasza azt 
mondja: ,,A szavazás a szavazó nevének a küldöttség általi följegyzésével s valamint a szavazatok Össze, 
számítása is mindazáltal nyilván történik" mellőzve azt, hogy a syntaxis is rósz, a sanctionált törvényben 
a 32-ik §. igy hangzik. „A szavazás a szavazó nevének a küldöttség általi feljegyzésével a szavazatszedő 
választmánynak egyedüli jelenlétében, - a szavazatok összeszámítása mindazáltal nyilván történjék." 
E szerint még az általam először felolvasott §-ban az áll, hogy egyedül csak a nyilt szavazás érvényes, ad
dig az utóbb felolvasott § szövegéből az tűnik ki, hogy titkos is lehet a szavazás. Mikor tehát a törvé
nyeknek ilyen divergens szövege van, akkor fel kell tennünk, hogy bona fide történt az eljárás és alapul 
a sanctionált törvény vétetett. De uraim, azon idő óta, mióta az osztály Kozma Imre ur választását meg
semmisítendőnek véleményezé, jött volna már be petitio; de nem csak hogy nem jö t t , sőt siettek Győr
város bejegyzett választói két okmányt hozzám küldeni; különösen a márczins 16-án tartott központi bi
zottmány ülése jegyzökönyvének hitelesített másolatát, mely márczius 23-án érkezett hozzám s melyből az 
tűnik ki, hogy a központi bizottmány a titkos szavazást, épen a törvény divergentiája következtében hatá
rozta el ; s küldöttek hozzám még egy iratot t. i. az 1848. június 26-án [Győrben tartott választás jegyző
könyvét, mely szintén hitelesítve van, s melyből kitűnik: hogy 1848-ban szintúgy választatott meg Lukács 
Sándor képviselőnek és a hivatalos közlöny rovataiból is kitetszik, hogy az ellen a ház semmi ellenvetést 
nem tett. Méltóztassanak az osztály véleményétől eltéröleg Kozma Imre urat igazolni. (Helyes.) 

Lónyay Gábor: Nem szólok, ha igazoltatik a választás. Épen a törvény magyarázatából indulva 
ki, nem tartom törvényellenesnek a titkos szavazást, sőt méltánytalannak s igazságtalannak tartanám, ha a 
képviselőház ezen választást megsemmitné akkor, midőn a törvény világos szavai ellenére oly választá
sokat, melyeknél fegyverek alkalmaztattak, — és hogy ez történt, köztudomásra be is bizonyult, nemcsak 
hogy nem semmisité meg, hanem azok iránt legfölebb vizsgálatot rendelt; — mondom méltánytalannak 
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tartanám, hogyha ezen választás, mely titkos szavazással és nem a törvénynek világos szavai ellen ment 
végbe, megsemmisíttetnék. 

Gr. Dessewffy Emil : Tisztelt ház ! Minekutána megemlittetett az, de különben is köztudomásra 
van, hogy a közönség ke^én forgó törvény-példányok, s az ö felsége V. Ferdinánd által a maga idejében 
t. i. 1848-dik évi april 11-kén szentesített, s az országgyűlési irományok közt feltalált szöveg közt különb
ség létezik, azt tartom, minekelőtte eonstatirozva lenne a törvénynek hiteles szövege : ezen kérdés felett 
határozni nem lehet. Azt hiszem, söt nem is kételkedem, hogy az elnökségnek tudomására van az eset, s 
constatirozta azt, hogy mi a törvénynek authenticus szövege. Én tehát mindenekelőtt azt volnék bátor 
kérni, hogy az elnökség a törvénynek eredeti authenticus szövege iránt a házat felvilágosítni méltóztatnék. 
Fenntartva későbbre szavazatom előadását. 

Elnök : Természetes, hogy a tárgyhoz érdemlegesen szólnom nem lehet, s ha egyátalában a kérdés 
megvitatása forog fenn, szólni nem is kívánok ; de a mi a törvénynek valóságos szövegét illeti, értésemre 
esvén ez iránt a különféle nézetek, nem tagadom, hogy lépéseket te t tem, ezen törvény valóságos szövegé
nek kitudására. Már most a tisztelt háztól függ, hogy megengedi-e, miszerint azokat, mik e részben tudo
másomra jutottak, s a mik a szöveget, nézetem szerint, kétségtelen világosságba hozzák, előterjeszthessem? 
(Minden oldalról : Halljuk !) Én először is írtam az országos fölevéltárnokhoz a végett, hogy azon ere
deti irott példányból, mely az 1847/8-diki pozsonjd országgyűlés utolsó ülésében kihirdettetett s felséges 
V. Ferdinánd neve aláírásával szentesíttetett, a 32 §.-t: szórói-szóra leírva nekem küldje meg. Az országos 
főlevéltárnoknak e részbeni bizonyítványát jegyzi) úr ezennel felfogja olvasni. 

Tanárky Gedeon jegyző olvassa az országos fölevéltárnok által megküldött 1847/8-diki V. törvény 
czikk 32 §-ának eredeti szövegét, mely is a következő : ,,32. §. A szavazás a szavazó nevének a küldöttség 
általi feljegyzésével s valamint a szavazatok összeszámítása is nyilván történik." 

Elnök : Ehhez még csak azt vagyok bátor hozzáadni, hogyha netalán a tisztelt ház rendelni méltóz
tatik, mindig intézkedhetem az i ránt , hogy az országos fölevéltárnok az illető törvény szövegét bármi
kor eredetiben is a ház elé terjeszsze. Egyébiránt némi felvilágosításul, kénytelen vagyok azt is megemlí
teni, miszerint nyomozván ezen dolog mibenlétét, azt tapasztaltam, hogy az 1847/8-diki országgyűlésnek 
54-dik országos ülésében a rendek a főrendekhez a törvényjavaslatot ugy terjesztették fel, mint azt másod 
ízben Kálóczy képviselő úr felolvasta. Az 56-dik ülésben pedig, az iratok 153-dik lapja szerint, a főrendek 
ezen törvény-javaslatot ugy kívánták módosíttatni, mint az a most felolvasott országos levéltári bizonyít
ványban foglaltatik. Ezen módosítást az 59-dik ülésben az iratok 168-dik lapja szerint, a karok és rendek 
is elfogadták, s az eredeti törvény-javaslatot a szerint rendelték kiigazíttatni, mint itt felolvastatott. Az 
iratok itt vannak, ha tetszik a ház elé terjeszthetem. 

Gr. Dessewffy Emil : (Szólni kivan, de több oldalról hangzik : szólott már, kétszer pedig egy do
loghoz szólni nem lehet ! — zaj). Bocsánatot kérek, a tárgyhoz magához még nem szólván, szólhatási jogo
mat fenntartottam ; és az imént csupán arra kértem a ház tisztelt elnökét, hogy méltóztassék constatirozni 
a törvények valódi szövegét ; ez megtörténvén, szólási jogommal élni fogok, (Halljuk !) A felolvasott 
levél szerint, az eredeti szöveg kétségkivül kihirdettetett, azaz, „lex publicata" s kötelező törvény volt. Ez, 
azt tartom kétségtelen. Már most ezen §.-nak értelmét, én legalább másként magyarázni nem tudom, mint 
úgy, hogy a szavazásnak is nyilván kell történni ; mert világos, hogy ezen kifejezés, „szavazás", nem 
tehet egyebet, mint a szavazásnak actusát. Atalában a szavazás, ha a törvénynek egész szövegét tekintjük, 
nem tehet egyebet, mint azon eljárást, melyet a törvény a követ-választásra nézve követendőnek meghatá
roz •, e törvény aztán külön §.-ban határozza meg, hogy mikor már arra kerül a sor, hogy a szavazás 
egyenkint megtörténjék, mikép történjék ez meg ? Ekkor ezen szavazás sem tehet egyebet, mint szorosan 
a szavazás actusát. Az is megbatároztatik, hogy micsoda módon történjék a szavazatok összeszedése. E 
részben a törvény világosan mondja, hogy az a szavazó nevének a küldöttség általi feljegyzése mellett tör
ténjék. Minthogy pedig eme törvényczikkelynek egy második tétele is van, melyben az mondatik: „s vala
mint a szavazatok Összeszámítása is nyilvánosan történik", — épen mert az összeszámítást is nyilvánosnak 
rendeli a törvény, világos, hogy itt e szó „is" a szavazás nyilvánosságát praecisirozza ; ezen is ugyanis a 
nevek feljegyzésére nem vitethetik, s azt magyarázni nem akarhatja, mert ezen nevek följegyzése küldött
ség által történvén, világos, hogy annak eszközlése nem titkos, hanem nyilvános. Mindezeknél fogva tehát 
én az osztály véleményét pártolom, és ez esetben ugy tartom lehetetlen is a törvényt máskép magyarázni, 
minthogy itt a titkos szavazásnak helye nem volt. 

Tisza Kálmán : Tisztelt ház ! Én megvallom egyátalában nem akarom megtámadni a szóban levő 
törvénynek azon értelmezését, melyet az előttem szóló tisztelt képviselő gr. Dessewffy úr annak adott ; 
hanem bátor vagyok az igen tisztelt házat figyelmeztetni, most miután a törvény különböző kiadásai közti eltérés 
már nyilvánosságraj ott, arra, hogy azon meggyőződésre miiegyen a valódi hiteles szöveg, mily nehezen lehetett 
és csak a tisztelt elnök úrnak sikerülhetett jutni ! Tudjuk ugyanis, hogy azon példányokban, melyek ké
zen forognak, a szerkezet annyira hibás, miként ezen 32-dik §.-t tisztán megérteni nem lehet. Senki sem 
tudja tulajdonkép mire megy az ki. Meglehet, hogy mint én, úgy mások is voltak oly helyzetben, mely 
szerint e törvényt teljes bizonyossággal magyarázni nem tudták. Részemről oly utón, a melyen magányos 
embernek lehető, iparkodtam az eredeti, hiteles szöveghez jutni ; s mire jutottam ? . . . . a r ra , hogy meg
nézvén az országgyűlési iratoknak hiteles kiadását, — ezen kiadásban csakugyan reájöttem, hogy a szén-
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tesített törvények 32-dik §.-sa ugyanaz, és szerkesztve is úgy van, mint azt Kálóczy képviselő ur előadta. 
Ez titkos szavazatot parancsol. Már most, ily körülmények közt, midőn a törvény ezen eltérései közepett 
lehetlenség volt magát bárkinek is tájékozni; nézetem szerint — midőn a választás ellen még csak panasz 
sem tétetett, — teljesen jőhiszemmnl lehetett a titkos szavazást elrendelni; s így a választás megsemmisí
tésének helye nincs, s én a mellett vagyok, hogy a t. képviselő úr igazoltassák. (Helyes.) 

Somssich Pál : Azon okmány után, mely felolvastatott, kétségtelen, hogy a törvény értelme kétféle; 
de épen oly kétségtelen az is, hogy nem azon törvényes szöveg küldetett el az illető hatóságokhoz. Ezek 
tehát azt nem ismerhették, s igy azon szöveget az ö eljárásukra alkalmazni annyi lenne, mint retro-activ 
határozni akarni. Tökéletes igaza van ugyan gr. Dessewffy Emil képviselő úrnak — a jövőre nézve; de a 
múltra nézve miután bonafide jár t el a választó kerület, — a választást igazolandónak tartom. (Helyeslés.) 

Bernáth Zsigmond : Ha a tisztelt ház megnyugszik abban, hogy a kérdésben levő követ igazoltas
sák, akkor ezen részéhez a kérdésben levő tárgynak nem szólok ; de szólok ahhoz, mit felvilágositáskép a 
nagyérdemű elnök úr méltóztatott mondani. Én kétségbe vonom azon irománynak helyességét, mely e 
tárgyra vonatkozik. Azon iromány kelte sokkal későbbi, mint az, mely az országos ülések Írásai között ta
láltatik. Az 1848-diki országgyűlés iratainak 109-dik lapján, az april 11-kén tartott 65-dik ülés Írásai kö
zött a 32-dik §. szövege így van : „a szavazó a szavazás nevének a küldöttség általi feljegyzésével a szavazat-
szedő választmánynak egyedüli jelenlétében — parenthesis : — titkosan — a szavazatok összeszámítása 
mindazáltal nyilván történik." így kell tehát a törvénynek állani ; mert ezen szerkezet utóbbi annál, me
lyet a tisztelt elnök úr előterjesztett. 

Elnök .-"Miután előadásomra vonatkozólag észrevétel tétetett, méltóztassanak megengedni, hogy 
előadásomat indokolhassam is. Azon szöveg, melyet tisztelt képviselő társunk Bernáth Zsigmond úr a 65-
ülésből előadott, másolata azon decretumnak, mely az országgyűlés végén az utósó ülésben kihirdettetett, 
de csak másolat, nem zárja tehát ki annak lehetőségét, hogy magába az országgyűlési iratokba nyomtatási 
hiba nem csúszhatott volna be ; és a kétséget az országos levéltárban levő eredeti szöveg fogja csak 
eloszlathatni. A kérdés talán nem is annyira a jelen esetre, mint a jövőre szól. Az 54-dik ülésben a tör
vényjavaslatot, az országgyűlési követeknek népképviselet alapjáni választásáról, az országos karok és 
rendek a főrendekhez ezen szerkezettel küldték át : „A szavazás a szavazó nevének a küldöttség általi fel
jegyzésével, a szavazatszedő választmánynak egyedüli jelenlétében, a szavazatok összeszámítása mindazál
tal nyilván történik". I t t van az 56-dik ülésben 153. szám alatt válaszüzenete a méltóságos főrendeknek 
az országgyűlési követeknek népképviselet alapjáni választásáról szóló törvényczikkre nézve. Ebben az 
mondatik : a 32-dik §.-ban „a szavazás nyilvánosságát határozottabban kívánván kifejeztetni, ezen §.-t ek-
kép javasolják szerkeztetni : 32-dik §. A szavazás a szavazó nevének a küldöttség általi feljegyzésével s 
valamint a szavazatok összeszámítása is nyilván történik." Most következik utána a karoknak és rendek
nek válaszüzenete a méltóságos főrendekhez az országgyűlési követeknek népképviselet alapján leendő 
választása iránt közlött törvényjavaslatra nézve tett észrevételekre. Ebben a karok és rendek ezt mondják: 
„A 32- és 40. §§.-ok oly képpeni változtatását, mint azt a főrendek javasolják elfogadják. E szerint ezen 
§§.sok kiigazitandók lesznek." — így nézetem szerint nem szenved kétséget, hogy az a mi későbben az 
országgyűlési iratok között foglaltatik csak sajtóhiba lehet. 

Gróf Teleky László : A választásra nézve, mely szőnyegen van, gondolom nem sok vélemény-kü
lönbség lehet köztünk, miután azok is, kik ezen §.-t azon értelemben veszik, miszerint a jövőben nyilváno
san kelljen szavazni, a jelen választást, mivel az jó hiszemben történt és mivel mi magunk sem tudtuk, 
mi alapon kelljen választani, megerősítendőnek vélik. Erről tehát nem szólok, hanem szólok a r ró l , hogy 
ezen törvényt jövőre miként kelljen magyarázni. En azt gondolom, hogy a törvény magyarázatára nézve 
döntő az, minő értelemben vették ezt azok, kik azon törvényt alakították. Részt vettem a 32-dik §. alakí
tásában és igy emlékszem, hogy senkinek sem volt akkor szándokában ezen törvényt úgy magyarázni, 
miszerint annak következtében a szavazás akként történj ék nyilván, hogy még az is följegyeztessék, kicsoda 
kire szavazott. Ekkor azon főrendi tárgyalásban, melynek következtében a törvényjavaslat megváltozta
tott én részt vettem, és ugy gondolom, ha jól emlékszem, hogy a változtatás az én indítványomra történt, 
melyet azért tettem, minthogy a választásnak nem láttam elég garantiáját abban, ha a szavazás, a szava
zatszedő választmánynak egyedüli jelenlétében történik ; kívántam tehát a szavazásra nézve is teljes nyil
vánosságot ; de teljeséggel nem azt, és soha sem értettem sem én sem azok, kik velünk szavaztak, hogy 
ezt úgy magyarázzák, miszerint a szavazás érvénytelen legyen, ha azon kivül, hogy a szavazónak neve fel
jegyeztetik, egyúttal az is föl nem jegyeztetik, hogy ki melyikre szavaz. A törvénynek ezen magyarázatát 
megerősíti — a minek nagy súlyt kell tulajdonítanunk, az azután következett gyakorlat, a mint Kálóczy 
követtársunk is magyarázta, miszerint t. i. az ily módon történt választások 1848-ban is megerősíttettek a 
ház által;midőn bizonyára tudták, hogy minő értelemben veendő a törvény. Most ezen magyarázatot meg
változtatni csak azon esetre látnám helyesnek, ha a törvény egyenes szavaiból annak ellenkezője derülne 
ki ; de én a törvény szavaiból a gyakorlatnak ellenkezőjét nem magyarázhatom, mert azt, hogy a szava
zás a szavazó nevének a küldöttség általi feljegyzésével nyilván történik, nem magyarázhatni oda, hogy 
tehát mindenkinek ki kell fejezni, kire szavazott. Továbbá a törvényben következő ezen szavak is : vala
mint a szavazatok Összeszámítása is nyilván történik", csak a nyilvánosság, és a szavazás garantiájának ér
dekében vannak oda téve. Véleményem szerint tehát ezen törvény értelménél fogva, ha a szavazók nevei 
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feljegyeztetnek, akár mikép történik is maga a szavazás az ezen törvény szerint érvényes. (Helyeslés.) 
Azért szólaltam fel tiszteit képviselőház, mivel itt elv-kérdés forog fenn, és nekünk minden olyantól, mi a 
törvényeknek a század szellemével nem egyező megszorítását foglalja magában óvakodnunk kell. így ezen 
választási rendszerre nézve is, óvakodnunk kell a törvénynek minden ily magyarázatától. Ükvözlöm gróf 
Dessewffy Emil tagtársunkat e téren, hogy az 1848-diki törvényeket annyira kívánja megtartani, (Tetszés) 
s ki ezen a téren nem megszorítást, hanem inkább a törvények kiterjesztését kívánja kimagyarázni ; s így 
én sem akarnám jövőre sem, hogy a titkos szavazás, ha különösen a nyilvánosságnak minden garantiája 
meg van, a század és ezen törvény szelleme ellenére kizárassék. (Tetszés.) 

Mihályi Gábor : En a jelen körülmények közt meg akarom különböztetni a törvényhozót a bírótól, 
én itt csak mint biró akarok szólani, mert a tény felett Ítélni kell ; mint bíró csak a törvény világos szavai 
mellett szólhatok nec praeter nec contra, hanem penes legem, óhajtanám, ha a tisztelt grófúr szíves lenne 
megmagyarázni, hogy ott, hol a törvény azt mondja, hogy a név bejegyzésével nyilvánosan történjék a 
szavazás, mikép lehet az titkos szavazás — jövőre nézve nem ellenzem a titkos szavazást ; de jelenben 
azt tartom, hogy miután a törvény világosan mondja, hogy a név bejegyzésével nyilvánosan történjék a 
szavazás, az titkosan nem történhetik. 

Szathmáry-Királyi Pál : Valamint kívánom, hogy ezen ház, egyes tagjainak szigorú birája legyen, 
ugy kívánom azt is, hogy itt ne legyen tágas kapu nyitva oly helytelen petitióknak, melyek némely 
képviselő társainkat bizonytalan időre mintegy pelengérre tegyék. Azt hiszem a jelen esetben sem egyik, 
sem másik ok nincs. Nincs az első azért, mert épen nem sül ki, hogy képviselő társunk oly módokat hasz
nált volna fel ; nincs a másik azért, mert semmi petitio sem adatott be, a jegyzőkönyv rendén van, a sza
vazás is rendesen történt, mind két részről. I t t a legfőbb kérdés a szavazás kérdése volt. Tudjuk, hogy 
magában e házban is voltak és vannak eltérő nézetek a törvény magyarázata iránt, annál inkább lehetnek 
pedig a megyékben ; én tehát az ily eltérő nézeteknél valamely törvénytelenséget annál kevésbbé látok, 
mert a jelen esetben a képviselő túlságos többséggel választatott meg. Ezeknél fogva én a választást iga
zoltnak kívánom vétetni. 

Gr. Ráday Gádeon : Miután kétségtelen, hogy a képviselő választása a legjobb hiszemben történt, 
és a törvény mai napon történt magyarázatának retroaetív erőt tulajdonítani nem lehet : én a választott 
képviselőt igazoltnak tartom. Hanem előttem szóló Mihályi Gábor képviselőnek felelettel tartozom, a ki 
azt mondta, hogy eláll nézetétől ha neki megmutattatik, miszerint akkor, midőn a törvényben az vanirva : 
„a szavazó nevének a küldöttség általi följegyzése s valamint a szavazatok összeszámítása is nyi Iván törté
nik" — a szavazás titkos is lehet. Ha jól fogtam fel a törvényt, abban csak az foglaltatik, hogy ha sza
vazni akarok nevemet fel kell írni a végett, hogy a választmány megtudhassa váljon competens szavazó 
vagyok-e, de azt nem kell felírnom nyilvánosan, hogy kire, például Mihályi Gáborra vagy Nyáry Pálra 
szavazok. I t t az idézett §. szerint tehát egyedül csak a szavazó nevének a küldöttség általi feljegyzése és 
a szavazatok összeszámítása történik nyilvánosan ; s így semmikép sem lehet állítni, hogy a titkos szava
zás nem volna törvényes, sőt szerintem igen is törvényes és üdvös, mert a korteskedéseknek elejét veszi. 
Mindezeknél fogva Kozma Imre urat igazoltnak kívánom tekintetni. (Helyes.) 

Klauzál Gábor : Azon kérdésre nézve, hogy igazoltnak tekintsük-e a mostani kérdésben forgó 
választást, azt tartom, alig lehet a történt felvilágosítások után más véleményt mondani, mithogy azt 
mindenesetre igazoltnak kell tekintenünk, s én csak azért szólalok fel, mert ezen kérdés nem esak most 
adja magát elő, hanem elő fogja magát adni talán később is. Részemről a szentesitett törvényből annak, mit gróf 
Dessewffy Emil mondott épen ellenkezőjét következtetem ; azt tartom ugyanis, hogy. abból nem az követ
kezik, miszerint a szavazás titkon nem történhetik, hanem az, hogy a titkos szavazásnak titkosan nem 
szabad történni ; mert mint gróf Teleky László helyesen magyarázta, és a mit a tisztelt elnök ur által 
előadott actákból, miért neki köszönettel tartozom — kitűnik, a dolog valódi állása az, hogy a karok és 
rendek 1848-ban azon nevezettel, nem akarták elzárni a titkos szavazást, de nem találtak oly kifejezést, 
mely tisztán fejezné ki, hogy a szavazás történhetik titkosan ós nyilvánosan is ; hanem a választásnak 
magának tökéletesen nyilvánosan kell történni. Az akkori főrendek által tett észrevétel épen ezen kétségre 
vonatkozik. 

Méltóztassanak most minden elfogultság nélkül venni a törvény szavait. Oly annyira világos ezen 
törvény, hogy azt részemről kétségbe vonni nem tudom. Mit mond ? azt mondja : hogy a szavazás a sza
vazó nevének a választmány általi feljegyzésével, nyilván történik. Minek kell tehát nyilvánosan történ
nie ? Annak, hogy mindenki följegyeztetik és megkérdeztetik, hogy ki a választó. — Ha a törvény azt 
akarná mondani, hogy titkosan nem szabad szavazni, akkor világosan kimondaná, hogy a választónak ki 
kell jelenteni, kit akar követül, mit a törvény nem csak nem mond, hanem azzal fejezi be az illető szakaszt; 
valamint a szavazatok összeszedése is nyilván törteink ; — mi annyit tesz, hogy nyilvánosan kell össze
számítani a választók neveit, — akár czédulára leírva titkosan, akár szóval nyilvánosan történik a szava
zás.— Ki foghatná reá az 1848-diki törvényhozásra azt, hogy a képviselőket akarta egyedül nyilt szavazás 
által választatni, midőn ugyanazon törvény mindjárt ott, hol az elnök választásáról szól, ezen választást 
is nyilvánosan rendeli teendőnek, és egyenesen azt mondja, hogy magának a szavazásnak czédulával titko
san véghezvíve, nyilvánosan kell történnie. — Nagy különbség van a szavazás mikép történésére nézve. 
A törvényhozás t. i. azt kívánja, hogy a megyékben és városokban az illető bizottmányok előtt ne titkosan 
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menjen végbe a választás, hanem nyíltan, — miszerint legyen ellenőre a szavazóknak, és másodszor azt, 
hogy az összeszámításban ne történjék hiba. Én azt hiszem, hogy a törvény szavaiban megnyugodhatunk, 
mert ez sem a nyilvánosságot, sem a titkos szavazást ki nem zárja. 

Csengery Antal : Hogy mi volt szándoka az 1848-diki törvényhozásnak, azt én nem tudom, mert 
annak tagja nem voltam ; hogy mit mond a tőrvény azt látom, s én részemről épen ellenkezőt olvasok ki 
abból, mint némely képviselő-társam. Azt kérdi az előttem szóló , minek kell nyilvánosan történni ? a tör
vény határozottan mondja : a szavazásnak. —• Ha egyébiránt azok, kik az 1848-ki törvényhozásban részt 
vettek, a törvénynek ellenkező értelmet tulajdonítanak, én annak csak örvendeni tudok; mert én részemről 
a titkos szavazatot sokkal democratikusabbnak tartom és minden ez irányban tett lépést pártolom. Egyéb
iránt még csak arra vagyok bátor észrevételt tenni, mit Somssich Pál tagtársunk mondott. Ö ugyanis azt 
mondja, hogy nem a hivatalos szöveg kötelezi a törvényhatóságokat, hanem az, mely velők közöltetett. De 
én ugy tudom, hogy egyedül azon hivatalos szöveget küldöttek el a törvényhatóságokhoz, és nem azt, 
mely kinyomatva van és kézen forog. (Somssich közbeszól : Nem "azt, hanem a melyik felolvastatott.) 
Én ugy tudom, hogy Pestmegye levéltárában azon szöveg van, melyet az elnök felolvasott. Nézetem sze
rint a jelen esetben azért van a verificatiónak helye, mert nem történt iránta panasz; az alapszabályok 
10 §. egyenesen azt mondja : „panaszt csak az illető választó kerületi követjelöltek, vagy választók s egye
dül Írásban tehetnek s csak ugy vétetik figyelembe, ha okadatolva van." Én tehát Kozma Imre urat iga
zoltnak tekintem. 

Bónis Sámuel : Miután a két törvényszöveg közt különbség van, arra vagyok bátor a tisztelt ház 
figyelmét felhívni, hogy miért tétetett az a törvénybe : hogy a választás nyilvánosan történjék ; holott 
ugyanazon 1848-diki törvények minden más személyes változásnál titkos szavazást rendelnek. Tétetett 
azért, hogy a választók személyei constatiroztassanak, hogy a szavazatok ne subtrudáltassanak. Igen jól 
emlékszem azon discussiókra, melyek folytán ezen módosítás történt és tisztán tudom, hogy az ország 
rendéi azáltal a most érintett czélt kívánták elérni. Én ezt csak azért jegyeztem meg, nehogy valaki azt 
gondolja, hogy az 1848-diki törvényeknek az az értelmök, hogy a szavazásnak szükségképen nyilvánosan kell 
történnie. (Felszólalás : szavazzunk!) 

Elnök: Nem lehet szándékom, gátolni azokat, kik a felvett tárgyról t. i. a törvény értelmezéséről 
még tovább is szólni akarnak. Azt tartom azonban, hogy itt két kérdés forog fenn, az egyik az, mely tü
zetesen a napirendhez tartozik : hogy t. i. a kérdéses választás igazoltassék-e vagy nem ; a másik : a tör
vénynek jövőre való értelmezése, melyet miután most e részben határozni nem lehet, más alkalmasabb időre 
lehetne halasztani ; a különböző nyilatkozatok ugy is elég felvilágosítást nyújtanak azon irányra nézve, 
melyben a képviselőház értelmezni fogja a törvényt azon esetre, ha az általa tüzetesen tárgyaltatni fog. 
Ha a tisztelt képviselő urak a napirenden levő tárgyról t. i. Kozma úr követállásának igazolása iránt 
kivannak nyilatkozni, itt is a szabályokhoz kellene magunkat tartani, melyek az ily esetbeni szavazás mód
já t határozzák meg. (Szavazzunk!) Előre bocsátván azt, hogy az osztály ezen esetben a kérdéses választás 
megsemmisítését indítványozza, ugy teszem fel tehát a kérdést, hogy méltóztassanak felállani azok, kik az 
osztály e véleményét helyeslik. (Senki sem kel fel.) Ha az általam feltett kérdést a ház tisztelt tagjai jól 
megértették : (Megértettük.) a szavazás oly értelemben megtörtént : hogy az osztály véleménye, nem áll
ván fel senki mellette, nem helyeseltetik. — Némi felszólítások után ítélve, most még azon kérdés is té
tethetnék : váljon Kozma Imre úr választása igazoltnak tekintessék-e vagy ellene vizsgálat rendeltessék. 
Én azonban ugy látom, hogy határozatul kimondhatom, miszerint Kozma úr választása igazolva van. (Helyes.) 

Kazinczy Gábor : Egy szót kérek. El fog-e az perdülni nyomtalanul, hogy az 1848-diki törvények
nek szentesített példánya és a hatóságoknak megküldött és forgalomban levő példányai között ilyen lé
nyeges különbség van ? (Tovább.) 

Jegyző olvassa az Olgyai Titus Pozsonymegye galanthai kerületi képviselő választására vonatkozó 
iratokat. 

Elnök : Az osztály véleménye az, hogy Olgyai Titus igazolt követnek tekintessék, ( Közhelyeslés.) 
mely vélemény, minthogy ellene szólani ugy látom senki sem kíván, tehát elfogadtatik s Olgyai igazolt
nak tekintetik. (Helyes.) — Uj tárgy következik, mely hosszasb vitát fog igénybe venni, de különben is 
hátra van a még be nem végzett szavazatok összeszedése, az ülés tehát holnap 10 órakor fog folytattatni. 

Az ülés d. u. 1 % órakor feloszlott. 

10* 
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ORSZÁGOS ÜLÉS 
april hó 24 -én 1 8 6 1 . d. e. 10 órakor. 

Elnök: A gyűlés megnyílik. A jegyzökönyvet Révész jegyző ur fogja vezetni. A szólókat Csengery 
jegyzendi föl. 

Ennek következtében Tanárky Gedeon jegyző által fölolvastatott a tegnapi ülés jegyzőkönyve. 
Elnök: Kvassay József választásának megsemmisítésére nézve ugy vettem észre, hogy a megye

bizottmány szólittatik föl uj választásra. Azt vélem, hogy ez alatt a képviselőválasztást vezérlő középponti 
választmányt kell érteni, és ez lesz az elnökség által uj választás rendezésére fölszólítandó. (Közfelkiáltás: 
Helyes!) 

A jegyzőkönyv e szerint meghitelesittetik. 
Időközben érkezett Ugocsa megye Tisza-Zsibó községének folyamodása az i ránt , hogy Máramaros-

megye huszti kerületébe visszakebeleztessék. E folyamodvány a kérvénybizottmánynak lesz kiadandó. 
Továbbá Jászberény több birtokos-lakosainak folyamodványa érkezett be a Pethes József követ 

iránt vizsgálatot kérvényezők ellen, "a ház elé terjesztett alaptalan vádak megsemmisítése végett. — A 
midőn a Pethes József választása iránti kérdés az osztály által elő fogadatni, akkor efolyamodány általam 
szintén elő fog terjesztetni. 

Jelentem egyszersmind a tisztelt-háznak, hogy a kérvény-bizottmányt illetőleg a szavazatok össze
számíttatván, a következő 15 képviselő ur nyert szavazattöbbséget: Teleki László gr. 98-at, Nyáry Pál 98; 
Bónis Sámuel 98 ; Deák Ferencz 89 ; Ráday Gedeon gr 89 ; Károlyi Ede gr. 85 ; Andrássy Gyula gr. 85 ; 
Justh József 79 ; Kandó Kálmán 78 ; Széesenyi Béla gr. 78 ; Ragályi Ferdinánd 78; Dániel Pál 77 ; Bánfay 
Simon 74; Návay Tamás 74 , és Zichy Antal gr. 74 et. A többi szavazat számosabb képviselő úrra külön
böző arányban esett. 

Most egyéb tárgy nem levén, talán folytathatná a IV-ik osztály jelentését az V-ik osztálybeli képvi. 
selők igazolására nézve. 

Ennek következtében Tanárky Gedeon osztályelöadó felolvassa a Návay Tamás Csanádmegye 
makói képviselő választására vonatkozó osztály-jelentést, az illető választási jegyzőkönyvet s panaszleve
let ; képviselő az osztály véleménye szerint igazoltnak lenne nyilvánítandó. 

Elnök : Kötelességem jelenteni, hogy — a mint az april 19-kén tartott gyűlésben bejelentettem — 
a makói folyamodók részéről hozzám 8 darab okmány adatott be, a folyamodványbani kitételek igazolására; 
s akkor az volt a tisztelt ház véleménye, hogy ez alkalommal — midőn az osztálynak e képviselő válasz
tása iránti véleménye fog előadatni — ez is tárgy altassák. 

Ennek következtében felolvastatik ama 8 darab melléklet. 
Elnök: Felolvasva levén az okmányok, méltóztassanak nyilatkozni. 
Madarász József: Miután az osztály véleménye azt tartalmazza, hogy indokolt panasz nincs, a jegyző

könyv mellé csatolt okiratokból pedig az ellenkezőről győződtem meg, kötelességemnek tartom felszólalni. 
Tanárky Gedeon : A 8 darab okmány akkor küldetett be , midőn az osztály véleményét már ki

mondotta. 
Madarász József: Bocsánatot kérek, nem tudtam, hogy később érkeztek be. 
Ezen okmányokból arról győződtem meg, hogy a panasz némely kitételei valótlanoknak látszanak, 

s a vizsgálat tárgyát nem képezhetik. Ilyennek tartom azon fölhozott körülményt, hogy a választás az 
országos vásár idejére tétetett. Ilyennek tartom azt, hogy vendéglés történt. Ilyennek tartom továbbá azt, 
hogy a választási elnök másnapra is biztatta a választókat. — Mindezek egyike sem kifogás a választás 
ténye ellen, s egyike sem ok a vizsgálat megindítására. Azonban méltóztassék a ház azt figyelembe venni, 
hogy 884 aláírással ellátott , s a következő okokkal — melyeket föl fogok említeni — indokolt panasz 
adatott a tisztelt ház elé. 

Először azt mondják, hogy oly egyének is írattak be a középponti és összeíró választmány által, 
kiket szavazati joggal a törvény föl nem ruházott. 

Én bizonyára egyike vagyok azoknak, kik a választást minél szélesebb alapra óhajtják fektetni. 
De tisztelője vagyok a törvényeknek, s midőn oly panasz adatik a ház elé, melyet tanúkkal és eskü letéte
lével akarnak az illetők bizonyítani: véleményem szerint mindenesetre kötelessége a háznak vizsgálatot 
elrendelni annak kiderítésére, vájjon alapos-e a panasz vagy sem ? 
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Másodszor az mondatik, hogy oly egyének hagyattak ki, kik a törvény szerint jogosítva volnának a 
szavazásra. A törvény a középponti bizottmányra nézve világosan rendeli, hogy az összeirók minden bea
dott folyamodvány tökéletes elintézéséig üléseiket naponkint folytatni tartoznak. Több tanú esküvel akarja 
bizonyitani, hogy keresték a középponti bizottmányt, de nem találták azt. így a központi bizottmány — 
ha ez való — nem felelt meg azon kötelességének, melyet a törvény parancsol. — Ha ez bevalósul, akkor 
kell lenni egy fölsőbb itelöszéknek, a melynél azok, kiknek a törvény jogot ad a választásra — ha a válasz
tástól akár az összeíró, akár később a központi bizottmány által elüttetnek, — követelhessék, miszerint a 
törvény által megadott jogukat gyakorolhassák. Ezt annál inkább kivánom a ház figyelmébe ajánlani, 
mert ha méltóztatik a szavazók számát tekintetbe venni, 27a különbség, összesen 700 és néhány szavazó
nál, a midőn 800 és néhányan folyamodtak vizsgálatért. 

Véleményem szerint a panasz az utóbbi előadások által okadatolva van. — Méltóztassék a ház fi
gyelembe venni, hogy már kevésbbé okadatolt esetben is elrendelte a vizsgálatot; s azért óhajtom a ház 
következetességét — a mennyiben tőlem függ — megmenteni; óhajtom pedig tisztán, minden személyes
ségtől megóvni, — legyen bár az illető elvrokonom, legyen ellenem, — szorosan ragaszkodom azon elvek
hez, melyeket a törvény parancsol. — De különben is azt tartom, hogy magának a képviselőnek érdekében 
van, ha oly okok adatnak elő, melyek a törvényben gyökereznek, s ha oly számosan folyamodnak — mit 
egyébiránt tökéletesen nem akarok latba vetni, — ilyenkor — mondom — önmagának azon képviselőnek 
látom érdekében az ügy megvizsgáltatását. 

Másodszor érdekében látom a háznak, mert mögöttünk a haza s a közvélemény áll, s ha önök szive
ikre teendik kezeiket, meglátandjuk, hogy már sokkal kevésbbé indokolt esetekben rendeltetett el 
vizsgálat. 

Azért fölhívom a tisztelt házat, miszerint a beadott indokolt panasz folytán vizsgálatot rendeljen 
(Helyes!) 

Besze János: Hogy több vérengzés nem történt a választásoknál a hazában, — hála Istennek — 
annak egyik oka az, hogy a nép bizott a ház igazság-szeretetében és részrehajlatlanságában ; s tudván, 
hogy ha törvénytelenség történik, folyamodik a házhoz, hol igazság fog szolgáltatni, haza ment tehát azon 
jó hiszemben, hogy az igazság részrehajlatlanul fog részére kiosztatni. 

Oly városban mint Makó, 300 és néhány szavazótól követnek választatni, szembetűnő dolog, midőn 
800 választási joggal biró egyén folyamodik, állítván, hogy az elnök azt monda: „Holnap is van nap, haza 
mehetnek!" s ők elmentek, de másnap már nem szavazhattak. 

Ily állítása 800 embernek akkor, midőn 300 választott, elég okul szolgál arra, hogy innen vizsgálat 
küldessék ki, mert a bizalmat a népben fönn kell tartani, s részrehajlatlan szigort kell gyakorolni minden 
ily esetben. Ennélfogva kivánom, hogy egy egyén küldessék ki a dolog részrehajlatlan megvizsgálatára. 

Nem szólok a tárgyhoz, ha egy körülmény nem hozatik fel, t. i. a korteskedés. 
Dedinszky József: A korteskedés látszata onnan eredt, hogy a vásár előtt két nappal levén nevem 

napja, nálam — mint igen természetes — többen összejöttek. 
Sokan megvallják, hogy a vizsgálatra nézve nem tudnak véleményt mondani. S valóban én is töké

letesen meg vagyok győződve, hogy tisztább választás nem történt az országban, mint a makói, s ezt saját 
tapasztalásomból és becsületemre állithatom.. 

A vizsgálatnak mindig kell tárgyának lenni; de azok , miket Madarász képviselőtársunk előadott, 
nem lehetnek vizsgálat tárgyai. Ö ugyanis először azt állítja, hogy meg kell vizsgálni, a szavazók közé váj
jon valóban jöttek-e be olyanok, kik választói képességgel nem birnak. 

Énjeién levén a központi bizottmányban, felelhetek arról, hogy Návay Tamás részére sérelmes 
visszautasítás mindössze talán kettő adatott be. Megjegyzendő ugyanis , hogy az egész értelmiség, vala
mennyi megyei és városi tisztviselő, valamennyi ügyvéd, valamennyi egyházi elöljáró mind Návay Tamás 
részén volt, mig az ellenfél részén csak néhányan voltak a kaputos osztályból, kiknek életét különösen az 

bélyegzi, hogy a forradalom után — midőn a legszomorúbb állapotban voltunk — gázolták és zsebelték a 
hazát s az értelmiségből csak néhányan, kik föl voltak ingerelve azért, mert mindnyájan 400—500 ftos hi
vatalt nem nyertek. 

Ha valaki sértve érezte volna magát, mindjárt a hely szinén lett volna útja módja azt előadni: mi 
azonban nem történt. 

A másik részről még egy harmadik ellenvetés is tétetet t , mely azonban maga a követjelölt ellen 
képez némi kifogást s ide nem tartozik. 

A második sérelmet illetőleg, hogy olyanok is vétettek be az összeirók által a választók közé, kik
nek nincs joguk: arra nézve is ott lett volna helye az orvoslásnak. 

A mi Madarász ur azon állítását illeti, hogy nem tartott folytonosan az összeírás, — a dolog ugy 
áll, hogy a törvény megszabja ugyan, mikép mindennap kell ülést tartani az összeíró választmánynak, s ez 
a fönnforgó esetben az első napokban együtt is ült reggeltől délig, déltől estig; de látván, hogy nem jelenti 
magát senki, később délután nem ült össze; az utolsó napokban azonban megint egész nap együtt ült. Az 
nincs a törvényben megszabva, mennyi ideig kell a választmánynak naponkint együtt lennie és a törvény 
csak azt határozza, hogy mindennap kell ülést tartani. — Ha sérelem történendett , különben is ott lett 
volna helyén azt előadni. 

Képv. ház napi. I. köt. +•*• 
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Annál fogva azt mondom, hogy e részben sincs tárgya a vizsgálatnak, meg levén az ebbeli vád 
czáfolva azáltal, hogy a központi bizottmánynál senki sem jelenté magát. 

Ha volna ok a vizsgálatra, az legfölebb az lenne, hogy 844-en irták alá a panaszt. De nézzük meg 
az aláírásokat ; ezek összeragasztott czédulákból állanak, melyekkel bejárták a várost, hogy aláírják. S 
miután a megválasztott képviselőnek annyi érdemei vannak, nem lehetett máskép elidegeniteni a közönsé
get tőle, — a midőn az összes hazai értelmiség kívánsága volt, hogy megválasztassék — mint oly fogások
kal, a minőkkel a népet a helyett hogy felvilágosították volna, félrevezették, például mondván, hogy az ország
gyűlés csak azért tartatik, hogy a tiszai töltést kik készítsék. 

Az aláírásokról a számok összevetése is mutatja, hogy hamisak. A beírt választó 1041, s ez alá
írókkal már volna 1248. 

Kötelességem volt felszólalni, miután a korteskedésnél az én nevem is előfordul s kénytelen vol
tam némi felvilágosítást nyújtani. A korteskedés tehát csak abból állott, hogy nevem napján látogatóim 
voltak. 

Nyáry Pál : Az 1848-dik V-dik törvényczikk minden pontjában meg van különböztetve az eljárás 
a szavazatjoggal bírók összeírását illetőleg, azon eljárástól, mely egyenesen a követválasztásra vonatkozik. 
Ezen utóbbi eljárás tartozik legközelebb a ház mint első bíró teendői közé. Az elsőre nézve pedig a törvény 
ugy rendelkezik, hogy minden hatoságnál a választásra központi bizottmány neveztessék ki, a hol minden a 
választásnál előforduló panaszok előterjesztessenek. A választás elleni kifogás a ház elé csak akkor tarto
zik, ha bebizonyul, hogy a központi bizottmány elé terjesztetett folyamodás ezáltal tekintetbe nem véte
tett. A 18. §. így szól (fölolvassa); a 19. §. pedig így hangzik (fölolvassa). Miután e törvények szabályul 
szolgálnak, én azt hiszem, hogy azon esetet, midőn olyanok Írattak be, kik szavazattal nem bírnak, csak ak
kor vehetné a ház figyelembe, ha bebizonyulna , hogy az illetők a központi bizottmányhoz folyamodtak, 
de onnan elmozdittattak. 

Miután ez eset itt nem fordul elő, azt tartom, hogy az osztály véleményét helyeselhetjük. (Atalános 
helyeslés, fölkiáltások : szavazzunk!) 

Elnök: Az osztály véleménye az volt, hogy Návay Tamás igazolt követnek tekintessék. A kik tehát 
az osztály véleményét pártolják, méltóztassanak fölállani. (Fölállás után.) Miután igen nagy többség az 
osztály véleménye mellett van, Navay Tamás választását a ház igazoltnak tekinti. (Helyes.) 

Olvastatnak a Vidacs János Torontálmegye bánát-komlósi kerületi képviselőnek megválasztatását 
tárgyazó iratok. 

Elnök: Az iratok föl levén olvasva, Rónay követ úr nyilatkozni kivan, 
Rónay János : Tisztelt ház ! Jelen esetben kétféle folyamodvány van ; az egyik folyamodványban 

azok részéről foglaltatik a panasz , kik törvényes jogaiktól e választásnál elüttettek ; a másik folyamod
ványban pedig panasz foglaltatik azok részéről, kik ugyanezen követválasztásnál támadt zavargások miatt 
megfutamodván, haza menni kénytelenek voltak. Én csak az elsőre nézve kívánok egy pár megjegyzést 
tenni ; mert ugy látom, hogy nékünk, mint a törvény őreinek arra kell itt főleg ügyelnünk, hogy 
mindazok, kik választási joggal fölruházva voltak, választási jogukat gyakorolhatták-e ? és hogy
ha attól elmozdittattak, meg tettek-e minden lépést azon választási joguk gyakorolhatására ? Itten 5 
mind magyar ajkú kertész-község, elmozdíttatott az összeíró küldöttség által szavazati jogától, és vájjon 
a törvény értelme szerint folyamodtak-e a középponti bizottmányhoz, és kérték-e maguknak a törvény ér
telme szerint szavazati jogukat megadatni ? s a központi bizottmány megadta-e nekik szavazati jogukat ? 
Mind ez ha kétes volna is, tény az, hogy midőn a követválasztás ezen szent jogának gyakorlására 393-an 
megjelentek, ott az elnök őket ezen joguktól elütötte, és így 393 szavazati jogképes a választásban részt 
nem vett. Én tehát itt, a vizsgálatnak helyét nem látom azért, mert a történtek valósága az iratokból tisz
tán kiderül ; itt van a megye központi bizottmányának jegyzőkönyve, itt a választási elnöknek saját 
pecsétje alatt kiadott bizonyítványa, melyek az általam fölhozottakat bizonyítják. Nekünk mint a törvény 
őreinek, nem hogy 393 választásra jogosultakat nem szabad megfosztanunk jogaiktól, de kettőt, sőt egyet 
sem szabad. Ugyan azért, miután itt nagy sérelem történt, nem látok más módot, mint azt, hogy miután 
a törvények nem tartattak meg, uj választás rendeltessék. I t t még az is előfordul, hogy ezen választásnál 
akkor, midőn az első zavar megtörtént, az egyik félnek 350, a másiknak pedig csak 80 szavazata volt. 
Azon helységek, melyek távolabb voltak a választási helytől, legelőször szavaztak és kik a választási kö
rülményeket ismerik, tudják azt, hogy Bánát-Komlós mezővárosában délután 3 órakor történvén a szava
zás , a német ajkú községek miután megtámadtattak, nem tanúsítottak nagy vitézséget, hanem kocsijukra 
ülvén, haza szaladtak, és igy csak 5 község tett a jegyzőkönyvben óvást az iránt, hogy szavazatától meg
fosztatott. Ugy gondolom tehát, hogy a tisztelt ház nem fogja kívánni, miszerint egy választó kerületben 
11 község szavazás nélkül maradjon. 

Hiszem is, hogy érdemes követtársunk maga is inkább fogja itt állását méltányolni akkor, midőn 
az egész választó közönség bizalmával fog megjelenhetni, mint akkor, midőn az ország előtt beismerve 
van, hogy megválasztatásánál a törvény értelmében följogosított 393 választó szavazati jogától elmozdít
tatott. 

Bobori Károly : Tisztelt ház ! Mindazok ellen, miket előttem szóló követtársam előadott, s mind 
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annak ellenére, mit a IV.-dik osztály véleményében előadott, én részemről e választást nem csak nem 
megsemmisítendőnek, hanem minden vizsgálat alól felmentendőnek állítom. — Mindenek előtt mi a dula
kodást illeti, mint a jegyzőkönyvben olvasható, ez oly csekély volt, hogy még a választási elnök is, ki a 
történt jelentésre annak színhelyére kiment, abból semmit észre nem vehetett. Bizonyítja a jegyzőkönyv, 
hogy a szavazás pillanatig sem szakíttatott félbe, hanem végig folytattatott. Elöadatik a kérvényben, hogy 
megsebesíttetett több ember, — a jegyzőkönyvben ellenben csak egy sebesült említtetik; tehát nem levén 
egyetértés a két előadásban, nem bizonyos, ha történt-e vagy nem, és milyen sérelem ? Mondatik továbbá 
hogy néhány helység a szavazás helyéről félelemből eltávozott. De a jegyzőkönyvből azt is hallottam, 
hogy minekutána az ellenpárt vezérei embereiket ott nem tarthatták, őket haza eresztették, miből minden 
esetre kitűnik, hogy a Hertelendy-párt feleinek állása nem volt szabad, hanem vezéreitől függő. Hogy a 
félelemre, melyből eltávoztak légyen, elegendő ok nem volt, kitűnik tisztán az apócsiak bizonyítványából, mely
ben mondják, hogy ők megjelentek ugyan a választásra, de szavazásra nem bocsáttattak ; tehát nem fél
tek. Vannak, mint hallottuk, két vagy három más helységnek is bizonyítványai ugyanazon szavakkal írot
tak, melyek lakosai szintén jelen voltak és nem féltek; tehát nem volt olyan nagyon félelmes a helyzet— 
Mi azt. illeti, hogy némely helységek szavazásra nem bocsáttattak : e felett azt mondja a törvény betűje, 
(28. §.) „A választásnál szavazati joggal csak azok birnak, kik a választóknak kerületenkint készítendő 
összeírásában foglaltatnak" ; — de ezek az összeírásban nem foglaltattak, tehát hogy nem szavazhattak — 
nem Vidacs pártján volt a hiba. (Igaz, halljuk.) 

Némelyek nagy fontosságot helyeznek abban, hogy midőn a tolongás történt , Vidacs részén még 
sokkal kevesebb volt a szavazat, mint Hertelendyén. Én ebben semmit sem látok ; miután először a ki
sebb távol eső helységek bocsáttattak szavazásra, utoljára pedig a nagyobb helységek és a főhely. A ki
sebb helységek mind Hertelendyre szavaztak, azért volt ennek először több szavazata ; a nagyobb helysé
gek és a főhely egészen Vidacsra szavazott, azért ennek pártja utóbb győzött. 

Tehát azok, kik jelen voltak, nem féltek, — a dulongás a választás közben nem volt oly nagy, hogy 
a választási elnök által észrevehető lett volna, esnem Vidacs pártja volt a hibás, hogy némely helységek 
szavazásra nem bocsáttattak ; ugyanis ezen helységek lakosai csak haszonbérlő kertészek, a törvény 
pedig azokat teszi szavazat képesekké, kik saját földbirtokukból képesek 100 ft. biztos jövedelmet ki
mutatni. 

Én tehát épen nem látom át, miért kellene megsemmisítést vagy vizsgálatot rendelni ezen ügyben, 
sőt rendben levén a jegyzőkönyv — a torvény betűje szerint, ezen választást törvényesnek nyilatkoztatni 
és Vidacs Jánost egyszerűen igazoltatni kérem ! 

Halász Boldizsár : Én a jelen esetet azok közé sorozom, hol, midőn a kisebbség látván azt, hogy 
ezélt nem érhet, a többség által választott képviselőnek igazolását minden módon nehezíteni vagy kelle
metlenné tenni törekszik. Én azt, hogy némelyek a szavazatszedő helyről eltávoztak, csak ürügynek né
zem ; mert igaz az, mit Batthyányi gróf mondott, hogy oly komoly verekedés nem volt, mely által gátolva 
lett volna a szavazatszedés ; a mit a jegyzőkönyv is bizonyít ; és ugy hiszem, ha a kisebbség látta volna, 
hogy áthatol, nem távozott volna el. Az osztály arra alapítja véleményét, hogy föl nem teheti azt, hogy 
350 ember, kik a többséget képezték 50 ellen kezdje el a verekedést, szavazás végén tűnhetvén ki csak a 
többség. — Ez szerintem nem áll, mert rendesen minden párt erejét előre meg szokta számítani, és lát
ván, hogy kezdetben 350-en vannak, de utóbb kisebbségben lesznek, ürügyet szokott keresni arra, hogy a 
többségnek választása meghiúsittassék ; — ennélfogva Vidacsot igazoltnak kérem tekintetni. 

Vajay Károly : A ház két részre van oszolva. Egyik rész azért kívánja megsemmisíteni a 
a választást, mert verekedés v o l t ; a másik rész, mert 8 község nem szavazott. A választási jegyző
könyv által tökéletesen be van bizony tva, hogy verekedés nem történt, legalább nem oly mérvben, mely 
a választást megszakithatá, sőt még az is be van bizonyítva, hogy a választás csendben és rendben, meg
szakítás nélkülment végbe, és lett befejezve is ; s így indok a választás megsemmisítésére egyátalában nem 
forog fenn. — Igaz az, hogy 8 község nem gyakorolta szavazati jogát, de midőn mint bírák Ítélünk, kér
deznünk kell : miért nem gyakorolták ezen jogukat? Csak imént hasonló esetben 884 ember folyamodványa 
félretétetett azért, mert nem gyakorolták szavazati jogukat, mert önkényt hagyták-el a választás színhe
lyét. A jelen esetben csak 398 ember nem voksolt, miért ? mert a választási ívben választási képességgel 
biroknak kimondva nem voltak, s igy átalában törvényes ok arra, hogy Vidacs János választása megsem
misíttessék fönn nemforogván, öt egyszerűen igazoltul tekintendőnek vélem. (Szavazzunk !) 

Szilágyi Virgil : Én azt tartom, ha a ház constituálásánál eddig a legnagyobb szigorral jártunk-el, 
e szigort ezentúl is folytatni fogjuk ,• de azt is hiszem és tudom, hogy ha a szigor indokolva nincs, az a jó 
ügynek hasznára soha sem válik. Kétséget nem szenved, hogy a követválasztások körül ott, hol a kisebb
ség részéről valamely panasz adatik elő, ha a panasz indokolva van, nem tagadhatja meg a ház, hogy a 
kisebbség megnyugtatására vizsgálatot rendeljen ; de másrészről ott, hol ilyen panasz nem indokoltatott, 
a vizsgálat elrendelése annyit tesz, mint a többséget kitenni vizsgálatok általi oly zaklatásoknak, melyet 
ez nem érdemel. Ott és oly választásoknál, hol vesztegetések történtek és erre nézve bizonyítékok forog
nak fönn, legalább a vizsgálatot mindig el kell rendelnünk, mert a vesztegetés oly mételyt képezne köz
életünkben, melyet a legnagyobb szigorral kell kiirtanunk. Más tekintet alá jő a verekedések miatti pa
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nász, kivált ha ez a jelen esethez hasonló csekélyebbszerü czivakodási esetet tartalmaz. Ha minden ily 
egyes esetben vizsgálatot rendelünk, következése az lesz, hogy a mely párt magát kisebbségben érzi, vala
mely szándékosan előidézett összezördülési ürügy alatt a választástól visszavonul és a többség vizsgálat 
általi zaklatását, ezzeli boszantását valamely alaptalan panaszszal mindig kieszközölheti. Én ettől a több
séget óni kivánom. A verekedés miatti fönnforgó panasz, melyet a bukott jelöltnek pártja adott be, egé
szen alaptalan. Nagyobb figyelmet érdemel azon panasz, mely szerint több választó szavazati jogától fosz
tatott meg. Én nem bocsátkozom azon kérdés fölötti vitatkozásba, vájjon azok, kik panaszkodnak, csak
ugyan birtak-e a törvény értelmében szavazatjoggal ; az összeíró bizottmány a haszonbéres kertészektől 
megtagadta a szavazás jogát, a központi bizottmány azonban őket szavazatjoggal fölruházandónak ítélte ; 
helyesen-e vagy helytelenül az itt nem kérdés, kérdés csak az, vájjon azok, kik a választói összeírásban 
bennfoglaltattak, voltak-e gátolva joguk gyakorlatában. A helyszínén történt czivakodás miatt — az igaz 
— a panaszkodók óvást igtattak a jegyzőkönyvbe, melyből azonban kitűnik, hogy a választás folyama leg-
kevésbbé sem volt háborítva vagy félbeszakasztva. De vájjon a panaszkodók mi lépést tettek a miatt, hogy 
a központi bizottmány által megadott szavazatjogot gyakorolják ? követelték-e a szavazatra bocsáttatást, 
vagy tiltakoztak-e elutasittatásuk ellen ? ha csakugyan igaz volna, hogy elutasíttattak. A választói jegy
zőkönyvbe igtatott óvásban erről semmi sínes. A választási elnök bizonyítványában mondatik, miszerint 
őket azért nem bocsátotta szavazásra, mivel nem tudta, hogy a központi bizottmány által szavazatjoggal 
utólag fölruháztattak. Azonban ha figyelemmel vagyunk arra, mi az elnök bizonyítványából szintén kitű
nik, hogy öt . i. azonnal lépést tett a központi választmány jegyzökönyvének elökeritésére, és ha figyelemmel 
vagyunk arra, hogy ezen jeg}?zökönyv délután 3 órakor már az elnök kezénél levén, általa azok, kik 3 óra
kor jelen voltak és igényelték a szavazatjog gyakorolhatását, szavazásra bocsáttattak, tekintve azt is, hogy 
a szavazás estéli 7 i/i óráig tartván, 3-tól 7-ig a panaszkodók kényelmesen szavazhattak volna, ha főnö
keik indítására már előbb önkényt el nem hagyják a választási helyet : én ezen választást a törvénynyel 
teljesen megegyezőnek tartom, s Vidacs Jánost igazoltnak kivánom tekintetni. 

Csiky Sándor : Előre kell bocsátanom, hogy én is azon véleményben vagyok, mikép Vidacs János 
követtársunkat igazolt képviselőnek kell elismernünk. Panaszt leginkább két okból hallottam ellene föl
említtetni. Az első, hogy verekedés volt. Már elö volt adva és kellő világosságra derítve, mikép azon ve
rekedés, mely a választáskor előfordult, nem olyan volt, mely átalános zavart idézett volna elö ; mert itt 
egy embernek megszuratása és egynek megveretése említtetik ; és igy, ha egy embernek megvérezése, 
vagy két ember közt támadt veszekedés elég indoknak tekintetik arra, hogy a választást megsemmisítni 
vagy elhalasztani lehet és kell : akkor a hazában soha választást tartani nem lehetne; mert a kisebbségnek 
mindig érdekében állván az, hogy a választás elhalasztassék, ahhoz képest majd találna oly módot, mely által 
taktikából ily verekedést előidézzen a későbben többségre vergődés és uj választásnak reményében. Most az a 
kérdés, vájjon életveszély és a személyes bátorság megháboritása nélkül lehetett-e itt a szavazást folytatni ? 
A jegyzőkönyvből kiderül, hogy az elnök elment a választók közé és fölszólította őket csendes maguktar
tására, ugy hogy minden békével folyt a szavazás és a választók szavazni képesek voltak és szavaztak is 
egész nyugodalommal esti 7 '/, óráig. I t t tehát verekedés nem lévén : a választást akár megsemmisíteni, 
akár iránta vizsgálatot rendelni nem lehet A másik ok, mely fólemlittetik az, hogy 353 szavazó választási 
jogának gyakorlatától elzáratott. Ez oly dolog, mely a központi választmányhoz tartozik és melyet annak 
idejében kellett volna bejelenteni ; ez azonban meg nem történt, a törvény rendeletének tehát e részben is 
elég volt téve ; mert az 1848-dik 5-dik törvényezikk 18 és 19 §. azt mondja, — miként azoknak, kik mint 
szavazók bejegyeztettek, névjegyzéke több napon át a választás helyén kiteendő azért, hogy ha vala
kinek valamely választónak bejegyzett egyén, akár személye akár választási képessége iránt észrevételei 
volnának, azokat megtehesse, és akkor, midőn azon észrevételek a középponti választmány előtt megtétet
tek és ez az ügyet megvizsgálván, kimondja, hogy a panasz alaptalan : szavazhat bátran minden szavazó; 

— de itt ez nem történt meg. I t t az összeíró választmány a mint el nem fogadta a szavazatképességet és 
azt be nem jegyezte, az illetők a középponti választmányhoz folyamodtak ugyan, s ez nekik állítólag a 
voksot meg is adta, de ebbeli határozata nem volt a választó bizottmánynyal közölve. Helyesen csele
kedett tehát az elnök, hogy nekik szavazatot nem adott, mert ha adott volna, akkor törvény ellen cseleke
dett volna. En tehát Vidacs Jánost igazolt képviselőnek kivánom tekintetni. (Zaj. Szavazzunk !) 

Elnök : Kötelességünk mindenkit kihallgatni. (Halljuk!) 
Nyáry Pál: Igen csodálkozom azon, hogy midőn codificált törvényeink vannak , nem azok ren

delkezéséhez tartjuk magunkat a végre, hogy némely nehézségeket megfejtsünk. Emlékeztetem a tisztelt 
házat, hogy itt két eset fordul elő, és két részre oszlik a panasz. Az egyik az, hogy a választók erőszakkal 
gátoltattak a szavazásban. Azt gondolom, az egyátalaban nincs bebizonyítva, hogy erőszak jött volna 
közbe, oly erőszak, mely által a választók gátolva lettek volna a szavazás gyakorlatában. A másik panasz, 
mely ennél sokkal fontosabb, abból áll, hogy azon 300 néhány szavazó, kik az összeíró bizottmány által 
nem voltak szavazatképeseknek nyilvánítva, de a törvény rendelete szerint föl voltak jogositva, és a köz
ponti bizottmánynak is be voltak jelentve : hogy ezek — ámbár a központi bizottmány őket képeseknek 
nyilvánította — nem bocsáttattak szavazatra. — I t t ezen esetben ki kell jelentenem azt, hogy ezen dolog 
egyenesen a választási elnököt illeti. I t t a választás helyessége mellett a körülmények és a választási 
elnök magatartása bizonyítanak. Az elnök ugyan is azt mondja, hogy nem bocsátotta az említett választó-
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kat a szavazáshoz, mert reájok nézve nem volt a törvénynek elég téve. A törvény pedig azt rendeli, hogy 
a középponti bizottmány megvizsgálja a bemutatott összeírásokat, s megvizsgálja különösen azoknak név
jegyzékét, a kik az összeíró bizottmány által mint képesek nem írattak b e ; s azon esetben, ha ezeket a bi
zottmány képeseknek találja, utánuk jegyzi e jogot a választóképeseknek és aláírás végett kiadja a vá
lasztási elnöknek. A választási elnök itt azt mondja, hogy az említett választók igen is össze voltak irva, 
de a központi bizottmány határozatáról ő nem volt értesítve, a mi másképen nem történhetett , mint hogy a 
fölvetteknek neveit a bizottmány beírván, azt az elnök és jegyző nem hitelesítette. Most tehát csak arról 
lehet kérdés, hogy vájjon a ház, miután a nehézségre a választási elnök megfelel, méltóztatik-e ezen 
dolgot vizsgálat tárgyává tenni vagy nem ? — miután ezt nem lehet másnak tekinteni, mint puszta fo
gásnak, a ház csak nem fogja magát oda vezettetni, hogy a választási elnök ellen rendeljen el vizsgálatot. 
Én tehát Vidacs Jánost igazoltatni kívánom. 

Gróf Károlyi Ede: Az első folyamodásból mindjárt kitűnik, hogy itt semmi erőszakról nincsen 
szó, — és ez indok vezérel engemet kijelenteni, miszerint nem tartom érvényes panasznak az olyat , mely 
akkor tétetik, midőn egy párt minden szavazó lajstromban bejegyzett szavazója 300-an túl beadta szava
zatát akkor, midőn az ellenpártnak még csak 50 szavazata volt; — de különben is a szavazást erőszakosan 
gátoló ürügy alatt óvást tenni — főkép midőn a szavazás nem betüsorozatban, de épen a panaszló pár t 
elsőbbségével történt — oly tény, melyet alaposan indokolni nem lehet. 

Mi pedig a szavazás jogos eljárását illeti, itt kettős a kérdés. Az első az, törvénytelen-e az adott 
szavazási jog? A második, vájjon hibás-e a bizottmány eljárása? Többé kevésbbé mindnyájan ismerjük a 
körülményeket. A törvény tisztán azt mondja, hogy 100 forint jövedelem, földbirtok vagy töke szükséges 
a választási képességre. A kertészekről pedig tudjuk, hogy azoknak jövedelme a legbizonytalanabb, to
vábbá itt se tökéről, se földbirtokról nem lehet szó ; hanem csak haszonbérről. Mind ezek ugyan határo
zathozatalra indokok nem lehetnek, mert e kérdés a bizottmányt illeti; de azért nem kis ok azon benső 
meggyőződésre, mikép jogából ki nem záratott senki. — A másik a bizottmány hibás eljárása , ezt eléggé 
szintén nem látom indokolva, mert azon amúgy is kétes jogú szavazólajstrom anyagi okból történt elkésés 
miatti nem használtatása nem elegendő ok arra, hogy a már elég sajnosán eddig is eléggé ingatott külön
böző nemzetiségek közötti súrlódások újra előidéztessenek. Mit is mellőzni óhajtván: Vidacs János kép
viselőt igazoltnak tekinteni kívánom. 

Burián Imre: Az én véleményem sőt meggyőződésem az, hogy itt nem egyedül okadatolt petitiók, 
hanem terjesen meggyőző tények állanak előttünk, melyek Vidacs Jánosnak képviselővé választását tel
jesen törvénytelennek mondják. Törvénytelen pedig ezen választás azért, mert 1-ször a választásnál vere
kedés történt; ezt maga az elnök említi; említi ezt egy szolgabíró esküdt társával együtt, kinek hitelességét 
semminek tekinteni nem lehet. Egyébiránt azt mondja az elnök, hogy oly zavarok történtek, mint a jegy
zőkönyv is érinti, melyek miatt ö a választást felfüggesztette, s elment a választók közé s rendet csinált. 
Igenis, ő oda ment, és míg oda érkezett, addig már a csend helyreállott — meglehet; — de a szolgabiró 
azt mondja, hogy amint kezdődött a verekedés, és vérengzés történt, több helység választói szekerekre 
ültek s eltávoztak. Meglehet, hogy az elnök már akkor érkezett oda, midőn már a többiek elmentek, s a 
győztes pár maradt ott továbbra is békében, mely az ellenpártot elűzte és szétkergette. Ez a verekedésre 
nézve. Hanem ez nem annyira lényeges. Lényeges azonban a másik kérdés, tudniillik az, hogy azon vá
lasztók, kik a központi bizottmány által választóképeseknek elismertettek, szavazásra nem bocsáttattak. 
Azt gondolom, hogy mi a népképviselet alapján választattunk ide képviselőkké. Nekünk tehát a népkép
viseletet tiszteletben kell tartanunk, és mindazon választókat, kik választói képességgel birnak s a válasz
tástól elüttettek, kötelességünk védelmezni. (Helyeslés.) Ennélfogva miután a jegyzőkönyv is azt mondja, 
hogy ők ugyan magokat jelentették a választás helyén, de a választási elnök azért, hogy a központi bizott
mány hibát követett el, őket utólagosan jegyzőkönyvbe be nem irta s a törvény szigorával élve, őket sza
vazásra nem bocsátotta, — azt gondolom, hogy a központi választmány ily nagyszerű, ily vastag hibája 
miatt 393 szavazót a szavazástól elüttetni nem lehet. Ezt mi semmikép sem ignorálhatjuk, azért én egye
nesen — miután a tények a törvénytelen választást világossá teszik — Vidacs János választatását törvény
telennek kívánom tekinteni. (Maradjon!) 

Szabó György: Ha az utánam következő képviselők a szólástól elállanak, úgy én is elállók. (Föl
kiáltások : szavazzunk!) Én különben is Vidacs János képviselővé választatását igazoltnak tekintem , s e 
részben előttem szóló Nyáry Pál képviselőnek nyilatkozatát pártolom. 

B. Liptay Béla: Megvallom, megdöbbenve hallottam it t annak megemlítését, mintha az erőszakos
kodás, mely a jelen esetnél történt, azért nem volna figyelemreméltó, mert halottak nem hullottak el, s 
nagyobb sérelmezések vagy vérengzések nem történtek. Nézetem szerint, ha hadi ítélő törvényszék vol
nánk, meg tudnám fogni, s érteném, hogy gyávák irányában nem viseltetünk rokonszenvvel — hanem — 
(Közbeszólások: szavazzunk! — szóló a zaj miatt beszédét tovább nem folytatja.) 

Dániel Pál: Nem nagy súlyt fektetek a verekedési esetre; hanem nagyobbat arra, hogy 393 választó 
választási joga gyakorlatától megfosztatott. A dolog úgy áll, mint Nyáry Pál képviselő ur monda, hogy 
t.i. az összeíró bizottmány elutasította a kertész-községbelieket az összeírástól, kik azután a központi bizott
mányhoz folyamodtak, ez megadván nekik a szavazati jogot, nevüket a választási lajstromba iktatni ren
delte , azonban ezen határozatot végrehajtani elfelejtették. Ebből nem az következik, mit Nyáry Pál ur 

Képv. ház napi. I. köt. 12 



46 X. ülés 1861. april 24-kén. 

mondott, hogy meg kellett az illetőket fosztani választási joguktól, hanem az, hogyha történt tévedés vagy 
hiba, akkor a háznak kötelessége azt orvosolni, és felügyelni arra , hogy választási legszentebb jogától 
senki meg ne fosztassék. Én tehát a választást érvénytelennek kívánom nyilvánítani. (Fölkiáltások: sza
vazzunk !) 

Elnök: Mindenekelőtt a kérdésre nézve óhajtanék tisztába jönni. Kétfelé ágaztak a vélemények. 
(Fölkiáltások: három felé!) A nyilatkozatok csak kétfelé ágaztak: Vidacs János képviselő ur választásá
nak igazolására egy részről, másrészről annak megsemmisítésére A harmadik vélemény az, melyet az osz
tály terjesztett elő, de itt pártolva nem volt, hogy t. i. vizsgálat rendeltessék el. Első kérdés lenne tehát a 
szabályok szerint; áll-e az osztály véleménye vagy nem? Tisztában óhajtok a kérdéssel lenni, hogy szava
zás után iránta észrevétel ne legyen. (Helyes!) Ismétlem tehát, az első kérdést: áll-e az osztály véleménye 
vagy nem ? ha az 03ztály véleménye netalán állana, minden további szavazás fölösleges; ha pedig nem áll 
akkor a kérdés az lesz: igazolás-e vagy megsemmisítés? Ha a kérdéseknek ezen sorozatában méltóztatnak 
megnyugodni, akkor szavazzunk; és először méltóztassanak fölállani azok, kik az osztály véleménye mellett 
vannak. 

Szabó György: A kérdéshez kívánok szólani. A kérdést szerintem ugy kell föltenni, hogy a legna
gyobb legyen az első kérdés. — (Közbeszólások; szavazzunk!) 

Nyári Pál: Nekem a kérdésre nézve van észrevételem. A kérdés nem lehet egyszerre három, ha
nem csak kettő, melyekre t. *. igennel vagy nemmel lehessen felelni. En tehát első kérdésül azt gondolnám 
föltétetni: igazoltatik-e vagy nem ? és ha a többség nemre szavazott vagyis arra, hogy a képviselő nem iga
zoltatik, akkor kell azon kérdésre szavazni: vájjon vizsgálat rendeltetik-e el, vagy nem? 

Dániel Pál: Én azt hiszem, hogy a szabályokhoz kell ragaszkodnunk és elnök ur helyesen jár t el, 
mikor a kérdést akkép constatirozta, hogy először szavazzunk az osztály véleményének el- vagy el nem fo
gadására. A második kérdésre , t. i. hogy igazoltatik-e vagy nem? részemről nem nagy súlyt fektetek, hanem 
miután Rónay János képviselő ur azon inditványt tette, hogy érvénytelenittessék e választás, második kér
désül ezen inditványt kellene kitűzni. (Zaj.) 

Lónyay Menyhért: Elméletileg tökéletes igazsága van Nyáry Pál urnák; de mintán a ház kimon
dotta azt, hogy minden működésében a szabályokat kívánja megtartani, és miután szabályok léteznek, azok 
értelme szerint, az iránt kell szavaznunk, hogy elfogadjuk-e az osztály véleményét vagy nem? (Köz-
helyeslés.) 

Elnök: Méltóztassanak tehát azok fölállani, kik az osztály véleményét helyeslik, melynek véleménye 
az, hogy Vidacs János képviselő ur választására nézve vizsgálat rendeltessék. Ismétlem, méltóztassanak 
fölállani mindazok, kik az osztály véleményét helyeslik. (Fölállás után.) Az osztály véleménye nem fo
gadtatik el. — Most hátra van azon két kérdés, vájjon igazoltatik-e Vidacs képviselő ur választása vagy 
pedig megsemmisittetik? kíván-e ez iránt a tisztelt ház egyenkint szavazni. (Fölállássalakarunk szavazni!) 
Nem jól fejeztem ki magamat, azt akartam mondani, hogy lehet-e e kérdést egyszerre föltenni, vagy pedig 
elválasztva és igy: megsemmisittetik-e a választás vagy nem? és azután következik Nyári képviselő ur vé
leménye szerint a harmadik szavazás. (Zaj.) —A kérdés tehát ez: igazoltatik-e a választás v&gy megsem
misittetik ? (Helyeslés,) Ezekhez képest első kérésem tehát az lenne, hogy azok, kik Vidacs ur választását 
igazoltnak kívánják tekintetni, álljanak föl. (A nagy többség föláll.) — Most azok méltóztassanak fölállani 
kik Vidacs u r megválasztását érvénytelennek kívánják nyilváníttatni. (Kevesen fölállanak.) A ház több
sége tehát Vidacs János képviselő ur megválasztatását igazoltnak kívánja vétetni. (Helyeslés.) — Figyel
met kérek, más tárgy következik. 

Olvastatnak a Gábriel István Abaujmegye göncz-választókerületi képviselő választását tárgyazó ok
iratok. 

Luzsénszky Pál b.: Az egész czikornyás panasz előadásából egyedül azt látom, hogy itt a meghiú
sult kisebbség törekszik a többség ellen. Emlegetik ott, hogy szavaztak mesterlegények, tanulók stb., — 
miért nem sorolják föl azoknak neveit? — másodszor panaszkodnak, hogy verekedés történt, — ez igaz, de 
ki kezdette a verekedést ? a kisebbség, midőn látta a túlnyomó erőt, kövekkel hajigálás által akarta a vá
lasztást megakadályoztatni; ez okból tökéletesen helyeslem a választói kerület elnökének Bárczay János
nak eljárását, ki lá tván, hogy a kisebbséget semmi kérés nem tudja reá birni a voksolásra, elkezdette a 
szavazást; és hogy ellene kifogás ne lehessen, a városbeli elöljáróságot tanúságul odarendelte. —- A panasz 
egyébiránt már az által is megszűnik, mivel 1600 választó közöl 1035 szavazott Gábriel István részére; en
nélfogva őt igazoltnak kívánom kijelentetni. 

Gróf Károlyi Ede: Ha valaki szólhat e tárgyhoz, szólhatok én, mert ezen választó kerület az, hol 
lakom. Abból is kitűnik a panasz helytelensége, hogy nem elébb, hanem csak akkor kezdődtek a zavar
gások, midőn a szavazat 800-on túlment; és úgy hiszem, ha lett volna az illetőknek törvényes kifogásuk, 
az ellen mindjárt eleinte tettek volna óvást; és épen azok, kik a kérvOryt aláírták, már több héttel a vá
lasztás előtt fogtak a korteskedéshez. De kérem a tisztelt házat, itt a szám is figyelembe veendő: 1600 
szavazó volt beirva, 1232 szavazott Gábriel mellett, hol van tehát azon physikai lehetőség, hogy jogtalan 
volna a választás; én is tehát a képviselő urat igazoltnak tekintem. 

Besze János: Ha azon áll í tás, mely a kérvényben fölhozatik, bebizonyítva volna, én rögtön tör
vénytelennek mondanám ki a választást; mert a hol az elnök kitűzi a jelet s voksot kiabálnak számtalanok, 
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az elnök pedig bár kérdezi: akarjátok-e a voksolást? és mégsem bocsátja a választást voksolásra; és mikor 
botokkal verik szét a voksolást sürgető embereket; midőn egypár száz közöl, kik szétveretnek, egynehány 
rendesen oda szokott simulni a győzedelmesekhez (Zaj.) — esedezem alázatosan, minthogy itt a hivatalo
san működök hitök s a törvény ellenére mint párt emberei jelvénj-ekkel jelentek meg és ott a verekedés 
után is működtek akkor, midőn a panaszlók már elmentek, — nem látom a majoritást át; mert tudom, 
hogy szokott az lenni, ha megrémittetik a nép. 800 ember volt Gábriel képviselő ur ellen, ennélfogva 
szükséges, hogy a választás megvizsgáltassák S 

Gróf Csáky Tivadar: Tisztelt ház! Azt hiszem, hogy azon körülmény ál tal , miszerint a választás 
elleni óvás csak akkor történt, mikor Gábriel képviselő urnák már 800 szavazata volt, — bebizonyult az, 
hogy a szavazás minden akadály nélkül be is végeztetett volna és kétségkívül Gábriel nyerte volna atöbb-
séget. De én még azt is szükségesnek tartom e választásnál megjegyezni, hogy a benyújtott panaszban 
indokolva nem látom azt, hogy az itt kérdésben levő képviselő pártja kényszer vagy verekedés által aka
dályozta volna ellenfelét a szavazásban, és ha a választás kezdetekor történt is valami összeütközés, kitet
szik a jegyzőkönyvből, hogy az ingerültség lecsillapodott s rövid idő múlva az elnök Lacsny Vincze pártját 
fölszólította, hogy vegyen részt a szavazásban. Hogy az ellenfél részéről nem voltak emberek, kik átvették 
volna a szavazatot, ez azért történt, mert a párt maga azt tenni nem akarta. Még a panasznak némely ki 
tételeire is lehetne észrevételt mondani. Egyátalában bebizonyítva nincs, hogy szavaztak volna olyanok is^ 
kik szavazási joggal nem bírtak; miután az elnök a választók névsora szerint hívta föl a szavazatképes
séggel bírókat. Nehéz tehát föltenni, hogy oly emberek is szavaztak volna, kik a választók névsorában 
nem foglaltattak s így választási joggal nem bírtak. Ha pedig egy választás alkalmával olyanok is, kiknek 
szavazati joguk nincs, egyik vagy másik párthoz csatlakoznak, ez azt gondolom, olyan dolog, mi mindenütt 
szokott történni, s a választás érvényességére befolyással nincsen. Hogy czigányokat s más eféle kitéte
leket használ a panasz, csodálom; nem tudom ugyanis, hogy a czigánynak vagy bárkinek is , ha választói 
képességgel bir, miért ne volna szavazata ? — A mi pedig a szolgabírót s más megyei tisztviselőket illeti, 
kikről állíttatik, hogy a választás helyére Gábriel-féle jelvényekkel mentek, azt hiszem, a választási hely 
színén alkalmasint mint választók voltak jelen, nem pedig mint tisztviselők; ennek megítélése 
egyébiránt az elnök és a szavazatszedő bizottmány köréhez tartozik. Ha ezek is mint szavazók egyik vagy 
másik képviselőjelöltre adják szavazatukat, ez jogukban á l l , azért panaszt emelni ellenük nem lehet. — 
Mi a pandúrok s csendbiztosok beavatkozását illeti: tudjuk, hogy az, ki verekedésre okot nyújt , nem sze
reti azt bevallani, hanem panaszkodik a másik fél ellen. Hogy pedig egy magyar pandúr a verekedésköz-
beni eljárásnál káromkodik, e fölött úgy hiszem senki sem fog csodálkozni. — Mindezeknélfogva az itt föl
hozottak, habár szépen vannak is fölhozva, még sem szolgáltatnak elegendő okot arra, hogy a választás 
igazoltnak ne tekintessék : ugyanezért Gábriel képviselő urat igazoltnak kérem tekintetni. (Helyes!) 

Bárczay Albert: Kénytelen vagyok Besze képviselő társamnak azon ellenmondására, miszerint 
800-an folyamodtak, azt megjegyezni, hogy csak 20-an folyamodtak; s előttem szóló b. Luzsénszky Pál kép
viselő ur jól fejtette ki, hogy az elégedetlen kisebbség folyamodott a nagy többség ellen, és pedig oly nagy 
többség ellen; hol 1600 és néhány választó volt összeirva, s noha mind nem jelentek meg, mégis a mintegy 
1400 megjelentek közöl is Gábriel István képviselő ur átalános többséget nyert. De ezeket bár miként tör
tént is a választás, mellőzve, ha a bennünket kötelező házszabályokból indulunk ki, miként ítélhetünk? A 
házszabályok 10. §-a ezt mondja: „Panaszt csak az illető választókerületi követjelöltek vagy választók s 
egyedül írásban tehetnek, s az csak úgy vétetik figyelembe, ha indokolva van. Már kérem tisztelt képvi
selőház, ily okadat a panaszban egy sincs: véleményem tehát oda megy ki, miszerint Gábriel képviselő ur 
választása igazolandó. (Szavazzunk!) 

Elnök: Kíván a tisztelt ház szavazni ? (Minden oldalról: igen!) Méltóztassanak tehát fölállani azok, 
kik az osztály véleményét pártolják. (A nagy többség föláll). Gábriel képviselő ur tehát igazoltnak tekin
tetik. (Helyes!) 

Ezzel az ülés d. u. 1 órakor feloszlott. 

12* 
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XI. 

O R S Z Á G O S Ü L É S 
apri l 2 5 - é n d. e. 10 órakor . 

Elnök: A mai ülés jegyyökönyvét Csengeri jegyző u r fogja vezetni; a szolókat pedig Tanárky 
jegyző ur jegyezi. Következik a tegnapi ülés jegyző könyvének hitelesítése. 

R é v é s z Imre jegyző felolvassa a f. évi april hó 24-én tartott X-dik ülés jegyzökönyvét, melyre 
semmi észrevétel nem tétetett. 

Elnök: Jelentem, hogy időközben némely iratok érkeztek hozzám, u. m. Balogh János képviselő u r 
beadványa, melyben megválasztatása tenyere vonatkozó némely adatok figyelembe vételét kéri. Midőn az 
illető osztály jelentése elöforduland , be fogom mutatni ezt a tisztelt háznak. Beadatott továbbá szabad 
kir. Posonyvárosának az iránti kérelemlevele, hogy a Dunán inneni kerületi itélö tábla Posonyvárosába 
helyeztessék. Ez a kérvény-bizottmányhoz fog adatni. — Végre jelentem, hogy a naplóbiráló választmány 
tegnap összejővén, azon sort, mely szerint tagjai a naplót bírálni fogják, magok közt megállapították, egy
szersmind báró Podmanitzky Frigyes alelnök urat kérvén fel, hogy ezen munka rendes folyamára fel
ügyelni szíveskedjék. Az érdemes bíráló tagokat tehát ezennel felszólítom, hogy az illető gyűlésekben a 
tárgyalásokat figyelemmel kisérjék. Ezt csak azért vagyok bátor bejelenteni, hogy b. Podmanitzky Frigyes 
urnák ez iránti felhatalmaztatása a jegyzőkönyvbe beiktattassék. — Most az igazolási előterjesztés fog 
folytattatni. Következik az V-ik osztály véleménye a Vl-ik osztályban levő igazolandó képviselő urak 
megbízó levelei iránt. 

Kubinyi Rudolf osztályelőadó olvassa az V-ik osztály véleményét gróf Batthyányi Zsigmond Zala
megye Szent-Grót kerületebeli képviselő igazolására nézve, melynek folytán Batthyányi gróf igazolt kép
viselőnek kijelentetik. A választási jegyzőkönyv csekély hiányának kipótlása az elnökségre bizatik. 

Olvastatik az osztály-jelentés és egyéb ahhoz tartozó iratok Benczúr Miklós nyíregyházi képviselő 
megválasztatása iránt. Ezen képviselőt az osztály igazoltnak véleményezi. 

Elnök: Az itt felolvasott petitioban tanukra is történik hivatkozás, és azoknak bizonyítványai mu
tattatnak elő. E tekintetben kijelentem, hogy Benczúr Miklós kipviselö irányában beadatott a nyíregy
házi főkapitánynak hivatalos bizonyítványa azon tanuk jelleme, és életmódjára vonatkozólag, melyek szin
tén fel fognak olvastatni. 

Felolvastatnak a tanukhoz intézett kérdő pontok, és az ő ezekre adott vallomásaik, — úgy a tanukra 
vonatkozó főkapitányi bizonyítvány, valamint a megyei központi bizottmánynak is egy nyilatkozata. 

Halász Boldizsár: A beadott panasz három részre oszlik. Az első azt tárgyazza, hogy vesztegetés 
történt; másodszor, nem volt kihirdetve a határnap; harmadszor panaszolják, hogy a szavazásban zsidók 
is vettek részt. Mi a kihirdetés hijányosságát illeti, az meg van czáfolva — mint a központi bizottmány 
bizonyítványából is kitűnik, — az által hogy akihirdetés ha bár nem is a templomban a szószékről, hanem 
a templom előtt megtörtént. Hogy a határnapot a tanyákon is ki kellett volna hirdetni , arra törvény 
nincs; egyébiránt a tanyákról is be szoktak járni a templomba s a kihirdetést meghallhatták volna. Mi a 
vesztegetést illeti, azt mondják: Benczúr emberei a kocsmában ittak s midőn közéjök olyan ment , ki hoz-
zájok nem tartozott, — azt kilökték. Ez nem valami fontos dolog. — Egyátalában a vesztegetés ellenében 
megvan felelve a tanúk részéről önmagok által, kik felvették ugyan a pénzt Benczúr részéről, de mégis 
ellenkezőleg másra szavaztak. A kapitányi hivatal bizonyítványából kitűnik, hogy mily jellemüek voltak a 
t anuk ; de szerintem is jellemtelen ember az, ki bizonyos czélra pénzt vesz fel s azt még is ellenkező czélra 
fordítja. Mi végül a zsidók szavazását illeti, arra nézve azt tartom, hogy miután ezek törvény ellen írattak 
be, azoknak kik e miatt magukat sértve érezték kötelességük lett volna az összeíró bizottmány előt t , vagy 
ha ott igazságot nem nyertek volna a középponti bizottmány előtt ez ellen felszólalni s panaszok orvor-
lását szorgalmazni. Es ha épen azon 29 szavazat hiányával választatott volna is meg Benczúr Miklós kép
viselőnek, akkor is elismerném öt igazoltnak, és pedig annyival inkább, mert ha 170szótöbbségből a 29-et 
leszámítjuk, az absolut többség akkor is Benczúr részén van. — Én tehát öt igazoltnak akarom kijelenteni. 
(Közhelyeslés.) 

Elnök: Tehát Benczúr Miklós igazolt képviselőnek elismertetik. 
Tovább olvastatik ugyan azon osztály jelentése, Miskolczy Károly biharmegyei margitai kerület -

beli képviselő igazolása iránt, mely szerint nevezett képviselő tanácskozási jogának fennhagyása mellett 
vizsgálat lenne elrendelendő. 

Kubinyi Rudolf előadó : Mennyire időközbeni felvilágosítás után a jegyzőkönyvnek egy homályos 
helyét megértettem, kitűnt hogy azon ok, melyre az igazoló bizottmány nagy súlyt helyezett, t. i. hogy a 
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jegyzőkönyvben nem világosan fejezett ki a tollvivö: „a szavazási elnöV helyett a helyettes elnök maga 
helyébe Bárányi Lajost kinevezte", ugy értette az osztály, hogy a szavazást vezérlő elnök távoztával a 
központi bizottmány által kinevezett helyettes elnök maga helyett önhatalmúlag ismét egy harmadik elnö
köt helyettesitett, — nem neveztetvén meg közelebbről az egyén, ebből természetesen nem lehetett kisütni 
azt, hogy a helyettes elnök maga helyébe nem elnököt hanem szavazat szedő biztost nevezett k i , mert ő 
korábban az elnök alatt mint szavazat szedő bizottmányi tag működött. E szerint tehát azon ok, melyre a 
súly fektettetett, elenyészik. 

Csengery Antal: Én úgy látom, hogy a felolvasott folyamodást aláirók számarendkivüli nagy és ez 
nagy súlylyal birhat a ház előtt; azonban magából a folyamodványból kitetszik, hogy az aláírások között 
többféle egyének nevei vannak össze zavarva nevezetesen: 

1-ször. Vannak olyanok, kik össze sem voltak irva, kik tehát sérelmük orvosoltatását nem itt ke
reshették, hanem a kiknek a megye középponti bizottmányánál kellett volna sérelmüket orvosoltatni. 

2-szor. Vannak olyanok, kik össze voltak ugyan irva, de a választás helyén meg nem jelentek, és 
ez által jogaik gyakorlatától önkényt lemondottak. 

3 szór. Vannak olyanok, kik a szavaztató küldöttség állítólagos biztosítása folytán más nap akartak 
szavazni. És csak ez utóbbiak egyedül azok, kiknek panaszukat tekintetbe lehet venni. Ezek a választási 
jegyzőkönyv szerint, 1-ször azt panaszolják, hogy nem jelenhettek meg a választáson, mert távol eső köz
ségekben laknak; azonban a választási jegyzőkönyvből kitűnik, hogy a szavazás példátlan lassúsággal foly
tattatott esti 6 óráig, iigy hogy a szavazók a legtávolabb vidékekről is megérkezhettek volna. 2-szor pa
naszolják azt, hogy a hosszas szavazás alatt a szavaztató bizottmányi elnök eltávozott, és maga helyett 
mást helyettesített; azonban ezen félreértés melyre legtöbb súly fektettetett az osztály előadója által, épen 
most világosíttatott fel akkint, hogy a helyettes elnök maga helyett nem más elnököt, hanem egy szavazat
szedö ellenőrt helyettesített. Ezen legfőbb indok tehát elenyészik. Azt mondják továbbá, hogy a szavazás 
alatt egy puska sült e l ; de magok sem állítják azt, hogy legkisebb összeütközés történt volna. Én úgy va
gyok értesítve, hogy a puskalövés a szolgabíró által rend fenntartás végett oda rendelt pandúrok részéről 
történt, a nélkül, hogy akár egyik akár másik fél megtámadtatott volna. Ezt maguk sem mondták, és ez 
ismét oly állítás, melynek semmi súlya nem lehet, legfelebb azon indokon kivül, melyet az előadó jegyző 
ur felvilágosított. Legfőbb súlya van azon állitásnak, hogy az elnök azzal biztatta a szavazók egy részét, 
hogy a szavazás félbe fog szakíttatni. Az a kérdés tehát, vájjon a szavazat félbeszakíttatott-e csak egy per 
czig is ? épen nem, hanem folytattatott példátlan kitartásssl, ragaszkodva a törvényhez, mely folytonosságot 
rendel a szavazásra nézve. Azok tehát, a kik panaszkodnak, meggyőződhettek a szavazás folytonosságáról. 
De az elnök is mondott olyasmit mi átalában nem törvényes; hanem a szavazatszedő bizottmány jelen volt 
tagjai az elnököt helyreigazították; és ez is mutatja azon tényt , hogy a szavazás félbe nem szakíttatott, 
hanem folytattatott. Azt nem lehet hinni, hogy a szavazók és panaszlók az elnök biztatására azonnal elosz
lottak, és maguknak a szavazás folytatásáról tudomást ne szerezhettek volna, ezen állítás is merőben alap
talan, s igy jelen esetben a vizsgálatnak helyét nem látván, a követet igazoltatni kívánom. 

Almásy Sándor: Az előttem szóló követ úrral egyetértek és Miskolezy Károlyt igazolt képviselő
nek tekintem. 

Ürményi József: Nem lehetek az előttem szólóval egy véleményben; mert , méltánylom ugyan a 
felhozott okokat; de azon ok , — melyet az előttem szóló sem tagad, s a melyre én legnagyobb 
súlyt helyzek, t. i. hogy az elnöki tekintély a választókra nézve, és pedig épen azon osztályú vá
lasztókra nézve, kikről szó van, — nem ellensúlyoztatok azon törvényes tudattal , melyet mint ellenindo
kot állítunk fel. Igaz az, hogy a választásnak folytonossága által megyözödhetett volna egy törvénytudó s 
akármelyikünk arról, hogy az eljárás törvényesen fog történni, és hogy az elnök állítása meg nem állhat, 
miután az a törvénynyel ellenkezik; de ha méltóztatnak a méltányosságot és azon körülményt is fölvenni, 
hogy a választó tömeg mily nagyon csügg az elnöknek kimondásán, ós hogy mily erős hittel hiszi a mit az 
elnök állít, szentnek tartván mind azt, a mit a törvénynek végbehajtójától és őrétől hall, midőn az elnök a 
nem törvény tudó tömegnek azt mondja, hogy holnap folytattatik a választás: akkor igen nehéz azt állítani 
hogy a választáson szakadatlan ott kellett volna maradnia azért , mert a nép az elnöknek nem hihetett. 
E szerint legkevesebbet óhajtok, midőn itt a vizsgálatot annyival is inkább kim ondandónak tar tom, miután 
itt más nemzetiségekről is vagyon szó, kiknek mint igen nevezetes számú választóknak megnyugtatása 
végett a háznak intézkedni szükséges. 

Csiky Sándor: Két indokból indulnak ki a panaszkodók panaszlevelükben, melyet itt a kérdésben forgó 
választásranézveelőadnak. Az egyik arra vonatkozik, mi a választás előtt történt, a második mi a választás alatt 
fordult elő. Mi a választás előtt történtekre vonatkozó panaszokat illeti, én ugy értem, hogy azt panaszolták, 
mikép az összeírás azért nem ment kellő renddel, mert román ajkú választók is vannak azon kerületben, és az 
összeírok sorába a románok közöl senki sem neveztetett ki. Másik az, hogy a telekkönyvből nem nézték ki azt : 
kinek-kinek mennyi vagyona van, s hogy ahhoz mérve a választáshoz van-e joga vagy nincs, és ez volt az oka, 
hogy az oláhok és román ajkúak nem akarták magukat jelenteni , mert azt hitték , hogy jelentés esetében 
adó által fognak megrovatni, ez volt a választás előtt előfordult visszaélés oka. A másik panasz vonatkozott 
a választás alatt történtekre, jelesen hogy ott más nap reggel már a választás után jelentek meg a válasz
tók, azt hivén, hogy a szavazás az napon az elnöki kijelentés szerint folytattatni fog sőt más nap sem fog 
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egészen bevégeztetni. Mi az elsőt illeti, az oly panasz, mely a középponti választmány elé lett volna ter
jesztendő, és a középponti választmány határozhatta volna meg azt, hogy vájjon az összeírásnak meg kel
lett volna-e a románok között is történui, A második az volna, mire az előttem szóló által súly fektettetett, 
hogy az elnök által az mondatott a választóknak, hogy a választás más nap fog folytattatni, de nem foly-
tattatott. Én nem látom indokolva és bebizonyítva, hogy az elnök azt mondta volna a választóknak. A 
jegyzőkönyvben, mely igazolásául szolgál a követnek., egy szóval sincs említés téve s nincs indokolva és 
bebizonyítva az, a mi a panaszban foglaltatik. Tehát én arra súlyt nem fektethetek; azon körülmény mellett 
hogy nyilván történt a szavazás, mert reggeli 3 óráig ott voltak a választók, különben is tudhatta mindenki, 
hogy a szavazás folytattatni fog ; a kik szavazni akartak, szavazhattak. A törvény azt parancsolja, hogy a 
szavazás egy folytában menjen, tehát a szavazatszedő bizottmány e tekintetben a törvénynek hódolt, és 
így nem látómat, mi ok forogna fenn, melynélfogva a választott képviselő igazolható nem lenne. 

Madarász József: Én több indokot látok a vizsgálat megrendelésére ; de a fő okot az elnök eljárá
sában látom. Az egyik volt a helyettesitett elnök eljárása. A mint érintetett a kijelölt követ testvérének 
sógora foglalta el a helyettesített elnöki széket, s azon rendet, mely a szavazásra nézve először elfogadta
tott, azok óvása ellenére, a kiknek kellett volna szavazni, önkényüleg megváltoztatta. A második okot ala
pítom a rendes elnök azon kimondására, melyhez úgy hiszem talán a középponti bizottmánynak végzése 
oda van csatolva, hogy ha az első nap a választás be nem fejeztetnék , az más nap folytattatik. Ha nem 
csalatkozom, ez volt az elnöki kifejezés. Az előttem szóló követtársam Űrményi József úr indokait tökéle 
tesen osztom. A törvény azt mondja, hogy a szavazásnak félbeszakítás nélkül kell folytattatni; — most 
már vegye a ház rószrehajlatlan bírálata alá azt , hogy ha a szavatszedö bizottmány elnöke részrehajlást 
akart gyakorolni, — ne tegyük fel, de az emberi gyarlóság megengedi hogy gyakorolhatott,— nem köny-
nyen vezetheti-e félre a kisebbség ellenében a többséget, midőn azt mondja: a szavazás édes atyámfiai 
soká tartott már és tarthat egész éjjel, ma nem végezhetjük b e , menjetek haza bátran, holnap folytatni 
fogjuk 8 órakor. Én belátom hogy ez törvénytelenség egy elnöktől; de ha megtörtént, nem lehet orvoslója 
azoknak, mik az elnöknek ezen nem jó hiszembeli törvényellenes kifejezése következtében történtek. It t van 
a ház az ily esetekre s épen azért kell vizsgálatot rendelni a háznak, hogy a történtek valóságát megtudja 
s aztán orvosolja. Hisz a vizsgálat még nem elvetése a képviselőnek, mert megtörténhetik, hogy azon elő
adás, mely itt indokoltatik, vizsgálat folytán valótlanná válik; ha azonban kiviláglanek, hogy maga az 
elnök, — mind itt felemlittetett, — a 13 községnek azt mondta, menjenek önök haza, jöjjenek holnap sza
vazni, — ez oly törvénytelen lett volt az elnök részéről, melyet a ház el nem fogadhat olyannak, hogy az 
elnök törvénytelen ténye a szavazásra jogosul tkat szavazataiktól megfoszthassa (Helyeslés). En tehát a 
ház figyelmébe ajánlom az osztály véleményét és a vizsgálat elrendelését kívánom (Felkiáltások: Sza
vazzunk.) 

Elnök: Ha elállanak a szólástól a szavazás következik. Az osztály a vizsgálatnak megrendelését 
véleményezvén, azok, kik az osztály véleményét pártolják, méltóztassanak felállani (a többség feláll). Tehát 
az osztálynak véleménye elfogadtatván, a választásnak megvizsgálása rendeltetik el. Következik most azon 
kérdés: hogy a vizsgálatra ki fog kiküldetni (némelyek: Mihályi, mások: Domahidy!) Kettő között: Doma-
hidy és Mihályi között oszlik meg ismét a kérdés. 

Mihályi Gábor: A háznak bizalmával! megtisztelósét nagy megbeesültetésnek és örömmel veszem. 
De méltóztassanak kegyesen megengedni, hogy bár én ezen megtiszteltetést örömest fogadni és a ház bizo-
dalmának megfelelni minden alkalommal és minden időben kötelességemnek tar tom; hanem miután vá
lasztóim irányában, a kiket a múlt időben már egyszer aként képviseltem; hogy képviseletem egész ideje 
alatt országos kiküldetésben innen távol kellett lennem , most ugy nyilatkoztam , hogy - - h a csak a köz
ügyjava másként nem parancsolja — én őket itt állandóan fogom képviselni: kérem tehát méltóztassanak 
megengedni hogy itt maradhassak (Atalános felkiáltás : Domahidy !) 

Elnök: A ház atalános akarata szerint tehát a vizsgálat megtételére Domahidy képviselő ur fog 
kiküldetni. (Közhelyeslés.) 

Olvastatik Missits János temesmegyei Lippa választókerületi képviselő megválasztatása elleni pa
nasz tárgyában az osztály véleménye, — ugy a panaszirat és hozzá csatolt bizonyítványok. 

Az osztály ezen képviselő ura t igazolandónak véleményezi. 
Tisza Kálmán: Az itt most felolvasott panaszban igen sok nevetségest és némely boszantót találok. 

Nevetségesek azon okok, a melyek a választás ellen felhozatnak, hogy például egy pár zászlóra fel volt 
irva: „Egy halálunk, egy életünk, Missits János a követünk". Mert magunk is tudjuk, hogy minden válasz
tásnál megszokott az ilyesmi történni, és semmit sem jelent. Találok sokat a panaszban a mi valóban bo-
szantó és oly vád, mely súlyos és fontos. De mind ezek elénk nem tartoznak, mert a választás utáni tények 
felett szólanak, mely tények felett vizsgálni és ítélni nem ide, hanem a megyei hatóság köréhez tartozik. 
Én tehát részemről annál inkább óhajtom Missits urat mint igazolt képviselőt tekinteni, mert maga ezen 
folyamodvány bebizonyítja azt, hogy olyan emberek által tétetett az , a kiknek a törvényről és jogról fo
galmuk sincs. Hogy ezekről fogalmuk nincs igazolja az: hogy ők a felséghez és a cancellariához kivan
nak folyamodni, kiknek ez ügyben egy betűt is szólani nem lehet és nem szabad. Én Missits János urat 
igazolt képviselőnek tekintem (Közhelyeslés). 
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Mihályi Gábor: Én a tárgyhoz nem szólok, mert magam is igazoltnak vélem a képviselő urat, ha
nem azon előterjesztésre, — melyet a közvetlen előttem szolt Tisza Kálmán képviselőtársam mondott, — 
mert akkor, a midőn a panaszló panaszát előadja — bár hol ós bár mi tónuson adja is azt elő: azért azt 
boszantónak tekinteni nem lehet. — E megjegyzést kívántam tenni, 

Tisza Kálmán: Kijelentem, hogy én megrovást egyedül csak az elnökségtől fogadok e l , méltóztas
sék az ilyet az elnökre bizni (Felkiáltások: Igaz! Ugy van!). 

Bónis Sámuel: Csak azt akarom felelni az előttem szólt Mihályi képviselő urnák, hogy minden ma
gyar polgárra nézve boszantó az, ha valaki törvénytelen hatalomhoz folyamodik (Felkiáltások: Elfogadjuk 
az osztály véleményét!). 

Elnök : A ház, ugy látom egyhangúlag megnyugszik abban, hogy Missits János képviselő igazolt
nak veendő. (Közhelyeslés.) 

Az V. osztály előadója Kubinyi Rudolf olvassa az V-dik osztály véleményes jelentését Luzsénszky 
József br. Nagy Mihály kerületbeli képviselő megválasztatása iránt. Az osztály vizsgálatot javai. Maga a 
petitio szintén felolvastatik. 

Elnök : Mikép a hétfői gyűlésben szerencsém volt jelenteni, Szemere Geiza, Balzsam Emil s mint
egy 14 községbeli választók részéről pótlólag — többnyire ugyanazon kéz által tett aláírások mellett — 
folyamodvány adatott be Luzsénszky József br. megválasztása ellen. E folyamodás eleje majdnem szóról 
szóra ugyanazonos azzal, mely most felolvastatott; s csak egy rövid czikk adatott hozzá, mely most fog 
felolvastatni. 

(Ennek következtében felolvastatik az emiitett pótlólagos folyamodvány, minek folytán közfelkiál
tás : Vizsgálat!) 

Elnök : A vizsgálat tehát elrendeltetik. A vizsgálótagnak kiküldetésére nézve Károlyi Ede grófban 
méltóztatik megnyugodni? (Éljenzés.) — Következik most a Vl-dik osztály jelentése aVII-ik béliek fölött, 
(Felkiáltások : Elég volna! maradjon holnapra!) Még nem lehet az ülést eloszlatni, még 1 óra sincs. Rövid 
tárgyak lesznek, melyeket elvégezhetünk. (Helyes.) 

Ennek folytán Terényi Lajos mint a Vl-dik osztály előadója felolvassa a Kurtz György tolname
gyei Pakskeriiletben megválasztott képviselő ellen beadott kérvényt, az illető választási jegyzökönyvet s 
az osztály véleményét, mely szerint az emiitett képviselő igazolandó. (Fölkiáltások igazoltnak nyil
vánítandó!) 

Elnök : Az osztály véleménye tehát helybenhagyatik? (Igen! Helyes!) Ennélfogva a kérdésben lévő 
képviselő igazoltnak jelentetik ki. — Még egy rövid tárgy következik. 

A Vl-dik osztály előadója felolvassa a Biharmegye élesdi-kerületében megválasztott Bika Simon 
képviselőre vonatkozó iratokat. Az osztály véleménye szerint, e képviselő a jegyzőkönyv kipótoltatásáig 
tanácskozási jogától felfüggesztendő. 

Terényi Lajos : A ház régi kiadású rendszabályainak azon hibás 6-ik §-sa — mely szerint a kér
désbe vont képviselő tanácskozási joga felfüggeszthető volna — azóta a törvényes házszabályok által kii-
gazittatván, azt hiszem, hogy az osztály véleményének e része tekintetbe nem is veendő. 

Kubinyi Ferencz : Azt tartom, hogy a jegyzőkönyv hiánya oly hiba, melyet pótolni kell, s ezért 
intézkedjék a tisztelt ház, hogy ez pótoltassák ki. 

Bezerédy László : Azt vélem hogy a szabályok határozata, — mely a képviselőnek tagsági jogát 
meghagyja — nem terjeszthető ki az előttünk fennforgó esetre. Méltóztassanak ugyanis figyelembe venni, 
hogy ezen irományok — s a jegyzőkönyv — olyanok, melyek mellett a követ nem lehet igazolható, 
sőt annak még belépése sem lehet ide a képviselőházba. Nem mondom, hogy azért a választás meg
semmisíttessék; de a jegyzökönyvbeli hiány oly hiba, melyet pótolni lehet is, és kell is. A jegyzőkönyv, 
mely itt előttünk fekszik, nem bir oly törvényes erővel, hogy a mellett a követnek azon jog tulaj donittat-
hassék, hogy tanácskozásainkban részt vehessen. Ezt kár volna ugyan kimondani, de tán — miként az 
osztály véleményezi — függesztessék fel a kérdéses képviselő joga addig, mig a hiány pótoltatni fog; mert 
e hiány mellett nem lehet őt akkint elfogadni, hogy tagsági jogát gyakorolja, 

Vajay Károly : Sajátságos volna ha oly okmány alapján melyen meglátjuk, hogy világos tollhiba 
történt, egy tagtársunk voksától megfosztatnék, midőn már megadtuk a voksot olyannak, kiről a priori 
tudjuk, hogy nem fog igazoltatni. 

Elnök : Két kérdés forog fenn, az első az, hogy a választmány véleménye szerint a jegyzőkönyv 
kiadásában történt hiánynak pótlása végett e jegyzőkönyv elnökileg Bika Simon urnák átadassék-e? A 
második kérdés az, hogy vájjon az alatt, mig e hiányok pótlása meg fog történni, Bika Simon úrtól a tag
sági jog megtagadtassók-e, vagy nem? (Atalános felkiáltás : nem, nem!) 

Madarász József: Az ötödik osztályban már fordult elő egy eset, mely nem ugyan tökéletesen, de 
mégis majdnem ugyanazonos a mostanival. Ott az történt — ugy hiszem Batthyány Zsigmond gróffal hogy 
kimondatott ugyan a szavazattöbbség, hanem jegyzőkönyv a szavazatszedö két tag által nem Íratott alá;— 
de nem csak hogy nem Íratott alá, hanem abban az ellenjelölt meg sem neveztetett. Pedig ha veszszük a 
törvény szelleme—úgy hiszem a 43-dik§.—világosan azt parancsolja, hogy a jegyzőkönyv aláirassék az elnök, 
a jegyzők és legalább két szavazatszedö tag által. Az tény volt,hogy a nevezett gróf megválasztatott; de ott 
még azon hiba is történt, hogy önmaga, az ellenkövetjelölt, krre800-nál több szavazat esett, sem neveztetett meg. 

18* 
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Mindezek oly alakhiányok, melyek legalább véleményem szerint, a követjelölt, igazoltatását nem 
gátolhatják. S ezen hiányok kipótlása végett, a mellett hogy a követ igazoltatott, a jegyzőkönyv visszar-
küldetett, de tisztán csak kipótlás végett. 

Igaz, hogy itt a jelen esetben nincs kimondva a jegyzőkönyvben, hogy Bika Simon ur tehát követ
nek nyilváníttatott; de méltóztassék megnézni, benne van, hogy 900 és néhány szavazat esett reá. Termé
szetes következmény tehát, hogy miután a szavazatok többsége őt illeti, képviselőnek Bika Simon ur 
választatott meg. — Véleményem szerint ez oly alakhiány s épen oly összeütköző az V-dik t. czikk 43-dik 
§-sával a milyen Batthyány Zsigmond gróf megválasztatása volt, azon különbséggel hogy itt még a két 
szavazatszedö küldött sem irta alá a jegyzökönyvet. — Már most méltóztassék a tisztelt ház bölcs belátása 
szerint Ítélni. De véleményem szerint az emiitett két eset ugyanazonos lévén, nem szeretném ha azon 
következetlenségbe esnénk, hogy míg az egyik esetben azon hiány mellett, melynek a törvény követelménye 
szerint nem kellene lenni, — a igazoljukképviselőt s a jegyzökönyvet tisztán csak kipótlás végett küldjük 
vissza : a jelenesetben, hol szintén csak a 43-dik §. elleni hiány forog fenn, a képviselőt nem akarjuk iga
zolni mind addig, mig ezen hiány ki nem pótoltatik. — Tehát vagy a másik esetben is tökéletesen fel 
kellett volna függeszteni azon képviselő jogát; vagy ha ott nem tettük azt, véleményem szerint, itt is iga
zolandó a képviselő s csak a kérdéses alakhiány pótlandó ki. 

* Mihályi Gábor : Azt hiszem, hogy épen e mai napon határoztuk egyik képviselő társunkra, ha 
nem csalatkozom Batthyány grófra nézve, hogy miután a jegyzőkönyvben némely hiányok vannak, az 
neki ezeknek kipótlása végett átadassék. Miután az egyik iránt igy határoztunk, s látjuk, hogy itt csak 
tollhiba van, mert a jegyzőkönyv mindkét fél emberei által aláíratott s csak az nincs benne, kikre szavaz
tak, s hány szavazat volt mindössze; annálfogva nagyon kérem, méltóztassanak ezen igen érdemes férfiút 
igazolt képviselő társunk gyanánt elfogadni. 

Csíky Sándor : I t t rendben készült a jegyzőkönyv. Alá van irva az elnök, a jegyzők s a szavazat
szedő tagok által. — Tehát az illető képviselő igazolandó. 

Terényi Lajos : Hogy főtisztelendő Bika Simon úr az élesdi-kerület részéről, képviselőül valóság
gal elválasztatott, azt ugy hiszem a jelen lévő biharmegyei követek is igazolhatják;de másrészről a hírla
pok útján is értesültünk róla. De már maga azon körülmény is, hogy az illetőnek kezébe adatott az igazo-
zolási okmány—habár ez hiányos is, tanúsítja azt, hogy megvan választva; mert különben semmi okmányt 
nem nyert volna. Tanúsítja továbbá az is, hogy más képviselő azon kerületből nem érkezett, s a nevezett 
ellen kérvény mind e mai napig nem adatott be. Annálfogva azt hiszem, hogy tanácskozási joga 
fönntartandó. 

Kállay Ödön : Igazolt képviselőnek csak azt vehetjük, ki minden kérdésen kívül áll. I t t pedig 
azon kérdés van, hogy a választott neve nincs beírva; erre tehát azt mondani, hogy visszaküldjük a 
jegyzőkönyvet kiigazítás végett, de a képviselőt mégis igazoltnak nyilvánítjuk : ellenmondás. Hogy a 
választottat mégis megfoszszuk szavazatjogától, azt nem tudom helyesnek találni. De mindaddig, mig a 
jegyzőkönyv ellen kifogás van, addig nem lehet mondani, hogy a képviselő igazolt. 

Kazinczy Gábor : Én sem akarom a választás megsemmisítését, hanem annak igazoltatását teljes 
lehetetlennek tartom. Az okmány t. i. nem csak formájában hiányos, hanem egyenesen lényegében is, mit 
mindenesetre fel kell deríteni, mely földerítésnek eredménye olyan lehet, mi ezen úrnak igazoltatását utó
lagosan megsemmisítheti. — A jegyzőkönyv t. i. azt mondja, hogy két competens volt azon választásra 
nézve : Bika Simon és Csengery Antal; s íme a szavazati lajstromban csak az áll, hogy 978 szavazata volt 
az egyiknek; de'nincs érintve, hogy hány szavazata volt a másiknak. — Következőleg itt a tisztelt háznak 
az Ítéletet szükségkép fel kell függesztenie, mert a jegyzökönyvkipótlása fogja még megmutatni, váljon nem 
volt-e az ellenfélnek több szavazata. 

Imrédy Lipót : Előttem szólott képviselő társam tökéletesen kifejté már nézeteimet, azért egysze
rűen csak azt jelentem ki, hogy véleményét teljesen pártolom. 

Tisza László : Én is röviden csak azt akarom kijelenteni, hogy ámbár a jegyzőkönyv kiegészítendő 
és kipótlandó s ámbár ki nem mondhatja a tisztelt ház, hogy az élesdi-kerület igen tisztelt képviselője 
ezennel igazoltatik; mégis kell, hogy ez utóbbi addig is minden képviselői jogával élhessen. 

Csengery Antal : Én csak azt akarom megjegyezni, mit a tisztelt előadó emiitett; nevezetesen,hogy 
azon körülményből is, hogy a választmány e jegyzőkönyvet Bika Simon urnák kiadatni rendelte, már 
kitűnik az, miszerint ö többséggel volt megválasztva. 

Opicz Sándor : A mi az osztály előadójának véleményét illeti, előlegesen kijelentem, hogy azt 
részemről szintén osztom. De azon egyszerű igénytelen nézetem van még, hogy a jegyzőkönyv ne csak az 
aláírások kiegészítése végett küldessék vissza, — hanem miután abból az átalános szavazattöbbség nem 
tűnik ki, — egyszersmind erre is figyelmeztessenek az illetők. 

Ürményi Miksa : Egy véleményben vagyok Kazinczy Gábor úrral, hogy midőn a jegyzőkönyv egy 
része még kiegészíttetlen, meglehet, hogy annak folytán, miután abban nem csak a szavazatok fordulnak 
elő, oly körülményt is fedezhet föl a ház, melynek következtében nem találná a képviselőt igazolandónak. 
S azért azt tartom, hogy őt szavazati jogától föl kell függeszteni. (Felkiáltások : Nem kell felfüggeszteni!) 

Elnök : Miután a jegyzőkönyv kipótlása. már el van rendelve, csak az iránt látok még vélemény
különbséget, hogy némelyek egészen igazoltnak kívánják kijelenteni az illetőt; mások tagsági jogában 
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azért meghagyatni kívánják;—és ismét vannak némelyek, kik még attól is meg akarják fosztani. Nem lehetne 
talán azt mondani, hogy a tagsági jogtól a pótolandók pótlása előtt, semmi esetre sem fosztathatik meg? 
Vagy e végből szavazás kívántatik? (Felkiáltások : Nem!) Végzésül tehát azt mondom ki, hogy addig is, 
mig a jegyzőkönyv hiányai kipótoltatni fognak, Bika Simon ur tagsági jogától meg nem fosztatik. 
(Közhelyeslés.) 

Ezzel az ülés d. u. 1 % órakor feloszlott. 

XII. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
1 8 6 1 . april 26-kán , d. e. 10 órakor. 

Elnök Amai ülés jegyzökönyvét Jura Györgyjegyző fogja vezetni. A szólókat pedig Tanárky Gedeon 
jegyző irandja fel. A tegnapi jegyzőkönyv fog mindenek előtt hitelesíttetni. 

Csengery Imre jegyző olvassa a XI. ülés jegyzökönyvét. 
A jegyzőkönyv felolvasása után : 
Podmaniczky Frigyes báró : Tisztelt ház! Mindnyájunkra aggasztólag hat igen tisztelt korelnökünk 

Palóezy Lászlónak súlyos betegsége! Én azt hiszem, miszerint kellemetlenül volnánk meglepetve az által, 
ha a lehető legrövidebb idő alatt a legjobb hirek nem érkeznének egészségi állapotának jobbra fordultá
ról. Kérjük meg tehát t. elnökünket, lenne oly szives, naponkint az ülés megnyitása alkalmával jelentést 
tenni a felől, vájjon javulásnak indult-e szeretve tisztelt korelnökünk egészségi állapota ? (Közhelyeslés.) 

Elnök : Fogom teljesitni a megbízást; a mai napra nézve azonban fájdalommal kell jelentenem, 
hogy a tisztelt hazafi súlyosan beteg, és eddigi egészségi állapota javulásnak nem indult. (Atalános fáj
dalmas részvét!) 

A kilencz tagú igazoló bizottmány azon képviselő urak fölötti jegyzőkönyveit, kiknek megválasz
tatása kérdés alá nem jött, jelentés mellett a tisztelt háznak beadja. Ezek mindjárt felvétethetnek, hogy az 
illető tagok tagsági jogaikkal élhessenek. Tanárky Gedeon felolvassa a kilencztagu bizottmány jelentését. 

Elnök : E szerint igazoltaknak következő képviselő urak Bernáth Zsigmond, Csernovics Péter, 
Bogdanovics Vilibáld és Királyi Pál, — (Éljenek!) jelentetnek ki. 

Most következik a tegnap félbenhagyott VI. osztály jelentésének további tárgyalása. Terényi Lajos 
mint azon osztály előadója olvassa a Fráter Pál Nógrádmegye ecsegh-kerületi képviselő választására 
vonatkozó okmányokat, melyek szerint az osztály azt véleményezi : hogy úgy a választók összeírása, mint 
a választásnál megjelent szavazások névjegyzéke összehasonlítás végett terjesztessenek elő. 

Elnök: Az osztály által pótoltatni kivánt hiányok felvilágosítására, Fráter Pá l u r , miként folyó 
hó 19-kén tartott ülésünkben jelenteni szerencsém volt, a következő két okmányt adta kezemhez, melynek 
egyike az 1861-ik év martius hó 20-kán Ecseghen történt képviselő-választás alkalmával Fráter Pálra esett 
szavazatnak följegyzését foglalja magában. A másik az ecseghi választó-kerület választási névjegyzékének 
betűszerinti kimutatását tárgyazza, melyben az illető községeknek és pusztáknak nevei foglaltatnak és 
mindegyik után a választók számszerinti összes mennyisége ki van téve. Más iratok nem lévén, méltóztas
sanak a tárgyhoz szólani. 

Halász Boldizsár : A panasz a verekedésre van alapítva és arra, hogy többen szavaztak olyanok 
kiknek szavazati joguk nem lett volna. A verekedést illetőleg, a jegyzőkönyvből kitűnik, hogy a Bozó-párt 
kezdte a verekedést, — mint rendesen a kisebbség szokta az ily bajokat okozni, hogy elveretvén a csata
térről azt mondhassa, miszerint alkotmányos jogával nem élhetett. Azon tanuk is, kik a verekedési tényt 
igazolják, ugy látom, mind azon párthoz tartoznak, mely kisebbségben maradt. —De ők kezdték a vereke
dést s igy ha a többség nem engedett és eltolta őket a helyszínéről, azt csak maguknak tulajdonítsák. 
Egyébiránt a verekedés után a rend és csend ismét helyreállíttatván, fel voltak híva szavazási joguk 
gyakorlatára; hogy azt nem tették, az ismét egyik szokott fogása a kisebbségnek, hogy ez által érvényte
lenné tegye a választást. A mi azt illeti, hogy sokan szavaztak olyanok, kiknek nem volt joguk a szavazás
hoz, ez nem tartozik a házhoz; hanem az lett volna helyén, hogy a központi bizottmányhoz adják be recla-
mátióikat, (Zaj.) Benczúr esetében hasonlókép 29 zsidó vagyis olyan egyén, kinek szavazatjoga nem volt, 
szavazott, és a t. ház, bár jogtalannak ismerte a tényt, a követet mégis igazolandónak vél te ; — s igy azt 
gondolom tehát, hogy az illetőknek kötelességük lett volna az e részbeni panaszt a központi bizottmány
nak bejelenteni. Különben is Fráter Pál 150 szavazattal volt többségben, tehát ha le is számíttatik azon 
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néhány jogtalan szavazat, a többség még mindég mellette van. Végre harmadszor, miután a hiányok is 
ki vannak pótolva az által, hogy a szavazati lajstrom az iratokhoz csatoltatott; én Fráter Pált igazolandó-
nak tekintem. 

Ballagi Mór: Tisztelt ház! Mielőtt nézetemet előadnám bátor vagyok egy, időközben hozzám érkezett 
hiteles okmányt mutatni be, mely Hasenfeld Arnold megyei tiszteletbeli orvos által van kiállítva. (Szóló a 
jegyzőnek átadva az okmányt, ez felolvassa azt.) Én súlyos és szomorítóbb esetet annál, mely most felol
vastatott, nem ismerek, és nem tudom, hogy ahhoz hasonló jöt t volna a ház elé, mióta az igazolás tart. Itt 
a tény világos s azt hiszem, hogy azon egy tény, ha bebizonyul, már magában tökéletesen elegendő arra, 
hogy a választás megsemmisíttessék. A törvény azt tartja : hogy az összeírásnál és választásnál semmine. 
mü fegyverrel megjelenni nem szabad. Ez a törvény világos és ezen törvény ékesebben szól minden egyéb 
szónoklatnál. A jelen esetben be van bizonyítva, ha ezen uj okmány nem jött volna is hozzánk, hogy az 
összeíró bizottmánynak egy tagja meg nem jelenhetett azért, mert az ellenfél azaz a Fráter-párt embere 
által karddal megsebesíttetett annyira, hogy meg nem jelenhetett hivatalos eljárásának folytatására. TJgy 
gondolom, ha többet nem tudnánk is bebizonyítani, mint azt, hogy egy az összeírásnál hivatalosan műkö
dő egyén, működésének folytatására meg nem jelenhetett azért, mert fegyveres erő által volt megakadá
lyozva, — ezen egy tény is elegendő arra, hogy ezen választás semmisnek nyilvánittassék. Hozzá járul 
azonban még ezen uj bizonyítvány is,mely valóban vérlázító ! kitűnvén abból hogy öt halott esett áldozatul, 
négy halálosan megsebesittetett és huszonöt oly súlyos sebeket kapott, hogy örökre nyomorékok fognak 
maradni. Ott, hol ily dolgok történtek és mindezen sebesültek az úgynevezett kisebbségnél találtattak és 
nincsen bizonyitva,maga a többség sem állítja,hogy a kisebbség kezdte volna a verekedést,—at.háznak nem 
lehet egyebet tenni, mint a választást megsemmisíteni. Mint a dolgot tudom — s mint maga Fráter-párt 
is állítja, a dolog ugy történt, hogy a Bozó-párt megunván a várást, tömegesen megindult és midőn őket 
jönni látták, a Fráter-pártbeliek, azt hívén, hogy ellenök jönek, ellenök indultak verekedni, — de az senki 
által sem állíttatik, hogy csakugyan azok kezdték volna meg a verekedést, —• és ezzel azután ugy nekik 
eredtek a Fráter-pártiakj, hogy nagy vérengezést vittek véghez, valóságos csatát vivtak, mert kardvágá
sokról van szó és igy formaliter fölfegyverkezve voltak. Midőn tehát a törvény szerint választásoknál 
fegyverrel megjelenni nem szabad, itt pedig bizonyítva van, hogy a választók fel voltak fegyverkezve, söt 
egy másik bizonyítványban azt is olvassuk, hogy Horváth István által karddal az egyik bizottmányi tag 
megsebesittetett : lehetetlen a háznak ki nem mondani, hogy a választás megsemmisíttessék. (Sokrész-
röl : tetszés.) 

Madarász József: Midőn vérengző verekedések történnek valamely választásnál, lehetetlen el nem 
szomorodni a háznak és minden képviselőnek különösen akkor,midőn azon egyének, kiknek szivükön egye
dül hazájuk sorsának kellene minden színezet különbség nélkül feküdni, oda engedik vitetni az ügyet, 
hogy azon nép, melyet érlelnünk kötelességünk az alkotmányos szabadság megértésére, általunk s talán 
épen azok által, kiknek a nép érlelése leginkább kötelességük volna, indulatoskodásokra radadtatva, 
önszenvedélyeinek undok eszközévé aljasittatik. Ily esetben átalában azon véleményben vagyok, hogy ott 
a hol ily vérengző verekedés történik, maga a képviselőnek választása is megsemmisítendő a ház által, ha 
t. i. azon vérengzések megtörténte azon fél által, mely akkor többségben volt, tökéletesen be van bizonyít
va. Azonban méltóztassanak megengedni, hogy habár ezen szigor véleményem szerint helyén volna : ugy 
másrészről én az osztály előadása, mely a jegyzőkönyvre van alapítva, — és az előadott bizonyítványok 
között némi összeütközést látok. A jegyzőkönyben ugyanis az állíttatik, hogy azon fél, mely Fráter Pált 
óhajtotta, a Bozópárt-beliek által támadtatott meg és igy történt a verekedés. A kérvényezők pedig eskü
letételt ajánló tanúkkal képesek bebizonyítani, hogy a verekedés nem a Bozó-párt, hanem a Fráter Pál 
pártja által kezdetett meg. 

Ily esetben véleményem szerint mindig szigorúan és részrehajlatlan kell eljárni; és miután ellen
kezésben látom a jegyzőkönyv kitételét, a hiteles tanukkal bebizonyított és a kérvényben fölhozott igazol
ványokkal ; én itt a vizsgálatnál egyébnek helyét nem látom. Mert megtörténhetett az is, hogy csakugyan 
a Bozó-párt kezdette a verekedést és igy nemcsak hogy czélt érne ez által ha a választást megsemmisitte-
nök; hanem jövőre is kitennök minden követ megválasztását annak, hogy a kisebbség látván kisebbségben 
létét, a nagy többség ellenében véres verekedést kezdhetne, hogy az által a választást megsemmisítse. 
Ellenkező esetben ha a vizsgálatból kitűnne az, hogy nem Bozó hanem Fráter-féle párt kezdte a vereke
dést : akkor ez már magában véve elegendő lesz a választás megsemmisítésére. Én tehát a tisztelt háznak 
figyelmét arra kívánom felhívni, hogy a választásoknál történni szokott kicsapongások folytán, melyek 
emberi gyarlóságunknak súlyos következményei, kötelességünk mind hazánk alkotmányos szabadságának, 
mind a nép művelődésének s érlelésének tekintetéből mindent elkövetni, hogy ilyenek jövőre ne történje
nek; mind a mellett azonban lehetlen azt nem kívánom : hogy a ház Ítéletet elébb ne mondjon, mintsem a 
történteket szigorúan megvizsgáltatta volna. (Helyeslések.) 

Bónis Samu : Mielőtt a tárgy érdemében szólanék, kénytelennek érzem észrevételemet megtenni 
azon, a tanácskozás rendjét megzavaró mód ellen, mi elkövettetett. Ha valamely képviselő bizonyos tárgy
ban, de különösen ha verincationális kérdésben ad a ház elé okmányt, mielőtt ezen okmány akár elnöki 
kézben, akár a verincationális bizottmánynál volt volna, úgy soha se lesz vége a verificatiónak; söt meg
történhetik még az is, hogy a közvélemény előtt a ház a helyett hogy bírónak tekintetnék, pártnak fog 
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tekintetni. Ünnepélyesen ellenmondok tehát az okmányok efféle behozatalának. Mi a tárgyat magát illeti 
lehetetlen Halász Boldizsár képviselő úrral egy véleményben lennem. Nem szólok a verekedésről mondott 
kis sophismájáról, mert hiszen minden ember, ki gondolkodni tud, ha az ö eonsequentiáját vizsgálja, látni 
fogja azonnal, mennyire elaudicál előadása. Erről tehát nem is szólok, hanem igen is szólok arról, hogy 
olyanok szavaztak, kik nem voltak szavazatképesek, hanem csak subtrudálva voltak olyanok által, kik szava
zattal birtak. Ez esetet hasonlónak tekintem a Benczur-féle esettel. — Már erre nézve kérdem, miért ren
deli a törvény, hogy a szavazás a szavazók neveinek följegyzésével nyilvánosan történjék? Azért, hogy ne 
lehessen subtrudálni a szavazatnál olyanokat, kik szavazattal nem birnak. Ha már ez is kisül, hogy csak
ugyan többen szavaztak, kik szavazattal nem birtak, hanem csak subtrudálva valának olyanok által, kik 
megnem jelentek, de szavazatképesek voltak : ez a választás érvényességének meghatározásánál minden 
esetre tekintetbe fog vétetni. Én azonban részemről Ítéletet mondani képes nem vagyok, mig a tárgy meg
vizsgálva nincs : ugyanazért Madarász József képviselő véleményét pártolom s vizsgálatot óhajtok. 

Szabó György : Tisztelt ház! A folyamodvány panasza alapszik először a követválasztás alkalmával 
előidézett verekedésen; másodszor a Bozó-pártnak erőszakos szétkergetésén; harmadszor azon, hogy a sza
vazás alkalmával oly egyének, kik szavazatra képesek nem voltak olyanok helyett, kik szavazatjoggal 
birtak, de nem voltak jelen, szintén szavaztak és pedig Fráter Pálra; végre föfö alapoka a panasznak az, 
hogy a szavazatszedő bizottmánynak egyik Bozó-pártbeli tagja, Meskó ur, midőn a történt zavarra kiment, 
a Fráter párt egyik vezére Horváth István által a szavazás helyén karddal megvágatott s tehát a törvény 
világos tilalma daczára ez utóbbi a választás helyén fegyverrel jelent meg. Miután az csakugyan bebizo
nyítva van, miszerint a Bozó-pártbeliek erőszakosan elkergettettek a szavazás teréről; továbbá bebizo. 
nyitva van az is, hogy Horváth István, Fráter Pál pártján lévő vezér, szavazásra a törvény által tiltott 
fegyverrel jelent meg ; azt tartom, itt további vizsgálatra szükség nincs, hanem a választás egyszerűen 
semmisnek kimondandó; annál is inkább : mert midőn a szavazatszedö bizottmányi tagok szavazathelyé
ről kimentek, Vörös bizottmányi elnök kinyilatkoztatta, hogy ö a szavazást megszünteti. (Zaj.) 

Zlinszky György : Ha a felolvasott okmányokból meg nem győződtem volna arról, hogy a vizsgá
lat szükséges, úgy meggyőzött volna annak szükségéről a Ballagi képviselő ur által nem épen a maga 
rendjén benyújtott okmány; minthogy ennek hitelessége a ház előtt bebizonyítva nincs : ennek tehát már 
hitelességét is szükséges megvizsgálni. De különben az előadott okmányokban is ellentétet látok, mert 
egyikből kitűnik az, hogy a Bozó-párt —, a másikból, hogy a Fráter-párt kezdte a verekedést. A Fráter 
Pál részére kiállított jegyzőkönyv 1500 szavazóról szól s igy tehát az absoluta majoritás reá szavazott : 
ugyanazért én is Madarász képviselő úrral szigorú vizsgálatot óhajtok. 

Kurcz György : A dolog szorosabb vizgálatába bocsátkozni nem akarok, egyedül a törvény azon 
szavaiból, melyeknél fogva a választóknak a választásnál semminemű fegyverrel megjelenni nem szabad, 
indulok ki. Ha a választók fegyverrel jelentek meg a választásnál, az a törvény értelmében már ennél 
fogva semmis. (Közbeszólások : a kisebbség igy mindig fegyverrel fog megjelenni.) Hogy a Bozó-
vagy Fráter-párt kezdte- e a verekedést, ez vizsgálat tárgya lehetne, ha tények nem bizonyítanák, mikint 
Fráter Pál emberei fegyverkezve levén, a Bozó-pártiakon sebeket ejtettek. Hogy a Bozó-pártbeliek szintén 
fegyverkezve voltak volna, nem bizonyittatik és e részről megsértés sem történt. Ezeknél fogva én a válasz
tást megsemmisítendőnek vélem. Egyébiránt miután nem mindig a választókban van a hiba, nem hall
gathatom el azon óhajtás kifejezését, melynél fogva kívánnám, hogy a jellemszilárdság, a jogérzet, mely a 
követjelöltben okvetlenül szükséges, oda fejlődnék, hogy a követ maga megsértve érezze becsületét, ha 
megválasztatása ily módon történik. (Helyes !) 

Vajai Károly : Miután az orvosi bizonyítvány be van adva és meggyőződhetünk abból, hogy a 
választásnál öt emberhalál történt, azt hiszem, hogy a szomorú valóságot tovább nem lehet nem meglett-
nek tekinteni. Hanem méltóztassanak visszaemlékezni : mikép jártunk el eddig a verificatiónál. Fájdalom! 
nem mondhatjuk azt, hogy jelen választási eset az első, hol a választást verekedés zavarta meg ; sok 
választás volt, mint tudjuk, a hol fegyver, bot és kő szerepelt és a törvények erre vonatkozó §-sát akkor 
nem olvastuk fel s nem figyelmeztünk arra, hogy a verekedés mikor történt. Nem látom még jelenleg 
bebizonyítva azt, hogy a verekedés a választás előtt, alatt vagy után történt; ez nincs bebizonyítva törvé
nyesen arra nézve, hogy a ház magát tájékozhassa. A választási jegyzőkönyvben az áll, hogy a Bozó-párt 
kezdette a verekedést; magán bizonyítványok meg azt mondják, hogy verekedés volt és sérülések történ
tek; az orvos azt mondja, hogy több ember meghalt és több megsebesült; de mindezek által a verekedés 
ideje nincs határozottan helyreállítva. Minélfogva kötelessége a háznak a tényállást szigorún megvizsgál
tatni ; de másrészről kötelessége az is, hogy — miként a panasz állítja a szavazásra nem képesek ügyét is 
megvizsgáltassa; mert meglehet, hogy a Fráter-párt által elkövetett verekedés csak szomorú utóhangja 
volt a Bozó-párt verekedésének és igy ez nem lehetne elegendő ok arra, hogy a választás megsemmisíttessék,— 
mielőtt kiderülne az, hogy a választásra oly szavazók is voltak meghíva, kik arra jogosítva nem valának. 

Kazinczy Gábor: Nem akarom tanácskozásainknak ugy is elég lassú folyamát hát rá l ta tni ; hisz 
két- vagy három hete már, hogy verificálunk és egyetlen egy eset sem volt olyan a választási verificátiók 
folyama alatt, mely oly tökéletesen és világosan földerittetett volna és azonnal eldönthető lenne , mint ez. 
A törvény világosan mondja, hogy a választásnál fegyveresen megjelenni tilalmas; mert ha ezen fegyve
rek nem használtattak is, de ezek viselete minden esetre oly physicai és erkölcsi pressiót gyakorol a másik 
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félre, miszerint az e miatti elfogultság a szabad akarat nyilványitását meggátolja. A jelen esetben nem 
csak két fegyveres tábor állott szemben, hanem — mint bebizonyittatik — 5 ember meggyilkoltatott, 4 
halálosan megsebesíttetett, 25 nyomorékká tétetett és ez mind az egyik félből, tehát ennek legkisebb ki
hívása és tettleges részvétele nélkül. — Miután tehát a törvény magában véve is semmisnek mondja az oly 
választást, hol fegyver használtatik, és miután azon tényállás, hogy csak az egyik fél vett részt a véreng
zésben semmi körülmény vagy indokolás által megdöntve nincs, nem lehet a törvénytöli eltérés nélkül 
mást határozni, mint hogy ezen választás megsemmisíttessék. 

Elnök: A ház eljárása értelmében az előttem szólt képviselő u r előadására azon megjegyzést va
gyok kénytelen tenni, hogy ma egy hete alakult meg csak a ház ; tehát az igazolások fölötti tárgyalás két 
vagy három hét óta nem folyhat. (Helyeslés.) 

Csíky Sándor: Előttem szóló képviselő társam azt állította, hogy mióta a ház igazolási kérdésekkel 
foglalkozik, oly tiszta és világosságra derített tényállás, valamely választás megsemmisítésére nézve, nem 
mutatkozott még, mint épen a fennforgó esetben. Én nem látom ez esetet olyannak; — okom is van reá. 
Mert t. i. midőn valaki ellenében, különösen oly ügyben kérvényt adnak be, melyre nézve sok ember ér
dekli magát, ily sok ember között kik két felekezetre oszolvák, bizonyára az egyik ezt, a másik amazt akar
ja képviselőjének; az ily egyakaraton levőket — különválólag a másik féltől én pártnak nézem; és való
sággal párt is az, melynek, ha czélját különben nem érheti el, módjában áll és azt véghez is vitetheti em
berei által — magának bizonyítványokat szerezni, melyek öt czéljának elérésére segítik. Ilyen a fennforgó 
eset is. I t t a Bozó pártbeliek kérvényt nyújtanak be a miatt, hogy a választás alkalmával verekedés történt 
és hogy ők törvény adta szavazat s jogaiktól megfosztva voltak. Említtetik, hogy fegyverek is használtattak 
azon alkalommal és a vérengezés azokkal követtetett el. Nem találom azt, hogy bizonyítva legyen az egyik 
pártbeli emberek által panaszkép előadott bármely kérvény e kérvény puszta beadása á l ta l ; meg kell hall
gatni a másik felet is ; mert ez nem tudhatja, hogy azon vádak , melyek vele közölve nem valának, miből 
állanak. Nem lehet tehát kellő világosságra deríteni a dolog állásának minőségét, különösen i t t , mely vá
lasztásnál a jegyzökönyvet tekintve — melynek a tisztelt ház eddigi eljárásában mindig nagy hitelességű 
fontosságot tulajdonított, abban,t. i. a jegyzőkönyvben nem az állíttatik , hogy a verekedést a Frater-párt 
béliek kezdették volna, hanem az van benne kimondva, hogy a Bozó pártbeliek támadták meg a Fráter 
pártiakat. Hogy ez is tökéletesen igaz legyen, azt sem állítom; de nem merem se a jegyzőkönyv hitelessé
gét kétségbe vonni mind addig, mig a törvény rendelete szerint megkívántató igazolási próbák minőségei 
mindkét fél részéről vizsgálat utján föl nem derittetnek. Arra nézve, a mi felhozatik, hogy fegyver volt a 
választók kezében, fegyverrel pedig nem szabad a választás helyére menni, mert azt törvény tiltja, — azt 
mondom, hogy azon törvénynek nem az az értelme s lelke, hogy a választó, ki öt-hat mérföldről jővén a 
választásra, puszta kézzel menjen a választás helyére. (Zúgás és nevetés) Ne méltóztassanak nevetni, igaz az : 

mert ha én elmegyek a választás helyére, viszek magammal fegyvert, hogy személyem az utón minden tá
madás ellen biztosítva legyen ; de nem viszem azt a választás helyére, hanem ott hagyom a kocsimon. Ha 
azután megtámadtatom a választás helyén, lehet, hogy a kocsimon hagyott fegyvert kezembe véve, védel
mezem magamat úgy, mint Isten és természet jogosít az önvédelemre. De hogy ez így volt-e vagy ellenke
zőleg, azt a felhordott adatokból nem értem meg. Azért t ehá t , hogy a panasz kellő világosságra derittes-
sék, vizsgálatot kérek (Szavazzunk!). 

Várady Gábor : A jelen esetet botrányosnak tartom, hanem félek egy veszélyes elv megállapításá
tól ; ha t. i. elegendő egy választás megsemmisítésére az, hogy a választók a választáson fegyveresen jelen
nek meg és verekedés történt, ha egy oldalú előadása e ténynek elegendő arra, hogy a választás megsem
misítése kimondassék, egy veszélyes elvet fogunk megállapítani; mely szerint azon pár t , mely érzi, hogy a 
választásnál kisebbségben fogna maradni, elrejtett fegyverekkel jelen meg a választáson, az utolsó pillanat
ban verekedést kezd és azután panaszt ad b e , kérvén, hogy mivel verekedés történt, a választás semmisit-
tessék meg. Mit árt az ügynek, ha mi a vizsgálatot elrendeljük? ha azon képviselő ur, kire az előadottak 
be fognak igazoltatni, néhány hét múlva miután a választás megsemmisíttetik el fogja hagyni székét; de 
ellenben nagyon árt az igazságnak, ha az egyoldalú előadásra, egyszerűen be nem bizonyított kérvényre, 
a választás azért, mert fegyveresen jelentek meg a választók, és vérengezés törtónt, ha bár borzasztó, a vá
lasztás megsemmisíttetik ; — igy én is a vizsgálat mellett szavazok (Szavazzunk!). 

Bobory Károly: Csak néhány szót mondok elvonva minden egyéb kérdéstől a tárgyhoz. Jelen tárgy
ban, azt tartom, oly tények forognak fenn, melyek valóban kebellázitók s melyek hallására én irtóztam ; 
azt gondolom, hogy követtársunk, melynek választása körül oly irtózatos tények történtek, ezen ház szen
télyébe be nem léphet, és a törvényhozás ügyében, melynek fő czéljai közé a közbátorság tartozik, nyugodt 
kebellel nem működhetik. En tehát tisztelt ház ! követtársunk Ballagi Mór indítványa mellett vagyok és 
azt pártolom. 

Bánó József: Ha ezen előadott vádnak a vérengezést illetőleg akármelyik tétele be volna bizo
nyítva, én azt gondolmo, hogy ezen házban nem volna senki, ki ezen követtársunkat nyugodt lélekkel kép. 
viselőnek igazolni akarná; de bocsánatot kérek a tisztelt háztól, ha ellenkezőleg azzal mit Kazinczy Gábor 
követtársunk mondott, hogy minden be van bizonyítva, kimondani merem, hogy egyátalában egy tétel 
sincs bebizonyítva. Erre nézve hivatkozom azon különböző véleményekre, melyek e tárgyban kifejtettek. 
íme az osztály a képviselőt egészen igazolni akarja; a háznak egy része a választást egészen vissza akarja 
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vettetni; míg a másik vizsgálatot kivan rendelni. Ha nem is volna egyéb indok, már ez által is bizonyítva 
van, hogy a tárgy oly kétséges, és oly kevéssé van felvilágosítva, hogy itt egyebet tenni nem lehet , mint 
hogy vizsgálat rendeltessék el. Azon okmányt, melyet Ballagi Mór követ ur beadott, ugy tekintem, mintha 
az itt fel sem olvastatott volna, melyet én mint uj tényt figyelembe venni sem akarok, minthogy az magán
úton került ide; és azt hiszem, hogy az, kinek érdekében van a követ ur ellen fellépni, az fogja tudni azon 
utakat, melyek által jogait védelmezhesse, s indokait előhozhassa. Én tehát ez trendében nem találván, kü
lönben pedig semmit sem látván bebizonyítva: szintén a vizsgálat mellett vagyok, és azt elrendeltetni 
kérem. (Zaj, szavazzunk!) 

Elnök : E szerint következik a kérdések feltevése. Négy különböző vélemény áll előttünk: először 
az osztálynak jelentése, mely azt véleményezi, hogy mindenek előtt némely hiányok, jelesül azon körül
ményre nézve, hogy a nem jogosítottak is szavaztak, pótoltassanak, és e részben a szavazatok jegyzéke és 
a választók összeírása mutattassák be. — A második vélemény volt , hogy a kérdésben levő képviselő ur 
igazoltassák, de ez ugy látszik, viszhangra nem igen talált. A harmadik nézet az, hogy a választás rendel
tessék el. — A kérdések sorozatára vélekedésem az, hogy azon kérdés, vájjon igazolandó e képviselő ur, 
talán fel sem tehető (Helyes). Azon kérdést pedig, hogy vájjon az osztály jelentése keleteltessék-e vagy 
nem, a szabályok értelmében elsőnek vagyok kénytelen feltenni. Ez mellőztetvén, lenne a másik kérdés: 
hogy megsemmisittessék-e a választás, avagy vizsgálat rendeltessék el. Ha tehát a tisztelt ház ebben a soro
zatban megnyugszik, a kérdéseknek ilymódon feltevése mellett, a szavazáshoz foghatunk. (Halljuk 1) 

Azon esetre , ha netalán az osztály véleménye fogadtatnék e l , kénytelen vagyok még azt is meg
jegyezni, hogy akkor fennmarad még azon további kérdés, vájjon azon iratok által , melyek utólagosan 
Fráter által beadattak, meg van-e az osztály észrevétele oldva vagy sem , és hogy átalában ezen utón meg 
oldható-e vagy nem? Ezen megjegyzés után 1-ször is azon kérdést teszem: hogy azon képviselő urak , kik 
az osztály véleményét, azaz: hogy némely hiány pótoltassák, pártolják, méltóztassanak felállani (Senkisem 
áll fel). Az osztály véleménye tehát nem pártoltatik. — A második és fontos kérdés , mely iránt figyelmet 
kérek, lenne: megsemmisittessék-e a választás, vagy vizsgálat rendeltessék? (Szavazzunk). 

Méltóztassanak azok felállani, kik a választást megsemmisíttetni kívánják (Fölállás után). Na
gyobb biztosság véget t , megpróbálhatjuk a másik kísérletet is; méltóztassanak felállani azok, kik vizs
gálatot kivannak. (Fölállás után.) A többség a mennyire kivehető volt, oda nyilatkozik, hogy vizsgálat ren
deltessék el. — Kötelességem azonban kijelenteni, hogy épen most veszem a házszabályok 63. pontja értel
mében számosabb képviselő ur által tett azon felszólítást, hogy névszerint történjék a szavazás. (Zaj.) 

Bezerédy László: Csak arra vagyok bátor a tisztelt házat figyelmeztetni, hogy a szabályokban vi
lágosan ki van fejezve, hogy azon esetben, midőn személyek felett történik a választás, mindig golyózással, 
nem pedig névszerinti felszólítással történjék a szavazás. És miután személyenkinti szavazás kívántatik, ugy 
hiszem, ez csak golyózás által történhetik. 

Elnök: Épen ez az, mire a tisztelt ház figyelmét magam is felhíni kívántam. A szabályok III-dik 
szakasza, mely a tanácskozási rendről szól, 63. czikkében, azt mondja: „20 tagnak írásban beadott kíván
ságára az elnöki kijelentés előtt és után is névszerinti felhivás mellett történik nyilvánosan a szavazás;" 
ellenben az I-ső szakasz, melyaház ideiglenes alakulásáról és igazolásáról szól, a 13-ik pontjában azt mondja: 
,,A választás érvénye felett szavazásra kerülvén a sor, az elnök felszólítására először felállanak azok, kik az 
osztály előadó jelentése mellett vannak, utána pedig azok , kik ellene vannak. Kétség esetében a kisérlet 
ismételtetik. Ha a többség ekkor sem volna világos, a már igazolt tagok névsor szerint felszólittatnak s 
golyózás utján történik a szavazás." 

Bárczay Albert: Véleményem szerint, a mennyiben szemeim nem csalnak, a többség talán felál
lásból is kivehető (Zaj, — több oldalról: ezen túl vagyunk, — szavazzunk !). 

Elnök: Ha tehát szavazás sürgettetik, talán golyózás utján, titkosan, kellene névszerinti felszólítás 
szerint szavaznunk és igy tehát mindjárt hozzá is foghatunk. (Előhozatott a golyózó szekrény.) 

Kállay Ódon: Az igazolási ügyben a ház szabálya nyilván mondja, hogy kétségeseiében golyózás
sal kell történni a szavazásnak ; de miután a kisebbség okát nem tudom felfogni, hogy a jel-n felállás általi 
szavazatban miért nem nyugodott meg s húszan aláírva követelik a szavazást, nézetem szerint az 
csak a 63. §. értelmében történhetik meg. Mert ha a golyózás általi szavazást 20 tagnak követe
lése nélkül is megrendelheti az elnökség, azt tartom, hogy akkor, midőn 20 tag jogával él, nem tagad-
tathatik meg tőlük azon jog, hogy a 63. §. értelmében nyíltan történjék a szavazás. Vagy el kell tehát fo
gadni a 13-dik pont alatti szabály értelmét és az elnöki kijelentés szerint golyózással szavazni, vagy ha a 
felállás általi szavazást a többség ellenében a kisebbség el nem fogadja, akkor nyílt szavazásnak kell 
történni. 

Bernáth Zsigmond: Nem akarom a ház figyelmét hosszasan fárasztani. Ha az előttem szóló Kállay Ödön 
képviselő indítványa elfogadtatik, elállók a szólástól. (Némelyek szólni kivannak) Megmondtam, hogy csak 
akkor állok el beszédemtől, hogyha a névszerinti szavazásra reá megyünk, amint a 63-ik pont mondja, melyre 
20 érdemes tag hivatkozott. Ha ezen 20 tag a 63-ikpont szerint követeli jogát t. i. ha szavazásra megyünk, 
akkor tartozik ugyanazon 20 tag a 63-ik pontnak nemcsak első szavait, hanem utolsó zárszavait is véghez 
vinni, mely igy hangzik: „Húsz tagnak írásban beadott kívánságára az elnöki kijelentés előtt és után is, 
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névszerinti felhívás mellett történik nyilvánosan a szavazás" röviden csak azt mondom: pátere legem, 
quam tuleris ipse 1 

Elnök : Felvilágosítás végett kénytelen vagyok megjegyezni azt , hogy a tisztelt 20 képviselő ur 
épen oly névszerinti felszólítás mellett teendő szavazást kivan, minőt tisztelt képviselő társunk Bernáth 
Zsigmond ur is emiitett. Bezerédy képviselő urnák volt azon nézete, nem a húsz tagnak, hogy a szabályok 
szerint golyózás utján kellene a szavazásnak történni. Méltóztassanak tehát ezen szavazás módja iránt 
nyilatkozni. (Felkiáltások: Nyilvános szavazás legyen! (Zaj. Egy kivehető hang: A 63-dik czikk a tanács
kozási rendről szól, most pedig az igazolásnál vagyunk!). 

Felolvastatik a névszerinti nyilvános szavazást kérő 20 képviselő neve. 
Zmertics Károly: Ha a háznak határozatáért minden képviselőt solidáris felelősség nem terhelne, 

akkor én, miután meggyőződésemet semmi esetre sem tagadhatom meg, a jelen tárgyhoz nem is szólottam 
volna. (Elnök közbeszólva: ha megengedi képviselő ur csupán a szavazás módjára tessék szólani.) A tárgyba 
nem ereszkedve tovább, — röviden kijelentem: valóságos örömmel fogadom el a nyilvános szavazást. 

Bezerédy László: Miután az észrevétel vagy indítvány általam tétetett , épen a szabályok értelmé
nél fogva vagyok bátor fölszólalni, s igazolásomra eléterjeszteni, hogy méltóztassanak figyelemmel felol
vasni a szakasz fölirását, mely így szól: „A ház ideiglenes alakulásáról és igazolásáról'! Az első szakasz 
tehát az igazolásnak módjáról és teendőiről értekezik. A második szakasz a ház alakulásáról szól s ebben 
elől említi a tanácskozás módját. I t t méltóztassanak megolvasni a 60-ik §-t, mely ezt mondja: „Ha a szava
zásra feltett kérdés avagy inditvány több részből á l l , szétosztását lehet kívánni". Tehát ez oly 
tárgyakra vonatkozik, hol valamely eldöntendő más kérdés felett kivannak tanácskozást. De azt mi egye
dül az igazolásra vonatkozik nem lehet másként elintézni, mint a 13_ik §. szerint. — Részemrölnem akarok 
azok közé tartozni, kik a névszerinti nyilvános szavazástól idegenkednek; de a szabály lelkületét ugy ve
szem, miszerint az oda irányul, hogy azon némi kis tartózkodás, mely egyik képviselőben a másik személye 
iránt támadhatna, ezen golyózás által elmellőztessék; és ezt igen méltányosnak találom. Kérem tehát újra, 
hogy az elfogadott szabályoktól most se álljunk el, hanem a világos 13-ik §-hoz tartsuk magunkat. 

Szilágyi Virgil: Csak arra akarok észrevételt tenni, mit az ellőttem szóló nézetem szerint nem egé
szen helyesen mondott. AzI-ső szakasz a ház ideiglenes alakulása és igazolásról szól. Szól annyiban, a meny
nyiben a háznak alakulhatása szükségessé teszi 226 tagnak igazolását, és egyenesen erre vonatkozik a 13-ik 
pont; de milielyest egyszer a ház alakiilva van, azontúl többé más szavazást alkalmazni nem lehet, mint a 
tanácskozás rendjéről szóló 63. §. értelmében a nyilvános szavazást. Én ennél fogva azon nézethez csatla
kozom, hogy a tanácskozás folyamában e szavazás az elnöki kijelentés után másként meg nem történhetik, 
mint azt a 63. §. kivánja. A titkos golyózás lítjáni szavazás pedig a ház ideiglenes alakulása közben csak 
akkor történik, mikor fölállásokból az elnök által a többség ki nem vehető. Kívánom a nyilvános szavazást. 

Csíky Sándor: Itt tudnivaló most, hogy a szavazatot kivánó 20 képviselő melyik pontjához kivan 
alkalmazkodni a szabályoknak? — Ha a 13-dik §. értelméhez akar ragaszkodni, akkor itt a golyózásnak 
nincs helye, azért, mert ugyanezen szabály elébb azt mondja, hogy a szavazás felállás útján történjék; itt a 
fölállás megtörténvén, a többség a vizsgálat mellett mondatott ki az elnök által. Ha tehát az elnökség ki
mondta a többség akaratát, ez többé nem tanácskozás tárgya. Ha pedig a 63. §. értelméhez ragaszkodik a 
20 tag, mely a tanácskozás rendjéről beszél, akkor nem lehet kétség az iránt , hogy a szavazásnak nyilvá
nosan névszerinti felszólítás folytán kell történni. Én tehát óhajtom tudni, hogy a szabályok melyik pontja 
szerint akarják a szavazást? 

Bartal György: Pártolom Bezerédy László képviselő társam azon nézetét, hogy a szabályok 63-ik 
szakasza vagy is a nyilvános szavazás ez esetben nem alkalmazható. Ugy hiszem, hogy ezen szakasz min
denesetre a tárgyilagos tanácskozásra vonatkozik, annál inkább, mert a törvényhozónak tekintettel kellé 
lenni arra, hogy azon viszony fönntartassék, mely a képviselő és küldői között létezik és mivel utasítások 
többé nincsenek, oly morális kapocsról kellé gondoskodnia, mely a képviselő megválasztásának alapját, a 
bizodalmat szilárdítsa. I l lő , hogy a küldök tudják a hazának kétes állapotát minden fontos kérdésben s 
végre is, hogy képviselőik mennyire támogatják azon nézeteket, melyek őket elválasztatásukra indították. 
Azt hiszem, hogy a fönnforgó kérdés, személyes kérdés levén, a fönnebbi tekintetek alá nem eshetik s nem 
látom az igazolásnak más módját a ház alakulása előtt és után ; mert erre nézve a szabályok különbséget 
nem tesznek; ennél fogva a 13. §. alkalmazását kívánom; de óhajtanám , hogy a kérvényező 20 tag , kik 
ezen 63-ik §-ra alapították véleményüket, a tényállást méltányolva s fölfogva azt, hogy itt a többség iránt 
kétség nem volt — mert szemeim után Ítélve, mondhatom, hogy az elnök ur kijelentését helyesnek talá
lom — a szavazás sürgetésétől elállanának, mert ha a többség iránt kétség nincs, a 13. §. értelmében a 
golyózásnak sincsen helye; azért én ellene vagyok a kérvény tekintetbevételének. 

Elnök : Egész őszinteséggel kívánok a tisztelt ház előtt nyilatkozni. Nem lehet kétség abban , hogy 
fölállás által a többség a vizsgálat mellett nyilvánult (Felkiáltások: igaz!) én ezt ki is mondtam. Szava
zás kívántatván, előadtam, hogy méltóztassanak az iránt nyilatkozni, kivármak-e szavazni vagy nem? Véle
kedésem e tárgyban az, hogy ha a 13-ik §. tartandó meg, akkor további szavazásnak helye nem lehet, (Fel
kiáltások : ugy van!) mert a többség, mely a vizsgálat mellett nyilvánult, világos volt. A szabály azt ren
deli, hogy kétség esetében a kísérlet ismételtessék: a jelen esetben ezt sem találtam szükségesnek, mert a 
többség iránt kétségem nem volt; s ha a többség ekkor sem volna világos, akkor rendeli a szabály a go-
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lyozás útjáni szavazást. Nem akarván nézeteimet a tisztelt házra erőszakolni, és ha minden esetre szavazni 
kivannak, szívesen alárendelem e tekintetben nézeteimet, és nem fogom ellenezni a szavazást; de ha sza
vazni méltóztatnak, akkor figyelmeztetem a házat arra, hogy az eddigi szokás szerint ily kérdésekben min
denkor titkosan szavaztunk. így történt Simonyi Simon képviselőre nézve is a szavazás: máskép szavazni 
tehát a fönnforgó tárgyban sem lehet. 

Bátor volnék tehát a képviselő házat arra felszólitni, hogy a mennyiben csakugyan az igazolások a 
13. §. szerint teendők, miután kétség a többség iránt nem volt, határozatul mondassák ki továbbá az is, hogy 
a vizsgálat a többség által elrendeltetett, s e tekintetben szavazásnak helye nincs. (Fölkiáltások: helyes!) 

Tisza László: Azon esetre, hogy ha eldöntetett volna a kérdés, ugy nem szólanék hozzá, de a mint 
látom nem egyezik az egész ház bele ; elmondom tehát én is igénytelen véleményemet. Megvallom, hogy 
mindig valahányszor törvényre vonatkozom és annak egyik pontját idézni akarom , feltekintek a czimre 
mely fölébe van irva, és csak akkor alkalmazom egyik vagy másik esetre ha alkalmazhatónak látom. I t t 
azon eset nincs, mert itt tisztán ki van mondva, hogy az igazolásra nézve mindig az első szakasz 13-ik pontja 
alkalmazandó. Ugyan is , az első szakasz czime ez: „A ház ideiglenes alakulásáról." — Az igazolásra az 
„ideiglenes" szó nem vétethetik; a ház ideiglenesen nem igazol, kit egyszer igazol, az mindenkorra van 
igazolva. A Ill-dik szakasz czime pedig: „A tanácskozási rendről"; mi itt nem tanácskozunk, hanem bírás
kodunk, azért tökéletesen helytelennek találom a Ill-dik szakaszbeli 63. §. alkalmazását, s kívánom a 13-ik §. 
alkalmazását, miután abban az áll , hogy a golyózás általi szavazás csak azon esetre alkalmazható, ha az 
elnökség a többséget ki nem vehette; a jelen esetben pedig a többséget az elnök tisztán kivehette, tehát se 
golyózásnak se személyes szavazásnak nincs helye. 

Ilimfalvy Pál: A vitatkozást nem akarván továbbra nyújtani, mint a 20 aláíró egyike visszaveszem 
a nyilt szavazás iránti kívánságomat. (Kubinyi Ödön hasonlókép lemond.) 

Ürményi József: Én azt tartom, tisztelt ház, hogy azok közöl, kik ezen kérelmet aláirtak, kiknek 
egyike lenni én szerencsés voltam alkalmasint mindegyik tudta azon törvényhozási és törvénykezési hiva-
taloskodási átalános a-b-c-t, hogy a fejezet czimét meg kell olvasni, mielőtt az ember aczikkekre hivatkoz
nék s ugy hiszem, hogy ebben ujat nem hallottunk előttem szóló követtársunktól. Megolvastuk mi is azt, 
és csak azért irtuk alá a kérelmet, mert azt hittük, hogy azon Ill-dik szakasznak 63-ik §-a ha nem egyez
nék is meg az I-ső szakasz 13.§-val, de ezt nem zárja ki, és miután az I-ső szakaszban nem mondatik, hogy 
egyedül ez azon mód, melylyel ily esetben voksolni kell, azt hi t tük, én legalább azt hittem, hogy azon 
módokon fölül, ha a ház bizonyos okoknál fogva, — melyek ha meg nem nevezem is átalánosan megértet 
nek — kívánja valaki a névszerinti szavazást, ez azon módok után is megfér még. — Ha azonban a tisztelt 
ház máskép vélekedik, én a többség véleményének hódolok. 

Elnök : Most kénytelen vagyok még azt is fölemliteni, hogy miután Hunfalvy Pál és Kubinyi Ödön 
urak a 20 aláiró sorából kiléptek, ezen kérelem többé nem is volna a vitatkozás tárgya, és igy megállhat 
az elnöki kijelentés. 

Madarász József: Bocsásson meg a tisztelt ház, hogy én a ház tisztelt elnöke kijelentése folytán 
azt a mit tenni akartam ezennel nyilvánítsam, hogy t. i. én a huszadik tag kilépése után helyette nevemet 
a nyilvános szavazást kérők sorába ezennel beiktatom. Megmondom okaimat miért (Csak I8-an vannak) ; 
ha 19 en lennénk akkor határozzon a ház. Osztozom az előttem szóló nézetében. Vannak esetek , a midőn 
nem szükség, nem kell i n d o k o l n i a z o n 2 0 k é p v i s e l ő n e k a z t , a m i t a 6 3 - i k c z i k k m e g e n g e d , t . i . h o g y m i é r t 

k í v á n j a a n y i l v á n o s s z a v a z á s t ; é s é p e n a z o n k ö t e l e s s é g n é l f o g v a , m e l y e t e d d i g a k é t p á r t s z i n e z e t e g y m á s 

e l l e n é b e n ö n k é p v i s e l t e i , é s a h a z a i r á n y á b a n a k a r k i f e j e z n i , ó h a j t o m a n y i l v á n o s s z a v a z á s t ; é s m i n t h o g y 

a 1 3 - i k p o n t a l k a l m a z á s a e g y e d ü l c s a k a z o n e s e t b e n f e l t é t e l e z h e t ő , h a a t ö b b s é g n y i l v á n í t á s a k i n e m v e h e t ő , 

d e u g y h i s z e m m i n d e n m á s m e g n e m n e v e z e t t o k o k n é l k ü l i s s z a b a d a v i l á g o s t ö b b s é g e l l e n é r e n y i l v á n o s 

s z a v a z á s t k é r n i ; t e h á t a n y i l v á n o s s z a v a z á s m e g r e n d e l é s é t k é r e m . 

Bárczay Albert: M é l tóztassanak megbocsátani hogy ha ezen szavazási kérdéstől eltérve : vájjon a 
13-ik vagy 63-ik §. szerint szavazzunk-e vagy nem, — néhány őszinte szót vagyok bátor a ház elé intézni. 
Meg vagyunk arról győződve, hogy tisztelt elnökünk az elnökséget oly dicsőén vitte eddig, hogy annak el
lenében nem lehet kifogás, és nem is volt; ö miután a jelen kérdésben a többséget oly bizonyosnak lenni 
látta, hogy a 3-ik kísérletet t. i. a golyózást szükség fölöttinek tartotta, és a második felállásból a többsé
get tisztán kivette, nekünk kötelességünk az elnöki nyilatkozatot fönntartani. (Zaj.) Ha valakinek az ellen 
kétsége volna, az bocsásson meg ha azt mondom, hogy az, mintegy az elnöki hivatalba való beavatkozást 
és az elnökség iránti bizalmatlanságot mutat (Felkiáltások: ez nem áll!). A fennforgó szavazási kérdést 
illetőleg tehát az a nézetem, hogy ezen kérdés a 13-ik §.-ra tartozik mert ez nem uj tárgy, hanem igazo
lási ügy és így véleményem szerint mint ilyen tanácskozás t á rg ja nem lehetvén a 63-ik §. szerint nem 
is ítélhető el. 

Bónis Sámuel: Nem osztom az előttem szóló véleményét. A 63-ik §. értelmében a kisebbségnek is 
van joga nyilvános szavazatot kérni, s ezen §. nem arra való hogy constatiroztassék, vájjon helyesen szá
mitattak-e össze a voksok, hanem arra való, hogy a nyilvánosságnak elégtétessék és megtudassék, ki hova 
szavazott; s épen azért óhajtom én — ki ellenvéleményben vagyok — azon érdemes 20 aláíróval, hogy 
történjék nyilvánosan a szavazás, mert mi bizonyosan nem akarjuk a visszaélést palástolni, simogatni 
akkor, midőn vizsgálat által akarjuk azokat kideríteni; ezt a haza előtt bátran kimerjük mondani. De most 
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más stádiumba ment a kérdés, az által, h.ogj a 20 tag közül kettő visszavette az aláírást s így a 20 szám 
nem teljes, én itt is engedelmeskedem a ház szabályainak; de óhajtom hogy az aláírás visszavételének nyoma 
legyen a jegyzőkönyvben. 

Elnök: Kötelességemnek tartom kijelenteni, miszerint Madarász József úron kivül még Űrményi 
Miksa ur is hozzá járult az aláírók kérelméhez. (Fölszólalás : Szavazzunk !) 

Tisza Kálmán: Részemről én is mind azt mi nyilvánosságra vezet szeretem és tisztelem, nagyon 
óhajtanék előttem szóló képviselő társaim véleményéhez járulhatni , csak azért i s , hogy bebizonyíthassuk 
mi, kik a kérvényezőkkel ellenvéleményben vagyunk, hogy egyátalában nem irtózunk a nyilvánosságtól. 
Azonban megvallom, hogy ez meggyőződésem szerint a ház szabályaival össze nem fér, melyeket én tisz
teltetni akarok még akkor is, midőn saját óhajtásaim teljesítésében gátul szolgálnak; mert azon ok, melyet 
Űrményi József követtársunk mondott, kiről az előtt is tudtam, és most is szíves volt megmondani, hogy a 
törvények, és szabályok használatának a-b c-jét tudja, — egyátalában nem áll; mert ha az, mi valamely 
törvényben vagy szabályban egyenesen megtagadva nincs, megengedve volna, az által furcsa helyzetbe jön
nénk törvényeinkkel és szabályainkkal. 

Én tehát mint szabályellenest nem tartom lehetőnek a személyes szavazást, és a szabályok iránti 
tekintetből a 20 aláíró kérvényét mellőztetni kívánom. 

Buzna Lajos: I t t igazolásról levén szó, bár mennyire igyekszünk is a 63-ik §-t ide alkalmazni, az a 
fönnforgó kérdésben egyátalában nem alkalmazható. A 13-ik §-ban nyilvánosan bennfoglaltatik, hogy elő
ször felállásai lehet szavazni, és csak akkor kerül golyózásra a sor, ha a többség igy ki nem vehető ; de 
minthogy itt a többség kétségbe nem vonható, a golyózásnak helyét nem látom. 

Gróf Batthyányi István: Igen rövid leszek , nem is szólok a tárgyhoz, csak arra akarom figyelmez
tetni a jegyző urat, hogy szíveskedjék, ha két egyforma név van, a keresztnevet is fölolvasni (Jegyző: Ke
resztnév nem volt hozzá irva). Én a 20 aláiró közé nem tartozom, merta kérvény beadásakor nem is voltam 
a teremben nem is kívánok uj szavazást. 

Kazinczy Gábor: Azon 20 tag által tökéletes törvényességgel beadott kívánat semmi legkisebb 
összeköttetésben nem volt az elnöki eljárással, tudja azt mindenki, ki ezen parlamentaris módot az 1848-ki 
korszakból is ismeri; de tudja azt is, hogyha elolvassa az illető §-t, miszerint az elnöki kijelentés előtt és 
után is lehet követelni a nyilvános szavazást. He maga a dolog practicuma is teljes világosságba hozza, 
hogy az elnöki kijelentéssel a 20 aláiró kérelme semmi összeköttetésben nincsen. Nem is az mondatott, 
hogy az elnöki kijelentés törvénytelen, hanem az illetők ragaszkodtak azon joghoz, melyet nekik a 63-ik 
§. ad, s melyet addig, mig azon §-t átalános határozat által meg nem változtatja a ház, azt ugy mint Tisza 
Kálmán képviselő úr a 20 tag kisebbségétől elvenni akar, senkinek e házban hatalma nincsen. De ezen név
szerinti szavazásnak nem is az volt czélja, hogy a tanácskozás hátráltassék, és én részemről, miután szeret
ném, hogy a dolog mielébb bevégeztessék, szívesen megnyugszom abban, hogy akár így akár ugy döntes
sék el a kérdés. 

Sárközy Kázmér: Én az előttünk levő szabályokban semmi ellenmondást nem kívánok és nem is 
tudok lá tni ; ezt csak akkor lehetne mondani, ha a szabály ugyan azon egy tárgyban golyózást is, nyilvá
nos szavazást is rendelne ; de ezen különbséget maga a tárgy oszlatja el. A tárgy ugyanis, melyben a go
lyózásnak helye van, az igazolásról szól, a másik, melyben a kérvényes beadásnak helye van, a tanácsko
zásról szól; az igazolásnál pedig nem tudok különböztetést tenni az ideiglenes és végleges igazolás között; 
hanem csak egyféle igazolást ismerek; s igyaz elnöki kijelentést törvényesnek és helyesnek találván, abban 
meg is nyugszom. (Helyeslés.) 

Elnök: A szabályok értelmezéséről levén szó, engemet azok értelmezése kizárólag nem illet; és 
azért, ha a t. ház szavazni kívánna, azt ellenezni semmiesetre nem fognám, és a kérdés az volna, hogy sza
vazzunk-e vagy ne ; miután azonban a határozat kijelentésére szólítottak föl, én a határozatot a világosan 
nyilatkozott többség akarata szerint csak akép jelenthetem k i : hogy a kérdéses választásra nézve vizsgáló 
biró küldessék ki. (Közhelyeslés.) 

Már most az a kérdés, hogy ki legyen a vizsgáló biró ? (Fölkiáltások : Justh !) Ha ellenkező nézet 
nem nyilvánul, ugy látom, hogy a t. ház Jus th József képviselő urat kívánja kiküldeni. (Közhelyeslés.) 

Olvastatik a Vl-dik osztálynak Balogh János Barsmegye aranyos-maróthi kerületbeli képviselő 
megválasztatására vonatkozó véleménye, mely szerint uj választás ajánltatik, — és azután az illető vá
lasztási jegyzőkönyv. 

Elnök: Fölolvasandó még Balogh János képviselőnek beadványa, melyet megválasztatásának te
nyéré vonatkozó némely adatoknak figyelembe vétele és mintegy tájékozás végett benyújtott, melyet már 
tegnap bejelentettem a t. háznak. 

E beadvány fölolvastatván: 
Elnök : Egyéb irományok nem levén, méltóztassanak nyilatkozni. 
Kubinyi Ferencz : Túlszigorúnak , következőleg — igazságtalannak tartom a tisztelt osztály véle

ményét, és az több oly határozatba is ütközik, melyeket a háznak hasonló esetekben méltóztatott hozni. — 
Több esetben, hol okadatolt kérvények adattak be, a tisztelt ház nem semmitette meg a választást, hanem 
vizsgálatot rendelt oly esetben is hol kétség volt. így például Simonyi Simon tisztelt képviselőtársunkra 
nézve a választás félbeszakittatott, s a ház öt mégis igazoltnak tekintette. I t t nincs kérvény, nincs panasz. 
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Azt látom ugyan, hogy a választás félbeszakíttatott, de egyszersmind azt veszem észre, hogy a jegyző
könyv vezetője, az elnök ós jegyző, ellenmondásban állanak az előadásra nézve. Előbb ugyanis az monda
tik, hogy a választás félbe volt szakítva, de később meg azt olvassuk, hogy az annak rendje szerint ment 
végbe. Ebben ellentétet látok. Ennélfogva nem tartom igazságosnak e választás megsemmisítését, mely 
különben is ellenkeznék a ház némely előbbi határozataival, s compromittálná azt, a következetlenség vád
jára szolgáltatván okot. Annál kevésbbé szavazok a megsemmisítés mellett, mert a jegyzőkönyvből az is 
kitűnik, mintha maga a választási elnök is részrehajló lett volna. Annálfogva vizsgálatot vélnék eszköz-
lendőnek. 

Konkolyi-Thege Pál: Balogh János képviselő társunk igazolási jegyzökönyve mind a választás lényegé
nek, mindpedig a külformának megfelel. A választás lényegének megfelel, mert a szavazatok többsége abból vi
lágos an kivehető; akülformának pedig megfelel azért,minthogy az a választás vezetői által aláíratott. A vá
lasztást nem érvényteleníti az, hogy folyama alatt zavarok történtek, s ezért a szavazás fél órára félbe
szakíttatott. 

Az 1848-ki V. t. ez. 42. §.-a a csend és rend fenntartására az elnököt hatalmazván fel, föltételez
nem kell, hogy midőn az elnök a szavazás folytatását elrendelte, a csend és rend vissza volt állítva. Föl 
kell tételeznem az ellenpártról, hogy ha nem lett volna a csend és rend visszaállítva, a szavazás folytatása 
ellen tiltakozott volna. Valamint a választás elnökéről is föl kell tennem, hogy a zavarban a szavazást 
nem folytatván, a követválasztást elnapolta volna. 

Az mondatik még a jegyzőkönyvben, hogy sokan jogtalanul szavaztak. Ha ez áll, a hiba minden 
esetre a választás vezetőit terheli ; mert a törvény értelmében a választók összeírását magában foglaló 
jegyzőkönyv egyik példánya kezükben levén , a jogtalan szavazókat ellenőrizhették volna. De ha megen
gedhető is, hogy néhányan jogtalanul szavaztak, a nagy többség még akkor is Balogh János mellett nyil
vánul, mint azt a jegyzőkönyv kimutatja. 

Ennek következtében, miután az ellenfél részéről nem nyújtatott be kérvény, s ez által a választás 
érvényessége mintegy hallgatólag elismertetett ; de különben is a jegyzőkönyv kitételei kérvényzések ál
tal nem támogattatnak, fölkérem a tisztelt házat, legyen kegyes nevezett képviselő társunkat igazoltnak 
nyilvánítani. 

Sárközy József: Legyen szabad Balogh János és Fráter Pál esetére nézve egy hasonlatosságot föl
hoznom. Úgy tekintem az esetet, mintha ketten szikláról lezuhanó veszélyes hegyi folyam mellett utaz
ván, gyönge deszkácskán akarnának átmenni ; de látván az egyik, hogy utazó társa testesebb, ezt küldené 
előre, remélvén, mikép, ha az átmehet, ö is megmenekszik. I t t is ugy van. Fráter Pál és Balogh János 
választásánál bár nagyobb mérvben, de ugyanazon hiba fordul elő. Fráter átment a deszkán, reménylem 
Balogh alatt sem fog az letörni. 

A választási elnöknek kitételeiből nem csak az tűnik ki, hogy a tény nincs bebizonyítva, nevezete
sen, hogy a szolgabírói jelentés nem adatott ki írásban, hanem még azon kifogás sincs bebizonyítva, hogy 
a másik fél népe elkergettetett, s emberek ölettek meg. Sőt az elnök maga bevallja, hogy végre még is 
kijelentette Balogh Jánost képviselőnek. — Igazán megvallva, a tisztelt választási elnököt nem tudom 
hogy tekintsem. Nem akarom részrehajlónak tartani ; hanem bizonyos, hogy legalább is annyira megfé-
lemlett, miszerint a választás eredményét nem tudta a jegyzőkönyvbe írni. — Mindezeknél fogva Balogh 
János képviselőt igazoltnak kívánom tekinteni. 

Ráday Gedeon gróf: Midőn se panasz, se kérelem nem fordul elő ; midőn a jegyzőkönyvből azt 
látjuk, hogy abban Balogh meg van említve, s minthogy különben is azon tisztelt elnöknek kellett volna 
ügyelni arra nézve, hogy vagy 200 olyan szavazott, kiknek szavazási képességök nem volt— s kik Balogh 
részére szavaztak, — azt gondolom, akkor az osztály véleménye tálszigorú ; s megvallom, hogy ha bár 
nem tartom azt, mikép Fráter Pál úr valami igen keskeny pallón ment volna át, s noha ennélfogva azt 
sem hiszem, hogy Balogh János úr is azon menne át : mégis azt vélem, hogy — ha a tisztelt ház követi 
azon utat, mit eddig követett — itt sem levén sem panasz , sem kérelem, az illető igazoltnak fog te
kintetni. 

Perczel István : Megvallom, hogy az osztály véleményét én is túlszigorúnak tartom s nézetem sze
rint Balogh János ellen nem csak, hogy a választás megsemmisítését nem látom helyén, hanem még csak a 
vizsgálatot sem tartom elrendelendőnek. Az osztály arra alapítja véleményét, hogy szavazás közben vere
kedés történt. Igaz ugyan, hogy történt némi összezörrenés, de ennek nagyobb következményei nem vol
tak, s három negyed óra alatt ismét helyreállott a csend, — helyreállott annyira, hogy az egész válasz
tási eljárást minden stádiumán keresztül, rendben lehetett folytatni. Innen tehát következik, hogy azon 
összezörrenés semmi esetre sem volt oly nagy fontosságú, hogy a miatt a választás megsemmisítését el 
lehetne rendelni. De meg azt sem tudjuk, miért zörrentek össze a választók ; nem azért zörrentek-e össze, 
hogy az egyik rész Balogh Jánost nem akarta képviselőnek megválasztani- Még az is meg lehet, hogy 
azért mentek el, minthogy Balogh ellen akartak föllépni, mely név Barsmegyének századok ótadísze ésfénye. 

Elég az, hogy a választás be lett fejezve ; hogy mindenkiről constatiroztatott képes-e vagy nem a 
választásra, — s az eredmény az lett, hogy Balogh nyerte a többséget. Ennélfogva én az egészben semmi
féle hibát sem látok, mely a választást érvénytelenné, vagy csak a vizsgálatra is érdemessé tenné. 

De egyátalában egyszerű elv az, hogy a hol nincs panasz, ott rendszerint bűn sincs elkövetve. Ha 
Képv. ház aapl. I, köt. ^ 



Sí' XII. ülés 1861. april 26-kán. 

azok, kik megfutamodtak, sértve érezték volna magukat, panaszszal járultak volna ide. Miután azonban 
nem nyújtatott be panasz, innen az következik, hogy Balogh János úr megválasztatásában ök is megnyu-
gosznak. 

Következéskép nem marad egyéb nehézség hátra, mint az — mire az osztály az egész súlyt fek
tetni látszik, — hogy a választási elnök a szavazás folytatására — a mint mondja — „fenyegetés által" 
kény sz er itt etett. 

Azt látom, hogy itt ha volt is fenyegetés, ez a jegyzőkönyv tartalma szerint igazságos volt. Mert 
azt mondja a jegyzőkönyv, hogy az egyik rész elment, s az elnök nem folytatta a szavazást. Ekkor kény
telen volt azon rész, mely még jelen vala, öt fenyegetni, hogy kötelességének megfeleljen, s a szavazást 
folytassa. — Ennél fogva ismétlem vélekedésemet, hogy Balogh János választása iránt a vizsgálatnak nem 
látom helyét, hanem a nevezett képviselőt igazolandónak vélem. 

Justh József: Ha győzödésünkre hat is a történtek positiv tudomása, mindazáltal nem volt helyén 
az itt fölemlítetteket fölhozni, előttünk, kik nem mint tanuk, hanem mint birák vagyunk jelen. Méltóztas
sék a tisztelt ház az egész jegyzőkönyv szövegét komolyan megbírálni, s azonnal ki fog tetszeni abból, 
hogy abban teljeséggel semmi logica sincs. (Helyes!) 

Azt mondja ugyan is a jegyzőkönyv, hogy vérengzés volt s nem lehetett a szavazást folytatni. De 
hisz ez a jegyzőkönyv szerint sem áll, mert abban tovább az mondatik, hogy : „a csend és rend helyreáll-
vánu ; itt azt hinné az ember, hogy a jegyzőkönyv azon logicai következtetést vonja ama tétel után, mi
szerint folytattatott a szavazás ; de nem ezt mondja, hanem : „Jcényszerítteténk a szavazási'; folytatni". 

Mily kényszer lehetett ott ? Ha kényszeríttetett volna physicai erővel az elnök a szavazás foly
tatására, bizonyára nem adta volna ki ama követnek a jegyzökönyvet. I t t pedig tisztán áll, hogy nem 
azon napon adta át azt, hanem csak 5 nap múlva. Nem mondhatta volna-e ekkor az elnök határozottan : én a 
jegyzökönyvet ki nem adhatom, hisz kényszerítve voltam. 

A jegyzőkönyv világosan constatirozza, nem csak azt, hogy a választók többsége volt Balogh János 
mellett, — ki 30 esztendeig szolgált a megyénél, s igy minden megyei bajban részt vett , kit a nép ismer, 
kiben bizalma van, — mit magam is tapasztaltam, minthogy ott voltam 1848-ban főispán, — mondom: 
nem csak hogy a többség szólt mellette, hanem azt is, hogy egyes akarattal választatott meg. — A mondot
taknál fogva nem tartom igazságosnak, hogy — miután panasz nincs, a jegyzőkönyv következtében buktat-
tassék meg a nép választottja, - és így őt igazolandónak tartom. 

Vajai Károly : Az osztály véleményének igazolására kötelességemnek tartom elmondani azon néz-
pontokat, melyekből az osztály, midőn e véleményt nyilvánítá, kiindult. 

Tudta az osztály hogy panasz nincs beadva, de azt is látta, hogy maga ajegyzőkönyv óriási panasz, 
mert az osztály abban három törvényszegést látott. Először : hogy a szavazás félbeszakíttatott, és pedig 
ez ajegyzőkönyv azon positiv kimondása által indokoltatik, mely szerint a közbe jött zavarok miatt a sza
vazást folytatni nem lehetett. Másodszor : ugyancsak látta az osztály azt is, bog}^ 200 és néhány oly egyén 
szavazott, kiknek erre joguk nem volt. Ezt a jegyzőkönyv megint positiv kimondja. Ez a második tör
vényszegés. A harmadik törvényszegést pedig abban lát ta az osztály, hogy számtalan ember, a ki szavazni 
akart, nagyobb vérengzéstől tartván, elszaladt, s ennek következtében több jogosított szavazó nem szavaz
hatott. 

Ennélfogva az osztály teendője vagy az lett volna, hogy egyszerűen igazolja Balogh Jánost, vagy 
pedig hogy a választást megsemmisítse. 

A vizsgálatot ugyanis nem látta szükségesnek, nem levén oly tény vagy körülmény,melyet vizsgálni 
kellene. Mert be van igazolva a szavazás megszakítása, be van továbbá bizonyítva, hogy |többen szavaz
tak, kiknek nem lett volna joguk ; szintúgy be van bizonyítva az is, hogy a szavazásból többen kizárattak. 
Már most ha a tisztelt ház e jegyzőkönyvre azt mondja ki, hogy ez logicátlan jegyzőkönyv levén, bizonyító 
erővel nem bir, s hogy Balogh János követ igazolandó : akkor nem tudom vájjon elég lesz-e téve a tör
vénynek. — A vizsgálatnak sem helye, sem szüksége,mert mindenbe van bivonyitva. Azt, hogy a jegyző
könyvben nincs logica, nem ismerem el. Mert az mondatik ugyan, miszerint ellentétben áll egymással, 
hogy verekedés volt, és hogy a szavazás mégis folytattatott. De ez indokolva van azáltal, hogy — a vere
kedés miatt a választók nagyrésze megszaladván, — az ott maradtak magok közt csaknem verekedhettek, 
s igy a csend természetesen helyre állott. A „291 szavazó" vörös ir-ónnal van aláhúzva a jegyzőkönyvben. 
E körülmény azt mutatja, hogy ama szavazók fel voltak véve aprior i , tehát a törvénytelenség már a priori 
is megtörtént ; — s igy pártolom az osztály véleményét. 

Buzna Lajos: Ha ezen esetben magánúton szerzett tudomással akarnék fellépni, el kellene sorol
nom azt, hogy a kisebbség pártja mesterkedésekkel idézte elő a zavargást, és verekedést avégre, hogy 
ez által elpalástolhassa a kisebbséget, és meghiúsíthassa a szavazás félbeszakítása által a választás ered
ményét. Es épen ezen szempontból már előre ugyanazon kisebbség arra építette a maga reményét, hogy 
miután a törvény azt mondja, hogy a szavazás félbeszakítás nélkül folytattassék , ha ezen zavargás által 
félbeszakítást idézne elő, akkor a színleges megfutamlás következtében a választás sikere meghiusittatnék, 
következőleg érvénytelenné tétetnék. Ez azon indok, mely az osztály véleményében erős súlylyal bírónak 
tekintetik, és én azt némileg taglalni kívánom. 

Igaz ugyan, hogy a törvényben bennfoglaltatik, miszerint félbeszakítás nélkül folytattassék a sza-
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vazás ; de én azt hiszem, hogy igen veszélyes volna ezt igy értelmezni. A törvényhozásnak ugyanis nem lehet 
czélja a választást, ha a szavazás bármi módon szakittatik is félbe, érvénytelennek tekinteni. A félbeszakítás 
csak akkor von érvénytelenséget maga után, midőn a választást érvény tel enittetni követelő fél idézte elő a 
félbeszakítást. De ha más bárki idézte elő a félbeszakítást, azt csak szünetelésnek kell tekinteni, és ha ezen 
szünet után a szavazás folytattatik, akkor azt nem lehet a törvénynyel meg nem egyeztethető félbeszakí
tásnak tekinteni; s mert jelen esetben a verekedés a szavazás folyama alatt jelentetett be, azt kell fölten
nem, hogy a jelölt, ki most mint megválasztott képviselő jogát itt érvényesíteni kívánja, nem adott okot 
arra, hogy zavargás idéztessék elő, és ez által a szavazás félbeszakittassék. Hogy ö nem adott okot arra, 
mutatja az, miszerint a másik párt színleg elvonult, és az ö emberei, az ö pártja ott maradt. 0 tehát a vá
lasztást a szavazás félbeszakítása által nem akarta meghiúsítani, következőleg nem adott okot ar ra , hogy 
félbeszakítás történjék, hanem okot adhatott a másik fél, kinek érdekében volt,— félbeszakítást előidézni; 
— s mert azon másik párt elvonulása által már bizonyította azt, miszerint kisebbségben érzi magát , s to. 
vábbá mert semmiféle kérvénynyel nem lépett föl: úgy törvényesen, jogszerűen azt kell véleményeznünk 
miszerint a zavargást a másik párt idézvén elő, ez azért nem is lépett fel petitióval, mert érezte a bün sú
lyát, mely öt terheli. A zavargás előidézőjének tehát a másik pártot kell tekinteni, és a félbeszakítás terhe 
is azon félre rovandó. — Ezen oknál fogva a félbeszakítás nem lehet indok arra nézve, hogy a választás 
törvénytelennek tekintessék. 

Mi a második okot i l let i , hogy t. i. verekedés következtében az ellenpárt megfutamlott és ez által 
szavazási jogától elesett; azt hiszem, hogy ez szintén nem lehet indok arra nézve, miszerint a választás tör
vényessége kérdésbe jöjjön. Csak akkor lehetne ugyanis ezen verekedés következtében a megfutamlásnak 
valami sikert tulajdonítani, ha a másik fél panaszkodnék arról, miszerint neki a verekedés után, a csend hely
reállítása után is physikai lehetlenség volt szavazás jogával élni, és ö ennélfogva kénytelen volt elvonulni; 
de miután arról se a jegyzőkönyvben, se külön panaszban adat nincsen, ennélfogva a megfutamlást sem le
het oly akadályozó oknak tekinteni, mely miatt a választást érvényteleníteni kellene. 

A harmadik ok, mely felhozatik, az, hogy többen éltek szavazási joggal, olyanok, kik arra jogosítva 
nem voltak volna. A választási elnök kötelességében állott ezt igazolni; mit ö meg is tet t , mivel kijelölte 
azok számát, kik jogtalanul szavaztak, — az utóbbiak ki levén törölve, s igy a többiek jogos szavazóknak 
tekintendők. 

A választási elnök által felhozott azon indokot, hogy ő egyedül a kedélyek lecsillapítása végett in
dította meg folytatólag a szavazást, sem lehet fontosnak tekinteni, mivel, ha már való az, hogy a másik fél 
megfutamlott, akkor a kedélyeket nem kellett volna lecsillapítani, miután ott csak egy párt volt, és nem 
mondatik, hogy azon párt physikailag kényszeríttetett a szavazás folytatására; — más ok pedig a kedé
lyek lecsillapítására ott fönn nem forgott. Ennélfogva fel kell tenni, s be van bizonyítva, hogy itt az elnök, 
ha nem elfogultságból, legalább hibából használta azon kifejezést a jegyzőkönyvben, miszerint a kedélyek 
lecsillapítása végett folytatta a szavazást, — mert azokat nem volt szükség lecsillapítania. — Mindezeknél 
fogva a tisztelt házat felkérem, méltóztassék kérdésben levő tisztelt képviselő társunkat igazoltnak 
tekinteni. 

Ballagi Mór: A jelen esetben én sem látom okát annak, hogy a választás megsemmisíttessék; de 
még a vizsgálatnak sem látom helyét. Ha hiba történt, — engedje meg a tisztelt ház, hogy valamint a hí
res adomában a rákot máshol nem lehetett látni, mint a levélben : úgy én is ez esetben mondhassam, hogy 
hiba történt ugyan, de a hiba csak a jegyzőkönyvben van, máshol azt nem látom. És milyen ez a hiba a 
jegyzőkönyvben ? Olyan, hogy nem érti az ember, hogyan lehetett azt először írásba foglalni és aztán va
lakinek azt a maga aláírásával megerösitni ? Én itt oly ellenmondást látok, mely nagyon is kirí. (Zaj.) 
Igenis, kénytelen vagyok kimondani, hogy kirí az ellenmondás. Csak egyet veszek föl a jegyzőkönyvből 
t. i. azt, hogy mikor helyreállott a csend, akkor ismét szavazni kezdtek; de a szavazatokat nem collatio-
nálta. Mért nem tette ezt? Ez nem a választók hibája. Ha az ilyenforma hiba elég volna arra, hogy a vá
lasztás megsemmisíttessék: úgy megtörténhetnék, hogy ha a bizottmányban valaki van, ki a választandót 
meg akarja buktatni, akkor csak valami formahibát fog elkövetni, hogy megbuktassa. Nem is indokolja a 
jegyzőkönyv, hogy miért nem collationáltattak a szavazatok; csak azt mondja, hogy 291 ember szavazott 
jogtalanul, de Baloghnak mégis többsége lett. Tehát látszik, hogy az egész jegyzőkönyv a legnagyobb za
varral van irva. Nem tudom micsoda forgott fenn; de annyi bizonyos s az nekünk elég, hogy Balogh János 
nagy szótöbbséggel választatott meg, és azon félbeszakasztás, melyre legtöbb súlyt lehetne fektetni, oka-
datolva nincs. Ezeknélfogva a választás megsemmisítését nézetem szerint épen nem lehet véleményezni, 
de a vizsgálatot sem lehet elrendelni, miután vizsgálatra nézve a törvény azt mondja, hogy a vizsgálat 
költségeit a vesztő fél fizesse. Már most kérdem; ki fogja fketni a költséget? ki lesz a vesztő fél? (Több 
oldalról: igaz, igaz, helyes!) Látjuk tehát, hogy se a megsemmisítésnek, se a vizsgálatnak helye nem le
vén, nem marad egyéb hátra, mint az : hogy Balog János igazolt képviselőnek tekintessék. (Helyes!) 

Ürményi Miksa: Csak arra akarom figyelmeztetni a tisztelt házat, hogy a jegyzőkönyv az ellenfél 
szavazatszedő ellenőrétől nincs aláírva. (Felkiáltások: Szavazzunk! — zaj.) 

Szabó Samu: Rövid leszek. A követnek megbízó levélül a jegyzőkönyv szolgál. Miután ezt a ház 
megtámadta, mert hiszen több beszéd tartatott, mely a jegyzökönyvet megtámadja: tehát maga a követ 
megbízása is meg van támadva, A jegyzőkönyv mindaddig, mig az más okiratokkal meg nem czáfoltatik, 
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zsinórmórtékül szolgál, következőleg, ha adat nincs, — de nem puszta beszéd, hanem bebizonyított tény — 
úgy a jegyzőkönyv hiteles. A jegyzőkönyvben pedig benne van, hogy verekedés tör tént , személy és va
gyon megtámadtatott, a szavazás felfüggesztetett, és az csak azért folytattatott, hogy az izgatottság meg
szüntessék": mindezeknélfogva vizsgálatot kérek. (Felkiáltások: szavazzunk!) 

Lónyay Menyhért: Azt hiszem, mindnyájan osztjuk a véleményt, mikép mindnyájunkra ós a hazára 
nézve is, — midőn az alkotmányos életnek első heteit kezdtük élni, — semmi sem volt oly szomoritó, mint 
az, hogy oly sok választó-kerületben visszaélések, verekedések, sőt emberélet-veszteségek is történtek, minők 
különben a legizgatottabb időkben sem történtek a hazában. Azt hiszem, mindnyájunknak meggyőződése, 
miszerint, ha az isteni gondviselés megengedi, hogy a törvényhozás terén működhessünk, a követválasz
tásra és átalában minden választásra nézve szigorú törvényt alkossunk. Addig pedig azt hiszem, a kép
viselőháznak szent kötelessége, mindazon választásokra nézve, melyek az eddigi törvényekkel ellenkeznek, 
kérlelhetlen szigorral eljárni. E szempontból kiindulva, valahányszor oly választásról hallottam, mely a 
törvények legkisebb részét sértette, azt megsemmisítendőnek véltem. 

A most kérdésben levő választásra nézve a szabályok 9-ik §-át hivom a tisztelt ház emlékezetébe, 
melyben ez á l l : „Kifogás nélküli választásnak tekintetik, melynek választási jegyzökönyve rendben van, 
s mely iránt panasz beadva nincs." — Fogalmam szerint a jegyzőkönyv rendben nincs, sőt azt merem állí
tani, hogy minden jogi fogalom szerint azt jegyzőkönyvnek sem lehet tekinteni. Annyit azonban találhatni 
benne, miszerint bebizonyított tény, hogy verekedés történt , s hogy e verekedés miatt a szavazást is meg 
kellett szakítani. Már az is oly valami, mi a törvénynyel homlokegyenest ellenkezik; de a második meg az, 
mikép a törvény ama rendelete is, mely szerint csak azok bocsáttassanak szavazáshoz, kik szavazati joggal 
birnak, megsértetett; mert 291 oly egyén szavazott, kiknek szavazati joguk nem volt. 

Továbbá, mi a választás folytatását illeti, figyelmeztetem a tisztelt házat, mikép a választási elnök 
szükségesnek tartotta, a megszakított szavazást tovább folytatni, mert erre kényszeríttetett. Ebből világos, 
hogy a választók a választás szabadságában is gátolva voltak. — Kötelességünk tehát vizsgálatot rendelni 
ott mindenütt, hol kétség van, hol képviselő társunk állásáról van szó. De mit látunk a most kérdésben 
levő követtársunk folyamodásában? Ö abban beismeri, hogy verekedés volt, hogy a szavazás megszakit-
tatott, és hogy a választási elnök a szavazást folytatni kényszerítve vo l t ; mindezeknélfogva én, ki szüksé
gesnek tartom, hogy a törvényhozó testület a törvénytelenségek ellen a lehető legnagyobb szigorral járjon 
el, más véleményben nem lehetek, mint hogy a kérdésben levő választás megsemmisíttessék. (Több oldal 
r ó l : Szavazzunk!) 

Elnök : Azok, kik még szólni kívántak, elállanak szólási joguktól ? (Többen : el!) I t t tehát három 
vélemény áll elő. Először az osztály véleménye , mely a kérdéses választást megsemmisíteni ja
valja ; másodszor azon vélemény, mely vizsgálatot kivan rendeltetni ; és harmadszor az, mely a kérdéses 
képviselőt igazoltnak óhajtja kijelentetni. Az első kérdés tehát nézetem szerint lenne az, hogy az osztály 
véleménye, azaz a megsemmisítés elfogadtatik-e vagy nem ? ha ez nem fogadtatik el, akkor a második 
kérdés az lesz : vizsgálat tartassék-e, vagy a követ igazoltnak tekintessék ? 

Gróf Ráday Gedeon : A tárgyhoz nem szólok, csak a kérdés fölvevésére akarok megjegyzést tenni. 
Nyíltan kimondom egyébiránt, hogy az igazolás mellett vagyok (zaj) ; hanem hogyha ettől elüttetem, ak
kor a vizsgálat mellett leszek. A második kérdés véleményem szerint az volna, hogy igazoltnak tekinte
tik-e a követ vagy nem ? és csak a harmadik kérdés lehetne, hogy vizsgálat rendeltessék-e vagy nem ? 

Elnök : Talán megnyugtatására tisztelt képviselő úrnak néhány szót. Első kérdés minden esetre az 
osztály véleménye, ha ez elesik, akkor akár egyszer akár kétszer méltóztatnak szavazni, az eredmény min
dig ugyanaz lesz : hogy vizsgálás legyen-e vagy nem ? (Helyes!) Első kérdés tehát, hogy vájjon az osz
tály véleménye, mely a kérdéses választás megsemmisítését javalja, elfogadtatik-e vagy nem? kik elfogad
ják, méltóztassanak felállani. (Igen csekély számmal kelnek fel.) 

Második kérdés, hogy a választás iránt vizsgálat rendeltessék-e el, vagy a követ igazoltnak nyilvá-
níttassék ? Azok, kik vizsgálatot kivannak, méltóztassanak felállani. (Sokan állanak fel.) Most álljanak fel 
azok, kik a választás igazolása mellett vannak. (Szintén számosan kelnek fel.) Bocsánatot kérek, hogy a 
kísérletet még egyszer tehessem. Mélt óztassanak felállani azok, kik vizsgálatot kivannak. (Sokan kelnek 
fel.) Most méltóztassanak felállni azok, kik az igazolás mellett vannak. (Ismét sokan állanak fel.) — Meg 
kell vallanom, hogy a határozatot ki nem mondhatom a többséggel ; azért méltóztassanak szavazni. (Több 
oldalról : szavazzunk golyókkal.) Tehát a szavazás golyókkal fog történni, névszerinti felszólítás 
mellett. 

A golyókkali szavazás megtörténik, minek végeztével: 
Elnök : Szavaztak összesen : 178-an. Az igazolás mellett 96-an, vizsgálat mellet t 82-ten; ennél

fogva Balogh János képviselő úr igazoltnak nyilváníttatik. 
Ezzel az ülés délután 1 3/4 órakor feloszlott. 
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ORSZÁGOS ÜLÉS. 
1861 . april 27 -kén d. e. 10 órakor. 

Elnök : Az ülés megnyílt. Ma a jegyzökönyvet Keglevich Béla gr. vezetendi, a szólókat pedig 
Tanárky Gedeon fogja följegyezni. 

A napirend szerint, a tegnapi ülés jegyzökönyvének felolvasásával kellene a tanácskozást megkez
deni. Azt hiszem azonban megengedendi a t. ház, hogy elébb egy fájdalomteljes kötelességet teljesítsek, 
annak kijelentésével : miszerint Magyarhon legnagyobb polgárainak egyike élni megszűnt! Szeretett követ
társunk, tisztelt korelnökünk, Palóczy László ma éjjel, éjfél után fél órakor, hörg-lob következtében beállott 
szélhűdés folytán, kimúlása előtt néhány perczczel végszavaiban áldást mondva e házra, csöndesen jobb 
létre szenderült! (Megindulás.) Ös-régi római jellemű férfiú volt ö aCincinnátusok korából, ki honszeretet-
töl ihletett lelki nagysággal meg tudta vetni a fényt és hatalmat,melyet neki kitűnő képességeméi és érde
meinél fogva nagy hivataloknak viselése nyújthatott volna, — azon magasabb dicsőségért, hogy mint 
egyszerű honpolgár függetlenül és igy annál sükeresebben szolgálhassa a hazát. Hat országgyűlésen volt 
ö jelen, mint hazánk legjelesebb megyéi egyikének követe, mint ékes tollú jegyző, fáradhatatlan tevékeny -
folyvást állhatatos és tántorithatlan hazafiúi jellemmel. Tagja volt ö és sokat fáradozott kor-elnöke az 
1848-diki képviselőháznak; részt vett ezen örökké nevezetes nemzetgyűlésnek minden eseményeiben, s az; 
ország jogáért és törvényeiért vivott küzdelmeiért, ernyedetlen lélekkel viselte a rabság lánczait. Mindeze
kért magasztos öntudatán kivül csak egy jutalma volt, de a legszebb, és legnemesebb, melyben szabad 
honpolgár részesülhet : —• a nemzet elismerése, melynek törvényesen egybegyűlt képviselői, halála előtt, 
rövid néhány nappal ünnepélyes határozattal kijelentették, hogy Palóczy László a haza hálájára érdemes! 
Halálának híre gyászhír lesz az egész hazában, és emléke a nemzet szivében örökké élni fog. (Közfelkiál
tás : ugy van!) S mivel tudom hogy a tisztelt ház is bizonyosan lerovandja a tisztelet-adóját, melylyel a 
nagy polgár, s tisztelettel és szeretettel környezett képviselőtárs és korelnök iránt tartozik; bátor vagyok 
azon javaslatot tenni : méltóztassék a tisztelt ház egy bizottmányt megbízni azzal, hogy a bánatos család
dal értekezvén, a teendők iránt intézkedjék, és arról jelentést tegyen. (Közhelyeslés.) 

Kubinyi Ferencz : Az előadottak folytán azt tartom, hogy a tisztelt ház tettleg kívánja azon kegye
letet és tiszteletet kijelenteni, melylyel Palóczy László iránt életében és halála után ig viseltetett. Bátor 
vagyok tehát a következőket indítványozni : 1.) A ház napolja el üléseit 3 napra, 2.) 6 héti gyászt vegyen 
föl, miszerint a halott érdemeihez és a ház méltóságához illőn adassék meg a végtisztelet; 3.) az erre 
szükséges költségek a ház által födöztessenek, és a bizottmány járjon el abban, hogy miként tegyük meg 
a végső tiszteletet. (Atalános helyeslés.) 

Hunfalvy Pál : Én az előttem szóló követtársunk indítványának második és harmadik részét töké
letesen pártolom; de, mi annak első részét illeti, hogy t. i. a képviselőház tiszteletnyilvánitását megbol
dogult társunk iránt az által is fejezze ki, hogy a ház működését 3 napig elnapolja, — azt én részemről 
nem pártolom. (Visszatetszés.) Mert, t. ház! Palóczy László boldogult társunk tiszteletre méltó hirét bizo
nyosan nem az által szerezte magának, és nem az által kötelezte kortársait hálára maga iránt, hogy az 
országgyűlésen talán nem dolgozott volna, vagy nem szeretett volna dolgozni; hanem azt hiszem, a 
Palóczy iránti tisztelétet leginkább az által nyilvánítjuk legméltóbban, (zúgás) ha törvényhozói munkán
kat annál ernyedetlenebben folytatjuk, és irántai tiszteletünket működésünk folytatása által fejezzük ki. 
Ismétlem, nagyon pártolom azt, hogy gyászt viseljünk, annjd ideig, meddig azt a háznak meghatározni 
tetszik; pártolom azt is, hogy a ház a szükséges költségeket megszavazza; de nem javaslom azt, hogy mi 
bár egy nap is az ő tisztelete kedveért ne dolgozzunk. (Zaj.) 

Ráday Gedeon gr. : Megvallom, midőn Kubinyi Ferencz követtársam az indítványt tette, 
meg valék győződve, hogy az közértelemmel fog pártoltatni , és ellene szó nem emelkedik. Megval
lom, hogy már az is, miszerint itt egy követtársunk — ámbár mindenkinek szabad véleménye — a háznak 
elnapolása ellen szót emelt, — kinek minden más esetben érvényesek lehetnek nézetei — keservesen 
hatott rám! Fogadjuk el Kubinyi Ferencz indítványát! (Közhelyeslés.) 

Eötvös József br. : Miután az indítványozónak, és az előttem szólott t. barátom Ráday grófnak 
véleményét tökéletesen osztom, nem volna ugyan ok a felszólalásra; de felszólalok, mert szivemnek jól 
esik, hogy e pillanatban — ámbár erre sincs szükség mert t. elnökünk a ház érzelmeit itt már kimon
dotta — részemről is, mint egyes tag, kijelentsem azon mély fájdalmat, melyet e pillanatban érzek, midőn 
azon férfiút nem látom többé körünkben, ki a hazának egyik legérdemesebb polgára volt, és ki — miután 
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én is több évig Borsod vármegyében laktam, — mint minden polgári erény példánya állott előttem. 
(Köztetszés.) Tagtársunknak az elnapolás iránt tett inditványát én is elfogadom,meg levén győződve, hogy 
a tisztelt ház ezáltal időt veszteni nem fog (Köztetszés); nem fog pedig időt veszteni azért, mert a ház 
sem hasznosabbat, sem üdvösebbet, sem szükségesebbet nem tehet, mint akkor, midőn határtalan tisztele
tét jelenti ki a polgári erények iránt. (Helyeslés.) Ha elnapoljuk magunkat, ha e férfiúnak mindazon tisz
teletet megadjuk, mely tőlünk kitelik, kétségen kivül buzdítani fogja az a hon minden polgárát. 
Ha a hazában polgári erények, ha önfeláldozás s egy félszázadig folytatott buzgó munkásság által 
kincseket szerezni nem lehet; — ha nem lehet elérni magas állást, és azt mi után közönséges em
berek vágynak i de mindazon erények által lehet elérni egyet : — a nemzet közös tiszteletét, az 
egész nemzet örökös háláját, — mely örökké élő nevet ad! (Nagy hatás!) Azért kiterjedésében pártolom 
az előttem szólott inditványát. (Közhelyeslés.) 

Elnök : Kimondhatom tehát a t. ház határozatául, hogy 3 napig elnapolja üléseit; 6 hétig gyászt 
fog ölteni s elrendeli, miszerint a végtisztelet a boldogultnak emlékéhez méltóan rendeztessék; a költségek 
iránt a ház intézkedvén, egyszersmind bizottmányt fog nevezni, mely a végtisztelet elrendezése iránt a 
megkívántatokat elintézze. (Helyeslés.) 

Hátra volna tehát már most, hogy a háznak ezen bizottmány tagjai iránt tegyek javaslatot. Azt 
gondolom, hogy a két alelnök (Fölkiáltások : az elnök is!) — tehát velem együtt, továbbá Ráday Gedeon 
gr., Kubinyi Ferencz, Révész Imre, Vadnay Lajos, Hajnik Pál és Eötvös József báró a szükségesek iránt 
nyomban tanácskozzanak és intézkedjenek. Ennek következtében, hogy a háznak tudomására jusson, a mi 
történni fog, a végtisztelet idejéről a szokott helyeken kifüggesztendő falragaszok által fog a ház tudó
síttatni ; s ha valami elintézendő lenne, bátor leszek falragaszok által a tisztelt ház tagjait magány bízott-
mányi ülésre ugyanazon módon meghívni. 

Tisza Kálmán : Azt hiszem, a ház tetszésével fogok találkozni, ha bátorkodom javasolni, hogy a 
háznak ezen veszteségéről, és az ennek következtében teendő intézkedésekről a felsőházat is tudósítsuk. 
Igaz, hogy a megboldogult Palóczy László legközelebb a mi díszünk volt s hogy a veszteség minket ért 
legközelebb : de polgári erényeinél fogva ö az összes hazáé volt; nem kételkedem tehát, hogy a főrendek 
is egész lélekkel hozzá fognak járulni, hogy az ily nagy polgárnak illően megadjuk a végtiszteletet. 
(Helyeslés.) 

Elnök : Tehát a felsőház is fog erről elnöki utón értesíttetni és a végtiszteletre meghivatni. 
Jókai Mór : Bátor vagyok indítványozni, hogy a ház vállalja magára az elhunyt nagy hazafi szá

mára emelendő síremlék fölállittatását. (Közfelkiáltás : Ez a bizottmányhoz tartozik!) 
Elnök : Ezzel az ülésnek vége. 
Az ülés d. e. 103/4 órakor feloszlott. 
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Elnök : Az ülés megkezdetvén, a jegyzökönyvet Ignjatovics Jakab fogja vinni; a szólókat pedig 
Tanárky Gedeon jegyzendi föl.— Megfogja engedni a tisztelt ház, hogy azonköteíességérzettöl indíttatva, 
melyet elhunyt nagy polgártársunk tisztelt és szeretett korelnökünk Palóczy László iránt a ház ismételve 
tanusitott, legelőször is azon hálaemlékiratot terjeszszem elő, melyet a boldogultnak családja e tisztelt 
házhoz intézett. Folytatólag azon bizottmány jelentése fog fölolvastatni, mely a gyász-szertartások végre
hajtása iránt a ház által megbizatott. 

Csengery Imre jegyző felolvassa a Palóczy László családja által a házhoz beadott emlékiratot, mely sze
rint egyszersmind, megtiszteltetés jeléül Palóczy Lászlónak Miskolcz városától egykor ajándékozott díszkard 
a ház rendelkezése alá adatik. 

Kubinyi Ferencz : Azt tartom, a bemutatott diszkard díszesebb helyre nem tétethetik, mint ha az 
a nemzeti múzeumnak adatik által. Méltóztassék tehát a ház abba beleegyezni, hogy az a nemzeti mú
zeumba betétessék. (Helyes.) 

Elnök.-TehátKeglevich Béla gr. jegyző uralegközelebbialkalommalátfogjaadnianemzetimuzeum igaz-
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gatóságának. Kapcsolatban ezzel, mielőtt a napirendre térnénk, előlegesen a gyásztisztelet rendezéséről s 
végrehajtásáról szóló jelentés fog a bizottmányi előadó úr által fölolvastatni. 

Vadnay Lajos bizottmányi előadó fölolvassa a gyászünnepély elrendezése iránt a háztól kiküldött 
bizottmánynak jelentését. 

Elnök: A tisztelt ház meg fog nyugodni abban, hogy a boldogult képviselő arczképének lemásolta-
tása és az emlékbeszéd iránti szükséges elöintézkedésekre nézve talán ugyanazon bizottmány, mely eddig is 
e tárgyban működött, jelentéstétel kötelessége mellett bizassék meg. (Helyeslés.) Most átmehetünk a napi 
rendre. Két jegyzőkönyv lesz hitelesítendő; úgymint : a multszombati és a pénteki, vagyis az april 26-ki 
és 27-ki jegyzőkönyv. Jura György jegyző fölolvassa az april 27-ki jegyzőkönyvet. 

Kubinyi Ferencz : Nekem észrevételem van. Visszaélésnek tartom ugyanis, midőn valaki a tisztelt 
ház tagjai közöl privát irományt ád be ; ez itt ki is volt mondva, arról tehát a jegyzőkönyvben nem lehet 
érintés, különben visszaélésre nyújtana alkalmat; s igy hagyjuk ki azt, mi Ballagi Mór képviselő úrról 
mondatik. (Helyeslés.) 

Elnök : Talán csak a név hagyassák ki? (Helyes.) 
Bónis Samu: Az mondatik a jegyzőkönyvben, hogy 20 tagnak a szabályok értelmében beadott 

folyamodásuk után az elnök fölszólitására a ház megnyugodott a többség kimondásában. Erre nézve mint 
tudom a dolog ugy történt, hogy azon 20 tag utóbb maga nyugodott meg az elnök kimondásában, mert a 
háznak joga nincs a 20 tag kívánsága ellenére nem nyilvánosan szavazni. Mi ugyan a nyilvános szavazást 
épen nem elleneztük és azt nem is lehetett elleneznünk; hanem a golyó általi szavazásba 20 tag maga nyu
godott bele. Ezt kérem a jegyzőkönyvbe tétetni. 

Kazinczy Gábor : Abban igazsága van az előttem szóló úrnak, hogy azon tagok, kik a kérvényt 
aláirtak, a nyilvános szavazást nem az elnöki kijelentés ellensúlyozása végett sürgették, hanem azért, 
mivel azon tagok ezen jogaikkal élni akar tak; — tehát csak az mondatnék ki a jegyzőkönyvben, hogy az 
illető kérvényezők jogaik ezen követelésétől elállván, az elnöki kijelentés megmaradt. (Közhelyeslés.)-

Elnök : Az alatt, mig a jegyzőkönyv e szerint kiigazittatik, a szombati ülés jegyzökönyve fog 
fölolvastatni. 

Keglevics Béla gróf jegyző hitelesítés végett felolvassa a f. é. april 27-ki ülés jegyzökönyvét, mely 
minden észrevétel nélkül helyben hagyatott. 

Elnök: Most Jura jegyző ur fölfogja olvasni a kiigazított jegyzökönyvet. (Fölolvasás után.) Ballagi 
Mór képviselő ur nevének megemlítése tán elmaradhatna? (Fölkiáltások: megtörtént!)—Talán legjobb lesz, 
csak annyit mondani a jegyzőkönyvben, hogy azon okmány az elnökség által adatott át az osztálynak. 
(Helyes : hagyassák ki.) 

Kubinyi Ferencz : Annyival is inkább kihagyandó, mert az irat az elnökségnek adatott által, és 
mint az elnökség által beadott, terjesztetett elö. 

Bőnis Samu : Nem is lehet máskép, ha visszaviszem a t. ház figyelmét oda, midőn Ballagi képvi
selő ur fölolvasta azon iratot, fölszólittatott a ház által, a mi úgy is történt. (Helyes!) 

Elnök : E szerint a jegyzőkönyv meghitelesíttetvén, kötelességem jelentést tenni a tisztelt háznak 
az időközben kezemhez jöt t iratokról. 

Kolozsmegye állandó bizottmánya f. é. april 23-káról hozzám intézett becses levelében felküldötte 
azon föliratnak másolatát, melyet Bécsbe intézett. 2-or fölküldte azon föliratot, melyet ezen házhoz intéz. 
A Bécsbe intézett föliratban Kolozsmegye állandó bizottmánya az iránt folyamodik, hogy méltóztassék ö 
Felsége Erdélynek, a törvényesség minden kellékeivel biró 1848-dik törvények alapján Magyarországgal 
lett teljes unióját elismerni, s magas kormánya által sürgetöleg eszközöltetni Erdélynek a pesti ország
gyűlésre leendő meghívását, hogy azon közös országgyűlésen, mely Erdély képviselői nélkül csonka s a 
mely a tanácskozás és végzések terére csak a kölcsönös 1848-ki alkotmány megsértésével léphetne, a trón 
és haza érdekében mielébb gyakorolhassa jogát, azt kívánván a nemzetiségi kérdéseknek, minden nemze
tek teljes megnyugvására szolgáló megoldása is. — Azon föliratot, melyet Kolozsmegye állandó bizott
mánya e házhoz intézett, a ház engedelmével föl fogom olvastatni. (Közfelkiáltás : halljuk! halljuk!) 

Melynek felolvasása után : 
Bernáth Zsigmond : Alig lehet örvendetesebb jelenet, alig érdekesebb adat, e sok ideig zaklatott 

nemzetre és az ennyire megcsonkítva egybegyűlt törvényhozótestre, a képviselő házra, mint épen az ily 
jelenet, mint a melyet a jelen okiratban olvasunk. A milyen örvendetes, ép oly érdekes annak minden 
fogalma, minden tartalma, minden betűje. (Köztetszés.) Érdekes különösen pedig azért, mert a bekövet
kező tanácskozmányok is véleményem szerint körülbelől e körül fognak mint sarkpont körül forogni. An
nálfogva, hogy a felolvasott igen becses okirat minden embernek ne csak füle által jusson tudomására, 
hanem kezénél is legyen, azt tartom, el fogom találni a háznak óhaját, ha megkérem tisztelt elnökünket, 
hogy azt kinyomatván mindnyájunk kezéhez juttassa. (Közhelyeslés.) 

Kubinyi Ferencz : Kimondhatatlan örömmel fogadjukKolozsmegyének levelét és teljesen reméljük, 
hogy más testvérmegyék is követendik példáját és hogy meghivás nélkül is megjelenendenek az ország
gyűlésen, hol mi testvéri tárt karokkal fogadjak őket. (Tetszés és helyeslés.) Addig is azonban, mig azon 
irományok kinyomatnak és érdemlegesen tárgyaltatni fognak, szükségesnek látnám a testvéri szeretet és 
egyetértés föntartása tekintetéből e feletti örömünket jegyzőkönyvileg kijelenteni. (Közhelyeslés.) 
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Elnök : A t. képviselőház határozata szerint tehát Kolozsmegyének azon fölirata, mely a házhoz 
intéztetett, kinyomatni s a t. képviselők között kiosztatni fog és jegyzőkönyvileg kifejeztetni a képviselő
ház örvendezése, mely ezen föliratnak megértéséből eredet i (Helyes.) Zemplénmegye hozzám küldötte a 
törvényszékek szervezése tárgyában, a hétszemélyes és királyi tábla, a váltótörvényszékek- és kerületi 
táblákhoz kinevezettek iránt hozott határozatát, az országgyűlés elé leendő terjesztés végett. (Halljuk!) 
Ezen határozatok elsejében a megye azt rendelte el : hogy mind az árva- mind pedig a váltó-, polgári- s 
fenyitö törvényszékek állandó tagokkal szerveztessenek. A második határozatban a megye közönsége azon 
tekintetből indulván ki, hogy a hétszemélyes, királyi-, kerületi- táblák és váltó-törvényszékek tagjai legna
gyobb részben, oly egyénekből lőnek kinevezve, kik eddigi hivataloskodásaiknál fogva a nemzet bizalmát 
nem birják, sőt a hivatalviselés törvényes kellékeivel sem birnak : fölirattal járul ö Felségéhez, hogy az 
ujságlapokban fölmerült ezen kinevezéseket, melyek a nemzetben a bizodalmatlanságot magas fokra csi
gázták s melyek a magyar felelős ministerium által ellenjegyezve különben sincsenek és igy törvénytele
nek, semmisítse meg; és miután kitűnt, hogy addig mig magyar ministerium nincs, a kibékülés lehetetlen: 
0 Felsége ministeri ellenjegyzés mellett a nevezett törvényszékek tagjai kinevezéséről ujjabban intézked
jék.—Nem foglaltatik ugyan kérvény ezen iratban, mégis azt hiszem, hogy legczélszerübben intézkedünk, 
ha azt a kérvényi bizottmányhoz utasítjuk. (Helyes.) — A Jász-Kún kerületek közönsége tapasztalván, 
hogy az országban lakó különböző nemzetiségek, különösen pedig szerb atyánkfiai a magyarországgali 
egyesülési föltételek meghatározásánál a jász-kun kerületekre hivatkoznak, kijelenti: hogy miután azl848-ki 
törvények életbeléptetése által ezen haza minden rendű polgáraira nézve a válaszfalak leomlottak:—részé
ről sem igényel külön nemzetiséget se külön kiváltságokat; hanem a magyar nemzettel teljesen összeol
vadva akar maradni. (Zajos tetszés!) Elébbi kiváltságos állásuk megszűnte következtében az ország nádo
rának általok évenkint adózni szokott 3000 darab arany további fizetésének terhétől is fölmentetni kíván
ják magokat. (Helyes!) Ez is a kérvénybizottmányhoz lesz átteendö. — Pozsony városa közönsége ujabban 
folyamodik a tisztelt házhoz, hogy a dunán-inneni kerületi tábla sz. k. Pozsony városába helyeztessék. Ez 
is a kérvényi bizottmányhoz utasittatik. — Jászberény városa közönsége beküldött egy emlékiratot, 
melyben kijelenti, hogy a múlt évi october 20-ki diplomát oly kezdeményezésnek tartja, melyben az őszinte 
jóakarat nem található föl és fájlalja, hogy ezen kedves haza távol levő honfiaitól, kikről a legmelegebb 
ragaszkodással emlékezik meg, — a hon szabad levegőjének élvezete mind ez ideig megtagadtatott; a 
február 26-ki pátensből pedig irtózattal fordul el és inkább tűri a múlt idők keservét, mintsem hogy ezen 
alkotmány-ellenes merénylethez egyezését adja. (Tetszés.) Ezen irat tudomásul vétetik. 

Szepesmegye ó-lublói kerülete nagyszámú választói, april 28-án általam vett kérvényükben Tizedy 
Miklós választása ellen intéznek folyamodást. Ez, mint a ház alakulása után későn érkezett, talán figye
lembe sem vehető. (Helyes.) Sóhalmi János mádi választói a Szirmay és Prámer ellenpárt által beadott 
kérvény ellen, ellenfolyamodást adnak be, mely adandó alkalommal a ház elé fog terjesztetni. — Beöthy 
Zsigmond Komáromváros követe hasonlókép két rendbeli szavazati és választói jegyzéket adott be fölvi-
lágositásúl azon észrevételekre, melyeket a választási igények érdemében a IX-dik osztály tett ; ezt ezen 
osztály véleményének tárgyalásakor elő fogom adni. — Jelentem ez alkalommal még a t. háznak, hogy 
azon küldöttség, melyet a ház a költségek ügyében több nappal ez előtt kinevezett, ülését megtartván, je
lentését is elkészítette. Ezen jelentést előre kinyomatni rendelvén, alkalmam lesz azt a ház érdemes tagjai
nak azon kéréssel kiosztani, miszerint méltóztassanak az idő iránt rendelkezni, hogy az mikor vétessék föl, 
előre is kijelentvén, hogy azon alkalommal ezen tárgy és más ezzel összeköttetésben levő rokontárgyak 
meghányására bizottmányi magán ülésre lesz szerencsém a tisztelt házat fölkérni. (Helyes!) — Palóczy 
László, boldogult tagtársunk a IX-dik osztály részéről az állandó verificationális bizottmánynak tagja volt; 
most tehát ezen 9 tagú bizottmánynak egy tagja hiányzik, és miután ezen bizottmány előtt több kérvény 
van tárgyalás alatt : jónak vélném, ha a ház jóváhagyása hozzá járulna, hogy az I-sö osztályba besorozott 
képviselő urak, mindjárt ezen ülés után itt maradván, magok köréből választanának egy tagot,ki a 9 tagú 
bizottmányban részt venne. (Helyeslés.) Nem akarok ugyan mintegy irányt adni az I-sö osztályban levő 
tagok teendőire nézve , de jó lenne, ha oly tagot méltóztatnának kiszemelni, ki egyszermind kész volna 
ezen osztálynak előadója is lenni. — Szomorú kötelességemet teljesitem még azzal is, hogy a tisztelt ház 
figyelmét arra vonom, miszerint egy képviselő honpolgár gyászos esemény által körünkből kiragadtatván, 
megürült helyére Miskolcz városa elnökileg fölszólítandó lenne, hogy boldogult Palóczy László szeretve 
tisztelt képviselő társunk helyébe, másképviselőt mielébb válaszszon, és azt körünkbe küldje. (Helyes!) 
Mindezek határozatilag ki fognak mondatni és jegyzőkönyvbe vezettetni. Ha nincs más előadás, — áttér
hetünk a napi renden levő tárgyra, t. i. a Vl-dik igazoló osztály jelentése tárgyalásának folytatására. 
(Helyes!) 

Terényi Lajos előadó olvassa a Vl-dik igazoló osztály jelentését, és az ahhoz csatolt okiratokat, 
Böszörményi László Szabolcsmegye nagy-kállóikerületbeli képviselő megválasztatását illetőleg. 

Terényi Lajos : A Böszörményi László igazolási jegyzökönyve ellen beadott óvásnak két része van. 
Az első rész szerint némely nagy-kállói és kis-kállói szavazók kétszer szavaztak volna, és az óvást tevők e 
részben arra hivatkoznak, hogy a szavazók száma az összeirottak számát fölülhaladja. Véleményem sze
rint azonban a bemutatott összeirási jegyzökönyvekből épen az ellenkező tűnik ki. Nagy- és Kis-Kállóból 
sokkal több választó volt beirva, m i n t a mennyien szavaztak. Ugyanis 513 választó verificáltatott, s ezek 
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közül csak 423, tehát csaknem százzal kevesebb szavazott. Az óvás másik része az ellen, hogy kétszer sza
vaztak volna, egyenesen megezáfoltatik azon hivatalos bizonyítvány által, mely szerint ú] választás nem 
történt, vagy is kétszer nem szavaztak, hanem csak a szavazás szakasztatott félbe. Ennélfogva az óvásnak 
mindkét része meglévén czáfolva, Böszörményi Lászlót igazolandónak vélem (Közhelyeslés.) 

Elnök : E szerint Böszörményi László igazolt képviselőnek jelentetik. — Most következik a Baka-
lovich Szilárd iránti osztályjelentés és vélemény. 

Olvastatnak Bakalovich Szilárd Torontálmegye zsombolyi-kerületi képviselő igazolása tárgyában 
az osztály jelentése, véleménye, — a választási jegyzőkönyv, az óvás, — és a panasz-iratok. — Az osztály 
a nevezett képviselőt igazolandónak véleményezi. (Közhelyeslés.) 

Elnök : Az osztály véleményét méltóztatik a t. ház elfogadni ? (Közfölkiáltás : elfogadjuk!) Tehát 
Bakalovich Szilárd képviselő úr ezennel igazoltnak nyilváníttatik. 

Következik most a VH-dik osztály jelentése és véleménye a VHI-dik osztályba sorozott képviselő 
uraknak megbízó levelei iránt. Előadó : Horváth Boldizsár úr. 

Olvastatik Buday Lörincz Bereghmegye fölvidéki-kerületi képviselő megválasztása iránt az osztály 
jelentése, mely szerint az osztály a vizsgálat elrendelését szükségesnek tartja ; — továbbá a választási 
jegyzőkönyv és az óvás, valamint a panasz-irat is. 

Eötvös Tamás : Mivel én azon körülményeket, — magam is bereghi levén — ismerem, bátor va
gyok oda nyilatkozni, hogy én Buday Lörinczet verificálandónak vélem, következő okokból : ugyan is az 
első panasz az, hogy a választásra először kijelölt határnapot vegváltoztatták, s azért sok választó a vá
lasztáson meg nem jelent. Ez igaz ; kijelöltetett egy nap a képviselő-választásra, de kevés idő múlva bi
zottmány! ülés tartatván, többen fölszólaltak, hogy azon nap választás napja nem lehet, mert ugyanazon 
időben Tisza-Ujlakon és Bereghszász városban rendes országos vásárok lesznek, és az egész fölvidék e vá
sárokon veszi a mi venni valója van, s eladja eladni valóját. Ezen okból a megyei bizottmány a központi 
bizottmánynyal egyetértöleg, rögtön elhalasztotta a választás napját mart. 22-kére, s ezt azonnal tudtul is 
adták az illetőknek. Azt hiszem tehát, hogy ezáltal senkinek joga nem sértetett meg, a mi onnan is kitet
szik, mert azon kerületben háromezer s néhány száz választó levén összeirva, ezek közöl a jegyzőkönyv 
tanúsága szerint 3000 meg is jelent. És igy ezen panasz első tétele nem áll. — A panasz másik tétele fe
nyegetőzéssel vádol, mintha t. i. a Buday-párt az ellenpárt híveit veréssel, s elkergetéssel fenyegette volna. 
De hogy ez is csak puszta állítás, és hogy vagy nem történt fenyegetőzés, vagy sükeretlenül történt, onnan 
is kitetszik, inert a választás helyén 3000 választó jelent meg. Ha pedig fenyegetőzés lett volna, nem 
mertek volna annyian a hely színére menni ; különben is épen azok, a kik részéről az állítólagos fenyege
tőzés történt, kevesebbségben voltak. De hogy verekedés nem is volt, ezt maga a választási jegyzőkönyv 
is tanúsítja. így a panasz ezen másik állítólagos tétele sem áll. Említtetik továbbá egy másik panasz, 
mely első tekintetre nagynak tetszik, t. i. : mintha fegyveres csendbiztosok jelenléte által lett volna a nép 
terrorizálva- Az igaz, hogy a választás helyén fölfegyverezett cseudbiztosok és pandúrok voltak jelen, de 
ezek korántsem a választók elrettentésére, hanem a csend fönntartása végett rendeltettek oda, — ez is 
azért törtónt, mivel, mint jól tudja a tisztelt ház, a magyar fuj mint hevesebb vérű faj, alkotmányát sze
reti, és épen azért mivel szereti, meg vannak saját nézetei, és véleményei, és ha valaki mellett véleményét 
nyilvánítja, kész annak minden áron érvényt szerezni s a mellett még meg is küzdeni. Ezt tudva, épen 
azon okból, hogy ezen nemes indulat verekedéssé ne fajuljon el, tette Bereghmegye a képviselők négy ke
rületben! választását különböző időre, s mennyiben a megyék egyél) biztossági eszközei nem voltak, a 
csendbiztosok és pandúrok jelenléte által kívánta a választásokon a csend és rend fönntartását esz 
közölni. így voltak jelen csendbiztosok ugy a munkácsi, mint a bereghszászi és kaszonyi képviselő válasz
tásokon is ; a minek következése az lön, hogy sehol a választási helyeken verekedés vagy véres fő elő 
nem fordult. A csendbiztosok odarendelését tehát még meg kellett volna köszönni ; mert attól lehetett 
volna tartani, hogy különböző nézetű és fajú emberek közt könnyen csend- vagy rendzavarás történhetik-
Azon állítás továbbá, mintha az alispán hivatalának tekintélyét fölhasználta volna a választásnál, — merő 
rágalom. Merő rágalom pedig azért, mert a választást megelőző napokon magam is és számosan jelen vol
tunk Bereghszászon a megyei bizottmányban, és tapasztaltuk, hogy az alispán reggeltől estig s estétől reg
gelig folytonosan Bereghszászon volt , és hogy ö Bereghmegyét az összeíráskor be nem járta, 
s be sem járhat ta , — physicai ideje sem levén a korteskedésre. — Sőt hogy az alispán Bereghret. i. 
a fölvidéki járás képviselő választási helyére éjjel ment volna ki korteskedni,— ez is állíttatik. Ez is merő 
rágalom, mert akkor éjjel oly rósz idő volt, hogy ki sem mehetett , 3 csak reggel mehetett ki, — s igy a 
helyszinéu csak a választás napján lehetvén, nem korteskedhetett, De hogy ezen vád nem is a választók 
vádja, kitetszik abból, mert 3000 s egynehány választó volt — s míg máshol, hol verekedések történtek a 
választásnál, a jogasértettnek panaszában azt tapasztaltuk, hogy választók közöl 100-zak és ezrek folya
modtak, — itt 10 pap irta alá a panaszt ; de a 3000 választó közöl egyetlen egy panaszost sem kaptak. 
Innen kitetszik, hogy a 3000 választónak választási joga sértve nem volt ; következésképen Budai Lörincz a 
panaszt alá nem írt összes 3000 ember választottja. 

Még egyre vagyok bátor a t, házat figyelmeztetni. Azt mondja az osztály, ezen ügyet annál inkább 
meg kellene vizsgálni, nehogy nemzetiségi ügynek tekintessék. Erre azt felelem, hogy a hol a 3000 vá
lasztóból 2000 ruthen vallásúak tulajdon papjai adják be a petitiót, s a 2000-ből aláírót nem tudnak ta-
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lálni, ez világosan mutatja, hogy a petitio esak a 10 panaszosnak ügye, nem pedig a 2000 választóé. Én | 
tehát Buday Lörincz képviselőt egyszerűn igazolandónak vélem. (Közhelyeslés.) 

Seregélly Sándor: Az illető Vll-dik osztálynak azon eljárását, mely szerint a sértett magyar-orosz j 
nemzetiséget figyelemre méltatta, őszinte köszönettel veszem, egy részt azért, mert elkeseritöleg hat reám 
minden oly eset, mely a magyar-orosz nép és a magyar között az egyetértést , a testvériséget lázitólag 
megzavarhatja; más részt pedig azért, mert már a sérelemnek illő helyeni elismerése is, gyógyitó balzsam. 

; ként képes hatni az elnyomottakra, és képes az egyetértést helyre állítani. Azonban ezen választásnál 
oly tekintetek jönek figyelembe, melyeket nem csak a bereghmegyei magyar-orosznak, — de a fél-milliót 
meghaladó összes magyar-orosz népnek is mélyen fájlalnia kell, — a baj annál szomorítóbb levén , mert 
rajta jelenleg már a tisztelt képviselőház sem képes segitni, noha a nemzetiségek megnyugtatása, egyet- r 
értése égető szükség. — Segíteni azonban jelenleg nem lehet, mert véleményem szerint a bün, a baj oka j 
onnan ered, hogy tek. Bereghvármegye a választó kerületeket nem kellő méltányossággal rendezte és alakí
totta. Föl se hoznám én ezen nézetet itten most, de kötelesnek érzem magamat, hogy kimutassam a tisztelt 
ház, a haza előtt, legalább részben azon okokat, melyek egyes nemzetiségekben felköltik a külön territó
rium, a külön autonómia eléggé nem kárhoztatható vágyait. 

E jelen eset szintén ily okul szolgálhat. Beregh vármegyét egy tömegben, folytonos territóriumon 
lakja mintegy 80,000—90,000 magyar-orosz. Ha Beregh vármegyét geographice veszsziik, területének két 
harmadát a magyar-orosz lakja: — a magyar nép pedig, — tekintve a lelkek számát és a tért melyen 
lakik , — Bereghnek egy harmadát teszi, — és mégis Bereghnek a magyarság által lakott egy harmadré
szén egymáshoz közel eső magyar helyek jelöltettek ki kerületi főhelyekül, és igy a magyar-orosz népnek 
több mérföldekre több napi útra kellé fáradni, — mire az öregek és betegesek nem képesek: — mi mellett 
ellenben a magyarnak azon előnye van, hogy 1-ör otthon választ, tehát mind megjelenhet, és 2-or mert 
tulajdon fészkében vagy ahhoz közel levén, az orosz választókat, — választói joggal nem biró lakosok, 
cselédek és fiatalok segítségét is használhatva., — elverheti, elkergetheti, mint az 1848-ban Hajdú Jerom 
és Román Ferencz föllépésekor történt Munkácsott és most 1861-ben a kérdés alatti választásnál. 

Ily eseteknél ha a megverettek panaszkodtak, többen tisztelt követtársaim közül, a mint tapasztal
tam, majd nem íixioma gyanánt állították fel, hogy a bukott rész, a kisebbség nyugtalan szokott lenni; — 
de van erre vonatkozó más axióma is. Pacem ajunt , dum vastitatem fecerunt. —• Ezeket előre bocsátva, 
miután az orosz nemzetiségű választókon gyakorolt nyomást látok ezen választásnál, — ezen választág 
iránt vizsgálatot kérek. 

Demjén István: Az állítólagos követjelölt és a 10 panaszló ugy látszik a panasz fő súlyát , főkép a 
nemzetiségi súrlódásra akarják fektetni, és az osztály véleménye is főkép e tekintetből látszik a vizsgálat
nak szükségét indokolni; — továbbá a panaszlók olyan színben állítják a dolgot elő, hogy világosságba 
tűnjék annak valószínűsége, mintha Bereghmegyének sok ezerre menő ruthen ajkú lakosainál átalános lett 
volna azon óhajtás, hogy egyik kerületéből orosz képviselő választassák, és mintha ezen átalános óhajtás
tól ők ármánynyal, ijesztgetéssel és erőszakoskodással üttettek volna el. Azonban, — a nemzetiségi súrló
dást illetőleg, mi kik az ottani körülményekkel közelebbről ismerősek vagyunk, jól tudjuk, bog}- Beregh-
megyében — Istennek hála ! — nemzetiségi súrlódás ekkoráig nincsen. (Tetszés!) Ott a különböző ajkú 
lakosok között e mai napig a legnagyobb s legjobb egyetértés és valódi testvériség uralkodik. Ezen test
vériség nyilt kiáltó kifejezését találta legközelebb is a tisztujitás alkalmával, — ami t a hírlapokból is tud 
az ország közönsége, — a midőn t, i, a ruthen ajkú polgártársak közül mindazok, kik csak megközelítő 
képzettséggel birnak, a megyei tisztviselők körébe épen a niagj'ar közönségnek és értelmiségnek legna
gyobb befolyása által megválasztattak. Ezen testvériségnek apostolai ott mind azok, i\ kik hazánk mostani 
válságos körülményeiben meg tudják fontolni, minő ildomossággal kell e tekintetben eljárni. Ezen testve- j 
riség apostolai azon sok ezer ruthen ajkú lakos lelkészei is, kik között igen sok jeles egyéniség van, a kik 
valóban akár melyik nemzetnek vagy hitfelekezetnek diszóre válnának, a kik közül sokan a megyei bizott
mány tagjai és pedig többen közülök nagy befolyású és tekintélyes tagjai. És immár ezt tudva, föl sem 
lehet tenni, hogy ezeknek nem lett volna annyi erkölcsi hatásuk, hogy az orosz nép azon óhajtásának, mi
szerint egy kerületben orosz képviselő választassák —, érvényt ne tudtak volna szerezni. Azonban a tények 
és a választási jegyző könyvben előadott azon körülmény, hogy t. i. a választás alkalmával 3000-et megkö
zelítő számú választó volt jelen, — u panaszt megczáfolja, és ha tekintjük azon körülményt, hogy aválasz-
tók mintegy 3000-et megközelítő e számának négy-ötöd része tisztán ruthen volt, végre hogy ezen egész • 
választói közönségben csak egy pár magyar helység vau, világos, hogy ezen tényállásban erkölcsileg és 
physicailag ezáfolatot talál azon előadás, - - mintha amaz átalános törekvése az összes ruthen népségnek 
erőszakkal és ármánynyal utasíttatott volna vissza. 

Tisztelt ház 1 A mi a dolog lényegét és az itt javaslatba hozott vizsgálatot illeti, megvallom, én sem 
volnék a vizsgálatnak ellene, jól tudván, hogy a vizsgálat bizonyosan az igazságot és valóságot fogja tisz- . 
tára hozni, és az igazságtól s valóságtól valóban visszariadni nem lehet; — de megvallom , a jelen körül- | 
menyek között attól tartok, mikép a vizsgálatnak elrendelése által talán az ellenkezőjét érnök el annak a | 
mit czéloznánk; tartok attól, hogy azon ingerültség, amely most még csak a 10 panaszlónak sajátja, a vizs- | 
gálát elrendelése által mesterségesen ki fog talán szivárogtatni a nép rétegeibe i s ; tartok attól, hogy ezen ! 
ügy, a mely most csak személyes ügy, a vizsgálat megrendelése által mintegy országos jelentőséget talál 
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nyerni azok működése által, a kiknek az érdekében áll, s tartok attól hogy ezen panasznak, a mely most 
csak ennek a 10 egyénnek panasza, a tisztelt ház a vizsgálat megrendelése által azon súlyt adhatná, mely 
ly el az nem bir, s ekkép a nemzetiségi sú r lódásosa fajgyűlölet, mely még Bereghmegyében nem léte
zik, az e czélra ne talán vállalkozható erőknek oda működése által fölésztetnék, miután ezen erők épen 
a vizsgálat megrendelése által nyerhetnek maguknak működési tért és tevékenységi alkalmat. Ezen okok
nál fogva Buday Lörincz megválasztatását én is egyszerűen igazolandónak vélem. (Közhelyeslés.) 

Máriássy János: Más ajkú testvéreink iránti méltánylásból figyelemmel és türelemmel hallgattam 
végig Seregéllyi t. képviselőtársunk olvasott beszédjét. 

Elnök: (Közbe szól) — Nem vettem észre és én a képviselő ur kezében írást nem láttam. Egyéb 
iránt méltóztassék folytatni előadását: 

Máriássy János: Én csak az olvasás ellen akartam óvást tenni. (Szavazzunk!) 
Elnök: Fölírva senki sincs, ha szavazni tetszik a szabályok szerint első kérdés az hogy vájjon he

lyeseltetik-e az osztály véleménye vagy nem ? Méltóztassanak azok fölkelni, kik helyeslik az osztály véle. 
menyét. (Kevesen kelnek föl.) A többség nem kíván vizsgálatot rendelni. A másik kérdés tehát, hogy iga
zolandó-e Buday Lörincz megválasztatása. Tessék nyilatkozni! (Fölkiáltások : Igazoltatik!) Ellenvélemény 
nem levén szavazásra nincsen szükség. Budai Lörincz megválasztatása tehát igazoltnak vétetik. (Közhelyeslés.) 

Olvastatik Dobránszky Adolf Sárosmegye zborói-kerületbeli képviselő megválasztatása elleni szak
osztályi jelentés és vélemény. (Zaj.) 

Elnök: Méltóztassanak figyelemmel lenni a tárgyra. Három külön petitio adatván be külön időben, 
a jegyzőkönyv is három izben volt fölvéve, tehát egymás után fogom mind a hármat fölolvastatni. 

Az iratok fölolvasása után : 
Bánó József: Elszomorodik szivem, hogy mint a most fölolvasott okmányokból hallottuk, — épen 

azon megye vádoltatik ilyen súlyos körülményekkel, melyből való én is vagyok ; és én valósággal a jelen 
esetben igen örültem volna, ha ezen választás ellen semmi legkisebb kifogás sem jött volna napvilágra. Ha 
veszszük ugyanis már azon nyilatkozatokat, melyek némileg ezen úrnak személye ellen, itt e ház falai között 
az első alkalommal nyilvánultak; azon meggyőződésre kell jönnünk, hogy valóban a közönségben és imitt-
amott hírlapi czikkecskékben is voltak oly jelenségek, melyek mintegy gyanúval látszanak ezen ház
nak közönségét terhelni, és azt mutatják, hogy itt Dobránszky urnák talán épen személye ellen volt némi 
ingerültség; pedig én azt merem nyilvánítani, hogy maga Dobránszky ur személye ellen és nemzetisége 
ellen itt semmi ingerültség nem volt, söt azt állítom, hogy még az izgató ellen sem volt; mert még akkor 
ezen ház közönsége mind ezen tényekről nem értesült. De ha volt némi ellenszenv az ö neve ellen, akkor 
azt mondom, hogy az a Bach-rendszernek következetes és 12 év óta mindig hü bajnoka ellen volt, és hogy 
ezen rendszer ellen minden magyar ember minden időben is ki fogja roszalását mutatni; az, azt tartom 
minden kétségen felül áll. (Tetszés.) 

A mi azon nemzetiségi súrlódásokat illeti, melyek a kérvényben is felhozatnak, a szláv és ruthen 
mozgalomra nézve, — a melyről mindeddig csak névleg, de fájdalom, már itt tettleg is hallottam, — 
kénytelen vagyok kinyilatkoztatni, hogy mi, a felsőbb megyék képviselői, kik szintén részint ruthen, ré
szint szláv ajkuakat képviselünk, ezen egy esetet kivéve mindeddig semmi ilyen mozgalomról nem tu
dunk ; és miután a hírlapokban szláv és ruthen programmokról olvastam, egyenesen ki kell itt nyilatkoz
tatnom, miszerint senki más e hazában nincs följogosítva programmal elöállani, mint egyedül a szláv és 
ruthenek azon képviselői, kik ezen teremben vannak. (Köztetszés.) 

Én ezt azért hoztam itt elő, nehogy a tisztelt ház talán majd akkor, midőn e kérdés itt tüze
tesen fog tárgy altatni, tévútra vezettessék; és én fölszólitok mindenkit, ki e teremben ezen szláv és orosz 
ajkúak képviselője, vájjon tud-e valamit ilyen elszakadási tendentiákról? . . . Sőt azt mondom, hogy va
lamint két év előtt már a protestáns pátens kérdésében a tótajkuak megmutat ták, hogy ők valósággal a 
közvéleménynyel és az intelligentiával tartanak: úgy a szomorú 12 év lefolyta alatt, és azelőtt is a tót és 
ruthen ajkúak voltak azok, kik e hazának legkevesebb bajt okoztak, (Fölkiáltás: igaz, igaz!) 

Mi magát a kérdést illeti, én — az igaz — súlyosnak tartom a vádakat, melyek fölhozattak, és épen 
azért, mert súlyosoknak tartom azokat, nem lehetek egy véleményben az előadó osztály nézetével. Ha szi
gorún veszszük a törvényt, lehetnek ugyan oly törvényes kifogások, melyek egy szóval megsemmisítik a 
választást; ilyen törvényes kifogás először is az, hogy a választás félbeszakittatott, és másodszor, hogy egy 
idegen kerületbeli helység ezen választó-kerületben szavazott. De méltóztassanak figyelembe venni, hogy 
ez utóbbi eset más választásoknál is előfordult és nem biráltuk meg azt oly szigorúan ; így, Benczúr vá
lasztásánál Nyíregyházán 28 olyan szavazott, kinek ott szavazni joga nem volt volna. A mi pedig a válasz
tás félbenszakitását illeti, én egyetlen egy esetet sem tudok, a melyben emiatt a választást meglehetett 
volna semmisíteni. 

Mindezeknélfogva, hogy semmi rágalom, semmi gyanú se érhesse a ház igazságszeretetét, bátor 
vagyok azt indítványozni, hogy azon nép, mely csakugyan tévútra van vezetve, országgyűlési küldöttek 
által legyen fölvilágosítva a dolog valódi állása felöl, s épen azért óhajtom, hogy a választás ne semmi-
sittessék meg, hanem szigorú vizsgálat rendeltessék. 

Bujanovits Rudolf: Igaz, hogy már azon vélemény nyilvánult, miszerint a ház által fölállított el
vekkel nem állott mindenkor öszhangban az igazoló osztály javallata és amaz elvek alkalmazása; de épen 
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azért igen jól e3Ík, midőn látom, hogy azon osztály, mely ezen ügyet tárgyalás alá vette, abban a legna
gyobb lelkismeretességgel járt el, mert 3 jegyzökönyvet szerkesztett, mig végleges Ítéletet hozott. 

Az ügynek tényállását tekintve, azt tartom magam is, hogy az osztálynak tökéletesen igaza van, mi
dőn világos törvénytelenséget látván elkövetve lenni, ezen választást megsemmisítendőnek véleményezi; 
9 épen azért engem más indok bír arra, hogy az osztály véleményét ne tegyem egészen magamévá, éspedig 
azon indok, mely az előttünk levő panasz 2-ik részébe foglaltatik. Tisztelt ház! Néhány napja annak, hogy 
bécsi lapokban olvastam, miszerint Dobránszky nem fogadtatott e házban úgy , mint más követ s olvastam 
azon rágalmakat, melyeket e házra szórtak, azt állítván, hogy e fogadtatás nem annyira az ö személyét 
illette, mint inkább azon népfajt, melyet Dobránszky képvisel. 

Azt hiszem, bog}7 ezen vakmerő rágalom (Ugy van !) már magában is elégséges arra, hogy azon 
reactionális bécsi lapokra, melyek maguknak czélul tűzték ki, Magyarországban a különféle nemzetiségeket 
egymás ellen föllovalni, — a gyalázat bélyegét süssük. Mindamellett ennek megezáfolására nem tartom 
fölöslegesnek, még itt azt is fölhozni, hogy én is 30 ezer óhitű görög vallású képviselője vagyok, és ugy 
hiszem, hogy többen is képviselünk ruthen, román, vagy szláv nemzetiségeket, s hála az égnek! egyikünk 
sem találkozott itt oly fogadtatással, mint Dobránszky ur; mi talán elégséges ok annak bebizonyítására, 
hogy ezen fogadtatás nem azon népfajt illette, melyet mi képviselünk, melyet ő képviselt, s melyet mi itt 
ugy szeretünk s tisztelünk, mint bármely nemzetiséget az országban (helyeslés); hanem igen is illette an
nak személyét, azt, ki mint Dobránszky jöt t ezen házba. 

Tisztelt ház! Nem akarom ezen egyéniség múltját itt előhozni, noha megvallom, hogy az már ma
gában véve elégséges arra, hogy egyikünknek sem tegye kívánatossá, vele egy padon ülni ; de ha tekintem 
azt, mi azon okiratokban, melyek az imént fölolvastattak, tártaiinaztatik, világosan látom, miszerint Do
bránszky fogadtatása e házban tökéletesen igazolva van és az cmk egyedül az o személyére vonatkozik. Mi 
mondatik ezen okiratokban? Az, hogy Dobránszky ágensei azzal izgatták és lázították föl a népet, hogy 
ők voltaképen nem tartoznak Magyarországhoz, hogy uruk nem Magyarország királya , hanem a Pétervá-
rott lakó czár, ki róluk mindig gondoskodandik, mint gondoskodott 1848-ban, és pedig azon személy köz
benjárásával, ki magát Dobránszkynak nevezi. — Tisztelt ház! Hogyha ezen kebellázitó állítás igaz, akkor 
azt hiszem, nem lehet, hogy azon nép fönsége oly mélyen sértetve, ily vakmerő lázitó, hütlenségi pörbe ne 
idéztessék; de arra, hogy ezt a t. ház kimondhassa, szükséges, hogy előbb olyan vizsgálatot rendeljen el, 
mely ezt oly tiszta fénybe és világosságba derítse, miszerint az iránt többé semmi kétség ne legyen. 

Ez indított engem arra, hogy az illető osztály véleményét el ne fogadjam, hanem arra szavazzak, 
hogy a tisztelt ház vizsgáló küldöttséget küldjön ki. (Helyeslés.) Ezen indítványomat támogatom azzal, 
hogy Zemplénben, ahol a kövutválasztás egy héttel későbbre esett, mint Sárosban, azon választó-kerület
ben is, melynek képviselője lenni szerencsém van, ezen esemény közbotrankozast okozott, főképen azon? 

leo-inkább lelkészekből álló értelmiség körében, mely lángoló hazafiúi szeretetében és hazája iránti 
tántorithatlan hűségben senki által meg nem haladtatik. (Köztetszés.) Ezen értelmiség mélyen sértve 
érezte magát ezen esemény által, és nagyon sajnálnám, ha kellő vizsgálat meg nem tétele által ezen sértett 
hazafiúi érzületet ki nem engesztelnek ; sajnálnám, ha ezen esemény által ezen lelkes hazafiúi választó-ke
rületre, melyet képviselek, a legkisebb árnyék is vettetnék. Újra fölkérem tehát a tisztelt házat, méltóz
tassék egy vizsgáló bizottmányt kiküldeni. (Helyes.) 

Vajay Károly : Midöa Dobránszky Adolf elválasztatását a haza megtudta, megdöbbent a szív min
den magyar kebelben ; mert azokat, mik itt fölolvastattak, minden magyar tudta, tudta fájó szívvel. De 
minthogy nem követhetjük saját syinpathiánkat, hanem — mint az ország képviselői — követjük azt mi 
törvényes és ildomos : annálfogva kötelességemnek tartom Bánó József t. tagtársunkkal ellenkezőleg — 
kijelenteni, hogy azok mik itt történtek, specifiee csak Dobránszky személyét illették ; s hogy csak azt 
illették, hazafiúi büszkeségemnek tartom. 

És ha itt a kérdés bevégződnék, nem is szólanék a tárgyhoz, mert hisz valamint egy csöpp a tenger
ben elvész : ugy elveszne közöttünk ö méltósága is. 

De nem tagadhatunk el — tisztelt ház —- két szomorú tényt. Ezek egyike az, mi most hozatott föl, 
hogy t. i. az ellenséges német lapok Dobránszky személyét azonosítják a ruthen néppel. Nem lehet továbbá 
ignorálnunk azt, hogy Sárosmegyében Dobránszky által a ruthen népfaj föl van ingerelve. S bár a választ
mány véleménye szerint, törvényes okok léteznek arra, hogy Dobránszky úrnak választása megsemmisít
tessék, de mert én sem akarnék legkisebb okot sem adni arra, hogy személye azonosíttassék a ruthen 
népfajjal, nem akarom indokolni azt, hogy miért kellene e választást semmisnek nyilvánítani ; hanem 
io-en is kívánom, hogy a ruthen népfaj megnyügtattassék, s kívánom jegyzőkönyvileg kimondatni, mikép 
mindazok, mik itt a házban Dobránszky nevének fölolvasásakor történtek, tisztán csak az ő személyét 
illették. 

Miután tehát az is megtörténhetett, hogy azon egy község tévedésből ment szavazni azon kerületbe; 
de másrészről mi sokkal fontosabb, hogy azon sok uzer ruthen megnyerje irányunkban előbbi jó hitét és 
reménységét, hogy meg legyen győződve arról, miszerint e hazán kívül nincs más hazája, s nincs másutt 
üdvössége : — azért indítványozom, hogy vizsgálat rendeltessék el, s pedig ne — mint eddig - - egytagú 
küldöttség, hanem legalább két tagú küldöttség járjon el, hogy tudja meg e nép, miszerint a magyar jó 
barátja. 
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Károlyi Ede gróf: Miután az okmányok fölolvastattak, ugy látom, hogy itt kettős a panasz, kettős 
a vád. Az első inkább azon képviselő múltjára, a másik jelenére, s a választási eljárásra Vonatkozik. 

A mi azon egyén múltját illeti, igen föl tudom fogni, hogy a közvélemény átkot szór rá ; ez igen 
természetes. De itt azért említem ezt, mert nem akarnám, hogy ítéletünkben ez mint kiindulási pont vagy 
indok kerüljön elő. Azért nem akarom pedig ezt leginkább, mert ismerjük hazánk törvényének szellemét, 
mely épen abban igen különböző sok más eurőpai államétól, hogy nálunk a praeventiv eszmét nem ismerjük, 
s addig, mig törvényes ítélet nem hozatott, bűnöst sem ismerünk, s ha ismerünk, ugy ismeri azt csak a 
közvélemény, mi ellen szót emelni nem lehet. 

Mi pedig magukat az ujabb tényeket illeti, ezeket is kétfelé osztom. Az első magát a választási 
eljárást illeti, s azt kénytelenek vagyunk törvénytelennek kimondani, és pedig két okból : 

Először azért, mert a törvény egyenesen megszegetett annyiban, hogy a szavazás nem történt egy 
folyamatban, hanem két órai fölfüggesztess közbejöttével. És másodszor azért, mert három (Közbeszólások: 
egy) tehát egy helység, mely nem volt odavaló mégis szavazott. 

A mi pedig még ezen kívül a vizsgálat indokát képezi, ugy látszik, hogy itt csakugyan lázitások-
ról és ilyféle izgalmakról van szó, s hogy bebizonyult, miszerint oly eszmék pendíttettek meg, mik főkép 
a mostani válságos perczben — csak a haza közös kárára vannak és lehetnek. 

Ezeknél fogva én az osztály nézetét pártolom. 
Bónis Sámuel : Midőn véleményemet e tárgyban mint egyik biró kimondom, megvallom nem vezet 

azon tekintet félre, hogy ha szigorúan a törvény értelmében Ítélnénk, talán agitátiőkra adnánk ez által is 
alkalmat; mert midőn mint bíró szólok, minden ilyen tekintetet félre vetek, miután a rósz akarat, Ítéljünk 
bár igazságosan, ellenünk ugy is mindent föl fog használni. A tárgy érdemére nézve azt tartom, hogy 
ha e választás megsemmisíttetik, az vagy a választás körül elkövetett törvénytelenségek, vagy magának a 
választottnak személye elleni méltó vádak tekintetéből történik. A fönnforgó esetben mindkettő fölhoza
tott. Fölhozatott ugyanis a szóban levő ellen, hogy ő idegen hadsereget vezetett e hazába; — ki ne tudná 
hazánk törvényeit, melyek nyíltan kimondják, hogy az, ki idegen ellenséges hadsereget hoz be e bonba — 
honáruló! (Ugy vau !) A bizottmány mindamellett nem használta föl ezen argumentumot, miután az illető 
ellen nem volt kimondva bíróilag az ítélet, — noha a lefolyt 12 év alatt mint tudjuk, oly állapotban vol
tunk, hogy a honáruló fölött ítéletet nem mondhattunk ; — de meg óvatos is volt a bizottmány s e 
tekintetből a választást nem hitte megsemmisítendőnek. 

Fölhozattak továbbá olynemü agitatiók, melyek a közcsendet és bátorságot támadták meg. De a 
bizottmány még ezeket sem tartot ta oly okoknak, melyek miatt a választást meg kellene semmisíteni; 
mert első véleményében csak vizsgálatot rendelt el, — hanem hozattak föl későbben okok, melyek 
magának a választásnak törvénytelen eljárását bizonyíttották be. Ilyen volt p. o. az, hogy oly személyek, kik 
nem is tartoztak azon kerületbe, szavaztak az illető ú r r a ; ilyen az, hogy hamisan mondatik a jegyző
könyvben, miszerint a szavazás félbeszakítás nélkül folytattatott, mert mint a tiszti vizsgálat utján kitű
nik, ez nem igy történt. Ezen okokból kívánta a bizottmány megsemmisíttetni a választást. Azt tartom, hogy 
ezen két utóbbi ok döntő és az előbbiek bizonyosan olyan súlyosító körülmények, melyeket bírónak tekintetbe 
nem venni, nem lehet. Sokan azért kívánják a vizsgálatot, hogy annál jobban kiderüljön a világ előtt ezen 
gyalázatos eljárás ,• — de én ugy hiszem, hogy az ugy is ki fog derülni, miután ott, hol bűntett követtetik 
el, a megye vizsgálatot fog elrendelni, és ennek eredménye nem csak köztudomásra fog jönni , de a muni-
cipium is arról fog intézkedni, hogy a bűnös megbüntettessék. Ennélfogva mi nyíltan kimondhatjuk, hogy 
ezen választás semmisíttessék meg. En tehát a választás megsemmisítésére szavazok. 

Tisza László : Bánó és Bujanovics képviselő társaink szavai után szinte fölösleges fölszólalnom; de 
el akarom még is röviden mondani, hogy én is, habár nem is ruthen, de más vegyes nemzetiségű választó
kerület képviselője vagyok, s örömmel járulhatok fönnevezett képviselő társaink azon nyilatkozatához 
hogy az előttünk álló szomorú jelenetek, bizonyosan a legkevesebbekhez tartoznak az országban. 

Örömmel nyilváníthatom, hogy a mi választó-kerületünk is egyik azon derék kerületek közöl, me
lyek a nemzetiségek közti őszinte testvériség tanúságát adják magukról s remélem, jövőben is azt fogják 
adni. (Tetszés.) 

Vonatkozólag a szóban forgó tárgyra, megvallom, a fölolvasott okmányokból indulván ki, magában 
az előttünk tárgyalás alatt levő követválasztás kerületében sem tartom a mozgalmat nemzet-ellenes irá
nyúnak, mint azt többen gondolják. 

Tisztán kiderül az előttünk álló okmányokból, miszerint i t t nem a ruthen nemzetiség lépett föl más 
nemzetiség ellen ; hanem a nyers tömeg lépett szembe vezetőivel, az intelligentiával. És pedig azért, 
mert izgatták 

Ez oly egyszerű jelenet, mely semmi nemzetiségi érzület bélyegét magán nem viseli, hanem tisztán 
az értelmetlenek az értelmiség elleni mesterséges fölizgatásnak jele. 

És épen e tekintetből, —- miután ott e gyászos körülmények tisztán agitátio és ingerültség követ
keztében állottak elé, azt tartanám szükségesnek, hogy ez izgatottság lecsillapíttassék. 

E tekintetből az előttem szólott Bánó és Bujanovics urak véleményéhez járulok, hogy ámbár az 
okmányok nyomán a ház talán föl volna jogosítva e választást megsemmisíteni: mégis ne semmisíttessék az 
meg, hanem küldessék ki körünkből oly egyéniség, ki mind tekintélyével, mind nyelvtudásával, mind ez 
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ügybeni avatottságával tökéletesen képes legyen megnyugtatni azon más, nem magyar nemzetiségekhez 
tartozó és fölháborított egyéneket. 

Gróf Keglevich Béla : Én a tárgytól meg kívánom különböztetni személyét azon képviselőnek, a ki 
elválasztatott. Habár kitűnt a fölolvasott okiratokból az, a mit már többen nyilvánítottak, hogy a ház bát
ran följogosítottnak érezheti magát a választás megsemmisítésének kimondására : mindemellett erre én 
nem szavazok ; de igen is czélszerünek vélem azt, hogy a ház küldöttséget küldjön ki kebeléből, mely a 
dolgot szigorúan megvizsgálja. A mi a tárgy második részét t. i. az elválasztott képviselőnek személyét 
illeti : e fölött azt hiszem sokat ne szóljunk. Ezt végezze el ő maga magával, — mert az a becsület kérdé
séhez tartozik, vájjon ezzel összeegyeztethetőnek tartja-e itt helyet foglalni. 

Csanády Sándor : Én soha és senki kedvéért sem kívánok egy hajszálnyit is eltérni a törvényességtől; s 
azért uj választás mellett nyilatkozom, és pedig azon okból, mert a most fölolvasott okiratokból ki tűnt: 1-ször, 
hogy a szavazás félbeszakasztatott ; pedig az 1848-dik V. t, ez. 33. §-sa nyíltan kimondja, hogy a szava, 
zásnak megszakítás nélkül kell megtartatni. 2-szor, kitűnik az, hogy Dobránszky mellett a törvény ellenére 
csakugyan oly község is szavazott, mely egészen más választó-kerülethez tartozik. 

Tisza Kálmán : Megvallom, hogy ezen kérdésnél azon kellemetlen helyzetben érzem magamat, mi
szerint sokkal azok közöl, kiket e ház kebelében igen tisztelek s kiket minden fontos kérdésben elvroko
naimnak nevezhetek, ellenvéleményben kell lennem Előre bocsátom, hogy itt arról, mi e ház kebelében 
történt épen ugy, mint a szóban levő egyéniségről és személyről szólni nem akarok; de megvallom mintegy 
lealacsonyitásnak tartom a ház részéről, ha valamely ujságezikk folytán magát mintegy mentegetni 
akarná. Már most magához a választás tényéhez szólva, megvallom, hogy nézetem szerint nem lehet ezen 
választást igazságosan megsemmisíteni. Előadom okaimat : miért ? Egyik föérv az, hogy egy község, 
mely nem tartozott azon kerülethez, ott szavazott. Ha ezen kisebbségbeli szavazatoknak száma oly nagy 
volna, miszerint azok leszámításával az elválasztott követ az átalános többséget meg nem nyerte volna: 
akkor az elegendő ok lenne a választás megsemmisítésére, De miután más alkalommal sem semmisíttetett 
meg a választás olyanok szavazása miatt, kik arra jogosítva nem voltak : óhajtanám, hogy ez esetben is 
kövekezetesek legyünk eljárásunkban. A mi pedig a szavazás folytonosságának megszakasztását illeti, 
több ilyen eset volt már előttünk, midőn ugyanaz megtörtént és azért a választást még sem mondottuk 
ki érvénytelennek. Én azon nézetben vagyok, hogy miután itt kétféle jelentés van, az egyik az elnöké 
mely azt mondja, hogy a szavazás folytonosan történt, a másik a tisztviselőké, mely ellenkezőt szól : — 
ránk nézve igen bajos kimondani, melyik a való , melyik a valótlan; — hanem nekünk vizsgálat által kell 
meggyőződnünk az igazságról. De azért is óhajtom a vizsgálatot, mert igen fontos izgatási vádak fordul
nak elő, melyek ha büntényi tekintetből vétetnek, egyedül a municipium körébe tartoznak s annak lesz 
teendője és kötelessége az illető izgatók fölött vizsgálatot tartani, s ha a bün bebizonyul, azokat megbün
tetni. De mindezek fölött van szerintem még egy szempont, mely a vizsgálatot múlhatatlanul szükségessé 
teszi, s ez az, hogy én ezen okmányokból mindenütt azt látom, miszerint Dobránszky úr pártjához tartoz
tak az izgatók, de sehol sem látom azt, hogy ö neki volt-e egyenes befolyása az izgatásban vagy sem ; sze
rintem pedig csak azon esetben kell és lehet kimondani a megsemmisítést, ha constatirozva lesz, hogyő az 
izgatásokban közvetlenül részt vett. Én tehát mindenek tisztába hozatalára vizsgálatot kérek. (Helyes.) 

Kazinczy Gábor: Igen rövid leszek. Hogy arról, mi itt a képviselőház kebelében történik, mit mon
danak a lapok, akár az országon belől, akár azon kívül, azt tartom, azt privát tudomásul lehet ugyan és 
kell is vennünk; de az tanácskozás tárgya nem lehet. (Helyes!) Szerencsétlenség volna az , ha a képviselő
ház még az ilyen dolgoknak is pressiója alatt állónak mondaná magát , hogy ellenök akár tiltako-
zólag, akár elfogadólag nyilatkozni akarna. A mi a szóban forgó tárgyat illeti, én is azok közé tartozom, 
kik ott, hol bíráskodni kell, politikai tekinteteket nem vesznek figyelembe; ámbár el kell ismernünk, 
hogy vannak kivéteks egyéniségek, különösen ilyen időkben, mélykékben élünk, kikre nézve elmondhatni, 
mit egykor Cicero elmondott Catilináról: „vivit ? vivit, imo et in senatum venit." (Tetszés.) Részemről én 
sem tartom megsemmisítendőnek a választást; mert nem látok abban oly formahibákat, melyek miatt az 
megsemmisíttethetnék; de igenis, fölhívom a tisztelt ház figyelmét arra, hogy itt a vizsgálat különös szi
gorral történjék, mind a választási hibák, mind a csalások nyomozása iránt. Mert egyenesen csalás történt 
ott, hol egy a választási kerülethez nem tartozó község bocsáttatik szavazásra; és nem egy, hanem több 
tagból álló bizottmányt kívánok ezen szigorú vizsgálatra kiküldetni - - azért, mert a fölolvasott kérvények
ben oly dolgok mondatnak el, melyek nem az igazolás, hanem az 1723-d. XV. t.cz. szerint egyenesen főben
járó büntető eljárás tárgyait képezik t. i. izgatásokat és Magyarországnak álladalmi egysége elleni bűnös 
szövetkezés az ország határain kívül létező hatalommal. Azért bátor vagyok három tagú vizsgálóbizott
mány kiküldetését ajánlani. 

Ragályi Miksa: Megvallom, nem vagyok egészen tisztában ezen igazolási eljárás folyamatával; — 
mert miután szabályozott törvényünk erre nincsen, kinek-kinek véleményétől és meggyőződésétől függ : 
kit véljen igazolandónak, kit ne ; de belátom, hogy nem is lehet ez máskint a jelen körülmények között. Én 
eltérek minden mellékes tárgytól, hanem mint igazolási bíró jelenleg csak azon kérdést teszem föl,hogy a 
választás a fönálló törvények értelmében történt-e vagy sem ? ha az ellenkező bizonyul be, akkor vagy vizs
gálatot kell rendelni, vagy a választást egyszerűen megsemmisíteni.— A mi a személyt illeti, arra itt nem 
lehet kiterjeszkedni, mert az 1848-ki törvény nem foglal mást, mint azt: Választható mind az, a kiválasztó, 
-—és itt körül van írva, hogy azok, kik nem választók, nem is választhatók. Előttem tökéletesen egyre megy, 
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hogy egy vagy 300 szavazott-e törvénytelenül, a szám semmit sem tesz a választás érvényessége vagy ér
vénytelenségére nézve; hanem ha a törvénytelenség, mely a választást megsemmisíti, egyszer megtörtént, 
akkor azt megsemmisítendőnek tartom. A mi pedig a nemzetiség elleni izgatásokat illeti, itt épen ellenke
zőleg áll a dolog. It t nem lehet őket vádolni, maga az ellenfél is, amely panaszkodik, épen azon nemzeti-
ségböl való; ha pedig méltányossággal akarunk viseltetni a ruthenek iránt — a mit én mindenütt, hol he
lyén van megtenni óhajtok, akkor — épen a fölolvasott kérvényre — melyben a ruthenek önmaguk irá
nyában — azaz Dobránszky ur megválasztása ellen emelnek panaszt, — kellene tekintettel lennünk; de én 
ebből magából nem meritek okot Dobránszky ur elválasztatásának akár megsemmisítésére, akár igazolá
sára. — Én az osztály véleményét helyesnek találom és a választást megsemmisítendőnek tartom. A mit 
az előttem szóló képviselő társunk mondott, az igaz, s nem tagadom, hogy az országgyűlésnek a főbenjáró 
bün nyomozására joga van, csakhogy ez a petitionális esettől elkülönítve külön országos bizottmányra bí
zassák. I t t azonban csak az a kérdés, hogy a választás törvényesen történt-e vagy nem ? I t t különösen két 
körülmény van olyan, mely miatt a választás más alkalommal is törvénytelennek mondatott k i ; azért én 
megsemmisíttetni kérem ezen választást, s a mellett pártolom Kazinczy ur uj indítványát is. 

Benitzky Lajos: Bármily súlyosak legyenek is a felolvasott vádak, azok addig döntő sulylyal nem 
bírhatnak, míg törvényszabta utón nem lehet eltiltani a választókat ily egyén megválasztásától; de midőn 
ezen eset nem fordul elő, annak megbirálása, hogy minő egyén választatik képviselővé, nem mihozzánk, 
hanem a választókhoz tartozik. Én egyátalában oly egyén megválasztását, mint a milyen Dobránszky ta
nácsos ur, a házra nézve nagy ealamitásnak nem tartom; hanem calamitásnak tartom azokra nézve, kik vá
lasztói jogukkal élve oly egyént választottak meg, ki Bach rendszere alatt bachabb volt mint Bach maga. 
(Tetszés.) Különben én ebben nagy dolgot egyátalában nem látok s azért csak azokra szorítkozom, melyek 
itt fölolvastattak, s melyek következtében nézetem szerint a vizsgálat elrendelendő; ez a legegyenesebb át, 
hogy: salvetur patria et salvetur comitatus; de bátor vagyok egyszersmind megjegyezni, hogy ezen 11 év 
leforgása alatt oly időket éltünk, melyekre Ciceróval még helyesebben el lehet mondani: „Quousque tan
dem abutere Catilina patientia nostra!" (Zaj : szavazzunk !) 

Elnök: Ha méltóztatnak a följegyzettek a szótól elállani, akkor lehet szavazni. (Nem állunk el!) 
Tehát méltóztassanak szólani! 

Szaplonczay József: Részemről igen helyeslem az előterjesztő osztálynak azon nézetét, miszerint el
térve mindentől, mi nem egyenesen a tárgyhoz tartozik, egyszerűen csak a választásra szorítkozva adta elő vé-
ményét. Bocsánatot kérek azon képviselő uraktól, kik bármely egyénnek politikai nézetére kiterjeszkedve 
a fölött hoztak ítéletet; én sajnosnak és messze kiterjedőnek látom a képviselőházban valakinek politikai 
nézetéről szólani. Ez lehet ugyan most kedvező, de jöhetnek körülmények, a mikor veszélyes lesz azon elv, 
a képviselő politikájáról szólani, és azt tartom, hogy annak megitélése a választó-kerületek kötelességéhez 
tartozik, s ha azok követeik politikájába belenyugodnak s megválasztják azokat : akkor nekünk hozzá 
szólani jogunk nincsen. — Nem helyeslem továbbá azt, hogy itt a hírlapok vitatkozás tárgyává tétetnek; 
(Nem tétetnek!) a hírlapok hírlapok által czáfoltassanak meg ; de ne legyen ez a képviselőház tanácsko
zásának tárgya. — Most már csak arra szorítkozom, a mi a választás ellen fölhozatik. Fölhozatik, hogy a 
szavazás félbeszakíttatott. 

Ha összevetem a petitiót azzal, a mit a hivatalnokok mondanak : nem tudom, mely kimondásnak 
adjak több hitelt, — a jegyzőkönyvnek-e, vagy a hivatalnokok jelentésének ? Azért mig vizsgálat által 
ki nem leszen derítve : hogy történt-e félbeszakítás vagy nem, mindaddig nem lehet e részben igazságos 
ítéletet mondani ; azért én a nyomozás mellett vagyok. 

Báró Luzsénsky Pál : Én egyenesen kimondom,hogy több hitelt adok a jelentést tevő tisztviselő úr
nak, mint a választó-bizottmány elnökének azért, mert a tisztviselőt t. i. a szolgabírót esküttjével hiteles 
személynek és articuláris testületnek tartom, ki a dolgot megvizsgálván, a megyei bizottmánynak jelentést 
tőn. De visszatérve a dologra, kérdem : minek küldenök ki a vizsgálatot ? Csak azért, hogy a tényeket 
megvizsgálja, és az illető helyre adja be jelentését ; de itt már meg van a szolgabírónak vizBgálata, 
melyet benyújtott a bizottmánynak, s mely nézetem szerint minden további vizsgálatot szükségtelenné 
tesz. Ha vizsgáló bizottmány kiküldetnék, én azt egyenesen a választási elnökség ellen küldenem, annak 
kiderítésére, hogy a szavazás félbeszakitás nélkül történt-e vagy nem ; de erre is egészen ellenkezőt mond 
a törvényes bizonyság : azért én a választás megsemmisítését pártolom. (Zaj : szavazzunk !) 

Elnök : Méltóztassanak elhinni, hogy sokkal hamarabb fogunk czélt érni , ha ugy, mint azt képvi
selő állásunk magával hozza, egymás nézetét meghallgatjuk, mintha folytonos szavazás sürgetéssel a ta
nácskozás folyamát hátráltatjuk. 

Eötvös Tamás : Valamint Beniczky tagtársunk, úgy én is eltérek a személytől, és nemzetiségi kér
déstől, és tisztán úgy tekintem a fennforgó tárgyat, mint egyszerű választási kérdést, és mint olyat, kétfelé 
osztom. A petitio először közvetlen magát a választást, másodszor pedig azon vádakat illeti, melyek Dob
ránszky úr és pártja ellen beadattak. Tekintve az elsőt, kérdem, mi történt a választás körül ? az hogy 8 
oly egyén szavazott, kiknek törvény szerint szavazatuk nem volt volna ; továbbá az, hogy a szavazás 
megszakíttatott. Ha ezt szigorúan akarjuk venni a törvény értelmében, és ha szigoruabbak akarunk lenni, 
mint az igazolás kezdetén voltunk, akkor megsemmisíthetnök e választást ; — de ha azon logicai renden 
megyünk, melyet eddig követtünk, akkor azért, hogy 8 egyén, ki szavazási joggal nem b i r t , szavazott, a 
választást megsemmisítenünk nem lehet. A mi a második részt illeti, t, i. azon vádakat , melyek részint a 
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Dobránszky pártja által, részint pedig az állítólag önmaga által tet t izgatásokra nézve hozatnak föl: azok
kal tisztában nem vagyunk ; — annálfogva én azoknak kiderítésére vizsgálatot óhajtok. 

Szentiványi Adolf: Én az osztály véleményét nem pártolhatom, nem azért mintha hinném, hogy a 
választás rendén ment volna végbe; hanem azért, mert ha visszaemlékszem azon elvekre, melyeket a tisz
telt ház az igazolási kérdések körül kezdetben fölállított, s ha ezeket a jelen esetre alkalmazom, — azok 
megdöntik az osztály véleményét. A kérelmezők bárom pontba foglalják össze vádjaikat; az első pontban 
azt mondják, hogy Dobránszky úr bejött 1848-ban az oroszokkal, és azok mellett mint biztos működött ; 
ez valósággal nagy vád, hanem nem szabad felednünk, hogy vannak még mások is, kik ugyanazt tették, és 
ma nagy állású emberek, kik a megyék szervezésére hathatós befolyással birtak, és a megyék ennek ellene 
nem mondottak ; úgy látszik tehát, hogy a nemzet az ily cselekvényeket mintegy amiiestiálta, A másik 
vád az, hogy a választás előtt mintegy korteskedve a népet azzal ámította volna, hogy az ö főnöke 
az orosz czár. Ez bűntény, de ez is csak akkor szolgálhatna alapul a ház Ítéletének, ha az rendes 
nyomozás utján világosságra lenne hozva ; mert józan jogi fogalmak szerint addig bűntény nem is létez
hetik, míg az constatirozva nincs. A harmadik vád az, hogy szavazat-képtelenek is szavaztak. Ez oly ok, 
mely miatt a választás megsemmisítendő volna, azonban volt már esetünk, hol 200 szavazat-képességgel 
nem biró egyén szavazott, és a ház a választást mégis igazolta, azt mondván, hogy az ily jogtalan szava
zatok levonása után is többsége volt az illető képviselőnek. — Ez oknál fogva pártolom a vizsgálat el
rendelését. 

Latinovits Vincze : Én mindenesetre elállók, ha mások is ellálanak, s ha szavazatra kerül a dolog, 
nem szólok. (Tovább tovább!) Én a választás érdemébe nem akarok bocsátkozni azért, mert rég eltértünk 
attól. Voltak esetek, midőn követek oly eseményekért igazoltattak, melyek Dobránszky ellen előadattak. 
Ha arról van kérdés, hogy compromissio-e 1861-ben egy padon ülni oly követtel, mint Dobránszky Adolf 
úr : akkor én is azt mondanám, hogy compromissio ; de mivel valósággal tudni akarom, hogy oly ügyben 
tolta-e föl magát az illető, melyben mint hazafi Magyarországban nem állhat meg, arra nézve vizsgálatot 
kívánok, épen ugy, mint Kazinczy Gábor képviselő úr monda, hogy ellene az 1723-dik XV. törvényczikk 
alkalmaztassák. Mi Ragályi Miksa követtársam nyilatkozatát illeti, melyben azt mondja, hogy ö a válasz
tást mindenesetre megsemmisíttetni óhajtja, de a mellett vizsgálatot is kivan elrendelni; — engedjen meg 
t. képviselő úr, nem tudom megfogni, hogy mikép lehet akkor, midőn mint birák valamely képviselő meg
választatását megsemmisítendőnek nyilvánítjuk, ugyanaz ellen egyúttal vizsgálatot is rendelnünk ? Mi 
nem vagyunk vizsgáló testület, hanem vagyunk igazoló testület, tehát ahhoz járulok, hogy vizsgálat ren
deltessék, de más semmi. 

Bernáth Zsigmond : Szerencsés levén azon osztályban szintén bennfoglaltatni, melynek véleményét 
a tisztelt előadó úr előterjesztette, — egyszerűn nyilvánítom, hogy egyéni véleményem is bekebelesftve 
van azon véleménybe, mely itt előadva volt, s tetszésétől függ a t. háznak azt helyeselni, módosítani vagy 
változtatni. Azt hiszem azonban, hogy ezen bizottmánynak nem volt joga máskép Ítélni, mint csak a tör
vények szerint. Ugyan kérdem, mit mondana a t. ház bármely tagja, ha mi nem úgy ítéltünk volna, hogy 
quid juris, hanem quid consilii ? Ép olyan nyilatkozatok történtek volna, és a vélemény épen ugy meg
változtattatott volna, mint most megváltoztatik. Én nem szóltam volna, mert hisz vagy szavazással 
kell végezni, vagy pedig megerősíttetik az osztály véleménye, melynek valamint én magamat alárendelem, 
ugy alá fogja rendelni akkor magát mindenki; de ép azért szólalok föl, mert azt hiszem, hogy köteles más is 
véleményét a háznak alárendelni, és azt hiszem, hogy egy tagja sincs a háznak, ki az eddig lefolyt igazolá
sokat plánum tabulare, vagy decisio curiálisnak venné ; s igy midőn mi Dobránszky úrról Ítélünk, 
nem foghatom föl, miként lehet ezt Benczxír adataival összehasonlítani ; akkor a ház t. elnöke a többség 
szerint kimondá az Ítéletet; — és azt hiszem, hogy sárosmegyei képviselő Bánó urnák sincs joga appellálni, 
se roszalni az ítéletet ; — Benczúr ügye el volt ítélve a ház többsége szerint ; most a háznak joga van 
ítélni Dobránszky fölött a többség szerint, és igy kénytelen vagyok megjegyezni, hogy ha valaki az itt ki
mondott ítélettel meg nem elégszik, sajnáljuk, de arról nem tehetünk. 

Patay István : (Zaj.) Rövid leszek! Csak azon mondatra akarok észrevételt tenni, hogy veszedelmes 
volna valakinek politikai hitéről szólani. Én nem is akarok Dobránszky úr politikájáról discurálni, hanem 
csak múltjáról beszélek. Tudjuk, hogy mit csinált Galicziában, tudjuk hogy a muszkákat nyakunkra hozta. 
(Zaj.) látjuk a választás alkalmávali tendentiáját is, hogy t. i. a rutheneket a magyarok ellen föllazítani 
akar ta , azért én sem igen akarok véle egy széken ülni ; de magát a választást tekintve, miután abban 
törvényellenes tények fordulnak elő, azt megsemmisíttetni kivánom. 

Ragályi Miksa : (Zaj, szavazzunk!) 
Elnök: A t. képviselő ur személyes kérdésre akar válaszolni, tehát a szabályok értelmében szólani 

joga van. 
Ragályi Miksa : Csak egy pár szóval kívánok Latinovics Vincze képviselő úr megjegyzésére vála

szolni, mivel távol levén egymástól, talán nem érf ette mit mondottam, s miután itt gyorsírók vannak, kik 
a beszédeket följegyzik, — nehogy olyat gondoljanak e helyen kivül rólam, mit nem szeretnék, kénytelen 
vagyok ismét fölszólalni. Én nem azt mondtam, hogy semmisítsük meg a választást, és küldjünk ki vizs
gálatot, hanem azt mondottam : hogy ha egyelőre nem szólhatunk a választás törvényes vagy törvényte
len voltáról, annak következtében csak arról határozhatunk, hogy a választás megsemmisíttessék-e, vizsga-
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lat rendeltessék-e, vagy érvényesíttessék. Azt mondtam, hogy szerintem törvénytelen levén a választás, 
azt megsemmisítendőnek vélem, ha azonban az áll, mit Kazinczy Gábor úr mondott, hogy itt oly tények 
is merültek föl, melyek az 1723-dik törvénybe ütköznek, azt hiszem, hogy ez külön tárgy levén, ennek 
a verificatiótól különválasztva kell tárgyaltatni, ha szükségesnek látja a ház, de én az ellenkezőt látom és 
azt hiszem, hogy a petitióval összeköttetésben ily tárgyat tárgyalni nem lehet. 

Piller Gedeon : Hitelesen jelenthetem Sárosmegye részéről, hogy már megtörtént a vizsgálat, és meg 
vagyok gyözödveiiogyaz, az igazság és törvény értelmében szigorúan hajtatott végre, miáltal azt hiszem, meg 
lesz szüntetve azok aggodalma, kik a vizsgálat kiküldetését óhajtják.Mi magát a tárgyat illeti, nekem azon 
fogalmam van e törvényről, hogy azt fokokra mérlegelni nem lehet ; hanem hol törvénysértés van, annak 
következménye az, hogy beálljon az is, mi föltételezi a sértést, és mi, mint sértés elismertetik, vagyis, 
hogyha a sértés megvan, minden következménye ezen oknál fogva áll. Nem akarok bocsátkozni annak 
egyes részleteibe, mi itt előadatott a petitióra nézve, hogy t. i. mi történt itt azon kivül , mi világo
san be van bizonyítva. It t két tény van bebizonyítva ; az első az , hogy oly helységek is szavaztak, me
lyeknek nem volt volna joguk szavazni. Ez már magában elégséges okul tekinthető arra nézve, hogy meg
semmisíttessék a választás, — mert a törvény világosan meg volt sértve, e választási törvény sehol sem 
mondván azt, hogy számításba kell venni más körülményeket i s , — így péld. egyszerűn kimondja a tör
vény, hogy választáson fegyverrel megjelenni nem szabad, — s oly tényeket mindiga legszigorúbban kell 
venni, hol meg van sértve a törvény ; habár csak egy fegyver volt is a választásnál, habár csak egy tör
vénytelen szavazat volt is a szavazásnál, — meg kell semmisítni a választást. Ilyen ok a vesztegetés is, 
hol bár a vesztegetés szellemi volt, de ha oly nagy vala az, hogy izgatások jöttek közbe és ezáltal a csönd 
megháborittatott. — Ezeknél fogva, miután a megye részéről a vizsgálat már meg van rendelve, a tények 
pedig világosan mutatják, hogy törvénysértés követtetett e l : én a választás megsemmisítésére szavazok. 

Bánó Miklós : Ha a ház legnagyobb része azon elvből indulna ki, hogy két urnák nem lehet szol
gálni, könnyű volna azt mondani, hogy Dobránszky Adolf ur miután jelenleg is cs. kir. hivatalnok és helytar
tósági tanácsos : már bizony csupán ezen egyetlen oknál fogva sem lehetne egyszersmind ezen háznak 
is tagja; úgy látszik azonban, hogy Magyarországnak lovagias jelleme ezen tantól eltért, mert ezen eset 
is bizonyítja, hogy ama nehézséget ezen alkotmányos országban alapos okul nem vettük tekintetbe, mit 
egyedül annak tulaj donitok, hogy a t. ház és nemzet érezvén morális súlyát, ily egyes föllépésektől, 
melyekről bár előre tudja hogy nemzet-ellenes irányzatot képviselnek, nem fél és nem akarja azokat tekin
tetbe venni. Szintén nagyon lovagiasnak és méltányosnak találom, hogy a szóba hozott Dobránszky ur 
múltját és politikai jellemét sem vévé tekintetbe az osztály, ámbár megvallom, hogy mi mint birák ülünk 
itt és a birói kérdő pontok közt azon pont is mindig elő szokott jöni, hogy „voltál-e már büntetve? vagy 
bünváddal terhelve? Ezen kérdő pontokat nem vettük tekintetbe s nem kérdeztük, hogy méltányos vagy 
lovagias volt-e az. Hanem megengedi nekem a t. ház, hogy egy kis körülményre, mely megyénkben történt, 
figyelmüket felhívni bátorkodjam. (Halljuk!) Midőn megyénk intelligentiájának egyik tetemes ré
szegem pártja, conferentiát tartott,—dicséretére legyen mondva Sárosmegyének,hogy Sárosban többé pár
tok nincsenek, ott csak egyetlen egy párt van az úgynevezett nernzeti-párt,—mondom, midőn ezen pártnak 
némely tagjai tanácskozmányban összegyűltek és minden választó-kerület számára kijelölték a képviselő
ket, épen ezen makoviczai választó-kerület volt az, melyről átalában a megye egész intelligentiája és tiszt
viselői kara azt hitte, hogy ott más egyéniség nem fog kérdésbe jönni mint épen Dobránszky ur ellenfele 
t. i. Jakonits József úr; tekintetbe vétetett a nemzetiség, vallás, Jakonits úr múltja, — és ugy találta az 
egész megye, hogy ez leend a legbiztosabb választás, és íme mi történik ? a miben leginkább bíztunk, 
mit legbiztosabbnak tartottunk, épen azon választásnál bukott meg nagy többséggel a megye jelöltje, — 
fól kell tehát tenni, hogy ez nem másként hanem vesztegetés következtében történt. A jegyzőkönyv ezt 
nem említi ugyan, sőt oly vesztegetések, minő értelemben azokat a ház eddig vévé, t. i. pénzzel és szesz
szel, mint tudom nem is történtek, hanem tudom épen az itt felhozott okmány okból, midőn azon vesztegeté
sek fölött még az odavaló tisztviselő kar, azon választókerületnek clerusa, különösen a görög de a kath. 
clerus is feljajdul. Felhozván azon vesztegetéseket, fól kell tennem és meg vagyok gyözödve,hogy nagyobb 
vesztegetések történtek, mint minők eddig itt érintve voltak t. i. pénzzel ós szeszszel; mert itt szellemi 
•megvesztegetés történt, még pedig oly nagyszerű, mely a statusquot támadja meg, megtámadja magát a királyi 
trónt, és méltóságot; s megtámadja a népfónséget — mert külföldi eröveli föllépéssel s külföldi hatalom
mal való vesztegetéssel csábította el a különben Jakonits-párthoz tartozó szavazókat, és minthogy ezen 
vesztegetés itt sokkal nagyobb, mint a mely még eddig itt fölhozatott, magam is kivánom, bár előre is 
gondolom, hogy az ily megvesztegetések következménye nem lehet más, mint a választás megsemmisítése, 
— hogy a dolog egészen tisztába hozassék és ne mondassék, hogy legkevésbbé részrehajlásból vagy poli
tikai antipathiából vagy sympathiából indultunk volna ki, szigorú vizsgálatot kívánok, és mivel a vesztege
tés sokkal nagyobb mint az eddig itt fölmerült esetekben történt, — 3 tagú vizsgálóbizottmányt kérek 
kiküldetni. 

Kurcz György : Nekem, megvallom, aggodalmam van ezen kérdés körül, melyen nem tudom maga
mat túl tenni. Mielőtt azt mondanám, hogy vizsgálatot akarok a tárgyban, kétségen kivül szükségesnek 
tartom eldöntetni azon kérdést, vájjon a szellemi izgatások által félrevezetett választói bizodalom a 
választás megsemmisítésére bir-e hatással vagy sem? A választás ellen fölhozott két okot tekintve, az 
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egyik tisztán törvénybe ütközik, mig a másik a szellemi izgatást tárgyazza. Ha azon eset, hogy más kerü-
letbeli helység szavazott és a választás folyama megszakasztatott, oly törvénysértésnek nézetik, mely a 
választást megsemmisíti : akkor nem tartom szükségesnek a vizgálatot a szellemi izgatásokra kiterjesz
teni, — s igy ha a szellemi izgatásokat a választás megsemmisítésére eldöntő befolyásuaknak nem tartja a 
ház, akkor a vizsgálat fölösleges és akkor kimondandónak vélem a megsemmisítést; ha azonban annak 
döntő befolyást kivan adni a ház a választás megsemmisítésére : akkor a vizsgálat mellett szavazok. 
(Folytassuk holnap! — zaj; — mások : szavazzunk!) 

Elnök : Talán a kérdések föltevéséhez foghatnánk. (Helyes!) Az első, szavazás által eldöntendő 
kérdés a bevett szabály szerint az, vájjon helyeseltetik-e az osztály véleménye vagy nem? Ezen esetben az 
osztály a választásnak megsemmisítését véleményezi. Azok tehát kik ezen véleményt pártolják, méltóztas
sanak fölállani. (Kevesen állanak fel.) A többség az osztály véleményét nem helyesli. így tehát az követ
kezik : hogy a többség vizsgálatot rendel. Eziránt nem tudom, móltóztatnak-e szavazni. (Nem szavazunk! 
Elfogadjuk a vizsgálatot!) Úgy látom átalános akarattal elfogadtatik a vizsgálat megrendelése. (Helyes.) 
Ezzel tehát el van rendelve, — de e részben több vélemény adatott elő; említtetett, először hogy szüksé
ges lenne a vizsgálatot az izgatás főbenjáró tenyéré nézve is kiterjeszteni; másodszor kívántatott, hogy ne 
mint eddig történt egy vizsgáló tag, hanem két vagy három tag küldessék ki. A harmadik kérdés lesz 
hogy a vizgálatra ki küldessék ki. 

Bónis Sámuel : (Szavazzunk.) A kérdéshez szólok. Véleményem szerint, hogy mi legyen a vizsgálat 
tárgya, erre nézve nem szavaznék. Bizzuk azt a vizsgálatra. (Közhelyeslés.) 

Elnök : E szerint ez kérdésül nem fog föltétetni. A kérdés tehát az : hogy egy tag küldessék-e ki 
a vizsgálatra, vagy több? (Felkiáltások : Egy!) Ha vannak, kik több tagot kivannak, méltóztassanak nyi
latkozni, mert akkor szavazásnak lesz helye. (Felkiáltások : Egy, egy!) Azok kik egy tagot kivannak 
kiküldeni, méltóztassanak felállani. (A többség feláll.) A nagy többség csak egy tagot kivan kiküldetni. 
Kérdés most már, ki küldessék ki a vizsgálatra? (Fölkiáltások : Besze! Csáky Tivadar! Plachy!) Az osz
tály Plachyt és Csáky Tivadart véleményezi. (Több nevek említetnek. Többen távozáshoz készülnek.) Ne 
méltóztassanak eltávozni; mert illő lenne ezen ügyet mai napon tökéletesen bevégezni. Méltóztassanak a 
kiküldendő nevét fölállás által kijelenteni. (Többen felállanak Török Napóleont emlitve, mások Beniczky 
Lajost és Plachy nevét emiitik.) 

Beniczky Lajos : Én szívesen hódolnék a ház óhajtásának s akaratának; de mentségemre nézve 
meg kell jegyeznem, hogy én voltam 1849-ben az, aki a tót legiótEperjesböl kiverte. Azt hiszem, hogy ezen 
ok elegendő arra, hogy magamat a kiküldéstől fölmenteni kérjem (Helyes! felkiáltások : Plachy!) 

Elnök : Ha a ház nem tud közakarattal megállapodni abban, kit küldjön ki vizsgálatra, úgy nem 
lesz más mód, mint szavazni. (Fölkiáltások : Gróf Török!) 

Török Napóleon gr. : Megtisztelve érzem magamat a ház bizalma által; de méltóztassanak megen
gedni, ha jelen esetben vonakodom ezen megtiszteltetést elfogadni. Azon egyéniség, ki épen szőnyegen 
forog, legnagyobb és legszebb idejét abban a megyében töltötte, a melyben én lakom. Már akkoriban 
annyira felköltötte bennem a boszúságot és megtorlás! vágyat, hogy ezeket mai napig sem birom magam
ban elfojtani. (Tetszés.) Ez pedig oly hiba egy vizsgáló biróban, a mely miatt kérnem kell a t. házat, hogy 
engemet ezen kellemetlen functiotól dispensálni méltóztassék. (Helyeslés : Felkiáltások : Plachy!) 

Elnök : Hogy részrehajlatlan legyen az, a ki vizsgálatra kiküldessék,nem lenne-e jó, ha kissé hosz-
szabb megfontolás után a képviselők szavazati czéduláikat az ülésbe holnap reggel elhoznák. (Helyes j 
Oszláshoz készülnek.) 

Vajay Károly : Valóságos hazafiság elleni bün lenne e tárgyat holnapra halasztani, holott ma is 
bevégezhetjük. 

Elnök : Válaszszunk tehát küldöttet most. (Fölkiáltások : Plachy Lajost elfogadjuk. Mások : Hol. 
nap! nyugtalanság, — némelyek távozni akarnak. Elnök csönget.) Én az ülést el nem oszlatom. (Helyes!) 
Méltóztassanak helyet foglalni. (Fölkiáltások : Plachy!) Ha e névben közakarattal megegyeznek, a végzést 
kimondom, különben czédulázás által fogunk szavazni. (Fölkiáltások : Elfogadjuk!) 

Kazinczy Gábor : Tisztelt ház! Én nagyon nyomatékosnak tartom ezt az ügyet, különösen, miután 
a t. háznak többsége azt mondta ki, hogy egy tag küldessék ki. Jelentékenyebb dolog sokkal, mint a 
mikor kiküldtünk arra nézve egyet megvizsgálni, hogy hány itcze bort ittak meg valamely választásnál: 
mert azt lehet mondani, hogy ez esetben a vizsgáló életbe vágó érdekek körül fog ítélni; — s igy részem
ről mellőzhetien szükségesnek tartom azt, hogy itt ne csak neveket, melyek először eszünkbe jutnak, em
lítsünk, hanem hogy kiki számot vethessen önmagával a föladatról s mi is megtudhassuk, hogy a megvá-
lasztandónak ezen fontos kiküldetést elvállalni tetszik-e; és másodszor, hogy a körülmények nem olyanok-e 
reá nézve, a melyek netalán az eljárásban akkint akadályoznák, mint azt gr. Török Napóleon oly tiszte
letre méltó őszinteséggel kimondta; azt hiszem, hogy : sat cito, si sat bene, — annál inkább elfogadom a 
t. elnök javaslatát; mert idővesztést legkevesebbet sem látok benne, ha holnap reggel megfontolva, meg
mérlegelve az ügyet s az illetökkeli szóváltás után, a neveket az elnökséghez beadandjuk, a mikor a 
jegyzöhivatal az ülés után a szavazatokat összeszámítva, az elnök nekünk holnapután reggel az eredményt 
megfogja mondani. (Helyes! némelyek : Luzsénszky!) 
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Luzsénsky Pál br. : Tartózkodva mondom, de miután igen sok helyről fölszólittattam, hogy vállal
jam föl azon kellemetlen provinciát, kénytelen vagyok kijelenteni, hogy azt épen azon oknál fogva a 
melyet gr. Török mondott, el nem fogadhatom. 

Bónis Sámuel : Részemről nem bánom ha holnap szavazunk is, mert bennem semmi aggodalmat 
nem szül az, hogy háromhétig verificálunk, csak hogy helyesen verificáljunk. (Helyes!) 

Elnök : Tehát holnap 10 órakor fogjuk az ülést folytatni s méltóztassanak a czédulákat az illető 
választandónak nevével fölhozni, hogy az után a szavazatok a névsor szerint beadatva, az ülés után ösz-
szeszámittathassanak s ennek folytán az eredményről a házat értesíthessem. 

Az ülés d. u. 2i/i órakor föloszlott. 

XV. 

ORSZÁGOS ÜLÉS 
május hó 1-én 1861. d. e. 10 órakor. 

Elnök : Az ülés megnyílt; — a jegyzökönyvet Tanárky Gedeon vezeti, a szólókat pedig Keglevich 
Béla gróf fogja jegyezni. A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog mindenek előtt meghitelesittetni. 

Ignatovics Jakab jegyző olvassa a tegnapi ülés jegyzökönyvét. 
Bernát Zsigmond: A jegyzőkönyvnek azon részére, mely a Jász-kún előterjesztésre vonatkozik, aka

rok észrevételt tenni; nevezetesen, az a hely hol az adatik elő, hogy az eddigi, kerületek nevezete alatti 
szerkezetből ki akarnak Jász-kún érdemes honfitársaink bontakozni, és a többi hatóságokkal egy forma hely
zetbe tétetve összeolvadni, — kimaradt a jegyző-könyvből. Óhajtom tehát, hogy ez, miután érdekesebb 
részét teszi az előtérjesztménynek, mint a 3000 darab arany fizetése alóli feloldás, szintén jegyzőkönyvbe 
iktattassék. (Helyeslés.) 

Elnök: Ez tehát még az ülés alatt ki fog igazíttatni. 
A jegyzőkönyv észrevétel nélkül tovább olvastatik. 
Elnök: E szerint a Jász-kún kerületek közönségének levelére vonatkozólag a fönnemlitett kitétel a 

egyző úr által a gyűlés folyta alatt ki fog javíttatni és bemutattatni. — Bemutatom a t. háznak előzőleg 
Kővár vidéke országgyűlési követei Papp József és Buttyán Vazul urak választási jegyzökönyveit, melyek 
tegnap adattak be. Buttyán Vazul jegyzőkönyve román nyelven levén irva, miután az igazoló bizottmány
nál senki sincs, ki e nyelvet érti, nem lenne-e jó ez esetben egy tagot, a ki románul ért ahoz csatolni ? 
Talán Szaplonczay József urat ? (Helyeslés.) Ez ki fog adatni az igazolási bizottmánynak, melyhez Szap-
lonezay József ur is csatlakozandik. 

Bemutattatott Murgu Euthim oraviczai kerület képviselőjének megbízó levele is, (Éljenzés) mely 
szintén a 9 tagú bizottmánynak leszen átadandó. — Szaplonczay József, mint kiküldött vizsgáló képviselő 
ur, az esztergommegyei táti választó kerületben elválasztott Zsitvay József képviselő ur ellen beadott 
kérvény következtében végrehajtott vizsgálat eredményét bemutatja. Talán az igazoló bizottmánynak lenne 
ez is kiadandó. (Helyeslés.) 

Azon tekintetből, hogy az igazoló bizottmány ülését még a mai napon szükségkép megtarthassa, 
bátor vagyok ujolag felszólítani az első osztályba sorozva volt képviselő urakat, hogy miután magok közül 
Palóczy László helyett tegnap más tagot nem választottak, a mai ülés eloszlása után méltóztassanak egyet 
választani, ki azután a délutáni 5 órakor tartandó bizottmányi ülésben már részt is vehessen. 

A napi rend szerint, a tegnapi végzés foganatosítása végett következik Dobránszky Adolf meg 
választatási ügyének megvizsgálására kiküldendö képviselő tag megválasztatása. Bátor leszek felszólítani 
a képviselő urakat, hogy a felolvasandó névsor szerint méltóztassanak szavazati jegyzékeiket átadni. (Szá
mos felszólalás. Várady Gábor!) Ha közakarattal megváltoztattatik a tegnapi határozat, — ha átalánosan 
Várady Gábor urat kívánja kiküldeni a ház: akkor a szavazás fölösleges; (Közhelyeslés) tehát Várady 
Gábor képviselő ur a vizsgálatra kiküldetik. — Most következik aVII-ik igazoló osztály jelentése, aVffi-ik 
osztálybeli többi tagok iránt. 

Horváth Boldizsár a VH-ik igazoló osztály előadója olvassa az osztály véleményét és az arra vonat
kozó okmányokat Vojnics Lukács Szabadka városa részéről megválasztott képviselő megválasztatása tár
gyában. Az osztály vizsgálat elrendelését véleményezi. 

20* 
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Csáky Tivadar gróf: Ha nem csalatkozom, az itt most kérdésben forgó tárgy két részre oszlik; t. i. 
azon ellenvetésekre, melyek a panaszban foglaltatnak, másodszor azokra, melyeket az osztály maga hozott 
fel. Azon kifogásokra, melyek a panaszban foglaltatnak, következő észrevételeim vannak. Egyik a veszte
getésre, a másik pedig a választási tényre vonatkozik. Mi a vesztegetést illeti, az a panaszban semmi módon 
bebizonyítva nincs és miután a törvény csak okadatolt tényeket és paaaszokat fogad el, ugy hiszem, hogy 
ez bebizonyítva nem levén, magától elenyészik. — Mi a választási tényt illeti, az ellen sincs oly kifogás, 
mely a választás érvényét kétségbe vonhatja; mert, hogy a szavazatszedés előbb egy, később öt ládával 
folytattatott, az ellen az ellenpárt óvást nem tett akkor a midőn megtörtént; sőt többen neveztettek meg 
az ellenfél részéről, kik beleegyeztek, hogy a szavazás 5 ládával folytattassék; különben, ha az ellenfél ott 
nem lett volna sem tehetett volna óvást, mert a szavazati különbség mit Vojnics Lukács ur nyert, nem volt 
oly nagy, miszerint azt lehetett volna mondani, hogy az ellenfél nem lett volna a választási helyen eléggé 
képviselve. Fennmarad mit az osztály felállított, hogy a szavazás nem történt nyilvánosan, hanem titok
ban. Ezen véleményét az osztály akkor fejezte ki, midőn még a ház sem volt felvilágosítva a törvény ezen 
rendelkezéséről s még mi előtt Teleky László gróf a törvény értelmét itt felvilágosította és azt a ház több
sége elfogadta s egymás előforduló esetben, hanem csalatkozom Györvárosa képviselője választása eseté
ben alkalmazta volna is. Most tehát következetlenséget nem lehet elkövetnünk, s a választás megvizsgálá
sára felhozott indokot nem helyeselhetjük. Vojnics Lukács képviselő urat tehát igazoltnak kívánom te
kintetni. (Helyeslés.) 

Ballagi Mór: Űgy látom, a közvélemény odahajlik, hogy a választás igazoltassák, de nem is lehet 
ez máskép, s ezért a szótól elállók. 

Opicz Sándor: Részemről is hódolva a közvéleménynek, fölöslegesnek tar tom, t. követtársunk vé
delmezését. Elállók a szótól. 

Dedinszky József: Nem szándékozom szólani az igazolás ellen ; csak azon megjegyzés ellen szólalok 
fel, mintha a titkos szavazás kérdése fölött, mely múlt alkalommal előfordult, a t. ház elvileg már határo
zott volna; mert elvileg a ház a határozatot elhalasztotta. 

Bónis Samu,: A tárgy érdemére én sem szólok, hanem az előttem szóló képviselő urnák kénytelen 
vagyok megjegyezni, hogy az osztály nem azért tett észrevételt, mintha ez a választás titkos szavazással 
ment volna véghez; hanem azért, hogy a jegyzőkönyvből nem tűnik ki az, hogy a szavazók bejegyeztettek. 
(A ház többsége igazoltatást kivan.) 

Elnök: Méltóztatik tehát a t, ház igazoltnak venni — (Igen!) tehát Vojnics Lukács ur igazolt kép
viselőnek tekintetik. 

Vajay Károly: A győrvárosi esetet nem lehet ide alkalmazni; mert ott világosan ki volt mutatva, 
hogy a szavazás titkosan ment ugyan, de a szavazók neve jegyzőkönyvbe vezettetett, mi itt hiányzik; ezt 
pedig a törvény elengedhetlenül kívánja. (Zaj.) 

Elnök : Méltóztassanak hozzá szólni, miután ugy látom, hogy ellenvélemény is van. 
Simics József: A ház szabályainak 10-dik pontja azt mondja, hogy a panasz (olvassa e pontot) 

„csak ugy vétetik figyelembe, ha okadatolva van" miután pedig a felolvasott panasz okadatolva nincs, 
annálfogva azt tekintetbe venni nem lehet — s igy Vojnics urat igazoltatni kívánom. 

Elnök : Ellenvélemény is levén, kénytelen vagyok a házat szavazásra felhívni. Az osztály vélemé
nye az, hogy vizsgálat rendeltessék ezen választás iránt; a kik tehát azt pártolják, álljanak fel: (Csak egy 
képviselő kelt fel.) 

Vajay Károly: Én csak a hiányt kívánom kipótoltatni. (Szavazzunk!) 
Bende József: Arra nézve, hogy legyen-e vizsgálat vagy ne, szerény véleményem az, hogy akkor 

volna helye a vizsgálatnak, (Szavazzunk!) ha a vizsgálat megtörténvén, az eredmény az lehetne, hogy a 
választás megsemmisíttessék; itt pedig azon eredmény nem is gondolható. 

Elnök : Kénytelen vagyok a házat szavazásra felhívni, hogy nyilatkozzék, kivánja-e Vojnics 
Lukácsot igazoltnak tekinteni (A nagy többség feláll); —• Vojnics Lukács tehát igazolt képviselőnek 
kijelentetik. 

Olvastatik a VH-ik osztály véleménye és egyéb iratok Petbes József jászkún-kerületbeli árokszál
lási képviselő megválasztására nézve. Az osztály igazoltatást véleményez. 

Elnök : Itt van beadva Hidassy Bélának egy ujabb folyamodványa ezen választás ellen, továbbá 
egy másik igen számos jászberényi lakos és birtokos aláírásával ellátott folyamodvány a Hidassy folyamo
dása ellen felvilágosításul, mit szintén kötelességem a ház elé terjeszteni. (Halljuk a jegyzőkönyvet!) 

Olvastatik a kérvény Hidassy Béla aláírásával továbbá Pethes József kérvénye, a jászberényiek 
folyamodványa s egyéb e tárgyhoz tartozó iratok. 

Szüllö György: Azt hiszem igen nagj- türelem a háztól, ha itt oly magán folyamodások, melyek a 
választásra nem, hanem vagy a múltra^ vagy az az óta történtekre vonatkoznak, felolvastatnak. 

En Pethes Józsefet igazoltnak tekintem, sőt jegyzőkönyvileg az ily folyamodások ellen, melyek 
annyi időt elrabolnak, megrovást kívánok kifejeztetni. (Nem lehet! Felkiáltások: Igazolni kívánjuk!) 

Elnök : A ház véleménye az osztály véleményét helyesli és így az illető képviselőt igazolja. 
Olvastatik Dedinszky József előadó által a VlII-ik osztály véleményes jelentése és az annak folytán 
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előterjesztett egyéb okmány Horváth Elek vasmegyei kis-czelli választó kerületi képviselő megválasztatása 
tárgyában. Az osztály igazolást javasol. 

Elnök : Az iratok fel levén olvasva, igazoltatik-e Horváth Elek képviselő ur ? (Felkiáltások. 
Igazoltatik!) 

Lónyay Menyhért: Én azt tartom, hogy nekünk minden igazolási eljárásainknál kötelességünk 
mennyire lehet a törvénynek tökéletes betöltése felett őrködni. Igaz, hogy a felolvasott okmányból kitűnik, 
miként a középponti bizottmány elhatározta azt, hogy az elnökség és jegyző adják ki a jegyzökönyvet. Ha 
a választási elnök jelentését megvizsgáljuk, abból kitűnik, hogy a közbejött zavarok és verekedéseknél 
fogva, ö azon véleménynyel oszlatta el a gyűlést, hogy uj határidő mellett, uj választás történjék. (Felki
áltások : Nem!) Én minden tekintetben a törvények szoros megtartása mellett vagyok. A választásról szóló 
törvény 30-dik §-a azt mondja: (felolvassa) „Ha a választók megnyitott gyülekezetében az országgyűlési 
követségre csak egy egyén ajánltatik, s annak vagy több ajánlottak közöl egynek megválasztásában a vá
lasztók közakarattal öszpontosulni látszanak, az elnök az összegyűlt választókhoz azon kérdést intézendi: 
vájjon az általa megnevezendő illető egyénnek megválasztásában közakarattal megnyugosznak-e vagy sza
vazni kivannak ? s ha 10 választó szavazást kivan , azt azonnal megrendeli; különben a választást befeje
zettnek s az illető egyént a kerület által megválasztott országgyűlési követnek nyilvánítja." Miután tehát 
a jegyzőkönyvből és előterjesztett okiratokból nyilván látszik az, miszerint a választás kezdetekor bejelen
tetett, hogy még vannak választók, kik részt akarnak venni a választásban s azok meghívására egy csend
biztos el is küldetett, de mielőtt ezek megérkeztek volna, a végzés már kimondatott: minden esetre azt 
tartom, hogy miután a ház sokkal kevésbbé kétes esetekben is vizsgálatot rendelt el, ily esetben, — hol 
annyira nyilvános az, miként két részről érkeztek választók, kik a választás helyén meg nem jelenhettek,— 
ezen körülmény kiderítése végett, — szükséges a vizsgálatot megrendelni. 

Böszörményi László: Én fölöslegesnek tartom az osztály véleményét bővebben indokolni; mert az 
igazolást tökéletes törvényesnek vélem, hanem azt kell megjegyeznem az osztály véleményére, mi az indo
kolásból kimaradt, hogy t. i. semmi sincs fölemlítve, mi a választási szabadságot gátolta, vagy mi által az 
ellenfélnek a választmányi bizottmányhoz közeledése gátoltatott volna, valamint arról sincs legkisebb kö
rülmény is felhozva, hogy a választásra fegyveresen jelentek meg, vagy fenyegetődztek volna: de fel van 
említve az, hogy Horváth Elek követjelölt a választás bevégzésének kijelentése után is hajlandóságát nyil
vánította a választás szavazatra bocsátása iránt. Ha a tisztelt ház nem az okmányok hanem meggyőződés 
szerint itél, bizonyosnak fogja látni, hogy Horváth Elek saját választóinak többségében bízott akkor, 
midőn szavazás iránti hajlandóságát kijelentette. A fődolog azonban az, hogyr egyetlen egy szó sem tétetik 
arról, a mi az ellenfél választóit meggátolta volna a szavazatszedö bizottmányhoz közeledni. Tudjuk, hogy 
a választás fél óra alatt megtörtént; de tudjuk azt is, hogy ellenjelölt volt, és annak eléje oly akadályok 
nem gördíttettek, melyek miatt pártja nem jelenhetett volna meg. Az osztály véleményét tehát indokolva 
látván, a követet igazoltatni kívánom. 

Bezerédy László: Előttem szólott Lónyay Menyhért képviselő ur előadására vagyok bátor néhány 
észrevételt tenni. Azt méltóztatott mondani, hogy a jegyzőkönyvből nem tűnik ki, hogy ott még többen is 
voltak, kik részt akartak venni a választásban és e végett a csendbiztos által fel is szólittattak. Igaz, hogy 
a ki jogával akar élni, attól öt elmozdítani nem lehet; de miután valaki ezen joggal élni nem akar, arra 
kényszeríteni nem áll a bizottmány hatalmában. Figyelmeztetem a t. házat, ha némelyek közelről látják a 
választás folyamát s azt arra sem tartják méltónak, hogy valakit ajánljanak, már miként lehetne arra vára
kozni, hogy ők az időt kihúzzák a nélkül, hogy jogaikkal való élésre az alkalmat felhasználják ? Én tehát 
a vizsgálatnak nem látom okát, mert ha valahol valami hitelesen van előadva ezen esetben az bizonyosan 
megtörtént; hiszen a választási bizottmány jelentése teljes öszhangzásban van a megyei bizottmány vég
zésével, mely kellőleg eljárt, a vizsgálatot megtette, és a tényállásból merített hiányt végzésileg kipótolta. 
Mit lehetne még ezen választásra nézve vizsgálnunk? Nem látom tárgyát a vizsgálatnak. Hogy a jegyző 
aláírása hiányzik, azért e választás vitialva nem lehet, mert a törvény — mely e tekintetben hiányos — 
nem mondja, mikép kell pótolni az aláírást; de meg azt föltenni nem lehet, hogy egy jegyző önkénytes 
makacskodásától lehessen föltételezni a választás érvényességét. Tehát semmi oly körülmény fenn nem 
forog, mely e részben legkevésbbé is törvénybe ütköznék; azért az osztály véleményét egyszerűen elfő 
gadom (Helyes!). 

Talabér Lajos: Ez azon választási kérdések egyike, melyhez legkisebb szó sem férhet. Lónyay 
Menyhért képviselő urnák a vizsgálatra vonatkozó indítványát nem pártolhatom, nem azért, mivel a felol
vasott iratokban és mellékletekben semmit sem találok, a mi vizsgálatot igényelne. E kérdésben fő súly 
helyeztetett arra, hogy az illető párt-felekezeteken levő egyének órái nem jártak egy formán. Ez olyan 
észrevétel, melyre szót pazarolni fölösleges. Másik kifogás, hogy a választási elnök a választás befejezésére 
az időt nem határozta meg. Ez szintolyan kifogás, a melyre szólni nem, csak gondolni lehet, Mennyiben a 
választási elnök jelentéséből, ugy a megyei központi választmányhoz! feliratából is kitűnik, hogy a válasz
tási elnök nem csak a választási törvény 30-ik fának tett eleget, sőt többet is tett, mint tenni kötelessége 
lett volna: ezen okokból a választást igazoltnak tekintetni kérem. 

Horváth Boldizsár : A választási törvény azt rendeli ugyan, hogy a választási jegyzökönyvet az 
elnök és jegyző és a szavazatszedö küldöttségnek legalább két tagja irják alá; hanem én nem a törvény 

Képv. ház napi. I. köt. * * 
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betűjéhez de annak szelleméhez i"agaszkodom; mert a törvény ezen rendelkezésének oka nem lehet toás, 
mint az, hogy hitelesen eonstatirozva legyen, mi szerint a választás az 1848-ki törvények hiv és pontos 
megtartása szerint történt. Szomorú dolognak tartom, hogy a választási elnök és jegyző között az egyet
értés megszakadt, de még szomorúbbnak tartanám azt, ha a jegyzőnek szeszélye elegendő volna arra, hogy 
a legtörvényesebb választás érvénytelenít tessék. A törvényczikk ellen, — melyre Lónyai Menyhért kép
viselő ur hivatkozott, — a választási elnök csak akkor követett volna el sértést, ha az ellenpárt részéről 
10 választó jelentkezett volna szavazást sürgetni; de miután az nem tör tént , a választási elnök eleget tett 
a törvénynek. Nézetem szerint két kérdés áll előttünk; először, megtartatott-e a törvény rendelete; és má
sodszor van-e ez teljesen constatálva? Miután mind két körülmény kitűnik a felolvasott irományokból, és 
miután a helyettes elnök szintoly hitelességgel bir, mint a választásra kiküldött jegyző, tehát semmi ok 
sem forog fenn arra, hogy Horváth Elek képviselő igazoltnak ne tekintessék. 

Szabó Imre : Én is a választás igazolására szavazok; különösen észrevételeket akarok tenni azon 
megjegyzésre, melyet nem tudom melyik okmányban hallottam, mint ha a választási elnök nem lett volna 
eléggé pontos kötelessége teljesítésében. Öjigen is pontosan já r t el szokása szerint, mint mindenben pontos 
és lelkismeretes ember. A kik Békássy Imrét ismerik, velem egyhangúlag be is fogják vallani, hogy ő 
Vasmegyének egyik legpontosabb és legbecsületesebb embere; az ő lelkismeretes pontossága annyira isme
retes, miszerint példa-beszéddé vált, hogy fizetéseit is azon órában teszi, mikorra azt kitűzte. Annálfogva 
nem tehetem fel felöle, hogy elnöki hatalmával visszaélt volna akkor, midőn épen arról volt szó, hogy 
polgártársaink közöl százan meg százan alkotmányos jogaikat gyakorolhassák ; nem tudom föltenni, hogj" 
ö akarta volna az alkotmányos jogok gyakorlatát akadályozni, a kit Vasmegye bizalma arra jelölt ki, hogy 
a választási szabadság fölött őrködjék. — Az egészből az tűnik ki, hogy az nem más, mint a kisebbségnek 
kötözködése, mert ha választani akart, megjelenhetett volna a választás helyszínén. Midőn a törvény azt 
rendelte, hogy a választásnak nemcsak a napját, hanem az óráját is határozza meg a központi bizottmány, 
ez által nem csak az elnöknek szabta meg azon kötelességét, hogy a választást rendes időben nyissa meg, 
hanem megszabta a pártoknak is kötelességüket, hogy ott rendes időben megjelenjenek. Igaz, hogy a 
jegyző nem irta alá a jegyzőkönyvet, de én akkor nem látok okot, mely miatt a választás ellen vizsgála-
tott kellene rendelni; mert mikor a törvény azt rendeli, hogy az elnök azon kerületben, hol elnököl, 
választható ne legyen, a jegyző pedig szavazat nélkül legyen ott jelen; ezzel bizonyosan azt akarta elérni, 
hogy az elnök és jegyző pártokon kivül s minden gyanún felül álljanak. Hogy pedig a jegyző nem akarta 
aláírni a jegyzökönyvet, ebből kitűnik, hogy ö párt embere volt. Én tehát pártolva az osztály véleményét 
Horváth Eleket igazoltnak tekintem. 

Elnök : Ellenvélemény is nyilatkozván, bátor vagyok a kérdést a szavazásra feltenni. Az osztály 
ezen választást igazolandónak véleményezi; azok tehát, kik az osztály véleményét pártolják, méltóztassa
nak felkelni. (Nagy többség feláll.) Az osztály véleménye jóvá hagyatván, Horváth Elek igazoltnak jelen
tetik ki. 

Olvastatnak Pest-Pilis és Soltmegyék duna-pataji kerületének képviselője Ivánka Imre elleni 
panaszra adott szakosztályi jelentés és vélemény; továbbá az óvásra és a panaszra vonatkozó iratok. Az 
osztály a követ igazolását véleményezi. 

Elnök : Egyéb irományok nem lévén, méltóztassanak nyilatkozni. (Igazoljuk!) 
Besze János : Mindaddig mig mindaz, a mi az irományokban a választás helyessége ellen felhoza-

tik, egy kiküldendő biztos által meg nem vizsgáltatik, én az érdekelt képviselőt igazoltnak nem tekinthe
tem , mert egész részrehajlatlansággal szólva a dologhoz, nem tíz ember volt ott, kik a szavazást követel
ték, hanem százak és százak, —de oda nem juthattak ugyan tizen, de mindjárt azon kifogást tették ellenük, 
hogy ennek meg ennek szavazni nincs joga, a hiányzókat meg pótolni nem lehetett, mert az elnökség szám
talan szavazni kívánót a szavazásra nem bocsátott. — Én részrehajlatlan eljárást látok szükségesnek annál 
is inkább, mert a mellözötteknek még az óvásukat sem vették a jegyzőkönyvbe. Ez az első eset, hol az 
eljáró küldöttség oly részrehajló volt, hogy számtalan embernek szavazatát se vette jegyzőkönyvbe. 
Figyelmet érdemel ez annyival inkább, mert a közhír szárnyán és országszerte tudva van, hogy a válasz
tás erötetett volt; ha tehát valahol, i t t szükséges hogy vizsgálat rendeltessék. 

Tisza Kálmán : Az előttem szóló képviselő társammal — megvallom — egészen ellenkező véle
ményben vagyok. Én a mint hallottam az előttem fölolvasott okmányokat, arra a meggyőződésre jöttem, 
hogy egyátalában semmi alap nem mutatkozik, melynél fogva vizsgálatot kívánni lehetne;nem pedig azért, 
mert mind azon állitások, melyek felhozattak, először : igazolva nincsenek, másodszor épen olyanok, 
melyek nagyobbrészt ha igazolva volnának is, alig tehetnék a vizsgálatot szükségessé. Mert az egyik föál-
jjtás melyen lovagolnak, — az, hogy az elnök részrehajlást bizonyított, mert azt kívánta, mikép a 
szavazatot kívánók tizen jelentkezzenek. Azt hiszem, az elnöknek törvényes kötelessége volt kívánni, hogy 
tizen nyilatkozzanak a szavazásra nézve; mert ha egy párt csak 10 oly választót sem bir összeszerezni, kik 
szavazást kívánnának, az oly kevesebbségbe van, mely tekintetet nem érdemel és a mely miatt egy nagy 
néptömeget órákig maltretirozni embertelensóg volna. Azt tartom tehát, hogy az elnöknek tökéletes igaz
sága volt hogy — miután 10 embert nem tudtak előállítani a választók közöl, kik szavazást kívántak 
volna, — szavazást nem rendelt. Hogy azon emberek között, kik szavazást kívánni oda mentek, csak
ugyan kellett olyanoknak lenni, kik törvény szerint választók nem voltak s szavazatot nem kívánhattak, 
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kitetszik abból, hogy saját bevallásuk szerint sem valának választók, de a petitióban sem hozatik föl az 
sérelemként, hogy el utasíttattak. Szerintem tehát tisztán áll a dolog, hogy azok valóban nem voltak 
választási joggal felruházva, és igy szavazataikat törvény szerint figyelembe venni nem lehet. A mi a 
panasz többi részét illeti, hogy verekedés, fenyegetés vagy megtámadás volt volna, ezeket indokolva áta-
lában nem látom, mert a petitio sem mondj a, hogy a választásnál egyetlen ember is megsértetett volna. Azt 
ugyan mondja, hogy Kalocsán a választás előtt, valamelyiknek az orra beveretett, de látlelettel ez sem 
bizonyittatik. A mi továbbá a pisztolysütögetéseket illeti, azt hiszem, mindnyájan tudjuk, hogy minden 
választás előtt ós alatt oly helyeken is, hol ellenpárt nincs —- már mintegy vérében lévén a népnek — 
meg szokott történni, hogy egy-egy pisztolyt elsütögetnek, hogy az ünnepély annál nagyobb legyen; s úgy 
látszik, hogyha valami pisztolylövések estek, azok csak vaklövések lehettek, mert különben ha a töltött 
pisztoly valamelyikre czélozva elsüttetett volna, — bizonyosan azon czél vagy golyó nem fogott volna 
annyira megszentelt lenni, hogy a lövés ne találta volna. Én tehát a petitio tartalmát alaptalannak látom, 
az elnök eljárását pedig törvényesnek, mihez képest Ivánka Imre képviselőnek választását igazolandónak 
vélem. (Helyes.) 

Bónis Sámuel : Nem tudom, az érdemes képviselő Besze János úr honnan merítette azon tudomá
sát, hogy ezen választásnál végetlen nagy erőszak követtetett el. Én mint bíró Ítéletemet csupán az előt
tem álló próbákra alapithatom; de nem alapithatom semmi privát tudomásra. Igaz, abban igazsága van az 
érdemes képviselő urnák, hogy nem tiz tag volt, a ki szavazást követelt. Ez a baj, és épen azért áll meg a 
választás, mivel nem volt 10, hanem csak 6 tag. Véleményem szerint, miután a próbákból semmi ok az 
erőszakoskodásra nem jő ki s miután az sem derül ki, hogy a választás nem a maga rendén történt, — iga
zolni kell a képviselőt. 

Tisza Lajos : Én is csak annyit kívánok nyilvánítani, miszerint az osztály véleményét pártolva, 
Ivánka urat igazoltnak tekintem. 

Kazinczy Gábor: Miután a törvény igen helyesen minden fegyveres beavatkozást, — hogy ugy 
mondjam — a választás teréről távol parancsol, azt hiszem, ha azon elv szerint indulunk el, melyet Tisza 
Kálmán tisztelt tagtársunk fölállított, hogy t. i. ha tévedésből itt-ott egy puska elsül, mely meglehet, hogy 
csak vakon van töltve, — a verificatio egyátalában lehetetlenné tétetnék. Én a vádnak egyes részleteibe 
nem ereszkedem; csak azt az egyet tekintem, hogy itt tekintélyes számú választók azt mondják, hogy ök 
óvást tettek, a választás ellen s ezen óvás az elnökség által nem fogadtatott el. Ha ez áll, akkor az elnök
ség eljárásáról a törvénytelen és helytelen pártfogolás vádját nem lehet lemosni. Hogy pedig ez történt, 
arról a tisztelt háznak ítélni mindaddig nem lehet, mig az ténylegesen bebizonyítva nincs. Tehát mind 
azért, hogy ezen állítás kiderittessék, mind pedig magának az illető képviselő ur állásának érdekében : a 
vizsgálatot kérem elrendeltetni. 

Tisza Kálmán : Személyem lévén felhíva az előttem szóló képviselő ur által (Fölkiáltások : 
sorban!), — bocsánatot kérek, a ház szabályaira hivatkozom, szavaim elmagyaráztatván, azt hiszem, jogom 
van fölszólalni. (Rendre! Besze következik!) 

Besze János: Bónis Sámuel képviselő urnák azt felelem, hogy épen azon okiratoknál fogva, melyek 
itt fölolvastattak, hallhatta minden ember, a ki figyelmezett, miszerint 40 ember állítja, hogy számtalanok 
voltak,kik szavazást követeltek s nem mertek többen mint 10-en oda menni s miután néhányan ezek közöl is 
visszautasittattak, — csak azon föltétel alatt : hogyha nekik salvus conductus adatnék, mentek volna sza
vazatot követelni; de mielőtt odajuthattak, már diadallal hordozták körül kikiáltott képviselőjüket, hogy 
a szavazást sürgető többi választók oda ne mehessenek. Én ezt az okmányokból hallottam. 

Tisza Kálmán : A ház szabályainál fogva, mely szerint kinek-kinek saját szavait, ha félre magya
ráztattak, helyre igazitni szabad, — s minthogy ez különösen az előttem szólott tisztelt képviselő Kazinczy 
úr által most már másodszor történik rajtam, hogy szavamat máskép értelmezi s félremagyarázza, — 
kénytelen vagyok visszautasítani azon magyarázatát mintha én azt mondtam volna : hogy, azért, mert itt-
ott egy pisztoly vagy puska elsült, mely talán csak vaklövés volt, a választást mindenkor igazolni lehetne. 
Ezt nem mondtam hanem csak azt, miszerint megesett több választásnál, hogy a választás előtt és befeje
zése után vaklövések az öröm nagyobb nyilvánításául történtek és azt mondtam, hogy ha ezen eset meg
történt is ott, a mi egyátalában igazolva nincs, miután az tisztán áll, hogy semmi egyéb nem volt mint 
vak lövés és ez részint a választás előtt, részint utána történt : ezen okból a választást megsemmisithetö-
nek nem találom. 

Nagy Szabó Ignácz : Nincs közöttünk egy is oly szerencsés, ki oly hatalmas sztentori hanggal birna 
mint Besze János képviselő társunk, ezt én elismerem és óriás hangját tisztelem; de ha még hatalmasabb 
volna is, oly hatalmas hogy Jericho falait másodszor ledönthetné vele még sem döntené le véleményemet. 

Azon állítást ugyanis, hogy minden, az ellenpárt részén levő választó szavazást kivánt, el nem 
ismerem : csak azt látom, hogy fölszólittattak 10 szavazó előállítására. Ha pedig oly számosan voltak az 
ellenfél szavazói mint állíttatik, bizonynyal találkozhatott volna 10 valóságos szavazó s nem let t volna 
szükséges 4 oly egyént állítani elő, kik nem voltak választó-képesek. Ezen egy érv, — t. i. hogy nem volt 
képes az ellenfél 10 törvényes szavazót előállítani — elég arra, mikép az illető képviselő igazoltnak 
tekintessék, 
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Elnök: A. tanácskozás érdekében szólalok föl. Bátor vagyok a szóló urakat fölkérni, hogy csak a 
tárgyhoz magához méltóztassanak szólani. 

Böszörményi László : Én a felolvasott okmányokban csak panaszt látok, de bizonyítékot nem, mely 
itt a választást gyöngítené s akár vizsgálatot, akár megsemmisítést idézhetne elő. Söt magának a panasz
nak is czáfolatát látom a fölolvasott okiratokban. Nevezetesen azon állítás, hogy sokan voltak az ellenfél 
választói és hogy többen készültek szavazni, mint a hányan jelentkeztek, — meg van czáfolva azon saját 
beismerés által, hogy nem állíthattak elő többet 10-nél s az által, hogy—miként előttem szólott tagtársunk 
is emlité, — az elövezetett 10 szavazó közt csakugyan 4 olyan volt, ki nem volt választóképes. Ezek által 
a panaszt már az előadott okmányokból is megczáfolva látván, az illetőt igazoltatni kérem. 

Bónis Samu: Nem untatnám ugyan szavaimmal a t. házat,miután e tárgyban már egyszer szóltam; 
de kénytelen vagyok Besze János urnák néhány szóval felelni. Ö ugyanis azt mondja, hogy a ki figyelme
zett az okmányokra, ezt meg ezt láthatta belőlük; az ily modorú fölszólamlás által ugy mutattatom be az 
országnak, mind olyan a ki nem figyelmez az okmányok fölolvastatásánál. Kijelentem tehát, hogy én 
igen is figyelmezni szoktam s nekem semmiféle személyi s előszeretet füleimet be nem pókhálózza, hogy 
nevezetesen az imént felolvasott jegyzőkönyvből is meg ne látnám azon körülményt,hogy többszöri felszó
lításra sem voltak képesek 10-nél több választót összeszedni, kik a szavazást kívánják. — Miután a szava
zást a törvényszerint legalább is 10 választónak kell kívánni, amalOközöl pedig 4. törvénytelennek nyilvá
nult—azért a szavazás meg nem történhetett.—Az okmányokat mind jól hallottam, mert figyelmezni szoktam. 

Boronkay Lajos : Én e kérdést — mint az illető osztály tagja — figyelemmel kisértem s hallgattam. 
De nem jöttem azon meggyőződésre, melyre Besze János ur jött , miszerint itt mind az mit a panasz előad 
tökéletesen indokolva s fölvilágosítva van. Csak annyit látok az iratokból, hogy panasz van, ugyanaz, 
melyet Besze ur előadott; de azt tagadom, hogy ama panasz be volna bizonyítva. 

Ellenkezőleg azt tapasztalom, hogy még a kellő 10 egyént sem bírták előállítani, kik az ellenfél 
részére szavazni kívántak volna. — Azon állítás pedig, hogy az ellenpárt választói el voltak rémítve s ez 
okból nem kívántak szavazni, — oly puszta állítás melyet 40 ember panaszol ugyan, de egyetlen egy sem 
bizonyít. Nem indokolt panaszokat pedig se az osztály se a ház el nem fogadhat. Negyven ember nem 
indokolt panasza nem elegendő arra, hogy a választás megsemmisíttessék. Számos panaszt tárgyaltunk 
már, de azok vagy legale testimonium által, vagy pedig százak s ezerek aláírásával s községek hiteles 
pecsétjével bizonyitattak, s ez által indokolva voltak; de puszta állítást nem vehetünk tekintetbe. 

Kiss Miklós : Egy körülményre hívom fel a ház figyelmét. Én szintén figyeltem a felolvasott okmá
nyokra s azt vettem ki belőlük, hogy azon pisztolylövés, mely némelyeket felriasztott, a választás előtt 
egy nappal és pedig nem a választás helyén, hanem Kalocsán történt, az tehát a mi némelyeket oly nagyon 
alarmirozott, nem lehetett nagy befolyású a választásra. Különben Tisza Kálmán nézetét pártolom. 

Elnök: Véleménykülönbség levén, szavaznunk szükséges. Az osztály véleménye az, hogy az illető 
követ igazoltassék. Azok tehát, kik e véleményt pártolják, méltóztassanak fölállani. (Nagy többség az 
osztály véleménye mellett föláll.) 

Elnök: Nézetem szerint a világos többség a választás igazolása mellett van. 
Most uj tárgy következik. (Felkiáltások : Hagyjuk holnapra!) Van egy rövid tárgy, melyet még 

elvégezhetünk. De ha ezt veszszük fel, kérem, méltóztassanak engemet az elnökségtől felmenteni, mert 
részint komárommegyei részint Komárom városbeli vagyok; s ha bár nincs is nagy befolyásom a tárgya
lásnál, de még is érdekelve lehetek. 

Ennek következtében miután az elnök székéről leszált azt Tisza Kálmán alelnök foglalja el, s aztán 
olvastatnak a Konkolyi Thege Dénes komarom-megyei tatai-kerületbeli képviselő megválasztására vonat
kozó irományok. Az osztály igazolást véleményez. (Zaj.) 

Tisza Kálmán alelnök : Bátor vagyok fölkérni a t. házat, ha a tárgyalást folytatni akarja, méltóz
tassék oda figyelni. Mert oly zaj volt, mikép nem hiszem, hogy az ember hallhatta volna, a mi fölolvasta
tott. (Helyes! Az illető igazolandó!) Ha senkinek sincs kifogása, kimondhatjuk, hogy az illető igazoltnak 
tekintendő. (Helyes !) Mielőtt elméltóztatnának távozni, ha más igazolandó képviselő ügyét nem veszszük is 
föl,—a jegyzőkönyv, mely kijavíttatni rendeltetett s melynek a szabályok értelmében még ezen ülés alatt 
kellé elkészülni, fog fölolvastatni. 

Ignatovics Jakab jegyző fölolvassa a tegnapi ülés jegyzökönyvéből a módosított helyet, mely most 
elfogadtatván, ezzel az egész jegyzőkönyv, hitelesíttetik. 

Elnök Ghyczy Kálmán : (Miután székét újra elfoglalta) : Rendes nyilvános ülés lesz-e holnap, vagy 
csak magánértekezlet ? azt falragaszok által tudatandom a t. házzal. 

Ezzel az ülés d. u. VL órakor eloszlott. 
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XVI. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
1861 . május 2-kán. d .e . 10 órakor. 

Tisza Kálmán alelnök: A mai ülés vezetésével megbízva levén, felkérem Révész Imre képviselő 
urat a jegyzőkönyv vezetésére, Tanárky Gedeon jegyző urat pedig a szólni kivánók följegyzésére. Most 
mindenekelőtt a tegnapi ülés jegyzökönyve fog felolvastatni. 

Tanárky Gedeon jegyző olvassa a május 1-én tartott ülés jegyzökönyvét. Ennek hitelesítése u tán : 

Várady Gábor: Tisztelt képviselőház! A Dobránszky ur ellen emelt panaszok megvizsgálása tár
gyában, midőn tegnap kiküldettem, nem nyilatkozhattam; mert számot kellé vetnem a körülményekkel, s 
mert azon bizalom, melylyel engemet a t. képviselőház érdemen kivül szerencséltetni méltóztatott, megle-
pöleg hatott rám, E bizalom, t. ház! parancs előttem ; kötelességem mégis őszintén kinyilatkoztatni, miként 
ezen kötelességet csak azon reményben fogom teljesíthetni, ha méltóztatnak megengedni, hogy e helyrő] 
most, míg a küszöbön levő fontos tanácskozás tárgyai el nem döntetnek, ne távozzam el. (Jólvan, helyes!) 
Ezzel tartozom magamnak, de tartozom választóimnak i s ; mert azon meggyőződésben vagyok, mikép ezen 
helyről a jelen fontos körülmények közt, midőn hazánk fölött a döntő harczok fognak vivatni, senkinek sem 
lehet eltávozni. (Helyes!) 

Alelnök: Mielőtt a napi rendre átmennénk, jelentenem kell, miszerint a 9-es igazoló-bizottmányban 
megboldogult Palóczy László képviselő társunk és t. korelnökünk halála által üresedés támadván, az I-ső 
osztály elnökileg fölszólittatott, hogy tekintettel arra, miszerint a megválasztandó tag a 9-es bizottmány
nak jegyzője lehessen, válaszszon kebeléből a bizottmányba egy uj tagot, miután megboldogult Palóczy 
László képviselő társunk szintén ezen osztályhoz tartozott. Ennek folytán az első osztály összeülvén, Szi
lágyi Virgilt választotta meg! — mit is van szerencsém ezennel bejelenteni. — Következik most a VlII-ik 
osztály előadójának folytatólagos jelentése, a IV-dik osztály igazolandó tagjairól. 

Dedinszky József előadó olvassa a Beöthy Zsigmond képviselő megválasztatását illető osztályjelen
tést. Ennek bevégeztével: 

Gróf Ráday Gedeon: Tisztelt képviselőház ! A legfontosabb ellenvetés e választásra nézve a tit
kos szavazás, s azt hiszem, hogy a t. osztálynak azon véleményre, hogy Beöthy Zsigmond képviselőtársunk 
ne igazoltassák, a titkos szavazat adott okot, minthogy ezt nem tartotta törvényesnek : De miután IX-dik 
és XV-ik üléseinkben a győri és szabadkai képviselő urak, kik szintén titkos szavazás utján lettek megvá
lasztva, igazoltattak: azt hiszem, ezen ok nem lehet elegendő, hogy a most kérdésben levő képviselő ne 
igazoltassák. Ugyanezért én Beöthy Zsigmond képviselő ur igazolására szavazok, annyival is inkább, mert 
figyelemmel hallgatva az előadást, azt vettem ki, hogy mind a két választópárt részéről a legnagyobb rend
ben történt a választás. A jegyzőkönyvben a történt szavazásra nézve semmi ellenmondás nem foglaltatik, 
de ezenfelül a beérkezett petitio sincs indokolva, minthogy abban bizonyító érvek nem hozatnak fel. — 
Mindezek következtében én Beöthy Zsigmond képviselő urat Vojnits Lukács és Kozma Imre képviselők 
példája szerint igazolandónak tartom. (Atalános helyeslés.) 

Alelnök: Méltóztatnak ebben megnyugodni? (Minden oldalról: Igen!) E szerint tehát Beöthy Zsig
mond képviselő ur igazoltnak tekintetik. 

Dedinszky József a VlII-ik osztály előadója olvassa a Sóhaliny Samu János Zemplénmegye mádi 
választókerületében lett megválasztatására vonatkozó iratokat, s az osztálynak ugyanazon választásra vo
natkozó véleményét. Ezeknek olvasása u tán : 

Máriássy János: Tisztelt ház! Figyelemmel hallgattam végig ezen petitióknak hosszú lajstromát, 
s megvallom, hogy nemcsak nem pártolhatom a t. osztály véleményét, de meg sem foghatom, micsoda 
okokból és micsoda szempontból indult ki akkor, mikor ezen választásnak megsemmisítését véleményezte. 
Én azt hiszem, hogy a választás megsemmisítésére okvetlen szükséges, hogy világosan és minden kétségen 
kivül be legyen bizonyítva az, hogy a választásnál olyasvalami történt, mi a szabályokkal s törvényekkel 
világosan ellenkezik. De itt — én legalább részemről — egyetlen egy adatot sem találtam bebizonyítva; 
sőt azt mondom, ha mind igaz lenne is az, mi a petitioban foglaltatik: még akkor is legfölebb vizsgálatot 
tartanék szükségesnek. — A jegyzőkönyv ugyanis tökéletesen rendben van, benne a legcsekélyebb óvás 
sem foglaltatik; hitelessége ellen pedig egyetlenegy betűt sem hoz fel a petitio. De én még a vizsgálatnak 
sem látom szükségét; nem látom pedig két oknál fogva. Először, mert a petitio úgy szólván semmivel, 
vagy legalább silányul van okadatolva ; — egyetlen egy okadat van: a választási elnöknek magános jelen
tése a központi bizottmányhoz. Igaz, hogy ebben mondatik, mikép némely rendetlenség történt a válasz-
tásnál; de oly rendetlenség, mely úgyszólván minden választásnál szokott történni, s igy Mádon is igen 
könnyen megtörténhetett. De ezenkívül még kifogásom van ezen elnöki jelentés ellen. A törvény az V. 

Képv. ház napi, I. k. 2 2 
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törv. ez. 43-ik §-ában ezeket mondja : „A szavazaíszedő küldöttség a választás folyamáról rendes jegyzö
könyvet vezettetvén, azt a választás befejezésével az elnök és jegyző, s a szavazatszedő küldöttségnek leg
alább 2 tagja 3 példányban aláirják." Meg nem foghatom, mért nem tette be az elnök kifogását a jegyző
könyvbe is? Bizonyítványa tehát nézetem szerint nem hiteles, vagy épen olyan bizonyitvány, mint akár
mely petitionárius bizonyítványa. Az egész irat nem tekintethetik az elnök hivatalos jelentésé
nek; hanem csak olyannak, mint valamely privát ember jelentése. Csak akkor birna e jelentés súlylyal, 
ha be volna bizonyítva, hogy eröszakolás történt. De erről szó sincs abban, s igy nem látok benne se hite
lességet, se okadatolást. — Másodszor azért nem tartom szükségesnek a vizsgálatot, mert a petitiót, mely 
véleményem szerint sehogy sincs okadatolva, egy második petitio, mely okadatalva van, s az elöbbeninek 
minden pontját megezáfolja, nemcsak ellensúlyozza, hanem meg is semmisíti. Ugyanazért meg levén győ
ződve, mikép a beérkezett petitio nem egyéb , mint a megbukott kisebbségnek a többség elleni törekvése: 
ennélfogva a kérdésben levő képviselőnek igazolását kérem. 

Bujanovits Rudolf: Tekintsem bár azon körülményeket, melyek a fennforgó követválasztások alatt 
fordultak elő, és melyeknek én mint zempléni ember kellő ismeretében vagyok, — vagy tekintsem azon 
elveket s azoknak alkalmazását azon eljárására a t. háznak, melyet eddig azon követválasztásoknáli esemé
nyek megítélésében gyakorolt, a hol az illető követválasztások megsemmisítéséről volt szó : meg kell val
lanom, hogy az osztály által előterjesztett véleményében sehogy sem tudok megnyugodni. A föelv, mely
ből kiindultunk, midőn a követválasztások megsemmisitéséről volt szó, az vala, miszerint oly világos legyen 
a törvénysértés, a melyről mindenki tökéletesen meggyőződjék, hogy ellene szót emelni sem lehet. Vájjon 
láthatni-e ily elkövetett törvénysértést a jelen esetben? s ha igen, — mivel van az okadatolva ezen peti
tio által? — A mi okadatolva nincs, azt mellőzöm, s csak azt hozom elő, mi okadatolva van. Mindenekelőtt 
azon okmány erejének vizsgálásába bocsátkozom, melyre a petitio alapítva van Ez azon elnöknek jelen
tése, ki a választást vezette. Azt hiszem, tisztelt ház! hogy a választási elnök a maga hivatalos állását azon 
pillanatban elveszti, a midőn a jegyzőkönyvet aláírva az illető követnek átadja. (Helyes !) Azontúl meg
szűnik minden hivatalos állása. Az elnöknek jelentése tehát, melyet a bizottmánynak beküldött, nem egyéb 
mint egyéni magánügy. Megdöntheti-e egy magán egyéni vélemény egy törvényesen rendesen vezetett 
jegyzőkönyvnek hitelességét?— azt hiszem, nem döntheti meg még akkor sem, ha a jegyzőkönyv egyedül 
azon elnök által volna aláírva, ki a jelentést tette. De itt a jegyzőkönyv alá van irva egyszersmind a jegyző 
és még két tanú által is; tehát azon elnök, a ki ugyanazon jegyzőkönyvet is aláirta, nem döntheti meg an
nak hitelességét, mely nagyobb súlylyal bir, mint magánegyén jelentése. 

Azt hiszem, az oly elnök — ki a jegyzőkönyvben még a legkisebb rendetlenség elkövetéséről sem 
tesz említést, a megyei bizottmányhoz beadott jelentésében mégis rendetlenség elkövetéséről szól, — már 
ezen lépése által is mutatja, hogy ö, ha nem is föpártvezér, de mindenesetre érdekelt ember volt. Miután 
nem átallotta magát pellengérre tenni az által, hogy a jegyzőkönyvvel, azaz: a saját aláírásával ellátott 
jegyzőkönyvvel külön jelentésében egészen ellenkezőt bizonyítson. Én ennélfogva ezen jelentésnek leg
kisebb súlyt sem tulajdonithatok, s úgy tekintem, mintha nem is léteznék, s azért kénytelen vagyok azt 
állítani, hogy a petitio semmiben okadatolva nincs. De tisztelt ház! ha nem is megyek oly messze, s te
kintetbe veszem azt, a mi az elnök jelentésében foglaltatik, mit veszünk észre ? — azt veszszük észre, 
hogy az elnök azt mondja, a mi a petitióban foglaltatik t. i. a vesztett urbériség általi lazítást, és ezt úgy 
említi meg, mint egy dolgot, mely mások által állíttatott; tehát ő maga nem mondja, hogy az valóságo
san megtörtént, hanem csak azt mint állítólagos tényeket említi fel. 

De nagyobb súlyt tulajdonitok a dézmának. Ezen dézmaizgatást úgy méltóztassék tekinteni a tisz
telt háznak, mint oly stereotyp dolgot, melyet minden követnek, ki Zemplén megyének hegyaljai kerületét 
akarja képviselni, megemlíteni kell; mert ezen dézmakérdés oly kérdés, mely Zemplén hegyalja-kerületi 
részének életkérdése, s ezen dézmakérdés eldöntésétől függ a hegyalja lakóinak jövője s boldogsága. A ki 
tehát a hegyaljai vidék bizalmát kiérdemelni akarja, köteles azt mondani, hogy az országgyűlésen adézma 
kérdésében oda fog működni, hogy ez szintúgy. mint az urbériség megváltása kármentesítés által történt, 
illő kármentesítés mellett megváltassák. 

En ebben semmi izgatást nem látok, mert én azt gondolom, hogy ha ezen kérdés szőnyegre kerü-
lend, egyikünk sem fogja mondani, hogy a* dézrna továbbra is megálljon, hanem, hogy kellő kármentesítés 
mellett az ország által megváltassák. (Helyes!) 

Ez tehát azon egyetlen egy izgatás, melynek a jelentésben nagyobb súly adatott ; de ha ezen izga
tást tekintem, mondhatom, hogy az a Szirmay pártja által épen ugy elkövettetett, sőt ha jelen volna Ló-
nyai Gábor követtársunkra hivatkoznám, ki megmondhatná, vájjon az ő programmjában is nem állott-e a 
dolog szintén így. Ezt tehát izgatási ténynek nem tartom. 

Az elnök jelentésében még más is foglaltatik, t. L, hogy jelentetett neki, miszerint Sóhalmy pártja 
fegyveres erővel jelent meg. Már kérdem, — nem lett volna-e legszentebb kötelessége az elnöknek, meg
győződni arról : igaz-e hogy fegyverrel jelentek meg, s ha csakugyan fegyverrel jelentek meg, azt tőlök 
elvétetni ? Ha pedig nem lehetett elvétetni a fegyvert, félbe kellett volna szakítania a választást; — ez 
lett volna kötelessége, s miután ezt nem tet te , világos, hogy fegyver nem volt , (Felkiáltások : már ez 
nem áll!) de igen is világos, hogy fegyver nem volt, vagy pedig, ha volt — akkor az elnök a maga köte
lességét nem teljesítette. (Helyes!) Említtetik még az elnök által az is, hogy a választás vége felé történt 
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összekoczezanás, verekedés, és ennek következtében haláleset is fordult elö. Ez volna t. ház az egyetlen
egy körülmény, mely ugyan nem a választás megsemmisítésért}, hanem — szerintem — vizsgálat kiküldé
sére adna okot ; de a mint látjuk, az elnök e részben maga is azt mondja jelentésében, hogy a választás 
vége felé, midőn már kevés választó volt jelen, ki még nem szavazott, történt a verekedés ; tehát világos, 
hogy a kisebbség magát kisebbségben látván, akkor kezdte meg a verekedést, mikor már magát 
megveretve érezte, és azt csak azért tet te , hogy a már törvényesen megtörtént követválaszlást megsem
misíthesse. 

Ha már most az állíttatik, hogy a verekedést a győzelmes párt kezdette, — át fogja látni a t. ház, 
mikép nem hihető, hogy egy többség oly balgatag lenne, miszerint saját győzelmét verekedés által koez-
káztassa. A kisebbség által kezdetett tehát a verekedés s e verekedés közben egy ember földre teríttetvén. 
a nagy sokaság által legázoítatva, tüdögyuladásba esett, s ezen betegségben meg is halt. — Mindezeket 
összevéve, t. ház még akkor is, ha oly ellenpetitio nem érkezett volna be, mely az ellenpárt petitióját 
minden pontjában megczáfolja ; sőt ha az , mit az első petitio állit, okmányokkal volna is bebizonyítva : 
még akkor is a megsemmisítés mellett nem csak nem csak szavaznék, de még vizsgálatnak se látnám he
lyét. Miután pedig az ellenpetitio megérkezett, mely 773 választó által sajátkezüleg van aláírva, s így 
ezek az átalános többséget képezik : ennélfogva a legnyugodtabb lelkismérettel oda szavazok, hogy nem
csak a megsemmisítés mellett nem lehetek, hanem még a kiküldendö vizsgálatnak se látom még legki
sebb okát se. E szerint tehát a kérdésben levő képviselő társunkat igazolandónak tartom. 

Bernáth Zsigmond: Tisztelt képviselő társak ! Szoros és lelkismeretes kötelességemnek tartom vélemé
nyemet a lehető legrövidebben kifejteni. Az előadott tárgyról igen sok olvastatott fel, sokathallottunk róla be
szélni s végtelensokat lehet rólabeszélni,banemakétely,mely támadhat, két pontban sarkallik. Az első az, hogy 
a választásiba kiküldött elnök a választásról szóló jelentéssel ellenkező bizonyítványt adott be ; a második, hogy 
petitiók s ellenpetitiók adattak be. Hogy az elnök mást ad elö bizonyítványában, mint a mi a jelentésben 
foglaltatik : ez mindenesetre észrevételre méltó dolog. Mit czélzott ugyanis a törvényhozás akkor , ínidön 
választmányt rendelt kiküldeni a végre, hogy ez a szavazatokat összeírja és összeszedje ? Korántsem czé-
lozta azt, hogy absolut hatalmat adj un a választási elnöknek ; hanem czélozta, hogy a 30,000-nyi számra 
menő választó-kerület minden egyes tagjának szavazatjoga biztosíttassék, s minden kihágástól megóvattas-
sék. Ha az állna, hogy választási elnök a jelentést, melyet a központi bizottmánynak bead, megsemmisítheti 
egy később beadandó bizonyítványa vagy jelentése által : akkor ö fölé emeltetnék a 80,000 szabadon vá
lasztó polgárnak, s azáltal ezeknek jogát megsemmisíthetné. Én tehát e részét a kételynek nem osztom, s 
s azt hiszem a szavazók is óhajtandják, hogy az figyelembe ne is vétessék. Mi a másodikat illeti, hogy 
t. i. petitiók adattak be : erre nézve, miután mindazok felolvastattak, láthatjuk, hogy az egyik petitio ok-
adatolás nélkül nyújtatott be, mi a törvénynek világos szavaival ellenkezik, minthogy ez azt rendeli, hogy 
okadatolt panaszok tétessenek. De ezenkívül láthatjuk még azt is, mikép egy másik petitio meg szá
mos bizonyítványokkal okadatolva nyújtatott be, — és már ennélfogva sem tartom az előbbit figyelembe 
veendőnek. Mindezek következtében nem csak hogy a választás megsemmisítésére nem szavazok, de an
nak sem látom helyét, hogy legcsekélyebb vizsgálat is tétessék. A szóban levő képviselőt tehát igazolan
dónak hiszem. (Helyes!) 

Benczúr Miklós : A szóban levő képviselőt én is igazolandónak tartom. Okaim ezek : a ház szabá
lyai azt határozzák, miszerint csak oly panasz vétethetik figyelembe, mely okadatolva van. I t t két petitio 
adatott be. Az egyik nincs okadatolva, tehát elesik. A másik okadatolva van az elnök jelentésével; eszerint 
tehát csak azt kellene megvitatni, hogy ezen jelentés érvényes-e vagy nem ? A törvény azt mondja, hogy 
a központi bizottmány a választásra elnököt és jegyzőt nevez ki ; a törvény tehát legalább is az elnöknek 
és egy jegyzőnek együtt működését kívánja, hogy a választás érvényessége és menete constatiroztassék 
Az elnök maga irta alá a jelentést ; már pedig a törvény azt mondja, hogy a hol szavazás történik, ott a 
szavazás törvényesmenetét még legalább két szavazatszedü tagnak kell constatirozni; ez mellőztetvén, egye
dül az elnök által aláirt jelentés nem lehet hiteles. Egyébiránt ezen elnöki jelentés a jegyzőkönyvvel is ellenke
zésben levén, a részrehajlásnak világos bizonyságát veszi magára. Én tehát részemről már ezen okoknál fogva 
sem tarthatom az elnök jelentését hitelesnek , ha maga a jelentés eredetiben adatott volna is be ; már pedig 
csak másolatban van itt, és pedig nem hiteles másolatban, mert csupán szolgabíró által van aláírva, s nem 
egyszersmind megyei esküdt által ; ezeknek pedig mindkettőjüknek vagy is az úgynevezett törvényes bi
zonyságnak — testimonium legale-nak bizonyítását kívánja a törvény, hogy valamely bizonyítás törvényes 
erővel bírjon. — A kérdésben levő képviselőt tehát igazolandónak vélem. (Felkiáltások : szavazzunk!) 

Talabér Lajos : Nézeteimet e kérdés körül én is elmondani kívánom, és pedig annyival is inkább, 
hogy a tegnapelőtti ülésben fölhozott vádat : mintha a t. ház némely tagjai a törvényesség ösvényéről 
eltértek volna, magamról elhárítsam. Miután a vád többes számban, azaz többekről mondatott, kötelessé
gemnek ismerem ezennel kijelenteni, miként én, részemről, a törvényes szemponttól soha el nem tértem. 
— Egyébiránt, mi a jelen tárgyat illeti, mellőzve azt, s figyelmem kívül hagyva, hogy mind a választók 
összeírására kiküldött bizottmány, mind a választási küldöttek oly egyének levén, kik sas-jegy alatt szol
gáltak, s ennélfogva bizonyos körülménytől indíttatva, az ellenfél részére működhettek ; ha mindjárt azon 
vádak, melyek az első kérvényben előadattak, valók volnának is : mégis a tisztelt osztály véleményét túl-
terhelönek tartom, miután a felhozott panaszok igazolva nincsenek. Szabad azonban remélnem, miként a 
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tisztelt osztály ama súlyos határozatát leginkább a választási elnök által kibocsátott bizonyítványra fek
tette. E részben azt hiszem, hogy itt nem végrendeleti iratról van szó, melylyel, ha későbbi, az előbbit 
meg lehet semmisítni ; hanem oly iratról, melyet egy választási elnök bocsátott k i , de már nem is mint 
választási elnök, hanem mint magán személy, a miért is az tekintetbe nem vehető. Ezen iratnak tehát én 
érvényt nem tulajdonitok. De fölöttébb terhesnek találnám a t. ház netaláni azon nézetét is, hogy vizsgá
lat rendeltessék el, és pedig azért, mert a ház szabályainak 9-dik pontja azt mondja, hogy : „Kifogás nél
küli választásnak azon választás tekintetik, melynek választási jegj^zökönyve rendben van"; már pedig, 
ha valamely jegyzőkönyv, ugy ez bizonyára a maga rendén van kiállítva. Ezeknélfogva a tisztelt osztály 
véleményét elmellözendönek, és Sóhalmy képviselő urat igazolandónak tartom, annyival is inkább, mint
hogy a mellette szóló kérvény 773 aláírással van ellátva, minélfogva a megválasztott képviselő úr minden 
esetre többséggel bir. Ennélfogva öt igazoltatni kérem. (Helyes!) 

Nedeczky János : A fölolvasott iratokból úgy vettem k i , hogy a választási elnök mintegy párt 
vezéri szerepet vállalt magára s csodálom, hogy ö csak annyira is tudta elnöki hivatalát a pártvezéri sze
reptől elválasztani. Én a választási jegyzökönyvet mind béltartalmára, mind külformájára nézve a tör
vénynek megfelelőnek tartom. Ezen választási jegyzőkönyvben kimondatik, hogy Sóhalmy János mádi-ke-
rületbeli képviselőnek törvényesen megválasztatott ; és azt hiszem, hogy akkor, midőn a választási jegy
zőkönyv bevégeztetett és aláíratott, megszűnt a választási elnök — elnök lenni, és midőn ő ezen jegyző
könyvvel ellenkező tartalmú jelentést adott a központi bizottmányhoz, én ezen jelentést csak magánok
mánynak tekinthetem, mely nem olyan mint az osztály véleménye tartalmazza, hogy teljes hitelt érde
melne, hanem épen mint a jegyzőkönyvvel ellenkező, hitelt nem érdemlő privátokmány tekintendő. Mi a 
petitióban foglalt — ba ugy mondjam — talán csak pletykákat illeti, azok tárgyalásába ereszkedni azért 
nem kívánok, mivel azok eléggé meg vannak czáfolva a Sóhalmy János pártja részéről beadott nyilatko
zatokkal, — s így az osztály véleményét nem pártolhatom, hanem Sóhalmy Jánost igazolt képviselőnek 
tekintem. (Szavazzunk!) 

Zsarnay Imre : Ha Sóhalmy képviselő igazoltatik, akkor a szólástól elállók. 
Dedinszky József: Mennyiben az osztály van megtámadva fölvilágosítást kívánok adni ; az iránt, 

hogy minő szempontból indult ki az osztály. Mellőzve a mellékes kérdéseket, melyek vitába hozattak 
ugyanakkor. midőn az osztály véleménye támadtatott meg, és melyekre az osztály a maga véleményét 
nem állapította, ilyenek példáúi : a megelőző események, melyek az osztály véleményére semmi befolyás
sal nem voltak, ilyenek azon igazolások, melyekre az igazságtalan szó kifejezés semmi a vádat elhárító 
tulajdonnal nem bírt, —- kijelentem, mikint az osztály véleménye tisztán azon alapult, hogy a választási 
elnök jelentését hitelesnek vette ; mert a választási elnök eskü alatt teszi jelentését, és kiküldetését az 
osztály nem vette befejezettnek akkor, midőn a jegyzökönyvet aláirta, melynek kétségtelenül még egyéb 
hiányai is vannak, igy például kétségtelen az, hogy óvás tétetett a jegyzőkönyv kiadása előtt ; ez sincs 
megemlítve a jegyzőkönyvben ; hanem az osztály az elnök és a választmányi bizottmány munkálódását 
akkor vette befejezettnek, midőn a központi bizottmány ezen tárgyat fölvévén, munkálódását ez is, t. i. a 
központi bizottmány is befejezte. Méltóztassanak határozni, de az osztály csupán erre alapította vélemé
nyét. (Igazolás! — Igazolás! — zaj.) 

Szapáry Gyula gróf: Ha szavazat történik, akkor én is elállók a szótól. (Szavazzunk!) 
Alelnök: Méltóztatnak azok, kik föl vannak irva a szólástól elállani? (Elállunk!) Miután itt az osz

tály jelentése és az itt nyilvánult vélemény között különbség van, szükséges lesz a szabályok értelmében 
a kérdést szavazásra kitűzni. Az osztály véleménye az : hogy Sóhalmy János megválasztása semmisittes-
sék meg; először tehát mélóztassanak föl állani azok, kik az osztály véleményét pártolják és a választást 
megsemmisíttetni óhajtják. (Néhányan fölállanak). 

Szentiványi Adolf: (Szólani akar, — zaj — rendre — rendre!) 
Alelnök: (Zaj, csengetés) Én bátor voltam kérdezni, hogy azok, kik fölírva vannak kívánnak-e szó

lani, vagy nem ; és miután a szólástól elállottak azt hiszem, hogy a háznak szabálya és bevett szokása sze
rint, mihelyt egyszer a kérdés szavazásra kitűzve van, egyébhez mint a kérdés föltétele módjához szólani 
nem lehet; (Helyes! ugy van!) elég hosszasan tartott a tárgyalás; miután azok, kik az alatt fölíratták 
magokat, fölszólíttatván általam, akarnak-e szólani vagy nem? a szólástűi elállottak, azt hiszem, hogy most 
már a tárgyalás ideje eltelt. (Helyes!) 

Szentiványi Adolf: (Zaj — rendre! — rendre!) Csak egy szót (nem lehet! — Zaj) a kérdéshez aka
rok szólani. Kérem magamat kihallgattatni (Halljuk!) Eleitől fogva akartam a kérdéshez szólani, de a ház
nak tetszett piszszegni (Azt nem tettük!) és nekem el kellett hallgatnom. Én a kérdésre nézve csak azon 
megjegyzést akartam tenni, hogy én is hallottam az elnök úr által kitűzött kérdést és mindjárt utána mél
tóztatott a szavazást kijelölni, ugy, hogy én még magamat be sem jelenthettem, hogy szólani kívánok és 
igy csak a kérdéshez akartam szólani, ismerve a ház szabályait. 

Alelnök: Bocsánatot kérek, én azt hiszem hogy miután a képviselő ur a kérdéshez óhajt szólani, 
szívesen meghallgatjuk és méltóztassék nyilvánitni a kérdés elleni kifogását. 

Szentiványi Adolf: Csak azt akartam megjegyezni, hogy a kérdésnek közvetlen kitűzése miatt nem 
lehetett a tárgyhoz szólani; egyébiránt a kérdésre vonatkozólag azon megjegyzést teszem, hogy a vizsgá
latot is méltóztassék kérdésül kitűzni. 
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Alelnök: Azt hiszem, hogy miután i t t csak két vélemény merült fel, egyik az osztályé, mely meg
semmisítést, másik a ház nagy részéé mely igazoltatást kíván, — más kérdést az elnökség fól nem tehet. 
Ha lett volna indítványba téve csak egyetlenegy képviselő ur által is a vizsgálat, bizonyosan a kérdések 
közé jött volna; de igy lehetetlen volt azt föltenni (Helyeslés). 

Szapáry Gyula gróf: Én az imént azért állottam el a szólástól mivel azt hittem, hogy a kérdés sza
vazás alá kerül s azért most szólási jogommal élni akarok s a kérdést szavazással eldöntetni kívánom. 

Bónis Sámuel: Csak azt akartam megjegyezni, hogy az ily hosszasan tartó tanácskozás során azok 
szoktak a szólástól elállani, kik különböző véleményt nem hoznak elő és ha különböző indítvány nem ada
tik elő mint két egymással szemközt álló indítvány, akkor a kérdést nem lehet egy harmadik vélemény 
érdekében feltenni. (Helyes!) 

Szaplonczay József: Megvallom, hogy én tovább óhajtottam volna a tanácskozást folytatni; de miu
tán feljegyzés szerint történik a szólók felhívása, az taktika lehet, hogy egy párt magát előre feljegyezteti 
s mire a másik félre kerül a sor, mely ellenkező véleményben van, a ház türelme már kifárad, s azok me $> 
hallgatása nem történik. Ilyen a jelen eset is. (A kérdéshez!) Szeretném hogy ezentúl az, a ki az indítvány 
mellett szól, az egyik jegyzőnél, ki pedig az indítvány ellen szól, a másik jegyzőnél jegyeztetné föl magát. 
A jelen esetben, midőn azt kívánja a többség, hogy tüzetesen szóljunk a kérdéshez, nekem az lenne kéré
sem, hogy miután én azon véleményben vagyok, hogy az osztály véleménye ugyan ne fogadtassék e l ; de 
mindenesetre nyomozás történjék : — tehát ha a szavazás az osztály véleményének elvetése vagy elfoga
dása mellett fog megtörtenni, nyittassék meg a tanácskozás arra nézve, hogy mi történjék tovább; és akkor 
lehet a tárgy fölött vitatkozni, hogy kíván-e a ház igazolást vagy vizsgálatot. 

Alelnök: Bocsánatot kérek, azt hiszem, hogy itt uj indítványnak, vagy egy tárgy uj szempontból! 
szóbahozatalának a szabályok értelme szerint többé nincs helye. Annak idejében lehetett volna bárkinek 
magát följegyeztetni, ki szólani s ujat mondani akart s az ilyennek nagyon kár volt a szólástól elállani; de 
azt ne méltóztassanak tőlem kívánni, hogy oly tárgy s illetőleg kérdés fölött, mely iránt indítvány nem is 
tétetett, a tanácskozási szabályok ellenére, — szavazást tűzzek ki. (Helyeslés.) 

Szüllö György: Tökéletesen egyezem elnök ur véleményében s azt hiszem, hogy már tényleg ki
mondott határozatot megváltoztatni nincs jogunk s ha oly nagyon bonyolódott lenne a tárgyalás, akkor 
kívánnám csak hogy szavazás legyen azon két kérdés fölött, t. i. megsemmisítés vagy igazolás; különben 
pártolom elnök ur kijelentését .(Szavazzunk!) 

Eötvös Tamás: Ha szavazunk, akkor tovább szólani nem fogok. 
Alelnök: Kénytelen vagyok ismételni hogy itt két vélemény merült fel, az egyik vélemény az volt, 

hogy kivánják-e az osztály véleményét pártolni, jelesen: hogy a választás megsemmisíttessék ? A másik vé
lemény pedig az igazolás; — mert a tisztelt szólók mindnyájan, legalább nem hallottam mást , az igazolás 
mellett szólottak (ugy van). Tehát csak két vélemény levén egymással szemközt, szavazni sem lehet egyébre 
mint azon két véleményre; miután pedig a szabályok szerint első kérdésül mindig az tűzendő ki , hogy az 
osztály véleménye pártoltatik-e vagy nem ; — méltóztassanak azok kik az osztály véleményét pártolják, 
vagy is megsemmisíttetni kívánják a választást, fölállani (Nem állanak fel). 

Olgyay Lajos: (Rendre!) Ha a kérdés csak egyoldalulag döntetik el, hogy t. i. áll-e az osztály 
véleménye vagy nem, és igy igennel vagy nemmel döntetik el, akkor nincs szavam; de ha az osztály véle
ménye elvettetik, és akkor egyszersmind eldéntetik a kérdésnek másik része is, hogy t. i. egyszersmind 
verifikálva lesz az illető képviselő, az ellen szavamat emelem. 

Alelnök: Ha méltóztatott volna bevárni, hogy a második kérdést kitűzhessem, akkor méltóztatott 
volna a feleletet megnyerni. — Először ki volt tűzve azon kérdés, miszerint a ház az osztály véleményét, 
vagy is a választás megsemmisítését helyben hagyja-e vagy nem? A legnagyobb többséggel elhatározta
tott, és ki is jelentettem, hogy az osztály véleménye nem fogadtatik el, s igy a választás nem semmisitte-
tik meg. — Most második kérdés az: hogy Sóhalmy János igazoltnak tekintessék-e vagy nem, a kik iga
zoltatni kívánják, méltóztassanak felállani. (A többség feláll!) Ugy hiszem a többség azon határozatát bát
ran kimondhatom, hogy Sóhalmi János képviselő igazolva van. (Helyeslés.) 

Erre a képviselők el akarnak távozni. 
Alelnök : Bocsánatot kérek! az igazolásra nézve kinevezett 9 tagú bizottmány beadta jelentését 

melynek folytán néhány képviselő urak, kiknek jegyzökönyveik rendben vannak, és ellenük panasz nincs, 
egyszerűen igazoltaknak fognak tekintethetni. (Helyeslés !) De vannak olyanok, kiknek vagy jegyzőköny
vök ellen tétetett kifogás a bizottmány által, vagy kérvény van ellenök beadva. Óhajtanám, hogy legalább 
azon képviselő urakra nézve, kik ellen nincs semmi kifogás, az igazolás még ma mondatnék ki (Helyeslés). 
E szerint a kifogás nélküli képviselők neveit Szilágyi Virgil ur a 9-es bizottmány előadó jegyzője fel fogja 
olvasni, és a 9 tagú bizottmány jelentését előadni. 

Fölolvastatnak azon képviselők nevei, kik ellen semmi panasz nem létezik; ú g y m i n t : M u r g u 
E u t h i m (Éljenzés), P a p p József , B u t t y á n V a z u l , L u k i n i t s M i h á l y (Helyes!). 

Alelnök : Tehát Murgu Euthim, Papp József, Buttyán Vazul, és Lukinits Mihály urak igazolt kép
viselőknek tekintetnek. (Közhelyeslés.) 
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Méltóztatnak-e még ma több tárgyat is felvenni vagy nem ? (Elég!) Azt hiszem, az eddigi gyakor
lat szerint ily jókor még nem szoktunk eloszlani; néhány tárgyat még elővehetnénk. (Halljuk!) 

Bónis Samu: A most igazoltakra nézve megjegyzem, hogy igazolt képviselők ugyan de rajok nézve 
azon szabály fennáll, hogy ellenök panaszt még 30 napig beadni lehet; nehogy a panaszok útja ellenök 
bezárva legyen, kivánom az igazolást ezen értelemben vétetni. 

Olvastatik az állandó igazolási kilenczes bizottmány jelentése a szatmármegyei mátészalkai képvi
selő Gróf Vay Mihály igazolása tárgyában, továbbá a választási jegyzőkönyv, az óvás és 16. darabból álló 
kérvény. 

Szilágyi Virgil; (bizottmányi előadó) Tisztelt ház ! Tizenhat darabból álló, mind egyforma tartalmú 
panaszirat létezik itt, kivánja-e azoknak egyenkinti külön fölolvastatását? 

Patay István: Ha joga van a kilenczes bizottmánynak az illető képviselőt igazoltnak véleményezni, 
miután mind ezen iratok a választmányban fölolvastattak, azt hiszem, hogyha előadó ur hitelesen jelenti, 
hogy a 16 okmány mind egyhangú s egy tartalmú, fölolvasása fölösleges. 

Vajay Károly: Részemről nagyon szükségesnek tar tom, hogy a jelen esetben az okmányok fölol
vastassanak ; mert Szatmármegyében bizonyos egyének epedve várják a kérdés alatti verifieatiónak ered
ményét, nehogy ezek részéről azon kifogás mondathassák, hogy az illető okmányok föl nem olvasása által 
a törvénynek elég nem tétetett. (Helyeslés.) 

Olvastatnak a panaszos okmányok egyenkint. 
Alelnök : Kénytelen vagyok a tárgyalást azon jelentésemmel félbeszakasztani, miszerint azt látom, 

hogy jelenleg a ház szabályai 66-ik pontjának nincs elég téve. E pont azt mondja, hogy tanácskozás- és ha
tározathozatalra az igazolt képviselők átalános többségének jelenléte szükséges; jelenleg azonban az igazolt 
tagok átalános söbbsége nincsen jelen. (Fölkiáltások: vagyunk 114-en!) 

Vajay Károly: Ez úttal másodszor van szomorú alkalma a háznak azon kellemetlen hirt hallani, 
hogy a ház szabályai szerint szükséges átalános többség hiánya miatt nem tanácskozhatunk, holott épen e 
jelen válságos idő alatt kellene kerülni azt, hogy az ily szomorú jelenségre alkalom ne nyujtassék; annál 
kevésbbé, mert azt hiszem, hogy ha az országnak állása már eddig is eléggé nehéz volt, az tegnap óta még 
súlyosabbá vált. Nekünk, kik az ország által ide küldettünk, itt kell ülnünk s az ország dolgai fölött minél 
sürgősebben intézkednünk. Ezt tartsuk szorosan szemünk előtt s hozzuk divatba azon jó szokást, hogy 
még a ház elnöke az ülést élnem oszlatja, addig ne távozzunk el. (Helyes !) 

Bemnáth Zsigmond: Az előttem szólt képviselő ur előadására — nehogy azoknak is szóljon, kik 
jelen vagyunk — megjegyzem, hogy méltóztassék azzal akkor föllépni, a mikor azok is, kik ezúttal jelen 
nincsenek, itt együtt lesznek. 

Bónis Sámuel: Én is egy véleményben vagyok a közvetlen előttem szólt képviselő társammal; 
' mert mi itt ugy is jelen levén , — a tett fölszólalás czélhoz most nem vezet s ha a nyilvánosság elé ily 
megrovás intéztetik, akkor kénytelen vagyok azt indítványozni, hogy a ház tagjai névszerint számíttassa
nak föl. 

Alelnök : Hagy a ház határozatot hozhasson arra egyátalában nem 114 tagnak jelenléte szükséges 
hanem a jelenleg igazolt képviselők számához aránylag 138. Ha pedig a ház egészen kiegészítve leend 
akkor majd kétszáz s egynéhány tag szükségeltetik, — mert a ház szabálya azt mondja, hogy az igazolt 
képviselők átalános többsége szükséges a tanácskozás folytatására és érvényes határozat hozatalára. Egyéb
iránt azt hiszem, hogy ha ezen tárgyra nézve valakinek indítványa lenne, az méltóztatnék azt akkor, a 
midőn a ház teljes számmal egybegyűl, kijelenteni. Most pedig azon oknál fogva, hogy teljes számmal nem 
vagyunk, kénytelen vagyok az ülést feloszlatni. — Holnap reggel 10 órakor az igazolást folytatni fogjuk. 

Ezzel a mai ülés d. u. i y 2 órakor befejeztetett. 
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XVII. 

ORSZÁGOS ÜLÉS 

1 8 6 1 . május 3-án d. e. 1 0 órakor. 

A tegnapi ülés jegyzökönyve felolvastatván, arra nézve senki által észrevétel nem tétetett. 
Elnök : A jegyzőkönyv hitelesittetvén, jelentést teszek az időközben beérkezett iratokról : 
Torontálmegye közönsége — tudósíttatván a helytartótanács által, hogy legfelsőbb parancs foly

tán, a császári pénzügyi kormány megbízatott a császári adónak —ha kell erőszakkali behajtására, jelenti 
hogy april 28-án a temesvári katonai parancsnokság rendeletére 2 század ,örvidéki katonaság érkezett N. 
Becskerekre, és hogy a katonai parancsnok a városi tanácsot a hátralevő tavali és az 1861-ki adónak lefi
zetésére oly fenyegetéssel szólitotta fel, hogy ha 6 órai meggondolás után, az egész összeget letenni vona
kodnék, azt az összes lakosságra egyiránt fölosztva erőhatalommal is be fogja hajtani. — E törvénytelen
ség ellen a torontálmegyei állandó bizottmány ünnepélyesen tiltakozván, s mindazokat, kik ez erőszakosko
dást elrendelik, vezérlik, vagy elősegítik, felelősekké tevén, kéri a t. képviselőházat, hogy törvényszabta 
hatalmával jogai védelmében öt istápolni s akép intézkedni méltóztassék, hogy az osztrák kormány Ma
gyarország ügyeibe ezentúl ne avatkozhassék. (Helyeslés.) 

E tárgy fontos levén, meg fogja engedni a t. ház, hogy miután legközelebb különben is magán bi-
zottmányi ülést leend szükséges tartani, ott előzőleg e levél is fölvétessék. (Közhelyeslés.) 

A jász-kún kerületek közönsége továbbá, az i rán t folyamodik a t. házhoz, hogy először azoknak 
nevei, kik a haza szabadságaérti küzdelmeikért s munkálkodásaikért ama nehéz elmúlt időkben törvény
telen biróságok által elitéltettek, kivégeztettek, vagy tömlöczöztettek, mint honfiúi vértanukéi törvény
könyvbe iktattassanak, mint iktattatott József nádor emléke. Másodszor, hogy azoknak emlékezete fenn
tartása végett, kik az 184% ki szabadság harczban a csatamezőn hullottak el, nagyszerű nemzeti szobor 
emeltessék föl Pesten mint a haza szívében. (Tetszés.) 

E folyamodvány a kérvény-bizottmánynak adatik át. 
Szurdoki birtokos Vaskó Fülöp boksányi képviselő megválasztatása ellen panasz emeltetett. Vaskó 

még nem jelenté magát mint képviselő, de hihetőleg leglegközelebb fogja magát jelenteid; annál fogva e 
panasz az igazoló bizottmánynak adatik át. 

Sznt. János községe elöljárói a Vay Mihály gr. választása után elkövetett hajtogatások s rendzava
rások iránt emelnek panaszt. Ez függőben van azon iratok tárgyalásával együtt, melyek most mindjárt 
első sorban fel fognak vétetni Vay Mihály gr. megválasztatását illetőleg. 

És most tovább folytathatnók az igazolási munkálatot , melyet — ha lehet — ma még be is 
fejezünk. 

Ennek folytán Vay Mihály gr. szathm ár megyei, máté-szalkai kerületbeli képviselő megválasztását 
illetőleg Szilágyi Virgil mint a 9 tagú állandó igazolási bizottmány előadója fölolvassa annak véleményét, 
mely szerint a kérdéses képviselő igazoltnak tekintendő, továbbá a választási jegyzökönyvet, és a több, de 
ugyanazt tartalmazó panaszirat közül néhányat. 

Vajay Károly: A fölolvasott íratok egyikéből — a választási jegyzőkönyvből — világosságra van 
hozva, mikép gr. Vay Mihály megválasztatása a legnagyobb törvényességgel, csöndben és rendben történt; 
világosságra van hozva, mikép egyetlen egy választó sem volt, ki követjelöltül mást ajánlott volna. Ebez 
magyarázat ugy hiszem nem kell, hogy a t. ház meggyőződjék arról , miszerint gróf Vay Mihály megvá
lasztatása ellen kifogást legalább törvényesen tenni nem lehet. Csak azt adom még éhez, hogy Szathmár-
megye bizottmánya annyira ügyelt e választás törvényességére, miszerint az első alkalommali választási 
elnök a különben tiszta lelkű Csanády helyébe, — mert ellenében előre azon kifogás volt hallható, hogy 
gr. Vay Mihályt pártolja, más elnököt, Uray Endrét nevezte ki s igy már a priori meg volt téve minden 
lépés, hogy ezen választás ellen kifogás ne tétethessék. De különben is látszik, hogy ezen halmaz folya
modvány nem egyéb, mint egy meggondolatlanul, a volt követjelölt tudtán és akaratán kivül, föltolt petitiok 
halmaza, melyeknek aláírói saját magukat nem isir tákalá, mert je lenievén a választásnál gr. Vay Mihályra 
szavaztak; világos levén továbbá, hogy a másik követjelölt jókor lemondott, szem előtt tartván, mikép a 
haza üdvössége, boldogsága, a haza egyetértésében van, — és igy más követjelölt nem is volt. — Kérem 
a t. házat, méltóztassék ezen semmivel nem indokolt folyamodványokat félrevetni és gr. Vay Mihályt any-
nyival inkább igazoltnak nyilvánitani, mert ezen petitiohalmaz csak előjátéka azon szomorú drámának, 
mely Szathmárban most kezd játszatni. (Közhelyeslés.) 

23* 
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Elnök: Az osztálynak véleménye isigazolás levén, a tisztelt ház ezt közakarattal elfogadja. 
(Közhelyeslés.) 

Fölolvastatik a kilenczes igazolási bizottmány véleménye Bárány Gusztáv Somogymegye csurgó-kerü
leti képviselő választására nézve, mely szerint a nevezett képviselő megválasztatásának megsemmisítése 
véleményeztetik. Az ide vonatkozó iratok felolvasása után : 

Elnök : Egyéb iromány nem levén, méltóztassanak nyilatkozni. (Közfelkiáltás: Uj választás rendel
tessék el!) — Ha senki a bizottmány véleménye ellen nyilatkozni nem kivan , a bizottmány véleménye 
helyeseltetik, és Bárány Gusztáv választása megsemmisíttetik —s az illető megye bizottmánya uj választás 
eszközlésére elnökileg föl fog szólittatni (Közhelyeslés). 

Olvastatik Bernáth Zsigmond már igazolt képviselő megválasztatásának megsemmisítése iránt ér
kezett panaszos folyamodvány, mely már a ház megalakulása után, tehát későn jővén be, a 14-ik §. értel
mében figyelembe annyival kevésbbé vétethetik, mivel ezen panaszban az , hogy verekedés történt , bizo
nyítva épen nincsen. (Közhelyeslés.) 

Elnök: Az igazolási bizottmány véleménye elfogadtatik. (Közhelyeslés.) 
Olvastatik Hollán Ernő kőszegi választó-kerületi képviselő el választásának megsemmisítése iránt, 

a kőszegi választó-kerület részéről benyújtott folyamodvány. 
Elnök: I t t talán azon észrevétel forog fenn, hogy a törvény szerint Köszegvárosa nem maga hanem 

Vasmegye illető helységeinek hozzá járultával választja a képviselőt, — s igy az uj választás iránti fölsző-
litás nem csupán Köszegvárosához hauem egyszersmind a megyéhez is intézendő volna. A törvény szerint 
egyik választó-kerületnek főhelye Vasmegyében Kőszeg, a másik Szombathely levén, legczélszerübb lesz 
mind kettőhöz elnökileg felszólítást intézni (Helyeslés). 

Olvastatik Pópa György világosi választó-kerületbeli képviselő iránt a 9-es bizottmány véleménye, 
mely az igazolás mellett van. 

Szilágyi Virgil előadó: Petitio nincs beadva, azonban Pópa részéről fölvilágositásul ezen jegyző
könyv kapcsolatában folyamodvány nyújtatott be, melyet fel fogok olvasni (felolvassa). 

Simonyi Lajos báró: Ugy hiszem, mindegyikünk átlátja, hogy ezen választás tökéletesen a törvé
nyek értelmében történt. A választási küldöttség is elismerte ezt az által, hogy az illető képviselőnek a 
választási jegyzökönyvet átadta, a melyből világosan kitűnik, hogy az illető képviselő a kerület választói
nak csak ugyan absolut többségét nyerte, és továbbá az, hogy ezen választás minden félbeszakítás nélkül 
hajtatott végre. A mi a jegyzőkönyvben előforduló azon észrevételt illeti, hogy a választás alkalmával 
nemi zaj történt, én azt hiszem, hogy az figyelembe azért nem vehető, mert ha azt figyelembe kellene venni 
és a választás azért volna érvénytelenítendő vagy pedig iránta vizsgálat elrendelendő: akkor nagyon ke
vesen volnánk itt, kik vizsgálat alá nem vétettünk volna. Mi az izgatást illeti, ezen észrevétel az által sem-
mittetik meg, hogy mint a jegyzőkönyvből kitűnik titkosan történt a szavazás, az ijesztés pedig csak nyil
vánosan történt szavazásnál volna képzelhető. — Tehát panasz sem levén ezen választás ellen, az osztály 
véleményét pártolom. 

Patay István: Ezen okiratok felolvasása alkalmával eszembe ju t ama latin közmondás: „impetita 
excusatio est suimetipsius incusatio", és hogy a szomorú emlékű világosi kerületben, egy cs. k. tisztviselő, 
és inquisitor választatott e l ; de mint biró kívánván szólani, és tiszteletben kívánván tartani a küldők jo
gait, oda nyilatkozom, hogy miután ezen aktákból semmi törvénytelenség bebizonyítva nincs, az illető 
képviselő igazoltnak nyilvánittassék (Helyeslés). 

Elnök: Nem levén ellenvélemény, Pópa György közakarattal igazolt képviselőnek kijelentetik. 
Olvastatik Pongrácz Lajos Zsolnaváros és kerületi képviselő megválasztására nézve a 9-es bizott

mány véleménye, mely szerint szigorú vizsgálat volna a választási eljárásra kiterjesztendő. 
Kubinyi Rudolf: Az igazolási kérdésben, melynek easuistikaján hihetőleg már átmentünk, egyedül 

szavazatom indokolása végett nem mertem volna szót kérni, ha osztanám az igazólóbizottmány vélemé
nyét ; azonban azzal eltérő nézetben vagyok. Azon adatokból, melyek előttünk felhozattak, én a kérdést 
Ítéletre megérettnek látom. — Mindenek előtt előre bocsátom, hogy csak azon választáshoz lehet a háznak 
szólani, melynek képviselőküldetés volt eredménye, és jegyzőkönyve ide érkezett. A választásra nézve, 
melynek kihágásairól szó tétetik, a megye fog intézkedni. A 36 helység petitióit illetőleg, azokra sok súlyt 
nem helyezek, mert valamely panasz alaposságát nem a panaszkodók számánál hanem annak saját értéké
nél fogva mérem meg; és valamint ha a panasz igaz, három — négy aláírás is elegendő: ép ugy ha igaz
ságtalan a panasz, azt százakra menő aláírások sem fogják érvényesíteni. — Az ily számnak csak ott van 
súlya, hol már különben is van valami a latban. — A föpanasz csak két elvi kérdésre vonatkozik: a r ra t . i. 
vájjon 1-ször a helyre és 2-or a határidő megtartására nézve történt-e igazságtalanság. Mi a hely kitűzését 
illeti, ugy látom, hogy akérvény szavai nem csak a jegyzőkönyvéivel, de azon bizonyítványokkal se egyeznek 
meg, melyeket maguk felhoznak. Azt állítják ugyanis, hogy az elnök az általuk kért helyiséget nem jelöltekig 
míg a felolvasott elnöki jelentésből az tűnik ki, hogy ö csak azon kívánságuk teljesítését ígérte, miszerint a 
választást a városon kívül tartandja, kijelentvén, hogy a helyiségről csak következő nap fog jelentést tenni. 
Hogy az megtörtént, az iránt kétség nem lehet, valamint az iránt sem, hogy ezen jelentés a maga idején 
megtétetett; és hogy erre nézve súlyt, és ellenvetést nem hozhatnak fel, bizonyítják azzal, hogy később 
jobb meggyőződésre jővén, azon helyet elhagyták, és az elnök által kitűzött helyre mentek át, Hogy ők 
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ebben akadályoztattak volna, az nem igazoltatik, mert az átmenet a véroson a legnagyobb rendben történt. 
Mi az órát illeti az mondatik, hogy a választás 11 órára volt kitűzve, és mint az osztály előadásából kiveszem 
12 órakor már befejeztetett. Ugy hiszem, hogy ott, hol egyhangúlag és minden más jelölt nélkül történik a 
választás, ha ez 12 órakor befejeztetik a 11 és 12 óra közti bizonyos időszak alatt le kellett folynia. Kimon
datott itt már egyébiránt, hogy az órának megtartása nem egyedül a választmányt, de a választókat is kötelezi. 
Ha továbbá a választás 11 órára volt kitűzve, ha helyük iránti kifogásuk alaptalan volt, és ök az a fölötti 
vitatkozással töltötték az időt; ha 11 órától 12 óráig volt a választás, de azt továbbra húzni nem lehetett; 
és ha elvül kimondatott, hogy 12 óráig kell várakozni: — annyival kevésbbé volt ok miért kimondhatni, 
hogy még esti 8 óráig kelljen várakozni, mivel ök maguk, nem ugyan a szolgabíró, de a biztosság által a 
választmánynyal érintkeztek és kijelentették, hogy arra a helyre nem fognak menni; — ha tehát tény, hogy 
csakugyan nem mentek oda, és tudták hogy a választási hely ott volt, akkor a kérdés tisztában van, s nincs 
momentum, melynek felderítése szükséges volna, és midőn más részről törvényes ok nem fordul elő, mely
nél fogva a választás megsemmisíthető lenne, a ház tisztán kimondhatja, hogy sem a helyiségre sem az órára 
nézve hiba nem történvén, az illető képviselő igazolandó. 

Halász Boldizsár: Két okirat van előttünk. Az egyik a jegyzőkönyv, a másik a panasz. Mindenesetre 
különbséget kell köztük tenni; mert a panasz nincs indokolva, a jegyzökönyvet pedig hiteles okiratnak 
kell tekinteni. 

A tisztelt bizottmány arra alapítja véleményét, hogy 12 órakor már befejeztetvén a választás, az 
ellenpártnak nem volt ideje megjelenni. De én a jegyzőkönyvből azt látom, hogy meg voltak híva, hanem 
üzenték, hogy nem jelennek meg, s más helyet követelnek a választásra. 

Én tehát, — miután úgy látom, hogy 36 község nevében panaszkodnak, s azt mondják, hogy ök 
képezték a többséget, panaszuk elején azonban azt mondják, hogy sajnosán tapasztalták, mikép azok, kik 
szavukat adták nekik, hogy velük fognak szavazni, elpártoltak tőlük; — úgy hiszem, hogy itt csak a ki
sebbség gondoskodott eszközökről, hogy valami kifogást tehessen s a vizsgálat elrendelésére okot szol
gáltasson. 

Annálfogva az előttem szólott képviselő úrral szavazok. (Helyes.) 
Besze János: Hol a bizottmány vagyis az elnök tudja, hogy 36 helység ott áll és szavazni akar és 

ö az órát veszi elő és számítja a perezeket: azon elnök előttem már részrehajló, annak nem a közügy, nem 
az igazság van szivén, hanem az, hogy miként vezesse diadalra azon embert, kinek megválasztatása érde
kében fekszik. 

Az A betű alatti okmányban maga az elnök mondja és biztosítja őket, hogy a városon kivül félórá
nyira fognak összejöni, és nem kell a városon keresztül menniök, nehogy ismét dorongokkal, hasábfákkal 
agyonveressenek és lödöztessenek. Ök azon helyen megjelentek; 36 helység ! — Uraim ! ne feledjük soha
se, — mert 36 helység nem ismeri el az illetőt képviselőjének, — s midőn ök már közeledni akartak, nem 
vehettek részt a választásban. Látván ugyanis, hogy az elnök szavát nem tartja s nem oda megy szavaz
tatni, hova igérte, elindultak, de ezt észrevevén a részrehajló elnök s látván, hogy már jönek, ránéz az 
órára, — mint hajdan Romában volt szokás a licitatiók alkalmával — és kikiáltja az órát. Uraim, olyast 
tűrni nem lehet. A nép bizalma rajtunk csüng, tőlünk várja bajai orvoslását; harminczbat helység itt kép
viselve nincs. 

Az okmányok nyomán én a képviselőt törvényesen megválasztottnak el nem ismerhetem, s azért 
megválasztatását megsemmisíttetni kérem s uj választás elrendelését kívánom. (Helyeslés.) 

Beniczky Lajos: Megvallom, valahányszor igazolásról van szó és okmányok terjesztetnek elö egyik 
vagy másik párt részéről, azon okmányoknak teljes hitelt adni nem szoktam azért, mert azok a pártérdek 
kifolyásai. A jelen esetben annyival is inkább kénytelen vagyok ezen meggyőződésemnél maradni, mert 
nemcsak pártok képeztek pártokat, hanem az elnök maga is egy harmadik pártot képezett; azért vizsgá
latot kérek. (Helyeslés.) 

Elnök: Miután látom, hogy többen nyilatkozni nem kívánnak, a szavazás következhetik. A bizott
mány a kérdéses választásra nézve vizsgálatot rendeltetni véleményez; azok tehát kik ezen véleményt pár
tolják, méltóztassanak felállani. (A nagy többség feláll.) A nagy többség tehát a bizottmány véleményét 
elfogadja és vizsgálatot rendel. Most a vizsgálatra kiküldendö tagról van szó. (Igen sokan: Beniczky La
jos!) átalában ugy hallom, hogy a nagy többség Beniczky Lajos képviselő urat kívánja kiküldetni. 

Beniczky Lajos: Kötelességemnek tartom hódolni a tisztelt ház parancsának azon hozzáadással, 
melyet tisztelt barátom Várady Gábor a tegnapi ülésben felhozott. (Helyeslés.) 

Olvastatik Pulszky Ferencz Széchény-kerület részéről megválasztott képviselőnek Turinból a képvi
selőház elnökéhez intézett levele, melylyel a választási jegyzőkönyv másolatát megküldi s mely következőleg 
hangzik: 

„A széchényi-választókerület követétől 
Tisztelt korelnök ur! 

A szécsényi-választókerület Nógrád vármegyében f. é. marczius 20-án törvényesen összegyűlvén, 
egyhangúlag azon bizalmával tisztelt meg, hogy az april 2-ra összehitt országgyűlésen képviseljem, s ez 
által megjelenésemet Pesten kötelességemmé tette. Minthogy azonban 1852-dik május 6-kán egy törvé
nyeinkkel ellenkező cs. kir. haditörvényszék törvényellenes eljárással engemet felségsértési bűnben elma-
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rasztalt, vagyonomat elkobozta, akasztófára ítélt s nevemet a bitófára szegezte, utam pedig oly tartomá
nyokon visz keresztül, hol ezen cs. kir. haditörvényszék Ítéletei eddigelé törvényeseknek elismertetnek, f.é. 
marczius 26. alatt felkértem föcanczellár ur ö exeellentiáját, méltóztatnék nekem formaszerinti menlevelet 
(salvus conductus) átküldeni; hogy követi kötelességemnek eleget tehessek. Erre april 3-án az itteni kir. 
porosz követ által tudósíttattam, hogy a cs. kir. osztrák külügyminiszter, kitől soha semmit nem kértem s 
kivel semmi összeköttetésben nem álltam, május 30 alatt a menlevelet megtagadta, tudtomra adatván, 
hogy ha csakugyan haza felé utaznám, magamnak tulajdonítsam hazautazásom minden lehető követkéz. 
menyeit. 

Midőn ezen tényeket, melyek országgyüléseni megjelenésemet gátolják, igazolásom és a törvénye
ken ejtett sérelmek orvoslása végett a nemzet képviselői összegégének tudtára adnám s 1) szám alatt a 
a széchényi kerület választási jegyzőkönyvét, 2) szám alatt n. m. báró Vay Miklós ö excellentiájához irt 
levelemet s a cs. k. haditörvényszék ítéletét, s 3) alatt a kir. porosz követség hivatalos tudósítását máso
latban ide csatolnám, hazafi tisztelettel maradok — Turinban april 6-án 1861 — tisztelt korelnök urnák 
alázatos szolgája: Pulszky Ferencz m. k. mint a Széchényi kerület o. gy. követe." 

Elnök: Elnökileg a megye állandó bizottmánya fog felszólittatni, hogy átvévén e megbízó leve-
let, küldje be az eredeti jegyzökönyvet, mert több oldalról az állíttatik, hogy a választási középponti bi
zottmányok már eloszlottak volna. (Helyeslés.) 

Olvastatik Simonyi Ernő Privigye-kerületben megválasztott képviselő levele : 
„A magyar országgyűlés képviselőháza elnökének. Különösen tisztelt elnök ú r ! 
Az /. alatt másolatban ide csatolt s posta utján kezemhez jut tatot t jegyzőkönyvből hivatalosan ér

tésemre esvén, hogy én a múlt márczius 21-én Nyitramegyében tartott képviselőválasztások alkalmával, 
az ezen megyebeli privigyei-kerület választóinak közakarata s felkiáltása által, ezen kerület részéről, a 
£ hó 2-ra egybehívott magyar országgyűlésre képviselőnek választattam. A honfitársaim bizalma által ily 
módon reám mért kötelességeket elfogadni s képviselői helyemet késedelem nélkül elfoglalni, nemcsak ha 
zánk törvényei világosan parancsolják, de parancsolja azon hálaérzet ia, melyre engem választóim bizo
dalma irányukban kötelez, mindenek fölött pedig azon mulaszthatlan polgári kötelesség érzete, melylyel 
hazájának minden fia egyiránt tartozik. 

De miután én az 1849. évben, mint a komáromi várörséghez tartozó,ezen vár feladási feltételeinek egyik 
pontja értelmében, melyben mondatik, hogy külföldre szóló útlevelek mindazoknak ki fognak szolgáltatni, 
kik azokért 30 nap alatt jelentkeznek, egy oly útlevéllel láttattam el, mely az itt emiitett pont által épen nem 
igazolt záradék: „tartózkodás és visszatérés nélkül" (ohne Aufenthalt und ohne Rückkehr) beiktatása ál
tal, a hazámba való szabad visszatérés előttem elzárja. És miután Angolországból, hol a lefolyt 11 év 
alatt laktam, hogy hazámba visszatérhessek, kénytelen volnék az osztrák birodalmi örökös s más németor
szági tartományokon keresztül utazni, a fönebb említett formában kiadott útlevéllel pedig a szabad s há-
boritlan átmenetet a nevezett örökös tartományokon s a német szövetségi többi országokon is, — mint azt 
gróf Teleky Lászlónak az egész polgárisodott világ kárhoztató közvéleménye által oly egyhangúlag meg 
rovott, közelebbi esete bizonyítja, alig remélhetném; azért megválasztatásom hírének vételével, azonnal, 
múlt márczius hó 25-én a •//. alatt másolatban ide mellékelt levelet irtam a londoni cs. k. követséghez, azt 
kérvén, hogy nekem hazamenetelre szóló útlevelet adjon. Ugyanakkor intéztem báró Vay Miklós ö nagy. 
méltóságához is egy levelet, melynek másolatát •///. alatt idezárom oly kéréssel, hogy nekem hazatérésemre 
szükséges útlevelet kieszközölni méltóztassék. 

De ámbár hazánk törvényei az országgyűlés tagjainak számára a szabadmenet s jövetel ugy mint 
személyök sérthetlenségét is világosan biztosítják, mégis én a már 16 nap előtt beadott , fenntérintett ké
relmemre, se a londoni cs. k. osztrák követségtől, se pedig b. Vay Miklós ö nagyméltóságától mindeddig 
semmi választ nem kaptam és igy a törvény, a polgári kötelesség s hálaérzet által egyaránt parancsolt kö
telességemet teljesíteni és a már több napok előtt megnyitott országgyűlésen megjelenni képes nem voltam. 

Miért is teljes tisztelettel és hazafiúi bizodalommal kérem a tisztelt elnök u ra t , miszerint ebbeli 
ügyemet, mely egyszersmind a képviselőház ügye is, a tisztelt képviselőház elé terjeszteni méltóztassék, 
meglévén győződve, hogy a tisztelt képviselőház, meggyőződvén megválasztatásom törvényességéről, el 
fogja hárítani azon akadályokat, melyek törvényesen megválasztott tagjait megjelenésűkben gátolják és 
saját szabadságának, függetlenségének s kiegészíttetésének érdekében, nekem az országgyűlésre menendő-
nek szükséges menlevelet kieszközölni fogja. Ki egyébiránt teljes tisztelettel maradok Londonban, 59. Lin-
colas Inn Fields, april 10-én 1861. A különösen tisztelt elnök urnák alázatos szolgája: Simonyi Ernő, s. k. 
képviselő." 

Elnök: E részben is hasonló végzés hozatik, s az elnökség részéről a további eljárás meg fog té
tetni. (Helyes !) — Most már keresztül mentünk a verificationalis tárgyakon, kivévén Kubinyi Flórián és 
Gál Péter képviselő társaink igazolását illetőleg; e részben az állandó igazolási bizottmány jelentését még 
be nem adván, tisztelettel megkérem a bizottmány! tagokat, hogy méltóztassanak e végett még ma dél
után összejöni, hogy ez utolsó két igazolási tárgy is a legközelebbi alkalommal elővétethessék. (Helyes!) 

Bónis Sámuel: Van egy jelentés Szaplonczay kiküldött tag részéről is. 
Elnök: Most csak azon képviselőkről teszek jelentést, kiknek, mint bejelentett képviselőknek ügyök 

még nem tárgyaltatott. Azokra nézve, kik vizsgálat alá kerültek, — s ilyek többen lesznek — csak ha a 
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jelentések beérkezendenek, fog majd alkalmilag tárgyalás tartatni. Eddig csak Szaplonczay József ur tett 
jelentést Zsitvay József ur dolgában, az is a bizottmánynak adatott át. A további teendőkre nézve bátor 
vagyok javaslatot tenni. Holnap 10 órakor a ház költségvetése, Torontálmegye levele s az adó iránt, vagy 
tán más tárgyak iránt is a ház összes tagjai zárt magánülést tartanának, s ennek befejezése után, a netalán 
ezen tanácskozások folytán felmerülendő indítványok bejelenthetése tekintetéből, vagy a ház költségei 
iránt már beadott és a tagok közt kiosztott jelentés tárgyalása és elintézése végett nyilt ülést tartathatnék, 
és abban a további teendők napirendje is tanácskozás alá vétethetnék. Ha lehetne, igen kívánatos volna, 
ha legalább a fenntebb érintett két függőben levő verificationalis tárgy is befejeztethetnék, ugy 
hogy azon keresztül menvén, aztán az országgyűlésnek többi fontos és nagyszerű teendői kerülhetnének 
szőnyegre. (Helyeslés.) 

Ezzel az ülés 12% órakor eloszlott. 

XVIII. 

O H Q Hf 4 r A Q fT I 1? Q u u L A u U ÍJ U JL Há ©• 

Május 4-kén, 1861. d. u. 1 3/4 órakor. 

Elnök : Ghyczy Kálmán. 
Elnök : A mai ülés jegyzökönyvét Csengery jegyző úr vezeti. A szólókat Jura György úr fogja föl-

j egyezni. — Következik a tegnapi ülés jegyzőkönyvének meghitelesitése. 
Ennek következtében a jegyzőkönyv Keglevich Béla gr. által fölolvastatván. 
Elnök : Különös észrevétel nem levén, a jegyzőkönyv eszerint hitelesíttetik. — Most jelentést te

szek az időközben beérkezett iratokról. 
A nagy-zorlenezi kerület részéről megválasztott képviselő Vlad Alajos megérkezvén, bemutatta 

megbízó-levelét, mely az igazoló bizottmánynak lesz kiadandó. 
Kubinyi Ágost, a múzeum igazgatója átvévén boldogult Palóezy László kardját, a nevezett intézet 

háláját és köszönetét fejezi ki, és a kardnak átvételét elismeri. Tudomásul vétetik. 
Szepesmegye közönsége a febr. 26-diki pátens folytán kinyilatkoztatja, hogy a pragmatica sanctiót 

oly szentséges közoklevélnek tartja, mely a fejedelem akarata mellett a nemzet beleegyezése nélkül egy-
oldalulag meg nem másittathatik ; és másodszor, hogy e közoklevél értelmében a Szent-István koro
nája alatt elválaszthatlanul egyesült népek és országoknak az 1790-ki X. és az 1848-ki III. t.-czikkben ki
fejtett alkotmányos függetlenségük és integritásuk a nemzet elidegenithetlen jogai közé tartozik. Végre 
kéri Szepesmegye az országgyűlést, hogy mindezen jogoknak érvényben! fönntartását a koronázási hitle
vélben biztosítani és szilárdítani méltóztassék. — Ezen irat a kérvény-bizottmánynak lesz átadandó. 

A füleki kerületben Károlyi János választása iránt történt vizsgálatróli jelentését Ragályi Miksa 
beadja, mely áttekintés és jelentéstétel végett az igazoló bizottmánynak fog kiadatni. 

Jelentem ezúttal a tisztelt háznak, hogy Torontálmegyének tegnap beadott kórvényét a mai napon 
tartott magánbizottmányi ülés elé terjesztvén, az átalános nézet oda ment ki, hogy a tárgy fontosságánál 
fogva e levél kinyomattassék, és a képviselőház tagjai közt kiosztassék, — hogy e tárgy iránt azután to
vábbi intézkedések és határozatok hozathassanak. 

Czélja a mai ülésnek az is volt, hogy miután az igazolási tárgyak legnagyobb részben már elintéz
tettek, az országgyűlés tanácskozásainak napirendje iránt intézkedés tétessék. Erre nézve bátor vagyok a 
t. háznak előterjeszteni, hogy mindenek előtt szükséges volna még azon két igazolási tárgyat elintézni, 
mely még elintézetlen, és mely iránt az igazoló bizottmány jelentése elkészült ugyan már, de még be nem 
adatott. 

Szükséges másodszor a háznak költségvetése iránt a bizottmányi javaslatot jóváhagyás és határo
zat hozatala végett a ház elé terjeszteni. 

És végre harmadszor szükséges az osztályoknak sorshúzás útjáni újabb fölállítását és alkotását 
eszközlésbe venni. 

Mindezen tárgyak egy ülés által elvégeztethetnek ; de miután hétfőn az óhitű keresztényeknek 
húsvét ünnepük másodnapja lesz, és az azon valláson levő számos képviselő-társunk vallásos érzete iránti 
kegyelet megkívánja, hogy e körülményre az ülés megtartásában figyelemmel legyünk : az általam elöso-
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rolt három tárgynak tanácskozásba vétele végett tehát az ülést kedden lehetne megtartani, (Közhelyeslés) s 
azután szerdán kezdhetnök el az előttünk levő nagyfontosságú tárgyalást, mely az országgyűlésnek teen
dőiről fogna határozni. 

Mihályi Gábor : Miután a görög óhit vallói iránt most az igen t. háznak az egyenjogúság mély 
eszméjét egyértelmüleg méltóztatott itt a képviselet és törvényhozás terén előadni, mind választóim, mind 
magam, mind az összes orthodox görög valláson levők nevében mély köszönetemet jelentem ki, miszerint 
e jelen alkalommal az egyenjogúságot méltóztatott irányunkban kitüntetni. — Adja az igazságnak nagy 
Istene, hogy midőn közelebbről a nemzetiségek fontos ügye fog szőnyegre kerülni, azon egyetértés, mely 
most mutatkozott, akkor is uralkodjék, hogy mindnyájan — egy hazának gyermekei — e hazát boldogít
hassuk ! (Közhelyeslés.) 

Elnök : Azokhoz, miket előadtam, záradékul még hozzá teszem, hogy a keddi ülés tárgya azon há
rom lesz, melyet emiitettem, és hogy az ülés 10 órakor kezdődik. De 9 % órakor magánülésre vagyok 
bátor a t. házat összehíni, hogy azon tárgyat, melyet most magán ülésben a ház költségvetését illetőleg 
végeztünk, tökéletesen rendbebozhassuk. 

Károlyi Ede gróf: Kívánnám, hogy Mihályi Gábor képviselő társunk szép és valóban hazafias nyi
latkozata jegyzőkönyvbe iktattassék. (Fölkiáltás :Nincs erre szükség, miután a naplóban ugy is benn lesz!) 

Elnök : Tehát kedden d. e. 9 */a órakor bizottmányi magán ülés, 10 órakor pedig nyilvános ülés 
fog tartatni. — És szerdán kezdődik az országgyűlés teendői iránti tárgyalás. 

Ezzel az ülés d. u. 2 % órakor eloszlott. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
1861. május 7-kén d. e. 10 órakor. 

Elnök: Az ülés megnyittatik. A jegyzökönyvet Jura jegyző ur fogja vezetni, aszólókat pedig 
Keglevich gr. irandja fel. — Legelsőben is a múlt ülés jegyzökönyve fog meghitelesittetni. 

Csengery Imre jegyző olvassa a f. hó 4-én tartott ülés jegyzökönyvét, mely minden észrevétel nél
kül helybenhagyatott. 

Elnök: Van szerencsém jelenteni a tisztelt háznak, hogy időközben 4 képviselő ur jelentette magát, 
és mutatta be nálam megbizó levelét, u. m. Krassómegye oraviczai képviselő Faur J á n o s , Krassómegye 
boksány-kerületi képviselője Paszku Fülöp, ugyan Krassómegye facséti-kerület képviselője Mánia Aurél 
és Krassómegye Szászka-bánya kerület képviselője Babes Vincze. — Mind a 4 megbizó levél szokás sze
rint az igazoló bizottmányhoz minél előbbi tárgyalás végett lesz kiadandó. Óhajtandó, hogy az igazoló bi
zottmány ezen 4 megbizó-levelet mennél hamarabb megvisgálván, jelentést tegyen, hogy aztán ezen tisztelt 
urak is a tanácskozásban résztvebessenek. 

Bernáth Zsigmond: Az igazoló bizottmány tagjait tisztelettel felszólítom, legyenek szívesek d. u. 5 
órakor a szokott helyen megjelenni. 

Elnök: Zsolna város és szomszéd 36 község választói Pongrácz Lajos megválasztatása ellen beadott 
folyamodásuk folytán ismét két bizonyítványt nyújtanak be. Pongrácz Lajos ur megválasztatása iránt 
vizsgálat rendeltetvén el, Beniczky Lajos úr van a vizsgálatra kiküldve, tehát ő neki, mint vizsgáló tagnak 
lehetne ezen két folyamodványt kiadni. (Helyes !) 

Aranyos-széknek állandó bizottmánya, — meg levén győződve arról, hogy az országgyűlés jelen 
kiegészittetlen állapotában koronázásra és törvényhozásra illetéktelen, azt kéri: hogy a képviselő ház min
den hatását oda fordítsa, miszerint Erdélynek Magyarorszóggali uniója, mint létesült tény, mielőbb és 
végkép elismertessék, és Erdélynek megyei és összes hatóságai a képviseletre legsürgetösebben meghi
vattassanak. — (Éljenzés!) Hasonlókép Küküllömegye közönsége is, — előadván, miszerint meg van győ
ződve, hogy az erdélyi országgyűlés többé róluk nem rendelkezhetik, s annál inkább nem a birodalmi-ta
nács ; de a magyar országgyűlés is jelen kiegészítlen állapotában törvényhozásra és koronázásra illetékte
len lévén: — azt kéri, hogy az országgyűlés a haza integritását és kiegészítését tűzze ki magának első fel
adatául, ezt igyekezzék elsőben létrehozni, s addig törvényhozási tárgyakba s koronázásba annyival ke-
vésbbé bocsátkozzék, mert ezt különösen a nemzetiségi igények tekintetbe vétele is kívánja. Ezen tárgyak 
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iránt az érdemleges tárgyalás ugy is nem sokára bekövetkezvén, talán addig tudomásul vétetnék. (Köz
felkiáltás: kedves tudomásul!) 

Kubinyi Ferencz : Ezekre nézve is, mint Kolozsmegye levelére, határozzuk azt, hogy örömmel fo
gadván e leveleket, kedves tudomásul vettük. (Helyes!) 

Elnök: Gr. Apponyi György országbirája, folyó hó 4-én hozzám intézett levelében felszólít, hogy 
a t. ház figyelmét hívjam fel arra, mi szerint a magyar törvényeknek a jog- és birtok-viszonyokban 1847 
év óta történt változások mellett, a magán érdekek sérelme nélkül, addig is mig a törvényhozás a eodifi. 
catio nagy müvét befejezendi, isméti életbeléptetésére, a magánjog s törvénykezés terén részletes intézke
dések halaszthatatlanul szükségesek. És e ezélra használható anyagul, azon javaslatot küldötte hozzám-
ínely a hazai törvénykezés szervezésére nézve, a legfőbb törvényszék tagjai, és több jogtudósok által az ö 
elnöklete alatt tartott értekezleten össze állíttatott s melyet ezennel a t.háznak bemutatni szerencsém van. 

Azt vélem, hogy a napi rendre már kitűzött tanácskozásnak bevégzése után, ez lesz azon tárgyak 
nak egyike, melyeknek tanácskozás alávételére nézve a t. ház legelsöbben fog a körülményekhez képest, 
intézkedni. (Felkiáltások: Addig is, ki kell nyomatni a javaslatot.) 

Demjén István: Kérem a t. házat, méltóztassék ezen munkálatot kinyomatni, és a tagok közt kiosz
tatni. (Közhelyeslés.) 

Elnök: E szerint a kinyomtatás iránt rendelést fogok tenni. (Helyes.) Továbbá Hauser Ernő 
képviselő Balássy Antal Buda városa 2-ik választó kerülete képviselője megválasztása iránt a vizsgálatot 
teljesítvén, jelentését a vizsgálat eredményéről bemutatja, mely szántén az igazoló bizottmányhoz lesz 
átteendő. 

Kovács Lörincz képviselő ur, néhai Palóczy László hideg tetemeit Miskolczra kisérvén, ezen útjáról 
több vele volt képviselő társai nevében is jelentést tesz, és azt bemutatja (Halljuk a jelentést!). 

Csengery Imre jegyző felolvassa a bemutatott jelentést, mely tudomásul vétetik. 
Elnök: Következnék most a tárgyalás sorában azon két igazolási tárgy, melynek elintézése még 

hátra van. Felszólítom a bizottmány előadóját azok felolvasására. 
Szilágyi Virgil előadó felolvassa az igazoló bizottmány jelentését, mely szerint Vlad Alajos nagy 

zorlenczi kerületi képviselő megválasztatása igazoltatni javalltatik. (Közhelyeslés.) 
Elnök: E szerint Vlad Alajos képviselő ur igazoltnak jelentetik ki. 
Olvastatik az igazoló bizottmány jelentése, Gál Péter veszprémmegyei nagy vásonyi-kerületi kép

viselőnek megválasztatása iránt, a hozzá tartozó okiratokkal együtt. A bizottmány vizsgálatelrendelést 
javall. 

Horváth Döme: A kérdéses követ-választásra, nézve egyelőre megjegyezni kivánom, miszerint 
ugyanazon férfiú, ki a második követválasztás alkalmával megválasztatott, már első alkalommal is meg 
volt választva; de épen azért, mert az első választásnál botrányos esemény történt, szerényen visszalépett, 
és a második választást ö maga kivánta. Jellemére ez elegendő felvilágosításul szolgál. Az osztály véle
ményét én nem osztom; - ott az mondatik ugyan is, s ez érvénytelenítési vádul hozatik fel; hogy a kép
viselő-választás alkalmával a választók egy része fegyveresen jelent volna meg. Ez szerintem is botrányos 
jelenet, s a törvény szellemével nem igen fér össze; de méltóztassék a t. ház eddigi verificationalis eljárá
sára visszaemlékezni. — A t. ház, eddigi gyakorlata szerint ezen nézettől nemcsak ott tért e l , hol a vá
lasztók egy része fegyveresen jelent meg, mi a legközelebb tárgyalt zempléni követválasztáson is megtör
tént, hanem eltért ott is, a hol fegyveres összeütközés volt. 

Szerintem tehát azon kérdés fölött, hogy a követválasztásnál egy rész fegyveresen jelent meg, de 
véres összeütközés nem történt, a ház eddigi gyakorlatával és eljárásával ellenkezőleg intézkedni többé 
nem lehet. Továbbá vádul hozatik fel, hogy a választási elnök a választás helyét az ellenpárt beegyezése 
nélkül változtatta volna meg. Szerintem, bíráskodásnál a látszat vagy keveset, vagy épen semmit sem 
nyom, de ezen látszatot meg azon körülmény egyenesen megczáfolja, hogy a választási elnök, a választás 
helyét fontos okokból mint a felolvasott iratok bizonyítják, valódi okokból s az ellenpárt jelenlétében an
nak tudtával és hirüladásával változtatta meg. Ha tehát az ellenpárt ezen tudomást tényleg nem akarta 
felhasználni, szerintem ez vagy makacskodásból, vagy pedig azért történt , mert már akkor kisebbségbe]) 
maradását és bizonyos veszteségét nyilván belátta. Arra tehát, hogy a tisztelt ház e törvényszerű választás 
ellen vizsgálatot rendeljen, a látszólagos körülmény épen nem elegendő. S azért az osztály nézetét nem 
pártolhatom és a követet igazoltnak kivánom nyilváníttatni (Helyeslés). 

Ballagi Mór: Én részemről szintén nem tartom az igazoló bizottmány véleményét elfogadhatónak; 
de nem hivatkozom a ház eddigi praxisára, hanem hivatkozom azon benyomásra, melyet ezen iratok fel
olvasása mindegyikünkre gyakorolt. Ha vissza emlékszem az egésznek menetére, én reám legalább azon 
benyomást tette, hogy ezen választásnál a minoritás mindenféle oly fogást használt fel, milyennel eddig 
egy választásnál sem találkoztunk, — hogy a választást lehetlenné tegye. Ezen minoritás ellenében a több
ség s különösen a választási bizottmány mindent el akart követni, hogy ezen fogást megsemmisítse és du
gába döntse. Én reám ezt a benyomást t e t t e ; mert mindjárt az elején lehetett látni, hogy a választási bi
zottmány, látván, hogy összeütközés fog történni, de nem azért hogy fel lettek volna fegyverkezve — mert 
azt tagadom és nincs is sehol bebizonyítva, — hanem , hogy összeütközés akart történni, — mert igen 
könnyű okot találni arra, ha valaki verekedni a k a r — : igen okosan és bölcsen cselekedett, midőn ugy 
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szavaztatott, hogy a verekedés már csirájában meggátoltassák. Mit mond a kisebbség? azt mondja, hogy 
igenis szavazzunk, de ne személyenkint, mi törvény ellen van, hanem az összeirás szerint. Ebből is látszik, 
hogy az valóságos kapczáskodás volt. S midőn ez nem sikerült, más módhoz folyamodott a kisebbség és 
midőn ez sem használt és a szavazás a lehető legjobb rendben ment — mert a felolvasottakból nem látunk 
rendetlenséget, — akkor előállanak azon panaszszal, hogy a szavazásba mind a két rósz beleegyezett és a 
bizottmányba maga részéről embereket mindkét rész nevezett. Es egyszerre midőn a szavazásra kerül a sor, 
és a többség szavazott, a minoritás nem akart azon megjelenni! kérdem vájjon miért nem jelent meg? Való
ban minden lépésből azt lehet látni, hogy a kisebbség minden áron és minden módon meg akarta semmisíteni 
és lehetetlenné tenni a választást. Mindemellett a választás ugy ment, hogy se verekedés, se egyéb törvény te. 
lenség nem történt; — szóval én a megválasztott képviselőt tökéletesen igazolandőnak lenni vélem. (Helyeslés.) 

Szabó Imre: Az igazoló bizottmány véleményével ellenkezőleg én is az igazolásra szavazok. Ha a 
kérvényben arról tétetnék panasz, hogy az elnökség oly intézkedést tett, mely a választás szabadságát 
akadályozta, az más volna ; de midőn azt halljuk, hogy az elnökség akint intézkedett, hogy a pártok sza 
hadon adhassák be szavazatukat: akkor az elnökség nem panaszt, hanem inkább még köszönetet érdemel. 
Oly előzmények után midőn a közbejött verekedések miatt, mint 1848-ban is történt, két választás volt — 
;i közbejött verekedés miatt az első választás most is eredmény nélkül maradt, — nem lehet feltűnő, hogy 
egyik párt távolabb állott a másiktól, de még kevesbbé fog ez annak feltűnni a ki ismeri s tudja, hogy 
Nagy-Vázsony egyik része dombon, másik része pedig mély völgyben fekszik, s a két részt egy nagy me
redek távolítja el egymástól: az semmi feltűnőt nem talál abban, hogy ha a pártok egymáshoz, csak egy 
óra negyed után közeledhettek. Abban van csak némi fennakadás, hogy a jegyzőkönyv nincs aláírva a 
Molnár-pártiak által; ugy de fel voltak szólítva az aláírásra. Egyébiránt hivatkozhatnám esetre, hol a vá
lasztási jegyző sem irta alá a jegyzökönyvet, makacsságból vagy pártérdekből — s az aláírás hiánya még 
sem volt elég ok arra, hogy az igazolás megtagadtassák: annálfogva én az igazolás mellett szavazok. 
(Helyeslés.) 

Beniczky Lajos : További ismétlésével annak mi elmondatott nem akarom untatni a tisztelt házat; 
hanem egyenesen az igazolás mellett nyilatkozom. (Szavazzunk !) 

Szálé Lajos: Miután az nem tűnik ki az előadottakból, hogy a kérvényezők szavazási joguktól 
elüttettek volna, sőt ellenkezőleg az elnökség által felszólittattak arra, hogy a ki szavazni aka,r szavazhat s 
miután azt sem látjuk, hogy ellenezték vagy erőszakkal gátolták volna a szavazást, vagy hogy az illetők 
el távoztak volna; sőt tökéletesen be levén bizonyítva, hogy a szavazás a maga rendjén tör tént : tehát Gál 
Pétert igazoltatni kívánom. (Helyeslés !) 

Fráter Pál : (Szavazzunk!) Mielőtt a tárgy érdeméhez szólanék, első alkalmam levén a tisztelt ház 
előtt még pedig felemelt fővel megjelenni, megfognak bocsátani kegyesen , ha a néhány nap előtti megvá
lasztatáson! igazolása alkalmával történt dolgokra, nem vissza menve, hanem belső érdememet, becsülete
met érdeklöleg meggyőződésem szerint a képviselőházban történt néhány észrevételre megjegyzést teszek 
(Felkiáltások: napi rendre!) . . . 

Elnök : Bátor vagyok figyelmeztetni t. képviselő urat, hogy a napirendhez nem tartozó tárgyhoz 
ne méltóztassék szólani. (Helyes !) 

Fráter Pál: Igenis, a napi rendhez szólok; hanem úgy vélem hogy észjárásomat nem lehet szabá
lyozni a nélkül, hogy vissza ne térhessek egyes emberek előadására, midőn magamnak akkor nem volt al
kalmam a tanácskozásban résztvenni. (Most. nem lehet! Zaj.) 

Elnök : Bátor vagyok ismét felszólítani a képviselő urat, hogy csupán csak a napi rendhez tartozó 
tárgyhoz méltóztassék szólani; mert egyéb tárgy most tanácskozás alá nem vétethetik. (Helyeslés.) 

Fráter Pál: Ha a ház parancsolja kénytelen vagyok hódolni; hanem azt tartom, hogy én a rendet 
az által megháborítani egy cseppet sem kívántam. Én a dologhoz fogok szólani; s csak mellékesen érintet
tem meg saját személyem igazolására, miszerint én soha sem fogok tartani attól , hogy rám nézve bármely 
vizsgálatnak oly eredménye legyen, mely által én becsületemben, tiszta hazafiúi eljárásomban, és szeplőt
len életemben megháborittassam. Azok pedig a kik az ügyet a személyhez kötötték, jegyezzék meg : „ne 
itélj, hogy meg ne Ítéltessél"! Most a dolog érdemére szólva, azt hiszem , hogy mivel a törvény által ki
jelölt s a választás vezetésére hivatott egyénektől a hitelességet megtagadni nem lehet; más részről pedig 
a kérvényezők panasza csak puszta előadáson alapszik: a t. képviselő urat igazolandőnak tartom. (Sza
vazzunk !) 

Thalabér Lajos: Miután elnök ur szavaztatni akar, beszédemtől elállván, egyszerűen az igazolásra 
szavazok. (Szavazzunk!) 

Elnök : Szavazás által levén a kérdés eldöntendő előre bocsátom, hogy az osztály véleménye sze
rint a kérdéses választás iránt vizsgálat lenne elrendelendő. A kérdés tehát az : vájjon a ház elfogadja-e 
az osztály véleményét vagy nem? Azok, kik az osztály véleményét elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Kevesen állanak fel.) Tehát a ház az osztály véleményét nem fogadja el. Előttünk volna most két kérdés: 
igazolás vagy megsemmisítés? Megsemmisítés mellett eddig nem történt semmi nyilatkozat; sőt átalában 
minden nyilatkozat az igazolás mellett volt. Ha tehát nem kívánnak a képviselő urak eziránt bővebben 
nyilatkozni: akkor az igazolást a ház határozatául kimondhatom; — és így Gál Péter képviselő egyhan
gúlag igazoltatik (Helyeslés.) 
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Olvastatik a Kubinyi Flórián Alsó-Kubin kerületi képviselő megválasztása érvénytelenítése iránt 
beadott folyamodás. 

Az osztálynak igazolást javalló véleménye közfelkiáltásokkal helyeseltetik. 
Elnök : E szerint a t. ház az osztály véleményét egyhangúlag elfogadja. (Közhelyeslés.) 
Következik most a magán bizottmányi ülés javaslata a képviselőház költségvetése iránt. Csengery 

Imre jegyző ur fel fogja olvasni. 
Olvastatik a ház költségvetése iránti választmányi javaslat. (Közfelkiáltás : elfogadjuk!) 
Kubinyi Ferencz : Nekem a ház költségvetése iránt észrevételem nincsen. Azt tartom a ház kölség-

vetéseit illetőleg, mint eddig szokásban volt, ugy az alsó-, mint a felső-ház külön szokott intézkedni s a 
két ház közötti egyetértés és helybenhagyás eddigelé szükségtelen volt. így történt az 1848-diki ország-
gyűlésen is. Akkor az alsó ugy, mint a felső-ház külön-külön terjesztette fel a ház költségvetéseit az ak
kori ministeriumnak. Most ministerium nincs, s minthogy pénzről van szó s e tekintetben a felső-ház is 
érdekelve levén, nem ugyan helybenhagyás végett, hanem a két ház közötti kölcsönös viszony fenntartása 
tekintetéből illendőnek tartanám, hogy csupán tudomás végett e javaslatot a felső-házzal is közölnők. 
(Helyes!) 

Tisza Kálmán : Se az egész munkálat ellen átalában, se képviselő-társunk Kubinyi indítványa el
len semmi kifogásom nincs. Részemről csak egyetlen egy szóra vagyok bátor megjegyzést tenni, a hol 
jelesen az a) pont alatt a mondatik „az eddigelő meghivott képviselők száma vétetik számításba a fönnebbi 
számokra nézve." Én a meghivott szót kihagyatni, s a helyett : „kik eddigelé megjelentek" kifejezést kívá
nom alkalmaztatni. (Maradjon! ; mások : nem maradhat!) 

Madarász József: „Megjelenhettek" — még jobb lenne. 
Tisza Kálmán : Tehát „megjelenhettek". (Helyes!) 
Elnök: A választmányi javaslatot e szerint — a mint vélem — a t. ház egész kiterjedésében el

fogadja, azon módosítással, hogy a meghivott szó helyet megjelent kifejezés tétessék. (Többen : maradjon.) 
Károlyi Ede gróf: En nagy különbséget látok a meghívás és megjelenés kifejezések között, ennél

fogva én súlyt fektetek a „megjelent" kifejezésre, és kérem azt tekintetbe vétetni. (Közfelkiáltás : el
fogadjuk !) 

Csengery jegyző ekkint olvassa fel a javaslat illető helyét : „A 4. tétel alatt azon képviselők összes 
száma van beiktatva, kik eddigelé megjelentek s önként érthető" stb. 

Elnök: E szerkezet ugy nem lehet, hogy „a kik effective már megjelentek",hanem tüzetesebben van 
kifejezve ugy,mint Tisza Kálmán képviselő úr előadta, hogy ,,a kik megjelenhettek" és ekként ,a szöveget 
ki fogja jegyző úr igazítani. 

Ekkint kiigazítva már most tehát a tisztelt ház a javaslatot egész kiterjedésében méltóztatik elfo
gadni azon hozzátétellel, hogy az a felső-házzal is tudomás végett közöltessék. E határozat folytán van 
serencsém a t. ház szükségleteire szánt összegek kezelésére nézve Pestmegye magán pénztárnokát Lisz-
nyai Gedeon urat a ház pénztárnokáúl előterjeszteni. (Közhelyeslés ; elfogadás.) 

Most következik a napirend harmadik tárgya, t. i. az osztályoknak a szabályok szerinti megalakí
tása. Kivannak az iránt a t, képviselő urak bővebben nyilatkozni ? (Nem!) Tehát a képviselő uraknak 
nevei, melyek összegöngyölt papírszeletekre már felírattak, sorshúzás utján egyenkint fognak kihúzatni 
s az első sorban kihuzottak fogják az 1-ső osztályt képezni ; s igy ezután a második sorban kihuzottak a 
2-dik és a harmadik sorbaniak a 3-dik osztályt teendik, és igy tovább. 311 képviselő levén, igy jutna az 
első öt osztályba 35, a négy utolsó osztályba jaedig 34. Azon t. képviselő urak pedig, kik most fognak 
igazoltatni, pótlólag fognak az osztályokba beosztatni. 

Bernáth Zsigmond : A természet rendén kiszólíttatván közölünk egyik igen kedves képviselő tár
sunk és volt korelnökünk Palóczy László, — a mint tudom, közöttünk most legidősebb képviselő azon 
honfi, ki ugy a haza védelmében, a vármegyéjén , mint a jogok védelmében a zöld asztalnál egy helyen 
borostyánokat más helyen babérokat vívott ki magának. Ez a férfiú Hunkár Antal képviselő társunk 
(Éljenzések.) Azt tartom találkozni fogok a t. ház egyetemes véleményével, ha e tisztelt urat fölszólítom, 
legyen szíves a boldogultnak mindezideig üresen álló képviselői helyét elfoglalni s legyen nekünk kor
elnökünk ; — mert lehet, hogy nem sokára korelnökre lesz szükségünk. (Éljenzések.) 

Hunkár Antal : Ha méltóztatnak velem parancsolni, oly egyénnel, kinek kijelölt állását senki sem 
irigydi, én Palóczy László helyét szívesen elfoglalom. (Élénk éljenzések között a boldogult Palóczy László 
képviselői ülőhelyét elfoglalja.) 

Elnök : Most el fogjuk kezdeni az osztályoknak a szabályok szerinti megalakítása végetti sorshú
zást. Az első 5 osztályba a 311 képviselő közöl 35 tag — a 4 utolsó osztályba pedig ezúttal csak 34 fog 
jutni. De a majdan igazolandókból ezen szám ki fog pótoltatni. (A sorshúzás megkezdetik.) 

I. osztály : Pethes József, Piller Gedeon, Demjén István, Károlyi Ede gr., Raczkovics Kozma, Cseh 
Sándor, Ács Károly, Eder István, Lukács György, Tisza Lajos, Branovácsky István, Boczkó Dániel, Lati-
novics Vincze, Zámory Kálmán, Horváth Boldizsár, Markovics Antal, Sárközy József, Békássy Lajos, Tol-
nay Károly, Németh Albert, Pópa György, Kupricz Imre, Bodon Ábrahám, Horváth Döme, Hodossy Ede, 
Rónay Lajos, Bethlen József gr., Nagy-Szabó Ignác z, Maróthy János, Kurcz György, Zakó Sándor, Illéssy 
János, Seregélyi Sándor, Szabó György, Korics Gáspár. 

te* 
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Elnök : E képviselő urak lesznek az első osztályban. — Most következik a 
II. osztály : Szemző Mátyás, Schmertzing Tádé b., Szluha Benedek, Prónay József, Szálé Antal, Só-

halmi Samu János, Madách Imre, Borbély Miklós, Pétery Károly, Fekete Lajos, Böszörményi László, Beze-
rédy László, Révész Imre, Lovassj7 Ferencz, Okolicsányi Antal, Ragályi Miksa, Eötvös József b., Domahidy 
Ferencz, Justh György, Szabó Samu, Zsarnay Imre, Széchenyi Dénes gr., Ivankovics János, Darvas Antal, 
Ignatovics Jakab, Zichy Jenő gr., Mátyás József, Keglevich Gyula gr., Mülek Ferencz, Nikolics Fedor b., 
Pálffy Pál gr., Szepessy Péter, Zichy Antal, Lónyay László, Buday Lőrincz. 

Elnök : Ezzel a második osztály teljes számmal lesz. Ki kell azonban azon elébbi előadásomat javí
tani, hogy t. i. az első 5 osztályba 35 tag ju t ; mert 311 képviselő az elnökkel és két alelnökkel van, ezek 
nem jönek sorozatba, vagy is az osztályokba nem soroztainak be, s igy csak a két első osztályba ju t 35 
mig a többi osztályok 34 tagot fognak egyelőre számítani. 

III. osztály : Plahy Lajos, Miskolczy Károly, Vojnics Lukács, Liptay Béla b.,Mácsay Lukács, Zsitvay 
József, Török Napóleon gr, Zmertich Károly, Dégenfeld Gusztáv gr., Konkoly-Thege Pál, Justh József, Bogda-
novichVilibald, Molnár József, Csáky László gr., Perczel István, LukiniehMihály, Odescalchi Gyula herczeg, 
Szaplonczay József, Opicz Sándor, Dobrzánszky Adolf, Bárczay Albert, Jekelfalusy Emil, Barinyay József, 
Vay Béla b., Kelemen Albert, Varga Antal, Mihályi Gábor, Sennyey Lajos b., Sümegby Ferencz, Dany 
Ferencz, Botka Mihály, Oláh Miklós, Csíky Sándor, Kálóczy Lajos. 

Elnök : Ezzel a harmadik osztáby is teljes számmal van. 
IV. osztály: Stockinger Mór, Rak ovszky Mór, Eötvös Tamás, Markos György, Somssich Pál, Piukovich 

Mihály, Boross Sámuel, Czorda Bódog, Bónis Sámuel, Kandó Kálmán, Széchenyi Béla gr., Gábriel István, 
Szilágyi Virgil, Molnár Pál, Szapáry Géza gr., Onossy Mátyás, Csanády Sándor, Simon Pál, Wlád Alajos, 
Lónyay Gábor, Mangold Károly, Sponer Tivadar, Inkey Ádám, Szathmáry-Király Pál, Horváth Elek, 
Olgyai Titus, Zichy József gr., Nyáry Pál, Almásy György gr., Babics János, Beniczky Ödön, Návay 
Tamás, Nedeczky János, Kaiser József-

V. Osztály : Kozma Imre, Szabó József, Kubinyi Rudolf, Terényi Lajos, Szapáry Gyula gr., Jókai 
Mór, Ürményi Józsefi Beöthy Zsigmond, Ihász Rudolf, Ragályi Ferdinánd, Halász Boldizsár, Bika Simon, 
Murgu Eutim, Trefort Ágoston, Ilosvay Bertalan, Hajnik Pál, Pruckberger József, Várady Gábor, Blasko-
vics Pál, Lo-Presti Árpád br., Bartal György, Bernáth Zsigmond, Vay Mihály gr , Vaja}7 Károly, Beniczky 
Lajos, Frideczky Lajos, Klauzál Gábor, Szentimrey György, Gál Péter, Plainer Antal, Pesti Frigyes, Bánó 
Miklós, Dessewffy Emil gr., Szabó Kálmán. 

VIt osztály : Fiáth István, Hunyady János gr., Kállay Ödön, Károlyi Sándor gr., Sztehlo József, 
Állaga Imre, Komáromy György, Szelestey László, Kalauz Pál, Urbanovszky Mór, Cserky István, Bogdán 
Vincze, Thalabér Lajos, Szent-Iványi Adolf, Bartal János, Mednyánszky Ede b., Kazinczy Gábor, Vállyi 
János, Grabarics Ernő, Szabó Imre, Luzsénszky Pál b., Péter Miklós, Vadnay Lajos, Döry Ádám, Rátho-
nyi Lajos, Vertán Endre, Fráter Pál, Olgyay Lajos, Bitó István, Salamon Lajos, Máriássy Ágoston, 
Manassy György, Balázsy Antal, Tóth Vilmos. 

VII. osztály : Madarász József, Almássy Sándor, Királyi Pál, Csáky Tivadar gr., Simits József, 
Berényi Ferencz gr., Teleki László gr., Bánó József, Keglevich Béla gr., Ivánka Imre, Pap József, Delima-
nich István, Máriássy János, Zelenay Gedeon, Batthyányi Zsigmond gr., Balogh János, Jámbor Pál,Burián 
Imre, Bobory Károly, Besze János, Uhlmann Bernáth, Kubinyi Flórián, Vidacs János, Szüllö György, Pap 
Mór, Kovács László, Bende József, Kozma Sándor, Kacskovics Lajos, Patay István, Tizedy Miklós, 
Dedinszky József, Vecsey József b., Eördögh András. 

VIII. osztály : Batthyányi István gr., Missich János, Sárközy Kázmér, Ürményi Miksa, Csernovics Pé
ter, Csengéid Imre, Antal János, Kubinyi Ferencz, Fisser István, Konkoly-Thege Dénes, Kiss Jakab, Go-
rove István, Boronkay Lajos, Popovich Zsigmond, Rutkay István, Tanárky Gedeon, Simonyi Simon, Abafy 
Aristid, Zlinszky György, Bakalovich Szilárd, Imrédy Lipót, Dániel P á l , Pongrácz Lajos, Tisza László, 
Jura György ifj., Kubinyi Ödön, Hunfalvy Pál, Eöry Sándor, Kiss Dániel, Szölössy Károly, Somssich Imre 
gr., Asztalos István, Szőke Károly, Kovács Lőrincz. 

IX. osztály : Bujánovich Rudolf, Hauser Ernő, Deák Ferencz, Hunkár Antal, Szalay Sándor, Buty 
tyán Vazul, Károly János, Ráday Gedeon gr., Ballaghy Mór, Rónay János, Benczúr Miklós, Máday Lajos, 
Szentivány Károly, Eördögh Imre, Luzsénszky József b.,Pap János, Siskovics József, Lónyay Menyhért, Erős 
Lajos, Kende Kanut, Szalay László, Perczel Vincze, Virágh Dénes, Teleki Gyula gr., Bogyó Sándor, Kiss 
Miklós, Csernovics Arzén, Simonyi Lajos b.,Csengén Antal,Bánffay Simon, Buzna Lajos, Kovács Ferencz, 
Andrássy Gyula gr., Huszka Mihály. 

Elnök : A képviselő uraknak ezen osztály szerinti sorozata ki fog nyomatni, és a t. képviselő urak 
között kiosztatni, úgy szintén a betüsorozat szerinti névlajstrom kinyomatása is, mely már korábban meg
rendeltetett, most tökéletesebb lajstrom szerint fog eszközöltetni. — Egyéb tárgy a tanácskozás szönye -
gére ma kitűzve nem levén, az ülés holnap 10 órakor fog folytattatni, melynek tárgya az országgyűlés 
teendői iránti tanácskozás leend. 

Ezzel az ülés d. u. 12 V4 órakor eloszlott. 
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XX. 

O R S Z Á G O S Ü L É S . 
1861. május 8-kán, d. e. 10 órakor. 

Elnök: Szerencsétlen az én elnöki állásom, mert nagy veszteségeket és fájdalmakat vagyok e helyről 
hirdetni gyakran kénytelen. (Halljuk! Elnök megilletődött hangon folytatja.) Az éjjel, mindnyájunk 
által tisztelt és szeretett jeles hazánkfia s képviselő társunk Teleki László gróf — meghalálozott!.. (Átalá-
no3 mély levertség és nagy megindulás.) Látom a mély fájdalom érzelmét, mely mindnyájunk kebelét elfog
lalja!— Egy nagyszerű tanácskozással állunk szemközt; de ez higgadtságot kivan; — mindenekelőtt azért 
azon kérdést vagyok bátor a t. házhoz intézni, vájjon a napi i*endre kitűzött tárgyalást megkezdjük-e ? 
(Közfelkiáltás : Nem, nem lehet!) 

Deák Ferencz : (Halljuk! Halljuk!) T. ház! Nem keresek szavakat fájdalmamnak; hanem egysze
rűen bevallom, hogy nem vagyok azon kedélyállapotban, hogy ily súlyos csapás után, bármely tanácsko
zásban vagy tárgyalásban részt vehessek. A haza veszteségén kivül én egy fiatalkori régi hü barátot vesz
tettem benne! A tanácskozás kezdetén a fönforgó fontos tárgyhoz akartam szólni; de a jelen nagy veszte
ség után ily fontos tárgyhoz ugy hiszem, több kedélynyugalom szükséges, s a fájdalom első rohama alatt 
lehetetlen tanácskozni. Ennélfogva kérem a t. házat, engedje meg, miszerint azon kérelmemet terjeszthes
sem elő, hogy a tárgyalást legalább jövő hétfőig elhalasztani méltóztassék. A közbeeső napokat a fájdalom 
és temetési szertartások veszik igénybe. (Közhelyeslés.) Arra kérem tehát a t. elnököt, hogy most oszlassa 
el az ülést, mert bizony jelenleg nem vagyunk képesek tanácskozni. (Közmegindulás és helyeslés.) 

Elnök : A t. ház beegyezéséböl e szerint az ülés most eloszlattatik; egyszersmind bátor vagyok a 
t. képviselő urakat ide ma délután 5 órára magán tanácskozmányra meghívni. 

Ezzel az ülés délelőtt 10% órakor feloszlott. 

XXI. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
Május 13-kán d. e. 10 órakor. 

Elnök: Az ülés megnyittatik. A jegyzökönyvet Tanárky Gedeon fogja vezetni; a szólókat Csen-
gery Imre ur jegyzendi föl. Két jegyzőkönyvünk van mindenek előtt meghitelesitendö, úgymint a május-
hó 7-ik és 8-ik napján tartot t ülésekröliek, melyek most egymásután elő fognak terjesztetni. 

Ennek következtében Ju ra György fölolvassa a május 7-ik, Tanárky Gedeon pedig a május 8-án 
tartott ülés jegyzökönyvét. Mindkettő észrevétel nélkül helybenhaoyatik. 

Elnök: E szerint mindkét jegyzőkönyv hitelesittetvén, az utóbbinak folytán bátor vagyok minde
nek előtt bemutatni azon választmánynak jelentését, melyet boldogult nagy képviselőtársunk Teleki László 
koporsója fölött a képviselőház meghatározásából rendezett gyásztisztelet iránt tesz. 

Tanárky jegyző fölolvassa e jelentést. 
Tisza Kálmán : A nélkül hogy keblünk fájdalmát fösteni, veszteségünk nagyságát leirni, annyira 

izgatott kedélyünket még inkább fölfokozni óhajtanám, sőt kerülve mindezt és visszafojtva keserű könyei-
met, csak egynehány rövid indítványt vagyok bátor tenni és azok elfogadását a tisztelt háznak ajánlani 
oly czélból, hogy azoknak elfogadása által bebizonyítva legyen az, miszerint ezen t. ház egyhangúlag érti 
és érzi a veszteség nagyságát, mely hazánkat Teleki László halálával sújtotta. 

Ezen czélból indítványozom 1 -szőr, hogy a t. ház méltóztassék egy kéthetes országos gyász fölvéte
lét ajánlani ; 2-szor, a t. ház mondja ki jegyzőkönyvileg, hogy valamint a megboldogult Teleki Lászlót 
életében a nemzet tisztelete és bizalma környezte: ugy szomorú halálakor az összes nemzet fájdalma ki
sérte sírjába. — és 3-szor, jeléül annak, miszerint mi ezen veszteséget pótolhatlannak tar t juk , mondja ki 
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határozatilag a t. ház, hogy azon helyet, mely itt e teremben a boldogulté vala, e gyülésszakban senki el 
ne foglalja. (Közhelyeslés.) Kevés ez mind ahhoz képest, mit egy oly férfiú, egy oly hazafi, mint Teleki 
László volt, megérdemelt; de ma alig tehetnénk egyebet! . . . Különben is él lelkemben a meggyőződés, 
hogy majd ha hazánk alkotmányos szabadsága, törvényes függetlensége, — melyekért a boldogult minden 
körülmények között oly lelkesen küzdött, és melyekért oly hön dobogott ma már hideg keble, - - nem 
mondom megnyerve, de biztosítva lesz, ezen nemzet, mely mindig megtudta nagyjait és jeleseit becsülni: 
elhunyt nagy fiának emlékét ahhoz és-magához méltólag fogja megörökíteni. (Átalános helyeslés.) 

Balogh János: Tisztelt ház! Bocsánatot kérek, hogy, mielőtt az átalános tárgyalás megkezdetnék, 
azokhoz, mik mondattak, némi korszerű inditványnyal én is járuljak. Ha indítványom első tekintetre rend
kívülinek és szokatlannak látszanék: úgy hiszem, nem lesz az még sem más, mint a nemzetek közti test-
vériesség, a nemzetek közti összeköttetés némi manifestatiója. — Ha valamely fejedelem meghalálozik, le
gyen az Marc Aurélok s Antoninok, vagy a Nérók és Caligulák sorába tar tozó: halálesete a többi fejedel
meknek mégis tudtokra szokott adatni. Már most kérdem, miért ne tehetnék ezt a souverain nemzetek is, 
miért ne tehetnék a parlamentek, hogy oly férfiúnak mint Teleki László, halálát rokon érzésű parlamentek
nek bejelentsék? — Teleki László nem volt Magyarországé, ö egész Európáé volt ; az ö működése kiter
jedt majdnem minden európai nemzetre. Hogy egész Európa nagyon, nagyon érdekelte magát Telekiért, 
látszott abból is, hogy midőn egy szász ministernek embertelen eljárása őt az ellenség kezébe játszotta át: 
akkor egész Európa legnagyobb indignatióval, a legnagyobb utálattal fordult el eme cselekvénytől. — De 
nem is oly példátlan a történetben az, mit indítványozói szándékozom. Hiszen midőn Amerika nagy em
bere és Salvatora Wasshington meghalt, Francziaország gyászt öltött ; midőn Constant Benjámin, a nagy 
parlamenti tag kimúlt : több ország gyászolta; midőn Ankerström meghalt, Svédország gyászolt; s midőn 
a világhírű tudós, Humboldt Sándor hunyt e l : Németországban minden társulatok, testületek, gyülekeze
tek gyászt öltöttek. Miért ne tehetnök mi is ezt ? miért ne jelenthetnök elnökileg a velünk rokonérzésü 
parlamenteknek Teleki László gyászos kimuítát ? Indítványom tehát oda megy k i : íratnék meg elnökileg 
a többi alkotmányos parlamenteknek, hogy a mi nagy emberünk, söt Európa híres nagy embere kimúlt! 
Hiszem és reménylem, hogy azon könyek közé, melyeket a nemzet s í r t , más nemzetek könyei is vegj ü-
lendnek. Végre azzal fejezem be indítványomat, mikép szivemből s keblem mélyéből óhajtanám, hogy 
eme nagy embernek hamvaiból az emberiség, s különösen Magyarország boldogsága viruljon fel. (Minden 
oldalról felkiáltások: Tisza Kálmán indítványát fogadjuk el!) 

Elnök : Ugy vélem, a t. ház átalános egyhangú határozatául mondhatom ki, mit t. képviselő tár
sunk Tisza Kálmán indítványozott. (Helyes.) Jelesen pedig : 1-ör Két heti országos gyásznak felvétele fog 
kijelentetni; 2-or kijelenti a képviselőház, hogy valamint éltében a megboldogultat a nemzet szeretete és 
bizalma környezte, úgy halálakor is, sírjába, az összes nemzet fájdalma kísér te; 3-or elhatározta a ház, 
hogy azon helyet, melyet a megboldogult e teremben elfoglalt, a gyűlés jelen szaka alatt senki el nem 
foglalhatja. Ezek tehát jegyzőkönyvileg fognak kimondatni. (Átalános helyeslés.) 

Kubinyi Ferencz : Ezek folytán, — miután azon viszonyt, mely a felső- és a képviselőház között 
eddig létezett fenntartatni óhajtanám, — bátor vagyok még indítványozni, hogy ezen határozatok tudó 
más végett a felsőházzal közöltessenek. (Helyeslés.) 

Elnök : Méltóztatnak ezt is közakarattal elhatározni ? (Minden oldalról: igen !) Tehát a most ki
mondott határozatok a felső házzal tudomás végett közöltetni fognak. 

Kötelességem szerint tartozván előadni az időközben beérkezett iratokat, azokat ezennel a t. kép
viselőháznak bemutatom. Először is érkezett az országgyűléshez két felirat Erdély két törvényhatóságá
tól. Jelesül nemes Háromszék választmánya megemlítvén, mikép az 1848-dik évben szentesített unió be
végzett, megingathatlan tény, Erdély hatóságai még is az országgyűlésre meghíva nem levén : kéri, hogy 
a t. képviselőház ne hagyja a hazát szétdaraboltatni ; ne tűrje a szentesített törvények lábbal tapodtatá-
sát ; hanem tegyen meg mindeneket, hogy képviselőik a közös országgyűlésre, mely nélkülök hiányos, és 
nem törvényes, haladék nélkül meghivassanak. — Hasonlókép Kézdi-Vásárhely közönsége előadván, mi
kép ö felségét külön feliratban felkérte, hogy Kézdi-Vásárhely követe, valamint Erdély többi törvényha
tóságainak követei is a magyarországi közös hongyülésre meghivassanak : hiszi, hogy a t. honatyák Ma
gyarország egyik alkotó részének Erdélynek s illetőleg Kezdi-Vásárhelynek követeit nem fogják mel
lőzni akarni ; hanem a magyar szent-korona jogai iránt akként fognak intézkedni, miként azt az ezer 
éves alkotmányos jogigények megkívánják, s azért országgyűlési működésüket mindaddig, miglen Erdély 
s illetőleg Kezdi-Vásárhely követei is meg nem hivatnak, nem fogják megkezdeni. 

Ráday Gedeon gróf: Azt hiszem, hogy ezen levelek is, ugy mint a többiek, melyek kedves roko
nainktól s testvéreinktől hozzánk érkeztek, ki fognak nyomatni. (Helyes!) 

Elnök : Ezen levelek is tehát, valamint azok is, melyek Aranyos-szék és Küküllő vármegyétől ér
keztek, ki fognak nyomatni, s addig míg napirendre kerülnek, a képviselő urak között ki fognak osztatni. 
(Helyes.) Továbbá 5 kérvény érkezett be az adónak katonai hatalommal megkezdett behajtása tárgyá
ban. Először is Csongrádvármegye közönsége kéri, hogy a már több helyen foganatba vett törvénytelen 
adóbehajtásnak, s az ezen behajtással megbízott cs. k. katonák által eszközlendö katonai executiónak meg
szüntetését a ház eszközölje k i 
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Debreezenvárosa közönsége előadja, miszerint april 24-kén kelt helytartótanácsi rendelet által tu
dósíttatott, hogy az adó kivetése és behajtása közvetlenül a cs. k. kerületi pénzügy-igazgatóságra ruházta
tott, s hogy ez az adók behajtását szükségesetében fegyveres hatalommal is eszközlendi. Előadja továbbá 
hogy ennek folytán az adófelügyelök, s az adó behajtása végett megalakított bizottmány elnöke a város
háznál megjelentek, s az adókönyveket, miután ezeknek kiadatása tőlük megtagadtatott, a hivatalos szo
bákba bemenvén, katonai erőhatalom alkalmazása mellett átvették. Ennélfogva Debreczen városa kije
lenti, mikép ünnepélyesen tiltakozik a törvénytelen kormánynak hazánk ügyeibe avatkozása ellen, s kéri 
a képviselő házat, hogy ezen nyugalmat háborító, s a békés kiegyenlítést veszélylyel fenyegető intézkedés 
ellen a nemzeti képviselet tekintélyének súlyával szólaljon fel. 

Nyitra vármegye közönsége hasonlókép az említett helytartótanácsi intéz vény ellen panaszkodván, 
kijelenti, hogy a törvénytelen kormány által kivetett adó behajtását meg nem engedhetőnek, egyszersmind 
pedig azokat, kik a törvénytelen rendeletet kiadni s aláirni nem átalották, felelősség alá vonandóknak te
kinti, s kéri a főrendeket és a képviselő házat, hogy ezen intézmény eröszakolással fenyegető, súlyos, s ki 
nem számítható következéseitől a nemzetet hathatós fellépésük által mentsék meg. 

Zentaváros közönsége külön megbízottai által hozzám küldött kérvényében előadja, mikép a te
mesvári pénzügy-igazgatóság egy küldötte katonai karhatalom kíséretében folyó hó elsején a városban 
megjelenvén a városi tanácsot két óra alatti nyilatkozatra hivta fel az iránt, hogy hajlandó-e az adó behaj
tásra? s miután ezt a városi tanács megtagadta, — először is az adókivetési lajstromokat katonai hata
lommal lefoglalta, s azután kihirdette, hogy adóját mindenki a császári adóhivatalhoz rögtön, katonai 
végrehajtás terhe alatt, hoz&a be. A katonaság a városban mindjárt el is szállásoltatott. Kéri ezeknélfogva 
Zentaváros közönsége, hogy a nemzetigyülés, állásához méltólag, sértett jogainak kellő orvoslását kiesz
közölni méltóztassék. 

Esztergamváros közönsége, a tanácsháznak katonai szállásolásra alkalmazása miatt a helybeli 
Casino-egylet teremében tartot t közgyűléséből jelenti, mikép az ottani adószedő és az adóbehajtásával 
megbízott pénzügyi kiküldött katonai erő fedezete alatt a tanácsházba jővén, a tanács-termet elfoglalta, s 
úgy a közvetett, mint közvetlen adók behajtására a város polgármesterét azon fenyegetéssel szólította fel, 
hogy ha a behajtás 3 nap alatt teljesítve nem lesz, akkor az adókat katonai karhatalommal fogja az egyes 
adózóktól behajtani. Miután a követelt adóbehajtás a város polgármestere által megtagadtatott, azeczélra 
készített hirdetmények a város minden részében a falakra felragasztattak. Esedezik ennélfogva Esztergam
város közönsége, hogy a képviselőház e részben a lehető leggyorsabb orvoslatról gondoskodni mél
tóztatnék. 

Ezen kérvények, ha a t. háznak úgy tetszik, addig, mig a nem sokára napirendre kitűzendő tanács
kozás alá fognának kerülni, függőben maradván, akkor, tekintetbevétel végett elő fognak terjesztethetni. 
(Helyes.) 

Zalamegye közönsége kijelenti, hogy égető szükséggé vált, miszerint mind a magánjogi viszonyok, 
mind a büntető eljárás egész hazánkra nézve minél elébb szabályoztassanak, és kéri, hogy a főrendek és a 
képviselő ház a mint a hazánk sorsa és jövendője felett szükségelt oly sok és nagyfontosságú intézkedé
sek sürgetösége megengedi, — a magánjog és büntető rendszer felett, ha nem is szentesitett törvény által, 
de legalább országgyűlési határozatképen az egyformaság és bírói biztosság tekintetéből minél-előbb ren
delkezni méltóztassék. 

Hasonlóképen Zemplénmegye közönsége jelentvén, hogy az alispáni bíróságokat csupán a polgári 
visszahelyezési és határjárási, a szolgabírói bíróságokat pedig a sommás perekre szorítván, egyébiránt 
pedig törvényszékeiket állandósítani kívánván, a hongyülést arra kéri fel, hogy addig is mig ereszben or
szágos tanácskozás folytán törvény alkottatnék, a megyékben a törvénykezés ellátás nélkül nem lehetvén, az 
ezentuli törvénykezésnek mikénti foganatba vételét illetőleg, minél elébb az országgyűlésen megállapí
tandó s köztörvény létrejöttéig minden megyének zsinórmértékül szolgálandó ideiglenes szabály készíttes
sék. (Helyeslés.) 

Az országbíró ö nm. felhívását, melyet minap volt szerencsém bemutatni, akkor azon határozattal 
fogadta a t. ház, hogy a már napirendre kitűzött teendők bevégzése után fog azon felhívás tanácskozás alá 
vétele iránt határozni. Talán helyes volna ugyanakkor ezen két levelet a t. ház elé terjeszteni. (Helyeslés.) 

Bélabányavárosának több polgárai az iránt esedeznek, hogy a t. ház a régen óhajtott törvényes 
tisztújítást azonnal elrendelni méltóztassék. A kérvény-bizottmánynak lesz kiadandó! (Helyes!) 

Udvarhelyszék közönsége mély megilletődéssel értvén meg a képviselőház korelnökének Palóczy 
Lászlónak halálát, hatósági gyűlése jegyzőkönyvének első lapját Palóczy László emlékének szentelte, ki 
iránt a magyar nemzet kimondotta, hogy a haza hálájára érdemes. Ezt azon honfiúi kérelemmel kívánja a 
képviselőház tagjaival tudatni, hogy osztozzék a képviselőház is a gyűlés imájában: miszerint Isten, óvja a 
hazát a pártviszály rémes napjaitól! (Átalános helyeslés.) — A t. ház Nyitra vármegye közönségét álta
lam felszólittatni rendelte, SimonyiErnö, Nyitramegye privigyei kerületben országgyűlési képviselővé tör
tént megválasztásáról szóló eredeti jegyzőkönyv beküldése végett. Nyitramegye alispánja ezen jegyzököny
vet beküldötte, és azt ezennel bemutatni szerencsém van. Az igazoló bizottmánynak lesz kiadandó. (Helyes
lés.) Ugyan ezen alkalommal bemutatom Simonyi Ernőnek időközben Londonból érkezett levelét, melyben 
az elnökséghez már korábban irott levelének folytán kijelenti, hogy a londoni cs. k. osztrák követség által 
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vele az osztrák birodalmi ministeriumnak egy rendelete közöltetett, mely szerint országgyűlési képviselővé 
történt megválasztatása azon okból nyilvánittatik törvénytelennek, és tagadtatik meg a kért útlevél, mert 
vSimonyi Ernő 1849-ben Komáromban rendes kivándorló útlevelet kapott, és az osztrák birodalmi tarto-

unányokat elhagyva, önkényt mondott le osztrák birodalmi polgári jogáról. (Derültség.) Az igazoló bizott
mánynak lesz kiadandó. (Helyes!) — &vóf Batthyányi Zsigmond zalamegyei sz.-gróti-kerület képviselője, 
kinek jegyzökönyve bizonyos hiányok kijavítása végett a ház rendeletéből visszaadatott, a jegyzökönyvet 
kiigazitván, ujjolag bemutatja. Az igazoló bizottmány elébe tartozik. (Helyes!) — Babes Vincze, krassó-
megyebeli, szászkai megválasztott képviselő előadván, hogy választási jegyzökönyvében az ellenpárti vá
lasztók azon óvástétellel léptek a választástól vissza, mintha ö megválaszthatási képességgel nem birna, 
választói képességének kimutatására több indokot és oklevelet hoz elő. Az igazoló bizottmány végleges 
jelentése ez iránt nem adatván be, ezen irat ahhoz útasíttatik. (Helyes!) — Az igazoló bizottmány több 
rendbeli jelentést adott be, melyek közöl némelyek oly választásokat tárgyalnak, melyekre nézve még 
kérdés forog fenn, és a t. ház által eldönt endök ; úgymint : Balázsy Antal és Zsitvay Józsefet illetőleg. Be
adott továbbá még két oly jelentést, mely oly két követet illet, kiknek megválasztatása iránt semmi észre
vétel nincs. Nézetem szerint a kérdés alá eső választásokat tárgyazó jelentésekre nézve a napirend később 
határoztathatnék meg. A két igazolt követre nézve a jelentés felolvastathatnék, hogy a tanácskozásokban 
nyomban részt vehessenek. (Helyeslés.) 

Ennek következtében Csengery Imre jegyző felolvassa Maniu Aurél és Faur J á n o s megválasztatása 
iránt az igazoló bizottmány jelentését, mely helyben hagyatván : 

Elnök : E szerint tehát a két képviselő igazoltnak jelentetik ki. — Kö#tkeznék most a napirendre 
kitűzött tanácskozás, melyben a szólókat Csengery Imre hivja fel. 

Deák Ferencz: (Éljenzés és taps.) Nehéz idők, vészteljea évek mentek el fölöttünk. Végenyészet 
szélén állott nemzetünk. De az isteni gondviselés, midőn egyrészről annyi szenvedéssel sújtott, másrészről 
erőt ébresztett keblünkben, hogy el ne csüggedjünk és a veszélyben forgó hazát még forróbban szeressük. 
Adja Isten, hogy tanultunk légyen a kisértet nehéz napjaiban, s kik egyek voltunk szenvedésben, egyek 
legyünk működéseinkben is. (Helyes!) 

Képviselői vagyunk e nemzetnek, mely kezeinkbe tette le sorsát, becsületünkre, belátásunkra bizta 
jövendőjének biztosítását. Föladatunk fontos, állásunk nehéz, mert rendkívüli a helyzet, melybe jutottunk. 
Voltak alkotmányos életünkben máskor is esetek, melyekben fontos közjogi kérdésekre nézve fejedelem 
és nemzet egyet nem értettek; voltak idők, midőn a vitákból káros viszályok támadtak. De akkor fejede
lem és nemzet ugyanazon egy alapon állottak, a közösen elismert magyar alkotmány alapján: ugyanazon 
törvényekre hivatkozott mindenik fél, s nem a törvények érvénye, hanem azok magyarázata volt a vita 
tárgya. Most azonban nem állunk közösen elismert alapon; nem egyes közjogi kérdések, nem a törvények 
értelme, hanem alkotmányunk lényege s alaptörvényeink érvénye vonatik kétségbe. Alkotmányt nekünk 
is akarnak adni, de nem azt, mit tőlünk hatalommal elvettek, hanem egy másikat, újat, idegenszerűt, da
rabját azon közös alkotmánynak, melyet az egész birodalomra készítettek. De nekünk adott alkotmány 
nem kel l ; (Átalános helyeslés.) mi visszaköveteljük ősi alkotmányunkat, mely nem volt ajándék, hanem 
kölcsönös szerződések által állapíttatott meg s a nemzet életéből fejlett k i ; azon alkotmányt, melyet időn
kint a kor kivánatihoz mi magunk alkalmaztunk, s mi magunk akarunk ezentúl is alkalmazni; azon 
alkotmányt, melynek alapelveit századok szentesitettek. Mellettünk jog és törvény állanak s a szerződések 
szentsége, ellenünk az.anyagi erő. (Ugy van!) 

Ennyi baj és veszély között kettőre lesz főként szükségünk: szilárdságra és óvatosságra. Engedn i 
ott, hol az engedés öngyilkosság, koczkáztatni ott, hol arra szükség nem kényszerit, egyiránt bűn volna a 
nemzet ellen. (Helyeslés.) 

Az országgyűlés megalakult, s tanácskoznunk és határoznunk kell első ünnepélyes felszólalásunk 
alakja és tartalma fölött. Három kérdés áll előttünk : mit mondjunk? kinek mondjuk el azt , mit monda
nunk kell? s minő alakba öntstik megállapodásunk eredményét? E három kérdés szoros kapcsolatban áll 
egymással; elmondom tehát mind a háromra igénytelen nézeteimet. (Halljuk!) 

Szólani akarok mindenekelőtt arról, mi legyen ezen első ünnepélyes felszólalásunknak tar ta lma? 
Előadásomban nem fogok egyedül arra szorítkozni, hogy elősoroljam egyszerűen a tárgyakat, miket e fel
szólalásba fölvétetni óhajtok; hanem mivel ily fontos ügynél az előadásnak mikénti összeállítása is figyel
met igényel, a tisztelt háznak engedelmével formulázott javaslatot fogok fölolvasni, mely szerint első fel
szólalásunkat szerkesztetni óhajtom. 

E javaslat következő: 
A közelebb lefolyt tizenkét esztendő súlyos szenvedések kora volt reánk nézve. Ősi alkotmányunk 

eltöröltetett s a korlátlan hatalom idegen rendszere nehezedett reánk. És e nyomasztó rendszert még sú
lyosabbá tették azok, kik azt ellenséges indulattal, korlátolt felfogással s gyakran rósz akarattal kezelték. 
Bűn volt előttük a szabadság érzete, bűn volt ragaszkodásunk nemzetiségünkhöz, bün volt még a legtisz
tább honszeretet is. Országunk erejét kimerítették, a nemzet vagyonát jogtalanul elidegenítették, nemze
tiségünket üldözés tárgyává tették. Minden nap uj szenvedést hozott, minden uj szenvedés egy gyökerét 
szakasztotta, el keblünkben a hitnek és bizalomnak. (Ugy van!) . : ; ; : 
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Isten ugy akarta, hogy szenvedjünk, de ne csüggedjünk s hűtlenek ne legyünk önmagunkhoz; és 
ugy akarta, hogy a fejedelmet tizenkét évi tapasztalás végre meggyőzze, miként a korlátlan hatalom abso-
lut rendszere nem vezetheti a birodalom népeit boldogságra, de veszélybe döntheti a trónt és birodalmat. 

Ekkor Ö Felsége az eddig követett absolut rendszert félrevetve, át kivánt lépni az alkotmányosság 
ösvényére s népeinek kezeibe akarta letenni saját sorsukat. 

Összegyültünk mi is, mint a magyar nemzet képviselői, hogy alkotmányos működésünket ismét 
megkezdjük s első lépésünk fájdalmas felszólalás, nem a múlt idők szenvedései miatt, mert azokra fátyolt 
vetünk, hanem azon jogtalanságok miatt, mik most is fönállanak, s miknek azonnali elhárítása nélkül sem 
alkotmányunk visszaállítását, sem átalában az alkotmányosságot lehetőnek nem tartjuk. (Helyes!) 

Alkotmánj^os életünknek s nemzeti létünknek alapföltétele az országnak törvényes önállása és 
függetlensége. Első és legszentebb kötelességünk tehát : minden erőnket, minden tehetségünket arra for-
clitani, hogy Magyarország Magyarország maradjon s alkotmányszerü önállása és függetlensége sértetlenül 
fónntartassék. (Átalános helyeslés.) 

És midőn ezen önállás lényegében megtámadtatik, midőn azt veszély fenyegeti, nem ismerünk teen
dőink között fontosabbat, nem ismerünk sürgetőbbet, mint az ily megtámadás ellen haladék nélkül föl
szólalni. 

Meg van támadva országunk alkotmányos önállása már az első lépésben, melyet Ö Felsége az al
kotmányosság ösvénye felé irányzott: meg van támadva azáltal, hogy a magyar alkotmányosság visz-
szaállitása csak föltételesen s leglényegesebb kellékeinek kivételével igértetík; meg van támadva az oet. 
20-dikán kiadott diplomában , melyet alapul vesz föl az országgyűlést megnyitó beszéd is. (Átalános he
lyeslés.) 

Meg akarja végkép fosztani ezen diploma Magyarországot azon ősi alkotmányos jogától , hogy a 
közadónak és katonaállitásnak minden kérdéseit, egész terjedelmükben saját országgyűlésén határozhassa 
el; kiveszi a nemzet kezéből azon jogot, hogy legfontosabb anyagi és közjogi érdekei fölött királyával 
egyetértőleg önmaga hozhasson törvényeket. Pénz- és hitelügy, hadügy, vám és kereskedelem, ezen leglé
nyegesebb kérdései a nemzet politikai életének, egy közös birodalmi tanács alá rendeltetnek, hol azok fö
lött Magyarországra nézve is egy, többségében idegen hatalom, nem magyar szempontból, nem magyar ér
dekek szerint intézkednék. És a közigazgatás terén is függővé teszi ezen diploma Magyarország kormány
zatát az osztrák kormányzattól, oly kormányzattól, mely nem is felelős, de ha felelős volna is, nem felelne 
Magyarországnak, hanem a birodalmi tanácsnak, hol a mi érdekeink, midőn azok az ö érdekeiktől eltér
nek, a többségnél aligha elegendő biztosítékot találnának. (Helyes.) 

Ha ezen eszme tettlegesen életbelépne, Magyarország nem lenne többé önálló sem törvényhozásá
ban, sem kormányzatában, hanem legfontosabb érdekeire nézve alatta állana az Osztrákbirodalom közös 
törvényhozásának s kormányzatának; egyszóval, csak névre volna Magyarország, tettleg pedig osztrák 
provinczia. (Ugy van!) 

A hatalomnak ezen ellenünk s alkotmányos önállásunk ellen intézett jogtalan törekvése nemcsak tör
vényeinkkel ellenkezik, hanem egyenesen megtámadja magát a sanctio pragmaticát, azon állami alapszer
ződést, mit a magyar nemzet 1723-ban az uralkodó házzal kötött. 

Őseink, midőn az emiitett évben Magyarország koronájára nézve a Habsburgház nöágára is átru
házták az örökösödést, ahhoz határozott föltételeket kötöttek. Kimondották, hogy Magyarországon is 
szintúgy, mint az örökös tartományokban, az elsőszülöttség sora tartassék meg, s ennélfogva mind Magyar
országban, mind az örökös tartományokban, az uralkodó háznak ugyanazon tagját illesse a trón. Kimon
dották mind Magyarországra és a magyar korona országaira, mind az örökös tartományokra nézve együtt 
és viszonosan az elválaszthatatlan és feloszthatatlan birtoklást , mert sem III. Károly, sem Magyarország, 
sem az örökös tartományok nem akarták, hogy jövendőben a fejedelem föloszthassa gyermekei között tar
tományait, mint ez korábban gyakran és még I. Ferdinánd alatt is megtörtént. De midőn az elválaszthat-
lanság és föloszhatatlanság elvét a birtoklásra nézve megalapították, azt az országlatnak és kormányzat
nak se formájára, se lényegére ki nem terjesztették, sőt ellenkezőleg: világosan kikötötték a 2-ik czikknek 
9. szakaszában, hogy a nőágnak ekkép elfogadott örökösödésére is kiterjesztessék az 1715-ki 3-ik törvény-
czikknek rendelete, mely szerint a nemzet biztosíttatik, hogy a fejedelem Magyarországban soha másként 
országlani s kormányozni nem fog, mint az országnak alkotott és jövendőben alkotandó világos törvényei 
szerint. Kikötötték határozottan azt is, hogy a király az ország jogait, szabadságát, törvényeit köteles 
leend mindenkor megtartani, uralkodásra léptekor magát megkoronáztatni, királyi hitlevelet kiadni s a ko
ronázási hitet letenni. (Helyes!) 

A sanctio pragmatiea tehát Magyarország önállását, függetlenségét világosan fönntartotta, a nem
zet ezen jogához minden időben szorosan ragaszkodott, s ezen föltétel mellett szállott a magyar korona 
minden magyar királyra, ki a sanctio pragmaticának megkötése óta Magyarország trónjára lépett. Csak II. 
József császár volt III. Károly maradékai közöl, ki magát meg nem koronáztatta s uralkodott absolut ha
talommal, de Magyarország törvényes királyának soha el nem ismertetett, s nemcsak törvényhozási s köz
igazgatási rendeletei, miket élte végnapjaiban maga is visszavont, hanem a magánosok részére kiadott ado
mánylevelei s privilégiumai is, törvény által érvényteleneknek nyilváníttattak, mint ezt az 1790. évi 32. 
törvényczikkely bizonyítja. (Átalános helyeslés.) 

Képv, ház napi, I, köt, * 7 
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Mária Terézia volt az első magyar király, ki a sanctio pragmatiea erejénél fogva lépett Magyaror
szág trónjára. Az ö trónralépte által lépett tehát a sanctio pragmatiea legelőször életbe, és midőn a magyar-
trónt elfoglalta, pontosan teljesítette is azon föltételeket, mikhez örökösödési joga kötve volt, kiadta a ki
rályi hitlevelet, letette a koronázási esküt, sőt az 1741-i8-ik t. czikkelyben tíjra biztosította Magyarországot, 
hogy az orszá°-jogait, szabadságát, törvényeit szentül megtartja s ünnepélyesen kijelentette, hogy Magyar
ország az örökös tartományok módja szerint soha sem fog kormányoztatni. 

A második magyar király II. Leopold, ki bátyjának, a meg nem koronázott II, Józsefnek halála után 
lépett trónra, kiadván koronázásakor a királyi hitlevelet s letévén a koronázási esküt, azonfelül egy külön 
t. czikkben Magyarország önállását és függetlenségét még részletesebben biztosította. Ugyanis az 1790-ki 
10-ikt.czikkben világosan elismeri, hogy : „ámbár az uralkodóház nöágának az 1723: 1. és 2. t, czikkekben 
Magyarországra nézve megállapított örökösödése ugyanazon fejedelmet illeti, kit a megállapított örökö
södési rend szerint az elválaszthatlanul és eloszthatlanul bírandó örökös tartományokban illet az uralkodás, 
Magyarország mindazáltal szabad ország s egész országlási formájára nézve független és semmi más or
szágnak, vagy népnek lekötve nincs, hanem saját önállással s alkotmánynyal bír s abban a király csak az 
országnak saját törvényei szerint, nem pedig a többi tartományok módjára országolhat és kormányozhat." 
És egy másik törvényben az 1790-ik évi 12-ik czikkben elismeri azt i s : „hogy Magyarországban a törvények 
alkotásának, eltörlésének s magyarázásának joga a törvényesen koronázott királyt és az ország gyűlésére 
törvényesen összesereglett országos rendeket közösen illeti, s ezen jogot az országgyűlésen kivül gyako
rolni nem lehet. A végrehajtó hatalmat pedig Ö Felsége csak a törvények értelmében gyakorolhatja." -
A törvények ezen szavai s a fejedelemnek ily határozottan világos elismerése után lehet-e Magyarország
nak alkotmányos önállásán kételkedni? (Atalános helyeslés.) 

Első Ferencz, ki édes atyja után a magyar koronát öröklötté, nemcsak a királyi hitlevélben bizto
sította a nemzet jogainak, szabadságának s törvényeinek megtartását, hanem későbben is, uralkodásának 
33. évében, az 1825. évi 3-ik törvényezikkelyben ujabban kijelentette, hogy a fönnemlitett 1790. évi 10-ik 
törvényezikk rendeletét szorosan meg fogja tartani s nyiltan elismerte, hogy az adó- és katonaállitás kér
déseit az országgyűléstől elvonni s az országgyülésileg megajánlott adót országgyűlésen kivül soha semmi 
szin alatt fölemelni nem lehet. 

Hasonló biztosításokat adott a nemzetnek V. Ferdinánd is királyi hitlevelében, sőt még bővebbeket 
azon törvényekben, miket 1848-ban szentesitelt. 

A sanctio pragmatiea nem egyszerű törvény, nem egyszerű diploma, nem oktroyrozott adomány vagy 
igéret, hanem kölcsönös egyezkedés folytán kötött alapszerződés, melyben egyrészről őseink a habsburgi 
ház nöágának javára ünnepélyesen lemondottak azon jogról, hogy a habsburgi ház fiágának kihaltával sza. 
badon választhassák királyukat, másrészről pedig III. Károly, ki a nemzet ezen szabadválasztási jogát 
1715-ben is a 3-ik t.-czikkben nyiltan elismerte, a nemzet részéről kikötött föltételek teljesítését, az ország 
önállásának, függetlenségének, jogainak, szabadságának, törvényeinek fönntartását ígérte. Az ekkép szabad 
egyezkedés mellett kötött kétoldalú alapszerződés teljes erejében s minden föltételeivel együtt életbelé
pett, minden azután következett koronás királyok által megtartatott, az abban foglalt biztositások ujab
ban s részletesebben ismételtettek sa jogszerűen kötött szerződést jogszerű gyakorlat szentesitette. Lehet-e, 
szabad-e most azon szerződést egyoldalulag megszegni, s a nemzettől követelni azon kötelezettséget, n i 
abban foglaltatik, de a kötelezettség föltételeit mellőzni, vagy hiányosan és csak némely részben teljesíteni? 
(Helyes!) 

Midőn egyrészről mind a sanctio pragmaticában, mind egyéb törvényeinkben ily világosan ki van 
fejezve a közöttünk és az örökös tartományok között létező azon törvényes kapocs, mi az uralkodó ház 
ugyanazonosságában áll, vagyis a personalunio, ennél szorosabb kapcsolatnak, a valóságos realunionak nyoma 
törvényeinkben nincs ; (Helyes!) sőt a fölhozottak kétségtelenné teszik, hogy realunio közöttünk és közöt-
tök nem is létezett, s azt létrehozni Magyarországnak szándéka soha nem volt. (Helyes!) 

Világos ez Magyarország és az örökös tartományok közjogi helyzetének természetéből is. Ha 
1723-ban a sanctio pragmatiea meg nem köttetik, III. Károlynak 1740-ben történt halálával, minthogy 
benne a habsburgi ház fiága kihalt, Magyarország szabadon választhatta volna királyát s ekkor nem lett 
volna lehetetlen, sőt tekintve a nagy befolyást, melyet azon korban Francziaország gyakorlott az európai 
politikára, és tekintve Nagy Fridrik személyességének hatását , tekintve azt is, hogy mind a franczia ud
varnak, mind Nagy Fridriknek érdekében volt az ausztriai házat gyengíteni, nem lett volna valószínűtlen, 
hogy nem Mária Therézia, hanem más választassák Magyarország királyának. (Helyes !) Ez esetben Magyar
országnak külön királya levén, a birodalom ugy, mint most van, nem is alakulhatott volna. (Helyes!) 

És ha bármikor megtörténnék, mi, ha talán a közel jövőben nem valószínű is, mégsem lehetetlen, 
hogy a most uralkodó háznöágában is kihal, Magyarország királyválasztási joga a sanctio pragmatiea értel
mében a nemzetre ismét visszaszállaad, s ha akkor Magyarország külön királyt választ, fölbomlik azon 
állam, melynek egységét az osztrák államférfiak Magyarország önállásának megsemmisítésével akarják 
most létrehozni. Fölbomlik erőszak nélkül, jogszerűen, fölbomlik azért, mert az egyetlen kapocs, az ural
kodóháznak ugyanazonossága megszűnt. Pedig ha léteznék ezenkívül más kapocs is közöttünk és közöttük 
az még fennmaradván, az egész államot összetartaná; valamint például Anglia, Skóczia és Iríand között 
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nem szűnnék meg a kapcsolat az uralkodó ház kihaltával, mert azok nem personal-, hanem realunioban 
vannak egymással. 

Megemlítünk még egy körülményt, mi világosan arra mutat, hogy Magyarország és az örökös tar
tományok között országlás ós kormányzat tekintetében realanio nem létezett s nem létezhetik. Magyar
ország törvényei szerint a kiskorú magyar király gyámja — az ország nádora; határozottan kimondja ezt 
a nádori hivatalról 1485-ben alkotott törvények második czikke, melyet az 1681- 1-sö t.ezikk, az 1715. 5-ik 
törv. czikk és a sanctio pragmatica megkötése után is az 1741. l l . t cz . és 1790. 5-ik tczikkek ujabban meg
erősítettek. Ellenben az örökös tartományokban a kiskorú fejedelem gyámsága annak legközebbi atyai 
rokonát illeti. A fejedelem kiskorúsága esetében tehát törvény szerint Magyarországban is más , az örökös 
tartományokban is más áll az országlás és kormányzat legmagasabb fokán. Lehet-e oly országok között, 
melyekben az országlás és kormányzat mind személyzetre, mind rendszerre és formára nézve egymástól 
annyira különböző, más és szorosabb kapcsolat, mint az uralkodó ház ugyanazonossága? Képzelhető-e ily 
viszonyok között egyik vagy másik ország közjogi állásának teljes felforgatása nélkül szorosabb realunio? 
(Helyes!) 

De tekintsük az örökös tartományok politikai helyzetét, múltban és jelenben. Akkor, midőn a sanctio 
pragmatica köttetett, az örökös tartományok, a német-római birodalomhoz tartoztak, Magyarország pedig 
annak része soha nem volt. A római-német birodalom egyes országainak feudális természete annyira kü
lönböző volt Magyarországnak nem feudális, semmi más hatalomtól nem függő közjogi állásától, hogy ily 
különböző jogállású tartományok között mást, mint csupán personaluniot, létrehozni nem is lehetett volna. 

Midőn később a német-római birodalom bomladozni kezdett, ElsőFerencz 1804-ben a római császár
sági czim mellé az austriai örökös császársági czimet vette föl, de Magyarországra nézve aug. 17-én kelt 
ünnepélyes nyilatkozatában kijelentette, hogy e czim fölvétele által Magyarország jogai t , törvényeit s al
kotmányát legkevésbbé sem kívánja csorbítani, s hogy Magyarország előbbeni statusjogi állásában to
vábbra is megmarad. 

Jelenleg az austriai örökös tartományok, tagjai a német szövetségnek. (Helyes!) A szövetség iránt 
kötelezettségeik vannak, melyek terhekkel j á rnak ; a szövetség határozatai kötelező erővel bírnak, minden, 
a szövetséghez tartozó országokban. Magyarország ellenben nem tagja a német szövetségnek. A német ér
dekek, miket az osztrák tartományok védni s előmozdítani kötelesek, reánk nézve idegen érdekek. A szö
vetséges hatalom, mely az osztrák tartományokban némely tárgyakra nézve parancsoló hatalom, előttünk 
teljesen idegen. Németországnak lehet háborúja saját érdekében, határai megtámadtathatnak, és azon 
háborúban Ausztria köteles résztvenni, köteles lesz védni a megtámadott határokat. De az ö háborujok 
nem a mi háborúnk, az ö érdekeik nem a mi érdekeink, ők a mi harezainkban nem állanak mellettünk, 
nem fogják védni megtámadott határainkat, mert mi nem vagyunk a szövetség tagjai. (Atalános helyes
lés.) Ily különböző politikai helyzetű országok között lehet-e szorosabb kapcsolat, mint personal unió? 
Azon birodalmi tanácsban, melynek túlnyomó többsége a német szövetségnek épen a szövetség értelmében 
le van kötelezve, mi biztositana minket, hogy akkor, midőn a mi érdekeink és a német szövetség érdekei 
nem ugyanazok, jogaink méltányoltatni, érdekeink kiméltetni fognak? A szorosabb kapcsolat alárendelne 
minket az osztrák többségnek, söt alárendelne a reánk nézve teljesen idegen német szövetség politikájának 
is, melytől mi viszonzásul semmit sem követelhetnénk. 

Fölhozzák ellenünk, hogy a birodalom érdeke a legfőbb tekintet s annak az egyes részek kötelesek 
saját érdekeiket alárendelni. Nem vonom kétségbe ezen állítás igazságát oly birodalomra nézve, mely 
ugyanazon egy közjogi alapon áll, melynek egyes részei föltétlenül csatlakoztak egymáshoz, melyet szoro
sabb realunio köt össze. De Magyarország az uralkodó házzal szerződött, nem az örökös tartományokkal; 
(Atalános helyeslés.) szerződött az örökösödés fölött, nem valamely szorosabb közjogi kapcsolat fölött sőt 
még azon szerződésben is kikötötte független önállásának biztosítását. Ezen szerződést kész leend Ma
gyarország mindenkor megtartani, de azt megváltoztatni és helyébe szorosabbat állítani, magát az örökös 
tartományok érdekeinek lekötni, s ezáltal alkotmányos önállásáról lemondani, szándéka bizonyosan nincs, 
és nem is lehet. (Helyes.) Számtalan jogviszony létezik mind a köz- mind a magánjog körében, mi az egyik 
vagy másik félnek alkalmatlan; de ha minden ilyen jogviszonyt föl lehetne forgatni, mert az egyik félnek 
érdekei annak megváltoztatását kívánják, s kivált ha föl lehetne forgatni olyképen, hogy az egyik fél tartsa 
meg, a mire kötelezte magát, a másik azonban nem teljesiti a kikötött föltételeket, mert azok neki ter
hesek, ugy sem a törvény, sem a szerződések nem nyújtanának biztosítást, hanem egyedül az erő volna a 
jognak mértéke. (Atalános helyeslés.) 

És ha tekintjük Svéczia és Norvégia példáját, láthatjuk, hogy két állam csupán personalunío mel
lett is megállhat egymással; s mi, kik az örökös tartományokkal hasonlóul personalunío mellett ugyanazon 
uralkodó ház alatt állunk, közjogilag egymástól függetlenül miért ne állhatnánk meg testvérileg egymás 
mellett, ha egymás jogait és érdekeit kölcsönösen tiszteletben tartjuk ? Midőn mi Magyarország alkotmá
nyos önállását, függetlenségét a hatalom szava ellen védjük, midőn óvakodunk azon szorosabb kapcsolat
tól, melyet alkotmányunk némi visszaállításának föltétele gyanánt akarnak reánk kényszeríteni, nem kí
vánunk ellenségesen föllépni az örökös tartományok alkotmányos népei ellen. — Nem akarjuk mi a biro
dalom fönnállását veszélyeztetni s készek vagyunk azt, a mit tennünk szabad, s mit önállásunk és alkot -
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mányos jogaink sérelme nélkül tehetünk, a törvényszabta szigorú kötelezettség mértékén tul is, méltá
nyosság alapján politikai tekintetekből megtenni, hogy azon súlyos terhek alatt, miket az eddig fönállott 
absolut rendszer fonák eljárása összehalmozott, az ö jólétük s azzal együtt a miénk is össze ne roskadjon s 
a lefolyt nehéz idők káros következései róluk és rólunk elhárittassanak. De csak mint önálló független 
szabad ország akarunk velők, mint önálló független szabad országokkal érintkezni; csak ezen utón fogjuk 
érdekeinket s az ö érdekeiket összhangzásba hozhatni s határozottan visszautasítunk minden alárendelt
séget, minden egybeolvadást akár a törvényhozás, akár a kormányzat terén, mert ez önnállásunk föláldo-
zása volna, mit tennünk merőben lehetetlen. (Helyes! helyes! éljen!) 

Szükségesnek látjuk tehát ünnepélyesen kijelenteni, hogy mi az országnak állami alapszerződés ál
tal, törvények által, királyi hitlevelek, koronázási eskük által biztosított alkotmányos önállóságát s 
törvényes függetlenségét semmi tekinteteknek, semmi érdekeknek föl nem áldozhatjuk s ragaszkodunk 
ahhoz, mint nemzeti létünk alapföltételéhez. (Helyes!) Ugyanazért meg nem egyezhetünk abban, hogy a 
közadónak s katonaállitásnak kérdései a magyar országgyűléstől bármi részben elvonassanak. (Helyes!) 
A törvényhozási jogot, valamint mi nem kívánjuk más országokra nézve semmi részben gyakorolni, ugy 
Magyarországra nézve azt a magyar királyon kivül senkivel mással meg nem oszthatjuk ; Magyarország 
kormányzatát s közigazgatását a magyar királyon kivül senkitől mástól függővé nem tehetjük s azt más 
országok kormányzatával nem egyesíthetjük ; (Helyes!) nem akarunk tehát sem a birodalmi tanácsban, 
sem valamely birodalmi népképviseletben részt venni, s annak rendelkező hatalmát Magyarország ügyei 
fölött el nem ismerjük (Helyes!) s az örökös tartományok alkotmányos népeivel csak ugy, mint önálló 
szabad nemzet, más önálló szabad nemzettel, függetlenségünk teljes megóvása mellett, vagyunk hajlandók 
esetenkint érintkezni. (Átalános helyeslés.) 

Másik lényeges tárgy, mire nézve azonnal fölszólalni kötelességünk, az országgyűlésnek kiegészi-
ése. (Halljuk!) 

Sem Erdély, sem Horvát- és Tótország, sem a Határőrvidék, sem Fiume és a Tengermellék közöt
tünk képviselve nincsenek, mert az országgyűlésre meg nem hivattak ; pedig ezek is kiegészítő részei az 
országgyűlésnek s a törvények világos rendelete szerint meghívandók lettek volna. (Helyes!) 

A sanctio pragmatica, a királyi hitlevelek s fejedelmi eskük határozottan kimondják, hogy az or
szág integritása mindenkor sértetlenül fönntartandó. De az integritás nemcsak abból áll, hogy az ország 
területéből semmi el ne szakíttassék, hanem az a politikai integritást is magában foglalja; midőn tehát a 
végrehajtó hatalom lehetetlenné teszi, hogy az országnak valamely része, vagy a magyar koronához tar
tozó valamely ország alkotmányszerüleg résztvehessen az ország legfontosabb politikai működésében s 
együtt gyakorolhassa a törvényhozás jogát : az ország politikai integritása van megsértve. 

A múlt idők szomorú eseményei káros félreértéseket idéztek elő közöttünk és nem magyar nemze
tiségű polgártársaink között. Ezen polgártársainknak nemzetiségük érdekében és Horvátországnak közjogi ál
lása érdekében is követeléseik vannak, miket ignorálnunk nem lehet, de nem is akarunk. El vagyunk ha
tározva mindent elkövetni, hogy a félreértések elhárittassanak s teszünk, mit az ország szétdarabolása s 
önállásának föláldozása nélkül tehetünk, hogy a honnak minden nemzetiségű polgárai érdekben s érze
lemben összeforrjanak. (Átalános helyeslés.) Óhajtjuk törvényeink azon rendeleteit, mik ereszben akadályul 
szolgálhatnak, közös érdekeink szerint méltányosság alapján módosítani; s hogy ezt eszközölhessük, múlha
tatlanul szükséges az országgyűlésnek mielőbbi kiegészítése. 

Erdélynek haladék nélküli meghívását s megjelenhet és ét semmi sem gátolja. Erdélynek egyesü
lése Magyarországgal 1848-dik évben törvényesen létrejött , és pedig a két országnak közös óhajtása foly
tán, melyet mind a magyar, mind az erdélyi országgyűlés ünnepélyesen s egyhangúlag kijelentett. Mind 

• Magyaroszágnak, mind Erdélynek ezen egyesülés iránt hozott törvényei Ö Felsége által szentesíttetvén, 
azonnal végre is hajtattak. — Akkor, midőn ez alkotmányosság félretételével absolut rendszer lépett a 
szabadság helyébe, Erdély, Magyarországtól közigazgatás tekintetében ismét külön választatott ; most 
azonban, midőn Ö Felsége az absolut rendszert megszüntette, okvetetlen meg kell szünniök azon rendszer 
jogtalan következményeinek is. Azon törvények tehát, melyek Erdélyt Magyarországgal egyesitették, s 
miket az absolut hatalom ideiglenesen mellőzött, de meg nem semmisíthetett} az alkotmányosság elvének 
kimondásával szükségkép életbe léptek ismét, s az egyesülést újra kérdésbe vonni, a fölött újra határozni, 
és ezáltal a kedélyek nyugalmát fölzaklatni nemcsak törvényszegés, hanem káros politikai tévedés is volna, 
A tettleges egyesülésnek minélelébbi végrehajtását pedig megtagadta nem annyi volna, mint Erdélyt nem 
egyesíteni Magyarországgal, hanem annyi, mint Magyarországtól valósággal elszakasztani, és ez a sanctio 
pragmaticával merőben ellenkezik. (Helyes!) 

Hiszszük, hogy Erdélynek nem-magyar nemzetiségű polgárai sem fogják koczkáztatva látni az egye
sülés által nemzeti érdekeiket, mert megnyugvást és teljes biztosítást fognak találni azokban, miket mi 
más nemzetiségű polgártársaink irányában határozni s tenni fogunk. (Ugy van! Helyes! Pihenjen!) 

A mi Horvátországot illeti, nem követeljük mi , hogy az ö kisebb számú képviselőik ellenében a 
mi nagyobb számunk határozzon az általok netalán előadandó követelések s föltételek fölött. Horvátor 
szag saját teritoriummal bir, külön állása van, s nem volt soha kebelezve Magyarországba, hanem kapcso
latban állott velünk és társunk volt, ki j ogainkban s kötelességeinkben, szerencsénkben s bajainkban osztozott. 
Ha tehát most Horvátország mint ország akar résztvenni törvényhozásunkban, ha előbb tisztába akar jönni 
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velünk azon föltételekre nézve, mik mellett közjogi állását Magyarországgal kész összekötni, ha erre nézve 
ugy akar velünk értekezni, mint nemzet nemzettel, nem fogjuk azt visszautasítani ; csak azt kívánjuk, 
hogy Horvátország ne gátoltassék, miszerint küldötteit országgyűlésünkhöz küldhesse, s ezáltal nekünk 
is, nekiek is mód és alkalom nyujtassék az érintkezést közjogi alapon megkezdhetni. 

Mindaddig, míg azok, kik törvény szerint az országgyűlésre meghívandók, meghíva nem lesznek, 
mi az országgyűlést kiegészítettnek nem tekinthetjük, s törvények alkotásába és koronázási egyezkedé
sekbe nem bocsátkozhatunk. (Atalános helyeslés.) 

Azt sem szabad első felszólalásunkban elhallgatnunk, hogy legfontosabb alaptörvényeink, különö
sen az 1848-ki lényeges közjogi törvények, hatályon kivül tétettek. Parlamentáris kormányunk, felelős 
minisztériumunk most sincs. Esküdtszóki eljárással párosult sajtótörvényünk vissza nem állíttatott. Vilá
gos törvényeink ellenére a közadó országgyűlésen kivül absolut hatalommal állapíttatott meg, törvénye
inkben ismeretlen s a nemzet által soha el nem fogadott indirect adók hozattak be , mind a törvény ellen 
megállapított direct adó, mind a jogtalanul behozott indirect adók még most is jogtalanul követeltetnek, 
(Ugyvan! Zúgás.) sőt hogy az absolut rendszernek ígért megszüntetése iránt hitünk végkép elenyészszék, s 
remény és bizalom keblünkben újra föl se éledhessenek, keserű gúny gyanánt (Ugyvan! Igaz!) most leg
újabban oly rendeletet adott ki az alkotmány ellenes absolut hatalom, miszerint a törvénytelen adó fegy
veres erőszakkal is behajtatik. (Zúgás. Zaj.) És ez azon pillanatban történik, midőn a fejedelem által össze
hívott országgyűlés együtt, van s a nemzettől az követeltetik, hogy teljesítse a sanctio pragmatica. sze
rinti kötelezettségét és koronázzon, (Zúgás. Halljuk!) holott másrészről az ezen kötelezettséggel viszonos 
föltételek teljesítésére nézve még csak komoly szándék sem mutatkozik. (Atalános helyeslés és hosszas 
éljenzés.) Nem csudálom, hogy az absolut hatalom, midőn alkotmányunkat félretette, fölfüggesztette egy
szersmind ezen törvényeket is, mert parlamentaris kormány, esküdtszékkel párosult sajtószabadság 
és a nemzetnek azon sarkalatos joga, miszerint országgyűlésen kivül semmiféle közadót kivetni 
9 behajtani nem lehet, egyenes ellentétben vannak az absolut rendszerrel. De miután ö Felsége az absolut 
hatalomról ünnepélyesen lemondott, és az alkotmányosság ösvényére tér t > az absolut hatalom által föl
függesztett törvényeknek tettleg ismét vissza kell állani teljes erejökben. (Ugy van!) 

Szentesitett törvényeket csak azon hatalom függeszthet föl, mely azokat alkotta. (Ugy van!) Alkot
mányos országban csak az összes törvényhozás alkothat törvényeket, azokat tehát egyoldalú hatalommal 
fölfüggeszteni, vagy a mit az absolut hatalom, mint rendszerével össze nem férőt, hatályon kivül tett. azt 
alkotmányosság mellett is függőben tartani, ellenkezik az alkotmányosság fogalmával. (Helyesl Igaz!) 

A sanctio pragmaticának egyik világos föltétele az, hogy a király minden országgyülésileg alkotott 
törvényeket megtartson. Törvényeink, miket az absolut rendszer fölfüggesztett, rendes törvényhozás 
utján lőnek alkotva és szentesítve, s mig azok megváltoztatásába a nemzet bele nem egyezik, kötelező tör
vények maradnak, miket hatályon kivül helyezni s függőben tartani annyi, mint a sanctio pragmatica vi
lágos föltételeit megszegni. (Helyes!) 

Parlamentáris kormány, felelős-minisztérium, esküdtszéki eljárással párosult sajtószabadság és az 
adó meghatározásának joga az alkotmányos szabadságnak legerősebb biztosítékai. Nekünk ezen biztosíté
kokat megadták szentesitett törvényeink, s mi azoknak megszüntetésében, vagy bármi korlátozásában 
soha meg nem egyezünk, és azoknak ideiglenes fölfüggesztését is az alkotmányosság felfüggesztésének, sőt 
minden alkotmányosság megtagadásának kell tekintenünk. 

Mi teljes jogegyenlőség alapján akarjuk kifejteni s biztosítani alkotmányos életünket. Akarjuk, 
hogy a polgári jogok teljes élvezetére nézve sem vallás, sem nemzetiség a hon polgárai között különbsé
get ne tegyen, s törvényeink mindazon rendeleteit, mik a teljes jogegyenlőséget korlátozzák, még ezen or
szággyűlésen óhajtjuk az igazság, méltányosság kivánalmihoz alkalmazva, módosítani. (Atalános helyeslés.) 
De ha felfüggesztett törvényeink teljes erejökben tettleg vissza nem állíttatnak, s a jogtalan felfüggesztésnek 
minden mégfönnálló következményei azonnal el nem töröltetnek, a nemzet, mely most megvan fosztva alkot
mányos szabadságának minden biztositékától, nembocsátkozhatik semmi ujabb törvényalkotási értekezle
tekbe, semmi egyezkedésekbe, mert miként s mi czélból alkosson ujabb törvényeket, ir.idön azt látja, hogy 
egj7oldalú hatalommal felfüggesztett alaptörvényeinek hatálya még akkor is függőben tartatik, midőn a 
fejedelem a nemzet képviselőit összehívta, hogy alkotmányos működésüket ismét megkezdjék. (Atalános 
helyeslés.) Jelentsük ki tehá t , hogy az absolut rendszer által hatályon kivül tett s még most is függőben 
tartott törvényeinknek tüsténti teljes visszaállítását s az absolut rendszer által jogtalanul behozott s még 
tettleg fönnálló minden törvény-ellenes intézkedéseknek, törvénytelenül kivetett terheknek, s azok jogtalan 
behajtásának azonnali megszüntetését határozottan sürgetjük. 

Föl kell szólalnunk azon velünk közlött okiratokra nézve is, mik Ö Felségének V. Ferdinándnak, 
a trónról még 1848-ban történt lemondását tárgyazzák. (Halljuk!) Midőn Ü Felsége V. Ferdinánd 1848. 
december 2-kán a császári koronáról lemondott, nem adott ki külön okiratot aziránt, hogy a magyar 
koronáról is lemond ; lemondásáról Magyarországot külön nem is értesítette, (ügy van!) A lemondási ok
irat tehát, magyar közjogi szempontból, formájára nézve hiányos, mert Magyarország soha nem volt az 
osztrák császárságba beleolvadt provinczia ; külön koronával, külön alkotmányos önállással bir, 
s a magyar király csak a nemzet tudtával és hozzájárulásával mondhatott volna le a magyar trónról. 
(Helyes!) 

Képv. ház napi. I. köt. "° 
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Mi tehát ünnepélyesen tiltakozunk a december 2-diki lemondásnak átalánosságából vonható azon 
következtetés ellen, mintha Magyarország az ausztriai császárság provincziája volna ; s ragaszkodván al
kotmányos önállásunkhoz, tiltakozunk az ellen is , hogy azon lemondás a nemzet tudta és hozzájárulása 
nélkül történt. De miután az csakugyan tettleg s változhatlanúl megtörtént, mi az ország jogainak jövendő 
biztosítása végett azt kívánjuk : eszközölje Ö Felsége, hogy e formahiány utólagos pótlása tekintetéből 
V. Ferdinánd Ö Felsége egy oly okiratot, mely egyenesen Magyarországhoz legyen intézve, s melyben ő 
Felsége V. Ferdinánd az országgyűlést értesítse, hogy ö már 1848-dik évi december 2-án a magyar koro
náról is valósággal lemondott. Eszközöljön továbbá Ö Felsége Ferencz-Károly ő Fenségétől is egy hason
lóul Magyarországhoz intézett értesítést arról, hogy Ö Fensége is már 1848-ban lemondott azon örökösö
dési jogáról, mely öt Ö Felségének V. Ferdinándnak trónróli lemondása után a sanctio pragmatica értel
mében illette volna. 

Mi ezen okiratokat annak idejében országgyülésileg fogjuk tárgyalni, sőt azokat törvénybe is kí
vánjuk iktatni, hogy legalább utólagosan pótoltassék az, a minek jogszerüleg előlegesen kellett volna meg
történni s jogaink jövendő biztosítására ünnepélyes óvásunknak s az ország utólagos hozzájárulásának 
magában a törvényben is nyoma legyen. 

Több honfitársaink tartózkodnak idegen földön, politikai vádakjfolytán száműzve a hazából. (Hall
juk !) Többen még most is börtönben sinlödnek. Ugyanazon absolut rendszer száműzte őket, mely a mi 
alkotmányos szabadságunkat elnyomta. Idegen bíróságok á l ta l , idegen törvények szerint lettek politikai 
vádak miatt elitélve s elitéltetésök az akkor behozott absolut rendszernek volt következménye. De 
ha ezen absolut rendszer megszűnt, ha annak helyébe most az alkotmányosság lép, lehet-e azon megszűnt 
rendszernek következményeit most az alkotmányosság mellett is fönntartani ? 

Mi tehát az említett ítéleteknek minden még fönlevö következményeit az alkotmányosság vissza 
állításával megférhetleneknek s ennél fogva megszűntéknek tekintjük s mindaddig, mig politikai okokból 
száműzött honfitársaink visszatérhetésének minden tettleges akadálya el nem lesz hárítva, a letartóztatot
tak szabadon nem bocsáttatnak, az elkobzott javak vissza nem adatnak, hitünk s bizalmunk nem lesz az 
absolut rendszer megszüntetésében és az alkotmányosság visszaállításában; e hit és bizalom nélkül pedig 
sikeres tanácskozásaink lehetetlenek. (Atalános helyeslés.) 

Az uralkodás végczélja nem lehet a hatalom nagysága. A hatalom csak eszköz; végezel a népek, 
boldogítása (Helyes.) Ha a fejedelem,, ki egykor a hatalom absolut rendszerét hitte legbiztosabb eszköz
nek arra, hogy népeit boldogítsa, tizenkét évi tapasztalás folytán meggyőződött, miszerint ez utón czélt 
érni nem lehet s ezen meggyőződésből az alkotmányosság ösvényére lépett; ha a fejedelem el van hatá
rozva, ingatlanul megmaradni ezen ösvényen, ha a fejedelem azt akarja, hogy a hitnek és bizalomnak meg
szaggatott gyökerei ujabb szálakat hajtsanak, méltánylani fogja teljes mértékben mindezeket. 

A magyar király csak koronázás által lesz törvényes magyar király, a koronázásnak pedig törvény
szabta föltételei vannak, miknek előleges teljesítése múlhatatlanul szükséges. Alkotmányos önállásunk 
sértetlen fönntartása, az országnak területi s politikai integritása, az országgyűlésnek kiegészítése, alap
törvényeink tökéletes visszaállítása, parlamentaris kormányunk s felelős minisztériumunk isméti életbe 
léptetése s az absolut rendszer minden még fönnlevő következményeinek megszüntetése oly elő
leges föltételek, miknek teljesítése nélkül tanácskozás és egyezkedés lehetlenek! (Atalános helyeslés, 
éljenzés; pihenjen!) 

Eln'ók : Talán szünetelhetnénk öt perczig. (Helyes!) 
Az öt pereznyi szünet eltelte után. 
Elnök : Deák Ferencz ur folytatni kívánja beszédét. (Halljuk.) 
Deák Ferencz: Ezek azok, miket ezen első felszólalásunkban elmondani óhajtok. Áttérek most 

azon kérdésre : kinek mondjuk el mindezeket? 
Véleményem erre nézve az, hogy a mit mondanunk kell s mondani akarunk , mondjuk el annak, 

ki az országgyűlést összehívta s kinek összehívása nélkül most együtt nem tanácskoznánk; annak, ki a fe
jedelmi hatalmat tettleg gyakorolja. Ö Felségének, Ferencz Józsefnek. Ha valaki azt hiszi, hogy mi nem 
a fejedelem meghívása következtében jöttünk össze, hanem, mert a meghívó levelekből értesültünk, misze
rint összejövetelünket erőszakkal nem fogják gátolni, nézetem szerint tévedésben van. Magyar országgyű
lés önmagától soha össze nem j ő , azt mindig vagy a fejedelem hivja össze, vagy az, kit a törvény e joggal 
felruházott. 1790-ben, a koronázási oklevél készítésénél, javaslatba hozta az országos küldöttség, hogy a 
hitlevélbe iktattassék, miszerint az országgyűlés minden harmadik évben május 1-sö napján Pesten, meg
hívás nélkül is összejöjön; de ezen javaslatot maguk az ország rendéi elvetették annálfogva, mert az or
szággyűlésnek összehívását fejedelmi jognak tartották. Az 1848. évi 4-ik czikkely is azt rendeli, hogy a 
Pesten tartandó évenkinti országgyűlést O Felsége hivja össze. — Voltak ugyan történelmünk régiebb ko
rában rendes összehívás nélküli összejövetelek is , melyek közügyek fölött tanácskoztak s határoztak, de 
azokat a nemzet országgyűléseknek el nem ismerte, határozataikat törvényeknek nem tekintette, s az ily 
gyülekezetek néha szomoní emléket hagytak maguk után. 

A tettleg fönnálló hatalom tizenkét évvel ezelőtt, alkotmányunk mellőzésével, absolut rendszert 
hozott be Magyarországba is. Tizenkét év múlva keserű tapasztalások után, meggyőződött rendszere ío-
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nákságáról s az alkotmányosság ösvényére tépett, de föltételekhez kötötte az alkotmányosság visszaállítá
sát. Mi a föltételeket el nem fogadhattuk, de a tért, mi az alkotmányosságnak a közigazgatás körében meg
nyílt, azonnal elfoglaltuk s országgyűlést kívántunk, mint az alkotmányosság első postulatumát. Nem azt 
sürgettük, hogy a nemzet képviselőinek összejöhetése ne gátoltassék, hanem azt, hogy az országgyűlés 
összehivassák. 

Midőn hónapok múlva az országgyűlés összehivatott, a választó-kerületek, melyek minket képvise-
lökül megválasztottak, nem azt mondották: „Nincs már tettleges akadály, mely az összejöhek'st gátolná, 
jöjjetek össze s tanácskozzatok I" hanem határozottan azon országgyűlésre küldöttek, mely a fejedelem ne
vében april 2-ra hivatott össze. Mi összejöttünk, mint országgyűlés akarnánk működni s azt látjuk, hogy 
kiegészítve nem vagyunk, mert nincsenek meghíva mindazok, kiknek meghívását a törvény parancsolja, 
Ki előtt mondjuk el tehát, hogy ez törvénytelenség, kitől követeljük a meg nem hívottaknak törvényszabta 
meghívását s az országgyűlésnek kiegészítését ? Kétségtelenül attól, ki minket meghívott s azokat meg
hívni elmulasztotta ; kinek egyedül van tettleg hatalma utólagos meghívás által pótolni a hiányt , kinek 
meghívása nélkül mi sem volnánk most együtt, s azok sem fognak valószínűleg megjelenhetni. 

Mi szükségesnek látjuk alkotmányos önállásunk megtámadása ellen fölszólalni s kijelenteni, hogy 
a birodalmi tanácsban részt venni nem fogunk, szükségesnek látjuk kimondani, hogy a magyar király csak 
koronázás által lesz törvényes király, a koronázásnak pedig föltételei vannak, miket előbb okvetlen telje
síteni kell. (Helyes!) Ki akarjuk mondani, hogy a parlamentáris kormánynak felelős minisztérium
nak életbeléptetése, fölfüggesztett közjogi törvényeink teljes visszaállítása oly föltételek, mik nélkül to
vábbi egyezkedésekbe nem ereszkedhetünk. (Ugy van! Igaz!) 

És kinek mondjuk meg mindezeket? Kétségkívül azon tettleg fennálló hatalomnak, mely alkotmá
nyos önállásunkat megtámadta, midőn leglényegesb alkotmányos jogainkat a birodalmi tanácsra akarta 
átruházni. Annak, ki alaptörvényeinket felfüggesztette, és függőben tartja; ki a felelős minisztériumot is
mét fölállitani mindeddig elmulasztotta; annak, ki egyedül bir tettleg hatalommal az alkotmányosság 
mindezen postulatumait teljesíteni. 

Tudjuk, érezzük, hogy abnormis helyzetben vagyunk. A nemzet óhajt ezen abnormis helyzetből 
békés utón kivergődni, s ha mindezeket csak magunk között panaszoljuk el , de azzal, ki egye
dül képes az abnormis helyzetet törvényessé átváltoztatni, még csak szóba sem állunk (Helyes!) s a 
békés orvoslásnak még csak megkezdhetését sem kisértjük meg, azt hiszem, nem cselekszünk a haza 
érdekében. 

Nem ismeretlen előttem némelyeknek azon ellenvetése, hogy miután Ö Felsége V. Ferdinánd 1848. 
dec. 2-dikán csak az ausztriai császári koronáról mondott l e , s a levélben Magyarország külön megem
lítve nincs, e lemondás Magyarországra ki nem terjedhetvén, Ö Felsége Ferencz József a magyar trónra 
nézve még nem valóságos koronaörökös, s igy az ország véle fölirat által közvetlen érintkezésbe nem te
heti magát. 

Ha érdekünkben volna, helyzetünket ujabb bonyodalmakkal nehezíteni, azt e téren egy időre köny-
nyen tehetnénk, mert magyar közjogi szempontból a lemondás formájában csakugyan hiányos. 

De vizsgáljuk elfogultság nélkül: mi czélt, mi hasznot érünk el a honra nézve, ha e formahiány 
miatt előre határozottan lehetetlenné teszünk minden érintkezést a fönnálló hatalommal ? 

Senki, úgy hiszem, kételkedni nem fog azon, hogy Ö Felsége V. Ferdinánd, midőn a császári koro
náról lemondott, azzal együtt Magyarország koronájáról is le akart mondani. Kétségtelen az is, hogy ezen 
szándékát tettleg Magyarországra is végrehajtotta, s nem gondolom, hogy valaki lehetőnek tartsa, misze
rint V. Ferdinánd a magyar trónt ismét elfoglalja. A sanctio pragmatica tehát Ö Fenségének Ferencz Ká
rolynak s ennek lemondásával Ö Felségének Ferencz Józsefnek nyitotta meg a magyar koronára nézve is 
az örökösödést. Ha mi azt jelentenénk ki, hogy V. Ferdinánd lemondása az emiitett formahiány miatt ér
vénytelen Magyarországra, de érvényes az örökös tartományokra, egyenes összeütközésbe jönénk a sanctio 
pragmaticával, mely határozottan azt mondja : hogy az örökösödésnek megállapított elsőszülöttségi rendje 
szerint, mind Magyarországban, mind az örökös tartományokban ugyanazon egy fejedelmet illeti az ural
kodás. Ha pedig a sanctio pragmatica fönemlitett rendelete nyomán azt akarnánk vitatni, hogy mivel a 
lemondás formahiány miatt Magyarországra nézve érvénytelen, az örökös tartományokban pedig más feje
delem nem lehet, mint ki a sanctio pragmatica értelmében Magyarországban uralkodik, érvénytelen az az 
örökös tartományokra nézve is : összeütközésbe jönénk az örökös tartományok kétségtelen jogaival és az 
európai diplomatiával, mely V. Ferdinándnak lemondását és Ö Felségének Ferencz Józsefnek a császári 
trónra léptét ünnepélyesen elismei'te, s vele mint osztrák császárral szerződéseket, szövetségeket, békeal
kukat kötött. 

A helyett tehát, hogy a lemondás érvénytelensége s annak közjogi következései fölött helyzetün
ket nehezítő, de positiv czélra nem vezető vitatkozásokba bocsátkoznánk: czélszerűbb leend a már megtör
tént s többé meg nem másítható lemondásnak formahiányát következményeiben az ország jogaira nézve 
kártalanná tennünk oly módon, mint azt felolvasott javaslatomban előadtam. 

Némelyek azon véleményben vannak , hogy miután a magyar király csak a koronázás által lesz az 
28* r<2 
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országnak törvényes királya, Ö Felsége Ferencz József pedig megkoronázva nincsen, az országgyűlés 
őhozzá, mint nemkoronázott királyhoz egyenes és közvetlen felszólalást nem intézhet. Nem osztom ezen 
nézetet a magyar közjog folytonos gyakorlatánál fogva. 

Három század óta csak négy fejedelem lépett a magyar trónra, ki nem elődjének uralkodása alatt 
lön megkoronázva. Il-dik Mátyás, testvérének Rudolfnak lemondása után; III-dik Károly, testvérének, I-ső 
Józsefnek halálával, Il-dik Leopold, testvérének halála után, és I-sö Ferencz atyjának halála után. 

Il-dik Mátyás, bátyjának Rudolfnak lemondása után összehívta a magyar országgyűlést 1608. évi 
sept. 29-ik napjára, megkoronáztatott nov. 19-ik napján. — Ezen időközben több alkalommal felírások és 
küldöttség által érintkezésben volt vele az országgyűlés, sőt fontos törvények iránt, mik koronázás előt
tieknek neveztettek, elhatározó egyezkedésbe is bocsátkozott vele. 

III . Károly, bátyjának halála után összehívta az országgyűlést 1712-ik évi april3-ára, megkoronáz 
tátott május 22-én. Ezen két hét alatt érintkezésbe tette vele magát az országgyűlés küldöttség által , a 
koronának Bécsből leendő lehozatala végett, felírás által azon kérdésre nézve, vájjon a királyi hitlevél ko
ronázás előtt adassék-e ki, vagy koronázás után ? — Ezenfelül a koronázási hitlevél is kölcsönös egyezke
dések által lön megállapítva. 

II. Leopold. bátj^jának II. József császárnak halála után összehívta az országgyűlést 1790. évi jun. 
5-ére, megkoronáztatott nov. 15-én. Ezen öt hónap alatt irt az országyülés Ö Felségének: 

Július 20-ról az iránt: hogy a sistovi békekötésnél a törvények értelmében magyar tanácsosok al
kalmaztassanak. Erre válaszolt is Ö Felsége július 30-kán. 

Aug. 13-án gróf Fesztetics Györgynek és több magyar tiszteknek szabadon bocsáttatása tárgyában. 
Aug. 16-án felel az országgyűlés 0 Felségének fönnemlitett jul. 30-ki válaszára. 
Ezen iratok nem feliratoknak, hanem leveleknek neveztetnek. 
Sept. 5-én felírást küldenek az ország rendéi a királyi hitlevél érdemében. 
Okt. 5-én felírást küldnek ugyanazon érdemben. 
Nov. 14-én felírnak a kir. hitlevélből kihagyott némely törvényczikkelyek iránt. — E három utolsó 

Representationak neveztetik. 
I. Ferencz összehívta az országgyűlést 1792-ikév május 20-dik napjára, megkoronáztatott jun. 6-án, 

s ezen időközben, névszerint május 23-dikán felírást intéznek hozzá az ország Rendéi a koronázási hitle
vélre nézve. 

Mindezek a még meg nem koronázott királyoknak írattak, s kétségtelen, hogy az ország Rendéi 
nem kételkedtek a koronázás előtt is közvetlen érintkezésbe jöni a fejedelemmel. De ez nem is lehetett 
máskép; mert, érintkezés nélkül a koronázási hitlevélre nézve sem lehetett volna egyezkedni. 

Végre azon harmadik kérdésre: minő alakban mondjuk el, mit mondani akarunk? feleletem úgy 
hiszem, bennfoglaltatik már azokban, miket föntebb elmondottam. Egyszerűen tehát felírást indítványo
zok. (Sokan: helyes!) 

Határozatot bármely hatóság vagy testület csak oly személyek irányában hozhat, kik fölött ren 
delkezni joga s hatalma van. Határozatok által megkötheti önmagát vagy saját tagjait, parancsolhat a tőle 
függő egyéneknek; de azok irányában, kik tőle nem függnek, kik alatta nem állanak, kikkel úgy áll szembe, 
mint egyik fél a másikkal, hasonló jogalapon megosztott hatalommal — ilyenek irányában a határozatnak 
sem ereje sem czélja nincs. 

Tudom, hogy vannak példák közjogi életünkben, midőn az országgyűlés valamely egyes tárgy fö
lött határozatot hozott, de az ily határozat vagy a két tábla közt sokáig sikertelenül folytatott vi'atkozá-
sok megszakasztására, vagy a fejedelem és nemzet között megkezdett, de czélra nem vezető egyezkedések 
további folytatásának abbahagyására vonatkoztak, vagy akkor történtek, midőn a két hatalom nyílt ellen
ségeskedés küszöbén fegyverben állott egymás ellen. De hogy az országgyűlés pusztán határozattal kez
dette volna meg működését, oly határozattal, melyben kimondja, mit követel a másik féltől s minő feltéte
lekhez köti működésének folytatását, határozatának tartalmát azonban épen azon hatalommal, melytől a 
feltételek teljesítését várja, még közleni sem akarja, arra példát én legalább nem tudok. 

És én czélját sem látom ily határozat hozatalának. Önmagunkat akarjuk-e megkötni arra nézve, 
hogy míg ez vagy amaz meg nem történik, mi seramit nem teszünk ? Hiszen ez teljesen szükségtelen, mert 
míg határozatunk okai fennállanak, mig a többség, mely a határozatot hozta, többség marad, csak az tör
ténik, a mi a határozat nélkül történt volna. Ha pedig az okok megszűntek , vagy a többség változott, az 
ellenkező többség a határozatot is fölforgathatja. (Helyes !) 

Vagy talán másokat akarunk határozatunk által kötelezni ? De ne felejtsük, hogy határozataink 
másokra nézve csak akkor lesznek kötelezők, ha törvényekké válnak; ehhez pedig épen azon másik félnek 
beleegyezése szükséges, melylyel mi nem akarunk érintkezni. 

Vannak, kik azért is inkább óhajtják tán a határozatot, mert nézetök szerint a fölirás csak kérelem, 
a határozat pedig komoly nyilatkozata a nemzet akaratának. Nem szeretném, ha valaki ezen elvet állítaná 
fel, hogy a felirat pusztán kérelem, minek megadása vagy megtagadása kegyelemtől függ. (Helyeslés.) 
Közjogi törvényeink nagy része fölirások és arra kiadott királyi válaszok alapján készült, s ki fogja állí
tani, hogy alkotmányunk alaptörvényei kérelemre kegyelemből adattak meg? A törvényhozás hazánkban 
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fejedelem és nemzet közt egyenlő joggal van megosztva; ennélfogva törvény csak közös egyezkedés utján 
jöhet létre. E közös egyezkedés a nemzet részéről feliratok, a fejedelem részéről királyi válaszok által tör
ténik. A feliratok kérelem hangján iratnak, a királyi válaszok a nemzet kérelmének meghallgatásáról szóla-
nak, mert ezt a fejedelem iránti hódoló tisztelet igy hozta szokásba még a legszabadabb országokban is. A 
szabad angol nép (Halljuk!) legmélyebb hódolat és tisztelet hangján szól mindig alkotmányos fejedelméhez; 
de azért tudja mindenki, hogy ezen hang nem a szolgaság hangja, s honunkban is tudja mindenki, hogy 
fölirások és királyi válaszok nem kérelem és kegyelem, hanem a két egyenjogú félnek szabad egyezkedése. 
(Helyeslés.) 

Arról, hogy fólirás vagy határozat helyett manifestumot adjon-e az országgyűlés, tüzetesen nem 
szólok. Manifestumok (Halljuk!) nem a békés kiegyenlítés eszközei : azokat csak akkor lehet írni, midőn 
van erő és hatalom, mely tartalmukat érvényesítse. A manifestumok rendesen fegyverre támaszkodnak; 
manifestumokkal nem békés tanácskozásokat szoktak kezdeni, hanem azon vészteljes stádiumot, mely 
gyakran a sikeretlen tanácskozásoknak szomorú eredménye. 

Ne felejtsük, mennyi baj, mennyi veszély környezi helyzetünket! A múlt idők eseményeiből sok 
félreértés, sok keserűség maradt fönn e hazában, mik ha talán itt-ott csillapodtak is, el még nem enyész
tek s egy ujabb ballépés lángra gyújthatná ismét a káros viszályok lappangó szikráját. Komolyan óhaj
tunk méltányosak lenni Horvátország és közöttünk lakó más nemzetiségű honfitársaink igényei iránt,s azt 
akarjuk, hogy necsak törvények, necsak szerződések, hanem közös érdekek, közös érzelmek is egye
sítsenek bennünket. (Ugy van, helyes.) De ha mi már az országgyűlés kezdetén oly lépést teszünk, mit az 
ellenséges indulat könnyen fölhasználhatna káros izgatásokra s azon gyanúnak ébresztésére, hogy ígérete
ink csak puszta ígéretek, s mi szándékosan nehezítjük az országgyűlés működéseinek még megkezdését is 
csakhogy más nemzetiségű honfitársainknak tett igéretünk valósítását halaszthassuk; ha azon tettleg 
fennálló hatalommal, melyért ők 12 év előtt annyi vért"ontottak, mi csak azért, mert az formájában még 
nem törvényes, szóba sem akarunk állani, még azokra nézve sem, mik annak törvényesitéséhez szüksége
sek, akkor — úgy hiszem — a közöttünk és más nemzetiségű honfitársaink között oly igen szükséges 
egyesüléshez reményünk alig lehet. 

Nem állítom én, hogy az általam javaslatba hozott fölirat, minden bajt és viszályt elhárít, nem 
mondom hogy annak óhajtott sikere leend. Lehet, sőt valószínű is, hogy az osztrák államférfiak politikája 
ezentúl is oly követelésekkel lép föl ellenünk, miket teljesítenünk lehetetlen és akkor végre mégis törésre 
kerül a dolog. De ne idézzük mi magunk elé a törést. (Atalános, zajos helyeslés.) S ha kikerülni nem tud
juk, az ne a mi vétkünk legyen. Hiszen, ha mi azt mondhatjuk önmagunk előtt, a nemzet előtt és Európa 
előtt, hogy megtettük a mi szabad volt, de alkotmányos önállásunk föláldozását követelték tőlünk, el 
akarták venni a nemzettől az adó és katona megajánlhatásának jogát, meg akarták fosztani a parlamen
taris kormánytól, a felelős ministeriumtól, egy szóval azt akarták, hogy Magyarország ne legyen többé 
önálló független Magyarország, hanem legyen alkotmányos osztrák provinczia és e miatt törésre került, 
mert mi ezen föltételeket el nem fogadhattuk s az országnak, mint önálló országnak politikai megsemmi
sülését alá nem írhattuk : igazolva leszünk és sem magunk, sem más nekünk joggal szemrehányást nem 
tehet, s jobb téren állunk, mintha a törést s annak következéseit legalább némely részben nekünk is tulaj
donithatják. 

Ezek igénytelen nézeteim ; ezek fővonásai azon politikának, melyet én követni óhajtok. Lesznek 
talán, kik e politikát nem találják eléggé merésznek, lesznek, kik azt félénknek fogják mondani. 

Igenis, uraim! ezen politika nem koczkáztató merészség politikája, hanem az óvatosságé, nem 
félénk, hanem erőnkhöz s helyzetünkhöz van mérve. (Helyeslés.) Harczban és a cselekvés terén gyakran 
szükséges a merészség, mert az erőt felfokozza s ez által a sikert biztosithatja. De köztanáeskozásokban 
inkább szeretem a szilárdsággal párosult óvatosságot. (Helyeslés.) Merészség a politikában csak akkor 
van helyén, midőn tetemes erőre támaszkodik, e nélkül mindig koczka, mely többnyire vakra fordul. 

Félénk, sőt gyáva az, ki önszemélyét félti, midőn hazájának sorsa forog kérdésben, de ki maga 
nem fél, hanem félti a hazát (Hosszas éljenzés) óvatos nem azért, hogy magát baj ne érje, hanem, hogy a 
haza ne szenvedjen, az — uraim, nem félénk, nem gyáva. (Helyes, éljen!) 

Önsorsunkról magunk rendelkezhetünk s ha koczkára teszszük azt, önmagunk szenvedjük kárát. 
De mások sorsát, mit a bizalom hitünkre bízott, a haza sorsát, mely becsesebb előttünk saját éltünknél, 
féltenünk kell minden veszélytől s a szeretet óvatosságával kell azt megőriznünk; koczkáztathatunk 
mindent a hazáért, de a hazát koczkáztatnunk nem szabad. (Helyes.) 

Tudom én azt, hogy ellenségeink a lefolyt nehéz idők alatt csordultig töltötték méltatlan szenve
déseink poharát. Tudom, hogy jól esnék a fájdalomnak keblünkbe fojtott árját kiöntenünk s tudom, hogy, 
midőn a méltó neheztelésnek fölzaklatott indulata elragad, kárt és veszélyt, mi abból következhetnék, fon
tolóra venni fölötte nehéz. — Érzem én is mind azt, mit minden magyar érez, azok ellen, kik annyi életet 
és életörömet, annyi boldogságot feldúltak e hazában. (Zúgás.) De érzem keblemben azon erőt is, hogy 
jobban tudom szeretni e hazát, mint gyűlölni ellenségeinket; s inkább elfojtom szivemben a keserűséget, 
semhogy az oly lépésre ragadjon, mely káros lehetne a hazára. 

Oly időben, midőn a méltatlan szenvedések özöne minden honfikeblet fellázított, s a feldúlt biza
lom helyébe gyanakodás, sőt talán gyűlölség lépett, könnyebb a merészség politikáját követni, mint az 
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óvatosságét. Ilyenkor a keserűség szava minden kebelben viszhangra talál, s a felzúdult szenvedély örö-
mestebb hallgat a merész tanácsra, mint az óvatosság intő szavára. — Izgatott időben könnyebb az indu
latok árját követni, mint azt a hon érdekében csillapítani. 

A ki ellenben a hon erejét a helyzet veszélyeihez mérve azon meggyőződésre jutott , hogy több 
óvatosságra van szükség, mint merészségre, s el van határozva a türelmet vesztett kedélyek ingerültségé
vel szembe szilárdság mellett óvatosságot is tanácsolni, gyakran kiteszi magát félreértéseknek, sőt talán 
gyanúsításoknak is, miket eltűrni csak azért, hogy a haza ne szenvedjen, lelki erőt kivan s politikai bá
torságot. (Helyeslés.) Az óvatosság, még ha túlzott volna is, mindig figyelmet érdemel, mert a túlzott 
merészség több kárt okozhat, mint a túlzott óvatosság. 

Tisztelem én a közvélemény hatalmát, s tudom, hogy az oly hatalom, mely vagy elsodor, vagy 
eltipor.De tudom azt is, hogy izgatott időben gyakran fölötte nehéz elhatározni, mi a valóságos közvélemény, 
mert minden ember hajlandó közvéleménynek tekinteni azt, a mit maga óhajt, s több ízben tapasz 
taltam, hogy nem a leghangosabb szó volt a valóságos közvélemény. De van egy hü barátom, kinek szava-
még a közvélemény szavánál is fontosabb előttem, kivel én soha nem alkuszom, mert parancsát szentnek 
tartom; s kinek neheztelését magamra nézve legsúlyosabb csapásnak tekinteném és ezen hü barátom : 
önlelkismeretem. Ennek parancsát követtem most is, midőn nyíltan, határozottan s tartózkodás nélkül 
jelentettem ki meggyőződésemet; a t. ház határozni fog belátása szerint, én teljesítettem kötelességemet. 
Nincs egyéb hátra, mint benyújtanom az indítványozott felírási javaslatot, mit ezennel teljesítek, (Az ira
tot az elnökségnek átadja.) (Hosszas szűnni nem akaró éljenzés.) 

Nyáry Pál: Uraim! Nemzeti és állami életünk legfontosabb ós legmagasztosabb perczét éljük. 
Fontosnak és magasztosnak nevezem ezt, mert azon tény, miszerint egy nemzet évezredes joga, alkotmá
nya, függetlensége, önállósága védelmére kényszerítve van nyilatkozni, a történelem bizonyítása szerint 
mindig nagy és végzetszerű! Az indítványnak fontosságát, mely e tárgyban a ház asztalára letétetett, senki 
kétségbe nem veszi és minthogy fontos, szükséges, hogy azt a képviselők előre magukban megfontol
hassák s a ház szabályai szerint kezökhöz vehessék. Erre pedig idő kell. Azt gondolom, hogy mindenek 
előtt ezen írásban foglalt és a ház asztalára letett indítványnak kinyomatását kell elrendelni (közhelyeslés), 
és másodszor kitűzni azon időt, melyben ez tárgyaltassék. Szabályaink azt rendelik, miszerint a kinyoma-
tás után határoztassék el, hogy a tisztelt ház akar-e tanácskozni felette vagy nem? A jelen esetben azt 
gondolom, ez nem szükséges, a tárgy már magában oly fontos levén, hogy tárgyalása iránt határozat nem 
kell. Én miután kívánom, hogy kiki megfontolhassa az indítványt, — az időt, hogy e czélt elérhessük, ha
tározottan akarom kijelöltetni. És minthogy a tárgy terjedelmes, ha az indítvány ma nyomatik k i s holnap 
osztatik is szét, véleményem szerint fölötte csötörtöknél előbb nem tanácskozhatunk. (Közhelyeslés.) 

Igen sajnálom, de nem mellőzhetem, miszerint a haza nagy fiának Deák Ferencznek előadása két 
utósó pontjára nézve meg nejegyezzem, hogy ö a parlamentaris formákat megsértette; mert őneki mind a 
dolog érdemére, mind annak kivitelére nézve, indítványt tenni bár szabadságában áll , de nem áll szabad
ságában egy még nem hallott pártnak — ha így nevezzük, —vagy az ellenvéleménynek ellenvetéseire elő
legesen felelni. (Zaj). 

Elnök: Bátor vagyok figyelmeztetni a tisztelt házat, miszerint kötelesek vagyunk egymás vélemé
nyét végig és csendesen kihallgatni. 

Nyáry Pál (folytatja.) Szabály szerint ezen tárgyat akkor kellett volna a tisztelt indítványozó ur
nák részletezve előadni és kifejteni, ha az itt majdan előkerül s egyes részei vitatás alá jövendnek s mi
korra azokra nézve a választ részemről is magamnak fenntartom. Itt ezt csak azért emiitettem meg s hoztam 
fel jelenleg, mert azt hiszem, hogy valamint engem ugy másokat is, kik a parlamentaris formákhoz szok
tak, melyek iránt törvényeink vannak, ezen modor megsértett. (Zaj.) 

, Deák Ferencz: A mennyiben én a parlamentáris tanácskozás szabályait ismerem, pedig volt egy 
kis gyakorlatom azokkal megismerkedhetni, ugy hiszem, hogy midőn valaki azt, a mit indítványoz, támo
gatja, támogatásának egyik legfontosabb része mindig az lesz, hogy a lehető és támasztható ellenvetéseket 
felhozza és czáfolgatja. (Zaj és hosszas tetszés.) 

Elnök: Engedelmet kérek, hogy egy rövid szót intézzek különösen a karzatokhoz. Figyelmeztetem 
ugyanis, miszerint törvényes kötelességük a tanácskozás folyamát egyátalában semminemű felszólalással 
nem háborítani. Kijelentem, hogy ellenkező esetben magamat a törvény szigorához tartandom. 

Deák Ferencz (folytatja): Én senkit meg nem neveztem, senkinek véleményét mint az ő véleményét 
elő nem hoztam; s nem látom által, mért ne tehetném fel egyátalában azt, hogy ezen indítvány ellen ez 
vagy amaz ellenvetést fogják tenni. Ha valaki azt mondja, hogy az ö belátása szerint a haza érdekében 
így kell eljárni, a másik meg azt mondja, hogy az ő belátása szerint, meg a haza érdekében amúgy kell el
eljárni; ezen nézetkülönbség ugy egyiknek mint a másiknak hazaszeretetét kétségbe nem vonja. Én azt 
gondolom akárki ítélete alá bocsáthatom, miszerint én senkit, se embert, se véleményt meg nem sértet
tem (ügy van!) és ez okból azt a megrovást, hogy parlamentaris hibát követtem el, nemcsak el nem foga
dom, hanem határozottan visszautasítom. (Hosszas helyeslés.) Igen sajátságos volna, ha az indítványozó
nak kezét előre megakarnók kötni, hogy ne előzze meg a lehető ellenvetéseket és azokat ne czáfolja meg. 
(Derültség.) Hiszen az ellenvetések czáfolata theorián alapul, — és ezzel nincs az mondva, hogy János 
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vagy József, Péter vagy Pál van megczáfolva. Nem hivatkoztam senkinek azon specificus szavára, a mi 
magánhelyen mondatott, de azt hogy lehetnek némelyek ellenvéleményben, — miután ezen némelyek nem 
csak ezen ház tagjaira, de az egész világra vonatkozhatnak, — furcsának találom, ha valaki azt magára 
veszi. Egyébiránt az magának a tanácskozásnak és határozatnak is könnyítésére szolgál, ha valaki a lehető 
ellenvetésekre előre nyilvánítja nézeteit, mert ez által fel van mentve attól, hogy amazokra bővebben felel
jen. Részemről mindig szeretném, ha azon fél, ki velem egyet nem ért, előre elmondaná ellenvetéseimre 
az ö feleletét,mert én ehhez mérve ellenvetéseimet biztosabban meghatározhatnám, hogy mit válaszolhassak. 
Hogy az én nézetem sokaknál pártolásra nem talál, azon épen nem csodálkozom; hiszen nem egy utón 
lehet a haza érdekeit szolgálni; minden ut ugyanoda vezethet; azért én minden szándékot tisztának és be
csületesnek tartok; ez tehát nem lepett meg, sőt azt hiszem, hogy épen az ellenvélemények kicserélése ál
tal, lesz a dolog leginkább tisztába hozva. Hanem azt, hogy az én theoreticus feleleteimet, melyek olyan 
észrevételeket idéznek elő, melyeket tenni lehetne ugyan, de a mikről nem mondottam, hogy tétet
tek, és a melyekre nézve senkire sem hivatkoztam, — hogy azokat valaki e házban sértésnek, vagy a par
lamentaris formák megsértésének vegye, — megvallom, nem vártam. Én tehát egészen nyugodtnak érzem 
magamat az iránt, hogy a mint nem akartam, ugy nem is követtem el parlamentaris hibát. (Harsány él-
jenzések.) 

Elnök: Talán visszatérhetnénk azon előterjesztés iránt hozandó határozatra, melyet tisztelt képvi
selő Nyáry Pál ur előadott. Ugyanis először kívánja a tisztelt ház asztalára letett felirati javaslat kinyo-
matását; ez természetesen minden esetre elrendelendő s erre nézve bátor vagyok a tisztelt háznak jelen
teni, miszerint már eleve akként intézkedtem, hogy a nyomdában minden munkások consignálva legyenek, 
miszerint az ülés berekesztése után azonnal a nyomdába küldetvén a munka, az minden terjedelme mellett 
is, ha csak lehet, holnap reggeli 9 órára készen legyen; s ha ülés nem lesz, az országgyűlési irodában min-

* den képviselő urnák adassék ki. Második kérdés már most, hogy ezen, a ház asztalára letett igen fontos 
indítvány tárgyalás alá mikor vétessék? Ha szabad csekély vélekedésemet e kérdésre nézve megmondani, 
azt gondolom, a dolognak fontossága mindenesetre megkívánja, hogy minden képviselő ur aziránt mind 
maga gondolkozhassék, mind elvbarátival értekezhessek, egy pár nap elébb vagy utóbb nem fog változást 
tenni; de változást tenne, ha a megkezdendő tanácskozás huzamosb időre félbeszakasztatnék. — Feltéve 
azt, hogy a bekövetkezendő pünkösdi ünnepek alkalmával csak két nap fogja tanácskozásainkat félbesza
kasztani, bátor volnék javasolni, hogy az indítvány csütörtökön vétessék tárgyalás alá. (Közhelyeslés.) E 
szerint tehát csütörtökön íblytattatik a tanácskozás. Hogy azonban ily nagyfontosságú tárgyalás után a 
tisztelt ház most mindjárt más kisebbnemű tárgyak fölött tanácskozzék, azt proponálni sem merem; hanem 
elnöki állásomnál fogva mégis azon kérdést vagyok bátor tenni: vájjon például holnap azon egynehány 
verificationalis tárgyat s csak egyedül ezeket és meg a petitionalis választmányban boldogult társunk Te
leki László helyett egy uj tagnak megválasztását nem kivánná-eholnap 10 órakor felvétetni? (Helyes!) 
Egyéb tárgy ezután egész csütörtökig nem fordulván elő, csütörtökön 10 órakor az ülés megfog kezdetni. 
(Karzaton oszlászaj.) A karzaton ismét csöndet kérek: azok, kik kimenni akarnak , álljanak meg, mig az 
ülés tart. — Vélekedésem szerint a nagyszerű tanácskozmány, mely csütörtökön kezdetét veszi, átalános 
tanácskozás lesz, melyben a tett indítvány ellen és mellett szólók a szabályok szerint felváltva fognak szó
hoz juttatni. Én csütörtökön meg fogom nevezni a jegyzőket, kik a szólani kívánókat félj egy zendik, akkor 
méltóztassanak magokat, kik szólani akarnak azoknál feljegyeztetni. Egyébiránt ismételve kinyilatkozta
tom , hogy mindent, a mi csak tehetségemben áll, elkövetendek s a jegyzői hivatalt is felkeresem, felszólí
tom, hogy nézzenek utána a nyomdában, miszerint az indítvány holnap reggeli 9 órára kinyomatva legyen; 
hogy az 10 órakor az ülésben kiosztathassék. — Egyéb tárgy most nem levén az ülést eloszlatom. 

Ezzel az ülés 123/4 órakor feloszlott. 
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XXII. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
1 8 6 1 . május 14-kén, d. e. 10 órakor. 

Elnök : Az ülés megnyittatik. A jegyzőkönyvet Ignatovics Jakab jegyző fogja vezetni; a szólókat 
Keglevich Béla gr. jegyzendi föl. — A tegnapi jegyzőkönyv fog mindének előtt hitelesíttetni. 

Tanárky Gedeon olvassa a tegnapi ülés jegyzökönyvét. 
Elnök : A tegnapi indítványban az emlékbeszéd nem volt felhozva, mivel jegyzőkönyvileg már 

elhatároztatott, ki levén mondva, hogy Tisza Kálmán fogja az emlékbeszédet tartani. 
A tegnapi jegyzőkönyv fölolvasása folytattatik. 
Mihályi Gábor : I t t az mondatik, hogy a 30 nap alatt beadandó folyamodványok tárgyalás alá 

vétetnek; de miután ezt a szabályok rendelik, megemlittetni fölöslegesnek tartom. 
Tanárky Gedeon : A múltkor egyenesen kívántatott, hogy ez tétessék az igazolás föltételévé. 

(Helyes! Maradjon!) 
A jegyzőkönyv további észrevétel nélkül végig olvastatik. 
Elnök : E szerint a jegyzőkönyv meghitelesittetik. — Bátor vagyok bejelenteni Fehérmegye közön- m 

ségének tegnap óta hozzám érkezett föliratát, mely szerint megdöbbenve hallotta a gyászhírt, hogy Teleki 
László gróf nincs többé s fájdalmas részvétét e gyászos esetben fölirat által kívánja a képviselőház előtt 
tolmácsolni, azon hitben lévén, hogy az elhunytnak halhatlan szelleme a képviselőház sorait átlengi. 
(Szíves tudomásul vétetik.)— Temesvár közgyűlése az iránt folyamodik, hogy azon részekre fölállítandó 
váltótörvényszék helyéül Temes sz. k. városa állapittassók meg; addig is pedig, míg ez megtörténhetik, a 
városi törvényszék hatalmaztassék föl arra, hogy a váltóügyekben ideiglenesen eljárhasson. Több hasonló 
nemű — a törvénykezést érdeklő kérvény tekintetbe vételét, — jelesen tegnap is — azon időre méltózta
tott a ház elhalasztani, midőn a törvénykezés tárgyában tanácskozni méltóztatik ; addig pedig e felirato
kat a kérvénybizottmányhoz lehetne utasítani, legjobb lévén azokat akkor tárgyalni, midőn a törvényke
zésről lesz szó. (Helyes.) —Veszprémmegye szt.-gáli választó kerületének 28 községe a Nagy Szabó Ignácz 
képviselő megválasztatása ügyében elrendelt vizsgálat megszüntetéseért s a nevezett képviselőnek mint 
törvényszabta módon választottnak — igazolásáért esedezik, több okirat bemutatása mellett. Az e válasz
tás iránti vizsgálat megtételére Halász Boldizsár levén kiküldve, vájjon ezen iratokat nem ugyanannak 
kellene-e használat végett átadni ? (Helyes.) 

Horváth Elek : Miután köztudomású dolog, hogy Nagy Szabó Ignácz ellenjelöltje lemondott, hogy 
i t t a szavazók jeles többsége egyenesen a vizsgálat megszüntetését kéri : ugyanazért helyén látnám ily 
körülmények között, ha ezen iratok a 9-es választmánynak átadatnának, mely azután a választás érvényes
sége fölött í télne; az ellenpetitio is ugyanazon választmánynak lenne kiadandó s ennek véleményét szük
séges volna bevárni. 

Elnök : Halász Boldizsár képviselő urnák — ki a vizsgálat végett kiküldve van — lesznek ez ira
tok használat végett kiadandók. — Méltóztatott a legközelebbi alkalommal elrendelni, hogy a ház költ-
ségvetése május hóra készíttessék el ugyanazon választmány által, mely az áprilisi költségvetést elkészí
tette. E választmány beadta jelentését, ugyanazon elvek szerint haladván, melyek az áprilisi költségvetés
nél megállapittattak. Bátor vagyok azt most előterjeszteni; méltóztatik-e felolvastatni és tárgyalás alá 
venni? Föl lehetne talán olvasni. (Méltóztassék nyilatkozni, hogy tárgyalás alá vétessék-e vagy nem ? 
(Tárgyaljuk!) 

Fölolvastatván Csengeri Imre mint az illető bizottmány előadója által a május hóra vonatkozó 
költségvetés : 

Elnök : Bátor vagyok aziránt kérdést tenni, hogy most méltóztatik-e ezt fölvenni, vagy pedig más 
alkalommal? (Közfelkiáltás : Elfogadjuk a költségvetést!) E szerint tehát a beadott terv és költségvetés 
elfogadtatik, és annak eszközlése továbbra is az elnökségre bizatik. (Helyes.) Most tehát még egy kérdést 
akarok a minapi végzés folytán tenni, hogy t. i. azon határozati ténynek, miszerint a kiadás az országos 
pénztárból utalványoztatik tudomás végetti közlése a főrendekkel megtörténjék-e folytatólag vagy nem? 
(Közfelkiáltás : Nem szükséges! Egyszer is elég volt!) Tehát ne közöltessék? (Ne!) — Egy más tárgyra 
vagyok bátor a t. ház figyelmét felhívni. Tegnap a tanácskozás megkezdése előtt igen sokan jöttek e 
terembe, kik a ház szabályai, s különben is a tanácskozás kellő rendé szerint ide nem tartoztak. Kérdést 
tettem eziránt a ház tiszteihez s azt adák válaszul, hogy többnyire képviselő urak kíséretében jöttek be 
ezen idegenek. Én igen természetesnek találom azon kívánságot, mely szerint azon érdekes tanácskozáso
kat sokan kívánják hallani s természetesnek találom azon készséget is,melylyel egyik és másik a képviselő 
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urak közül ama kívánság teljesítésénél másoknak szívesen kezére jár; de kötelességemnek tartom e tényt 
fölemlíteni s azon nézetemet fejezni ki, hogy a ház szabályait vagy megváltoztatni, vagy megtar
tani kell s mig meg nem változtatnak, minden esetre megtartandók. Bátor vagyok tehát fölkérni a t. kép
viselőházat és annak minden egyes tagját, hogy jövő alkalommal méltóztassanak magukat a ház szabálya
ihoz tartani és segítségünkre lenni abban, hogy e tekintetben a háznak rendelkezése és szabályai teljesen 
fönntartassanak. (Közhelyeslés.) 

Ivánka Imre : Még azt szeretném hozzá adni, hogy ezen fontos tárgyalásokon azon figyelemnél 
fogva, melylyel a főrendek irántunk viseltetnek, azon hely a fülkékben kizárólag a főrendek számára tar
tassák fönn. Ellenben az írók karzatára ne jöjjenek mások, mint írók, és ne legyen az közönséges karzattá, 
mert azon mondás alatt, hogy hirlap szerkesztők, bejőnek számtalanok, és ellepik a karzatot. 

Madarász József: Egyike vagyok azoknak, kik a közvéleményt — akár helyeselje nézetemet, akár 
ellenkezzék vele, — igen szívesen hallják. Helyünk csekélysége azonban olyan, hogy én t. képviselőtársam 
indítványát nem pártolhatom. Nem pártolhatom pedig azért, mert tudom, hogy ha e két fülkét a főrendek 
számára méltóztatik rendelni, ez tökéletesen czélszerütlen, — mert ott úgyszólván semmit sem fognak 
hallani. És másodszor méltóztassék azt is tekintetbe venni, hogy mihelyt valakinek joga van a terembe 
jöni, ki nem képviselő, akkor a legjobb szándok mellett is igen bajos a fölügyelet, hogy olyan be ne jöhes
sen, ki azok közé nem tartozik. Mondom, igen óhajtom bárminemű tekintetben azt, hogy minél többen 
hallhassák tanácskozásainkat; de épen azért, mivel meg vagyok győződve, hogy a háznagy vagy például 
az igazgató nem lennének képesek a ház azon óhajtásának megfelelni, hogy ide bárki más, mint képviselő 
be ne bocsáttassák : — bátor vagyok képviselő társamat arra kérni, hogy vonja vissza e részben indítvá
nyát; és határozzuk azt, hogy miután oly szűk a terem, addig mig más téresebb terem nem lesz, ide más 
senki, mint képviselő — be ne bocsáttassák. (Helyes.) 

Keglevich Béla gr. : Az előttem szóló képviselő ur véleményét nem pártolhatom, mert hiszen 
bármi szűken vagyunk, mindenesetre a nyilvánosság rovására történik ha mi ilyfélét teszünk. Azt hiszem 
sokkal több hely van itt, mint a mennyi ha minden képviselő megjelenik is szükséges; annálfogva azt 
hiszem, hogy czélszerüen lehetne a terem egy oldalának bizonyos részét elzárni, oly rendkívüli gyűlések 
alkalmával minő a múltkori volt, melyben a főrendek is részt venni szeretnének, és azon oldalajtónál lehet
ne az illetőket a háztisztek ellenőrködése mellett bebocsátani, a másik ajtó pedig csupán csak a képvise
lők bejövetelére tartatnék fönn. 

Kállay Ödön : Én is igen nagy pártolója vagyok a nyilvánosságnak, de a nyilvánosságot renddel 
párosítva szeretem. Tegnapi napon azt tapasztaltuk, hogy számosan — nem tudom mi pártfogás alatt — 
nem csak azon helyeket, melyek számukra ki voltak jelölve foglalták el, hanem a képviselők üléseik 
között is elszórva voltak. Ily esetben, miután tanácskozásokban gyakran a ház szabályai szerint oly mellé
kes kérdések fordulhatnak elő, melyek szavazásra kerülnek, nem foghatná az elnökség kivenni, hogy a 
többség hol van, mert oly egyének is maradnának ülve, vagy állva, kik nem képviselők. (Helyes.) 

Tegnap azt tapasztaltuk, hogy a hallgatóság nagy részt vett a tanácskozásban, és különösen az, 
mely e teremben volt, (Ugy van! Igaz!) A képviselők függetlensége és a rend követelik azt, hogy a ház 
termébe senki más be ne jöjjön, mint képviselő. A főrendek iráiryában megtett a ház mindent, kijelölvén 
számukra bizonyos helyet; azt pedig követelni, hogy a főrendek mindnyájan e terembe férjenek, képte
lenség. — Azt hiszem, mi sem követelhetnék azt, hogy a főrendek jelesb üléseiben, közöttük mindnyájunk 
számára hely rendeltessék. Mi a főrendek irányában a lehető legnagyobb loyalitással viseltettünk; ott van a 
számukra rendelt loge, melyet elfoglalhatnak; de hogy az illemért a rend fölbontassék és a képviselőknek 
oly állapotba kelljen jönniök, mint tegnap, midőn számtalanok helyet nem kaphattak, azt valóban helyes
nek nem tarthatom. 

Beniczky Lajos : Azt hiszem, hogy azt vita tárgyává tenni sem lehet; mert arról beszélni, vájjon 
tartassék-e meg a szabály mig az megváltoztatva vagy annak megváltoztatása indítványba hozva nincsen, 
egyátalában nem lehet. A mi a rendet illeti, én azt hiszem, hogy az elnökség képes lesz azt a szabály értel
mében föntartani és mi kötelesek vagyunk engedve a szabályoknak, idegeneket ide be nem hozni. — 
Egyenesen kimondom rajtunk van a hiba, mert mi hoztuk be azokat, kiknek itt helyük nem lett volna, és 
az ki e teremben van, akarva nem akarva ha szavazásra kerül a dolog kénytelen voksolni annyiban, hogy 
ülve marad, midőn mások fölállanak. — Én tehát a mellett vagyok hogy tartsuk meg a szabályt! 

Besze János : A főrendek irányában tekintettel levén a karzat felét számukra elkülönözni és más
nak oda jegyet adni nem kellene, ugy hogy ha ők mejgelenni akarnak, az első emeleti karzatnak felét min
dig üresen találják. 

Beöthy Zsigmond : Magam is azon véleményben vagyok, hogy a képviselők helyeit egyedül csak 
képviselők foglalják el, és ha elakarjuk kerülni a szavazásban bekövetkezhető zavart szorosan e mellett kell 
maradnunk; de másrészről a vendégszeretetet sem tagadhatjuk meg, annyival inkább, mivel nem csak 
testvériségi viszonyban állunk a főrendi táblával, hanem a nyilvánosság is követeli, hogy tagjainak helye
ket rendeljünk. 

Azt óhajtanám hogy a főrendek számára a helyet szaporítsuk és talán jő volna a karzaton kivül 
még a journalistáknak szánt karzat felét is rendkívüli esetekben a főrendeknek átengedni. 

Elnök : Tökéletesen áll az, hogy ha hallgatók a képviselő urak között is vannak, a szavazás egyá-
Képv. ház napi. I. köt. 3 0 
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tatában lehetetlenné válik. Erről tehát szó söm leheti Nézetem szerint az is helyeslendö, hogy miután a 
journalistai karzat journalisták számára van rendelve, a ház arra ügyeljen, hogy oda mások mint hirlap-
irők ne jöjjenek; mert különben a journalisták karzata ha ök ott kellőleg nem dolgozhatnak, ezéijának 
nem felél meg. Egyébiránt, ha azon intézkedés tétetik, hogy ezen két fülkét, melyeket a tisztelt ház múlt 
alkalommal a főrendnek számára kijelölni méltóztatott, csupán a főrendi tagok foglalják el , a házban a 
rendet mindamellett föntartani lehetne s bátor vagyok az iránt kérdést tenni, hogy méltóztatnak-e e hatá
rozatnál tovább is megmaradni, miszerint a két fülkébe csupán a föi'endeknek engedtessék helyet foglalni, 
vagy e részben változtatás tétessék ? 

Keglevich Béla gróf: Engedelmet kérek, hogy még egyszer felszólalok. Igen különösnek tartanám 
ha mi oly helyre akarnók utasíttatni azokat, kikről óhajtjuk, hogy tanácskozásainkat hallják, hol egyáta-
lában semmitsem hallanak; s igy inkább a mellett vagyok, hogy a főrendek a terembe be se léphessenek, 
mintsem számukra oly helyet jelöljünk ki, milyen hely az a két fülke itt. 

Ürményi József: Az előttem szóló már elmondotta, hogy azon hely csakugyan nem olyan, mely a 
ezélnak megfelelne, s azért azon véleményt pártolom, mely aztinditványozza,hogy a karzat nagyobb része 
adassék a főrendeknek,miután tudjuk, hogy a számokra kijelölt hely nincs arányban azon számmal, melv-
lyel vannak. Nézetem szerint illendő volna a főrendek helyét egy oszlopközzel tágitni, mert e zugok a 
méltányosság kivánatának valóban meg nem felelnek. 

Elnök : E szerint szorosan ragaszkodni fogok a szabályokhoz, és azon leszek, hogy a t. képviselő 
urakon, s az ide tartozó gyorsírók és egyéb tiszti személyzeten kívül a terembe senki más be ne jöjjön s 
az iránt a háznagyot felszólítani és a ház tisztjeit utasítani fogom. Egyébiránt a karzatra nézve a főrendek 
helye egy oszlopközzel fog tágittatni, de csak ezen tanácskozás alkalmára. 

Következnék már most a napirendre kitűzött tárgy t. i. némely igazolási kérdések fölötti tanács
kozás és itt az igazoló osztály előadóját Szilágyi Virgil urat kérem fel, hogy az igazoló bizottmánynak 
jelentését legyen szives fölolvasni. 

Szilágyi Virgil bizottsági-jegyző olvassa Babes Vincze, Krassómegye szászkabánya-kerületbeli kép
viselő választására nézve az igazoló bizottmány véleményét és ahhoz tartozó egyéb iratokat. A bízott' 
mány a kérdéses választást megsemmisítendőnek véleményezvén. 

Mihályi Gábor : A verificationális kérdések hosszú során nem vontam el a háznak figyelmét, mert 
mint a megyei életnek minden rétegeit ismerő ember, ritkán szerezhettem magamnak tökéletesen meggyő
ződést, a fennforgó tárgyakra nézve ; miután oly argumentumokat hallottam, hogy a szavazás alkalmával 
a választás terén leütött emberek más betegségben meghaltak, vagy betegen feküsznek stb. ilyenekre 
felelni sem akartam ; hanem midőn törvény alkalmazásáról van szó , és így midőn másodízben lépek fel, 
a verificatio tárgyában, a törvényhez ragaszkodva adom elő észrevételeimet. Azt mondja ugyanis a vá
lasztási törvény 2 §.-sa : hogy „választható mind az ki választó", a 2-dik §. d) pontja azt mondja, hogy jö
vedelmükre való tekintet nélkül választási joggal birnak a diplomatikusuk ; ezek közé számlálom én a 
jelenleg verificatio alatt levő tisztelt urat, és miután a törvény magyarázatát nem érthetem máskép, mint
hogy a választó diplomaticus ember ott élhet jogával, a hol lakik, de korántsem mondja a törvény, hogy 
a diplomával bíró ember egyebütt is az országban választható nem lehetne, mert ha széjjel nézünk magunk 
között, nincsenek-e itt olyanok, mint t. szomszédom is , kinek Tornavármegyében nincs birtoka és mégis 
el van választva képviselőnek, — tehát én birtokhoz a választási jogot nem kötvén, ha az illetőnek diplo
mája nem volna, azt mondanám, nem lehet öt verificálni, de miután a törvényt ugy magyarázom, hogy ha 
különben választó képességgel nem bir is , mint diplomaticus az egész országban választható ; kérem a t. 
házat, hogy az előttem tudva levő sok körülményeknél fogva méltóztassék oda járulni, hogy ezen választás 
érvényesnek jelentessék ki. 

Faur János : Én ezen választás ellen voltam, mik voltak okaim, vájjon helyesek és alaposak vol
tak-e azok, — nem ide tartozik, mert azok az igazolásra befolyással nem birnak ; mindazonáltal miután a 
választás megtörtént, és nézetem szerint törvényszerüleg történt meg, kötelességemnek tartom az igazolás 
mellett szólani és a t. házat kérni, méltóztassék a. megválasztottat hazafiúi érzelmei és józan gondolkozása 
tekintetéből és a választóknak kijelentett akaratát méltó tekintetbe venni, annyival inkább, mert nézetem 
szerint igazolása ellen semmi törvényes ok fenn nem forog. — Ugyanis én a törvényből sehogy ki nem 
olvashatom, sem betűiből sem szelleméből, hogy a diplomatikusuk, vagy is az oly képességgel birok, kik 
nem vagyonuk, hanem értelmi képességük szerint megválaszthatok, csak ott választhatók meg, hol laknak. 
Nézetem szerint azon okoknál fogva, melyeket előttem szóló képviselőtársam helyesen kifejtett Babes 
Vincze, mint magyar ügyvéd, magyar születésű, s így honpolgári minőségben választható képességgel bir, 
és miután 1848 óta ügyvéd, tehát a kellő korral is bir, mert 24 évnél idősb. Ezen kérdésről többet nem 
szólok, hanem szólok azon körülményről, melyet az igazoló bizottmány előhozott, hogy t. i. Babes azért 
nem választható, mert a hon határain kívül, nevezetesen Bécsben lakik. Azt hiszem nincs senki, ki két
ségbe vonja, de az igazoló bizottmány sem vonta kétségbe azt, hogy Babes úr Magyarországban született, 
tehát magyarhonpolgár jogaival bir, azonban én oly törvényt nem ismerek mely a magyarhon polgárától jo
gát elvonná azért, mert ö történetesen Bécsben lakott, és Bécsben mintmagyarországi hivatalnok alkalmazás
ban volt. (Zaj : német hivatalnok volt!) Ö császári hivatalnok volt (Az már más!) ; van-e törvény arra nézve, 
hogy mivel ö azon hivatalban volt, nem lehet képviselő •?, arra törvényt nem tudok. Az igaz, hogy öBécs-
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ben alkalmazásban volt, de ott is a semmisítő törvényszék Magyarországot illető osztályánál, tehát nem 
mint osztrák, hanem mint magyarországi volt alkalmazásban. (Zaj) Mint már előre mondám én ellene 
voltam a választásnak, de mert törvényes okot igazolása ellen fennforogni nem látok : annálfogva kérem 
a házat, méltóztassék Babes urat igazolt képviselőnek kijelenteni. 

Vlád Alajos : Még azon esetben is ha világos törvény rendelkezése volna arra nézve, hogy a vá
lasztó bizonyos helyen lakjék, nem lehet Babes Vincze igazolását elvetni, még pedig azon oknál fogva, 
mivel ö bebizonyította, mit senki kétségbe nem vont, hogy april 6-ka óta Pesten lakik. E részben szüksé
gesnek vélem kinyilatkoztatni, miszerint Krassómegyében a követválasztási joggal birok össszeirására a 
bizottmány martius 28-kán kezdette működését és azt 14 napig folytatván, az összeirás april 11 vagy 
12-kén fejeztetett be ; Babes úr tehát april 6-tól mint pesti lakos Magyarországban lakott, és mint ország 
fia és honfi, jogától meg nem fosztathatik, annálinkább nem, még ha Bécsben lakott volna i s , mivel ő — 
mint a jegyzőkönyv vége is tanúsítja, — egyhangúlag választatott meg ; de különben ha Bécsben lakott 
volna is, — osztom Mihályi Gábor és Faur J á n o s képviselő társaim nézeteit, hogy ö nem idegen, hanem 
magyarországi szolgálatban volt. (Felkiáltások: nem áll!) Ő a legfőbb törvényszék magyarországi osztályá
nál volt titoknok. (Zaj!) Igenis sokan vannak még itt a képviselő urak közt is olyanok, kik peres ügyeik, 
ben ö hozzá fordultak és a legfőbb törvényszéket faetis ignorálni nem lehet, mert az 11 évig fennállott, 
tehát nem lehet mondani, hogy nem Magyarországot képviselte. Az nem szolgál indokul, hogy Babesre 
nézve a törvény nem volna megtartva, mert arra nincs törvény, mint Mihályi Gábor úr is mondta , misze
rint bizonyos helyen kell lakni valakinek, hogy megválaaztathassék ; de nyíltan megvallom, látva azon 
ingerültséget, mely ellene uralkodik, az azon gyanúsításból ered, melyet a „Pesther Lloyd" annak idejé
ben az országban elterjesztett, hogy ö t. i. reactionárius volna. 

Elnök : Bátor vagyok figyelmeztetni a képviselő urat, hogy e házban Babes úr ellen semmi inge
rültség nem uralkodik, hanem egyedül csak törvényes szempontok azok, melyek itt előadattak. E figyel
meztetést — bocsánatot kérek, hogy képviselő úr szavába vágtam,— kötelességemnek tartottam megtenni. 

Vlád Alajos : (folytatva) Nem akartam az ingerültséget azon értelemben venni, mint a t. elnök úr 
vette, hanem inkább szokatlan élénkségnek, és arra nézve azt tartom, hogy Babes úr ellen a „Pesther 
Lloyd" által az országban széjjelszórt azon vádat, mintha ö reactionárius volna, és hogy Krassóban a kép
viselő választásnál is a reactio dolgozott volna, koholmánynak nyilatkoztatom ki ; a minthogy őt nem is 
mint a reactio emberét, hanem mint nemzeteért élő, és az irodalom terén működött egyént választották 
ineg képviselőnek, — és biztosítom önöket én, ki a körülményeket ismerem, hogy az ki ide j ő , nem akar 
a reactióval tartani, mert sokkal kényelmesebb volna neki otthon élni , mint ide jőve, jövendőjét kocz-
káztatni. 

Miután tehát semmi törvényes akadály fenn nem forog, Babes Vincze urat igazolt képviselőnek 
kívánom elismertetni. 

Bónis Sámuel : Nem örömest tenném a kérdést ott, hol bíráskodni kell , nemzetiségi kérdéssé. Én 
nem ismerem azon érdemes urat, kiről szó van, hanem azon egyet ismerem az aktákból, és annak követ
keztében azoknak, kik azt mondják, hogy semmi törvényes akadály nincs az ö megválasztásánál, bátor 
leszek az 1848. V. t. ez. 2-dik §-nak d) pontját elolvasni. Többféle qualificatio van a törvényben a válasz
tásra, de a d) pont azt akarta eszközölni, hogy az értelmiségnek út nyittassák a képviseletre akkor is , mi
dőn azon egyén a qualificatióval nem bir, de megszabja mégis, hogy az oly egyén csak azon kerületből 
választathassák el, melyben lakik. (Felolvassa az V. t. ez. 2-dik §-nak d) pontját.) 

(Zaj, felkiáltások : választók! nem pedig választhatók!) 
Ugy tudom, hogy választható lehet mind az, ki választó, — tessék ezzel összekötni beszédemet, és 

mindjárt meg fogják a dolgot érteni. 
Szüllő György : Én nem azt vizsgálom, vájjon Babes úr hol volt, és ügyvéd volt-e, hanem azt mon

dom, hogy a törvény szelleme szerint volt elválasztható , mert többen ülnek köztünk, kik ügyvédi qua
lificatio mellett választattak el ; — egyébiránt én egyedül a törvénynek l-sö§-át veszem tekintetbe, mely
ben csakugyan az van, hogy megválasztható az, a ki választónak beírva van ; s igy ha Vlád követ úr 
igazolja, miszerint Babes úr választónak beíratott, akkor őt igazolandónak vélem , különben pedig az osz 
tály véleményét pártolom. 

Faur J á n o s : Csak egy reám vonatkozó előadásra akarok szólani. (Felkiáltások : rendre!) 
Elnök : Bocsánatot kérek, a ház szabályai szerint a képviselő úr a tárgyhoz másodszor nem szólhat. 
Faur J á n o s : (Folytatja) Személyemre vonatkozólag mondatott i t t , mintha azt mondtam volna, 

hogy Babes úr magyar hivatalnok volt Bécsben, — azt nem mondtam, hanem azt, hogy osztrák hivatalnok 
volt, és ott mint magyarországi volt alkalmazásban. 

Elnök : Figyelmeztetem a képviselő urat, hogy ez nem volt személyes megtámadás, ez vitatkozás 
volt oly állításról, melyre nézve nézetem szerint nem illette a szó képviselő urat, (Helyeslés.) 

Ivánka Imre : Én azon szempontból indulok k i , hogy az 1848-diki törvények a választástéa vá
laszthatást különösen az intelligentiára kívánjak kiterjeszteni, és midőn az előadott okmányokból azt lá
tom, hogy Babes úr magyarországi diplomatikus ügyvéd, őt igazolandónak vélem. 

Beniczky Lajos : Az V. t. ez. 2. §-a d) pontja alatt látható szakasz, nem szól a választandó képvise
lőről, hanem a választóról, t. L arról, hogy a választási jog nem csak bizonyos birtokhoz, jövedelemhez és 
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állandó lakáshoz, hanem bizonyos képességhez is van kötve, s igen bölcsen rendelkezik a törvény, hogy a 
választható képviselő képessége nincs törvény által értelmezve, mert az intelligentiát ki nem zárja a választ-
hatáaból, hanem a választót korlátozza, hogy a válaszható nem mindenütt választhasson, hol kedve volna 
választani, s azért határozza meg az állandó lakást. Ebből azt következtetem, hogy az nem foglal magá
ban olyasmit, mit a választható képviselőre lehetne vonni. 

Én minden verifieatiónál csak arra tekintek, hogy a törvényes formaság megtartatott-e, és a sze
mély a törvényes kellékekkel bir-e, -— és azon esetre, ha megtartatott a forma és nem történt kifogás, ha 
a személy bir törvényes kellékekkel, az illetőt igazoltatni kívánom ; és mivel itt azt látom, hogy a törve, 
nyes formaság megtartatott, Babes urat igazolandónak vélem. 

Halász Boldizsár : A 2-dik és 3-dik §§. együttesen fogják ezen kérdést elintézni. A 2. §. d) pontja 
szól a diplomaticusokról, mint Bónis Sámuel úr monda; de korlátozza a jogot, mert azt mondja, hogy 
választók „azon választó kerületben, melyben állandó lakásuk van", de nem változtathatják a helyet, a hol 
szavazni akarnak. A 3-dik §. pedig azt mondja, hogy választható mind az, ki választó, tehát egyeztessük 
össze a kettőt, ha nem választó, hogy legyen válalasztható? Ezen két pont összfüggésben levén egymással, 
azért pártolom a bizottmány véleményét. 

Simits József : Épen ezen 2 dik §-nál fogva látom , hogy az ügyvédek a választásból és képviselő
ségből nincsenek kizárva, ezen oknál fogva szeretném Babes urat igazoltatni, annálinkább, mivel a 2-dik § 
d) pontja szerint sokan vannak itt a képviselők között, kik nem laknak azon kerületben, honnan megvá
lasztattak, és igy soha nem lehettek volna választhatók. 

Tisza László : Sajnálom, hogy ily egyszerű kérdés felett oly kitérések történnek, melyek egyfelül 
az időt vesztetik velünk, másfélül a kevésbbé értesülteknek oly képét adhatnák a tanácskozásnak, hogy 
itt némi ingerültség uralkodik, s mintha egy vagy más elemek külön tartanának, mit bizonyosan mindnyá
jan, kik itt vagyunk — tagadunk. Mellőzve ezen körülményt egyszerűen magához a kérdéshez szólok. 
Tekintve a dolog természetes állását, egyenesen ki kell mondanom, hogy én az előttünk álló verificatio-
nális esetben a megválasztott t. képviselő urat igazoltnak tartom. (Helyeslés.) Igazoltnak tartom egyfelől 
a törvények, de másfelől az országos események nyomán is ; a törvények nyomán azért, mert a választás
ról szóló törvény megköti, hogy a választók csak ott szavazhassanak, hol állandó lakásuk van. Igaz , hogy 
a 3-dik §. a választhatóságról azt mondja, hogy : „választható mind az, ki választó"; de ezen hivatkozás 
után, ki hagyja a választhatóságnak azon kellékét, hogy valaki csak ott választathassák meg, hol állandó 
lakása van. De hivatkozom az eseményekre. Ugyanis, ha ezen két §. azon egybeköttetésben lenne egymás
sal, melyet Bónis Sámuel fejtett k i , akkor nekem magamnak sem volna szerencsém e házban ülni, mert én 
Tordavármegyében lakom és a negyedik megyében, t. i. Biharvármegyében választattam meg; ha tehát 
mindenki csak ott lehetne választható, hol mint választó állandó lakással bir, nekem magamnak ki kellene 
e házból költöznöm. (Szavazzunk!) 

Elnök : Még sokan vannak fölirva, kik szólani kivannak, azért menjünk sorban. 
Bodon Ábrahám : Igen rövid akarok lenni. I t t egyszerűen a törvény magyarázatáról és alkalma

zásáról van szó. Előttem 1-ször világos az, mikép a 2-dik § d) pontjában emiitett választók helyhez van
nak kötve, de csak is egyedül a választók vannak helyhez kötve; 2-szor világos a 3-dik §-ban az, hogy a 
választhatóságra nézve egyedül csak azon qualificátiókat kell tekinteni, melyek világos szavakkal vannak 
kitéve, hogy t. i. először választó legyen, de nincs oda téve, hogy csak ott választathassák, hol egyszers
mind választó, — második qualificátio az, hogy 24 éves legyen , — harmadik az, hogy magyarul tudjon. 
Ennélfogva én minden más mellékes tekintetet figyelembe nem véve, egyszerűen a törvény alkalmazását kí
vánom , mely előttem értelmére nézve világos. De föltéve azon esetet is, hogy netalán homályos volna 
ezen törvény és máskép magyarázható, ekkor elvem az, hogy a törvénynek magyarázatát mindig nem a 
szabadság korlátozására, hanem inkább kiterjesztésére akarom magyarázni ; s igy a jelen választást iga
zolandónak nyilvánítom. 

Bogdán Vincze : Tisztelt képviselőház ! Én különbséget látok a választói és választbatósági képes
ség közt s ezen különbséget megteszi maga a törvény is, különösen pedig midőn másféle kellékekhez köti 
a választói képességet s ismét más kellékekhez a megválaszthatóságot. Ilyen a többi közt a kor. — Hogy 
valaki választó lehessen, a mennyiben ö a második szakasz d) pontja alá esik megkívántatik, hogy valame
lyik választó kerületben lakjék, minthogy ezt világosan kívánja a törvény, és csakis azon kerületben lehet 
választó ; de hogy valaki választható legyen, egyátalában nem szeretném e képességet a lakáshoz kötni. 
De nem is köthetném, mert maga a törvény sem köti ahhoz. Ennélfogva, miután az igazolás alatt levő 
egyén magyarországi születés s magyarországi közügyvéd : ennek következtében nem magyarázhatom ki 
a törvényből, hogy választható ne legyen. De a választóknak jogait is szeretem tisztelni, (Több hang : mi 
is tiszteljük!) A kérdésben levő képviselő, — mint a választási jegyzőkönyvből kitűnik, — nemcsak áta-
lános szótöbbséggel, hanem csupán 10 egyénnek kivételével választatott meg. Én tehát a választók jogait 
tisztelni kívánván, a szóban levő képviselő urat igaEolandónak vélem. 

Maniu Aurél : Az V. t. ez. 3. §-a azt mondja, hogy „választható mind az, ki választó". A törvény e 
rendeletének szellemét ugy fogom föl, hogy azt akarta mondani, miszerint a választható legalább annyi 
képességgel bírjon, mint a választó ; és a megválasztatásra nézve a törvény több kelléket állit föl, részint 
a helyiségeket és bejegyzéseket köti ki ; választó pedig mindenki, ki az országban születet s a 2. § a) — e) 
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pontjaiban körülirt kellékekkel bír. Minthogy pedig Babes Vincze képviselő úr az országban bennszüle 
tett s a 2. §. d) pontjában foglalt egyik kellékkel bir, azaz, az országban okleveles ügyvéd ; s különben 
is már april 6-kán az országban bennlakott, megválasztatása pedig csak april 24-kén történt : ennélfogva 
nem látom át, mikép lehetne törvényes okot megválasztatása ellen fölhozni, — s igy igazolandónak kívá
nom öt tekintetni. 

Nyáry Pál : Nem szeretném, ha abba a zavarba hoznánk a jegyzőt, hogy ne tudná föltenni a jegy
zökönyvet ; pedig valóban azok u tán , miket eddig hallottam, ebbe a helyzetbe jönne. Az igazoló bizott
mány nem találja Babes urat igazolhatónak s véleményét indokolja is, mert mondja, hogy a törvényes 
kellékeknek nem felel meg, melyek az 1848-ki V. t. ez. 2-dik § ának pontjaiban foglaltatnak. A d) pont-
midön elébb e <§. már több rendbeli qualifieátiókat, mint a birtokot s más egyebet előszámlál, — azt 
mondja : „jövedelmükre való tekintet nélkül" még azok stb. ; s ezek közt vannak az ügyvédek is ; — to
vábbá azt mondja ugyan e d) pont, hogy az előszámláltak választók „azon választó kerületben, melyben 
állandó lakásuk van." — Ugyanazon t. ez. '3-dik §-sa pedig mondja, hogy : „választható mind az, ki vá
lasztó, ha életének 24-dik évét betöltötte, s a törvény azon rendeletének, miszerint törvényhozási nyelv 
egyedül a magyar, megfelelni képes". 

Már most némelyek azt állítják, miszerint e két §. oly szoros összeköttetésben van, hogy valaki 
csak abban a kerületben választathatik meg, hol választó ; a törvény azonban csupán azt köti ki kellékül, 
hogy minden esetre választható csak az, a ki egyszersmind választó. Itt tehát , mint Bónis Samu követ
társunk mondotta, a kérdés az, vájjon Babes úr választó-e Magyarországon ? (Némely hang : Ugy van ! 
Zaj.) Hogy valaki választó-e, azt be lehet bizonyítani az által, ha valaki azon kerületben, melyben állan
dóan lakik, magát mint választó bejelentette. A másik kérdés az, hogy ha jelentette magát és félrevette
tett, tett-e az ellen kifogást ? Ez a legtermészetesebb és egyedüli bizonyítvány arra, hogy valaki választó. 
Már most, ha Babes azt akarja bebizonyítani, hogy választható : először is azt kellett volna bebizonyíta
nia, hogy valóban választó. Nem hallottam említeni, hogy azon kerületben, melyben megválasztatott az 
összeirott választók között lett volna a neve. Talán itt Pesten össze van irva ; ha ez bebizonyítva van, ak
kor kérdésen kivül választható. Már most tehát az a kérdés, egyszerűen félrevessük a választást, vagy 
pedig az illetőt utasítsuk eziránt ; mert meglehet — mint mondám, — hogy ő itt Pesten van beirva a 
választók sorába ; és akkor igazolandónak tartanám, különben pedig nem. 

Terényi Lajos : Nem vonom kétségbe, hogy az érdemes úr, kirül szó van, választó-képességgel 
birhat ; de nem tudom, hogy beiratta-e magát. Ha sehol sem irattá be magát , akkor nem választó és ak
kor nem is választható. Emlékeztetem a t. képviselő házat az 1848-ki verifieationális kérdésekre s külö
nösen az egyik krassói képviselő Bozsinka Axenti igazolási esetére. Ugyanazon kérdés forgott fenn reá 
nézve is 1848-ban, mint most a jelen igazolásra nézve ; s a képviselőház az említett urat nem verificálta: 
jelenleg sem tartom tehát a kérdésben levő képviselőt igazolhatónak. 

Szabó György : Miután az igazoló bizottmány véleménye a t. ház előtt felolvastatott, szükséges
nek tartom fölemliteni azon okokat, melyeknél fogva az illető választás megsemmisíttetni véleményezte
tik. Alapítja véleményét az igazoló bizottmány a törvényre, s mondja, miután az érdekelt egyéniség a vá
lasztók sorába magát sehol sem íratta be, tehát választható sem lehet. Az V: t, ez. 2. §-nak d) pontja 
különösen azokról szól, kik az előbbeni pontokban előszámlált qualificátiókkal nem birnak, hanem bírnak 
más valamely kellékkel, például diplomával, mint a kérdésben levő Babes úr. Ezen qulificátiót említi a 
törvény a választói jogra nézve, de én különbséget teszek a választói és a választhatósági jog között. A 
választói jogra nézve intézkedik a törvény 28-dik §-sa, melynek értelme oda rnegy ki, hogy ha valaki azon 
kellékekkel bir is, melyeket a törvény 2-dik §-sa megkíván, de jogát az összeiratásnak elmulasztásával 
nem akarja használni : elveszti választói jogát, Ellenben a választhatási jogról a törvénynek 2. §-sa csak 
annyiban szól, a mennyiben meghatározza, hogy kik birnak választói qualificátiókkal; de a törvénynek to
vábbi sanctiója nincs arra nézve, hogy az, ki magát az összeíráskor a választmánynál nem jelentette, ne le
hetne választható. Ezen tekintetekből a kérdéses urat igazolandónak tartom. 

Vajay Károly : Jelen esetben ne nézzük kizárólag az 1848-ki törvényeket ; nézzük a választás 
alapját, a magyar törvényes király által kiadott ügyvédi oklevelet, mely az illetőnek az ügyvédségnek s az 
ezzel járó jogoknak gyakorlására Magyarország területén jogot ad. — Ez oklevelet a tizenkét éves kor
mány érvénytelennek mondotta, de az most erejét visszanyerte. Én örvendek, hogy a kérdésben forgó t. 
úr — kit nincs szerencsém ismerni — mint a tizenkét éves kormánynak fő hivatalnoka, ezen általa is bi
zonyosan semmisnek tartott oklevelet becsülni kezdi ; ne irigyeljük gusztusát , hogy ezen térre csak april 
6-án lépett s verificáljuk öt — remélem ezentúl ügyvédi oklevelét jobban tisztelendi. (Több oldalról : 
szavazzunk!) 

Elnök : Ha a tisztelt képviselő urak, kik felíratták magukat, szólási joguktól elállanak, ugy lehetne 
szavazni. (Többen : elállunk !) 

Szilágyi Virgil képviselő úr kivan csak még az igazoló bizottmány részéről mint előadó szólani. 
Szilágyi Virgil : Bocsánatot kérek, hogy a bizottmány véleményének indokolásául bátor vagyok 

egy pár szót mondani. Az első, mire felelni kívánok az, mi felhozatott, mintha az illető képviselő ur átalá-
nos egyhangúsággal választatott volna el. Választási jegyzökönyvéből az tűnik ki, hogy ellenjelöltje volt 
s hogy zavargások is történtek, s e zavargások miatt az egyik rész el is távozott. Tehát nem lehet mon-

Képv. ház aapl. I. köt. 
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dani, hogy olyan átalános egyhangúsággal választatott el. — Mi a törvényességet illeti, nézetem szerint 
a bizottmányban nem lehetett szó a törvények magyarázásáról, hanem csak a törvények alkalmazásáról. 
Midőn azon kérdés merült föl, vájjon Babes választása megsemmisitendö-e vagy igazolandó : mindenek 
előtt az volt eldöntendő, vájjon bir-e választási képességgel e hazában, vagy nem ? Még attól is eltekintve, 
hogy beiratta-e magát valahol vagy sem; ámbár a törvény 3-ik §-sa egyenesen mondja, hogy „Választ
ható mind az, ki választó;" választó pedig csak az, ki magát beíratja (Zaj.). A törvény nem mondja 
azt, hogy választható az ki választó képességgel bir, hanem csupán csak azt mondja, hogy választható, ki 
választó. Sőt a 3-dik §. megszorította a 2-dik §-ban felállított qualificatiót, a mennyiben a választásra nézve 
a 20 évet állította fel, a választatásra nézve pedig a 24 éves kort. Tehát ennyiben megszorította az előbbi §-t. 
Ettől azonban a bizottmány eltekintve, csupán arra szorítkozott, hogy bebizonyitotta-e, igazolta-e Babes ur, ha 
már be nem irattá is magát, hogy bir legalább az országnak valamelyik kerületében állandó lakással? S ezen 
kérdést egyenesen Babes Vincze ur maga döntötte el folyamodványával, a mely folyamodványában bemu
tatott egy iratot, mely szerint ö, mint bécsi hivatalnok ideiglenes szolgálattétel végett tétetett át Pestre. 
Tehát sehol a hazában állandó lakással nem bírt. Állandó lakása Bécsben volt s csak april 6-ka óta téte
tett át ide Pestre ; állandó lakása tehát neki itt nincs ; hanem mint bécsi hivatalnok csak ideiglenesen 
szolgálattétel végett van itt. Ez határozta el a bizottmányt arra, miszerint választónak sem ismerhette el 
a hazában, következőleg választhatónak még kevésbbé. (Minden oldalról : szavazzunk!) 

Elnök : A kérdés valóban annyira ki van merítve, hogy szavazás utján eldöntethetik. (Helyes.) Az 
igazoló bizottmány Babes Vinczének választását megsemmisítendőnek véleményezi. Az első kérdés tehát 
a szabályok szerint az, vájjon a t. ház a bizottmány javaslatát elfogadja-e, vagy nem? Azok, kik elfogadják, 
méltóztassanak felállni. (A kisebbség kel fel.) Világos, hogy a többség nem fogadja el a bizottmány javas
latát. Következik azon indítvány is, hogy felszólittassék-e Babes ur. (Közbeszólás : ez nem szükséges!) 
Ugy nem marad egyéb hátra, mint annak határozatilag kimondása, hogy Babes Vincze igazoltnak nyilvá-
nittatik. (Helyes!) 

Szilágyi Virgil olvassa az igazoló bizottmány véleményét Hauszer Ernő vizsgálatra kiküldött kép
viselő jelentése folytán Balázsy Antal budai 2-ik képviselő megválasztatása ügyében, mely szerint Balázsy 
igazoltnak tekintessék, és vádlók jegyzőkönyvileg megrovassanak. 

Halász Boldizsár : Én azt tartom, hogy első kérdés az, vájjon a ház pártolja-e a választmány véle
ményét; én egyedül csak a jegyzőkönyvben kimondandó megrovást nem találom helyén, azért mivel a 
képviselőház nem büntető hatóság s nincsen joga tényeket rosszalni; ha kihágások történtek, azok iránt a 
városi hatóság fog lépéseket tenni; különben elfogadom a választmány véleményét. (Helyes.) 

Elnök: Halász Boldizsár képviselő ur a bizottmány véleményét csak abban kívánja módosítani, 
hogy a megrovással a tisztelt ház hagyjon fel. Nem tudom, kívánnak-e tisztelt képviselő urak a tárgy
hoz szólani ? 

Csiky Sándor : Nem vagyok egy véleményben Halász Boldizsár úrral a tekintetben, hogy a háznak 
a megrovás jogában ne állana az ilyen fölmerülő visszaélések és botrányos csalfaság elkövetése ellen; mert 
a vizsgálatnál világosan kitűnik, hogy azok, kik a panaszlevélben mint vádlók jőnek elő, képviselőtársunk 
által megkérdeztetvén, azt mondották, hogy ők semmit sem tudnak felőle és így azoknak neve hírükön és 
tudtokon kivül e végre oda csempésztetett; — ezen tett — irási meghamisítás — lárva — és valóságosan 
más nevének törvényes téren és nyilvánosság előtt való fölhasználása akarata ellen. Ilyen esetre ítéletet 
kell mondani a törvények értelmében s én a megrovást, anélkül azonban, hogy a sértett fél keresetét kü
lön utón ne formulázhatná, annyival inkább találom összeférhetönek a ház szabályaival, mivel azokban ki 
vagyon mondva, hogy egymás ellenében is kimondhatjuk a roszalást. Én tehát egész terjedelmében párto
lom a bizottmány véleményét. 

Elnök: Nem kívánván senki többé szólni, eddig csak két vélemény nyilvánult; az egyik Halász 
Boldizsár uré, ki a roszalás megemlítését ki akarja hagyatni, a másik Csiky Sándoré, ki azt megkívánja 
hagyni a végzésben. Azt a kérdést kell tehát feltennem, hogy elfogadtatik-e a bizottmány nézete vagy 
nem? Előre bocsátva azt, hogy a bizottmány véleményében az illető képviselő ur igazolása mellett a vád 
lók megrovása foglaltatik, méltóztassanak felállani azok, kik ezen nézetet egész terjedelmében pártolják. 
(Feláll a nagy többség.) A tisztelt ház a bizottmány véleményét egész terjedelmében nagy többséggel el
fogadta, tehát határozatul kimondhatom, miszerint Balázsy Antal ur igazolt képviselőnek tekintetik. 

Olvastatik az igazoló bizottmány véleménye Szaplonczay Józsefnek Zsitvay József esztergammegyei 
táti-kerületi képviselő elválasztásában intézett vizsgálata eredményéről. 

Elnök; Eddig senki sincs fölírva. Méltóztassanak a tárgyhoz szólani; a bizottmány jelentése már 
fölolvastatott, mely a választást megsemmisítendőnek véleményezi. (Elfogadjuk!) 

Halász Boldizsár; Ugy látom, hogy az igazoló bizottmány legnagyobb súlyt fektet arra, hogy a vá
lasztási elnök nem jelent meg 9, hanem 11 órakor; figyelemreméltó dolog volna mindenesetre, hogyha el
lenkezőleg történt volna, ha t, i az elnök a választás megkezdését 11 órára határozta volna és már 9 órakor 
nyitotta volna meg azt. Azon körülmény, hogy azok, kik a választási térhez közelebb laktak, korábban je
lentek meg, mint azok, kik távolabb laktak, nem elégséges ok a választás megsemmisítésére. Különben is, 
a mi a vizsgálatot illeti, kitűnik abból, hogy egyetlenegy érdekeletlen tanú sem volt itt, mert az 
egyik pártbeli ember a dolgot így, a másik amúgy terjeszti elő. De semmi esetre ki nem tűnik , hogy 
itatás vagy vesztegetés történt volna; de halálos eset sem, mert habár 7 — 8 ember megsebesíttetett, s azok 
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közöl csak 2 súlyosabban, midőn alkotmányos jogukkal élni akartak, az a törvényszabta választást 
meg nem akadályoztatta. Azért, ha figyelembe veszszük, hogy itt olyan komoly dolgok nem történtek, 
melyek miatt a választás megsemmisítendő volna, részemről a bizottmány véleményét nem pár
tolhatom. 

Csiky Sándor: Én a bizottmány nézetével egyértelemben szintén nem lehetek , mert nem látom 
megállhatóknak azon okokat, melyekért a választást megsemmisítendőnek véli, hogy t i . azért, mivel erősza
kos vérengzés fordult elő, a választók joguk gyakorlatában akadályozva lettek volna. De ha a kiküldött 
vizsgáló képviselőtársunk jelentését figyelembe veszem, abból azt látom, hogy az összeütközés oka, mely a 
választó felek között történt, az volt: hogy 9 órakor gyűltek össze s a választási elnök az időt, melyben 
a választásnak meg kellett volna kezdetnie, előlegesen értésül nem adta. Ez volt a türelmetlenség, ez volt 
a torzsalkodás oka; (Zaj) s ez nem volt egyéb, mint torzsalkodás, de nem történt valóságos verekedés, 
csak midőn a zászlóval az állványra fölállottak a Zsitvay-pártbeli emberek, alól az Ert l pártbeliek kirán
tották az állvány lábát. Ezután amint előadva van, a Zsitvay-pártbeli emberek a faluba mentek, azért mi
vel az Ertl-pártiak is bennáliottak, és az általuk támogatott és megválasztatni óhajtott követ ezek között 
volt, bemenvén oda az Ertl-pártiak azt gondolták, hogy őket üldözőbe veszik és innen támadt a verekedés. 
Ezen verekedést mindenesetre kárhoztatni kell, annyival inkább, mivel nyolcz ember sebesittetett meg; de 
ez leginkább csak az által történt, hogy a megtámadtattak kénytelek voltak önmagukat védeni; hogyha 
valaki megtámad, én magam is védem magamat, mert ott, hol a moderamen inculpatae tutelae forog fenn, 
a törvény a védelmet megengedi. A dolognak ily helyzetében megvallom, különösen tekintetbe veszem 
azt, hogy mikor ezen sajnos verekedés végbement, akkor a szolgabiró és esküdt által fel voltak az Ertl-
pártiak szólítva, hogy menjenek jogukat gyakorolni, de mivel kisebbségben látták pártjukat, nem hall
gattak e felszólításra; a Zsitvay-pártbeli emberek pedig megjelenvén szavaztak. Ezeknélfogva a választást 
a törvények értelmében megsemmisítendőnek nem tartom. 

Benczur Miklós : Az egyik mint a másik fél kihallgatásából valamint egyátalában a jelentésből is 
kitetszik, hogy az elnök nem gondoskodott a rend fönntartásáról, hogy itt verekedés törtónt, hogy jogukat 
sokan nem gyakorolhatták, hogy itt szabályszerű választás nem történt: azért pártolom a tisztelt bizott
mány véleményét. (Helyes!) 

Böszörményi László : A jelen kérdésnél részemről azt tartom, hogy az nem oly kisszerű, melyen 
csak ugy könnyedén lehetne a t. háznak átvonulni. Mert kétségtelen tény, hogy i t t , mint az előttem szólt 
képviselő társam megemlítette, a rend fenntartásáról nem volt kellőleg gondoskodva. Tisztán áll azon 
másik tény, melyet nemcsak, hogy egyik fél tanúi sem hoznak kétségbe, hanem maga a vizsgálat eredmé
nye s az elöterjesztvény is tanúsít, hogy t. i. az egyik fél a választás helyéről elűzetett, és pedig teljeség
gel nem ugy a mint Csiky képviselőtársam előadta , moderamen inculpatae tutelae mellett, — ez teljeség
gel nem áll, ez az előadott jelentésben sincs, sőt inkább az foglaltatik abban, hogy a Zsitvay-párt emberei 
nem azért verték el a másik pártbeli embereket, mert ők már nagyon meg voltak támadva, hanem csak 
kísérlet tétetett, — a hátra maradt egy-két ember meghajigáltatván ; de egyszóval sincs előadva, hogy 
ezek közöl valaki megsebesíttetett ; — a, moderamen inculpatae tutelae alatt nem azt értjük, hogy egyik 
párt a másik pártot elverje. Hogy a Zsitvay-párt embereit a másik párt emberei kővel hajigálták, ezt a 
Zsitvay párt emberei mondják, de a másik párt emberei ellenkezőt mondanak. Ha veszszük már most az 
irományokban előadottakat, ugy látjuk, hogy azok egymást lerontják, inert az egyik párt azt állítja, hogy 
ötét a másik párt a választás színhelyéről botokkal verte el, a másik párt meg az ellenkezőt állítja, — Itt 
tehát a verekedés kérdése nem bizonyított tény, legfölebb is csak mint kétség marad fenn. De az tény s a 
Zsitvay-párt emberei is elismerik, hogy ők mikor az ellenpártbeliekre visszafordultak, azokat megtámadták 
és 140 ölnyire elverték. — Ott nincs moderamen inculpatae tutelae, a hol és a mikor az állított többség 
előtt a kisebbség megfutamodik a mely fegyvertelen volt, mint az ellentanuk is mondják, mennyiben csak 
kövekkel s deszka darabokkal kezdtek hajigálni ; így a fegyver nélküli kevesebbség veretett el a válasz
tási helyről, s ezért nem forog fenn a moderamen inculpatae tutelae, s kérdem, mikor megszaladtak, s 
szaladás közben elestek, mivel verettek le a megtámadt pártbeli emberek ? Talán üres kézzel ? És már 
akkor verettek le, mikor tehetetlenségben voltak. Itt a vizsgálatból kiderül, hogy volt egy oly verekedés, 
mely legalább is eszközlött annyit, miszerint egyik fél választói, választási joguktól megfosztattak — ez 
a tény kétségtelenül áll, mert ezt mindenik fél tanúi elismerik, Méltóztassanak nékem megbocsátani ha 
kimondom : hogy ha Zsitvay képviselőnek valódi többsége volt, akkor az uj választás esetében is több
sége lesz, de annyi áll, hogy a verificatiónál mindig azon elvet hallottam fő súlylyal s erővel bírónak, mi
szerint a választók választási joga a hol nyilván megsértetett. biztosíttassék, — ezt a törvény kívánja, a 
sértés pedig a vizsgálat szerint kétségtelen tény. Ezért eltérve attól, hogy az elnök nem ügyelt fel a 
rendre, órát nem tűzött ki, — s nem történt oly rendelkezés, a mi a választási jogosultság szabadságát 
biztosította volna, — a bizottmánynak a választást megsemmisítő véleményét helyeslem és pártolom. 

Csanády Sándor : Miután a vizsgálati iratokból kitűnik az, hogy a választás helyén verekedés 
történt, melynek nyomai néhány nappal később orvosi látlelet által bebizonyitattak , és hogy a választás 
helyéről az egyik rész emberei a nagyobb többség által elkergettettek, s igy ezen körülmény lett oka, 
hogy a választók jogaikkal nem élhettek ; tehát a választást megsemmisítendőnek vélem. 

Elnök : Senki sem levén szólásra feljegyezve, miután a bizottmány javaslata ellen, ellenvélemény 
31* 
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is nyilvánult, talán szavazás történhetnék., minthogy felkiáltásokból a többség ki nem vehető. (Szavaz
zunk!) A kérdés az lenne, hogy a bizottmány véleménye, mely abból áll, hogy a kérdéses választás meg
semmisíttessék, elfogadtatik-e ? 

Azok tehát, kik a bizottmány véleményét pártolják, méltóztassanak felállani. (A többség feláll.) 
A nagy többség a bizottmány javaslatát elfogadja. Ezt tehát határozatul kimondhatom, s elnökileg fel 
fog szólíttatni Esztergommegye uj képviselő választás eszközlésére. 

Mihályi Gábor : Méltányosnak tartanám, ha a t. ház ez alkalommal az illető referens vagy vizsgá
latra kiküldött képviselő társunknak napi dijai és egyéb költségei megtérítése iránt intézkednék. 

Szaplonczay József: A ház szabályai szerint a költségeket a bukott fél köteles fizetni, nem tudom, 
a jelen esetben kit méltóztatik a t. ház vesztes félnek tekinteni. Én a vizsgálati eljárásnál az elválasztott 
képviselőnek mind tiszta jelleméről mind magaviseletéről annyira meggyőződtem, hogy őszintén ki merem 
mondani, mikóp Zsitvay úr — kit fájdalommal kell e házban nélkülöznünk — legkisebb részt sem vett 
sem maga, sem mások által a választási izgatások körül. S most a mellett, hogy a t. úr nem igazoltatik, s 
egy kisebb párt verekedése miatt a nagy többség ellenére uj választás rendeltetik, megvallom, e szeren
csétlenség mellett azt, hogy a választott képviselő még költségre is szorittassék, méltányosnak nem 
találom. 

Elnök: A szabályok a vizsgálati költséget világosan a vesztes fél által rendelik viseltetni, ha tehát 
a t. vizsgáló képviselő ár maga nem kivánja elfogadni a költségeket, ekkor a t. ház nem fog iránta intéz
kedni, különben az ily költségeket minden esetre a vesztes fél köteles teljesíteni. 

Rónay János : Véleményem szerint azt ki kell mondani, hogy a vizsgálati költségeket a ház szabá
lyai értelmében melyik fél fogja viselni. 

Elnök: Első kérdés itt az, vájjon a vizsgálatra kiküldött képviselő úr által a költség felszámítás be 
van-e adva ? (Felszólalás : Nincs!) 

Csanády Sándor : Szerintem mégis átalában ki kellene mondani, hogy a költségek megtérítendők 
lesznek. Ha azonban a vizsgáló biró el akarja engedni, ez tőle függ. 

Elnök : Ekkor elébb felszólítandó lenne a kiküldött képviselő úr költség felszámításának be
adására. 

Csíky Sándor : Ha méltóztatnak meghatározni, hogy a költséget viselni tartozik valaki, még is ki 
kell mondani, hogy kicsoda ? A nem igazolt képviselő társunk Zsitvay nem viselheti, hanem viseljék azok, 
kik a verekedést kezdték. 

B&rnáth Zsigmond : Az iránt, hogy a költségeket a vesztes fél viseli, a ház nem határoz. E részben 
van a háznak szabálya s törvénye. így erről itt szó sem lehet, sőt arról sem, hogy dispensáljuk a vesztes 
félt. Ennek minden esetre meg kell tör ténni , mi történik azután azon pénzzel a mi beszedetik, ez más 
kérdés, a felett, a kiküldött képviselő társunk, mint sajátja felett rendelkezhetik, de minden esetre a ház 
szabályait meg kell tartanunk. 

Örményi József: A szabály alkalmazásáról levén szó, ezen eset méltán hivja fél e ház figyelmét 
jövő esetekre nézve is ; és azt hiszem, hogy e ház szabályai közöl, több részek átnézésre és javításra va
lók ; hanem a jelen esetben, a midőn arról van szó, hogy a vesztes fél fizesse a költségeket, a vizsgáló kép
viselőtársunk előadása szerint pedig az, a ki névszerint vesztes fél, ós a ki ellen a panasz irányoztatott — 
s a kit törvény szerint is vétkes félnek kellene tekinteni, egészen mint ártatlan tűnik ki a vizsgálat nyo
mán, ugy hogy még a választáson sem voltjelen, s reá semmi legkisebb ki nem sült, azt hiszem, hogy le
hetetlen azt, a ki vádolva, de vizsgálat szerint már absolválva van, vesztes félnek tekinteni, hanem itt a 
vesztes fél nézetem szerint csak a vétkes fél lehet, és a mennyiben itt verekedésről van szó, az illető megyé
nek utasítás lesz adand ó, hogy a verekedést vizsgálat alá vévén a kiviláglandó verekedők által a költsé
geket téríttesse meg. 

Elnök : A határozat hozatalára nézve a nehézséget abban látom, hogy a költségek mennyisége és 
ki általi viselése iránt a bizottmány részéről semmi javaslat nem terjesztetett a ház elé. I t t az ezen iromá
nyokban foglaltakat tüzetesen mind megfontolni, s a végzést egyszerre kimondani nehéz, vájjon nem len
ne-e jó azon kérdésre nézve mennyi volt a költség és ki által viselendő, a bizottmánytól előbb javaslatot 
és véleményt kérni, s ez után pótlólag e tárgyat elhatározni. A kérdéses képviselő-választás megsemmisí
tése iránt kimondott határozat természetesen állván, és foganatosítandó levén, — s csupán a költség iránt, 
hogy az ki által legyen viselendő, a bizottmány által pótlólagos vélemény beadandó. (Közhelyeslés.) 

Ürményi József: Hogy a költségek ki által legyenek viselendők — azt a t. ház feladata meghatá
rozni. Arra nézve pedig a bizottmány véleményt nem ado t t : vájjon vétkesnek tartja-e egyik vagy másik 
felet vagy nem ? A bizottmány nem mondott Zsitvayra nézve semmit, itt a lényeg tehát csak az : mon-
dassék ki, hogy Zsitvay ártatlan és nem vétkes. 

Elnök: Ezt csak az iratokból lehet megtudni. — (Helyes !) Méltóztatnak megnyugodni, hogy a 
költségek iránt a bizottmány pótlólagosan újabb véleményt adjon be ? (Megnyugszunk!) — Most a veri-
ficationális tárgyakat e szerint bevégeztük ; azokat t. i,, melyek beadva vannak, — Volna még egy tárgy 
elintézendő, t. i. boldogult Teleki László képviselő helyett a kórvónyi választmányba kellene egy tagot 
választani. Vagyunk ugyan annyi számmal, mennyi a végzések hozatalára elegendő, de még is talán még 
megtörténhetnék, hogy többnek netaláni távozásával, a szavazási kellő szám nem jőne ki , s akadályoztat-
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nék a hiányzó választmányi tag szavazás szerinti választásának bevégzése. Ez okból máról e választást el 
is halaszthatnók, hanem érdemes-e ezért magáért holnap ülést tartani ? ezt a t. ház méltóztassék elhatá
rozni. (Felkiáltások : Törvényes számmal vagyunk, szavazzunk!) — Méltóztassanak tehát az illető neveket 
czédulákra fölirni, s a serlegbe betenni. 

A czédulák beadatnak. A szavazatok összeszámittatnak. 
Elnök : Az átalános többséget T i s z a L á s z l ó képviselő nyerte, ez a jegyzőkönyvbe fel fog vétetni, 

s holnap ülés nem tartatván, holnap után 10 órakor fog az ülés megnyittatni, s a napi renden levő indít
vány tárgyaltatni. 

Ezzel az ülés d. u. 1 és 3/4 órakor feloszlott. 

A - A I I I Í , 

O R S Z Á G O S ÜLÉS . 
1 8 6 1 . május 16-kán . d. e. 10 órakor. 

Elnök: Az ülés megnyittatik. A jegyzőkönyvet Révész Imre jegyző úr fogja vezetni. A múlt hét
fői tanácskozás alkalmával tett indítvány mellett szólani kívánókat Csengeri Imre, az indítvány ellen szóló
kat pedig Keglevich Béla úr fogja jegyezni, azonban az addig is előforduló tárgyakhoz szólani kívánókat 
Tanárky Gedeon fogja feljegyezni. Elsőben az utolsó ülés jegyzőkönyve lesz meghitelesitendö. 

Olvastatik a legközelebbi ülés jegyzökönyve meghitelesités végett , mely iránt semmi észrevétel 
nem volt. 

Elnök : Meglévén a jegyzőkönyv hitelesítve, kötelességem szerint bemutatom az időközben érkezett 
iratokat, u. m. : Gömör és Kis-Hont törvényesen egyesült megyék közönsége néhai Széchenyi István gróf 
halálának évfordulati napját megtar tván, a nagy férfiú iránti hála kegyeletes adóját leróván, azt kéri, 
hogy érdemei törvénykönyvbe leendő beczikkelyezteiése által ismertessenek el s emlékének egy országos 
költségen a hon szivében — Pesten emlékszobor állíttassék fel. Nézetem szerint ezen kérvény a kérvény
bizottmányhoz lenne utasítandó. (Helyes !) 

Palóczy Tamás Genfből irott levelében , háláját fejezi ki a képviselőháznak boldogult atyja iránt 
teljesített kegyelet- és kegyességért. Tudomásul veendő. 

Székes-Fehérvárvárosa közönsége mélyen érzett fájdalmát közli a t. házzal Teleki László képviselő 
váratlan és kora elhunyta iránt. 

Hasonlókép Dobokamegye közönsége az országgyűléshez intézett nyilatkozatában fájdalmát fejezi 
ki ezen gyászeset fölött azon reményének kifejezésével, mikép csak a test halt meg , de a szellem él és mű
ködni fog. Mindezek fájdalmas részvéttel tudomásul vétethetnek. (Helyeslés.) 

Nagy-Bányavárosának közönsége előadván, miszerint a helytartótanács által ér tesí t tetet t , hogy az 
adó kivetése és behajtása közvetlenül a császári kerületi pénzügyi igazgatóságra bízatott és annak folytán 
f. hó 7-kén az adószedő bizottmány katonai födözet alatt városukba meg is érkezett és az adóhivatal helyi
ségén leszálván, működését megkezdette, tudatván a városlakosaival, miszerint, ha 3 nap alatt az adótle nem 
fizetik, az katonai hatalom közbejöttével fog beszedetni ; kéri ezen sérelem mielébbi orvosoltatását. A ha-
sonnemü egyéb kérdésekkel együtt, az előttünk álló és az adó kérdését is megérintő tárgyalás alkalmával 
fog ezen kórvény is tekintetbe és kellő figyelembe vétetni. (Helyeslés.) 

Következik már most a hétfőn tett indítványnak a mai napra kitűzött átalános tárgyalása, és mivel 
az indítvány az indítványozó úr által hétfőn már ki is fejtetett, nézetem szerint most a szólás sora azokat 
illeti, kik ellenvéleményt akarnak nyilvánítani. Keglevich Béla jegyző úr az első helyen feljegyzett kép
viselő urat a szólásra fel fogja hívni. 

Tisza Kálmán : Midőn országgyűlésünk legelső, és legfontosabb teendői tárgyában szavamat eme
lem, midőn az előttünk levő indítványhoz szólani akarok, érzem a perez komoly voltát , érzem a felelőség 
terhét, melyet az országgyűlésnek magára vennie kell, érzem a helyzet nehézségeit, mert bár mi éles el
mével és lelkismeretesen kutassa is valaki a jövendő titkait, azt , hogy mily esetben mi lesz megállapodá
sunk következése, csak valószinüleg is senki ki nem számithatja. 

Nem szükséges ennek indokolásául a t. házat, — sem az osztrák bel-, sem az átalános külpolitika 
Képv. ház napi. I . köt. 32 
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ingadozásaira s ez utóbbinak az elsőre gyakorolt nagy befolyására figyelmeztetnem ; az utolsó 6 hónap 
eseményei ezeket mindenki előtt nyilvánvalókká tették. 

Ha a bécsi kormány következetes politikát követne, lehetne tettünk valószinű következményeiről 
véleményt alkotnunk, de midőn kivévén a hűséget, melylyel alkotmányos szabadságunk, és törvényes füg
getlenségünk megtámadtatik, következetességet semmiben sem találunk , sőt e tekintetben is , — kitetszik 
bár mindig a valódi szándok, — az eljárásban a legnagyobb eltéréseket tapasztaljuk, minden hozzávetés 
lehetetlen ; s az legfólebb egyesek képzelődő tehetségének szüleménye. 

Ilyen körülmények között csak egy lehet szerintem eljárásunk kiindulási pontja, csak egy lehet a 
főelv, melyet megtagadnunk nem Szabad, egy átalános kötelességünk : tántoríthatatlanul ragaszkodni tör
vényeinkhez, azoknak elismertetését, életbeléptetését követelni mindenek előtt, s szenvedni inkább az önkény 
vas járma alatt, (Helyes.) mint törvényeinket megtagadva, saját kezünkkel tenni tönkre hazánk alkotmá
nyos szabadságát, és törvényes függetlenségét, s lerombolni az egyedül biztos, a törvényes alapot, mely
re, — ha mi arról leszoríttatnánk is — a jövő majd építhet még. 

A törvényeinkhez, alkotmányunkhoz s ezek minden következményeihez való hű ragaszkodás köteles
sége tehát azon első szempont, melyből én teendőinket tekintem. 

Első és legfőbb kötelességünknek tartom ennek folytán kifejteni, az egész világ előtt tisztán kimu
tatni, Ausztriával szemben törvényes állásunkat, pontosan kijelölni a viszonyt, melyben hazánknak az 
osztrák örökös tartományokhoz állani kell. 

De van még más szempont is. Eltűntek már azon idők, midőn minden állam egy elszigetelt 
egészet képezett, s egyiknek jó vagy bal sorsa, népeinek elégedett vagy elégedetlen volta, szóval mindaz, 
mi kebelében történt, a többiekre nézve majdnem egészen közönbös volt. 

A fölvilágosodás terjedése, a napi sajtó, az irodalom s a közlekedés könnyebbé tétele, s 
ezek folytán a gyors eszmecsere egy- s a kereskedelmi kötelékek másfelől, az érdekek solidaritását, az 
egyes államok között oly fokra emelek már, miszerint egyik állam sorsa a többit is közelről érdekli, misze
rint egyik is elszigetelten a többitől semmit sem tehet , és annak a mely létezni és erősbülni óhajt, meg 
kell a többit győznie a felöl, hogy az érdekükben van. 

Midőn tehát hazánknak független önkormáiryzatáhozi jogát kimutatjuk, meg kell győznünk a vilá
got egyszersmind arról is, hogy ezen jog érvényre emelése érdekében van. (Igaz!) Értve természetesen 
nem egyes absolut kormányok, hanem a nemzetek, az államok érdekeit. 

De még ezzel nincs befejezve teendőnk, mert van egy harmadik szempont is, melyről megfeledkez
nünk nem szabad, mely azt igényli, hogy midőn hazánk alkotmányos szabadsága, és törvényes független
sége érdekében felszólalunk, nyugtassuk meg egyszersmind hazánk minden rangú, ajkú és hitfelekezetü 
lakosait aziránt, hogy az ö érdekeikről sem feledkezünk meg, azok irányában is a democratia igényei s a 
teljes jogegyenlőség kívánalmai szerint intézkedni akarunk. (Ugy van ! helyes 1) 

E három szempontból tekintem én teendőinket, e három szempontból akarok az előttünk fekvő in
dítványhoz szólani. 

Az elsőre vonatkozólag, hazánk törvényes függetlenségét, az osztrák örökös tartományokhoz való vi
szonyát, a magyar közjog szempontjából, a kétoldalú kötések alapján, az előttünk levő indítványban oly szé
pen, oly tisztán, oly alaposan kifejtve találom, hogy mindazt, mi abban erre vonatkozólag elmondatik, csak 
osztanom, csak pártolnom lehet, és egész terjedelmében elfogadom. (Helyes!) 

De szem előtt tartva azt, hogy őseink is hasonló alkalomnál — minő fájdalom elég volt — mindig 
elismertették az alkotmányt, sőt jobbnál jobb uj törvényeket is alkottak, annak biztosítására az eredmény 
még is az lett, hogy a kormány a mint biztosságban érezte magát, együtt szegte meg a régi , s az uj törvé
nyeket, én törvényeinknek nemcsak elismertetését, hanem azoknak, — jelesen az 1848-ki sarkalatos törvé
nyeknek — önmagunk biztosításául azonnali életbeléptetését is követelem. (Helyeslés). 

Hasonló alpossággal látom az indítványban kifejtve hazánk integritásának kérdését, és kifejezve 
azt, hogy mig az ennek teljesedését gátló akadályok elhárítva nem lesznek, a fenforgó nagyfontosságú 
kérdések megoldásába nem ereszkedünk. 

Erre vonatkozólag is kevés az, mit hozzátétetni kívánok. 
Ilyen az unióra vonatkozólag, annak kifejtése, hogy az unió , nem mint hirdetni szeretik, 1848-ban 

rögtönözve életbeléptettetett tény, hanem az ország- mindkét része régi óhajtásának teljesítése. 
Horvátországra vonatkozólag pedig, az oly tökéletes szerkezetben annak megemlítése, hogy a ka

tonai határőrvidékek viszonyainak, érdekeik és kivánatukhoz mért megváltoztatásában is segítségökre 
lenni akarunk. 

Teljes mértékben osztom az indítványnak a menekültek vagy hazájokhozi hűségükért — törvény
telen eljárással hozott, magukban semmis ítéletek folytán s bármely más módon sújtott honfitársainkra 
vonatkozó követelését. 

Lehetetlen az önkény e részbeni hagyományainak megsemmisítése nélkül a bizodalom megújulá
sára csak gondolni is, s ha megsemmisíttetik is mindaz, mi még megsemmisíthető, marad elég, mit helyre
hozni többé nem lehet. Vértanuk drága életét, a száműzött vagy bezártak elrablott életörömeit, többé 
vissza nem adhatja senki ! . . . (Igaz ! Ugy van!) 

Hasonlóan osztom mindazt, mi a mindennemű adók törvénytelenségéről s különösen a törvénytelen 
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adónak jelen erőszakos módoni behajtásáról, az indítványban foglaltatik; de óhajtom ezekenfelül figyelmez
tetni mindazokat, kik ez eljárásnál segédkezet nyújtanak az ily esetekre vonatkozólag törvényeinkben kife
jezet* felelőségre. (Helyes!) 

A trónróli lemondásokat illetőleg is alig van mit mondanom. Tökéletesen áll azoknak forma és 
lényegbeni törvénytelensége, de részemről e tárgyban bővebben nyilatkozni, tanácsokat adni s ezek foly
tán kötelezettséget vállalni nem tartom helyesnek addig, mig országunk minden részei itt képviseltetve 
nem lehetnek. — 

Átmegyek most arra, mi második szempontom szerint, az indítványból teljesen kimaradt. 
Érdekében van-e Európának és a civilisatiónak az alkotmányosan szabad s törvényesen független 

Magyarország létele ? az itt a kérdés, és én határozottan igennel felelek. 
Hazánk elhunyt nagy fiának, — kit neveznem nem szükséges — beszéde kezeink között van, ez 

%. oly bőven és alaposan kimeríti a tárgyat, hogy nekem elég lesz azt csak röviden érintenem. 
^ w A törvényesen független Magyarország fennállása érdekében van elsőben is az osztrák örökös tar

tományoknak ; mert egyfelől, az lesz az ö, v a l ó b a n és nemcsak mint most szószerint alkotmányos éle
tüknek — már jogaik biztossága érdekénél fogva is — legnagyobb előmozdítója, és másfelöl nyugodt 
lehetvén az iránt, hogy többé tudta , akarata és beleegyezése nélkül nem lehetend rá uj meg uj terheket 
róni, nem lesz kénytelen szorosan ragaszkodni a joghoz, hanem anyagi tekintetben is méltányosabb lehe
tend a vele személyes unió kapcsában élő országok és tartományok érdekei irányában, mint különben 
lehetne. 

De érdekében van az a német szövetségnek i s , mert ha lésesíttetnek némely osztrák államférfiak 
lidérczei : az egységes osztrák birodalom, annak a szövetséghez nem tartozó részei is résztvennének a bi
rodalmi tanácsban, s így Ausztria azoknak súlyával is nehezednék a német szövetség ügyeire ; holott az 
iránti kötelezettségei csak az ahhoz tartozó részek után lennének. Sőt föltéve, hogy a jelenleg tervezett 
képviseltetési arány egy méltányosabb által váltatnék fel, megeshetnék az is , hogy a szövetséghez nem 
tartozó részek túsúlyra vergődnének a birodalmi tanácsban ; s ők határoznának Ausztriának a német szö-
vetségbeni politikája fölött, holott attól semmi függésben s aziránt semmi kötelezettséggel nem lennének. 

Érdekében van ez végre Európának és a civilisatiónak is. (Igaz!) 
Magyarország volt hajdan saját romlásával véd bástyája mindkettőnek a török uralom ellen, Magyarország 

terjesztette ujabb időben, rajta kivül is annyi milliók hasznára a szabadelvű eszméket szomszédai között; s egy 
szabad s törvényesen független Magyarország lehet egyedüli biztositéka egy szabadelvű osztrák külpoliti 
kának, s ha majd, minek nem sokára be kell következnie, a keleti kérdés is szőnyegre kerül, ez biztosit
hatja a törökbirodalomhoz tartozó, határainál levő nemzeteket aziránt, hogy Ausztria irányukban nem 
fogja az elnyomó szerepét játszhatni, (ügy van!) Magyaroszágnak ily módoni kielégítése az egyedüli mód 
arra, hogy Ausztria azon kötelességeknek, melyeket fekvésénél fogva a civilisatió s az európai egyensúly 
érdekében teljesítenie kell, megfelelhessen; mert ha az nem történik, ha sikerülhet is Magyarországot fegy
veres erővel magához lánczolnia, csak a most elmúlt 12 év története is bizonyítja, hogy az e miatti folyto
nos erőlködés ugy kimerité minden erejét, hogy a világ eseményeiben tevőleges résztvenni képtelenné lesz. 

Ezen itt röviden előadottakat is kívánom én első felszólalásunkban kifejteni. 
A harmadik szempontból indulva ki : Vannak több kérdések, melyeket meg kell említenünk mind 

azért, hogy bebizonyítsuk, miszerint mi egy valóban szabadelvű politikát óhajtunk követni, mind pedig 
azért, hogy hazánk minden lakosait legnevezetesebb érdekeik irányában megnyugtathassuk. 

Kettő ezek közöl s talán a két legfontosabb az indítványban röviden bár, de igen helyesen említve 
van. Ugyan is a hazánkbeli nemzetiségeknek és hitfelekezeteknek, a teljes jogegyenlőség alapján meg
nyugtatása s ezzel ellenkező törvényeink megváltoztatása. 

Mindkét tekintetben pártolom én az indítványt, mert valóban alig lehet valami kívánatosabb mint, 
hogy hazánk minden lakója, mind nemzetisége, mind vallása tekintetében tökéletesen egyenjogú legyen s 
ezek miatt semminemű politikai jogok gyakorlatából ki ne zárassék. (Helyes!) 

De ezenkívül óhajtom megemlittetni, hogy mi hazai iparunkat minden nyűgtől fölmentve szabaddá 
tenni szándékozunk, óhajtom megemlittetni, hogy a szabad kereskedés nagy és európai érdekű elvének hi-
vei vagyunk, azt kívánjuk hazánkra nézve életbeléptetni, a melyekben lehet — azonnal, a melyekben pe
dig ezt rögtön tenni nem lehetne, mennél elébb (Helyeslés.); szükségesnek tartom továbbá, hogy első teen
dőink között említsük meg ezekenkivül az örök időkre eltörlött urbériséggel rokontermészetű bárminemű 
birtoklásoknak 8 a kisebb királyi haszonvételeknek mindkét fél iránti méltányosság, megváltás s illetőleg 
kárpótlás utjáni megszüntetését. (Helyes!) — Említsük meg egy országos hitelintézet felállítását; említsük 
meg a vízen és szárazon való közlekedésnek czélszerü rendezését (Helyeslés); hazánk minden részeinek, 
például a Királyhágón túli résznek, a felföldnek s Fiúménak hazánk központjával összeköttetését. Emiit-
sük meg végre alkotmányos életünk védbástyáinak, a megyéknek, melyeket a parlamentaris kormányzat 
legbiztosabb alapjai gyanánt tekintünk, az 1848-iki XVI. t. ez. 1. §-a értelmében népképviselet alapján 
rendezését. 

Ha így fölfejthettük törvényes állásunkat s Európának és a civilisatiónak az általi érdekeltségét, ha 
kijelöltük főbbjeit azon teendőinknek, melyek egyfelől jövő politikánk szabadelvüségének bebizonyítására, 
másfelöl honfitársaink megnyugtatására szolgálhatnak: nyugodtan várhatjuk el, mit a sors ránk mért, — 
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s netaláni ideiglenes szenvedések közepett is vigasztalni fog azon tudat, hogy ügyünk szentségénél és hely
zetünk erejénél fogva hazánk jobb sorsa közel van. (Igaz!) 

Pártolom én tehát az előttünk levő indítványt mindazon pontokra nézve, melyek benne foglaltat
nak ; egyes észrevételeim indokolását, valamint az általam pótlólag befoglaltatni ajánlott kérdések kifejté
sét — ha ugyan elvileg azokat elfogadni méltóztatnak — a részletes tárgyalásra tartom fenn magamnak, s 
most áttérek arra: kinek és minő alakban mondjuk el azt, mit mondani akarunk. (Halljuk!) 

E két kérdésre én egyszerre felelek. Nem lehetek e tekintetben a mélyen tisztelt inditványozóval 
egy véleményen, mert alkotmányos szempontból nem látom, hogy kihez lehetne felírni, nem látom tehát 
a felírás lehetőségét, s épen azért mindazt, mit elmondanunk szükséges, határozatban kimondatni óhajtom. 

Nem akarok én a conjecturalis politika terére lépni, ezen a legnagyobb tehetség is csak eltévelyed
hetnék, törvényes szempontból akarom a dolgot tekinteni. 

Az országgyűlés mikénti összejövetelét illetőleg azt hiszem, senki sem tagadhatja meg a nemzettől 
azon jogot, hogy mihelyt neki a mód erre megadatott, országgyűlési képviselőket választhasson, ország
gyűlésbe összejöhessen; (Helyeslés.) mert azt hiszem, hogy a fejedelmeknek adott összehíhatási jog nem 
foglalja magában az országgyűlés tarthatás jogának megadhatását vagy felfüggeszthetését: hanem csak 
az ezen jog gyakoroltatása idejének kitűzését, sőt e tekintetben is átalánosságban a törvények intézkedtek. 
A jelen tényleges hatalom részéről szétküldött regalisokat nem tekinthetem az összejöhetési jog, hanem 
csak az összejöhetési lehetőség megadásának és pedig nem csak azért, mert a hatóságok valamint szervez-
kezkedésüknél kimondák, hogy ezt nem a 20-ik októberi diploma, hanem mert az lehetővé tette, a törvé
nyes alapon kívánják eszközölni: épen ugy nyilvániták, midőn a képviselőválasztásokra szükséges elöin-
tézkedéseket megtették, hogy ezeket nem a regalis, hanem az 1848-ik évi törvények alapján teszik, sőt né
melyek a regalisok szétküldését be sem várták, hanem főleg azért, mert mind 1790-ben, mind az 1848-ki 
IV. t. ez. alkotásakor csupán törvényes fejedelem jogának tartották és tar that ták az országgyűlés összehí
vását; (Ugy van! helyes!) de e joggal egy még nem törvényes hatalmat fölruházni bizonyosan nem akar
tak; hogy a mai tettleges hatalom pedig mily messze áll még attól, hogy törvényes legyen, ezt maga az 
indítvány legjobban bebizonyítja. Annak tehát hatalma igenis, de joga az összehívásra nem lehet. (He
lyeslés.) 

Igaz, hogy a tettleges hatalom egyedül képes az abnormis helyzetet törvényessé változtatni; de ezt 
csak az által teheti, ha törvényessé lesz; mert a nemzet eleitől fogva a törvényes téren akar állani. A bé
kés orvoslás tekintetében pedig annyi és oly határozottan előzékeny lépéseket te t t , hogy e tekintetben a 
nemzetet mulasztással vádolni túlzás vagy — mit hasonlag tesznek némely elleneink, forradalmi vágyakat 
szemére vetni bizonynyal nem lehet. (Átalános helyeslés.) 

Lássuk e tekintben a helyzetet. 
1849-ben mart. 5-én most is uralkodó ausztriai császár ö felsége széttépte a kétoldalú szerződése

ket, széttépte a pragmatica sanctiót, mert megsemmisítette az azáltal biztositott magyar alkotmányt, fel
darabolta az országot, fegyverrel igyekezett azt meghódítani. (Ugy van!) 

EnDek folytán ugyanazon év april 14-én a nemzet is megsemmisitó a kétoldalú szerződésnek, — 
melynek érvényére az, ki azt már maga részéről széttépte volt, — úgy sem hivatkozhatott, öt kötelező ré
szét. A fegyver hatalmának kellett dönteni, s mert a harcz koczkája idegen hatalom beavatkozása folytán 
az osztrák fegyverek részére dőlt el, következett a 11 évi kormányzat, nem a kötések, nem a törvények, 
hanem egyedül a hóditói jog, a fegyveres erő alapján. (Ugy van!) 

Mindnyájan tudjuk, mi lön e kormányzat eredménye: elszegényedése a népeknek, elszegényedése 
az államnak, bonyodalmak benn az országban, a tekintély lesülyedése a külpolitikában s végre egy alig pár 
hónapig tartó háború után egy szép tartomány elvesztése, a roppant, a minden áldozatokkal fenntartott 
hadsereg vitézsége daczára. 

Át kellé utoljára látni, hogy az eddigi utón tovább haladni nem lehet, és sok vajúdás után megszü. 
lemlett az október 20-ki diploma. A nemzet látta bár, és meg is mondta, hogy ez még épen nem ősi alkot
mányának visszaállítása, hanem ellenkezőleg annak több sarkalatos részeiben uj megsértése, mégis engedve 
a fejedelem bizalomra felhívó szavának, békülékeny szellemétől indíttatva, hozzáfogott a szervez
kedéshez s nem feledve bár, de fátyollal borítva a multakat, visszaállott a széttépett kétoldalú szerződések, 
a pragmatica sanctio, vagyis az 1723 ik évi I., II., és III. t. ez. s az ezek folytán alkotott sarkalatos törvé
nyek által kijelölt térre, s a helyett hogy a multakért szemrehányásokat tett , hogy igényeit túlfeszítette 
volna, nem kívánt semmit egyebet, mint hogy a tényleges hatalom is ismerje el az elsőben is általa szétté
pett szerződések és törvények szentségét, álljon a nemzet mellé a törvényes alapra, legyen törvényes. 
(Ugy van!) 

És mi lett mégis ennek következése? Az, hogy a törvényes téren álló nemzet január 16-án e térről 
anyagi erővel is leszorítással fény égettetett; febr. 26-án országunknak az egységes Austriába beolvasztása 
kimondatott, törvényei folytonosan sértetnek, honfitársaink azoknak ellenére elfogdostatnak s az ország 
határain kivül bebörtönöztetnek; legközelebb pedig a törvénytelen adó erőszakosan behajtatik. (Ugy van!) 

Csoda-e tehát ily körülmények között, ha a nemzet azt kívánja a tényleges hatalomtól, hogy mielőtt 
öt törvényesnek elismerhetné s vele mint nemzet a törvényhozás terén érintkezhetnék, álljon törvényes 
alapra, teljesítse az örökösödését biztosító törvények által elébe szabott föltételeket. Vájjon nem akkor 
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sértenök-e meg igazán a pragmatica sanctiot, ha annak egyik, — a minket kötelező — részét érvényben 
levőnek elismernök, a másik a bennünket biztosító résznek elismertetése nélkül. (Helyeslés.) Nem tagadja 
azt senki, hogy a pragmatica sanctio értelmében az örökösödésnek megállapított első szülöttségi rendje 
szerint, ugyanazon egy személyt illeti az uralkodás mind Magyarországban, mind az örökös tartományok
ban, sőt azt is elismerem, hogyha a lemondások törvényes alakban, törvényesen hozzánk megküldve lesz
nek ezen személy épen jelenlegi osztrák császár Ferencz József Ö Felsége; de tudni kell mindenkinek ama 
föltételeket is, melyek mellett egyedül illethet valakit az uralkodás Magyarországon, s h a e föltételek mel
lőzésével ismernök el az uralkodói jogot, a magyar koronát tettleg alárendelnök az osztrák császárinak s 
azon következtetésre adnánk alkalmat, hogy ki ez utóbbit birja, annak az elsőt is birnia kell , akár telje
sítette a törvényes föltételeket, akár nem. Magunk rontanók le a pragmatica sanctionak az indítványban 
oly remekül kifejtett értelmét, két oldalra kötelező erejét; s vájjon ha az európai diplomatia nem levén föl
világosítva, törvényeink szerint irányunkban tévedett, az-e kötelességünk, hogy meghagyjuk e tévedés
ben, vagy az, hogy fölvilágosítsuk, még pedig nem csak meddő óvások, hanem tetteinkkel is. (Helyeslés, 
éljenzés.) 

Óvásokban elég gazdagok törvényhozásunk és hatóságaink jegyzökönyvei, de vájjon aratott-e ezek 
által csak egyszer is sikert nemzetünk? (Nem! Igaz!) 

Nem a lemondások törvén) telén voltára fektetem én a fősúlyt, midőn azt mondom, hogy ausztriai 
császár Ö Felségéhez felirnunk nem lehet, mert magam is azt hiszem, hogy V". Ferdinánd király Ö Felsége 
minden koronáiról visszavonhatatlanul le akart mondani, s bár* előlegesen kívánom a lemondásokat törvé
nyesekkel kicseréltetni, ezt könnyen eszközölhetőnek tartom. E téren tehát vitatkozni nem akarok, mert 
nekem sincs szándékomban helyzetünket ujabb bonyodalmakkal nehezíteni. 

Azonban a fólirás lehetősége mellett a magyar közjog folytonos gyakorlatából fölhozott példák en
gem az ellenkezőről győznek meg. 

II. Mátyás idejében Magyarország választó királyság volt még, habár választási joga a Habsburg
ház tagjaira volt is szorítva; választó királyságban pedig az országgyűlést az interregnum alatt oly teljha
talom illeti, a minőt hogy jelen országgyűlésünk gyakoroljon, nem hiszem, hogy valaki kívánatosnak vagy 
lehetőnek tartaná. Ezen eset tehát a jelen helyzetre nem nyújthat következtetéseket! III. Károly, midőn 
a trónralépett, nem helyezte volt magát kívül a törvényes téren, nem tagadta meg alkotmányunk érvé
nyeit. II. Leopold pedig, bár trónraléptét törvénytelen kormányzat előzte meg, valamint az nem az ö ne
vében s nem általa gyakoroltatott, sőt a törvénytelen rendeletek egykettö kivételével már elődje által visz-
szavonattak, úgy midőn maga trónralépett, elsőben is a törvényes kellékeknek igyekezett eleget tenni, 
visszaállitá a törvények uralmát s összehítta az országgyűlést. I. Ferencz trónralépte és megkoronáztatása 
pedig, a már akkor érvényben levő 1790—91-ki í n . t. ez. rendelkezése szerint történt, mely t. ez. megha
tározza, hogy a trónralépő fejedelem magát hat hónap alatt megkoronáztatni tartozik, s úgy hatalmazza 
föl öt a fejedelmi jogok egy részének, de csak törvényeink értelmében s alkotmányunk szerint — megko-
ronoztatása előtt is gyakorolhatására. (Igaz! ügy van!) Mindezen fejedelmek tehát a törvényes téren ál
lottak, midőn hozzájok föliratok intéztettek. 

Látom mind törvényes lehetőségét, mind szükségét annak, hogy a még nem koronás fejedelemhez 
felírás intéztessék, épen a koronázási hitlevél elkésziilhetésének érdekében is; de a föntebbi példákra 
uíalva, azt kell elvárnom, hogy a tényleges hatalom álljon a törvényes térre , (Helyes !) mint az idézett fe
jedelmek állottak, s ha ezt, a miben lehet, mert a hat hónapi törvényes időt már meg nem tarthatja,—meg 
teszi, nem akadékoskodva a lemondások helyrehozható törvénytelenségében, nem akarva kihúzni a 12 évi 
s még ma is folytatott törvénytelen uralkodásból kihúzható következtetéseket, magam is felirásra fogok 
szavazni; de addig mig ez meg nem történik — nem. (Ugy van! Helyes!) 

A szabad angol nép példája csak az esetben, ha az uralkodó a törvényes térre állott, lesz reánk al
kalmazható, mert mig ez meg nem történt, bármennyire hivatkozzunk is törvényeinkre, feliratunk nem 
lesz egyéb mint ezen, a tényleges hatalom által el nem ismert, törvényeink érdekében kifejezett kérelem 

Arra, hogy kit akarok a határozat által kötelezni, egyszerűen azt felelem, hogy senkit sem. Határo
zatot óhajtok azért, mert a föntebbiek szerint meggyőződésem, hogy felirnunk nem lehet, a manifesumra 
nézve pedig osztom indítványozó véleményét. Határozatban L-hef tehát egyedül elmondanunk azt, mit 
elmondani szükséges. Valóban csudálkozom azon, hogy a törvényekhezi ily szoros ragaszkodást hogy lehet 
a törvényes alapokoni békés kiegyenlítés gátjául tekinteni, s még annyival inkább valamely forradalmi 
irányú lépésnek tartani, midőn forradalmat mindig és egyedül a törvények áthágása által lehet előidézni. 
(Helyeslés.) És valóban átkos forradalmat akkor, ha ez átlépés hátrafelé történik. (Átalános helyeslés, tet
szés, éljenzés.) 

Az országgyűlés működésének megkezdését — nézetem szerint — nem az által nehezitjiik, ha ha
tározatot hozunk felírás helyett ; mert magának az osztrák kormánynak félhivatalos nyilatkozatai meg
mondják, hogy e tekintetben minden attól függ, ragaszkodunk-e az 1848-ki törvényekhez. Erre nézve pe
dig mindnyájan egyetértünk. (Közhelyeslés.) A tényleges hatalom tudja, mik törvényes igényeink, s á l i g 
képzelem, hogy hinni lehessen, miszerint ha azoknak eleget tenni óhajt, a határozat ebben gátolhatná, ha 
pedig eleget tenni nem akar, a felírás erre bírhatná. 

Képv. ház napi. I. köt. ***' 
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Senki jobban nem óhajthatja mint én, a Horvátországgal! s a különböző nemzetiségekkeli félreérté
sek kiegyenlítését, senki jobban nem óhajthatja mint én, hogy mindaz, mit érdekükben tenni akarunk, mi
előbb valósággá legyen; de ha az izgatás köztök czéloztatik, — ennek útját a felirat által elvágni nem 
fogjuk, az ellenében nincs más fegyverünk, mint irányukbani testvéries szándékunknak minden alkalommal 
szavakban s tettekben kimutatása; (Közhelyeslés.) nem lehet másban remélnünk, mint abban, miszerint 
tudják ők, hogyha néha ígéreteinkben fösvények valánk is, azoknak megtartásában mindig igazak vol
tunk, (ügy van!) Mig a tizenkét év előtt ontott vér eredménye más irányban felnyithatta szemeiket. 

Távol vagyok én attól, hogy a törést előidézni óhajtanám: de nyugodt afelől, hogyha az mégis be
következnék, törvényeinkhezi ragaszkodásunk miatt fog bekövetkezni, s nem hiszem, hogy csak megkísér
teni is lehessen elhitetését annak, hogy a törésnek azért kellé bekövetkezni, mert határozatban fejeztük ki 
kivánatainkat. 

Bátornak de nem vakmerőnek, óvatosnak de nem gj^ávának kell lenni politikánknak, ezt mondtam 
én nem régiben s a legnagyobb örömmel tapasztalom, hogy a tisztelt indítványozó velem e tekintetben 
egyetért, helyesen adta ö elő a vakmerő politika veszélyeit, helyesen választja el a személyes és politikai 
gyávaságot egymástól, igen szépen — ugy hogy szebben nem lehet — jellemzi a honfi kötelességét, 
koczkára tenni mindent a hazáért, de a hazát nem koezkáztatni soha. (Ugy van!) 

Érzem azt s teljesítem is ama nehéz kötelességet, visszafojtani az elkeseredett lélek feljajdulásait, 
mérsékelni az oly méltó harag fellobbanásait s tenni nem azt mire ezek ösztönöznének, következtetni a 
tényleges hatalom eljárásából, nem azt mi annak logikai következése volna, hanem a törvényt véve föl egye
düli fegyverül a visszafojtott szenvedély nehéz lélekzetével ugyan, de a haza érdekei által parancsolt 
mérséklettel és nyugalommal mérlegezni az eshetőségeket; (Helyes!) de épen ezért, valamint nem akarom 
az általam ajánlott politikát mint az egyedüli bátrat feltüntetni, abba sem egyezhetem bele, hogy valaki 
az óvatosságot saját politikája kizárólagos jellemének tekintse, — tudom, hogy izgalmas időkben könnyű 
csalatkozni a közvéleményben, épen azért, bár az az általi elismertetést, a tiszta honfi szándék s a hazafi 
tett egyedül kívánatos jutalmának tekintem, — lelkismeretemet, mert nekem is ez legjobb barátom, 
óhajtom követni mindenkoron és épen azért, mert lelkismeretem csak ugy lehet nyugodt, ha a törvényes tért 
a csorbának árnyékától is megőrizni igyekeztem s mert ezt csak ugy hiszem elérhetőnek, ha határozatba 
foglaljuk azt, mit elmondani akarunk, — én egész nyugalommal a határozatra szavazok, s jöjjek bár 
ellentétbe a ház, vagy mit ugyan alig hinnék, az összes haza közvéleményével, a teljesített kötelesség érzeté
ben fel fogom lelni nyugalmamat, fel még azon esetben is,hamásokis, mint ezt indítványozó sejteni engedé. 
hibásan, tévedten e politikát a szenvedély s a gyűlölet politikájának, a békés kiegyenlítés gátjának tekin
tenék, holott ez a szoros törvényesség politikája; szenvednem kellene nem ugyan ezen politika, de félre-
magyaráztatásának következményeit. (Helyeslések, éljenzések-) 

Szalay László : Midőn majdnem negyedfél századdal ezelőtt Magyarország az ausztriai tartomá
nyokkal közös fejedelem által tartós érintkezésbe jött, házi családi politikánál egyebet nem ismertek 
Nyugot-Európa hatalmasságai. I. Ferdinánd a család fejtől V. Károlytól vett irányt, ki házának érdekében 
vélt eljárni, midőn a spanyol tartományok ősi jogainak lenyügzésével építette fel monarchiáját. 

Károly halálával a burgundi örökség s azzal a czélba vett világmonarchia, mely mint ilyen, nem
zeti jogok tiszteletbentartásáról semmit sem tud, a császár fiára, nem a császár testvérére szállott; de azon 
körülmény, hogy Ferdinánd a romai sz. birodalom élére helyezkedhetett, mely ly el a dominium mundi-féle 
ábrándok szintén elválhatlan kapcsolatban állottak, ezen körülmény és a ház érdekeit legyező s mégis 
félreértő áltan, elégségesek voltak, vele törekvéseit Magyarország önállásának bénítására folytattatni. így 
történt, hogy tanácsosai nem késtek felállitani az elvet : „hogy Magyarországot hasonlatossá kell tenni a 
ház egyéb tartományaival;" ezen elv pedig századokon át ennyit jelentvén, hogy tehát Magyarországot 
meg kell fosztani önállóságától, — természetes, hogy atyáink a bécsi tanácsosok ellen, kik fonák rend
szerűk érdekében, folyvást a magyar korona függetlenségének veszedelmes voltát insinuálták, már korán 
gyűlölettel viseltettek ; valamint sajnálatos ugyan, de megbocsájtható, hogy a magyar ember, látván, mi
szerint ama tanácsosok feles számmal németek voltának, hébekorban hajlandóságot tanúsított, gyűlölködé
sét magára a német fajra is kiterjeszteni. (Igaz !) 

A rendszer folytattatott századokon át s majdnem mindig nem magyar tanácsra. Ha ezen tanácso
sok a veszedelem órájában átlátták eljárásuk viszásságát; ha a dúló tüz lángjánál megnyílt szemök; ha 
például a bécsi békét meg lehetett kötni, ha az 1608-ki koronázás előtti törvényczikkelyeket meg lehetett 
hozni, ha a linzi békepontok törvénybe mehettek, ha mód volt elvül felállitani, hogy amagy art nemazaprag-
matica sanctio kötelezi, melyet III. Károly 1713-ban aGeheimrathsstüblben néhány himvarrásos uri kön
tös előtt leolvasott, hanem az, melyet do ut des, facio ut facias — formában 10 évvel később a pozsonyi 
országgyűlés alkotott meg; ha 1791-ben II. Leopold ezen sanctio pragmatica bővebb magyarázására 
kimondhatta : „hogy Magyarország a kapcsolt részekkel egyetemben szabad ország, összes kormányzatára 
nézve független, saját megállással és alkotmánynyal bíró; ha, végre ezen tanácsosok nem vették ki V. Fer
dinánd kezéből a tollat midőn az 1848-diki törvényeket aláirta, — tették ezt, hagyták ezt megtörténni, 
kénytelen kelletlen, s mindig azon mentalis reservatával, hogy annak idején reagálnak majd amúgy hatal
masan az absolutismus érdekében a szabadság ellen, a németség érdekében a magyarság ellen. (Helyes! 
Igaz!) 
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Restellem, hogy a németséget az absolutismussal egyszerre kell említenem, s nem szeretnék 
félreértetni. 

Én a német faj ellen egyátalában nem viseltetem ellenszenvvel, sőt én sympathiával vagyok iránta. 
A közelebb lefolyt évben, midőn a kibékülés, a testvérül fogadásannyi ünnepeit üllöttük, midőn mi 

a szerbeket, a horvátokat stb. s a szerbek a horvátok meg minket testvérekül fogadtak; fölmerült künn a 
német birodalomban a kérdés, hogy mikor fogják már valahára az országukbeli németeket is testvérekül 
fogadni a magyarok? 

Nem felelt rá senki, mert a kérdés kissé bárgyú kérdés volt. 
Hogy is lett volna szükség köztünk ilyes bűnbánati ünnepélyre, mikor a hazánkbeli német ajkúak 

soha sem szűntek meg testvéreink lenni, ők, kiknek sohasem jöt t eszökbe Sonderbundot képezni a magyar 
államban, kik velünk működtek mindig, még 1848-ban is Pozsonytól Fehéregyházáig, Csáktornyától Bárt
fáig; s kik most is lelkünk örömére, egyetértenek velünk a magyarföld minden életkérdéseire nézve (Igaz! 
Helyes! Ugy van!) 

Én sympathiával viseltetem a német nemzet iránt, mert tanuja voltam, mint a magyar királyi kor
mánynak képviselője azon lelkesedésnek, melylyel a német birodalmi gyűlés az 1848-ki Magyarországot 
üdvözölte; s én számot tartok e lelkesedés megújulására, mihelyest az összes német birodalom küldöttei 
ismét együtt lesznek, — Isten vezérelje őket czélra szerencsésen. (Helyeslés.) 

De van a német társodalomnak egy kórságos rétege, melyről boszuság nélkül nehéz, lehetetlen 
szólani, mert ez uszitja föl folyvást ellenünk a monarchia német tartományainak közvéleményét, holott ez, 
mert etartományok lakosai ismerik jogainkat és ismerik szükségeinket, máskülönben mellettünk nyilatkoznék. 

Egyik földijök Lichtenberg azt monda magáról : hogy neki olyatén kórsága van, melynél fogva 
minden virágból, melyet ujjai közé vészen, a lehető legnagyobb mennyiség mérget facsarja ki saját magá
nak megétetésére. S azon német államférfiak, kik nem tudnak kicsi státusaikban megférni (Tetszés.) 
kik még Poroszországot sem tartják eléggé nagynak, hogy méltó volna érette fáradózniok; kiknek 
csak Ausztria nyújthat elégséges tért organisálási viszketegök foganatosítására. (Derültség, köztet
szés, éljenzések); s kik ha ide érkeznek, nagymohón áttanulják a staatsministerium registraturájának, a 
Wessenbergeknek és társainak ellenünk irányozott emlékirataikat, — ezen uri emberek, mondom, ha 
ujjaik közé foghatják a nemes virágot, — Magyarországot, annyi mérget sajtolnak ki kórságukban belőle 
mennyi elégséges, őket is minket is megrontani. (Ugy van!) S e gyűlöletnek föoka miben rejlik ? Politikai 
tudatlanságban. Ha áll a deák közmondás : Ars non habét osorem, nisi ignorantem; állani fog az is : 
Magyarországot csak az gyűlöli a ki nem ismeri. (Helyes! ugy van!) 

Ezen tudatlanságból származik első sorban, hogy az ilyetén tanácsosok a dynastia érdekében vél
nek eljárni, midőn mindenkép azon vannak, hogy Magyarország a maga saját életét ne élhesse, hogy az út 
verőfényes oldaláról leszorittassék az árnyékba; szítván az által épen azt, mitől méltán tartanak : a sepa-
ratismust s veszélyeztetvén ez által épen azon elvet,*melynek szolgálatot akarnak tenni. Ilyes főben kelet
kezett kétségkivül ama Reichsrath első csirája is, (derültség) melybe bennünket meghívnak, s mely ellen, 
— mint Deák Ferencz képviselő társunk kimeritöleg előadta — a sanctio pragmatica s az ez által szente
sitett personalis unió nevében felszólalni főfő kötelességünk. (Ugy van!) 

Hallom az ellenvetést — nem e háznak padjairól, hanem a bécsi bureaukból — hogy a personalis 
unió a mily rideg oly terméketlen. 

Én nem hiszem, uraim, hogy azt ridegnek lehessen mondani, a mi az országot s a dynastiát együtt 
ós összetartja, a mi nem hagyja őket külön válni; én nem hiszem hogy ridegnek mondathassék az, mi 
nem csak hiven tölteti be velünk kötelességeinket a testvérnépek iránt, de ezeknek érdekében, a mindig nél
külünk s nem ritkán ellenünk szerződött terhek arányos részének elvállalására is indít bennünket. 

S én terméketlennek sem tartom e köteléket, ha az első lépést követi a második, ha — a minek 
be kell következni előbb utóbb s mi ugy a nemzetnek, mint a dynastiának üdvére fog lenni, — ha a mo
narchia súlypontja Magyarországra helyeztetik át. 

1806-ban midőn a monarchia nem volt nagyobb veszedelemben, mint jelenleg, még Gentz is ugy 
vélekedett, hogy a főhatalom székhelyéül Magyarország metropolisát kellene választani. Magyarországból 
és Magyarország által összetartani a mi összetartható, megszerezni a mi megszerezhető ; — ilyes irányú 
politika volna a jelen európai fejlemény közepette nem csak magyar, hanem dynastiai politika egyszers
mind. De ilyes politikához, — mert nem traditionalis alapon nyugvó, —- természetesen szükséges az eltö-
kélés : szakítani a korhadtnak bebizonyult iránynyal, a német imperátori reminiscentiákkal és aspiratiók-
kal, a Römerfahrttal s mi ennek helyébe léptettetett, az olaszországbani beavatkozással; (Helyes!) szüksé
ges : bűnbánattal, vagy legalább szerénységgel megemlékezniük a bécsi bureauknak, hogy ők 12 éven át 
olyas kormányrendszereket koholtak, melyeket most maguk is absurdusoknak hirdetnek, (Köztetszés) s 
hogy tehát már ennélfogva sincsen hivatásuk Magyarország számára egy ujat koholni;(Közhelyeslés, éljen
zések) szükséges mindenek előtt az akarat : Magyarországra támaszkodni; a korona nem magyar tanácso
sai pedig — ugy látom — az izzó parázsra is inkább támaszkodnak, mint reánk. (Helyes!) 

Innen van, hogy az ország integritásának helyreállítását ellenzik. Országgyűlésre hivattunk össze, 
koronázó országgyűlésre,—s ime Erdély, Fiume, a kapcsolt részek nincsenek meghíva. Mellőzöm Erdélyt, 
melynek meg nem hivatása, mint a hétfői ülésben szabatosan megjegyeztetett, nem a királyhágóntuli 
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részek összekapcsolásának elmulasztását, hanem azoknak ujabb elszakasztását foglalja magában; (Közhe
lyeslés.) de néhány szót akarok tenni Fiúméról és a kapcsolt részekről. (Halljuk!) 

Bécsben, mint amúgy mellesleg tudomásunkra juttaták az a nézet, hogy Fiume meghívásának ügye 
hadd maradjon függőben, mig mind a magyar diéta, mind a horvát gyűlés nyilatkozni fognak iránta. A 
horvát gyűlés nyilatkozatának bevárására nem volt semmi ok, mert annak Fiuméhez semmi köze; Fiúmé
nak ott nincsen helye, Fiume valahányszor oda meghivatott, mindannyiszor tiltakozott e meghívás ellen; 
óvást tett mindjárt az első alkalommal, nyomban beczikkelyeztetése u tán; alig kapcsoltatott vissza s már 
óvást tett ismét; ötvennégy év óta tiltakozik ezen eljárás ellen, mert a kísértések, a csábitások úgyszólván az 
nap vették kezdetűket, melyen széket foglalt közöttünk. Ismétlem a horvát gyűlés nyilatkozatának 
bevárására nem volt semmi ok, a magyar országgyűlés pedig ime nyilatkozik. Járjanak el kötelességük
ben a korona tanácsosai s eszközöljék haladéktalan meghívását. Horvátországnak nincsen több joga Fiu
méhez mint a mennyi joga volt a Muraközre, azaz : egy szikra joga sincs reája. (Igaz! Helyes!) Adassanak 
ki tehát számára a regalisok, iktattassék vissza tisztébe az 1848-ki kormányzó s bizassék meg a kerület 
visszakapcsolásával, Ö méltó utóda a Majláthoknak, Pászthorynak, Szapárynak, Klobusiczkynak, Ürményi-
nek, kik szakadatlan sorban versenyt működtek, a quarnerói öböl lakosaival mindinkább megszerettetni a 
magyar nevet, s kiknek részben köszönhetjük, hogy Fiume annyi lelkesedéssel viseltetik irántunk, s hogy 
egész Zenghig magyarérzelmü a tengermellék, (ügy van! Helyes! Éljen!) 

A kapcsolt részeket mi illeti, nézetem szerint is ki kell mondanunk készségünket, — ha a horvá
toknak ugy inkább tetszik — egyelőre nem az 1848-ki törvények-féle horvát képviselőket, hanem a horvát 
gyűlésnek követeit köztünk fogadni, hogy az unioértekezlet megnyilhassék. Akarnak-e a slavoniai megyék 
ezentúl mint Horvát — Szlavonország gyűlésének mandatariusai, vagy pedig ellenkezőleg mint egyes 
megyék országgyűléseinken képviseltetni,— neveztessenek aztán akár magyar, akár Magyarországhoz tar
tozó, akár szlavóniai megyéknek, — mind három elnevezésre van előzmény, — az majd megválik amaz 
értekezlet alkalmával s ennek árbiterei nézetem szerint kirekesztöleg a sziavonok legyenek. 

Dalmatiára nézve — hallottuk, olvastuk, hogy ez a Horvátországgali unió ellen tiltakozott mind 
Zárában mind Bécsben; tiltakozott annálfogva, mert még nem látja, hogy Zágrábban valóságos unióra 
akarnak Magyarországgal lépni. Dalmatia t. i. mint régebben, ugy most is Magyarország által akar Hor
vátországgal uniáltatni, nem pedig Horvátország által Magyarországtól desuniáltatni. (Helyes ! ugy van!) 
Dalmatia míhelyest a eampoformioi béke következésében az uralkodó házhoz került, hűséget fogadott 
I. Ferencznek mint magyar királynak. Symbolice tehát már ekkor uniálta magát velünk. Kezemben volt 
egy sebenicoi patríciusnak, Draganics Kázmérnak, a magyar történet íróhoz, Roller Józsefhez Sebenicó-
ban 1797. ju l 27-én adott levele, melyben irja : „A közelebb múlt napokban mutattam be megbizólevele-
met Zenghben, mint hazámnak küldötte és letettem a köteles hűségi esküt a császárnak, mint Magyaror
szág királyának. A császár — folytatja a levél — még nem határozta el magát nekünk megadni az álta
lunk annyira kivánt magyar kormányt, melynek kiesíközlésére hazám által követül fogok küldetni Bécsbe, 
ottmind ezen kormány megadását, mind régi szabaditékaink megerősítését szorgalmazandó." S1797 october-
ben csakugyan Bécsben volt az illető küldöttség. Nem tudom mily válasz adatott légyen nekik; de nem 
hiszem, hogy a válasz elutasító lett volna; s annyi bizonyos, hogy a magyar rendek is részökről a eam
poformioi békekötés következtében nem késtek Dalmatiának a magyar koronához visszacsatoltatását sür
getni ; sürgették pedig Dalmatia összes értelmiségének osztatlan sympathiájától kisertetve; sürgették a 
nélkül, hogy a horvátrendeknek akár a magyar országgyűlésen, akár saját gyűléseiken eszökbe jött volna, 
ezen eljárás, mint olyas ellen, mely nekik praejudiciosus, felszólalni. Az 1802-iki országgyűlés irományai
ban nem a horvát, hanem a magyar gravamenek között találjuk Dalmatia visszakapcsoltatásának elmu
lasztását : „Dalmatia azon részeinek — mond a harmadik gravamen — melyek még Zsigmond király ide
jében elszakittattak, most pedig a békekötés által az uralkodóházra visszaestek, a hajdani testhez, tehát a 
szent koronához, ugy kívánván ezt a koronázási oklevél, visszakapcsoltatását annyival is inkább közaka
rattal kérik az országos rendek, mivel az ország, ősi jogait az egyházi méltóságok czimzetes adományo
zása által fenntartotta folytonosan amaz időtől kezdve egész a jelenkorig." — I. Ferencz pedig ekkor 
csakugyan ki is monda elvileg a visszacsatlást. „Dalmatiát illetőleg,—igy hangzik az 1802. october 17-én 
kelt királyi leirat — megismeri ö felsége, hogy az a szent koronához tartozott; minthogy azonban annak 
Magyarországgali összekapcsolása fontosabb dolog, sem hogy a külügyek jelen állásában mostanság elin
téztethetnék, ő felsége bővebb meggondolás után fog iránta határozni." Az 1806-ki pozsonyi békekötés 
Dalmatiát franczia kézre juttatván, az incorporatio elmaradt; de 1825-től fogva valamennyi or.-zággyülés 
követelte az elvül már elfogadott visszacsatlás tettleges végrehajtását; az 1830-ki pedig, az elszakasztott 
részeknek, tehát Dalmatiának is visszakapcsolása iránt épen választmányt decretált. Az ügynek ez állásá
ban én e viszonyt, midőn készségünket nyilvánítjuk a horvátokkali egyezkedésre, felemlíteni akartam, mind 
jogunk fönntartására, mind a végett, miszerint Dalmatia tudhassa, hogy mi őt édes miénknek ismerjük s 
ennélfogva készek vagyunk, irányában mindazon kötelességek teljesítésére, melyekkel a mieinknek tarto
zunk. (Helyeslés,tetszés.) 

Azon kezek, melyek az ország integritásán ejtettek sebet, az ország összes alkotmányát is feldúlták 
s e tekintetben is még távolról sincs helyreállítva a törvényes állapot. A magyar ministeriumot s a sajtó
ügyet tárgyazó 1848-diki törvények fölelevenitése nélkül alkotmányos állásunk valóságos gúny, (ügyvan ! 
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Igaz!) az ezeket pótoló institutiók egyike, azon absolutistikus állambölesesóg maradványa, mely mint Fox 
egy izben monda, azokat, kik által gyakoroltatik, őrültekké, azokat, kik fölött gyakoroltatik hülékké teszi 
(Helyes!); a másik pedig, mint az 1848előtti viszonyok orgánuma, nem fér meg aparlamentaris kormánynyal. 

De nem elég az 1848-ki törvényeket életbe léptetni; szükséges azokat, mennyiben a polgárok tel
jes jogegyenlőságét nem mondanák ki, kellő szabatossággal pótolni. (Ugy van;) Istennek nincsenek többé 
választott népei : övé az egész emberiség. (Helyes! Igaz! Éljen!) Ö ezt nem osztályozza ugy, hogy az 
egyiknek a szabadság jusson osztályrészül, a másiknak a járom (Igaz!); hogy az egyiknek halántékai 
körül polgári cserág szövődjék, a másiknak homloka földfelé görnyedjen. (Helyes!) Nem szabad tehát egy 
népiséget sem azon eszközöktől megfosztanunk, melyek elkerülhetetlenül szükségesek, hogy mind emberi 
mind egyéni hivatásának teljes öntudatára jusson; s az utóbbinak elérésére majdnem egyedüli eszköz a 
nyelv. Ennek használatára tehát minél tágasabb tért kívánok nyitni a Magyarországban lakó valamennyi 
népiségeknek, csak az ország egysége ne menjen veszendőbe. (Helyes!) Élesebb szemek, mint az enyéim, 
talán már látják közeledni az időt, midőn e föld, melyet eddig Magyarországnak neveztünk, nem tudom 
miféle dunai közbirodalom részét fogja képezni; én még nem látom s mindenesetre ráma nélküli kép for
májában fognám láthatni, melynek tárgyai, szinei egymásba folyván, nekem bizony csak a chaost tüntet
nék elő. Az a Magyarország melynek én, mint eddigien, úgy ezentúl is egyik gyenge, de hü napszámosa 
fogok maradni (Éljenzések), Szent István Magyarországa, ezerévi történelmének és jogéletének rámájá
ban ; (közhelyeslés, éljenzések) e keret oly nagy, hogy miatta nyomás egy népiséget sem éri s azértnincsis ok 
rést nyitni e keretben, egyes részek kihullatására. De az ország egységén, mint sine qua non conditión 
belől kész vagyok minden népiség jogainak teljes megismerésére. Kész vagyok továbbá, valamint minden 
népiségnek, ugy valamennyi hitfelekezetnek is politikai jogosultságát megismerni, a politikai jogot vallás 
különbség nélkül minden honfira kiterjeszteni. Kész vagyok ezekre nem csak azért, mert az emberiség, az 
igazság parancsolják, hanem azért is, mert a politika tanácsolja. 

Szemefényét nem szereti inkább a magyar, mint függetlenségét s méltán. (Ugyvan! Igaz!) A füg
getlenség dicső, megbecsülhetetlen dolog; de van egy igen veszedelmes neme a függetlenségnek : 
az elszigeteltség, az izoláltság. Az izolált ember is amúgy isten igazában független, nem érintkezik 
senkivel, sem jobbról, sem balról, sem alulról, sem fölülről; nem függ ő senkitől, — de nem is 
támaszkodhatik senkire. (Igaz!) Mi tehát vigyázni fogunk, hogy midőn függetlenségre törekszünk, izolált
ságra ne tegyünk szert, a függetlenség azon gyilkos nemére, melyben elvész okvetlenül, ki az európai 
solidaritást kifelejti a calculusból. Az európai solidaritás a teljes jogegyenlőséget tűzi ki iránytöül, mint 
más államoknak, ugy a miénknek is ; hozzuk tehát törvényhozásunkat minél inkább összhangzatba annak 
elveivel, ha erkölcsi támaszát akarjuk magunknak biztosítani. 

Ezeket óhajtván a ház által kimondatni, természetes, hogy én Deák Ferencz képviselő társunk 
indítványát egész kiterjedésében pártolom;pártolom formájára nézve is, hogy tudniillik felírásba, Ferencz 
József ö felségéhez intézendő felírásba iktattassák jelen felszólamlásunk, iktattassák abba azon érvek alap
ján, melyeket a tisztelt követ, szónoklatának demosthenesi palástjában a ház elébe hozott. Az erőhöz, ura
im, (Halljuk!) jól illik a mérséklet : e kettőnek egyesüléséből keletkezik a móltóság. S ne higyjük, tisztelt 
ház, — véghetetlenül kártékony volna, ezt hinnünk — hogy a szigorú törvényesség kirekeszti másnemű 
érveknek is tekintetbe vételét, azaz : a jogi szempontnak más szempontokkal is párosithatását. A termé
szeti tudományok félszáznál több elemeket ismernek; de ezen elemek közöl alkotó erővel magában véve 
egy sem bír, mindenik csak másokkal párosulás által válik termékenynyé. Ugyvan az az erkölcsi világban 
is. Nincs magasztosabb eszme, nincs rendithetlenebb elv, mint a jog eszméje, a jog elve, de hogy termé
kenynyé, hogy élő törvénynyé válhassék, a magánjognak társul kell adni az aequitást,a méltányosságot; a 
büntetőjognak társul kell adni a kegyelmet; a közjognak társul kell adni a politikai bölcseséget. (Közhe
lyeslés.) Ezeknél fogva Deák Ferenczczel szavazok. (Hosszú éljenzések.) 

Várady Gábor : Az indítvány lényegéhez nem kívánok szólani, mert azok u tán , miket Tisza Kál
mán képviselőtársunk előadott, csak ismétlésekbe esném ; az indítvány alakjához is nem azon reményben 
szólok, mintha azokat, kik egyedül a fölírást látják czélra vezetőnek s lehetségesnek, az ellenkezőről meg
győzni képes volnék ; hanem szót emelek csupán annak egyszerű kijelentése végett, hogy minél több okok 
hozatnak föl itt a fölirat mellett, annál szilárdabb lesz keblemben a meggyőződés, hogy e háznak jelen 
helyzetében mást, mint határozatot hoznunk nem szabad, de nem is lehet. (Halljuk!) 

Nem szabad, mert az erdélyi vármegyék, Horvátország, a fiumei kerület , a horvátbánsági és sze
rem! végvidékek s a csajkások kerülete nincsenek ezen országgyűlésre meghíva ; ezen testvéreinket pedig 
azon törvényes joggyakorlatból, hogy a nemzet kívánalmait velünk közösen s együtt s egyszerre sorolhas
sák elő — kizárni sem szabadságunkban, sem kívánságunkban nem áll. 

De nem is lehet fölírást intéznünk a tényleges hatalomhoz, mert az 1848. III. t.cz. által meghatározott 
törvényes közegek hiányoznak ; az pedig mind a ház tekintélyével, mind a parlamentáris fogalmakkal, 
sőt az 1848-ik évi országgyűlés alatt követett törvényes szokással is ellnekezik, hogy mia fölírást, ha volna 
is kihez — minden törvényes közegek mellőzésével csak amúgy postán küldjük el. 

Nem lehet aziránt aggódnunk, hogy mit fognak Bécsben vagy másutt mondani, ha mi — mint ezt 
a mélyen tisztelt indítványozó úr kifejezte, a tényleges hatalommal szóba sem állunk ; mert ugy Bécsben, 
mint másutt jól tudják azt, miszerint az , ki szerződés-kötési szándokát az october 20-ki diploma, a február 
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26-knpatens s a május l-jén mondott trónbeszéd által tudatja a nemzettel, az már világosan kijelentette, 
hogy a kétoldalú szerződés létesítése eszeágában sincs. 

Igen jól tudják Bécsben és másutt azt is, hogy midőn valaki egy kiskorúval a kiskorúság világos tu
dása mellett szerződni kíván, ezt csak azon számításból teszi, hogy a szerződést a szükség pillanatában 
már csak ezen oknál fogva is érvényteleníthesse. És pedig mik vagyunk mi az itt hiányzó testvérvárme
gyék és társországok és a független magyar minisztérium nélkül — egj^ebek, mint szerződéskötésre képte
len oly kiskorúak, kiket ezen állapotba maga az egyik szerződni kívánó fél szándékosan helyezett ?! 

A mélyen tisztelt indítványozó úr által hivatkozás történt II. Mátyás, III. Károly, II. Lipót és 
I. Ferencz korszakára annak beigazolása végett, hogy a magyar országgyűlés már több ízben intézett föl
írást a meg nem koronázott királyhoz ; igénytelen nézetem szerint, ezen korszakokra e tárgyban sikerrel 
hivatkozni nem lehet, 

Nem azért, mert mindenik fejedelem a nevezettek közöl a törvény tiszteletben tartásával, vagy 
legalább ennek igérésével mutatta be magát a nemzetnek ; sőt kettő közülök, az előd által elkövetett jog-
bitorlást, — s mint ez II. József kormányzása után tör tént , — az alkotmány tettleges megsemmisítését 
azzal váltotta föl, hogy a törvényes állapotot és alkotmányosságot minden késedelem nélkül helyreálli-. 
totta. Most a dolog épen megfordítva áll. 

De nem lehet azért sem hivatkozni az idézett korszakokra : mert az említett fejedelmek őszinte 
szerződési szándékukat azzal jelentették ki, hogy oly törvényes állapotba helyezték a másik szerződő-fe
let, hogy az törvényesen fölszólalhasson. De midőn jelen parlamentáris életünk nem egyéb galvanikus 
rángásoknál, midőn ezen csonka s mondhatni gunyoros egybealkotás által szánkat betömték, a hallgatást 
valóban senki sem veheti tőlünk rósz néven, annyival kevésbé azon hatalom, mely bennünket ezen néma
ságra kárhoztatott. 

Nem lehet tehát a jelen esetben a históriára hivatkozni, mert nincs benne egyetlen példa, hogy 
magyar trónörökös, vagy trónkövetelő, ki a nemzettel pactálni vagy kibékülni akart, annak alkotmányozó 
gyűlését ily automatszerü siralmas állapotba helyezte volna, 

Azonban ha szabad volna, ha lehetne is elmondanunk a tényleges hatalomnak azt , hogy mit köve
telünk ? ugy hiszem, hogy ezt tenni bár szükség volna is reá , haszontalan, siikertelen munka leendene. 
Hisz' fólsem tehetjük azon fejedelemről, ki Magyarország trónjára kivan lépni, hogy ne ismerné az ország 
alkotmányát, törvényeit. — Hisz' az october 20-ki diploma, a február 26-ki pátens, s május elsőjén mon
dott trónbeszéd mind megannyi jog- és törvénysértések, melyekre nézve ismételve kimondatott, hogy azok 
megszeghetlen alaptörvények, és hogy azok „a császári hatalom teljes erejével fognak oltalmaztatni." 

Mi nevetségesnek tartjuk azt, ha a megyék egyhangú fölirásai, a képviselők által megválasztatásuk 
alkalmával letett politikai hitvallás, az országátalános kijelentése daczára is — akadnak emberek, kik 
hiszik, hogy mi a birodalmi tanácsba képviselőket fogunk küldeni ; és mások ne tartsák magas fokú illu-
siónak, ábrándnak azt, ha mi fél év alatt három izben egymásután tett ünnepélyes kijelentés daczára is el
bírjuk hinni, hogy a fejedelmi adott szó kedvünkért meg.fog változtattatni. 

Hogy ezt csak némileg is elhihessük3 el kellene felejtenünk az adóhivatalokhoz, pénzügyi igazgatósá
gokhoz, ujabban intézett titkos és nem titkos utasításokat ; el kellene felejtenünk az ezer irány- és alak
ban terjedő s hivatalosan, mondhatni fegyveres hatalommal támogatott reactionárius izgatásokat s mind
azon ujabb cselekvényeit a bécsi kormánynak, melyek élénken emlékeztetnek bennünket, hogy itt ismét 
az 1848-ki dráma előjátéka kezdetik, és hogy velünk gunyoros bábjáték űzetik csak azért, hogy az anar
chia és forradalom terére kényszerítsenek bennünket, mi azonban — ugy hiszem — nekik sikerülni 
nem fog. (Közhelyeslés.) 

Mélyen meghajlom én (Halljuk!) hazánk nagy fia, az indítványozó úr azon tanácsa előtt, hogy ne
künk óvatosaknak kell lennünk ; azonban hiedelmem szerint az óvatosság most abban áll , hogy a törvé
nyesség, alkotmányosság védsánczaiból semmi lépés által ne engedjük magunkat kiszorittatni; (Helyes!) 
pedig ki leszünk ezen sánczokból szorítva, ha mi — mint a kezünkben levő javaslatban foglaltatik — „Ma
gyarország képviselői" nevökben emelünk szót, és ezen szót az ausztriai császárhoz intézzük. 

Aztán a jelen körülmények közt a nem törvényes alakban! cselekvés helyett nem tanácsosb, nem 
sokkal ovatosabb-e a törvényes téreni megállás ? A 11 év alatt következetesen követett bevárási politika 
folytatását ki mondhatná ovatossághiánynak ? 

Az is mondatott a mélyen t, indítványozó úr által, hogy „könnyebb most az indulatok árját kö
vetni, mint azt a hon érdekében csillapítani" és igy más szavakkal : könnyebb a határozathozatal, mint a 
fölirás. 

Tisztelt ház! Én nem ismerem a más terheinek súlyát, de azt érzem, hogy a teher, melyet választóim vál. 
Iáimra raktak, ez órában nagyon nehéz, s azt is érzem, hogy e terhén tetemesen könnyithettem volna, ha ma
gamat a fölirás lehetőségéről meggyőzni képes lettem volna. Bocsássanak meg nekem azon mélyen tisztelt 
férfiai e háznak, kik a hongondok terheit nálam régebben, és az enyéimnél hasonlíthatlanul erősebb s 
avatottabb vállakon hordják, — ha kimondom : miszerint emberi gyarlóságunknál fogva, rendesen a más 
terhét tartjuk könnyebbnek s a magunkét nehezebbnek. Én is könnyebbnek tar tom azt, midőn egy stereo-
typszerü fólirásban, a már oly sokszor sükeretlenül elmondott sérelmek elösorolása által az indulatok ár-
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jának, a fájdalom kitöréseinek u t nyittatik, mondom könnyebbnek tartom ezt, mint ha a fájdalmak árjait 
vizszaszoritva hallgatunk. Lehet azonban, hogy ezt csak azért hiszen* igy, mert a más terhéröl van szó. 

Az indítványozó Pest belvárosi-képviselő ur a merészséget is fölemiitette indokolásai sorában. Én 
a merészséget relatív dolognak tartom, ugyanazért nem vitatkozom a fölött, hogy mi állunk-e a meré
szebbek sorában, vagy azok, kik a fölirás mellett emelnek és emeltek szót ? arról azonban meg vagyok 
oyőzödve, hogy egy bizonyos foka nélkül a merészségnek, melyet azonban én bátorságnak szoktam ne
vezni, itt egyikünk sem jelent meg ; mert a merészség — saját meggyőződésünket minden tétovázás nél
kül kimondani — minden képviselőnek nélkülözhetlen kötelessége, (ügy van!) Szerintem tehát nem az a 
kérdés : melyik a merészség, melyik az óvatosság politikája ? hanem az, hogy mit dictál meggyőződésem, 
azon meggyőződésem, melyre választóim bizalmukat fektették. 

Ezen megyőződós nekem azt parancsolja, hogy határozatban fejezzük ki akaratunkat , a haza és e 
ház jelen állapotát ; hiszen nem minden határozat parancsol vagy rendelkezik ; van a határozatnak igen 
sok esetben negativ jellege is, — midőn az fejeztetik ki, hogy mit nem teszünk, és midőn ezen nem tehe-
tés akadályai elősoroltatnak, mint például ez a jelen esetben történni fog. 

Hogy ily határozatot hozhassunk, arra nem kell physikai erő, nem tettleges hatalom, erre elég 
azon erkölcsi erő, mely kezünkben van ; — és a törvény, a jog, melyre e határozatot fektetjük, sokkal na
gyobb sükert fog nekünk biztosítani, mint a tettleges hatalomnak a szuronyok azon légiói, melyeket már 
többé nem övez körül a gyözhetlenség nimbusa. 

Megvallom, politikai téren semmitől sem tartok annyira, mint azon vádtól, hogy nem voltunk 
eléggé óvatosak, s hogy meggyőződésünk érvényre emelésével a hazát veszélybe döntöttük. Azonban én 
e részben is számot vetettem magammal s a körülményekkel, és látom, hogy azon gondos orvosok, kik 
bennünket a haza bajainak gyógyitgatásában 300 éven át megelőztek, mindig attól féltek, miszerint 
a beteg oly veszélyes állapotban van, hogy a gyökeres orvoslást ki nem állja s meghal ; ezen tartózkodás, 
ezen óvatosság jellemezte lépéseiket, mely az utolsó 300 év történelmén, mint vörös fonál szövődik át ; a 
beteg azonban folyvást sinlett és szenvedett, — most is sinlik és szenved. — Ezen 11 gyászos, de tanulsá
gos év ime meggyőzött bennünket arról, hogy a beteg számtalan sebei és szenvedései daczára is — hála 
az égnek — oly életerővel bír, hogy a gyökeres orvoslást ennek minden következményeivel együtt elvi
seli, és hogy a bizonyosan halált hozó hosszas betegségtől és palliativ gyógyitgatásoktól megszabaduljon, a 
bekövetkezhető ujabb szenvedésekkel, az ellenségei által folyvást szövögetett ármányokkal, az átélt fájdal
mak ismét föltámadható ezreivel, ereje és igazsága érzetében, Istenben vetett bizalommal nyugodtan 
szembe fog nézni. 

Ezért én a felelősséget, hogy igy és nem máskép szavazok — ugy itt, mint választóim s a késő nem
zedék előtt tiszta lelkismerettel elvállalom. (Helyes ! Éljen!) 

Kubinyi Rudolf : Tisztelt ház! Midőn a ház asztalára letett fölirati javaslat tárgyalásához gyönge 
szavammal járulok, nem azon szándokból teszem azt, hogy valamit ahhoz tenni vagy abból elvenni kívánnék. 
Mert jól tudom, hogy a keservteljes évtized annyi fájdalommal tölte be keblünket és panaszra adottokot, hogy 
annak csak Isten a megmondhatója; mert jól tudom,hogy tizenkét évi törvényszünet az országgyűlési teendők 
oly halmazát gyűjtötte össze, hogy a ki mindent elmondani akar, még az is kifelejthet belőle, miből köny-
nyen azt következtethetnék, hogy a mit nem mondtunk, azt nem is akarjuk. Különben is első nyilatkoza
tunk, bármelyik alakba legyen az öntendö, az abban constatirozott állásunknál fogva is nem lehet tör
vényjavaslatok fölterjesztése, nem terjedelménél fogva, és nem azért, mert azon vitatkozásra nincsen idő, 
melyet a teendők szabatos és meghatározott kifejezése minden esetre igényel, hogy azon horderővel bír
jon, melyre számit. A fölszólalásnak tehát haszna abban van, miszerint ugy segit a dolgon, hogy : a mi a föl
iratban csak említve van, a discussio mezején nyerjen kiegészítést s a ház nézeteiről a teendők körül a 
hazát és külföldet bővebben fölvilágosítsa (Helyeslés). Ugyanazért, mert mindent elmondani nem lehet, 
mert ugy elmondani nem lehet a hogy végérv ényileg elmondva lenni kell, — a dolgok lényegének tárgyalását 
a forma szárazabb kérdésére elszakasztva átvinni épen annyit tenne mint működni azon elismert czél ellen : 
hogy a képviselőkháza, míg ideje van, ahazát és külföldet nézeteivel, és szándékaival megismertesse. — Ilyen 
szempontból szabad legyen nekem a szerintem bevégzett remek mű keretéhez néhány arabeszket rajzolnom 

Ha jogunk törvényességét többé megnem támadhatva, azon kérdés tétetik : nem állott-e be nemze-. 
tünk történetébe azon pillanat, melyben saját érdekünk, a civilisatio szükségei, sőt maga az igazság taná
csolják engedni szorosan vett jogunkból és módosítani annak formáit? bátran felelhetjük : ellenkezőleg 
azon pillanat állott be, melyben ősi törvényes jogunkhoz szoros ragaszkodást s azok formái legközelebb 
történt törvényes módositásának megtartását saját érdekünk, a civilisatio szükségei, maga az igazság nem
csak tanácsolják de követelik. Avvagy saját érdekünk, a civilisatio követelménye és maga a szent igazság 
ellen volna-e az, hogy legdrágább kincsünket azon kezelés alól, melybe törvény ellenére jutott, s mely 
nem magunk, de a félvilág Ítélete szerint roszul gazdálkodott, szentesitett törvényeink paizsával megvédeni 
akarjuk? Az igazságnak, a civilisatio követelményének felelnénk-e meg akkor, ha az előhaladott kor igé
nyeihez idomított alkotmányformánkat szemünkre hányt ódon alakjában visszaterelni akarnók? Tisztelt 
ház! Ha a természeti törvények valamely örök igazsága, valamely positiv joggal küzdésbe jővén, elbukva 
is újra fölemeli fejét, mig teljes de biztos diadalát eléri, azt megértem; de hogy egy eszme t. i. heterogén 
elemek egysége, melynek átalános érvét soha senki nem igazolta, sem el nem ismerte, mely elméleti tart-

84* 
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hatlansága daczára a gyakorlati megpróbáltatás kedvezményében részesült, midőn tizenkét éves terjes és 
korlátlan experimentatio után a nemsükerülés non plus ultrájának nemcsak bebizonyult, de bevallatott, 
ismét apostolokra talál, ezt nem értem (Helyes!); de még kevésbbé értem azt, hogy midőn alkotmányunk 
alapelvei megtagadására újból a keztyüt ö veti s midőn ellenében mi ősi szentesített törvényeinkkel védel
mezzük csak magunkat, egyúttal a megtámadás bekövetkezendő vádjával üdvözöl. 

Nem foglalom el az egész tért, melyet különben is betölteni képes nem volnék, értőbb és magasabb 
tehetségeknek adván át azt, egyedül a nemzetiségek méltányos kielégítése pontjához, mely afölirati javas
latban — azon mérvben, melyben ott lehetett — említve van, jelen tárgyalások alatt pedig bővebben fej
tegetve lesz, szabad legyen azon reményemet kifejeznem, hogy : a magyar korona külön nemzetiségei, mi
dőn a közös hon önállósága s illető méltóságába visszahelyezése iránt a törvényesség harczát folytatjuk; 
küzdésünk nehezítése helyett , velünk közremunkálni sietendenek, nem fogván kivánataik jogosságának 
ártani, ha az ügynek Isten segítette diadalát, nem kizárólagos sajátunkká teendik. 

Ezeket a dolog lényegéhez elörebocsátván, a nyilatkozat formájához szólok kitelhető rövidséggel 
(Halljuk!) : 

A fölirat ellenében állított határozat mellett két főórv hozatik föl, egyik, hogy ebben nem rejlik 
semmi elismerés, másik, hogy ez a törvényesség tere; ha megengedném is, hogy a határozatban nem akar 
elismerés rejtőzni, de tagadom, hogy a fölirás egyszersmind elismerés; mert bármint gondolkodjam az elis
merés különféle nemeiről, sehogy sem juthatok azon eredményre, hogy elismerés lenne az, midőn valami
nek el nem ismerése az illetőnek nyíltan és határozottan megmondatik (Helyeslés). 

A mi a határozat törvényességét illeti, sajnálom, hogy ennek kellékeit abban, mind formáját, mind 
tartalmát illetőleg föl nem találhatom; nem hiszem t. L, hogy az országgyűlés nyilatkozatának bármely 
uralkodóhoz, kivel érintkezni akar, vagy átalában egy koronaörököshöz, a határozat lenne törvényes for
mája ; tartalmát illetőleg pedig, ha a határozatban országgyűlés kiegészítésének, felelős ministerium előle
ges alkotásának szüksége vagy kívánása fejeztetik ki; ha ezen tartalom mint törvényesen lehetetlent fölté
telező absurdum lenni nem akar : ugy mindenesetre szintén törvénytelen lesz, mert oly cselekményeket 
kíván, vár vagy elfogad, a melyek saját kiindulása és nézete szerint, mint törvénytelen oldalról jövök, tör
vénytelenek lennének. Ugyanis, miután törvényes királyunk tizenkét éve múlt, hogy elhagyott, s eltávo
zása óta a hat hónap bőven elmúlt, és miután az egyszer elröppent idő többé vissza nem varázsolható* 
lehetetlen levén, hogy érintkezés nélkül nekünk hitlevelet aláirt s megkoronázott királyunk csodakép ma
gától teremjen, — a merev törvényesség consequentiája szerint pedig felelős ministerium nem koronázott 
fejedelemtől alakítva és kiegészítve egyiránt törvénytelen, téve, várva és elfogadva. 

Lehet-e ezt nekünk ignorálva arról beszélni, hogy a határozat mellett a törvény utján vagyunk? 
vagy még inkább, hogy ezen lépéssel a nemzet által élőnkbe tűzött czél felé eljuthatunk. 

Abnormis helyzetből kívánván normális állapotba jutni, kiindulási pontunk nem lehet normális 
a határozati ut törvényességével tehát ámítjuk magunkat és adósok vagyunk annak megfejtésével, hogy 
képzeljük a merev törvényesség consequens megtartása mellett lehetőségét azon állapot előidézésének, t. 
i. az 1848-ki törvények teljes épségben helyreállításának, mely az összes haza kívánsága, ránk nézve pedig 
parancsa. Minden oldalról igy hangzik : 1848 egy hajszálig, tehát törvényes és koronázott fejedelemmel; 
mert az 1848-ki törvényekben ez is egyik nem vékony hajszál. Már ha a képviselőház csak törvénye
sen koronázott fejedelemhez írhatna, a koronajelöltekhez nem, hogy juthatna el a hitlevél kölcsönös 
megállapítása, a király koronázása és ez által az 1848-ki törvények teljes épségbeni visszaállításához? 

Jól tudom, hogy egy kerület nem egy megye, egy vagy két meg}-e nem az ország; de a megyék 
összesége az ország, a haza; és ha a képviseleti rendszer alapján nem tartozom figyelni a kerületre, nem a 
megyére: morális kötelességem figyelni az országra. Az ország minden megyéje kivánta az országgyűlést, 
és ettől várva alkotmányának teljes épségben visszaállítását, bennünket az uralkodó által kitűzött határ
napra elküldött. Nem lehet kétkedni, hogy az ország tiszta fogalommal bír azon állásra nézve, melyet a 
tényleg uralkodó fejedelem a haza irányában elfoglalt; ezt tudva, ha a törvényességnek olyan értelmezé
sét, milyen a határozat lenni kivan, osztaná vagy hitte volna, hogy a tényleg uralkodó fejedelemmel és 
koronaörökössel érintkezés nélkül, magától támadhat hitlevelet aláirt ós koronázott királyunk; nemlehete 
vala bennünket ide küldenie. Érintkeznünk kell tehát, hogy jogos követeléseinket az általa előlegesen teen
dők, a mi szándokaink s a hitlevél irányában tudomására juttassuk. Mondottam, hogy fejedelemmel vagy 
koronaörökössel a határozat nem módja az érintkezésnek; a határozat szólhat magának a háznak és azon 
körnek t. i. az országnak, melyből a ház alakul, azontúl a ház vagy nyilatkozik vagy ir. 

Elismerve tehát, hogy ez a ház souverain, azt sem tagadhatom,hogy kit az európai diplomatia mint 
austriai császárt elismer, kivel szerződik, békét köt, bár nem koronázott magyar király, de császár és sou
verain. Ha souverainek vagyunk, tehát nem menthetjük föl magunkat a diplomatia azon szokásai alól, 
melyek mint ilyeneket köteleznek; s meg kell tartanunk azon formátés hangot, melyen egyik souverain a 
másikhoz szól. 

Hogy Európa reánk tekint,nem hozom kétségbe; dehogy ki legyen elégítve azzal, a mit ahatároza-
formájának választása csak élesebben fejez ki, hogy törvényes királyunk nincs s alkotmányos jogaink 
csorbítva vannak, nem hiszem; mert hisz ezt már régen tudja és ellenkezőről meggyőzni akarni magunkt 
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nak is gondot adván alig birnók; de a mit tudni akar csak az, hogy: a kiengesztelödés kin és min tö
rik meg ? 

Én pedig azt tudom, hogy ha az illető helyen jó szándék létezik, az ildomos közeledés Isten és em
ber előtt nem ok azt megszüntetni; ha pedig jó szándék nincs, az ildomos közeledés nem ok azt menteni 
vagy épen igazolni. 

Mindezeknél fogva, miután az érintkezésben semmi jogföladás nem lehet, különben vitás ügyben 
soha egy souverain a másikhoz nem szólhatna; miután ha fólirésban komoly dolgokról nem szólhatunk, 
ugy a határozatban sem, minthogy a határozat a kizárólagosan igényelt törvényességgel nem bir; miután 
az érintkezést elzárva a czélhoz a teljes törvényességhez juthatást elő nem segíti; azon merevtörvényességi 
szempontból pedig, melyből keletkezik és melyre hivatkozik, következetességgel fólsem is tar tható; miután 
végre ha érintkezési módnak vehetnem is azon egyedüli előnyére, hogy keserűbb, építenem a czél elérése 
tekintetéből nem lehetne : — én az indítványozó által ajánlott formához t. i. a föliráshoz járulok annyival 
inkább (Zaj), mert nem birom elhinni hogy az, kinek hazafisága s bölesesége a dolog lényegénél legfénye
sebben beismertetett, ugyanazon dolog formájára nézve akár a hazafiság akár a böleseség utján megtéve
dett volna. (Éljen!) 

Kubinyi Ferencz: Válságosabb időben, szomorúbb körülmények között, mint a milyenek most, 
nehezednek országunkra, alig jö t t össze országgyűlés ! Feszült figyelemmel várva-várja a nemzet, sőt az 
Összes művelt külföld is, hogy kötelességünknek eleget tegjmnk. 

Tizenkét évi szenvedés és mély hallgatás után, miután az absolut hatalom által behozott közpon
tosítási rendszer önnön súlya alat t összeroskadt, a megyék és törvényhatóságok, eme védőbástyái alkot
mányunknak, kötelességöknek megfelelve becsülettel a tért elfoglalták s a tevékenység terére léptek, az 
1847/8-ki törvényeket vették kiindulási alapul s megkezdették mtiködósöket s ezt nekünk most hazafiúi 
kötelességünk az emiitett törvények alapján folytatni. 

És nem is lehetünk gyengébbek a megyéknél, sőt nagyobb erkölcsi tekintélyünknél fogva erőseb 
beknek kell lennünk. (Helyes!) Ugyanazért törekednünk kell, hogy alkotmányunkat visszaállítsuk, biztosít
suk s majdan annak idejében az 1847/g-ki törvényekben kimondott democratiai elvek alapján tovább 
fejleszszük. 

A ház asztalára letett inditványt, hozzátévén azokat is , miket Tisza Kálmán tisztelt követtársunk 
előadott, magamévá teszem, (Helyeslés) s ez utóbbiakat főkép nemcsak az előterjesztett elvekre nézve, 
hanem a szavakra nézve is pártolom. 

A tárgyaknak nagy halmaza, mely az indítványban foglaltatik, arra mutat, hogy rendkívüli álla
potban vagyunk. De ezen abnormis állapot nem számitható be a m i vétkünknek; inert hiszen mi aXIX-ik 
század igényeit fölfogva, békés utón idomítottuk , fejlesztettük alkotmányunkat; — hanem beszámítandó 
leginkább a dynastia eddigi háládatlan mostoha eljárásának s leginkább az ármánykodó, cselszövő, száza
dok óta Magyarország leigázására, gyengítésére, a nemzet elszegényitésére s a hitel megsemmisítésére 
törekvő osztrák kormány politikájának. (Fölkiáltások: Igaz! Helyes !) 

Három tényezővel állunk szemközt. Egy jószívű fejedelemmel, ki megkoronáztatott s következőleg 
törvényes királyunk; továbbá egy ténylegesen uralkodó — de ha fáj is ki kell mondanom — praesum-
tiv fejedelemmel, vagy is inkább főherczeggel; (Egy hang: tényleg ausztriai császárral s ami uralkodónk
kal, is!) Igen is uralkodónkkal, de mig V. Ferdinánd királyunknak lemondása bebizonyítva, constatirozva 
nem lesz : mindaddig praesumtiv fejedelemmel; mert azon privát családi szerződés, mely sarkalatos tör
vényeink ellenére köttetett, minket nem kötelezhet; s végre szemközt állunk még a nemzetünk meg
semmisítésére törekvő osztrák kormánynyal. 

A tizenkét évi gyászos interregnumot eme privát családi szerződés idézte elö. Előttünk fekszik az 
abdicationális okmány ; de ebben V-dik Ferdinánd király csak az örökös tartományokról mond le, Ma
gyarországról nem; Ferencz József azonban nemcsak azokat, hanem Magyarországot is elfoglalta, ahelyett , 
hogy mint az 1790: 3-ik t. ez. rendeli, kötelességét teljesítette volna s összehívta volna az országgyűlést. 
De nemcsak eme kötelességét nem teljesítette, hanem központosítási rendszert állítván föl, mellőzve a 
nemzet múltját, tényleg be akarta azt olvasztani a birodalomba s fölfüggesztette alkotmányunkat; mert 
tagadom, hogy de juremegsemmisíthette volna: s igy a pragmatiea sanctió törvényeit senki sem sértette 
meg annyira, mint épen Ferencz József. Igaz, október 20-án kiadott pátensében ígérte, hogy alkotmányos 
térre lép; — de ez csak ígérve van, szavát mindeddig be nem váltotta. 

Addig, mig szavát be nem váltandja, mig alkotmányunkat az 1848-ki törvényekkel együtt vissza 
nem állítja: addig diplomatiai összeköttetésbe nem tehetjük vele magunkat. Lépjen le az absolutismus 
teréről, alkalmazza magát szentesitett törvényeinkhez, állítsa vissza felelős ministeriumunkat, ismerje el 
Magyarországnak függetlenségét, hívja vissza a magyar katonaságot, s eskettesse föl az alkotmányra, adja 
ennek át a várakat; ha ezt teljesítette : akkor álland a nemzettel egy téren, a törvényesség terén; akkor 
kezdhetjük meg vele diplomatiai összeköttetésünket. (Helyeslések, zajos éljenzés.) 

A remek müvet, amaz inditványt, mely élénkbe terjesztetett, elveire nézve igenis pártolom ; de 
megvallom, mikép nézetem szerint az abdicationális kérdés minden más tárgy elé teendő. Az abdieatio, 
jogi és alkotmányos szempontból tekintve, reánk nézve nem tartozik, kötelező erővel nem bir s azért sem
misnek tekintendő. 

Képy. ház napL I. köt. 35 
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Ezen abdicatioban, mely 1848-ki december 2-án Olmützben történt, V". Feixlinánd lemondott az 
örökös tartományokról, vagy ha ugy tetszik — az osztrák birodalmi koronáról; de ez által még nem mon
dott le Magyarország szent koronájáról, már csak azért sem, mert hittel, esküvel volt lekötelezve, —- s 
kitünö vallásosságánál fogva bizonyára ragaszkodik is hitéhez, esküjéhez; s igy ő nem mondhatott le. 
De nem is lehetett lemondania egy kiskorú fejedelem javára; akkor pedig Ferencz József még csak 18 éves 
volt. I ly esetben őseink gondoskodtak a kormányzatról, a palatinust rendelvén gyámnoknak, mert már 
bölcs Salamon is mondotta : „Jaj neked ország, midőn gyermek királyod van!" De a palatínus nem lehe
tett gyámnok, mert az az országból eltávolíttatott. Egyébiránt az interregnum alatt V. Ferdinánd nem is 
akart a trónról lemondani, — legalább ezt mondották. Annyi bizonyos, hogy mint Magyarország királya 
a magyar koronáról le nem mondott, s most Prágában van elhelyezve, a világtól elkülönítve, respective 
internálva. (Helyeslés, éljenzés és zaj.) 

Bölcsen és helyesen említve van az indítványban, hogy a császári ezim 1804-től fogva állván fönn, 
különbség tétetik Magyarország s az osztrák tartományok között. Ezt némileg én is támogatni kívánván, 
két példát vagyok bátor fölhozni. 

Károly császár mint császár Vl-ik , mint magyar király Ill-iknak , Ferdinánd mint császár I-sőnek, 
mint magyar király V-iknek neveztetett. 

I-ső Ferencz császár, midőn az osztrák császári cziniet fölvette, manifestumába,n kinyilatkoztatta, 
mikép ezen czim Magyarországra nem vonatkozik, mert ez elválasztott, külön független ország; s ígérte, 
hogy Magyarország alkotmányát, valamint a magyar koronát is fönn fogja tartani. Maga V. Ferdinánd 
király is megtartotta-e különbséget: 1848-ban János föherczeget ruházta föl teljes hatalommal az örökös 
tartományokban; István nádort pedig Magyarországban. 

Van még egy, szintén V. Ferdinánd király által kiadott diploma 1848 év april 25-kéröl, mely az 
örökös tartományoknak alkotmányt ad s két czikket foglal magában. Az egyik czikk kimondja, mikép az 
osztrák birodalomhoz tartozó tartományok egy föloszthatlan birodalmat képeznek, a másikk czikk az al
kotmányt foglalja magában; de ebben Magyarországról szó sincs. 

A lemondási okmány privát szerződés levén, nem ruházhat jogokat az osztrák császárra, ugy mint a 
ki a personális uniónál fogva, egyszersmind magyar király. A dynastia nem volt jogosítva sarkalatos tör
vényeink ellenére uj szerződést kötni. A pragmatica sanctio kötelező erővel bír a dynastia minden tagjára 
nézve, s a dynastia nem állhat a kétoldalú szerződés, a pactum conventum fölött, s ez természetes ; mert 
hiszen ellenkeznék az az igazság minden eszméjével, hogy egy egészen szabad nemzet függetlensége, sza
badsága egy család önkényének, szeszélyének legyen kitéve. (Helyes ! Eijen !) 

A privát szerződés, melyet a dynastia a nemzet beleegyezése nélkül kötött, valóságos merényletnek 
tekintendő, s uj adat annak bebizonyítására, mikép maga a dynastia azon van, hogy Magyarország a füg
getlen országok sorából kitöröltessék, s mint mondani szokták, a hatalmas ausíriai birodalomnak kiegé-
szitő része legyen. 

A lemondás tehát, mert nem a rendes utón történt, semmisnek tekintendő s egy uj abdicationalis 
okmány készítendő. Ezt kívánja az ildomosság s azon pietás is, melylyel e nemzet koronás fejedelmei 
iránt mindenkor viseltetett. Ezen pietással viseltetem én V. Ferdinánd Ö Felségéhez, ki már annálfogva 
is, hogy az 1848-ki törvényeket szentesitette, megérdemli, hogy vele a nemzet érintkezésbe tegye magát. 
Fölirat is csak őhozzá volna lehetséges. Jövendőre nézve pedig a dynastianak bármi néven nevezendő privát 
szerződése, ha az az országgyűlésnek tudta és beleegyezése nélkül, a nemzet alkotmánya s függetlensége 
ellen köttetnék, érvénytelennek és semmisnek nyilvánítandó. Ezt kívánja nemcsak a nemzet, hanem 
maga az uralkodócsalád érdeke is; mert lehetnek egyesek, kik ármánykodásaik által mind az egyiket, mind 
a másikat veszélybe dönthetnek. E tekintetben tehát a nemzet egy alkotandó világos törvény által bizto-
sittassék, s ez legczélszerübben történhetnék a készülendő koronázási oklevélben. 

Mi az indítvány többi részeit illeti, elveire nézve pártolom a remekmüvet; hanem kiegészítéséül 
pártolom azokat is, mik Tisza Kálmán tisztelt barátom által felhozattak. 

Még egyet kívánok kijelenteni. Midőn az országgyűlés kiegészítéséről szólunk, nem feledkezhetünk 
meg az összes nemzet nagy családjáról, s mindenekelőtt azon martyrokról, kik mint vértanuk a nemzetért 
és szabadságért szenvedtek. Allittassék egy, ártatlanságukat hirdető Pantheon, hová a polgárvérrel ázta
tott haza hü leányai és fiai zarándokoljanak, mint Mohamed sírjához az ájtatos mozlimek. 

Ne feledkezzünk meg azokról sem, kiket ha a zsarnokság boszuló vaskarja utói nem ért is, vérpadra 
hurezolandott, ha kézre kerítheti; értem külföldön sinlödő honfitársainkat. S mindenesetre először is hálás 
köszönet mondandó a szultán török császár ö felségének, ki üldözött hazánkfiainak menhelyet adott. (He
lyeslés és éljenzés.) Érdemesnek tartom szavakba foglalni hálaérzelmünket azon szíves fogadtatásért is, 
melyben tisztelve szeretett hazánkfia Kossuth Lajos (viharos éljenzés) s minden menekült az északamerikai 
státusokban részesittetett. Örök hálával maradandunk lekötelezve a dicső Albion, ugy Schweicz, Franczia-, 
Olaszország lelkes fiai iránt, kik menekültjeink iránt részvéttel viseltettek, s különösen a dicső franczia 
császár III. Napóleon iránt (erős éljenzés), Bonaparte herczeg (éljenzés), Victoria királynő és Victor Em-
mánuel (éljenzés) iránt. Ezen történelmi nevek örökre bevésve maradnak a nemzet keblében. Hála s kö
szönet még minden müveit nemzeteknek s jólelkű fejedelmeknek, kik szerencsétlen hazánkfiait befogad
ták! Mindezeknek lekötelezettjei maradunk. Vajha tettel is bebizonyithatnók egykoron hálánkat! Addig 
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is, mig önbajainkkal vagyunk elfoglalva, jelentsük ki ünnepélyesen, mikép tisztelvén minden nemzetet, ro-
konérzelmü nemzetek szabadságának leigázására segédkezet soha nem nyujtandunk. (Átalános helyeslés.) 

De hálaérzelmeinknek közepette nem hagyhatjuk érintetlenül azon váratlan botrányt sem, mely a 
szász kormány részéről néhai dicső emlékezetű Teleki László polgár- és képviselő társunk elfogatása és 
az osztrák kormány részére lett kiszolgáltatása által követtetett el. Nem hallgathatjuk el e részben cso
dálkozásunk és fájdalmunk kijelentését. 

Lehetetlen méltánylattal nem viseltetnünk az emigratio iránt, mely lelkes tevékenysége által a haza 
javát eszközleni törekszik. (Helyeslés.) 

Végre ne feledkezzünk meg a szabadságharczban, a dicsőség vérmezején elesett vagy képtele
nekké vált derék honvédek özvegyeiről s árváiról. Ezekről kötelességünk lesz annak idejében gondos
kodni. (Tetszés.) 

Ezeknek előrebocsátása után, azon indítványt is, mely tétetett, hogy a törvénytelen bíróságok által 
hozott ítéletek nemcsak törvényteleneknek, hanem érvényteleneknek, sőt semmiseknek nyilváníttassanak, 
pártolom. 

Most már végtére átmegyek az indítvány második és harmadik részére. 
Megvallom, hogy szivem majd megszakad, hogy azokkal, kikkel a reformtéren oly sok éven át 

együtt küzdöttem, kiknek mint ministereknek, Nógrád vármegye részéről bizalmat és tiszteletet szavaztam, 
s kiket most is oly annyira tisztelek, noha velők jelenleg egy véleményben nem lehetek. Fájdalmamat e 
részben nem titkolhatom; de kijelentem azt is, mikép azon indokoknál fogva, melyeket Tisza Kálmán és 
Várady Gábor képviselőtársaink előadtak, a fölírást nem tartom lehetségesnek. Valamint az igen tisztelt 
indítványozó, úgy én is nemzetem múltját és annak törvényeit tisztelve s lelkismeretem által vezéreltetve, 
kijelentem, mikép én Ferencz József osztrák császár O Felségéhez, kinek tényleges föllépése ellen az 1848-ki 
országgyűlés protestált: ki szavát adta, hogy az alkotmányt visszaállítja, de szavát be nem vál
totta sőt a birodalmi tanácsot fölállítván, azt Magyarországra is kiakarja terjeszteni, és mint mondatik, en
nek kivitele végett erőszakhoz is szándékozik nyúlni, hozzájárulván mindezekhez az adónak requisitio ut
ján, törvénytelen behajtása: mindezeknél fogva hozzá a fölírást nem tartom lehetségesnek. 

De van ezeken kívül még egy indok, mely eddig föl nem hozatott s ez a jus patronatus, aplacetum 
regium, mely mindenkor a magyar királyok legszebb jogai közé tartozott , s melyet Ferencz József ön
kényt eldobott s a pápa uralmát, mely ellen a nemzet magát századokon át megóvta, Magyarországra 
nézve elismerte s a melyet azonban, mint világi hatalmat, végkép megszüntetni, Napóleon császárnak al
kalmasint sikerülend; a ki tehát ama szép jogot magától könnyelműen eldobta s kinek ennélfogva az 
apostoli czim sem competál, ahhoz fölírást nem intézhetünk, — s ugyanazért én a határozatra szavazok. 
(Éljenzés.) 

Bartal György: Meghatva szólok a szőnyegen forgó tárgyhoz; nem annyira parányiságom tudatá
ban, mint érzetében annak, hogy tanácskozásaink folyamától és azon erkölcsi nyomatéktól, melyet mi ha
zánk szent ügye mellett kifejteni képesek vagyunk, függ a sukernek lehetősége, a nemzetnek közeljövője 
és talán végleges sorsa ; de függ egyszersmind az austriai birodalomnak megszilárdulása avagy lassú bár, 
de bizonyos fölbomlása. 

Én, uraim, nem kecsegtetem magamat azzal, hogy mi Európának figyelmét önállólag és oly mór
tékben vontuk magunkra, hogy azt belügyeink elintézése, históriai jogaink helyreállítása, nemzeti önállá-
sunk biztosítása közvetlen érdekelné. Ritka szerencsének kell tartanunk, ha az európai civilisaí io megmen
tése, a vallásszabadság kivívása, az absolutismus terjedésének meggátlása körüli érdemeink a múltban 
egy s más történész avagy státusférfiu által méltányoltatnak. Európa, mely sokkal hatalmasabb nemzetek
nek elnyomatását közönynyel türé, rég megszokta bennünket azon kiterjedt monarchia alkatrészéül tekin
teni, mely az ujabb kornak internationalis viszonyaiban, több vagy kevesebb szerencsével ugyan, de min
denesetre egyikét játszotta a legfontosabb szerepeknek, s a melynek fönnállása az oly sok fáradsággal és 
küzdéssel létesített európai sulyegyennek egyik sarkkövét képezi. 

Csakis azon rázkódtatás, melynek Austria 1848-ban kitéve vala, csak is azon erély, melyet Magyar
ország az akkori mozgalmakban, megújuló államéletének első alakulásában, geographiai elszigeteltsége 
mellett és annyi zsibbasztó s ellenséges viszonyok daczára kifejteni képes vala: csak is azon békés, de elha
tározott ellenállás, melynek szilárdságán megtörtek azóta a korlátlan uralom minden eszközeivel terjesz
tett assimilatiónak árjai, valának véleményem szerint azon tényezők, melyek a külföld figyelmét Magyar
ország sajátságos államviszonyaira forditák. És mi elvégre azon szerencsés fordulatnak küszöbén állunk, 
melyben az európai közvélemény eléggé hangosan inti a bécsi kormányt, hogy az alapjaiban megingatott, te
temes veszteségeket szenvedett és ujabbaknak elébe néző birodalomnak léte, Magyarország kibékitésétől, 
pacificatiójától föltételeztetik. 

Azon solidaritás, mely az európai népcsalád egyes tagjai között mindazon viszonyokra nézve léte
zik, melyek a világbékének fönnmaradását biztosíttatják, valamint nemzetünknek józanul fölfogott specifi-
cus érdekei elutasithatlanul kötelességünkké teszik, mindenekelőtt Austriához való viszonyunk iránt nyi
latkozni. 

Ünnepélyesen kijelentem tehát én is, hogy Magyarországnak pacificatiójára s ez által föltételezve a 
birodalomnak consolidatiójára csak egy ut vezet, a szigorú törvényességnek biztos ösvénye! Hagyja el a 
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dynastia határozottan és legvégső részleteiben a foglalásnak 1849-ben általa fölkarolt gyászos és önmagát 
már is megbőszült kiinduló pontját, és lobogtassa valahára Magyarország irányában is a legitimitásnak 
azon zászlóját, melyhez külföldi viszonyaiban oly állhatatosan ragaszkodik; és mentve leend. (Helyes!) 
Sajnos, hogy e részben épen a Lajthán tul merően ellenkező nézetekkel találkozunk. 

Az austriai státusférfiak előtt már régóta, mint egy rögeszmévé vált a dualismus alapját, a tisztán 
personális uniót, mely Magyarországot az örökös tartományokkal annyi századokon keresztül, jó és bal-
8zerencsében összeköté, Austria minden üdült bajainak, szerencsétlenségeinek egyedüli kutforrásául 
tekinteni. 

Az egységes birodalomnak rövid története nemcsak hogy eléggé mutatja ez állitásnak hibás voltát; 
hanem egyszersmind fényesen igazolja a magyar nemzetnek azon évszázados panaszát, mely saját szellemi 
és anyagi hátramaradásának és evvel együtt az austriai birodalom káros állapotának végső gyökereitnem 
a dualismus rendszerében, hanem annak fonák alkalmazásában, elferdítésében találá föl. 

Azon időtől fogva ugyanis, midőn az austriai ház Magyarország trónjára jutot t , le egészen 1848-ig 
egy roppant, következményeiben súlyos, kárhozatteljes, alapjaiban merőben hamis föltevés vonult végig 
annak belpolitikáján; azon föltevés, hogy a magyar nemzet separatisticus, azaz : elszakadási vágyaktól van 
saturálva. E téveszmére vezethetők vissza a bécsi kormánynak minden botlásai, irányunkbani féltékeny
sége és mostohasága; mert mi volt természetesebb, mint annak alapján az eszólyessóg főpostulátuma gya
nánt fölállítani : hogy e vágyakat minden áron megelőzni, az alkotmányosmagyar királyi hatalmat ter
jeszteni és mindinkább a császári trónnak teljhatalmával összeforrasztani, annak palástja alatt a nemzeti 
kormányt tettleg a birodalmi kormány alá helyezni s igy a nemzet önállását lassankint aláásni politikai 
fejlődését szintúgy mint anyagi gyarapodását nehezíteni, az ország természeti dús adományait az adó
val terhelt örökös tartományok javára kizsákmányolni, a polgári osztályok ellentétes érdekeit fölhasz
nálni, az anyaország egyes részeinek egyesülését meggátolni és a jövendő viszályok anyagát szítani 
kelletik (Helyeslés). 

Hiában hivatkozott a nemzet e politika ellenében, az 1741-iki és 1809-iki tüzpróbákra, melyekben 
separatisticus vágyait — ha azok csakugyan léteznek — bizonyára könnyen, úgyszólván kardcsapás 
nélkül létesítheti vala; a rémkép megmaradt és önállásának minden mozzanatával megújult és oly 
merev alakot öltött elvégre, melyen legőszintébb, legbékésebb reformtörekvéseink hajótörést szenvedtek 
(Ugy van!). 

Ha van valami, a miért áldom a gondviselést, hogy az 1848-ki eseményeket előidézte, bizonyára 
azon körülmény az, hogy nemzetemnek megadatott az alkalom, bebizonyítani az egész művelt világ előtt, 
miszerint Magyarország hátramaradásának okozói, középkori intézvényeinek fönntartói, korántsem annak 
kiváltságos osztályai valának, hanem egyenesen és kiválólag azon bécsi kormány, melynek kéjszelt érde
kében vala haladásunkat és ez által erősbülésünket hátráltatni nemcsak, hanem egyszersmind közjogi kü
lön állásunkat, az általa bona fide soha nem foganatosított dualismus rendszerét azon egyetlen aka
dályul tüntetni föl, mely saját magasabb törekvéseinek útjában állott és azokat minden lépten nyomon 
meghiusitá. 

Tizenkét éve, hogy ez akadály megszűnt; hogy a bécsi kormány alkotmányos életünknek általa 
előidézett tabula rásáján az egységes absolutismusnak minden eszközeivel rendelkezett! és mi hiában 
tekintünk szét, keresendők a civilisátiónak azon jótéteményeit, melyeknek áldásától elébbi különállásunk 
— Istennek legyen hála! — oly sokáig megfosztott. 

Beligazgatásunkban a magánosok ügyeit végkép elhanyagolva, gazdag városainkat közvagyonaik
tól megfosztva és azonfölül adósságokkal terhelve, az árvák filléreit a legnagyobb zavarnak és visszaélé
seknek kitéve (Ugyvan!), a nevelés ügyét megnehezítve és germanisationális törekvéseknek alárendelve, az 
igazságkiszolgáltatás gyorsaságát fiscalitási tekinteteknek föláldozva; a közbátorságot veszélyeztetve, ter
melésünket korlátolva, kiviteli kereskedésünket csökkentve, közhitelünk szűk forrásait még inkább meg
apasztva, pénzügyünket minden reális hasistól megfosztva, az ország javait elidegenítve, a statusadós
ságok özönében elmerülve (Igaz!) s az egyes honpolgárokat adóval és katonaszolgáltatással túlterhelve 
(Ugy van!) találjuk. 

Készakarva nem említem a személyes, a vélemény és vallás szabadságának megszorításait, mert 
ezek az absolutismusnak kikerülhetlen következményei; de fájdalommal kell, hogy megemlítsem a közer
kölcsiségnek sülyedését; a családi kötelékeknek szerfölötti ujonczozások és házasságbeli akadályok általi 
meglazulását (Igaz!); a megvesztegetés, zsarolás és sikkasztás átkos mételyeinek a bureaucratia minden 
zugaiban való megtelepedését (Igaz!). 

Ezek belső eredményei a reánk erőszakolt birodalmi egység rendszerének (Ugy van!); de talán 
nyert Anstriának külhatalmi állása? Nem szólok az olaszországi hadjáratról, mert nem tartanám nemze
temhez méltónak bántani az amúgy is sajgó sebhelyeket (Helyeslés); hanem kérdem : vájjon terjedt-e 
befolyása, hatalma Némethonban? avvagy állást foglalt, szövetségeseket szerzett magának a keleten tor
nyosuló eventualitások esetére ? 
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A bukott kormánynak tagjait, előbbi belkormányzásunk és igazságszolgáltatásunk méltatlan óesár-
lóit, nyolczszázados államintézményeink könnyelmű rombolóit, fajunk gyűlölőit, a régi dualismus elle
neit, a centralisatio hőseit illeti megfelelni az imént föltett kérdésekre (Helyeslés). 

Távol van tőlem, és távol nemzetemtől, mely soha boszuálló nem volt, a megtorlásban keresni 
elégtételt a számtalan bántalmakért, melyeknek tárgyául ők a magyart kiszemelték; de ha védi is szemé
lyüket a megvetés, melylyel Istennek e nyomorult teremtményeire letekintünk, nincs ok, nincs mentő 
körülmény, melynélfogva kárhozatos müködésökre nemzetünknek s a benne lábbal tiprott emberiségnek 
átkát ki ne mondjuk azon fejedelem hallattára, kinek bizodalmával ők gyalázatosan visszaélve, mindazon 
törvényes kötelékeket, melyek a magyart háromszáz év óta az austriai dynastiához kötötték, szentségte
len kezekkel szétszakítani, egy nemzetnek meggyilkolására összeesküdni merényiettek (Ugy van! Igaz! 
Helyeslés). Igenis, Ö Felségének, a tényleg uralkodó fejedelemnek felelősek ők azon szomorú sükerért, 
melyet fölmutathatnak; azon természetellenes jelenetért, hogy a nép Austria külállásának gyengülését, az 
azt ért csapásokat, belső bonyodalmakat reményének horgonyaiul tekinteni kényszerült. Rájuk, csakis rájuk, 
róhatjukmegfelelni a magyarnemzethistoriaihüségérzeténekazonmegrendüléseért, melynektanui vagyunk. 

A bizodalmatlanságnak, a kormánynyal való meghasonlásnak minden esetei közül, melyek — fáj
dalom — nemzetünk történetében oly gyakran előfordulnak, egygyel sem találkozunk, mely annak jelen
legi mértékét fölütné; nem a privilegiált statusok bizodalmatlansága az többé, mely mostanság fönnforog 
s a melyet régenten kiváltságaik megerősítésével s az ország önállóságának néhány törvényczikkbeni elis
merésével lecsillapitni lehetett. 1847/8-ki törvények — Guizot szavaival élve — uj politikai nemzetet 
teremtettek e hazában (Közhelyeslés) melynek gondolkozása, érzülete az előbbitől messze elüt; melynek 
különvált érdekei nem levén,minden érdekeltsége a közhaza jogainak épentartásában, tettleges biztosítá
sában összpontosul, melyre az ország palládiumának megvédésében ujabban is tehetleneknekbebizonyult 
régi intézményeinknek, a királyi és helytartótanácsnak,kanczelláriának csonka fólelevenitése, az ország autonó
miájának a polgári viszonyokalárendelt ágaiban,és még azokban is csak precarium helyreállítása semmi vonze
rővel nem bírnak; mely ne in rajongásból, nem politikai divateszmék utáni hajhászásból ragaszkodik az 1848-
ban törvényesen kivívott önálló és független magyar parlamentaris kormányhoz; hanem azért, mert végkép 
szakitni akar a sérelmes múlttal , annak megbénított államgépezetével, és megvan győződve, hogy e czélt 
csak ugy érheti el, ha a törvények végrehajtásában szintúgy, mint azoknak hozatalában érvényesíti a sou-
verainitásnak őt megillető osztályrészét; s mely végre az országlás lényegét, a nemzet vagyona és vére 
fölötti kizárólagos rendelkezésben találja, és szilárdul el van tökélve, inkább a bizonytalan sors bármely 
eshetőségeinek kitenni saját jövőjét, hogysem ősi alkotmányának ez életereit önmaga szülögyilkos kezek
kel kettévágja! (Átalános helyeslés). 

Sem az október 20-ki diploma, sem a február 26-kí császári pátens nem alkalmasak arra, hogy bizo-
dalmunknak oly kíméletlenül kiölt csirái e nemzet kebelében újra megfakadjanak; a régi bizodalmatlanság 
létezik most is, és ha lehetséges volna, még fokozottabb mértékben ; mert igaza van a nagy német költő-
tönek : „Das ist eben der Fluch des Bősen, dass es fortwirkend immer Böses muss erzeugen." Ép ezen állí
tólagos engedmények kiáltó jelei annak,hogy a bécsi kormány csak alakját változtatá a rendszernek, csak 
menekülni kíván annak önmagára nézve is terhes túlzásaitól, de a rendszer lényegéhez állhatatosabban 
ragaszkodik mint valaha. (Igaz !) 

E lényeg nem más, mint tagadása a Magyarországgal kötött pragmatica sanctio kétoldalú érvé
nyének, tagadása az 1849-ig fönállott s az osztrák államférfiak által nyíltan kétségbevonni soha nem mert 
personalis unión alapuló régibb és ujabb alaptörvényeink szentségének : egy szóval tagadása ama históriai 
jognak, melyhez viszont mi szivünk vérével ragaszkodunk; mert megvagyunk győződve, hogy a népek hozzá
járulásával hozandó minden törvénynek csak egy garantiája van, s ez : az elébbi törvények köte
lező erejének elismerése, szentültartása! (Közhelyeslés). Az alulról vagy felülről jövő forradalomnak 
csakis ezen egy bástya állhat ellen; és ha az erőszakkal leromboltatott, népnek és fejedelemnek egyaránt 
kötelessége azt helyreállítani és újból meggyökereztetni azon hitet, hogy e bástyán kivül fölállitott bár
mely iotézmények csak ephemerek lehetnek. E meggyőződés azon varázshatalom, melylyel a históriai jog
nak az államéletben szintoly mértékben bírnia kelletik, hogy azt a forradalmak veszélyeitől megmentse, 
mint a tulajdonjog szentségének a magánjog körében, melynek legkisebb megsértése a társodalmi rendnek 
fölbontásával azonos. 

Azok, kik tőlünk e jogalap elhagyását, föláldozását kívánják, nem gondolják meg a térnek ingadozó 
voltát, melyben ők maguk állást foglalnak akkor, midőn a históriai jogszerűség minden kellékeit nélkü
löző államegységet a puszta czélszerüség tekintetéből védelmezvén, azt Austria fönnállásának conditio sine 
qua nonja gyanánt proclamálják. Én tagadom magát a thesist, mert Austria Magyarországgal egy téren 
ezen reális egység nélkül három századon keresztül fönnáliott és ha bent nem is virágzó és szabad, de kunt 
mindenesetre hatalmas és tisztelt va la ; még ünnepélyesebben ellene mondok azonban a tétel kiindulópont
jának; mert a czélszerüség tekintete a közélet mezején szintoly kevéssé adhat csak tisztességes ürügyet is 
fejedelmi eskük által szentesitett államtörvények megsemmisítésére, mint a privátéletben a magánosok 
közötti szerződések avvagy az egyszerű becsületszónak megszegésére (Közhelyeslés). Az axióma : volenti 
non fit iniuria, egyaránt áll a köz és magánjog terén. Az austriai ház meg volt elégedve, midőn Magyaror
szág trónjához elébb választás, később pedig az örökösödés rendjére alapított personalis unió mellett 
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jutott. Mindkét nemű szerződés kétoldalú volt, és azt bármi czélszerüség tekintetéből egyoldalulag félre
tenni sem fejedelemnek, sem nemzetnek nincsen jogában. . 

Igen helyesen mondja Rechberg gróf, az austriai külügyminister (Halljuk!) csak imént f. é. mar-
tius 2-án kibocsátott diplomatiai körlevelében, melyben Olaszországnak egy korona alatti egyesítése, az 
olasz királyi czimnek Victor Emmánuel általi fölvétele ellen óvást tesz : „dass die Vertragé ihre verbind-
liche Kraft so lange behalten, als sie nicht im Einvernehmen aller contrahirenden Theile aufgelöst oder 
abgeandert worden sind; dies ist ein so elementarer Grundsatz, dass ohne ihn das Völkerrecht und die 
internationalen Beziehungen jeder Bürgschaft von Sicherheit und Dauer beraubt sein würden." (Helyes j 
köztetszés, éljenzések). 

Gróf Rechbergnek hivataltársai, mert öt e nyilatkozat után sértés nélkül nem számithatom elle
nünknek, (Köztetszés) ugy látszik nem veszik észre, hogy a constatirozott jog ellenében a czélszerüség 
tekinteteire hivatkozván, igen ominosus találkozásoknak vannak kitéve; vájjon nem ezen téren állanak-e a 
világnak minden forradalmárai, hogy vehetik ajkaikra e szót azok, kik a trónok legitimitása mellett küz
denek? És tehát Olaszországnak egysége nem czélszerü-e avvagy különbség létezik a czélszerüségben a 
mint az fejedelmek vagy népek részéről vétetik igénybe? (Helyeslés). Az egyik államegység czélszerü és 
jogos, mert a fejedelem erőszakolja azt népeire; — a másik nem az, mert néhány fejedelem jogaiba ütkö
zik? Meggondolják-e ezen urak, mily inconsequentiát követnek el, midőn Ö Felségével, mint a német szö
vetség egyik tagjával, Dániának eljárását roszaltatják, mert annak kormánya a herczegségek és Dánia közt 
törvényesen fönnállóit personális uniót megszegte, és vele ugyanazon pillanatban teljesen hasonló, úgy
szólván azonos viszonyok közt Magyarország irányában az államegységet decretáitatják. (Helyes
lés, tetszés). 

Igen is jól tudom én, hogy a magas politikában az opportunitás elvei oly annyira túlnyomó szerepet 
játszanak, miszerint az, ki a népek kormányzóitól szigorú törvényességet avagy csak következetességet 
kíván, inint avatatlan ujoncz legfölebb szánakozó mosolyra számithat; hisz szerintük a politika az exigen-
tiák — az előre látó számitásnak, a körülmények fölhasználásának tudománya. 

Caveant Consules, ne respublica detrimentum capiat. Minden túlzás önmagában hordja jövendő 
vesztének elemeit; azon politika, mely a status-élet exigentiáinak legnagyobb factorát, a népek ösztönszerű 
jogérzetét kíméletlenül mellőzi, mely számításaiban a legcsekélyebb körülményeket latolja, de saját morá
lis tekintélyének sülyedését rövid-látóan szem elöl téveszti : nem csak hogy rég elvesztette egykori 
vakító fényét de a nagykorúságra fejlett népek irányában teljesen lejárta maga magát. (Közhelyes
lés, tetszés). 

Bizonysága ennek épen ama forradalmi szellem, melynek terjedéséről e magas politikának adeptjei 
utón útfélén panaszkodnak, melynek elnyomásán folyton és elannyira tusakodnak, hogy a nép bizalmának 
alig nyíló virágait, s az azokban rejlő egyetlen óvszert szüntelen letapossák. Tartózkodjatok önmagatok 
mobilisálni a polgári visszonyokat, hogy azok a népek által ne mobilizál tassanak; teljesítsétek elvállalt 
kötelezettségeiteket mindenütt és egyaránt, hogy a népnek Önkénytes ragaszkodására számithassatok akkor, 
midőn a kormány gyeplői kezeitekből kisikamlanak; építsétek föl a népnek bitét őszinteségtekbenés fogad
játok el valahára a következetességnek, az adott szó szentségének azon legmagasabb politikáját, melyet 
az örök igazságnak Istene oltott az emberi nemnek szivébe, és elfojtottátok, mert tagjaitól megfosztottátok 
azon vészes szellemet, melyet mint Göthének bűvészi tanoncza elbizakodva önmagatok idéztetek elő. 
(Helyes! Igaz!) 

De visszatérek az általam felvett tárgyhoz, s a mondottak után tovább haladva nem tartózkodom 
kijelenteni, hogy a jelenlegi bécsi kormánynak kedvencz eszméje : az alkotmányos államegység, nem is 
czélszerü, mert kivihetetlen; mert mellőzve az örökös tartományok disparat alkatrészeiből vonható min
den következtetéseket, egy magának a magyar nemzetnek határozott ellenzése is elegendő arra, hogy 
mindazon czélok meghiúsuljanak, melyeknek biztos és lehetőleg rövid idő allatti elérésétől függ az austriai 
birodalomnak regeneratioja. 

Már Kuidiessennek példája is eléggé mutatja, hogy öntudatos szilárd jellemű, morális erejében, jogá
ban és Istenben bízó nemzetet leigázni igen, de népszerűtlen alkotmánynak elfogadására, általa visszauta-
sított jogkörnek betöltésére kényszeritni soha és semmi körülmények közt nem lehet. 

Az eddigi tapasztalások ugy hiszem megtaníthatták a bécsi kormányt, hogy kitartásunk, melylvel 
hazánk önállóságához és különösen az 1848-i jogalaphoz ragaszkodunk, legalább is oly SZÍVÓS, minta nagy 
német nemzet ama derék töredékéé. Es ne ámítsa magát senki, hogy ragaszkodás nálunk csak az úgyneve
zett értelmi osztály között létezik; mert hisz épen a magyar népnek zöme, az oly dicső, egyenes és türelmes 
jellemű földmives osztály az, melynek kebelében az osztrák financz rendszer gyűlölete legmélyebben meg. 
gyökerezett (Köztetszés, helyeslés), melynek harczra edzett bátor fiai a reájuk nézve idegenszerű ésidegen 
czélokra fordított osztrák hadsereg soraiban is szivükön hordják hazájuk gyászát (Igaz!), melynek hite, 
bizodalma a bécsi kormány intentioira nézve véglegesen elenyészett, s a mely mindaddig kibékítve meg
nyugtatva nem leend, mig a pénz, és hadügy a nemzetnek rendelkezése alá visszaadatva annak geniusá-
hoz képest czélszerüen át nem alakittatik. (Ugy van!) 

A. balsorsban egyesült, nagy férfiainak gyászravatalánál összeforradt nemzet millióinak morális el
lenszegülése tehát az, melyet az alkotmányos bécsi kormánynak legyőzni kelletik. E czélra csak egy út 
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nyilik előtte: visszatérni a divide et impera-nak elhasznált és veszélyessé válható rendszeréhez; visszatérni 
azon eszközökhöz, melyeket irányunkban a bécsi barrikadok hőse (Köztetszés és taps) ép oly következete
sen, mint siker nélkül alkalmazott. 

Mi nem félünk, nem rettegünk azoktól; mert tudjuk, hogy valódi alkotmányos élet tartó
san fenn nem állhat oly államban, melynek legtekintélyesb részét erőhatalommal kell kormányozni; 
azon részt, mely a birodalom külön népfajai közt mind históriai múltjánál, mind geographiai fekvésénél 
fogva a legtermészetesebb összekötő kapcsot képezi; mert valamint nekünk, úgy a dynastiának 
sincsen hatalmában a déli szláv és román nemzetiségek minden vágyait kielégíteni és azok sympathiáit 
maga számára állandóul biztosítani; és végre is belátni kényszerülend, hogy minden szakitás, melyet az 
annexatiók veszedelmes elvének elfogadása mellett legdicsöbb örökségében szt. István koronájának épsé
gében megkísért, kell, hogy súlyosan megboszulja önmagát, végkép elidegenitvén tőle az egyetlen népfajt, 
mely ösztönszerűleg nyugot felé gravitál, és erősítvén azokat, melyeknek faj- és vallástársai a birodalom 
határainak tőszomszédságában léteznek. (Helyes!) Nem félünk végül azért, mert az olasz és keleti kérdés
sel, valamint Magyarországnak zilált ki nem elégített állapotával szemben Austria hadseregét le nem szál
líthatván, fmancziáit sem rendezheti, s ekkép maguknak az örökös tartományok népeinek legsúlyosabb pa
naszait sem orvosolhatja. 

Nevezzék bár a birodalom testvérnépei ellenkezésünket makacsságnak : mi tűrjük e vádat azon 
reájuk nézve mindenesetre megtisztelő hiedelemben, hogy ők az alkotmányos életnek pályáján haladva, és 
annak elveibe bele nőve, hasonló körülmények közt máskép nem cselekednének; az elismerésnek egy ne. 
mét azonban már most sem vonhatják meg tőlünk, t. i. hogy őszintén, nyíltan és loyalisan járunk el irá
nyukban. Amint 1848-ban elsők valánk, kik a magyar királyt fölkértük, hogy részesítse az austriai biro
dalom népeit az alkotmányos önkormányzás áldásaiban; amint elöharczosai valánk a Bach-kormány által 
eredetileg szintén alkotmányos formába burkolt közös elnyomás ellenében: ugy támogatjuk őket ezentvil 
is a valódi alkotmányosság kivívásában, de támogatni fogjuk különösen saját közjogi függetlenségünk el
ismerése és biztosítása esetére, jog és méltányosság szerint mindazon terhek elviselésében, melyek a kény
uralom kárhozatos hagyatékául reánk maradtak; a testvériség és kölcsönös érdekeltség alapján pedig fönn
tartani és kifejteni óhajtjuk a jó szomszédság mindazon viszonyait, melyek százados anyagi összekötteté
seink folytán kifejlődtek; egyszóval mindenre készek vagyunk, csak egyre nem; hogy őseinknek amúgy is 
eléggé roncsolt nyolczszázados örökségét, a magyar nemzet e megbecsülhetlen ereklyéjét, nemzeti függet. 
lensegünket áruba bocsássuk. (Közhelyeslés.) 

Ezek uraim azon nézpontok, a melyekből én az örökös tartományokhozi államviszonyainkat és Ma
gyarország pacificatiójának egyedüli lehetőségét: a históriai jognak teljes és csorbitlan visszaállítását te
kintem ; mindazon részletekre nézve, melyek e kiinduló pontból önként következnek, vagy a fönnforgó kö
rülményekhez képest azonnali megoldást igényelnek, ugy mint a trónváltozás hiányait, az ország integri
tásának helyreállítását, az 1848-diki törvények életbeléptetését, az absolut kormány minden rendeleteinek 
és különösen az illetéktelen bíróságok által hozott felségsértési ítéleteknek megsemmisítését, nem különben 
horvát-slavon testvéreink, s a lelkes Fiume iránti közjogi állásunk rendezését, s elvégre a törvényesen 
uniált minden anyaországban lakó minden nemzetiségek és minden vallásfelekezetek politikai jogegyenlő
ségét illetőleg — teljesen osztom igen tisztelt képviselőtársunknak Deák Ferencznek előadását. Szivesen 
elismerem ugyan, hogy az általa megpendített tárgyakon túl is vannak számos kérdések, melyek mielőbbi 
elintézést igényelnek; ezeknek nyilatkozatunkba leendő fölvételét azonban czélszerünek nem tarthatom; mert 
itt nem átalános politikai programúinak felállításáról, hanem csak azon kérdésekről lehet szó, melyek az 
országnak közjogi viszonyaival szorosabb összeköttetésben vannak. (Helyes! Igaz!) 

Mi nyilatkozatunk alakját illeti: pártolom a tényleg uralkodó fejedelemhez intézendő felírást; nem 
azért, hogy legkisebb bizodalmam volna, miszerint nyilatkozatunknak ezen formája a sükert csak né
mileg is biztosithatná; mert meg vagyok győződve, hogyha a bécsi kormánynak Magyarország irányábani 
elfogultságát mindaddig saját helyzetének nehézségei le nem győzhették, ha azok még annyira sem bírhat
ták, hogy a törvénytelen adónak behajtásától, a közvéleménynek ezen ujabbi megmérgezésétől legalább is 
az országgyűlés folyama alatt tartózkodjék: e merev ellenszegülését bizonyosan a szelídebb formának vá
lasztása sem törendi meg; hanem pártolom a fölirást azért, mert a nyilatkozat tartalmánál fogva, abban a 
jogfeladásnak még csak árnyékát sem látom; mert pacificatióról levén szó, kell hogy a tényleg létező ha
talommal, a dynastiának európaszerte elismert fejével érintkezzünk, és a nemzetnek, ugy a külföldnek meg
mutassuk, miszerint még forma tekintetében sem rajtunk múlt, hogy az európai közvélemény által oly any-
nyira ajánlott kiegyezkedés nem sikerülhetett. 

Minél ünnepélyesebbnek s minél közvetlenebbül az uralkodó fejedelemhez intézettnek kívánom te
hát e nyilatkozatot, melynek sikertelensége fölött Isten itélend! (Közhelyeslés, tetszés és éljenzések.) 

Elnök : Holnap d. e. 10 órakor az ülés folytattatni fog. 
Ezzel az ülés d. u. 1% órakor feloszlott. 

* 
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XXIV. 

RSZÁGOS ÜLÉS. 
1861. május 17-én d.e. 10 órakor. 

Elnök: Az ülés megnyílik. A mai jegykönyvet Keglevich Béla gr. jegyző viendi. A szólni kivánó-
kat ugyanazok fogják följegyezni, kik tegnap jegyezték föl. Meghitelesités végett felolvastatik a tegnapi 
ülés jegyzőkönyve. 

Révész Imre j . felolvasván a tegnapi ülés jegyzökönyvét 
Elnök: Nemievén a jegyzőkönyv iránt észrevétel hitelesítettnek jelentetik ki. Szerencsém van be

mutatni az időközben érkezett iratokat, — Tordamegye állandó bizottmánya hozzám intézett becses leve
lében a ház előtt leendő felmutatás végett beküldötte azon feliratot, melyet ő Felségéhez az iránt intézett, 
hogy az unió ténylegességét a pozsonyi VII. és kolozsvári, I t, ez. értelmében érvényesitvén, legyen kegyes 
a megye képviselőit Pestre az illetékes országgyűlésre minél hamarabb meghívni. Egyszersmind bekül
dötte hozzám a nevezett megye a képviselőházhoz intézett föliratát, melyben hasonlókép azt kéri, hogy a 
képviselőház tekintélyének egész súlyát vesse mérlegbe, hogy az 1848-ki törvények, különösen az uniót 
illető pozsonyi VII. és kolozsvári I. t. ez. gyakorlatba vétessenek, s ennek következtében képviselői a kö
zös pesti országgyűlésre minél hamarabb meghivassanak, hogy a hon bonyolult helyzetének nehézségei 
mielőbb megoldathassanak. — Méltóztatott a t. ház hasonló föliratokat addig, mig tüzetesen tárgyaltatni 
fognak, kinyomatni rendelni; s így talán ez is kinyomatandó lenne. (Helyes!) 

Krasznamegye közönsége panaszt emelvén a helytartótanács azon rendelete ellen, mely által tudó
síttatott, hogy az adónak katonai hatalommali behajtása a pénzügyi hatóságokra bízatott, kéri a képviselő
házat, hogy e sajgó jogsérelmet mielőbb orvosolni méltóztassék. Hasonlókép Borsodmegye közönsége 
ugyanazon helytartótanács intézménye ellen emelvén panaszt, kéri a képviselőházat, hogy gyors intézke
dése által az országot fenyegető zaklató veszélyeket elhárítani méltóztassék, s e végett figyelembe ajánlja 
közgyülésileg hozott határozatát, melyben a cs. k. törvénytelen adó erőszakos behajtása körül a lefoglalt 
és elárverendö vagyon megvevésében vagy eladásában tettleg befolyó hazaárulónak jelentetik ki, s a fele
lősség és visszatérítés minden kötelezettségeivel terheltnek nyilvánittatik; azon polgárok pedig, kiknek az 
ily végrehajtás által kár és jogsérelem okoztatik, jobb időben a közpénztárból fognak kártérítést nyerni. — 
E kérdés tüzetes tárgyalása tanácskozás alatt levén s a kérdés már különben is felmerülvén, akkor, midőn 
a többi hasonló felirat és kérvény, fog figyelembe és tekintetbe vétetni. (Helyes!) 

A nagy költő Katona József szobrának lelepleztetése Kecskemét városának egyik közterén május 
20-án délelőtti 11 órakor fog megtörténni. Az ünnepélyt rendező bizottmány hozzám intézett levelében 
ezen ünnepélyre a jelelenleg működő nemzetgyűlésnek minden tagjait tisztelettel meghívja. Az ünnepély 
Pünkösdhétfőn lesz. Kik abban részt venni kivannak, legyenek szívesek ezt velem tudatni , hogy a 
rendező bizottmányt előre tudósíthassam. (Tudomásul vétetett.) 

Szabolcs József krasznahorka-váraljai gömörmegyei lakos előszámlálván a haza ügyében tett 
szolgálatait és eddigi viszontagságos sorsát, jövő sorsát valamely hivatal által biztosíttatni kéri. 

Midőn most, t. ház a napirenden levő tanácskozásra térünk át, bátor vagyok azon nézetemet előter
jeszteni mindazon indítványokra nézve, melyek tegnap tétettek, s ezentúl tétetni fognak, hogy miután az 
első indítvány formulázva a ház asztalára letétetett, a tanácskozás folyama fenntartásának érdekében szük
ségesnek és a ház szabályaival megegyezőnek vélem, hogy azon módosítások vagy uj indítványok, melyek 
e tárgyban beadatni fognak, az elnökségnek a ház szabályai 56. <§-a szerint talán szinte fogalmazva adassa
nak be ; ennek szüksége különösen a tanácskozás azon stádiumában fog kitűnni, midőn szavazásra kerü-
lend az ügy elintézése. Kötelességemnek tartottam e figyelmeztetést a t. háznak előterjeszteni. 

Szaplonczay József: Talán nem most volna ennek helye, mit a t. elnök ur elmondott, hanem a 
részletes tárgyalásnál. A ház szabályai szerint az általános discussiónál semminemű írásbeli terv nem 
adatik be; hanem midőn részletes diseussióba megyünk át, akkor adatik be írásbeli fogalmazvány. 

Elnök: Azt hiszem, ezen átalános discussiónak is vannak részletei, ha például az indítványhoz, 
mely tétetett, még több is kívántatik hozzátétetni, ha felirat helyett határozat kívántatik, de vannak még 
egészen más módositványok is, melyek előttünk még most tudva nincsenek. Ezekre nézve, ha szavazás alá 
terjesztetnek, némi fogalmazás annak idejében minden esetre szükséges lesz. Nem kívánom most, hanem 
szükségesnek tartottam az előre való figyelmeztetett most megtenni. (Helyes!) 
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Csáky Tivadar gr.: Tisztelt ház! Őszintén bevallom, hogy midőn tegnap Bartal képviselő társunk 
remek beszéde után szólláshoz hívott fel a jegyző, inkább szerettem volna más nevét hallani, mint a maga
mét. Nagyon megörültem, hogy az ülés berekesztetvén egy fél napot és egy éjét nyertem, föl akarván ezen 
időt arra használni, hogy előttem szóló beszéde czáfolatát feltaláljam. De bár mennyire forgattam én azt 
eszemben ide és oda, nem akadhattam reá; nem akadhattam pedig azon egyszerű okból, mert az érdemes 
szónok hatalmas beszédének mindegyik ékes szava, a fölhasznált érvek és az előadott idézések egyenesen 
azt bizonyítják, hogy más nem lehetséges mint — határozat. (Derültség!) Valóban ha a tisztelt szónok 
beszéde végén nem említi, hogy a fölirás mellett szavaz, mindenki azt hitte volna, hogy a határozat em
bere ; (Derültség, tetszés) sokan talán még most is azt hiszik, hogy rosszul hallották (Derültség); — 
midőn a fölirás szót ejtette le ajkairól. 

Oly nyilatkozat tétetett e házban, melynek értelme körülbelöl az, hogy azok állása könnyebb, kik 
a határozatot pártolják. Én ezen nézetet nem osztom. A mi helyzetünk nehezebb, nehezebb pedig nem 
azért, mintha rettegnénk szembeszállni az ellenünk fölhozott vagy fölhozandó érvekkel; nem azért, mintha 
talán nézetünk szigorún törvényeinkre fektetett alapjában kételkednénk, de nehezebb azért, mert a hon
nak és e háznak legérdemesebb, legkitűnőbb, legjelesebb férfia véleményével kell küzdenünk. (Helyeslés.) 
Ez pedig — bár mennyire igazságos legyen is az ügy, a gyakorlati élet nehéz föladatának legnehezebbi-
ke ; — mindamellett fölszólalok én is csekély ujoncz e fontos ügyben, fölszólalok pedig azért, mert képvise
lői kötelességemnek ismerem a jelen perczben minden tartózkodás nélkül nyíltan kimondani elveimet. 
(Helyeslés.) Tartozom ezzel én — magamnak, választóimnak, és mindenek előtt annak, kit szemeim kö-
nyezve nélkülöznek e teremben! 

A beadott indítványnak első része azt tárgyalja, hogy mit mondjunk? E részben kevés észrevételem 
van, a mi az indítványban benfoglaltatik oly remekül van fogalmazva, hogy az ellen kifogást alig tehetni; 
a mit pedig még hozzátenni kívánnék azt Tisza Kálmán tisztelt barátom tüzetesen és helyesen már ki is 
fejtette. Csak a két fő tárgyat emlitendem tehát, melyet kifejezni mindenesetre szükségesnek tartok. Az 
első, az elmúlt 12 év sajnos, fájdalmas, az éghez bosszúért kiáltó gyászos története. Nem akarok én asz-
szonyos panaszra fakadni; nem akarom eljajgatni magunk előtt és magunknak újra fájdalmainkat, de aka
rom tudatni az egész civilisált világgal, ezen, a történetben példátlan kormányrendszert, mely letiporván 
legszentebb politikai és magán jogainkat, megsértve az emberiség minden törvénj'eit, a hóhér pallosa vagy 
a zsoldosok golyói által végeztette ki legjobbjainkat, rablánczokba hurczolá el e haza legjelesebb fiait, el-
rablá szabadságunkat, alkotmányunkat, vérünket, pénzünket, de még nemzetiségünket és nyelvünket is,— 
és még ahhoz is nyúlt, mit az emberek legszentebbnek ismernek, a hithez; — elrablá — mondom — minde
nünket, csak becsületünket nem, és épen becsületünk parancsolja a vész-korszak fölemlitését, várja azt 
tőlünk az egész világ, mely — mert chinai falakkal környezve voltunk — csak egyes magán hirek által ér
tesülhetett helyzetünkről, és ennek valódiságáról most meggyőződést szerezni óhajt; várja ezt tőlünk az 
egész ország, mely reményteljesen nézett a számolás nagy napja elé, melyen képviselői által a világ szine 
elébe terjesztessék a zsarnokság bűnös eljárása, melyen nyíltan mutattassék ki, mit szenvedett mindent e 
nemzet törvényes jogaiért, hogy abból elleneink tanulhassák, mit kész még mindent szenvedni inkább, 
mint hogy azon jogokból csak egy pontot is önön magához hütelenül elengedjen. (Átalános helyeslés.) 
Tartozunk ezzel végtére magunknak is, hogy azon uj modorú civilisatorok szavát elnémitsuk, kik oly na
gyon szeretik a világban kikürtölni, miszerint mi csak elavult formákhoz ragaszkodunk, miszerint ők ké
szítettek el minket kényszerrel oly alkotmány-képességre, mely alkotmánynyal kegyesen megboldogitani 
szándékoznak. Tartozunk végre és mindenek felett már azért is, nehogy a történteket hallgatásunkkal 
mintegy szentesíteni látszassunk. (Helyes.) 

A második nevezetes tárgy viszonyunk a külföldhöz, illetőleg — annak, nem akarom mondani --rokon
szenve, de bátran állítom érdeke, Magyarország függetlensége mellett. Vájjon mi érdeke vol ta külföldnek a 
praginatica sanctio pártolására? Bizonyára nem más, mintáz, hogy Magyarországnak a személyes unió által 
a többi osztrák tartományokkal! szövetsége egy erős államnak lett alapja, mely megmentvén Európát 
örök időkre a török hódításoktól, képesnek látszotta kelet mindig fontosabbá váló ügyében a többi európai 
hatalmak akármelyikét a túlnyomó befobyásban gátolni. De Ausztria nem erős többé, sőt már alig nevez. 
hetö nagyhatalomnak. Ha tehát Európában ugyanazon érdekek állnak fenn még, ugy törekednie kell arra 
Austriát ismét erőssé tenni. Ez pedig csak a népek kiengesztelésével történhetik, mi Magyarországra nézve 
megint csak függetlensége tökéletes helyreállításával eszközölhető (Helyes). Csak is ily értelemben védheti 
a külföld ma a pragmatica sanctiót, — máskint Austria fölbomlása után egy uj erős állam felállításáról 
kellene gondoskodnia. Bekebelezésünket az egységes austriai birodalomba már azért sem engedhetné a 
külföld, mert Austria része lévén a németszövetségnek, ebben oly túlnyomó erőt nyerne, mely az európai 
egyensúlyt világosan koczkáztatná. Bekebelezésünk az egységes birodalomba örök időkre tönkre tenné 
természetes szövetségesünk Némethon szabadságra és egységre czélzó minden törekvését. -— Némethont 
természetes szövetségesünknek nevezem már csak azért is , mert mind kettőnket az austriai kormány gátol 
egyedül, századok óta szabadságunk és függetlenségünk elérésében, illetőleg élvezetében. E tárgyhoz töb
bet szólani feleslegesnek tartom, — hivatkozom azon hazafira én is, ki e házban a tekintélyek egyensúlyát 
fóntartani képes lett volna (Igaz!), — hivatkozom — kimondom azon szent nevet — Teleki Lászlóra! 
Neve már a múltnak gyász könyvébe van írva, tettei és szavai a világtörténet bírálása alá tartoznak, — 
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fel leszen jegyezve annak érez lapjain mintegy végrendeletül visszahagyott beszédének töredéke is, melyet 
e házban tudom mindenki ismer, erre hivatkozom a jelen perezben, — elnémultak ugyan ajkai, de él 
Teleki szelleme! s ezen szellemet fogjuk és akarjuk fenntartani (ügy van!). 

A tárgyalás alatt lévő indítvány másik két részét egybefoglalom, mert azokat ellenzem. A magyar 
trón csak a halál által üresülhet meg. Királyi lemondás a pragmatica sanctio fennállása óta elö nem for
dult • de ha elö fordult volna is, az bizonyára csak az ország tudtával és beleegyezésével történhetendett. 
Ezen két eset eoyike sem áll jelenleg, mert V. Ferdinánd apostoli király most is él, a koronáról pedig le 
nem mondott, legalább érvényesen, és a törvények értelmében nem, — ezt a hírneves indítványozó kép
viselő társunk is elismeri, — forma hiánynak nevezi ugyan azt, de én törvényellenesnek tartom, és nem 
szeretném ha formának véve a dolgot, a törvényen oly könnyen ugratnánk által, mert ennek utolsó conse-
quentiája oda vezethetne, hogy minden törvény, formának tekintve, mellőzhető. Hogy senki sem kételke
dik, miszerint V. Ferdinánd a magyar koronáról is le akart mondani, ám legyen, el akarom hinni, de le
hetnek olyanok is, kik még azt is kétségbevonják, hogy az osztrák császárságról önkényt köszönt le, — 
de az akaratot itt érvül egyátalában el nem fogadhatom. Ferencz József az október 20-ki diplomában azt 
mondja, hogy ősi alkotmányunkat visszaadni akarja ; a február 26-ki pátensben egyenesen arra hivatko
zik, hogy a pragmatica sanctiót érvényesítni akarja. Kérdem, azért hogy ebbeli akaratát nyilvánítja, ki 
hiheti hogy azt teljesítette is. Hogy pedig magyar király csak az lehessen, a ki egyszersmind az örökös 
tartományok fejedelme — azt egyátalában a pragmatica sanctio betüértelméből bebizonyitottnak nem 
látom. A pragmatica sanctio csak azt határozza világosan, hogy az örökség ugyan azt illette Magyarhon
ban is és az örökös tartományokban. Én ezen örökösödési jogot és igényt nem is tagadom, de hogy egy 
koronáról le ne lehessen mondani, és a másikát fönntartani, ezt határozottan kimondom, seholsem talál
tam a sanctio pragmaticában. Ezen nézetein mellett szól a személyes unio bebizonyítására felhozott azon 
érv is, hogy a király kiskorúsága alatt más gyakorolja Magyarországban a hatalmat, más az örökös tar
tományokban ; mért ne lehetne tehát ez az egyik koronáról való lemondás esetében épen ugy. — III. Ká
roly, II. Leopold és I. Ferencz példái jelen esetben nézetem szerint nem alkalmaztathatnak, mert azok 
először is praesumtiv trónörökösök voltak, és őket egyenesen és senkit mást előttük nem illette a korona; 
másodszor azzal kezdek uralkodásukat mind hárman, hogy alkotmányunkat elismerték, illetőleg helyre 
állították, és hogy mindjárt eleinte kijelentették, miszerint magukat megkoronáztatni kívánják, s ez iránt, 
a nemzettel értekeztek; harmadszor fennállottak a kormány törvényes orgánumai, melyek által érint
kezni lehetett. — Ez jelenleg máskép van. Mig Ferencz Károly lemondása az országgyűlésétől elismerve 
nem lesz, addig Ferencz József császár még nem is praesumtiv trónörökös. Kérdem továbbá: elfeledhet
jük-e, hogy minek előtte az apostoli koronát fejére tétetni kívánta volna, kormánya 12 évi önkény nehéz 
igájába fogta az országot ! De ha ezt is elfelejtenök, még sem mellőzhetjük el látni, hogy jelenleg sem is
meri el kormánya alkotmányos jogainkat, melyek szent fönntartása mellett tarthat egyedül igényt a ko
ronára, sőt még határozottan kijelenti, miszerint az általa szervezett alkotmányt fenntartani, és ha szük
séges erővel is védeni, azaz jogainkat el nem ismerni, és ha szükséges, erővel elnyomni fogja. Továbbá a 
jelen kormányt csak ugyan el nem ismerhetjük, nem létezik tehát még orgánum sem, mely által érintkezésbe 
tehetnök magunkat a fennálló hatalommal. Kérdem, ily eljárással szemben, mi szól a mellett hogy törvé
nyeink egyikét puszta formának tekintve mellőzzük, annak kedveért, ki ugyan azon törvényeink legfon-
tosabbjait elismerni se jelen, se jövőben szándékozni nem látszik. (Ugy van!) A fölirat mellett ugy 
hiszem a várható siker sem szól, mert ezt a mélyen tisztelt indítványozó maga sem reméli, csak azt akarja 
elkerülni, hogy reánk ne háríttassék a szakadás felelősségének egy része. De ha egyr nemzet oly súlyos év 
tizednél hosszabb szenvedés és letiprás után a kölcsönös szerződés olyT nyilt megszegésével szemközt ugyanazon 
szerződést még mindig fönnakarja tartani, és csak azt kívánja, hogy a törvény szabta eljárás követtessék irányá
ban, s még ez is megtagadtatik, kérdem, vájjon ki vádolhatja azon nemzetet, hogy okot adott a szakadásra (Ugy 
van!). Megtett az mindent a mit tehetett, de, hogy többettegyen mint önméltóságával összefér, azt még a siker 
árán sem kívánnám elérni, mert föl kellene áldoznunk egyetlen védpaizsunkat a törvényekhez való szoros ra
gaszkodásunkat és ekkor követnők e laze házban emiitett öngyilkosságot. Mondatott, hogy7 afölirás nem ké
relem, de egy souverain üzenete a másikhoz. Hogy ez állítás nem alapos, ezt ugyhiszem bebizonyítani 
szükségtelen, már az indítvány végszavai „legalázatosabb szolgái" mutatják azt, — igy souverain soha 
sem szokott souverainhez írni. Látjuk — néhány hét előtt tagadta meg Némethon egyik legkisebb tartományba 
n é m a „ l e g a l á z a t o s a b b " de csak a „ s z o l g á j a " kifejezést is, Francziaország bizony csak hatalmas 
császára irányában. Mondatott, hogy határozatot csak akkor szoktak hozni, ha fegyvert ragadtak egymás 
ellen a viszálkodásban lévő felek (Halljuk!). A nemzet nem nyúlt ezen utolsó szomorú eszközhöz, de 
nvult ahhoz a tényleges hatalom, nyúlt pedig nem csak akkor midőn alkotmányos állásunkat idegen szu-
ronyokkal megsemmisité, de nyúl jelenleg is, midőn jogainkat mellőzve a törvénytelen adót országszerte 
fegyveres erővel szedi be (Ugy van!) a kizsákmányolt néptől. Az október 20-ki diploma nem irántunki 
rokonszenvből, nem jogaink elismeréséből, de a külföldi viszonyok kényszere alatt a bérviszonyok össze-
roskadása által előidézett kénytelenségből származott, azon világos szándékkal, a tett ígéreteket, ha csak 
lehet meg nem tartani. Nem akarok én könnyebbíteni az oly kormány helyzetén, mely viszonyai jobbulá-
sát nem hasznunkra (Ugy van!), de bizonyosan kárunkra forditandja, hanem kívánom azt inkább a hatá
rozat által kényszeríteni, helyzete nehézsége által alkotmányos jogos állásunk elismerésére, vagy annak 
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nyílt kijelentésére, hogy a szakadást ö akarja (Ugy van !). Kívánom továbbá nyíltan a világ elébe terjesz
teni helyzetünket, kimondani követelésünket, és lehetőséget nyújtani a tényleges hatalomnak a kibékü
lésre, melyet ha valóban óhajt, követelésünket épen ugy teljesítheti a határozat, mint a felírás után. 

Osztom én azon véleményt, hogy a fölírást pártolók politikája nem gyáva, söt ellenben én azt na
gyon is merésznek tartom, és pedig azért, mert feláldozni akar törvényeinkből, (Zúgás) eltérni az eddig 
követett ahhozi szoros ragaszkodástól, és mind ezt midőn eljárásának sikerét maga sem reményű. — Épen 
ezen okoknál fogva nem engedhetem hogy azon politika, melyet én is követek, koczkáztatónak mondas-
sék. Én nem akarom koezkára vetni a nép boldogságát, de inkább annak elérését biztosítani az által, hogy 
a törvényektől egj tapotnyira sem térek el (Helyes!). Nem szenvedély, nem gyűlölség vezet engem, nem 
ismerem én sem félre küldőim érdekét, — én is ismerem azon itt többször említett jó barátot, melynek 
szavára hallgatok, én is követem lelkiisméretemet, s ennek tiszta sugallatából meggyőződésemet követem, 
midőn a határozatot pártolom (Éljenzés). 

Eötvös József báró : Ha van valami, mi e rendkívüli körülmények között, melyekben országunkat 
látjuk, a hazafinak vigasztalást nyújthat, ha van valami, mi a felelősség terhét elviselhetőbbé teszi, melyet 
a nemzet vállainkra rakott, midőn jövőjét épen e válságos pillanatban bízta reánk ; ez azon meggyőződés: 
hogy a feladás, mely e törvényhozásnak jutott , nehéz, de hogy azt tisztán kijelölve látjuk magunk előtt 
és sem törekvéseink czélja, sem a kiindulási pont iránt, melynek helyes választásától e czél elérése függ 
kétségben nem lehetünk. 

Az elsőt a nemzet egyhangú akarata jelölte ki. 
A második a törvényhozó testnek állásából következik. 
S valamint senki, ki e nemzet magaviseletét az utolsó 12 év lefolyása alatt figyelemmel követé, az 

iránt kétségben nem lehet, hogy a törvényhozás csak annyiban számolhat támogatására, a mennyiben az 
az ország alkotmányos önállásának s függetlenségének teljes biztositékát tűzi ki törekvései czéljaúl, úgy 
bizonyosan át fogja látni mindenki, miként minden törekvéseink sikere attól függ, hogy a törvényhozó 
test eljárásában szigoriian a törvényhez tartsa magát (Helyes!), s joggal elmondhatjuk, miként a fontos 
kérdések között, melyeknek megoldása ránk bízatott, nincsen egy, melyre nézve véleménykülönbség, 
vagy csak kétely léteznék közöttünk (Ugy van!). 

Egészen fölöslegesnek tartom tehát, hogy Deák Ferencznek előadása után, melyben helyzetünket 
szokott alaposságával kifejté, újra elősoroljam azon tárgyakat, melyeket ő e ház első felszólalásába fölvé
tetni kivan. 

Mi azon kérdéseknek törvényes oldalát illeti, melyek közöttünk, s a birodalom között fennforog
nak, senki sem lehet kétségben, ki a megczáfolhatatlan okoskodást, melylyel tisztelt barátom nézeteit 
támogatá, figyelemmel követte, s nem szükség mást mondanom, mint azt, hogy mind elveit, mind azon 
következtetéseket, melyeket azokból vont, egész kiterjesztésökben elfogadom. 

De jelen helyzetünk lényegesen különbözik attói, melyben az ország máskor állt. — Törvényho
zásunk a szathmári békekötéstől 1848"ig kizárólag belügyekkel foglalkozott, melyek minden fontosság 
mellett, más országok s főkép Európa helyzetére semmi direct befolyást nem gyakoroltak. Jelenleg oly 
kérdések fekszenek előttünk, melyeknek megoldása az egész birodalom, sőt Európa jövőjére tagadhatat
lanul befolyást fog gyakorolni. 

Nagy előny ez kétségen kívül, mert küzdelmeinkben a civilizált világ szimphathiájára, sőt a meny
nyiben jogaink fenntartása, melyekért küzdünk, érdekökben fekszik — támogatására számolhatunk, de 
egyszersmind nagy nehézség i s , mert azon összeköttetés, melyben a hon viszonyai, más országok, söt 
Európa helyzetével állnak, kötelességünkké teszi, hogy elhagyva a kizárólag országos szempontot, mely
ből törvényhozásunk eddig az egyes kérdéseket tekinté, necsak a haza külön érdekeit és históriai jogain
kat, hanem azon befolyást is tekintsük, melyet határozataink tágabb körben gyakorolni fognak, s a tisz
telt ház e tekintetből talán nem tartja helytelennek, ha figyelmét a kérdésnek ezen oldalára fordítom, an
nál inkább, mennél kevésbbé ignorálhatjuk, hogy követeléseink egy bizonyos oldalról ugy állíttatnak a 
világ elébe, mintha azok az osztrák birodalom népeinek érdekeivel ellentétben állnának, s egész Európa 
államviszonyainak felbomlását fognák maguk után vonni: mi ha való lenne, ügyünk jogi állását nem vál
toztatná ugyan meg, de elhatározó befolyást gyakorolna annak eldöntésére; mert századunkban oly ügy, 
mely mellett csak régi törvények holt betűje szól, de mely a népek érdekeivel, s az európai közvélemény
nyel ellentétben áll, diadalra nem számithat (Igaz!). 

Nem vonhatja senki kétségbe, hogy azon több mint három százados együttlét szoros összekötteté
sénél fogva, melyben minden anyagi érdekeink s főkép egész financiális állapotunk a birodalom hasonló 
érdekeivel áll, oly viszonyok léteznek közöttünk és a birodalom között, melyeket rögtön megszakítani, 
vagy egyoldalulag megváltoztatni nem lehet, s mind ezen viszonyok, minden közös érdekeink közös egyet
értés utján kiegyenlítése oly kötelesség, mely alól akár a méltányosságot, akár saját érdekeinket tekint
sük, magunkat felmentenünk nem szabad. De vájjon abból, hogy ezer évi függetlenségünkhöz ragaszkodva, 
az osztrák birodalomba be olvadni nem akarunk, az következik-e, hogy ezen kötelességet magunktól el
utasítjuk ? 

A magyar nemzet egy más alkalommal ünnepélyesen nyilatkozott e kérdés iránt, midőn 1848-ban 
september 15-én, midőn e hon s a birodalom kormánya között a feszültség a legmagasabb fokra hágott, 
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s ezáltal előidézve az ország több részeiben már polgárvér folyt, egy küldöttséggel járult a bécsi törvény
hozáshoz azon utasítással, hogy minden, Magyarország s a birodalom között fennforgó kérdések, s össze
ütköző érdekekre nézve az egyik nemzet a másikkal egyezkedjék. És ha akkor visszautasíttattunk is, s kö
zöttünk a harcz véres koczkája elvettetett, melynek következtében e hon, s az egész birodalom szabadsága 
elveszett, mit tettünk, sőt mit szóltunk azóta, akár az egyes törvényhatóságok tanácskozásaiban, akár a 
teremben, miből valaki azt következtethetné, hogy akkor ünnepélyesen kimondott szándokunk megválto
zott ? S ha senki ily valamit nem hozhat fel, ha mint akkor : úgy most, nemzet s nemzet közötti szerződés 
utján készek vagyunk minden fennforgó viszonyok békés kiegyenlítésére, készek még áldozatokra is, a 
mennyiben azokat tőlünk a birodalom testvérnépeinek java, s a méltányosság kívánják, vájjon ki 
emelhet igazságos vádat ellenünk, midőn a kiegyenlítés minden lehető módjai között csak egyet utasí
tunk vissza, azt, hogy az örökös tartományok és saját materiális érdekeinknek ezer éves önálláaunkat hoz
zuk áldozatul. (Helyeslés.) 

Még kevesebb alappal bir azon állítás, mintha azáltal, hogy a birodalom számára, a február 26-iki 
pátens által felállított alkotmányos rendszerben részt venni nem akarunk, a nem magyar tartományok al
kotmányos kifejlődése elé akadályokat gördítenénk. 

Tagadhatatlan, hogy Magyarország az államtanácsban részt venni nemcsak vonakodik, de hogy e 
részvétét saját nemzeti léte föláldozásának tekinti. 

Ellenzésünknek oka százados alkotmányunkban fekszik, melyet egy u j , kegyelemből adott s azért 
mindig bizonytalan állapottal felcserélni nem akarunk, (Ugy van!) s helyesen Ítélnek viszonyainkról, kik 
ezen ellenzést legyőzhetetlennek hiszik. 

A százados tölgyet fejszével ledönteni lehet, el lehet hordani maradványait, ugy hogy a hatalmas 
törzsének helye is alig látszik, de egy más csemetét ültetni helyére, az nem áll senkinek hatalmában. (Ugy 
van!) A. mély gyökerek kihajtanak, mihelyt a fejsze nyugszik, s elölik a gyenge ültetvényt — s így van 
az alkotmányokkal is, s ha a világtörténetben elég példát hozhatunk fel, hogy a szabadság lerontatott, 
nem fogunk találni egyet, hogy helyébe más mint önkény lépett volna, vagy hogy a szabadság máskép, 
mint a régi formákban adathatott volna vissza. Cromvell és Napóleon megkísérték ezt, s még az ö hatal
muk is gyengének találtatott e vállalatra, mely hazánkban bizonyosan époly kevéssé fog sikerülni, mint 
máshol a világon. 

Es így, minthogy a febr. 26-diki pátens a birodalmi tartományok politikai jogainak teljes élvezetét 
hazánk részvétéhez kötötte, el kell ismernünk, miként az állás, melyet elfoglalunk, az örökös tartományo
kat a febr. 26-diki pátens által egy bizonyos formában engedményezett alkotmányos jogok élvezetében 
akadályoztatja : de vájjon, hát az alkotmányos szabadság az osztrák tartományokban csak épen azon for
mák alatt lehetséges-e, melyeket a pátens fölállított ? Ki fogja mondani, hogy az , mit e pátens Ausztria 
népeinek nyújt, a szabadságnak maximuma (Helyes.), melyre e népek képesek, vagy ha csak az opportuni-
tást tekintjük is, hogy az ott megállapított forma a legalkalmatosabb, mely alatt az alkotmányosság a 
birodalomban létesíthető, s vájjon mi vagyunk-e hát okai, hogy az alkotmányos szabadság élvezete a biroda
lomban oly feltételekhez köttetett, melyekről legalább február 26-án már mindenki tudhatá, hogy azok
nak teljesítése lehetetlen. (Helyes!) 

Jól tudom, vannak, kik máskép vélekednek, s az ellenzést, mely a febr. 26-ki pátens ellen hazánkban 
mutatkozik, legyőzhetni reménylik. 

Gondoskodva van, hogy ha a magyar, horvát és erdélyi törvényhozás a választásokat megtagadná, 
azok a választó-kerületek által közvetlenül eszközöltessenek. — De ha ez történnék, ha a birodalmi ta
nácsban Erdély- Horvát-és Magyarország 120 választó kerületéből erőszak, fenyegetések vagy meg
vesztegetés utján választva néhány követ jelennék meg, vagy ha ez országok követei megjelen
nének mind, de csak azért, hogy suprematiájokat kivívják, vagy az egész institutiónak tarthatatlanságát 
bizonyítsák be, s ha a birodalmi tanács minden a birodalomban létező ellentétek küzdhelyévé válván, az 
egység helyett csak új súrlódásokat idézne elé, csak azon meggyőződést erősítve meg, hogy az egység a 
birodalomban lehetlen, mi lenne akkor az alkotmányos szabadságból, mely után Ausztria népei méltán 
vágyódnak ? S ha segédkezet nyújtani nem akarunk a kísérlethez, melynek eredménye meggyőződésünk 
szerint csak azoknak szolgálna uj erősségül, kik az alkotmányos szabadságnak behozatalát az osztrák biro
dalomban lehetetlennek hirdetik, vájjon illethet-e akkor a vád, hogy az örökös tartományok alkotmányos 
kifejlődésének útjában állunk, illethet-e minket, kik valamint 1848-ban, ugy most a szomszéd tartományok 
alkotmányosságában 3aját szabadságunk legbiztosabb garantiáját látjuk (Helyes!); de, kik épen azért nem 
akarhatjuk, hogy Ausztria népeinek a szabadság helyett, annak csak árnyéka nyújtassák, (Ugyvan! He
lyes!) s ez is oly föltélelekhez köttessék, melyek Magyarország fennállásával ellentétben állnak, s még 
azon esetben is, ha erről lemondanánk, nem teljesíthetők, s pedig azért nem, mert a február 26-diki pátens 
foganatosítása oly kérdésekkel áll a legszorosabb összeköttetésben, melyeknek eldöntése, valamint Magyar
ország ugy az egész birodalom jogkörén kívül fekszik. (Helyes!) 

Röviden megmagyarázom állításomat (Halljuk!) : Tény, hogy a német szövetség 1815-től óta az 
európai államrendszer kiegészítő részét képezi. Tény, hogy az emiitett szerződések által az osztrák biro
dalom nem a magyar koronához tartozó tartományainak legnagyobb része a német szövetségbe vétetett 
fel, s a magyar koronának minden országai abból kihagyattak. (Ugy van!) 
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S e kétségbevonhatlan tényekből következik : Hogy miután az osztrák birodalomnak több tarto
mányai oly szövetséges államnak integráns részét képezik, mely az európai államjog által elismertetett, 
a viszony, melyben ezen tartományok a magyar korona országaihoz állanak, csak annyiban változtathatók 
meg, a mennyiben ez azon viszony sérelme nélkül lehetséges, melyben ezen tartományok Németország
hoz állanak. 

Tekintsük már most az october 20-diki diploma elfogadásának következéseit. 
Az első — hisz ez a diplomának fö czélja — kétségen kivül az, hogy az eddig létezett dualismus 

megszűnvén, az egész birodalom egységes állammá egyesül, melynek minden részei, közös kormánynyal 
s törvényhozással birván, — ugyanazon constitutionális jogokban részesülnek, s közösen gyakorolják be
folyásukat mind azon tárgyakra, melyek a törvényhozás köréhez tartoznak, s melyek között az osztrák 
birodalomban kétségen kivül fontos részt foglalnak el azon viszonyok is, melyek a birodalomnak a német 
szövetséggel való összeköttetésből fejlődnek. 

Tekintve a naponkint hatalmasabbá váló irányt, mely Németországban azt tűzte ki czélul, hogy az 
államszövetséget szövetséges állammá alakítsa át, minden valószínűség a szövetségi szerkezet ily értelem-
beni változása mellett szól, s pedig annál hamarább, mennél nagyobb azon példának hatása, melyet azok, 
kik a német egységen dolgoznak, Olaszország sikerült törekvéseiben találnak. 

Ezen esetben a viszony, melybe Magyarország jutna, ha az oet. 20-ki diploma értelmében az örökös 
tartományokkal egy törvényhozásban egyesül, merőben feltarthatatlan, s nem is képzelhető oly államszerkezet, 
mely melletta birodalom minden részei egymáshoz, s a fejedelemhez ugyanazon viszonyban állj anak,s azoknak 
még is egyik fele, egyszersmind oly szövetséges állam integráns része maradjon, melyhez a birodalom másik 
része nem tartozik. (Közhelyeslés.) Oly államszerkezet, mely szerint a birodalomnak német tartományai 
az osztrák birodalmi és a német országgyűléshez egyszerre küldenek követeket, hogy e két helyen ugyan
azon tárgyak felett határozzanak, mig a magyarok, kiknek Németország törvényhozására semmi befolyá
suk nincs, még is a német szövetség határozatainak minden következéseit viselnék, s mely által az osztrák 
birodalom egyszerre egy volna, s még is két egészen külön választott egész (derültség), azaz oly valami, 
mit mint az egységes Ausztria politikai vallásának föhitagazatat nagy parancsok után hinni talán lehet, 
de érteni, megmagyarázni, vagy törvényekbe formulázni bizonyosan nem. (Kitörő helyeslés, derült
ség, taps.) 

Ha pedig felteszszük is, hogy a német szövetség daczára az ellenszenvnek, mely irányában a német 
népnél mutatkozik, mostani szerkezetében megmarad, az anomália kevésbbé föltűnő, de azért nem kisebb. 
Mert ha a német szövetség mint eddig, úgy ezentúl is csak a kormányok utasitott küldötteikből fogna is 
állani, kétséget nem szenved, hogy Németország egyes részeinek népe, mihelyt az alkotmányosság kifejlő
dik, legalább az által fogja gyakorolni természetes befolyását, hogy a szövetség előtt fennforgó tárgyakat 
az egyes országok törvényhozásánál diseussió tárgyáva teszi, s a kormányokat a szövetséges tanácsban 
elfoglalandó állásukra nézve felelősségre vonja. Mi azon esetben, ha az oct. 20-ki diploma szerint az osztrák 
törvényhozásban Magyarország is részt vesz, oda vezetne hogy a befolyás, melyet az osztrák törvényho
zás a német szövetségre gyakorol, oly tartományok szavazatától függne, melyek a szövetségnek nem részei. 

S ily anomália nem állhat meg; Németország nem tűrheti, hogy legfontosabb érdekei felett olya
nok határozzanak, kiket Németországhoz csak az köt, hogy fejedelmök a német szövetség tagja, de kik 
egyébiránt sem nemzetiségök, sem kötelességeik által Németországhoz kötve nincsenek s igy a magyar 
korona országainak a birodalommali összeolvadása szükségkép a két lehetőség között egyet tételez fel, 
vagy azt, hogy egész Ausztria minden tartományaival, ide értve Magyarországot is, a szövetségbe belép , 
vagy azt, hogy Ausztria német tartományaival is e szövetségből kilép. 

Az^oct. 20-ki diplomának elfogadása tehát szükségkép az egész németszövetség lényeges átalakítását 
vonja maga után s nem fogja senki állítani, hogy ez jogköréhez tartozik,ha csak mindazon hatalmasságok, 
melyek a bécsi congressust aláirtak, vagy legalább a németszövetség abba belé nem egyezik. 

És vájjon feltehetö-e az? 
Mi az egész birodalomnak a magyar koronaországokkal együtt a szövetségbe való belépését illeti, 

erről tisztába lehetünk. Európa nagyhatalmasságai között nincs olyan, mely egy több mint 70 millióból 
álló államnak alakulását — minővé a német szövetség az esetben nőne — Európa közepette tűrhetné, 
(Helyes!) s midőn 1851-ben e terv szóba hozatott, Anglia s Francziaország febr. 9-kén beadott nótáikban 
a kérdés iránt világosan kimondták nézetüket. S bizonyosak lehetünk, hogy Ausztriának a szövetségből 
kilépése legalább Németország részéről hasonló ellentállásra fogna találni. 

Mert vájjon a kilépés mi volna egyéb, mint Németország egy tetemes részének elszakadása Német
országtól; oly résznek, mely egy ezred óta Németországhoz tartozott, mely Németország egyik nagy 
folyóját magában foglalja, mely Németországot a középtengerrel összeköti s mely népességére nézve leg
nagyobb részben tiszta németekből áll. 

A német nép számos és nagy jeleit adta türelmének, (derültség) s ha a bécsi congressus s az arra 
következett időnek történetét tekintjük, nem tagadhatja senki, hogy ily nagy és müveit nemzet, még ide
gen ellenségek járma alatt sem szenvedett talán soha nagyobb megalázást, mint a német'gyözelme pillanatá
ban azon congressus által, mely létezését s hatalmát e nép hazafiúi feláldozásának s hős tetteinek 
köszöné. (Ugy van!) De az idők megváltoztak s azok, kik most midőn a nemzetiségi elv az előtérbe lép s a 
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legkisebb nemzeteket lelkesedésre ragadja, most midőn Olaszország egygyé vált, a németek előbbi politikai 
közönyösségére számolnak s Ausztria, vagy nem bánom Európa érdekében, mely egy hatalmas Ausztriát 
kivan, Németországnak egy részét az egésztől elszakítani akarják, tapasztalni fogják, hogy roppant anachro-
nismust követtek el,s azon Németország helyett, melynek területe s népei a mediatisatioi acta alkalmával 
kótyavetye utján elcsereberéltettek. (ügy van !) Azon Németországot fogják találni, mely eszmékért lelke-
sülve, a reformatiót keresztül vivé s századunkban a világtörténet legnagyobb hatalmát porba döntötte. 
Én legalább megvagyok győződve, hogy a német nemzet jelenleg nem fogja tűrni, hogy területe egy neve
zetes részének elszakítása által az egész világ előtt arezul csapassék. (Ugy van!) 

Jól tudom, hogy Németországban tetemes párt létezik, (halljuk!) mely a német-osztrák tartomá
nyoknak a szövetségből való kilépését sürgeti s meg vagyok győződve, hogy e párt nem csak zászlóin, de 
szivében hordja Németország egységét s hogy az ut, melyen jár, ha nem mondhatjuk is egyenesnek, 
legalább biztosan a kitűzött ezélhoz vezet. 

Ha Ausztria egész területével a németszövetségböl kilép, e birodalom Németország irányában 
ugyan azon helyzetbe jut, melyben az olasz tartományaira nézve Olaszország irányában állt (Ugyvan!) s 
áll mig Velenezét birja, jelenleg is. Azaz, az osztrák birodalom oly részeket foglalván magában, melyek 
mind multjok, mind nemzetiségüknél fogva Németországhoz tartoznak, a német egységgel ellentétbe állít
ja magát, mely később vagy előbb, de elkerülhetetlenül harczra fog vezetni s én nem bámulom, ha főkép 
Németországban sokan e küzdelemnek ugyanazon eredményeire számolnak, melyekhez egy egészen hason
ló eset Ausztriát Olaszországban vezette. De ha felteszszük is, hogy az egységes Ausztria minket, elleneit 
legyőzne, daczára azon rokonszenvnek, mely tartományainak egy részét Németországhoz köti, azt Német
országtól végkép el fogja szakítani; vájjon e nagy küzdelemben, melynek elébe megyünk, ki fog állani 
első sorban, ki viseli annak legnagyobb terheit? Nem mi magyarok-e? 

Es mi czélból ? 
Hogy a német nemzetnek egység utáni törekvéseit megsemmisítsük, hogy ellentétbe legyünk azon 

eszmével, melynek létesítése európai szükség, s melynek igazságáról senki nem kédkedhetik kevésbbé, 
mint mi, kik a nemzetiség eszméjéért másoknál inkább lelkesedni tudunk, kik készek vagyunk feláldozni 
mindent inkább, mint hogy hazánk területéből egy talpalatnyit is elveszítsünk. (Köztetszés, éljenzés, föl
kiáltások : pihenjen I pihenjen!) 

Ismerem mindazon előnyöket, melyeket némelyek hazánknak a birodalommali szorosabb egyesü
lésétől várnak. Ha azon kötelék, mély Ausztriátjelenleg Németországhoz fűzi, megszakadván, a természet elleni 
túlsúly, melyet jelenleg a német tartományok a birodalomra gyakorolnak, megszűnnék s a monarchiának 
egyes részei azon helyzetbe lépnek, mely őket aránylagos fontosságuknál fogva megilleti, Magyarország a 
birodalom súlypontjává válik s a vezető szerep bizonyosan a mi kezünkbe jön, nem ügyesség vagy erőszak, 
hanem a dolog természete által, melynek állandóan ellenállni nem lehet. 

De bár mennyire lelkesüljünk is nemzetiségünkért, bármi készek legyünk minden áldozatra, mi
dőn annak állása forog kérdésben, ki az, ki a magyar nemzet fölsőbbségét más nemzetek jogos követelése
inek megsemmisítésére akarná állapítani, ki az, ki nem elégednék meg inkább azon szerény helyzettel, 
melyet századokig elfoglalánk, ha a szebb állás, mely igértetik, csak ugy érhető el, ha a magyar másod
helyére lépve, poroszlóként áll Európa közepében, leigázva testvér népeit s csak az által biztosítva 
nagyságát, hogy egy részről a lengyel népnek feltámadását, másról az olasz, a harmadikról a német egy
séget semmivé teszi ? 

A magyar nemzet nem vágyódik e nagj'ság után, (Kitörő általános helyeslés, éljenzés, taps) mely 
múltjával ellentétben áll s saját felfogása szerint nem lenne egyéb a legnagyobb gyalázatnál. (Ugy van!) 

Meglehet, hogy ezen eljárás nem politikus s hogy saját nemzeti érdekeinket talán jobban mozdít
hatnék elő, ha a febr. 26-ki pátens értelmében az államtanácsba lépve, kínálkozó alkalommal arra élnénk, 
hogy uralmunkat az egész birodalom fölött megalapítsuk, vagy mi még könnyebb volna, hogy azon túl
nyomó befolyást, melyet a nem német tartományokkal együtt a birodalmi tanácsban nyernénk, a biroda
lom feloszlására használnék fel; de vájjon ha ezt tenni nem akarjuk, nem tudjuk, mert e szerep nemzeti 
jellemünkkel ellenkezik, (Ugy van!) vádolhat-e valaki azzal, hogy a birodalom érdekeit, hogy e világ 
nyugalmát hiúságunknak föláldozzuk? (Közhelyeslés.) 

Igaz, hogy a szilárdság miatt, melylyel a sanctio pragmaticához ragaszkodunk, az egységes Ausz
tria ábrándja nem létesülhet s hogy a dualismus, mely a birodalomban három századig létezett, nem szün-
hetik meg; de vájjon e dualismus, ha az az egységnél roszabb is, nem jobb-e mégis a zavar permanentiá-
jánál, mely a birodalom két egészen különböző részének erőltetett egyesítéséből támadna? 

Igaz, hogy a pénzügynek kétfelé osztása s a magyar budgetnek egészen külön kezelése, melyet 
kívánunk, bizonyos nehézségekkel jár, de e nehézségek nem jobbak-e a közös az egységes banquerottenál, 
(Átalános helyeslés, kitörő taps és éljenzés) melynek széléhez az utolsó 12 évnek összeolvasztási kísérle
tei a birodalmat vezették? 

Igaz, hogy a magyar hadügynek elkülönözése s azon kivánatunk, hogy a hazánkban tanyázó had
sereg kizárólag honfiakból álljon, melynek alapját nem a 1848-ki törvény, hanem I. Ferdinándtól a 18-dik 
századig hozott régibb törvényeknek egész sora képezi, bizonyos hátrányokkal van összekötve, de vájjon 
ezen hátrányok nem fejlődnek-e azon viszonyból, melyben a birodalomnak egy része Németországhoz áll s 
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melyek, ha csak Ausztria a németszövetségböl kilépni nem akar, mindenesetre a hadsereg elkülönzését 
fogják vonni magok után s pedig ha azon erős tendentiát, mely Németországban a szövetséges had uj 
organisatiója mellett nyilatkozik, vagy a-német közvéleményt, mely már a múlt évben a német szövetsé
ges várakban magyar ezredek elhelyezése ellen nyilatkozott, (Igaz !) — tekintjük, valószínűleg rövid 
idő múlva. 

Egy szóval, igaz, hogy a helyzet, melyet a birodalom dualismusa miatt elfoglal, rendkívüli, hogy az, 
az alkotmányos formák által, melyek most a birodalom másik felébe behozatnak, még nehezebbé válik; de 
bizonyos az is, hogy e bajt nem mi idéztük elő s hogyha azon segíteni akarunk, ezt nem az által tehetjük, 
hogy a létező viszonyokat ignorálva, a birodalmat az ábrándozott egység alapján újból construáljuk, 
hanem az által, ha azt azon alapokra vezetjük vissza, melyeken 1848-ig minden veszélyekkel daczolt! 
(Helyes!) S midőn azt teszszük, midőn hivatkozva törvényeinkre, azon szerződések egyoldalú megváltozta
tása ellen tiltakozunk, melyek e nemzetet három század óta a dynastiához kötik s melyeket mi, legalább a 
történet tanúsága szerint, a legnehezebb időkben hiven megtartottunk, midőn tekintetbe véve a viszonyt, 
melyben a birodalom Németországhoz áll, oly szervezési kísérleteket elutasítunk magunktól, melyek ezen 
viszonyok felbontását vonnák magok után, kétségen kivül hazánk százados függetlensége főczólja föllépé
sünknek, de midőn ezután törekszünk, azon öntudattal tehetjük ezt, hogy ezáltal egyszersmind a birodalom 
legfőbbgarantiáit tartjak fenn, melyeknek elseje az:hogy Magyarország azon összeköttetésben, melyben a 
personaíis unió által a birodalommal áll, legfőbb kincseit biztosítva talárja, s melyeknek másodika azon 
támasz, melyre a birodalom a német nemzetnél épen azon összeköttetésűéi fogva, melyben Németországhoz 
áll, számolhat, s melyet Németországtól elszakadva, elvesztene. 

Félek, hoszasabban szóltam, tisztelt ház (Halljuk! tovább is!) mint talán kellett; szolgáljon mentsé
gemül a tárgynak fontossága, mely fölött tanácskozunk s mely kötelességünkké teszi : hogy mielőtt hatá
rozunk, azt, minden oldalról fölvilágosítsuk. Miket fölhoztam, talán nem erősítettek meg senkit meggyőző
désében; — mert hisz erre szükség nem volna — de megmutatták : miként e kérdést egy más oldalról 
tekintve ugyanazon resultatumhoz jutunk s helyzetünkben talán ez sem fölösleges. 

Egyébiránt ismétlem, hogy t. barátom Deák Ferencz indítványát egész kiterjedésében elfogadom, 
lényegében szintúgy, mint a formára nézve, melyben a ház által teendő nyilatkozatot szerkeszteni kívánja. 

S most engedje meg a t. ház, hogy ámbár türelmét fárasztám, az utóbbira nézve még néhány szót 
mondjak. (Halljuk!) 

Tisztelt barátom Csáky Tivadar, a felirat ellen felhozta a törvényesség szempontját; felhozatott az 
tegnap is több szónok által, említtetvén, hogy a felírás nem annyira felel meg e ház, és a nemzet méltósá
gának mintha nyilatkozatot határozunk. Én részemről azon nézetet, mely az ellenvetéseknek alapul szol
gál, tökéletesen osztom. Fölfogásom szerint a törvényesség fökincsünk, abban fekszik titka egyetértésünk
nek, ez az, mi erőssé tesz. A törvényességhez való ragaszkodás reánk nézve a legjobb politika (Helyeslés) és 
megvagyok győződve arról is, hogy a nemzetnek méltóságát, melyet, az ország más kincsekkel reánk 
bizott, megőrizni szent kötelességünk, és hogy mi nem tűrhetjük, hogy azon csorba ejtessék (Ugy van!), 
— miszerint rósz képviselői volnánk hazánknak ha valamit tennénk mi annak méltóságával nem fér össze. 
És én megengedem, hogy ha most midőn törvényeink még helyreállítva nincsenek, midőn az ország inte
gritása még nem létezik, midőn tettleg a legnagyobb törvénytelenségek történnek, midőn fmanczialis 
tekintetben oly hatóságoknak befolyása alatt állunk, miket a magyar törvény soha nem ismert, és politi
kai tekintetben is oly hatóságok befolyása alatt állunk, melyeket Magyarország 1848-ban ismerni megszűnt 
(Ugy van!), hogy ha — mondom — most az ország ezen állásában egy stereotyp felírással járulnánk ö fel
ségéhez, ha megfeledkeznénk kötelességünkről, első kötelességünkről, mely az, hogy a törvényt megőriz
zük, és oltalmazzuk, akkor csakugyan állana az ellenvetés, hogy a felirás sérti a törvényt. De kezünkben 
és az egész nemzet kezében fekszik azon felirat, melyet Deák Ferencz t. tagtársunk a háznak asztalára 
letett és én kérdem ha mi kimondjuk : „hogy a magyar király csak koronázás által lesz törvényes magyar 
király, a koronázásnak pedig törvényszabta föltételei vannak , miknek előleges teljesítése múlhatlanul 
szükséges"; ha mi kimondjuk : „hogy alkotmányos ön-állásunk sértetlen fenntartása, ez ország területi és 
politikai integritása, az országgyűlésnek kiegészítése alaptörvényeinknek tökéletes visszaállítása, parla
mentaris kormányunk és felelős ministeriumunk isméti életbeléptetése, és az absolut rendszer minden még 
fönnálló jogtalan következményeinek megszüntetése oly előleges föltételek, miknek teljesitése nélkül 
tanácskozás és egyezkedés lehetetlen" — kérdem én ha mi mind ezt kimondjuk, tisztelettel, de nyíltan, 
mint a nemzet képviselőihez illik, ha kimondjuk a legmagasabb helyen, a végett, hogy szavunk annál 
tágasabb körben hallassék, ha kimondjuk mi, kik mellett csak a törvény áll, csak a jognak szentsége, 
kimondjuk, annak ki egy nagy birodalomnak minden hatalmával rendelkezik, kimondjuk most midőn az 
utolsó 12 évig viselt lánczok nyomai még kezeinken vannak és midőn az alkotmányos szabadságnak semmi 
garantiaival nem birunk : akkor lehetnek talán kik azt fogják mondani, hogy mi kevesebb óvatossággal 
jár tunk el mint személyünket tekintve tán kellett volna, de azt, hogy a nemzet jogait feláldoztuk, hogy a 
nemzet méltóságát sértettük, az teljes meggyőződésem szerint nem fogják mondhatni; (Helyeslés) - - és 
mi pirulás nélkülemlékezhetünk őseinkre, kik alkotmányos szabadságunkat örökségül hagyták nekünk, nyu-
gottan nézhetünk gyermekeinkre, kik tőlünk e szent hagyományt várják, bátran léphetünk a nemzet elé, 
mert azon kincsekből, melyeket az reánk bizott mi nem áldoztunk fel egyet sem (Helyeslés), és követjük 
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tisztán és egyedül azon ösvényt, melyet az én felfogásom szerint a nemzet eddig követett eljárása élénkbe 
szabott. (Baloldalról : nem áll! soha!) 

Méltóztassanak megengedni, hogy röviden, — természetesen csak saját nézetemet mondjam el, hogy 
fogom én fel a nemzetnek gondolkozását azokból a mikből az kivonható, azaz a nemzet tetteiből. Mit tett a 
nemzet október 20-a óta? senki sem volt az országban, ki a 20-ik októberi diplomát a magyar alkotmány 
helyreállításának tekintette volna, nem volt senki ki az ott adott alapot törvényesnek tekintette volna. Mit 
tett a nemzet? a nemzet tudta, hogy az, mit az októberi diploma ad, nem törvény, a nemzet az október 
20-diki diplomában egy utat látott, mely a törvényességhez visszavezethet, és ámbár akkor főkép a nyilt 
fölszólalás nem volt veszély nélkül, ámbár az sok feláldozással járt , az összes nemzet mégis kezet fogott, 
hogy tért foglaljon el, az október 20-ki diploma által, és azt a tért a törvényesség vissza szerzése utjaul 
használta. És mit tett a nemzet a január 16-ik leirat után? a nemzet minden fenyegetés ellenében nyiltan 
és világosan megmaradt a törvényes alapon, nyiltan és világosan kinyilatkoztatta, hogy attól eltérni soha 
nem fog. Vajjona nemzet, mondom a nemzet,mert ha Magyarország törvényhatóságainak csak nem összesége 
egy utat követ,azt mondhatjuk, hogy ez anemzet nyilatkozata,miért tetteazt? kétségkivülaz elmúlt idők után 
nincs senki kinél erőlködésbe ne kerülne az, hogy a fájdalmat elfojtsa, a múltra fátyolt borítson és a nemzet 
jövőjéért feláldozza azt mi legnehezebb, szenvedéseit. De a nemzet tette ezt, mert meg volt győződve, hogy 
ha jövője forog kérdésben, a végsőig kell teljesiteni minden kísérletet, s elkövetni mindent, a mi a törvé
nyes úthoz visszavezethet. És mit teszünk mi midőn ezen föliratot elfogadjuk ? épen azt, ugyanazt teszszük 
csak más formában mit a nemzet october 20-ik óta mostanáig tett. Az mondatik, hogy ezen eljárásunknak 
nem lesz sükere; én megengedem, ha ugyan Ausztriának helyzetét tekintem én oly érdeket látok alegitimi-
tás mellett, annyira megvagyok győződve, hogy az osztrák birodalomnak egyedüli alapja a legitim jog, 
hogy részemről nem foghatom meg, mikép találkozhatik valaki, ki ily legitim jog irányában mint amienk 
a birodalom érdekeit merné felhozni, melyek azon pillanatban semmivé lesznek, melyben a legitim jognak 
tisztelete megszűnt. Nem foghatom meg, hogy a birodalom részérül miként adhat valaki ily tanácsot. De 
megengedve, hogy felírásunknak nem lesz közvetlen sikere, én azért nyugodtan tekintek a jövőbe. Ügyünk 
nem olyan, mely egy pár nagynak jobb vagy rosszabb kedvétől függ, ügyünk nem olyan, melyet a kegye
lem adhat, vagy a hatalom megsemmisíthet; (Nagy tetszés) ügyünk a legszorosabb összeköttetésben áll az 
osztrák birodalom minden népének érdekeivel; ügyünk összeköttetésben áll mindazon nemzetiségek ügyé
vel, kik részint e hazában, részint e haza környékében laknak. Ügyünk feltétele Olaszország egységének, 
egyik föltétele a német egységnek, ügyünk a legszorosabb összeköttetésben áll azon nagy ügygyei, melyért 
Európa népei három század óta vérzenek : a szabadság ügyével. (Igaz! tetszés.) És egy oly ügy mely ily 
érdekekre támaszkodhatik, mely ug)anaz ezen ügyekkel; olyan ügy nem veszhet el (zajos helyeslés). Csak 
egy veszély fenyegethetné még is jövőnket, és ezen veszély az volna, ha magunkról lemondanánk, ha 
elijedve azon nehézségektől melyekkel találkozni fogunk, materialis jólétünkért a nemzet függetlenségét 
áruba akarnók bocsátani; vagy elragadtatva szenvedélyek által a törvényesség teréről lelépnénk, vagy ha 
egyes kérdésekre nézve véleménykülönbségben levén, — mi kisebb kérdéseknél kikerülhetlen — megfe
ledkeznénk a nagy czélról mely előttünk áll, mely valamennyünknek az egyetértést teszi első kötelessé
gévé, (ügyvan!) De ha én a nemzetet látom, és körül tekintek e házban és a képviselőknek nyilatkozatait 
hallom, én ezen nem kétkedem, és azért bár mi sükere legyen felirásunknak, teljes biztossággal és nyu
galommal nézek azon jövőnek elébe, melyet a magyar nemzettől senki elragadni nem fog, ép oly kevéssé, 
mint tőlünk multunkat senki elragadni nem fogja. (Szűnni nem akaró zajos éljenzés). 

Ivánka Imre : Bátorság kell ahhoz, hogy ily jeles szónoklat után, mint b. Eötvös Józsefé, beszéljek 
és még nagyobb bátorság, hogy mint ujoncz a parliamenti küzdtéren, oly nagy férfiú remek müvének tag
lalásába ereszkedjem, mint az általam mélyen tisztelt Deák Ferencz képviselőtársunk a ház asztalára letett 
indítványa. 

Nem az ékesszólás erejével, nem az észlelkedés túlsúlyával, mint melyekkel ugy sem birok, idézhe
tek én hatást elő; de mind azt, a mit el fogok mondani, lelkem tiszta meggyőződéséből merítem. 

Mellőzve, hogy az előttünk fekvő felirati javaslatban az önkény által eszközlött trónváltóztatás 
kérdéséhez az indítványozó igen is gyöngéd kezekkel nyúl. 

Mellőzve, hogy nem látom sehol kiemelve, miként századokon át, de különösen a közel múlt évek
ben, Magyarország anyagi érdekei az örökös tartományok érdekeinek mindig alá rendeltettek, — mit az 
ujabb időben épült vasúti vonalak iránya, hitelünk mesterséges megsemmisítése és a külfölddel kötött 
kereskedelmi szerződések tartalma elegendöleg tanúsítanak; mindezeket mellőzve, nem hallgathatom el, 
hogy az inditványban hasztalan keresem a pontot, mely szabadságunk és függetlenségünk legsikeresb, 
mondhatni egyedüli tényezőjére — hadügyre különös súlyt fektetne. 

Meg van említve a törvénytelen adó kivetése és behajtása; megvan említve az, hogy a katona 
állítás kérdése az országot illeti; de nincs megemlítve sehol, hogy a conscriptio ténylegesen életbe van 
léptetve, nincs megemlítve, hogy hazánkfiainak százezerekre menő száma tudtunk nélkül és akaratunk 
ellenére kényszeríttetik más országokban a szabadság elnyomásának vak eszközéül szolgálni, míglen 
hazánk vidékei idegen seregek által megszállva, váraink — világos törvényeink ellenére — idegen kato
nák kezében vannak. 
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De mind ezek bővebb fejtegetését föntartom a részletes tárgyalásra, most csak a mélyen tisztelt 
indítványozó előadásának 2-ik és S-ik részéhez kívánok szólani. 

Ez országgyűlésnek a tényleges hatalom által bevallott czélja az volna, hogy azon szerződést meg
nyissa, melynek kötése nélkül a magyar e világon senkit sem ismer el törvényes királyának. 

Ha a magán-életben szerződést akarunk kötni, legelőször — tisztában levén a tárgy iránt — az 
egyént nézzük meg, kivel szerződnünk kellene : és míglen az egyik kézszoritásában a legnagyobb garan-
tiát leljük, addig a másik ellenében a legszorgosabb óvatossággal eljárva, még sem érezzük megnyugtatva 
magunkat. (Helyes!) 

Ferencz József osztrák császár Ö Felsége azóta, hogy a hatalmat kezéhez vette, a magyar nemzet 
irányában mindig ellenséges indulatot tanúsított. (Ugy van!) 

E nemzet reményei — melyeket táplált, midőn először hallá az ifjú fejedelem ajkairól a haza nyel
vét — meghiúsultak! 

Első fejedelmi tette 1848-ki december 2-ka után, a várt engesztelödés helyett — az volt, hogy uj 
hadakat csődített minden oldalról az országra, s midőn fegyvereinek a szerencse kedvezni látszott — 
alkotmányunkat eltörülte, s az ezer éven át szabad magyar nemzetet, egy — nem is létező — osztrák 
birodalmi nemzetiségbe akarta olvasztani. (Ugy van!) 

De a szerencse nem állandó! Az osztrák seregek csak hamar érzették a magyar kard súlyát — s az 
elbizakodott uralomnak meg kellé magát alázni természetes ellene előtt, csakhogy bitorolt hatalmát visz-
szanyerhesse. 

Magyarország meghajlott két császárság súlya alatt. 
Most már, miután tapasztalhatta az osztrák császár — hogy a magyar nemzetet — némileg ked

vező körülmények között lenyűgözni önerejéből nem képes, azt lehete várni, hogy az észszerüség paran
csolta kibékülést kisérlendi meg; — de nem. Párolgó vérdombok, bitófák, börtönök s ártatlan gyermekek
től, boldogtalan özvegyektől elkobzott jószágok jelölték útjait. (Igaz!) 

A nemzet meggyalázása, lealacsonyitása lett uralkodásának czélja s gnnytárgygyá vált a magyar 
saját hazájában. 

Évek multak, lelkismeretlen pazarlás emészté a nemzeti vagyont. — A hü honfiak tanácsa elhang
zott mint a pusztában a szó. Hallgatva tűr t a nép. 

Három vesztett csata, — a szülék, a testvérek örültek kedveseik eleste mellett is , — letörülte a 
fénymázt, s a büszke trón ígéretekre fakadt, Ígéretekre, melyek nincsenek betöltve maiglan! 

Ez a trónkövetelő! Nézzük környezetét : 
Az uralkodó család tagjai még mindig azon hiedelemben látszanak élni, hogy az Isten az államokat 

csak azért alkotá, hogy néhány családot eltartsanak, és nem emelkedtek föl azon nézetre, hogy a nem
zetek az uralkodó családokat, s azok örökösödési rendét ismételt rázkodások elkerülése végett, tartjók 
tiszteletben. 

Ezen család körül csoportosul egy aristocratieus ultramontan phalanx, és a hadsereg főemberei, 
kiknek mily fogalmuk van az alkotmányosságról, tanúsítja a közel múlt hetekben közzétett napiparancs. 
(Ugy van!) De az elősoroltak nem legveszedelmesebb elleneink. — Legveszedelmesebb elleneink a bureau-
erátia és a szabadelvüségefc fitogtató, uralkodni vágyó ideologok, kik annyira elteltek az „egységes Ausz
tria" eszméjével, hogy Magyarországot — képzelt boldogságuk édenében, még erőszakkal is bekiván-
ják terelni. 

Ily környezet közepette, megengedem, hogy az osztrák császár — midőn az october 20-ki diplomát 
kiadta, — azon hiedelemben lehetett, hogy ez engedményekkel a magyar nemzetet kielégitendi; hiszen 
volt és van magyar államférfiú, ki azt hitte és hiszi, hogy mi az 1847-el is beérjük; de most, miután a 
nemzet számtalanszor egyhangúlag nyilatkozott hatóságai által, most miután a hon legjobbjai személyesen 
világosították fel a császárt a nemzet kívánalmai felöl: tudják ott, hogy a magyar nemzetnek nem kell a 
kegyelmi adomány; hogy a magyar nemzet jogát követeli. 

De mind ezen nyilatkozatok daczára a tényleges hatalom konokul ragaszkodik az oct. 20-ki diploma 
alapjához, melynek lényege és következtetése nem egyéb mint az 1849-ki tavaszán kiadott „Reichsver-
fassung" ujabb versiója. Ily hatalommal alkudozásokba ereszkedni, uj szerződést kötni, — én legalább nem 
akarok! (Ugy van! Helyeslések). Megvárom, míg a nemzet törvényes jogainak teljes mértékbeni élvezetébe 
visszahelyezve leszen. 

Az 1848-ki V. Ferdinánd királyunk által szentesitett törvények életbeléptetését követelem! 
Az 1848-ki törvényeknek mártyrai vannak, az 1848-ki törvényeket ezer meg ezer férfiú mellével 

fedezte — az 1848-ki törvényekért meghalni ma is dicsőség. (Ugy van!) 
Intő szavakat, a haza szeretetére hivatkozva intő szavakat hallottam a bölcs férfiú szájából „Ne 

legyünk merészek!" — Úgy vélem, egy nemzet, mely törvényes jogát követeli, — nem merészkedik. 
Egyébiránt azt tapasztaltain hogy 100 ember a ki mer, nagyobb hatást gyakorol, mint 1000 a ki nem 
mer. (Ugy van! Igaz!) És azt is tudom: hogy abban erős a szeretet, kiben a gyűlölet érzelme legyözhetlen. 
Hallottam fölemlitni a közvéleményt és annak döntő hatalmát; és azt, hogy „nem mindig a leghangosab
ban nyilvánuló a valódi." — Igaz, a tömegekben elterjedt közvélemény ritkán ugyanaz, mely válogatott 
zárt körökben nyilatkozik. — Ha határozatunkat a ház asztalára letettük, nyugodt lélekkel várom be az 
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időt, mely jöni fog, melynek jőni kell! Naponkint szaporodik a vértanuk száma. Válpontra értünk, oly 
szent ügy, mint a mienk, vagy végdiadalt arat, vagy végenyészetet hoz. (Zúgás, Fölkiáltások: Nem áll!) 
Az, ki Bécsből kedvező, a nemzet becsületével megegyeztethetö megoldást remél, ám irjon fel; mely fel
írás nem más, mint folyamodás a nemzet jogai mellett; (Felkiáltás: nem az , mások: Helyes !) — én azt 
nem remény lem. Tudjuk mi, kik a határozat mellett vagyunk, mily jellemű hatalommal állunk szemközt, 
de tudjuk azt is, hogy a nemzet jogait utódainknak szeplőtlen meghagyni kötelesség. 

Tisza Kálmán barátom előadását egész terjedelmében pártolom (Éljen!). 
Bende József: Igen tisztelt képviselőház! Ha élt a magyar nemzet ezredéves életfolyamában, — 

mióta Isten e szép hazába, e Kánaán földére őt elvezérelte, — nehéz és válságos napokat, most bizonynyal 
olyanokat él. Azon egy részben dicsőségteljes, — amennyiben páratlan vitézség által van megdicsőítve,— 
de más részt szomorú emlékű időszak után, midőn idegen zsoldosok segítségével a véres küzdelemnek 
vége szakittatott, azok, kik egy nagy egységes osztrák birodalom felállítását szándékolták, a magyar nem
zetet fegyverrel kiirtani nem birván, ezt tollal, s minden kigondolható eszközökkel tenni megkísérek. Szép 
országunkat földarabolták, kényük kedvük szerinti összeírásokat rendeztek. A magyart nem írták, nem 
akarták magyarnak írni, (Igaz!) csak azért hogy ha lehetett volna, egy toll-vonással minden magyart kiir
tottak volna! Eltörlötték törvényeinket, s azok helyett másokat adtak, de melyekben köszönet nincs. El
vették, el akarták venni nyelvünket Megnehezítették a tudományok megszerezhetését, mert azt akarták, 
hogy tanultak, okos emberek ne legyenek a magyarok között (Ugy van!). Majd betolakodtak a 
család és egyház szentélyébe. Gátolták akadályozták a legszentebb családi kötelékek megkötését, a 
házasságokat, önkénytes rendeletekkel meghatározván: kiknek, és mikor szabad házasságra lépni; uj há
zassági törvényeket octroyroztak, melyekben bizony nagyon kevés jó, de annál több rósz van. Proclamál-
ták, kikiáltották az egyház szabadságát, de nem adták meg azt. (Derültség) És mi történik most? A hősi
esen kiállt 11 évi leirhatlan szenvedések után azok, kik e nemzetet a bureaucratia vas veszszejével agyon 
kinozni nem tudták, most mint orvosok lépnek föl, (Derültség) de korántsem azon jó szándékkal, hogy az 
általok okozott sebeket behegeszszék, a nemzet élet-erejét sorvasztó ezerféle kinos betegségét meggyógyít
sák, — oh nem ! — hanem hogy — ha valamiképen rá tudnák szedni, — üditö orvosság szine alatt bizo
nyosan halálát okozó mérget adjanak be neki (Derültség). 

Ilyen orvosság gyanánt kínált méregnek tekintem én azon ujabb mintájú alkotmányt, melylyel ben
nünket a mi régi jó alkotmányunk helyett kínálnak, s melynek kapcsolatán a magyar előtt eddig ismeret
len birodalmi tanácsba édesgetnek. 

Azok a bécsi doctorok erőnek erejével el akarják velünk hitetni, hogy csak úgy gyógyulhatunk 
meg, csak lígy élhetünk meg, ha azt az ő általuk ajánlott orvosságot használjuk. 

Azonban hála a magyarok Istenének ! elég korán felismertük az orvosság szine alatt a magyar 
nemzet drága életének kioltására szánt mérget. 

A választás nem volt nehéz, mert élet és halál közt kellett választani. 
És e nemzet elkinoztatása daczára is elég erős a halált hozó mérget visszautasítani. 
A kinált alkotmányt nem fogadja, nem fogadhatja el. 
A birodalmi tanácsról szó se legyen köztünk. (Tetszés.) 
E nemzet öngyilkos lenni nem akar, nem fog. 
A magyar nemzet vallásos kegyelettel ragaszkodik ősi alkotmányához, melynek árnyékában több 

mint 800 éven keresztül jól érezte magát, ö ezt akarja, ezt követeli vissza. 
Mi tehát, mint a nemzet törvényes képviselői, a nemzet szószólói, a fennlévő nyomasztó viszonyok

kal szemben, kell, hogy első ünnepélyes felszólalásunkban, nyilatkozatunkban kiterjeszszük figyelmünket 
mind arra, mit törvényes önállóságunk és függetlenségünk biztosítására megmondanunk, és követel
nünk kell. 

S miután a tárgyalás alatti indítványban mind az, a mit mondanunk kell, teljesen ki van fejtve, s 
ki van fejtve oly méltóságteljes modorban, a milyenben illik és kell, hogy a nemzet képviselői a hatalom 
irányában nyilatkozzanak, — én a tárgyalás alatti indítványt egész tartalmára nézve elfogadom. 

De elfogadom formájára nézve is. 
Nem hizelgek magamnak tisztelt képviselők! hogy ama két kérdésre is : kinek és mily alakban 

mondjuk el azt, mit mondani akarunk? helyesebben és meggyőzőbben tudjak nyilatkozni, mint ezt a mind
nyájunk által közösen tisztelt indítványozó tévé. De kötelességemnek ismerem, hogy én is nyíltan és tar
tózkodás nélkül kimondjam azok felöli meggyőződésemet és ennek alapokait. 

Elmondom tehát okaimat. 
Először is legyen szabad némi hasonlatossággal élnem. Midőn a bizonyos kitűzött czélt elérni kivánó 

vándor előtt két vagy három irányban elágazó út kínálkozik, és ama vándor nem tudja bizonyosan melyik ut 
vezet el az általa kitűzött czélhoz, mit tesz az ilyenkor? Azt hiszem, hasonló helyzetben mindenikünk kissé 
megállapodva körültekintene, vájjon nem lát-e valakit, kit megkérdezhetne ? S ha nincs senki, ki őt bizto
san eligazíthatná, ismét körülnéz, még, ha van, látcsövet is használ; szóval, komolyan, s kellőleg fontolóra 
vesz minden körülményt, s végre is azon irányban indul el, melyet a többi közül mégis jártabbnak, való
színűbben sbiztosabban czélhoz vezetőnek gondol, vagy amely utón legkevésbbé véli magát, érdekeit s a 
kitűzött czélt veszélyeztetve lenni. De azon az utón bizonyosan el nem indul, melyen látcső nélkül, tehát 
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szabad szemmel is oly akadályt lát, melyen sem áthatolni, sem abból utóbb kibontakozni — hogy más 
útra térhessen — reménye nincs. 

Alkalmazzuk most ezen hasonlatosságot. 
A bizonyos czél felé törekvő vándorok mi vagyunk. Czélunk nagy és fenséges. Szeretett magyar 

hazánk önállóságának, törvényes függetlenségének, s mindnyájunk által közösen óhajtott boldogitásának 
kellő biztosítása. Három ut nyilik előttünk, melyek közül választhatunk : határozat, felírás és manifestum. 
De melyiken lehet bizonyosan, és minden veszélyt kikerülve ama czélt elérnünk, nincs, ki teljes hitelesség
gel s minden kétkedést kizáró, minden kételyt eloszlató megnyugtatással megmondja. 

A tisztelt indítványozó kijelöl ugyan egy utat, és ha ő teljesen biztositana bennünket arról, hogy 
az általa kijelölt utón bizonyosan, minden veszélyt kikerülve czélt érünk: az ő szava után, a haza érdeké
ben én legalább jó lélekkel el mernék indulni. 

Ámde ő maga sem állítja, hogy az ő általa javaslatba hozott felirat minden bajt és veszélyt elhárít, 
nem mondja, hogy annak okvetlenül óhajtott sikere leend; csak mint czélszerübbet,íhiztosabbat és sikert igé-
röbbet, vagy legalább mint kevésbbé veszélyest ajánlja, 

Ily helyzetben az okosság és eszélyesség mit parancsol? azt, hogy a két vagy három bizonytalan és 
kétséges közül, — ha már kell választani, — mindenesetre azt válaszszuk, mely mégis valamivel biztosabb, 
sikert igéröbb, vagy legalább kevésbbé veszélyesnek látszik. 

És ez szerintem a felírás. (Zaj) — Ugyanis, az én meggyőződésem szerint, a felírás által nem kocz-
káztatunk, nem veszélyeztetünk semmi olyast, mi a határozat vagy manifestum által megmentve, vagy 
épen megnyerve lett volna; még ha nem épen bizonyos is, de nagyobb a valószinüség, hogy inkább biz
tosabban s bizonyosabban czélt érünk a felírás, mint a határozat vagy manifestum által. Ellenben a ma
nifestum vagy határozat által — bizonyosan nem akarva, de akaratunk ellenére is — nagyon valószínűen 
koczkára tennők ki sorsunkat; (Zúgás) mert némi okot és ürügyet szolgáltatnánk arra, hogy a világ és 
nemzet előtt elleneink ránk tolnák a vég-okot, s minket hibáztatnának, ha óhajtott eredmény nélkül osz-
lattatnék el az országgyűlés. Mert azt mondhatnák : íme, a fejedelem akart az ország nyomorteljes állapo
tán segíteni, akarta a hazát abnormis állapotából normális állapotba áthelyezni, azért egybehívta a nemzet 
képviselőit; akart velők a haza sorsa felett tanácskozni, de még arra sem méltatták, hogy vele szóba állot
tak, hogy neki nyíltan, magyar őszinteséggel elmondották volna, mi fáj, s miként lehetne a sebeket orvo
solni, a bajt megszüntetni stb., — míg a felírás mellett ezt teljességgel nem lehet mondani. 

Én tisztelt képviselők! őszintén megvallom, nem szeretnék, nem akarnék ilyesmire legkisebb ürü
gyet is szolgáltatni. Sőt egyenesen el akarnék vonni minden okot, melyet a reactio, vagy bármi néven 
nevezendő irányunkbani ellenséges indulat (Halljuk) legcsekélyebb ürügyül is felhasználhatna ellenünk. 

Továbbá, hivatkozom a közvéleményre. Óhajtottuk s fennhangon kifejezést adtunk azon óhajtásunk 
nak, hogy csak mielőbb országgyűlés legyen, mely a fennforgó óriási bajokon segítsen, azokat orvosolja. 
stb. Most, Istennek hála! itt vagyunk. Ámde fogunk-e a fennforgó óriási bajokon segíteni? fogjuk-e a 
haza nyomorteljes állapotát megszüntetni ? ha mi csak ugy magunk közt egy határozatban elmondjuk, de 
ahhoz, ki e bajokon segíthetne, ki azokat megszüntethetné, szólni sem akarunk. Küldőink bizalma hi
tünkre, becsületünkre bízta a haza sorsát. 

Én azt hiszem : ha nincs is Írásbeli utasításunk, mely erre vagy arra részre kötelezne bennünket, 
de van annál sokkal erösebb erkölcsi utasítás, (Helyes) erkölcsi kötelezettség azok iránt, azok érdekei 
iránt, kiket képviselünk. Mert ne felejtsük el, miként mi nem vagyunk absolut hatalmú intézői a nemzet, 
a haza sorsának; mi — ezt jegyezzük meg jól, — csak képviselők vagyunk, s ha elválasztóink érzelmeit s 
érdekeit a magunkéivá tenni, azokat itt tolmácsolni nem akar tuk, ugy hiszem, jó lélekkel, becsülettel el 
sem fogadhattuk volna a megbízást. Mi Isten, haza, s különösen küldőink előtt erkölcsileg felelősek va
gyunk mindannyian s közülünk minden egyes minden lépéseért, minden cselekedeteért sőt merem mon
dani, minden szaváért. Ámde vájjon azért küldöttek-e ide bennünket megválásztóink, hogy azon hatalom
mal, melynek felhívására általok ide küldettünk, még szóba se álljunk? azzal ne is érintkezzünk? 

Én azt gondolom, tisztelt képviselők! ha mi választóink előtt a választást megelőzőleg nyíltan, 
világosan, magyar őszinteséggel ekként nyilatkoztunk volna : Polgártársak! én, ha elválasztotok, elválla
lom a képviselői tisztes állomást, de előre kimondom nyíltan és határozottan, hogy én azon hatalommal, 
mely most országgyűlést hirdet, azon tényleges uralkodóval, ki magát most megkoronáztatni akarja, szóba 
sem állok, vele érintkezni sem akarok, hanem majd ott Pesten hozunk egy ha tározatot, abban a határozat
ban elmondjuk hogy sok tenni valónk volna, de miután sem Erdély , sem Horvátország és Fiume meghiva 
nincsenek, hát nem tehetünk semmit (Zúgás) és azzal haza jövünk, még csak nem is tudatjuk ezt azzal, 
a kit illet, ki mind azokat orvosolhatja- Ha akar, szerezzen magának tudomást, ha nem, ő lássa. (De
rültség, zaj). 

Ha mi elválasztásunk előtt így szólottunk volna választóinkhoz, én bizony nem tudom, hányan ülnénk 
most itt. Mert a nép, merem mondani a nemzet, melynek szerencsések vagyunk szószólói lenni, e hazának a 
mostani zilált állapota helyett törvényesen rendezett állapotot, törvényes fejedelmet, koronás királyt óhajt. 

Én, tisztelt képviselők azon szerencsétlen vidéknek vagyok képviselője, mely az 1848-ki szomorú 
események előtt még virágzó, s mind csinosságra, mind egyéb tekintetben a magyar Kánaánnak — mint 
nevezni szokták — büszkesége volt, De mely fájdalom! a felizgatott s felkorbácsolt szenvedélyeknek pusz-

39* 



156 XXIV. ülés 1861. május 17-kén. 

titásait a legnagyobb mértékben szenvedte. Ó-Becss, Temerin, sz. Tamás mindenki előtt ismeretes nevek. 
E helyeken gazdagokból koldusok, a jó birtokosokból földönfutók lettek, kik mások kegyelem morzsáin 
tengették nyomorult éltöket, s kik még most is elszegényedve sinlik akkori veszteségüket. Ama helyeken 
az előbb legszebb épületek füstös romjai nagy részt még most is könyekre fakasztólag hirdetik a levihar-
zott események iszonyatosságait. Nem emlitem a sok kiontott testvérvért, mely bizonyosan boszuért kiál
tott fel az égre és hihetőleg ez is egyik oka volt, hogy ama rendszer, melynek életbeléptethetéseért kion
tatott, csak nyomort és átkot szült, de áldásos nem lehetett! 

Ezt tisztelt képviselők! nem azért emlitem, mintha a behegedt sebeket kiméletlen kézzel akar
nám érinteni, oh nem! hanem szinte jól esik keblemnek, hogy kipanaszolhattam. Én a szeretet, a testvé
riség apostola, hirdetője vagyok, azt óhajtom én megtestesíteni. 

De kell tudni uraim! hogy ama vidék kimondhatlanul visszaborzad hasonló események ismétlésétől, 
milyeket akkor átszenvedett, s mindattól, mi hasonló események ismétlését vonhatná maga után. 

Épen elválasztásomkor történt, hogy mintegy 7—8 ember a többiek nevében megjelent nálam, s 
összetett kezekkel könyörgött, mondván : Uram, csak ugy nézzék ott azon az országgyűlésen, hogy olyan 
szerencsétlen napok bú ne következzenek ismét, mint 1848-ban éltünk (Zaj). 

Én uraim! nem tudnám lelkemre venni, ha netalán azért, mert elmulasztjuk magunkat érintkezésbe 
tenni a tényleges uralkodóval, ez által bár csak közvetve, s akaratunk ellen is alkalmat és ürügyet szol
gáltatnánk netalán hasonló szomorú események előidézésére, vagy csak az átszenvedett 11 évi súlyos na
pok ismétlésére is. 

Engem legalább, ha a felírás mellőzésével történnék ilyesmi, folytonosan kinozna azon gondolat : 
talán ha felirtunk volna, (Halljuk) nem következett volna be a nyomasztó helyzet, — talán jobb lett 
volna ! Mig, ha netalán a felirat mellett is találna történni, ilyesmi legalább nyugodt lennék, s jó lélekkel 
elmondhatnám Isten és a nemzet előtt : En ennek oka nem vagyok. En megpróbáltam, a mit a nemzet 
becsülete, önnállása s törvényes függetlenségének feláldozása nélkül lehetett, ha nem sikerült, Isten le
gyen biró közöttünk! 

De továbbá még azért is kénytelen vagyok lelkismeretemben a felírást pártolni, és nem a határo
zatot, mivel a felírástól még mindig marad visszaléphetés (Fölkiáltások: Nem áll.) a határozat vagy talán 
már akkor inkább manifestum hozatalára, mig a határozat hozatalától nincs többé visszatérhetés a felírás-
tételhez. És miért kötnök meg önmagunk saját kezeinket! Okosság volna-e az ily mindent koczkáztató 
lépéssel önmagunk előtt a menekülhetés útját elzárni ? Nekünk nagyon eszélyeseknek kell lennünk, na
gyon meg kell fontolnunk, mit tegyünk, mit tanácsos tennünk ? Mert nem egyedül önmagunk, hanem a 
haza sorsa felett határozunk s intézkedünk. 

Én megvallom, még az is meggyözőleg hat reám, hogy az ország legnagyobb része, sőt egy- két 
megye kivételével az egész megyei hatóságok már ismételve felirtak. A mit megtehettek a részek mind, 
nem látom át, miért ne tehctnök meg hasonlóképen mi is, ugyanazon egyes részek ölsszes képviselői? 
Hiszen a részek együtt véve teszik az egészet. 

És végre azon meghívó levélben, melyre választóink ide küldöttek bennünket, nem volt- e világo
san kijelentve, hogy a tényleges uralkodó meg akarja magát koronáztatni ? nem volt-e ez az országgyű
lést megnyitó beszédben is nyíltan kimondva ? Már most vagy azt, hogy nem akarjuk megkoronázni, 
vagy azt, hogy meg akarjuk koronázni, de ezen és ezen feltételek alatt, meg kell mondanunk, és pedig 
meg kell mondanunk annak, ki ezt tudni akarja, a ki erre várakozik, különben felesleges volt összejön
nünk. Én ugy gondolom, ha valamelyik kis német berezegnek eszébe jutot t volna a megyékhez irni és azokat 
felszólítani: küldjetek Budára vagy Pestre képviselőket, én meg akarom magamat magyar királylyá koro
náztatni, — alig ha összejöttünk volna egy olyféle határozat hozatala végett, milyen most terveztetik. 

Ne is féljünk uraim olyan nagyon attól az érintkezéstől. Hiszen mi már érintkeztünk, ha nem is oly 
ünnepélyesen, mint most kellene, de érintkeztünk vele, midőn kieszközöltük, hogy nem Budán, hova ösz-
szehivattunk, hanem itt Pesten tarthatjuk az országgyűlést, 

Ezek uraim! azon okok, melyek engem arra indítanak, arra határoznak, sőt arról győznek meg, hogy 
én inkább a feliratot mint határozatot pártoljam. Birnak-e ezek másokra is meggyőző erővel, nem hozzám 
tartozik megítélni! 

A felírás melletti meggyőződésemben még azon érv sem ingatott meg, mely a határozat pártolására 
a placetum vagy is királyi tetszvény eltörléséből merittetett. 

Uraim! ha van a 11 évi szomorú emlékű időközben, a mi annak positive jó gyümölcse, ez a place
tum vagy is királyi tetszvény eltörlése. (Nevetés, zúgás, lárma) —-• Ügy hiszem, nem szükséges bővebben 
fejtegetnem, mi volt az a királyi tetszvény ? hogy annak fennállásakor, ha a római pápa, nem mint világ
hatalom, hanem mint a kath. egyház látható feje a hit dolgában, tehát a lelkiekben - valamit irt a püspö. 
kökhöz, mint ugyan azonkath.-anyaszentegyház alárendelt főpásztoraihoz, azt elöbbBécsben megvizsgálták, 
és csak ha ö nekik tetszett ráírni, hogy p i a c e t , azután, mintegy megstemplírozva adták ki a püspököknek. 

Tehát a kath. egyház szabadságának, önállóságának és a polgárzattóli függetlenségének boszantó 
korlátozása volt az a placetum; (Zaj) következésképen eltörlése által csak az történt, a mi ujabban a 
protestáns egyház szabadságát s önállóságát korlátozó pátens visszavétele által. Ez uraim! nem annyit 
tesz : mint a magyar egyházat a pápa hatalma alá adni, hanem annyit, mint szabadságát, önállóságát, a 
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statustóli függetlenségét visszaállítani. És én nem gondolom, hogy legyen valaki, ki midőn minden val
lásfelekezetek szabadságát, önállóságát és saját ügyeikbeni függetlenségét kikiáltjuk, épen a kath. egy
ház szabadságát, önállóságát és saját ügyeiben, a lelkiekbeni függetlenségét a katholikusoknak mint lelki 
gyermekeknek szentséges atyjukkal a római pápával való szabad érintkezését a lelkiekben, tehát vallásuk 
szabad gyakorlatát korlátozni kívánná. 

Terényi Lajos: Ha végig tekintünk e hazának történetén, mulhatlanul azon kérdés merül föl előt
tünk, hogy lehet az.- miként egy nemzet, mely ellen vad ellenség fegyverei, müveit ellenség ármányai ösz-
szeesküdtek, daczára a barbárok nyilainak, daczára a civilisatorok germanisatiojának —máig is él? Én 
a választ nemzetem kitűnő jogérzetében keresem. Igaz ugyan, hogy e hazának minden fia hiven is 
teljesité kötelességét; az egyik a kard, a másik az eke vasát forgatta; egyik vérét , másik véritékét hul
latta áldozatul. De legnagyobb ereje a nemzetnek abban rejlett: hogy jogaihoz hiven ragaszkodott — s 
s ezen ragaszkodásától sem a Pháraók csillogó edényei, sem az erőszak nem tántorították el soha! Nem ol
vastam én a történetben gyászlapot, melyre az lett volna í rva : hogy egy nemzet elveszett, mert jogaihoz 
túlságosan ragaszkodott; sőt nem olva3tam gyászlapot, melyre az lett volna irva: miszerint egy nemzet, 
mely jogaihoz hiven ragaszkodott, elveszett valaha! S én azt hiszem, ezen tudat lelkesítette ama franczia 
képviselőt, ki emigy fölkiáltott: „veszszen el inkább Fraacziaországnak minden birtoka, minden gyarmata, 
mint a franczia conventnek egyetlen elve"; s ezt érzem én át most, midőn azt mondom: inkább csapjon 
újra össze fölöttünk a sötét kétségbeesés árja, hogysem jogainktól egy vonalnyira is ellépjünk — (Helyes
lés.); ellépjünk kivált azok kedveért, kik háromszáz év óta nem tanítottak meg arra , hogy őket szerethes
sük ; sőt, kik ellenkezőleg arra tanítot tak: hogy óvakodjunk tőlük. Ily vezérelvek után igen természetes, 
hogy egy igen tisztelt és tekintélyes képviselőnek tegnap a jogpárositásra vonatkozólag fejtegetett néze
teit nem oszthatom. Üdvöt jelenleg a merev és szigoré törvényességben keresek, s ennélfogva Tisza Kálmán 
tisztelt barátom — alapjában és lényegileg Deák Ferencz képviselő-társunkéval azonos — nézetei felé haj
lok; különösen pedig az alkalmazásra nézve tett indítványát teljesen osztom. 

Igen helyesen monda Deák Ferencz képviselőtársunk, miszerint „némelyek azon véleményben vannak, 
hogy miután a magyar király csak koronázás által lesz az országnak törvényes királya, O Felsége Ferencz 
József pedig megkoronázva nincsen: az országgyűlés őhozzá, mint nem koronázott királyhoz egyenes és 
közvetlen fölszólalást nem intézhet." Tartózkodás nélkül bevallom, hogy ezen némelyek közé magam is tar
tozom; sőt a praesumtiv koronaörökösnek illetékességét is a fölirás nyerhetéséhez csak akkor nem vonom 
kétségbe, ha magyar hazánkat régi alkotmánya s jogai szerint kormányoztatja, valamint azt, az indítvá
nyozó által idézett koronaörökösök tevék. Míg ezt nem teszi, mig a hódító szerepét játsza (Ugy van!), ad
dig helyeslem Ivánka Imre barátom megjegyzését; mert a hóditót legfölebb kérvény, vagy folyamodás il
letheti, de representátio nem! 

Azt mondják továbbá azok, kik a föliratot pártolják: hogy a fölirat erőteljesebb, mint a határozat. 
Az én nézetem szerint erőteljesebb, a mi törvényesebb; a mi kevésbbé törvényes, az már a kegyelem felé 
vezet; én pedig a kegyelem útját szabadságszerető nemzetem nevében elfogadhatónak nem találom soha. 
(Helyeslés.) 

Azt mondják, hogy a mi föliratainknak sajátságos hatása van , talán, mert az hasonlít jellemünkhez 
t. i. nyílt, bátor és határozott: holott az ellenkezőleg más nemzeteknél — s itt különösen az angolok ho
zatván föl — alázatosabb szokott lenni. Én itt nélkülözöm a helyzet hasonlatosságát. Más hazában a kor
mány őre a törvénynek, őre a jognak, őre a nemzet szabadságának; nálunk háromszáz év óta tiportatik a 
törvény, tapostatik a jog, tépetnek szét szerződéses szabadságleveleink: nem csoda tehát, ha mi kissé kö-
vetelőbben, keserüebben irunk. De utalok én a történetnek analóg korszakára, utalok II. Jakab angol ki
rály uralkodására, akkor az angolok hasonló bajban valának , mint mi jelenleg; és akkor ők is fölírtak 
nem kevésbbé bátran és hevesen, mint mi szoktunk; eredménye még sem volt. Orániai Vilmosnak karddal 
kellett fogalmazni a végső, nem annyira föl- mint hátiratot. (Zaj.) 

Azt mondják: ha a jó süker megtörik, a felelősség reánk lesz hárítható. 
Az én nézetem szerint a felősség ott van, ahol a bűn; a bün ott van, ahol a törvényszegés; a tör

vényszegés Bécsben székel: ott székel a bün, ott székel a felelősség is. (Igaz!) 
Azon felelősséget, melyet Austria kormánya magára vállalt akkor, midőn törvényeinket jogtalanul 

eltiporta ; azon felelősséget, melyet e nemzetnek múltjáért jeleneért és jövendőjéért magára vállalt; azon 
felelősséget, melyet az egész világ előtt megígért, mindaddig, mig törvényeink vissza nem állíttatnak: Is
ten keze sem róvhatja az ő vállairól a mienkre á t ! (Helyeslés.) 

Azt mondják : hogy a fölírat által a nemzetiségi kérdések megoldása is könnyítve lesz. — Én ré
szemről kijelentem: hogy Bécsen keresztül nem akarok elégedetlen testvéreinkkel baráti poharat üríteni. 
Egyesítsen minket a közös jog, a közös érdek , a közös szabadság; de ne a közös szolgaság. (Ugy van!) Nem 
fogadhatom én el baráti egyetértés helyreállításában közvetítőül azon hatalmat, melynek irányelve mindig 
az volt : divide et impera. Nem fogadhatom el ezt e ezélból még akkor sem, hogyha ö nyújtja felém kezét; 
mer t : timeo danaos et dona ferentes : 

Azt mondják, hogy hatása nem lesz a határozatnak, miután az csak minket köt, fölfelé. 
Az én nézetem szerint sokkal nagyobb hatása lesz fölfelé, mint lefelé. Mert, avagy mi óhajtottuk-e 
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ezen helyzetet igy — amint van ? Oh nem ! — Mi ott állottunk az eke szarva mellett , bizonyos eontem-
plativ keleti politikát folytatva; nyugodtan tűrtünk, vártunk és reméltünk. Nem kértünk mi semmitse, 
mert meg válánk győződve: hogy jogunk van követelni; s vártuk az időt, midőn követelésünket érvénye-
sithessük. (Helyeslés.) Fölülről zendült meg a varázssip, mely minket az alkotmányosság ezen gúnyte
rére csábított; gúnytérnek nevezem ; mert mi lehet az egyéb ? midőn a szabadon választott alkotmányos 
magyar tisztviselő a még fönnálló ímánezokkal és Steueramtokkal egy téren áll (Ugy van!), midőn az or
szággyűlésen kívül kivetett adó erőszakkal szedetik be. Avagy tekintsünk végig a most kinevezett hivatal-
nokok névsorán — kivéve a kiveendő keveseket; kik ezek ? — fógj v a n 0 Q a gy részök ítélt még nem rég 
fölöttünk azért, mert törvényeinket ós hazánkat szerettük ; mert szerettük azon törvényeket, melyeknek 
ápolását most ők is jónak látják. De bocsánat, nem akarok én a szenvedély és keserűség fegyvereivel har-
czolni, csak azt akarom mondani: hogy fölülről csábítottak ide; nekik volt szükségök reánk; mi , — mint 
egy jeles hazánkfia szokta mondani: — várhattunk volna még! Ha tehát észreveszik, miszerint mi, mind
addig, míg törvényeink vissza nem állíttatnak: szükségeiket nem födözendjük; bizonyosan nagyobb hatása 
lesz határozatunknak fölfelé, mint lefelé. (Igaz!) Szóval, uraim! mig én az őszinteség napvilágát nem lá
tom : addig a bizalmatlanság éjsötét palástjába burkolózom. Ha ama nap egyszer kisüt talán, az elsők közt 
leszek akkor, kik fölkiáltják: Uram! Magyarok királya, bízzál bennünk: s az egész világ ellen megvé
dünk vagy elveszünk érted! Addig azonban én mélyen és sötéten hallgatok. (Helyeslés.) 

Véglegesen indokolom véleményemet. Miután tegnap és ma egypár képviselőtársam a megyékre 
hivatkozott, én még itt is öntudatosan elmondhatom: hogy hivatkozásuk reám egyátalában nem alkalmaz
ható; mert azon megye, melyet nekem szerencsém van képviselni, t. i. Békés megye, már a január 16-i le
irat alkalmával sem válaszolt. A helyzet ez idő szerint nem változott; a mit ott nem akarhattunk; termé
szetes, hogy azt itt sem akarhatjuk. — Pártolom a határozatot! (Éljenzés.) 

Pap Mór: Tisztelt ház! Ha tekintem azon várakozást, azon habozó reményt, melylyel a nemzet, az 
összes haza, annyi gyász, szenvedés és folytonos zaklatások közepette az országgyűlés felé tekint, — ha 
átgondolom a teendők sorát, melyek nemzetiségi-, hitel-, közgazdászat s humanitási szempontból ez ország
gyűlés által megoldandók volnának, s más oldalról ha nézem hazánk szétzilált belső helyzetét, s ha szám
baveszem a tettleges uralkodóhoz, az örökös tartományokhoz — s nemzetközi viszonyánál európai állását: 
megvallom feladatunkat a legkomolyabbnak, s a felelősséget, mely minden egyes képviselőn s igy rajtam 
is fekszik, igen nagynak tartom. 

Azonban, miután a physicai világnak épen ugy, mint az erkölcsinek megvannak törvényei, melye
ket követni kell, ha a jó keresztény kisértetek vagyis megkisértések ellenében erőt, vigaszt és támaszt a bib
liában, a hit elveiben keres és talál, nekünk, mint törvényhozóknak a megpróbáltatás jelen nehéz körülmé
nyei közt, polgári bibliánkban, a Corpus jurisban, s e nemzet dicsöségteljes önnálló múltjában kell keresni 
és találni. 

És ha mi e térre állva, innen nem hátrálva, de rajta túl sem hajtva, habár elbuknánk is, s ez ország
gyűlés eredmény nélkül oszlatnék fel, bizton hiszem, hogy ezért a haza s Európa igazságos ítélete nem 
minket vádolna és sújtana, hanem azon kormányt, mely a tettlegesség hatalmával szakítva a történeti 
múlttal, s széttépve szerződésen alapuló jogviszonyainkat csak amúgy par bon plaisir teremt számunkra 
uj törvényeket, anélkül hogy megkérdené, ha vájjon azok tetszenek-e, a nélkül hogy azt latolgatná, ha 
vájjon azok a pragmatica sanctíóval s nemzeti institutiónk alapelveivel megegyeznek-e ? 

Miután tehát a törvényesség azon forrás, melyből meggyőződésemet merítem, a ház által kimondan-
dónak vélem: 

1. Miszerint addig, mig az ország integritása helyreállítva nincs, Erdély, Horvátország, Szlavónia, 
Fiume s a tengerpartvidék itt képviselve nem lesznek, ez országgyűlés nem tekintheti magát kiegészítettnek, 
s annyira törvényesen constituáltnak, hogy akár a koronázási hitlevél tárgyalásába, akár törvények alkotá
sába bocsátkozhatnék. 

Hiszen Erdély nem különálló része Magyarországnak, neve pusztán természeti sajátságát fejezi ki, 
mint a Tisza, Duna azon partvidéknek, melyet habjaival mos, — anélkül hogy külön tartományt jelentene. 
Eredete egy Magyarország meghódításával s ezzel 1526-ig, a mohácsi vésznapig nem csak egy lelket, ha
nem egy testet is alkotott. Különválasztása folytonos sérelmét képezte a nemzetnek, visszacsatolhatása 
folytonos gondját. Igy csakhamar a különválasztás után az 1538-ki váradi kötésben Ferdinánd s Zápolya 
által, majd 1595-ben Báthori Zsigmond s II. Rudolf által, majd ismét 1695-ben Erdély rendéi s I. Leopold 
által (ki azt maga is antiquissimum regni hungariae memhrumíl-u^k nevezte) visszacsatoltatása ünnepélyesen 
biztosíttatott. 

És hogy ennyi kötések s minden koronázás alkalmával letett királyi eskük daczára is , nem előbb, 
mint 1848-ban lön az igének testté változtatása, magyarázatát abban találja, hogy a magyar felelős minis-
terium inkább viselte szivén a nemzet közóhajtását, s respectálta a kötéseket, mint az azelőtti bécsi mi
nis terium. 

A mi Horvátországot és Szlavóniát illeti, Szlavóniára nézve mellőzöm annak fejtegetését, hogy a 
most úgynevezett Szlavónia nem is a tulajdonképi Szlavónia, hanem az országnak 5-dik kerületét képező 
kiegészítő része, a minthogy magát bezárólag az 1848-ki országgyűlésig nem is tartományilag, mint Hor-
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vátország hanem mint Bihar, Szabolcs vagy bármely megyéje az országnak, külön képviseltette, mellőzöm 
annak fölemlitését, hogy még 1702-ben, midőn a bécsi hadügyministerium a péterváradi, bródi s gradiskai 
végezredeket fölállította, maga is ungarische Műitárgrenzenek nevezte. 

Söt Horvátországot illetőleg is tartózkodom annak fejtegetésétől, hogy mily alapon került a magyar 
szent korona alá, hogy mily mértékben lett hazánk társországa, s ha vájjon a köztünk fenállott kapocs 
pusztán a fejedelem személyének ugyanazonosságában központosuló p e r s o n a l u n i ó t fejezte-e ki vagy 
ennél többet ? 

De már annak kimondásától nem tartóztathatom magam vissza, hogy ha 1091-töl és igy több mint 
7 századon keresztül — alföldiesen mondva — ugy szólván egy sót egy kenyeret ettünk, a béke malaszt
jait, a harcz és háború sanyaruságait s a győzelem babérait egymással hiven és testvériesen megosztok; 
midőn törvényhozásunk, törvénykezésünk, közigazgatásunk egy s ugyanaz volt , söt kedvökért olykor 
kedvezően kivételes is, mint ezt az 1790/1 : XXVI. t. ez. 14 §.-sa igazolja, — mondom — ily előzmények 
után megvárom tőlök, hogy midőn mi feledve a multat a kibékülésre testvériesen jobbunkat nyújtjuk , s 
minden, a haza integritásán belől eső nemzetiségi s más igényeiket a kölcsönös értekezések utján teljesí
teni ígérjük (Helyeslés.), — inkább hallgassanak reánk, mint ugy az ö, mint a mi közös ellenségeink su
gallatára. 

Tapasztalták horvát testvéreink, hogy Horvátországnak mindig akkor voltak legnehezebb napjai, midőn 
Magyarországtól elkülönítve állott, és épen e tapasztalat indította őket arra, hogy a franczia háború befe
jezése után az 1825—27. országgyűlési acták bizonysága szerint — maguk sürgessék visszacsatoltatásu-
kat, minek eredménye az 1827: XIII. t. ez. lön. 

Minden kornak meg van saját uralkodó szelleme. És a mint egykor a kereszténység, izlam és refor-
matio mozgásba hozta a világot, épen ugy korszakot képez most a nemzetiségi kérdés. 

Azonban a hatalom mindig ki tudta zsákmányolni még e nagy eszméket is, s pártot teremtve ma
cának, megosztani az emberiséget, hogy annál biztosabban uralkodhassak fölötte. Azon korból, midőn a 
viszálkodás szövétnekéül a hit szolgált, idézek ugy horvát, mint átalában minden ajkú nemzetiségek em
lékébe egy képet, ez II. Rákóczy Ferencznek egy pénze, melyen egy fellobogó oltárhoz három különböző 
hitfelekezet papjai visznek egy-egy hasáb fát, e felirat alatt : „ c o n c u r r u n t u t a l a n t . " Legyen ez oltár 
most is, mint volt akkor a szabadság közös oltára, melynek szent tüzét ápolni minden nemzetiség s faj-
különbség nélkül közös köteleségünknek ismerjük. (Közhelyeslés.) 

Ennyit óhajtva az ország integritására nézve s mellékesen a nemzetiségi kérdésre kifejezni, — ez 
ország gyűlés által sürgetendönek tartom : 

2-or, Hogy az ország független önkormánya azonnal állittassék helyre, ugy , a mint azt a pragma-
tica sanctio az ezt megelőzött s követett minden koronázási hitlevelek s az 1790/1 : X. t. ez. tartalmazzák, 
az 1848. évi törvények pedig kifejezik s formulázzák. 

Magyarország mindig korlátolt istitutiók alatt állott, s azon szerencsés nemzetek sorába tartozik, 
kik ugy szóiván társasági existentiájukat a fejedelemmel kötött szerződésen kezdték. így lön basisa hosz-
szú századokon keresztül az Árpáddal kötött pusztaszeri szerződés 5 pontja alkotmányunknak, melynek 
lényege mindig egy és ugyanaz vala, habár formájában a kor és idők szelleméhez képest változott. 

Ezen alkotmányra, a hatalomnak korlátok közötti gyakorlatára, fejedelmeink koronázásuk alkal
mával megesküdni tartoztak ; ez volt sine qua non-ja a trónra lépésnek. És méltó elleneink figyelmére, 
hogy az Árpádház kihaltával, ha bár csaknem mindannyiszor, a hányszor a trón üresedésbe jött, az ország 
is egyszersmind pártokra szakadt, még is soha sem akadt olyan párt, mely jelöltjének s választott királyá
nak az esküt valaha elengedte volna. (Igaz!) 

Ez igy ment folytonosan az Árpádok után ugy a vegyes házbóli királyok, mint a habsburgok, s 
habsburgdotharingiak alatt, a különbség csak az, hogy míg előbb, a nemzet királyválasztási időszakában, 
a trónra lépő király csak maga személyét kötelezte az elődjei által, a nemzettel közösen alkotott törvények 
megtartására, 1687 s 1723 után az eskü egyszersmind utódjaira nézve is kötelezöleg tétetett le, a pragma-
tica sanctióban formulázott szerződés nem egy személyre, hanem családra vonatkozván. 

Ezekből következik, hogy Magyarország nem patrimoniális ország, melyről mint valamely családi 
vagyonról rendelkezhetik az uralkodó ház, hanem ellenkezőleg, épen családi kötelesség, őrködni a felett, 
hogy Magyarország saját törvényei szerint igazgattassék, következik az, hogy a királyság örökössé tételé
nek nem istitutióink megváltoztatása szolgált feltételéül, hanem ellenkezőleg oly feltétel alatt ruháztatott 
át örökösen, ha a nemzet önnállósága, s minden előbb alkotott törvényei épségben maradnak. (Helyes!) 

Jogilag és szerződésileg nem csonkittatván tehát a nemzet alkotmánya, az ezt biztosító törvények 
sem szüntethetők meg, az 1790/1-ki törvények szerint országgyűlésen kivül. És minthogy ezen nemzeti 
független önkormányzatot érdeklő törvények között az 1848-ki törvények az utolsók, az, ezeknek alakjá
ban állítandó vissza. 

Azonban jól tudom, hogy épen az 1848-ki törvények, s ennek különösen III-dik czikke a lapis of-
fensionis, ez az, mi szálkát szúr a bécsi kormány szemébe. Mi közök hozzá, s quo jure akadályozzák tett
legesen annak életbeléptetését ? Azonban nem térek e hálátlan sisyphusi munkára, szorítkozom inkább 
annak fejtegetésére, miszerint a magyar pénz- és hadügy függetlensége az osztráktól, nem uj dolog, nem 
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az 1848-ki törvények vívmánya, hanem régi alkotmányunk teste, lelke, mely 1848-ban csak uj nevet 
nyert, — régi dolog uj kiadásban. (Halljuk!) 

Hogy azon nemzet, mely karddal kezében tört magának Ázsiából idáig utat, pénz- és hadügyének 
független birtokában volt, azt épen ezen körülmény kitűnően igazolja. Azonban hogy a nemzet, független 
önálló kormányának ezen két legfőbb bástyáját mind a fejedelmek hatalma, mind az örökös tartományok 
ellenében folytonosan biztosította, ezt speciális törvények is igazolják. 

Mielőtt azonban ezek nem annyira háládatlan, mint unalmas részbeni elösorolásához fognék, a ma
gam könnyebb kifejezhetése végett szükséges a hadügy jelen és előbbi állására egy pillanatot vetnem. 

Tudjuk, hogy az ujabb történet időszakában XIV. Lajos előtt az európai államokban a honvédelem 
eszközlésére aránylag igen csekély állandó katonaság tartatott ; ez inkább közpolgári, mint testületi köte
lesség levén, mely intézkedés mellett mind a polgári szabadság, mind az állam financiális állapota könnyen 
lélekzett s jól érezte magát. XIV. Lajos nagyravágyó s dicsőség-szomjas politikája lőn ujabb korszak ala
pitója, egy állandó rendes hadsereg folytonos lábon tartása által. E példa az európai többi státusokat is 
magával ragadta, melynek mind a polgári szabadságra mind az állam kincstárakra kiható szo morú követ
kezményeit ma egész Európa nyögi. 

Hazánkban egy nagyob állandó hadsereg tartása az 1715 : VIII t. ez. alapján hozatott be, azonban 
itt mérsékelve lőnek annak terhei, s bevétel és kiadás folytonos bilance-ban tartva az által, hogy mind a 
kiállítandó katonaság számát az országgyűlés szavazta meg, mind az ennek fenntartására szükséges költsé
geket a hadi adót, ugyanazon országgyűlések ajánlották meg és fizették is, mig ellenben a velünk sem 
reál, sem semmi publico-politicus intézményekben egyesülve nem levő, vagy is különálló Austriában 
ugyanezen intézmény behozatala a status-adósságok tömegét oly emésztő lángjává tette az államnak, mely
nek enyhítését ha a dynastia alatt álló minden népek testvéries közreműködése enyhíthetné is, de biztos 
és egyedüli oltó szerét — kimondom — tisztán a devalvatioban találhatni fel. 

Azonban hogy kitűzött czélomtól messze ne térjek, a hadsereg, legyen az kicsiny vagy nagy, az 
mindig ezen alkatrészekből áll, u. m. legénység, tisztek, főparancsnokokból, s eszközei fenntartásának fize
tés és elhelyezés, mig czélja a haza védelmében s ennek béke általi biztosításában öszpontosul. 

Hogy a hadügy mindezen elemei, eszközei függetlenül egész 1848dg a nemzet s ezzel közösen a 
fejedelem kezében voltak, s az osztrák örökös tartományok hadügyétől külön állók, kitetszik : 

a) A parancsnokságot illetőleg. Ugyanis, azon személy kit a m. hadügy vezetésére az 1848-ki t. ez. 
hadügyminister név alatt állított, az S. Regni capitaneus név alatt 1848 előtti alkotmányunkban is fölta
lálható. Ezen főkapitány régibb törvényeink szerint a nádor volt, kinek minden, a hazában levő magyar, 
és netalán idegen hadak — parancsnoksága alatt állottak, ő intézkedett minden katonai ügyekben, öt 
illette a katonai intézetek vezetése s felügyelete, a mint ez, az 1555: I ; 1618: I V ; 1659: I ; 1808: VII ; t. 
czikkekből világos. 

Ha tehát a hadügyministerség fölállítása sérelmet okozott, ez nem az osztrák kormány sérelme 
volna, hanem Magyarország nádoráé, azonban az sem, mert a fejedelem távollétében ö a király az 
országban. 

b) Hogy a magyarezredek tulajdonosai magyarok legyenek, s a magyarezredek magyar tisztekkel 
láttassanak el, ezt, valamint minden e században alkotott ujonezozási törvényeink rendelik, egyszersmind 
az 1552: IV. és 1792: IX. t. czikkből kitűnik. 

c) A mi a katonaállitást, ujonezozást illeti, hogy ennek megadása mindig az országgyűlés meg
ajánlásától feltételeztetett, valamint Mária Therezia és a franczia háború egész korszaka igazolja, ugy a kö
vetkező törvényezikkekböl is kitűnik, u. m. 1559 : XIX; 1715 : VIII; 1741 : XXII—XIII ; 1791 : XIX; 
1807 : I ; 1808 : V I ; 1827 : IV ; 1830 : VI I ; 1840: II t. czikkekből. És a megajánlás bizonyos feltételek
hez köttetett, nevezetesen: a magyar alkotmánynyal ellenkező dolgokra megesketni nem szabad, — ma
gyar ezredekbe soroztassanak, magyar tisztekkel láttassanak el, szolgálati idő a meghatározottnál továbbra 
nem terjedhet, a kiszolgáltak még háború idején sem szoríttathatnak fegyver alá, a honvédelemben magu
kat jól érdemesítettek, nemesittessenek, söt királyi adománynyal jutalmaztassanak. 

d) A fizetést és elhelyezést illetőleg pedig, hogy a magyar katonaságnak se helye se pénze idegen 
ne legyen, az 179° / Í : XIX, az 1827: IV t. czikkek a hadiadót az országgyűlés megszavazásától tették füg
gővé, az 1649 : III, 1608: II, XII, a c. 1655 : XIX, 1659 : I ^ X X V , 1681: VIII t. czikkek pedig elrendelik, 
hogy az idegen hadak az országból vonassanak ki, hogy helyüket magyar katonaság foglalhassa el. (Zaj.) 

e) A békét illetőleg az 1536: I, 1546 : IV, 1659: I - X I V , 1662: IV, 1715: XLI, 1723: CIV, s 1791: 
XVII t. czikkek elrendelik, miszerint Magyarországot illető békét a fejedelem magyar tanácsosok közbe
jöttével köthessen, mely rendelete a törvénynek az utóbbi török háború alkalmával hivenmeg is tar tatot t . 

Midőn ennyit a magyar hadügy 1848 előtti független önállására törvényeink nyomán előadni bá
tor voltam, engedje meg a t. ház, hogy a pénzügy 1848 előtti független állását is az austriai financziáktól 
röviden s főbb vonalaiban kimutassam. 

A status jövedelmét különböző forrásokból merítheti, a szerint, a mint azt polgári institutiói, a 
nemzet fejledtsége igényli, a szerint a mint az földművelő, vagy kereskedő, — a szerint, a mint az száraz
földi vagy tengeri hatalmasság. 
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A jövedelmek meghatározásánál azonban soha sem annak kell alapelvül szolgálni, hogy mit és 
mennyit adhat a nemzet, hanem annak, hogy mit és mennyit tartozik adni. 

Magyarország jövedelmét par excellence az adó, a katona és fiseusi jószágok, s az ugy nevezett 
nagyobb királyi haszonvételekből merítette, melyhez tartoztak a só? a bányák, s az ezzel kapcsolatos pénz
verés és harminczad rentjeí, nem számítva most a vegyes adományokból, a lelt kincsekből s az egyiránt 
gyűlölt és gyűlöletes tolerantialis taksákból bejött pénzeket. 

Bárminemű forrásból eredtek legyen azonban e jövedelmei, az mindig fő gondját képezte e nemzet
nek, hogy az országos javak el ne idegenittessenek, idegen czélokra ne fordíttassanak, s függetlenül az 
osztráktól a nemzet hatóságai által kezeltessenek; így á s ó r a n é z v e az 1791 : XX, 1792 : XIV, 1802 : 
III, 1830: X, t. czikkekből kitűnik, hogy árának meghatározása az országgyűlés jogköréhez tartozott, s 
jövedelme a magyar kincstárba folyt. 

b) A b á n y á k r a n é z v e az 1490: XVH, 1553: XXIII, 1558: VIII, 1659 : LXXH, 1729: X I V , 
1741: XXXII t. czikkek elrendelik, hogy az aranyat és ezüstöt rudakban a hazából kivinni nem szabad, 
hogy azt a hazában kell pénzzé verni, átadni a forgalomnak, és hogy a pénzlábat országgyűlésen kívül 
változtatni nem szabad. 

c) A h a r m i n c z a d o t illetőleg: az 1622: XIV, 1625: XXXIII, 1647: LXXXVIII, s az 1723: 
XIII t. czikkek igazolják hogy ennek szabályozása országgyűlés elibe tartozott, s jövedelme az országos 
kincstárba volt szolgáltatandó. 

d) A k o r o n a - j ó s z á g o k a t illetőleg az 1608 : XXII, a. c. azt igazolja, miszerint az ily jószá
gok elidegenítése a vevő pénzének elvesztése terhe alatt van megtiltva. Az 1791: VII t. ez. pedig azt iga
zolja, miszerint mind a kormány, mind a gr. Schönborn család a törvény ezen rendeletét körültekintő óva
tossággal respectálta, midőn a csajkások kerülete s a munkácsi uradalom felett csere-alkuba bocsátkozott. 

Az adót illetőleg, ennek azon része, mely házi-adó czim alatt az egyes megyék és városok igazga
tási költségeit fedezte, elannyira önálló valami volt honunkban, nem csak az örökös tartományok, de még 
saját országgyűlésünk irányában is, hogy ezt minden megye különféle, de okadatolt szükségéhez képest 
helyhatósági jogánál fogva maga határozta, vetette ki és szedette be a magyar királyi helytartótanács 
ellenörködése mellett. 

A h a d i a d ó t illetőleg már fenntebb az 1791: XIX s az 1827: IV t. czikk alapján kimutattam, 
hogy ennek megajánlása az országgyűlés hatáskörébe tartozott. Itt csak azt adom hozzá, hogy a nemzet 
oly előrelátókig gondoskodott e joga épségben tartásáról és biztosításáról, miszerint azon esetre, ha még is 
a fejedelem avvagy a kormánynak önkénye, mellőzve az országgyűlést, önkényes utón kisérlené meg az 
adókivetést és behajtást, ez esetben az 1504: I. t. czikk az önkénytes fizetőket büntetés alá vonandók-
nak rendeli, — míg az 1827: VI t. czikk arról tesz bizonyságot, hogy maga I Ferencz is ez elvet szentesi
tette, midőn az 1812-töl 1825-ig országgyűlésen kivül kivetett adó restantiák elengedéséhez hozzájárult. 

Ezekből azt hiszem eléggé kitűnik, hogy Magyarország had és pénzügye 1848 előtt is külön ós füg
getlenül állott az osztráktól és hogy a nemzet mind a mellett elég méltányos és lovagias tudott lenni dy-
nastiája irányában, ezt mind a Mária Therézia alatti korszak, mind a franczia háború véres küzdelmei 
eléggé tanúsítják. 

A mythologia mondása szerint hajdan Prometheus azért, mert az eget tüzétől meglopta, bűnhődé
sül lelánczolva sasok martalékának lön kitéve. Mi az égi tüzet, a szabadságot, döntő befolyásunk által már 
kétszer (1848-ban és most) szerzettük meg az örökös tartományok számára, s jó szomszédaink mit szántak 
ezért nekünk jutalmul ? hogy megfosztva pénz és hadügyünk kezelésétől, mint Prometheus lakoljunk. 

De ugyan mi is kívántatná meg velünk az összeolvadást ? talán az a gyögyörü gazdálkodás, mely 
12 év óta e status csontját s velejét emészti, mely most éli a XV Lajos időszakát, Law papírpénz özönével; 
Fleury és Necker pénzügyi mesterfogásaival. 

Én nem tudom, mennyiben igazolja magát s valósul azon axióma, hogy hasonló okok mindig ugyan
azon eredményeket szülik. Azonban, hogy az osztrák fmancia nem csak jelenlegi rósz állásáért, hanem kü
lönösen megszokott önkényü, minden, a nemzetnek tartozott felelősség nélküli rendszeréért is, hogy valami 
oly brillians és bájoló képet nem mutat, hogy beleszeressünk, s vele összeházasodjunk, azt magamis érzem. 
(Derültség!) Ez esetben félnék, hogy ugy járnánk, mint az egyszeri ember, ki mig az előtte lévő széna
vontatóból kötelet eresztett, addig szomszédja lova háta mögött minden kötelét fölfalta, s utoljára azon 
vette magát észre a szegény ember, hogy kötele sem volt szénája is elfogyott. 

Hiszen saját hazánk anyagi állapota is annyira sinli ez önkéntes gazdálkodás dulásait, hogy hosszú 
pihenésre, üdülésre lesz szükségünk. A mezőgazdaság, az állam ezen tápláló emlője, egyenes és közvetett 
adók, dohány-monopólium, s a roszakaratu kontárkodásnak minden kinzó eszközei folytán a merre csak a 
szem ellát mindenütt lenyűgözve, kifosztva s tönkretéve, elannyira, hogy ezen terhek megszüntetése után 
még egy gazdasági hitelbank egyenes és közvetlen segélyére lesz szüksége (Helyes!). 

Erdélyt ki ne kívánná vaskarokkal közelebb fűzni hozzánk egy nagyvárad-kolozsvár-brassói vasút
vonal által. 

így Fiumét hasonlóképen mely mintegy ara, elmerengve a tenger habjain, várja jegyesét, Magyar
országot. 

Képv. ház. napL I. köt. 4:1 
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Mit szóljak ama rakonezátlan, s talán épen ezért legmagyarabb folyó, a Tisza szabályozásáról? 
Ennek országos segélyben részesítése országos érdek, országos föladat. Az egyes társulatok megtették 
hazafiasán kötelességüket, azonban ott, hol a magánosok ereje elégtelen, a mint országos az érdek, ugy 
országos segélyben is kell részesíteni. 

Azonban nem fűzöm az országgyűlés e téreni föladatát tovább, ezek oly házi dolgok, melyek ma
guktól megjőnek, és vigan uj életre fejlenek, ha a föbaj, alkotmányunk hatályon kívüli állapota el lesz 
hárítva. 

Meg vagyok győződve hogy az igazság előbb utóbb kivívja győzelmét, a XIX század második fele 
helyre iparkodik hozni azt, mely ellen első felében vétkezett. Elsöfelében kormányokat látunk egyesülni 
a nép érdekei, a szabadság elnyomására, a mint ezt a szent szövetség története, Lengyelország vég feloszla 
tása, s a nápolyi és spanyolországi 182°/1-ki expeditiók mutatják. Ellenben második felében arra látunk 
kormányokat egyesülve, hogy az emberiség érdeke, a polgári szabadság terheitől feloldoztassák, amin t ezt 
a keleti háború folytán a szentszövetség szétrobbantása; a törökhoni keresztények sorsáérti közbenjárása a 
nyugoti hatalmaknak ; — az olasz ügyeket mellőzve — Szerbia, Moldva s Valachia uj helyzete igazolják; 
mely utóbbinak quasi függetlenitésével a török s uzerenítás alól," ugy van bizonyos szomszéd kormány, 
mint atyukszemes lábú ember, — nem csak az fáj ha reá hágnak, hanem az is ha csak mellé hágnak. 

Azonban engem, valamint az osztrák kormány 12 évi, s e mai napig súlyosan éreztetett politikája 
nem csüggesztett el azon hitemben, hogy e nemzet visszanyeri független önkormányzatát, s a paragraphus 
világ, ugy a lleichsrath csak mint éjjeli lidérczek, mint futó fellegek vonulnak el felettünk, ugy más rész
ről Európa helyzete sem ragad tulhajtásra. 

Annálfogva mindenek felett a kölcsönös bizalom helyreállítását óhajtván, ennek feltételeit aszerint, 
a mint Deák Ferencz nagy hazánkfia előadta , elfogadom, s indítványához pontonkint hozzájárulva, azt 
mind lényegében mind alakjában pártolom. (Éljen !) 

Bárczay Albert: Tisztelt ház! Üdvözlöm, szivem mélyéből üdvözlöm e tért — mely már a jelen-
országgyűlés folyama alatt is fejünk felett lesújtott csapások, nagyszerű pótolhatatlan veszteségek után — 
valahára előttünk megnyilt, — oly czélból, hogy ezen, a választóink millióinak nevében az összes magyar 
haza és az egész müveit Európa előtt hatályosan felszólalhassunk. Fájdalmas az első fölszólalásunk uraim! s 
talán méltán feljaj dulásnak nevezhetnök azt! mert valóban óriási lelki erő kivántatek meg mindazon 
fájdalmas érzelmek és kinos lelki gyötrelmek elfojtására, — a melyeket a minden szentet, szépet, üdvöst 
és jót dúló fergetegként egyiránt leromboló — de már az enyészet sírjába sülyedt — 12 év kebleinkben ger
jesztett s a mely kebleinket a gátak közé szorította — s a dühöngő szélvész által felbőszített tenger hullá
mainak rohamához hasonló kitöréssel fenyegette. 

Nem czélom nekem uraim a tisztelt ház becses figyelmét azoknak elsorolásával igénybe venni, hogy 
mikép tereitettünk mi le 1848 után az alkotmányosság szentélyéről; mert hiszen az fájdalmas köztudo
másra van mindnyájunknak. — Nem is szándékom mindazon égbekiáltó események elmondásába avatkozni 
a melyeknek azon végzetteljes időtől óta tanúivá lenni kénytelenittettünk; — hiszen oly dicső képét állitá 
fel annak a tegnapi ülésünkben a többi jeles szónokainkon kivül kitünőleg az ékesen szóló képviselő tár
sunk Bartal Gryörgy, hogy azoknak ecseteléséhez gyenge tollammal az elmondottak után hozzá fogni a 
legnagyobb merészségnek tartanám. — Egyébiránt oly nagyszerűen borzasztók azok uraim, hogy azoknak 
emléke az öröklét ércztábláján az utókor számára is — vérbetükkel lesznek az idők végzetéig bejegyezve, 
s a melyeknek hü előadására emberi tehetség mig nem született, — elsorolásán pedig nem óraperczek 
hanem hetek, söt hónapok kellenének. Épen azért is e jelen körülmények között a mindenekfelett drága 
időnket erre vesztegetni bűnnek tartanám. Annyit mindenesetre elegendőnek tartok helyzetünk abnor-
misságára nézve megemlíteni, hogy az alatt , míg mi itt az Ö Felsége által az octob. 20-ki és jan. 16-ki 
pátenseiben visszaállíttatni igért alkotmányunk érdekében tanácskozunk: azalatt a gyám- és védelem nél
kül otthon maradt családjaink a törvénytelen adó erőszakos behajtása tekintetéből felsőbb parancsolatok 
következtében fegyveres erőszak zaklatásainak vannak kitétetve. És midőn egyrészről azon pátensekben ősi 
alkotmányunk teljes tökéletes visszaállítása igértetik, más részről alkotmányunk teljes, tökéletes megta
gadása tettleg és erőhatalommal végrehajtatik. — Elmondhatjuk erre uraim a nagy gr. Széchenyi Istvá
nunknak azon szavait, a melyekkel a magyar Aeademiához Döblingből intézett levelét megkezdi, t. i. „a 
legczifrább szavaknak sincs hitele ott, a hol a tények ellenkezőt bizonyítanak." 

Kötelességérzetböl vagyok bátor tehát én is e tények ellen felszólalni; s igénytelen szavaim által 
legalább egy porszemmel járulni ezen nagyszerű védbástya fölépítéséhez, melyet az ország gyűlése az ab-
solutismus rémuralmának rohamai ellen az alkotmányos szabadság védelmére a szőnyegen levő fölszóla-
lásban fölállítani törekszik; — s amidőn a napirenden lévő indítvány fölötti véleményemet kijelentendem— 
épen úgy mint az inditványozó nagy hazafi az általam mélyen tisztelt Deák F erencz, a legjobb barátom
nak — lelkismeretemnek sugallatát fogom követni. 

Megvallom, hogy örömérzettel fogul el kebelem, amidőn látom, hogy itt e tanácskozási teremben, 
a hol hazánk közvéleményének képviselői sereglettek egybe — a formakérdéseket kivéve — lényeges vé
leménykülönbség nincs, (Helyes! Ugy van!) s a midőn tapasztalom, hogy parlamentünk fény csillagától a 
nagy Deák Ferencztöl kezdve (Éljen!) valamennyi jeles, kitűnő és lelkes szónokaink csak a fölött vetélked
nek, hogy miképen állitsák fényesebben, nagyobbszerüen és meghatóbban elő mindazon tényeket és igaz-
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ságokat, a melyeket e széles hazában senki sem von kétségbe, a melyekre én is teljes meggyőződésemből 
ünnepélyesen kimondom, hogy én azokat hiszem és vallom. — Az ilyen hazának, a melynek fiai ily töké
letes egyetértésben egy testté és lélekké összeforrva intézkednek a haza sorsa fölött — elveszni nem sza
bad — nem lehet — az ilyen hazának élni kell — az ilyen haza élni fog!!! Óhajtottam volna tisztelt ház, 
hogy a szőnyegen levő indítvány úgy tétetett volna le a ház asztalára, a mintáz elmondatott. Mert miután 
az 3rész?e osztatott az igen tisztelt, indítványozó által, szinte 3 részre osztva lett volna tárgyalandó is. 
Mindamellett tehát, hogy az egész indítvány egy kész fölirási javaslat formában terjesztetett a tisztelt 
ház elé, én mégis kénytelen avagyok ahhoz csak ágy — amint az eredetileg tétetett — t. i. 3részre osztva 
szólani. 

Az 1-ső rész magában foglalja fölszólalasunk tárgyát. 
A 2-ik azon kérdést taglalja — kihez tétessék a fölszólalás. 
A 3-ik pedig azon formáról szól — a melybe öntendö lenne a fölszólalás. 
A mi az indítvány 1-sörészét illeti, s amelyben az egész közjogi állapotunk, — s az abból önkényt 

következő minden óhajtásaink, jogos követeléseink adatnak elő, — az oly nagyszerűen — tökéletesen és 
művészileg fejti ki e fölszólalasunk tárgyát, — hogy én azt teljes meggyőződésemből átalánosan elfogadom 
és magaméva teszem; —• a részletes tárgyalás alkalmával majdan bővebben kifejtendő mindazon módosí
tások és pótló pontokkal együtt, a melyeket igen tisztelt képviselőtársunk Tisza Kálmán elmondott. 

A mi a 2-ik kérdést illeti; hogy t. i. kihez intéztessék fölszólalasunk? ~— Már ebben — bocsánat — 
a mélyen tisztelt indítványozóval egy véleményben nem lehetek. — Mert habár Ferencz József ö Felsége 
nem csak mi általunk, hanem az egész Európa által elismertetik is osztrák császárnak, hanem azt még Ö 
Felsége maga sem fogja kétségbe vonhatni, hogy miután 0 sz. István koronájával megkoronázva nincs, 
még jelenleg nem alkotmányos törvényes magyar király. (Ugyvan!) Azt sem vonhatja kétségbe senkisem, 
hogy Ö Felsége az 1790 évi 3-ik czikk azon rendeletének, (Halljuk!) miszerint a trónörökös a trónváltozás 
esetében már a trónra lépés előtt is köteles hazai törvényeink értelmében eljárni — még eddig szintén ele
getnem tett. — így mind addig, — mig O Felsége törvényeink értelmében tettleg alkotmányos térre nem 
lép — s hozzánk alkotmányos módon nem szól, — mi országgyülésileg hozzá fel nem írhatunk. 

A mi végre a 3-ik kérdést illeti: hogy t. i. mily formába öntessék jelen fölszólalasunk ? ebbe sem 
oszthatom az indítványozó véleményét, mert az ezen kérdésre adandó felelet --- már magából az 1-ső és 
2 ik kérdés megfejtéséből önkényt következik. — Miután ugyanis e jelen országgyűlés Erdély, Horváth, 
Tótországok — Fiume és a határőrvidék meghívása nélkül tökéletesen törvényszerüleg kiegészített ország
gyűlésnek nem tekinthető, — nagyon természetes, hogy sem törvényeket nem alkothat, sem törvényekkel 
egyenlő horderejű és egyébnek nem tekinthető cselekvényekbe jogosan nembocsátkozhatik (Halljuk!).— 
Hogy pedig a törvényhozásra egybegyűlt országgyűlésnek fejedelméhez intézett válasz-fölirása a törvény
hozás legelső lépése — ugy hiszem, — hogy senki sem fogja kétségbe vonhatni. Ezeknél fogva: Miután 
jelenleg még sem oly törvényesen megkoronázott alkotmányos kivályunk nincsen, — a kihez fölírást in
tézhetnénk, sem oly törvényes kellékekkel és közlegekkel nem birunk, hogy jogosan fölírást tehessünk, — 
nincs más módunk az indítványban kifejtett — s Tisza Kálmán módosításával kiegészítendő fölszólalasunk 
fogalmazására — illetőleg formulázására — mint egy országgyűlési határozat. (Zaj, oszlás). 

Elnök: Holnap délelőtt 10-órakor az ülés folytattatni fog. 
Ezzel a mai ülés d. u. l3/4 órakor feloszlott. 

XXV. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
1 8 6 1 . május 18-kán, d. e. 10 órakor. 

Elnök: Az ülés megnyittatik. A jegyzőkönyvet Osengeri Imre jegyző úr fogja vezetni. A szólókat 
ugyanazok jegyzendik fel, kik tegnap jegyezték. A tegnapi jegyzőkönyv fog mindenek előtt meg hitelesíttetni. 

Keglevich Béla gr. jegyző felolvasván a tegnapi ülés jegyzökönyvét, ez minden észrevétel nélkül hi
telesíttetett. 

Elnök : Az időközben beérkezett iratokról van szerencsém jelentést tenni. — Borsodmegye közön
sége háláját és forró köszönetét nyilvánítja a képviselőház előtt azon áldozatos nemes gondoskodásért, 
melylyel nagy polgártársunk és testvérünk Palóczy László végtisztességét nemzeti önérzetünket erősbitő 
gyászünnepélylyé emelte. (Tudomásul vétetik.) Kővár vidéke közönsége mólyen érzett fájdalmát tudatja 
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a képviselő házzal Teleki László gr. képviselő halála fölött. Hasonlókép Makó városa közönsége is e gyászos 
eseményből eredő fájdalmas érzetét tudatja a képviselőházzal, és azon határozatát, mely szerint hatóságilag 
két heti gyászt visel. — Szegedvárosa közönsége szintén hasonló érzelmeit közli a tisztelt képviselőházzal, a 
boldogult képviselő halálának emlékét jegyzőkönyvbe iktatta, Szeged egyik ntczáját nevéről nevezte el, skéri 
a képviselőházat, hogy a dicsőültnek eszméit— végrendelet gyanánt tekintve — valósítani törekedj ék, Szeged 
népére e részben mindenkor bizton számithatván ; (Zajos tetszés-nyilatkozatok). Tordamegye állandó bizott
mánya hozzám intézett levelében a tisztelt képviselőházhoz intézett föliratát terjeszti elő, melyben az, az Er
délynek Mao-yarországgali egyesítése iránti törvényeknek mielőbbi foganatosítását, ugy szintén követeinek a 
magyar országgyűlésre leendő meghivatásának eszközlését kérvén, legvégül azon kérést terjeszti a tisztelt 
képviselőház elé, miszerint román atyánkfiai összes és átalános kívánságuk s innen kifolyó teljes megnyugtatá
suk érdekében a közös országgyűlésen külön törvényczikkelyekben nyilvánítsa ki azt, hogy e haza minden 
nemzetei — s igy a román nemzet is — egyenlő polgári jogokkal bírnak, (átalános zajos helyeslés) akülön 
nemzetiségek nyelvkérdései külön törvények által biztosíttassanak, s végre hogy azon törvények hazánk 
törvényei között más, — jelesen a román nemzetre nézve sérelmesek, név szerint töröltessenek el. (Helyes!) 
Az erdélyi hatóságok részéről több hasonló értelmű levelek érkezvén, azokat a tisztelt ház a tüzetes tár
gyalás előtt kinyomatni s a tagok közt kiosztatni rendelte; úgy hiszem, hogy e föliratra nézve is az lenne 
elhatározandó. (Helyes !) 

Makóvárosa közönsége a törvénytelen adóknak katonai erővel eszközlésbe vétetni szándoklott be
hajtása ellenében orvoslásért könyörög Több hasonló kérvénynyel együtt az adóügy tüzetes tárgyalásá
nál figyelembe lesz veendő. —• Lubló kerületének számos választói fájdalmasan értesülvén, hogy képvise
lőjük Tizedy Miklós megválasztása ellen beadott kérvényük elkésvén, többé figyelembe nem vétetett, ira
taikat visszaküldetni kérik. Miután ama folyamodás nem vétethetett figyelembe, az illető hatóság utján 
talán visszaküldethetik. (Helyes!) Most következik a napi rendre kitűzött tanácskozás folytatása. Tessék — 
jegyző úr — a következő szólót fölszólitani. 

Lónyay Menyhért: Midőn azon kilátás nyílt meg az ország előtt hogy országgyűlésünk, még pedig 
az 1848-iki törvények alajsján összehívandó és igy a népválasztásból eredő országgyűlésünk leend, sok 
szép remények köttettek azon eredményekhez, melyeket az országgyűlés által kivinni sikerülend. 

Megvallom én nem tartozom azok közé, kik vérmes reményeket tápláltak és nagy eredményeket 
vártak, s az utóbbi napokban kifejlett körülmények mindinkább meggyőztek arról, hogy a jelen országgyű
lésünk által elérhető eredmények inkább erkölcsi hatásúak fognak lenni. 

De erkölcsi eredmény tekintetében nagy fontosságúnak hiszem jelen tanácskozásainkat; mert azon 
nevezetes történeti ténynek, melyet őseink századokon át annyiszor következetesen, szóval, tettel és ha 
kellett, fegyverrel is érvényesítettek, melyet a jelen nemzedék a legsúlyosabb körülmények között magá
énak vallott, mely az utolsó hónapok alatt a nemzet minden lehető módon nyilvánuló meggyőződésévé 
kövesült, az országgyűlésnél fog az ország nevében határozott kifejezést adni, s ez más nem lehet, mint 
alkotmányunk és szentesitett törvényeinkhezi osztatlan, és szilárd ragaszkodás (Közhelyeslés!). 

De más fontos eredménye tanácskozásunknak az; hogy hazánk jogállapotáról az eszmék tisztán fog
nak állani benn a hazában, Ausztriában, és miután hála Istennek! a magyar kérdés Európa figyelmét ma
gára vonta, Ausztrián kivül is alkalom adatott ezen vitatás által megczáfolni mindazon rágalmakat, melyek 
ellenünk évtizedek óta szórattak, el fogja oszlatni azon álfogalmakat, melyek elleneink által annyiszor 
ismételtettek, hogy majdnem átalánossá váltak. 

Szabad legyen reménylnünk, hogy azon ünnepélyes nyilatkozatok, melyek itt általunk az ország s 
világ színe előtt az ország nevében tétetnek, az annyit szenvedett, s annyira félreismert nemzet barátainak 
számát neveljék, elleneiét kevesbítsék. 

Az álfogalmak, melyek ellenünk fölállittatnak, leginkább a következők. (Halljuk!) 
Magyarország Ausztriától minden áron el akar szakadni, valóságos subversiv és forradalmi politi

kát követ. Ezt el akarák hitetni mindenütt, hol Ausztriának fennállása, az európai sulyegyen egyik fölté
teleként tekintetik. Erre megingathatlan logikával s mindenütt a törvényekre és szerződésekre hivatkozva 
fényesen megfelelt nagy hazánkfia Deák Ferencz. Ismerje el, tartsa meg és tisztelje az uralkodó mindenek
ben szentesitett törvényeinket és alkotmányunkat : akkor a kétoldalú szerződés mindnyájunkra nézve kö
telező leend. — Mi most nem kívánunk többet, de viszont nem kívánhatunk kevesebbet. 

Midőn Európa minden államaiban a forradalmat és forradalmi irányt látjuk elterjedve, akkor csak 
két nemzet van, mely valóban monarchieus. —- Az angol uralkodó nyugodtan ül trónján, mig nemzete 
törvényeit szentül megtartja; a történet fényesen igazolá, hogy azt, ki Szent István koronájával törvényesen 
megkoronázva törvényeit és alkotmányát megtartá, és a koszorús költő e szavaival szólva: „a legelső 
magyar ember a király," mint ilyen, a magyar érdekek első védője és előmozdítója volt, a tisztelet és di
csőség osztatlan nyilvánítása környezé. 

Hogy e nemzet annyi törvénytörés, annyi méltatlan szenvedés után is a pragmatica sanctiora hi
vatkozik; mutatja, hogy nem subversiv, de monarchieus, sőt mondhatni, conservativ jellemű. Ily nemzettel 
jogai fölött alkudni nem lehet, de azokat egész épségükben elismerni kel l ; visszaköveteljük azokat egész 
épségükben, sőt a szomorú csalattatások után uj garantiákat kívánunk, ós lelni is fogunk, mikor ? az csak 
az idő kérdése. (Helyes! Ugy van!) 
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Ne csináljanak maguknak illusiót azon államférfiak, kik folytatni akarják más alakban azon rend
szert, mely százados alkotmányunkat és törvényeinket lerombolni igyekezvén, ezen romok fölött kivannak 
ópiteni az egységes Ausztriának ezen, egy háromszáz éves politikai aberrationak csalékony képét, mely 
mindannyiszor akkor hiúsult meg, midőn a sisiphusi munkában már a tetőpontot elérni vélek, akkor gör
dült alá a súlyos szikla; most ismét más alakban azonsükeretlen munkához akarnak kezdeni, most, midőn 
előre jósolni lehet, hogy ha a tető felé, népek szenvedésein, anyagi és szellemi romlásán keresztül felgör-
diteni lehet is, az oly sulylyal fog visszaesni, hogy őket, rendszerüket, az összes államot — meglehet a mi 
tetemes sérülésünkkel — széjjel zúzhatja, (Ugy van!) 

Nálunk a törvényhezi ragaszkodás mái* nem csak meggyőződés, de hitté vált, s meggyőződhetnének 
a hitterjedés történetéből, hogy ha egy időre az erőhatalom által el is lehet nyilvánosan némítani, és rej
tekekbe szorítani a hit vallomását, az első alkalommal százszoros erővel tör magának utat, és ugy a hitnek, 
mint a szabadságnak nincsen erősebb előmozdító eszköze, mint az elnyomatás. 

A másik álfogalom, melyet ellenünk terjesztettek, az: „hogy mi a más velünk lakó nemzetiségeket 
és a társországokat elnyomni és jogaiktól megfosztani akarjuk;" — erre nézve a dolog törvényes és gya
korlati állását, a testvéries szellemet mely nálunk létezik, DeákFerencz és utána többen világosan kifejezek. 

A harmadik álfogalom, mely elleneinknek jó darabig kedvencz thémájuk volt, az: hogy mi egy feu-
dalismuson alajmlt aristocraticus államrendszert, minden néposztályok szabadságának és érdekeinek el
nyomásával szándékoznánk visszahozni, hogy az egész elégedetlenségnek a müveit osztály néhány tagja 
eszközlöje, hogy az egész mozgalom a társadalom felszínén van. Mily fényesen czáfolja meg octob. 20-ka 
óta az egész nemzet ezen gyanúsítást. — Igen is kilátásba tettek egy 1848-ki megyei és kormányzati rend
szert egy uj modorú országgyűlést; — szóval az 1848-diki állapotot. — Azt vélvén hogy a jogait önkényt 
megosztó nemesség és értelmiség fog kapni az alkalmon előbbi kizárólagos állásának visszafoglalásán. De 
csalódtak, mert nem volt kiváltságos osztály, mely szívesen és önkényt meg nem osztá a néppel a szabad
ságot. Nincs választási, és népképviseleti törvény Európában, monarchiában, mely szabadelvűbb lenne. 
De viszont nincs aristocratia, mely alkotmányosság és szabadság tekintetében inkább a néppel érezne, és 
nincs nép, mely irányában őszintébb bizalommal viseltetnék. Ezt fényesen igazolák az országgyűlési 
választások. 

A negyedik álfogalom, melylyel vádolnak az: „hogy mi háládatlanok nem ismerjük el, mindazon 
anyagi jótéteményeket, melyekkel bennünket az egységes kormány már eddig tetézett, nem látjuk be azon 
jólétet, mely reánk nézve anyagi és pénzügyi tekintetben az Ausztriába beolvadásból következnék és külö
nösen: hogy Magyarországnak törvényes különállása és a personalis unió létesítése Ausztria anyagi és 
pénzügyi érdekeivel össze egyezhetlen levén, Magyarország beolvasztása Ausztria életkérdése. 

Engedje meg a tisztelt ház, hogy ezen utóbbi álfogalmak visszautasítására és gyengítésére vonat
kozó nézeteimet előadhassam (Halljuk! Halljuk!), s habár fontos kérdéseink anyagi részének fejtegetése 
talán kissé hosszasabb, s már a tárgy természeténél fogva is unalmasabb lenne, előre is a tisztelt ház figyel
mét bátor vagyok kikérni. 

Nemzetünk jellemében fekszik ugyan bizonyos közönyösség anyagi érdekei előmozdítása iránt, de 
nem is csoda, ha a múlt időkben arra kevés hajlam és ösztön mutatkozott! — Mint politikai ugy anyagi 
életünk az osztrák állammali vegyes házasságnál fogva örökös zsibbadásban tartva a legerélyesebb igye
kezetet is kifárasztá és tétlenségre kárhoztatá. 

Első volt a nagy Széchenyi, ki belátva szellemi hátramaradásunkat bátor s fáradhatlan hazafiúi lel
kével fölfogva anyagi érdekeink előmozdításának fontosságát, élete egyik legnemesebb föladatául tüze ki 
ezen czélra munkálni és igaz, mert ugy vagyok meggyőződve, hogy az annyi természetes előnyökkel meg
áldott haza oly sok kincset re j t , mely természetszerűleg kifejlődve népünk minden osztályait vagyonossá 
és így függetlenné teheti. Mint magánosoknál ugy a nemzeteknél is a vagyonosság szüli a függetlenségi 
érzetet, ez pedig első alapföltétele a szabadság megszilárdulásának. 

A volt rendszer nagymesterének fogásai közé tartozott elhitetni az uralkodóval, és a müveit világ
gal, hogy rendszere fölvirágzást hozott a nézete szerént hátra maradt barbár Magyarországra is. 

Ezen, az álfogalmak terjesztésére szánt előadásokban mind azt egyenesen ignorálták, mi a múlt 
idők fáradalmas teremtménye volt s az 1848-diki törvények által eszközölt szabad föld és szabad munka 
gyümölcseit is saját művöknek álliták. 

Elfeledték, hogy anyagi hátramaradásunk egyik oka volt épen azon több százados harcz a török 
ellen, mely ha nemzetünk által nem vitetik, egyenesen Ausztriát érte volna, — de leginkább oka volt az 
osztrák államférfiak félszeg rendszere, mely szerint a magyar birodalmat mindig mint mostoha gyerme
ket, mint coloniát tekintek, hol az anyagi felvirágzást kitelhetőleg akadályozni, — kivéve a József császár 
korszakát, — politikai elv volf, azért hogy a független érzetü ország kellőleg meg ne erősödhessék; hogy 
könnyebben hajtható legyen. — A bécsi kormány ezen iránya azon stereotyppé vált okoskodásból vette ere
detét : miért tegyen a fejedelem oly ország fölvirágzására, mely törvényes külön állásánál fogva maga 
szavazza meg adóját, és melyre egyenesen adósságot csinálni törvény szerint nem lehetett? 

Tehát ha arról vádolják hazánkat, hogy anyagilag hátramaradt, annak a Bécsből tett akadályok 
voltak föokai (Helyeslés !). —• Nem onnét ellenzék-e a régi országgyűlések törekvését az örök váltság, 
ősiség eltörlése, közlekedéseink előmozdítása, a hitelviszonyok rendezése és hitelintézetek felállítása iránt? 

Képv. Láz napi. I. köt. 42 
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Nem onnét hátráltaták-e 1844-ben azon országos pénztár adó utjáni megalapítását, melyből az anyagi érde
kek lettek volna elömozditandók ? — Ugyanakkor Bécsben szenvedett hajótörést a fölbbirtoki hitelintézet, 
mely fóldmivelésünknek oly nagy lendületet adhatott volna. — És a gyorsan bevégzett 1848-diki pozsonyi 
országgyűlés nem gondoskodott-e mindazon kellékekről, melyek az anyagi jobblét gyors felvirágzását él
ni aradhatlanul eszközlik ! — a szabadmunka, a szabad föld, földbirtoki hitelintézet, a vasutak építése az 
1848-diki törvényekben mind bennfoglaltatnak. 

És mi volt az annyira magasztalt 12 évi korszaknak anyagi szempontbóli eredménye? 
A véres háború bevégzése után, midőn a haza minden népei kimerülve voltak, midőn a hűbéri vi

szonyok megszüntetése után munkás kéz hiánya a földmivelést zsibbasztá, az úgyis annyira szegény 
országban egyszerre 64 millió forgalmi jegy megsemmisítése által mennyi fáradság és munka eredménye 
lett semmivé! — Ily nyomott viszonyok közt a rendszer emberei egyszerre kíméletlenül hozták be és egész 
mértékben mind azon súlyos egyenes és közvetett adó-nemeket, melyek Ausztriában már századokon át 
megszokott terhek voltak. — A földbirtokosok csak évek után kapták az úrbéri kárpótlást hosszadalmas 
eljárás mellett oly kötvényekben, melyek mindig tetemesen névbeli értékük alatt állottak és állanak. Min
den jogi fogalom kíméletlenül elszaggatva egy idegen, senki által nem ismert, viszonyainkhoz nem illő 
polgári törvénykönyv reánk erőltetve. A súlyos és egyenetlenül s igazságtalanul kivetett országos adók 
mellett, mindennemű országos és községi pótlékokkal, a kényszeritöleg behozott — úgynevezett önkén y-
tes kölcsön és hozzá az agio örökös ingadozása, mely az ipar és kereskedés biztos felvirágzását, a magán és 
közhitel megszilárdulását, lehetetlenné teszi; és e mellett a súlyos adók, a passiv külkereskedés, a kül
földön levő állam- és értékpapírok kamataira kiküldött sok milliók az örökös pénzügyi deficit fedezésére 
tett minden alakú kölcsönök, a nemzetnél a tőkék szaporodását lehetleniték. 

A múlt korszak tekintetre méltó eredménye közé számitható a közbenső vámsorompók megszünte
tése és több vasút engedményezése, melyeknek fóldmivelésünkre való üdvös hatása tagadhatlan. 

De a vámviszonyokat illetőleg is a német vámszövetséggel kötött szerződéseknél hazánk érdekei és 
viszonyai tekintetbe sem vétettek; például midőn Ausztria részéről a német érdekeknek minden lehető ked
vezmény adatott, a földművelési termények s különösen a bor kivitelére nézve semmi kedvezmény sem 
eszközöltetett egy oly államban, melynek passiv kereskedésénél fogva végtelen súlyt kellett volna helyezni 
ily nevezetes kiviteli czikké válható terményre. 

A vasutvállalatok már 1848 előtt keletkeztek, s bizton el lehet mondani, számosan keletkeztek 
volna nélkülök is s bizonyára az ország érdekeire nézve sokkal kedvezőbb engedményi föltételek mellett, 

Kedves kérkedési tárgyuk volt a Tisza szabályozása. 
Ezen nagyszerű vállalat még 1846-ban keletkezett s a misiker a rendszer alatt eszközöltetett, a ma

gán társulati munkásság eredménye volt, még pedig a rendszer által tett sokszerü zsibbasztó akadályok 
daczára, melyek ezen vállalatban is oly zavart okoztak, hogy abból csak idő folytával s nagy munkával 
bontakozhatik ki. 

Mily nehéz volt a legüdvösebb tárgyat is kivinni, azt sokszor magam is tapasztalam; egy idegen, 
hazánk viszonyaival ismeretlen, aziránt inkább ellen- mint rokonszenvet érező bureaueratiában oly szívós
ság van, mely a legedzettebb akaratot is zsibbasztani képes. Többek közt példája a néhány barátaimmal 
a magyar-föld-hitel-intézet fölállítása körül tett fáradozásaink sikeretlensége. 

Pedig lehet-e fontosabb föladat egy kitűnőleg földmivelő nemzet kormányán ülőkre nézve, mint 
megmenteni a birtokos osztályt az uzsora emésztő hatásától, a munkás gazdának rendelkezésére lehető ol
csó és nyugalmas kölcsön által módot nyújtani hasznos beruházásokra. 

Még szám nélküli tényeket idézhetnék, melyek által bizonyítható, hogy anyagi felvirágzásunkra 
mi sem történt. De még egy más álfogalmat is terjesztenek felölünk, miszerint a barbár Magyarország
ban a civilisatiót honositá meg a rendszer. 

Fogalmam szerint minden elöhaladott népnél a valódi civilisatió a következőkből ismerhető m eg : 
biztosított személy- és vagyonbátorság, rendes és igazságos törvénykezés, a nevelés és átalános művelődés 
és erkölcsiség elöhaladása, a vagyonosság emelkedése által. 

Már emberemlékezetre, vagy tán a tatár- és törökjárást kivéve, soha oly gyenge lábon nem állott 
az egyesek személy- és vagyonbátorsága. Az ostromállapot alatt az egyéni szabadság minden biztosítékai 
megszűntek. Hires volt az igaz a magyar perlekedési rendszer lassúsága, de csak az ősiségi perekben, a 
váltó és szóbeli perek gyorsan lejártak. Az ide átplántált igazságkiszolgáltatás mily bizonytalan, mennyire 
a bíró önkényétől függő, hoszadalmas és költséges volt, azt tapasztaltuk mindnyájan. 

A nevelés — és különösen a népnevelés — előmozdítására misem történt, idegen nyelven, idegen 
tanárok, idegen kézi könyvek szerint a germanisálás czéljából tanítanak, s ha a népnevelés nem ment vissza, 
az egyes hitfelekezeteknek egyedüli érdeme. 

Hogy az átalános művelődés elöhaladása meg nem akadt, az irodalomnak, magánosok igyekezeté
nek és áldozatkészségének köszönhető. 

Vagyoni tekintetben előre nem, de igen is inkább hátramentünk. Az adó súlya alatt nem fejlőd
hetett ki kellőleg az 1848-ban fölszabadult fölclmivelés, birtokos osztályunk eladósodva s az uzsora által 
emésztve; a nép minden osztályai szükségeiket összeszorítva, a máskép hasznos beruházásra fordítandó 
összegeket nélkülözve, mondhatni, a súlyos adókat sok helyt a vágyóitoké rovására teljesíthetek. 
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Valamely állam közvagyonosságának legbiztosabb hévméröje az adóképesség ; hogy az adóképes
ség hazánkban évről évre fogyott, bizonyltja az, hogy p. o. 1849-diki közigazgatási évben az egész monar
chiában kényszerítő rendszabályokkal kellett 53 és egy fél millió forint adót behajtani, ez összegből a 
magyar birodalomra majdnem 40 millió esett. Az adóbehajtásra 1859-ben 147,650 katona és büntető-
küldött használtatott az egész monarchiában, ebből a magyar birodalomra esett 120,473. — Az exequált 
egyének száma (Halljuk!) volt 3,852,702, ebből a magyar birodalomra esett 2,879,903. — Megzálogositási 
esett fordultelő összesen 1,277,243, a magyar birodalomban 1,023,831. Oly birtok pedig, hol már maga 
a birtok tétetett zár alá összesen 25,251 volt, s ebből országunkra 18,439 esett. Azon országban, hol egy 
oly évben, midőn még az adónak törvényes szempontbólí megtagadása el nem terjedt, s valóban fizetési 
képtelenségből ennyi zálogolási, executionalis és sequestrationalis eset fordult elő, ezek az adóképesség 
megszűntének s igy az anyagi jobblét romlásának legvilágosabb jeleiül szolgálnak, ezen a nemzetek pénz
ügyi történetében hallatlan számok tagadhatlanul bizonyítják, hogy hazánk törvénytelen korszakában 
anyagilag is mennyi kárt szenvedett. — Áttérve a pénzügyi kérdésre : szomszédainknál azon törekvés 
félreismerhetlen, s azt minden erejükkel kivinni kívánják, hogy a magyar birodalomnak ne legyen külön 
pénzügye, az országgyűlés mondjon le adó- és ujonezszavazási jogáról, mindezekről egy közös birodalmi 
tanács intézkedjék, anélkül a monarchia fönállása nem is képzelhető sat. Ezen, a pragmatica sanctio és min
den sarkalatos törvényeinkbe ütküzö s reánk erőszakolandó kívánatnak ellenében azt állítom : 1. hogy 
ezt belenyugvásunkkal bár mely körülmények közé helyezendő országgyűlés által vagy a nélkül kivinni 
lehetetlen; — 2. hogy ez hazánk egyenes anyagi érdekei ellen is van; — 3. hogy az osztrák örökös tarto
mányok jól felfogott saját anyagi és szellemi érdekei ellen is lenne, s végre 4. hogy az osztrák pénzügyi 
kérdésnek más biztosabb és szerencsésebb megoldási módja is lenne. (Halljuk!) Az elsőre nézve nem nagy isme
rete kívántatik nemzetünk jellemének, hazánk történetének shazai törvényeinknek, hogy belássák az osztrák 
államférfiak azt, miszerint a törvényhozó testület lemondhasson valaha adó- megszavazási jogáról; lemond
jon jogáról : bárminő ügyeit saját törvényhozás által elintéztetni. Hazánkban a törvényekhezi ragaszkodás 
oly mély és oly határozott, oly átalános, hogy ezen annyi törvényeink által biztosított és az alkotmányos
ság első föfeltételét tevő jog nála még az országgyűlés mellőzésével megkísértendő eszköz bármelyike által 
is czélt érni lehetetlen, ámbár az indítványt tevő nagy fia hazánknak ezen tárgyra vonatkozó főbb terve
i t eke t oly fényesen kiemelé, hogy számtalan, az adó megszavazási jogra vonatkozó törvények közül csak 
a nevezetesebbeket megemlíthessem. Első Mátyás király csak hatalmas, nemzetetét dicsőséggel és fénynyel 
elárasztó fejedelem volt; és súlyos, de dicsőséges háborúi között keletkezett az 1471-diki 11-ik törvény-
czikk, mely igy szól : „Egyébiránt mi semmi adót vagy dijat, átalában a haza lakóitól, bármely ok miatt 
sem követerendünk, vagy mások által követeltethetünk azok akarata és beleegyezése nélkül." De ha a habs-
burgiház uralkodása alatt is, — József korát kivéve, — mindig az országgyűlés szavazta meg az adót, igy 
Vll-dik Károly király alatt 1715-ben a 8-dik törvényczikk 2-dik §-ában nyíltan mondja : „Segélyeknek, vagy 
szükséges adóknak tárgya az országgyűlésen összegyűlt karokkal és rendekkel tanácskozás alá veendő." 
Boldog emlékezetű II-dik Leopold király a törvénytelen József korszak után az 1790-diki 19 törvény czik-
kében biztosítja az országot ezen jog sérthetlenségéről, midőn mondja : „Arról teljesen biztosítani méltózta
tott ö cs. k. Felsége az ország rendéit, hogy bármi néven nevezendő segély, legyen az készpénz, termények
ből, vagy ujonczokbólálló, sem az ország karaitól és rendéitől, sem a nemtelenektől, királyi hatalom által 
országgyűlésen kivül nem fog követeltetni. — Az adó összege pedig mindenkor az országgyűlésen, egy or
szággyűléstől a más országgyűlésig fog meghatároztatni." Sőt a mostani uralkodó császár ö Felsége nagy
atyja I. Ferencz az 1802 I. törv. czikk, és az 1827-iki 3-dik t. czikkében minden utódaira nézve is kötelező
kig kimondá; V. Ferdinánd ö felsége pedig az 1848-ikV-dik és Vll-dik tör. czikkbenezen jogot ismét szente-
sité. De a kivetett adó nemekről is az országgyűlés rendelkezett mindenkor. Számos törvényczikkek ke
letkeztek mindezen tárgyakról; az 1405-iki 17-töl egész 1848-kig az álladalmi és koronái javakról, harmin-
czadról, mindennemű regálékról, azaz a királyi jövedelmekről, sat. melyeket tegnap Pap Mór képviselő
társunk egyenkint idézett. Az tagadhatlan tehát, hogy a törvény mellettünk szól, mellettünk a törvényes 
gyakorlat is. Hol a jog ily világos, hol annak betöltésétől függ magának a törvényhozásnak életereje, kép
zelni sem lehet, miszerint a pénzügyünk feletti szabad rendelkezésről valaha lemondhassunk. 

De másodszor hazánk nemcsak közjogi, de egyenes anyagi érdekei ellen is lenne : a bécsi birodalmi 
tanácsba beleolvadni, s az által gyakoroltatni az adó és az ujonczok megszavazási jogát. Nem akarok itt 
szólani a kérdés politikai oldaláról, kiviteli lehetetlenségét nem akarom fejtegetni, hogy ámbár nagy kisebbség
ben lennének ott a magyar tagok, és azoknak részvéte legbiztosabban zavarba hozná az összes monarchiát: mint 
azt t. barátom b. Eötvös oly remekül kifejté ; de szorítkozom egyedül a kérdés anyagi részére. (Halljuk!) 

Miután az anyagi érdek tagadhatlanul nagy fontosságú tényező mind a magánosak, mind a népek 
elhatározásánál, — e kérdésnél pedig szó van : Magyarország anyagi érdekének az osztrák tartományok 
anyagi érdekeibe való beolvasztásáról ; — szó van arról, hogy minden időkre egyesítsük anyagi jobblé
tünket az osztrák érdekekkel, sőt annak közös elintézésében bizonyos számbeli felsőséget s igy rendelkezési 
hatalmat adjunk — szomszédainknak ; há mellözhetlen jogi nehézségek nem volnának i s , bizonyára meg 
fognók fontolni szomszédaink anyagi tekintetbeni múltját, jelen állását, a jövő kilátásait és különösen azon 
biztosítékokat, melyeket egy biztosabb jövő tekintetében nyújtani képesek. 

Az osztrák pénzügy a múltban nem sok kedvező eredményeket mutatott . A jelen század elején a 
42* 
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sok pénz- és vóráldozatokon kivül egy háromszoros devalvatio súlya hazánk vagyoni állapotát mélyen 
megrongálá ; — a béke korszakában érdekeink előmozdítására semmi sem tétetett, söt saját igyekezetünk 
ezer akadályra talált ; a közelmiilt korszak a legszomorúbb képét mutatja a könnyelmű pénzkezelésnek, 
a minden nemzetgazdászati keresmények adók általi megemésztésének a folytonos deficiteknek s az agio 
megörökítésének. 

De ha a febr. 26-ki patensbeli alapokat tekintjük, nemcsak pénzügyünk, adózásunk, de kereskedési, 
közlekedési- és hitel-érdekeink is, — s így mindazon tényezők, melyek nemzetgazdászati felvirágzásunkra 
befolyással lehetnek, a bécsi birodalmitanács kezeibe tétetnének le, s azon bécsi befolyás által szabályoz-
tatnának, mely saját veszélye esetében ugyan mindig „perchara gens hungara"-nak tudott nevezni, de 
anyagi szempontból csak gyarmatnak tekintett, s mindig anyagi érdekeink árán; ezen kapcsolat valóban 
perchara volt és valószínűleg lesz ránk nézve, (ügy van ! Köztetszés.) 

Hazánk minden szerencsés fekvésénél, áldott földeinél fogva anyagilag csak akkor fog fölvirágoz
hatni, ha kellő tekintettel a pragmatica sanctio által vele egyesitett államok méltányos érdekére, épen a 
pragmatica sanctio értelmében az 1790. X. t.cz. és 1848. III. -t.czikknél fogva, anyagi és pénzügyi teendőit 
saját felelős kormánya fogja intézni, ha minden ezen téreni teendőket saját törvényhozása fogja elhatá
rozni. Ugy hiszem szomszédaink a Lajtán túl már kezdik belátni, hogy önkényt soha nem megyünk a bi
rodalmi tanácsba, ennélfogva még azt is merem állítani, hogy az osztrák örökös tartományok saját jól fel
fogott anyagi és szellemi érdekében nem fekhetik a magyar birodalomnak az egységes Ausztriába való 
beolvasztása. 

Engedje meg a t. ház, hogy türelmével visszaélve— ezt okokkal és számokkal igazolni igyekezzem. 
(Halljuk!) 

Ha arról meggyőződtek, hogy a magyar birodalom egyakarattal és mindenekfölött a törvényes ál
lapotot, a restitutio in integrumot, a pragmatica santio által föltételezett personalis uniót követeli, s ez 
nemcsak meggyőződéssé, de valóságos hitté vált, — igen természetes következménye, hogy az egyesítési 
eszme csak erőhatalommal és különösen egy oly nemzet irányában, mely a passiv ellentállásnak nagy 
mestere, — tetemes erőhatalomnak kifejtésével létesíthető ; —• sőt merem állítani : miután az ország saját 
erejét és lehető ellenei gyengeségét érezni kezdi, a közel múlt időben alkalmazott erőnél az erőltetett egye
sítés tetemesebbet igényelne. 

Hogy pedig ezen állítás való, meggyőződhettek a magánosak, a törvényhatóságok ; — és most az 
országgyűlés egyhangú nyilatkozatából. 

Ahhoz nem kell valami nagy bölcseség azt előre látni, hogy a monarchia egyik felében alkalma
zandó erőhatalom, azaz a fölelevenített absolutismus, a monarchia másik részében is — az ugy is csekély 
gyökerű alkotmányosságnak megsemmisítését eredményezendi. 

De a másik nagyszerű csalódás, mely pedig a börze embereinél (Halljuk!), az állampapírok birtoko
sainál — ugy látszik — elterjedve van, az, hogy a magyar birodalomnak kényszerítése nekik rózsákat fog 
teremni ; sokan a rövidlátó pénzemberek közöl, kik remegnek azért, hogy valahogy államkötvényeik jöve
delmei csökkenhetnének, — Magyarország ujoni leigázására és iga alatti tartására , hogy a mostan élve
zett jövedelmeket biztosítsák, — áldozatokat, tehát e czélra uj kölcsönt is adni készek lennének; mellőzve 
azt, hogy Magyarország kényszerítése — tehát az ostrom-állapot behozatala a legkedvezőbb jel volna az 
ausztriaellenes hatalmaknak, legalább az olasz kérdés megindítására, azaz hadizenetre. Tehát nem ismerik 
saját államuk történetét, mely tanúsítja, hogy Ausztria csak akkor volt erős, tekintélyes és hatalmas, mi
dőn Magyarországgal békében élt, s mindannyiszor létele is kérdésbe volt hozva, midőn hazánk törvényes 
önállóságát sérteni igyekezett. (Igaz !) 

Tehát pénzügyi tekintetben nem tanultak a múlt 12 év keserű tapasztalásaiból. 
Pedig hogy messzire ne menjünk, emlékezhetünk V. Ferdinánd ő Felsége szelíd és takarékos kor

mányzatának idejére, midőn még nem támadtak újra fel a beolvasztási eszmék, mily hallatlan virág
zásnak örvendett az állam pénzügye. Az állam összes bevételei 130—150 millió közt állottak, tehát fél
annyi volt mint a mostani rendes adó, — az állam 5 % kötvényei 110 és 120 közt pedig ezüst értékben 
adattak és vétettek, akkor nemhogy deficit lett volna, de 1836-tól 1843-ig 5-töl 10 millióig menő évi fölös
leg mutatkozott. Az első 7 év alatt 50 milliót haladott ezen fölösleg, azután egész 1847-ig az 58 millió de
ficitet, 73 millónyi vasutakba s más hasznos beruházásokba tett befektetések látszólagossá tevék. 

Az 1847-ben támadt olasz zavarok, az 1848. és 1849-ben folytatott véres belháborúk után, az igaz 
hogy az állam terhei körülbelől 200 millióval szaporodtak. Az 1848-ki deficit 58 % , az 1849-ki 135 % 
milliót , összesen 194 milliót tesz , és igy az 1848-ki júniusi 913 milliót tevő teher 1100 
millió körül lehetett. Ha ekkor a kormány élén állók, tisztelve a pragmatica sanctiót, a magyar bi
rodalom szentesitett törvényeit, a kibékítés nyugalmat és megnyugvást hozó útjára lépnek, megadva ha
zánknak azt, mi jogszerűn illeti, megadva a többi népeknek alkotmányos kivánataikat, a népek szeretetére 
és megelégedésére építik az állam és uralkodóház jövőjét : — ez esetben könnyű lett volna az előbbi álla
potra visszahozni a közigazgatás és hadsereg költségeit ; legfölebb a szaporodott teher kamatjaival növek
szik 10—12 millióval az állam kiadása, s igy az államháztartás egyensúlyának helyreállítására 160—165 
millió adó igényeltetett volna; ez esetben mily könnyen helyreáll a megingatott bizalom, megszűnik az 
agio! — Az államháztartásban az előbbi rend és egyensúly, a népek nagyobb terheltetése, több adósság 
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kötésének szüksége nélkül a monarchia megújult erőben, mint nagyhatalom régi fényében és tekintélyében 
helyreáll ; az anyagi jobblét, a népek megelégedése és az alkotmányosság megerősödése lett volna a népek 
rég megérdemlett osztályrészük. 

De a magyar birodalom beolvasztásának eszméje, ezen monarchia sorsát intéző államférfiak száza
dos traditionalismonomaniája, mely erősebb náluk mint az ész tanácsa, mint a sziv sugallata, mint az eskük 
és kétoldalú szerződések szentsége, megragadá ismét őket, a kezök közzé jö t t korlátlan hatalom széditö 
mámora elhomályositá itélötehetségüket, eltévesztek a századot melyben élnek , magukat a középkor 
népeket erővel amalgamisáló — szakában lenni képzelek, és mert csak erőhatalommal lehetett a nemzetre 
hatni, a politikai ábrándjuk létesítésére szolgáló eszközökül a két sereg, egyik a hivatalnokok, másik a 
hadseregnek nevelését kellett foganatba venni, — s miután súlyos, mindig nevelt adók mellett is folytonos 
rémitő alakban növekedett a deficit, kölcsön kölcsön után minden kecsegtetőbb alakban, sőt kényszerítve 
is létesíttetett, s nem számítva a tehermentesítési 500 milliót haladó államkötvényeket, majd harmadfél 
ezer millióra szaporodott államadóssággal áll jelenleg Ausztria. — Emellett eladattak az államvasutak, 
nagyrészt eladattak s elzálogosittattak az államjószágok, a múlt korszakban annyi gonddal gyűjtött nagy 
szerű államadóssági törlesztési alap elköltetett, a birodalom egyik legszebb királysága elveszett, a nélkül 
hogy a jövedelem aránylag az államterhekben osztozott volna, és a népeknek kelletén túl fizetett adóját 
is számítva, harmadfél ezer millió érték áldoztatott fel, s mindez miért ? hogy Magyarországnak beolvasz
tása Ausztriába ismét sikeretlenül megkísértessék ! 

Első tekintetre talán maguk a rendszer szerzői is kételkedni fognának, hogy ezen roppant összegbe 
került a monarchia népeinek sükernélküli mütételük. De hadd szóljanak a számok. (Halljuk!) 

Az 1848-ki idő előtt V. Ferdinánd Ö Felsége uralkodása alatt a rendes kiadások 1886-tól 1846-ig 
130 és 150 millió közt állottak ; még 1847-ben is, midőn már hadi készületek tétettek, az 158 milliónál 
több nem volt. Ha 1848 után helyreállván a béke, Magyarország régi jogaiba visszahelyeztetik és a többi 
népek is alkotmányos szabadságban részesítve, mindenütt helyreáll a nyugalom ; a közigazgatásban a ta
karékosság behozatik, a hadsereg előbbi békelábra állíttatik : ugy 160 millióval a rendes közös államadós
ságok fedeztetnek, ide nem számítva hazánk municipális igazgatási költségeit. — Tehát, mindezen adó
összeg, mely ezenfölül bevétetett, az uj egységes állam tervének kényszeritett kivitelére szükségelt 
nagy haderő és nagy hivatalnoksereg kedveért, vagy a tekintélyt vesztett állam védelmi eszközeiért vet
tetett ki. 

Mennyit tesz ezen túlfizetés, nem számitva az úrbéri kárpótlás és az úgynevezett országos pótlé
kok végett kiirt és behajtott összegeket, csak 1851-től bezárólag 1860-ig roppant, 887 millióra megy azon 
összeg, mely adó utján a régi adórendszer szerinti 160 millió évi adón fölül valójában bevétetett. 

Mennyire nevelte volna ezen, közel 900 milliót tevő összeg a földmivelést, ipart és kereskedést, 
mennyi uj vállalatok, hasznos beruházások és tőkék képzéséve szolgált volna; az átalános vagyonosság eme
lését nem képzelt mértékben előmozdította volna ha az a népek kezeiben marad. (Igaz! átalános he
lyeslés.) 

Ezen összeghez járul a szaporodott államadósságok összege. — Volt 1848-ki januárban, mint az ak
kori bécsi országgyűlésnek jelentetett: az állam összes adóssága 913 millió 872 ezer p. forint, 1849 végé
vel tehetett 1100 millió p. forintot; és most az államadóssági bizottmány jelentése szerint 1860-kiaprilban 
volt az úrbéri kárpótlási kötvényeken kívül 2339 millió o. forint; — hozzászámítva az ujabb kölcsönöket, 
a 200 millió lotteria és 35 millió legújabb kölcsönt, nem fogunk sokat hibázni, ha azt állítjuk, hogy 
1849-hez hasonlítva, Austria államadóssága 1400 millióval szaporodott. Ezenkívül elköltetett az 1848-ik 
előtt közel 200 millió értékű államadóssági törlesztési alap; az államvasutak eladattak, csak az 1848 előtt 
vasutakba tett beruházások 73 milliót haladtak; az eladott és elzálogosított államjószágok és bányák ér
téke is meghaladja a 120 milliót, ennélfogva, — ugy hiszem, számok mutatják, hogy harmadfélezer millió 
pengöforintnál többe került az egységes Austria eszméjének ideiglenes létesitése. (Derültség.) 

Tisztelt ház! talán sok unalmas számokat is idéztem, (Halljuk!) de a számoknak is van logikája 
(Igaz!) egy nagy német bölcs Göthe monda: „Man sagt die Zahlen regieren die Welt ; das ist aber gewiss, 
die Zahlen zeigen wiesie regiért wird." — És ebben igazsága volt. Ezen harmadfél ezer millió roppant ösz-
szegben a népek mennyi nélkülözése, mennyi megsemmisített gyümölcse a szorgalomnak, mennyi csirája 
millió család jövő anyagi jobblétének foglaltatik. Nem mutatják-e ezen számok, hogy hosszabb időre Au-
striába az absolutismust behozni lehetetlen. (Közhelyeslés.) 

Mondhatnák erre: Austriának háborúi készülete és egy rövid szerencsétlen háborúja volt egyrészt 
oka annak; igen! de ha Magyarország jogai élvezetében megelégedett, az állam anyagilag virágzó állapot
ban egy erős hatalom lett volna: bizonyára ellenei nem merik megtámadni, sőt egy erős, igazságos, elő
relátó politika mellett a leginkább nagyravágyó hatalmak is őrizkedtek volna Ausztriával ellenséges ál
lásba jöni, sőt bizonyára barátságát s támaszát keresik. 

És most, midőn Austria szövetséges nélkül külviszonyai zavart helyzetében az égető olasz kérdés 
elintézetlen, a németországi mozgalomtól környezve, midőn a keleti kérdés is mindinkább előtérbe vonul, 
roncsolt pénzügyével, zavart bel viszonyokkal, a többi népek alkotmányos és átalakulási korszakában — 
megkísértenék ismét azon eszmét létesíteni, melyért nem csak mi, de közvetve minden népei annyit szén 
védtek, és melynek létesitése a 12 évi próba után is sükeretlen maradt ? 

Képv. ház napi. I. köt. 4 3 
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De mit is nyernének ezen rendszabályok által ? kiábrándulhattak már azon álfogalomból, hogy ki-
merithetlen kincsek vannak hazánkban, melylyel a romlott fináneziát helyreállítani lehetne. — Igenis vég. 
telén kincseket rejt hazánk, — melyeket egy takarékos, előrelátó, minden anyagias szellemi érdekeket 
kifejteni igyekező kormány a nemzet felvirágzására kifejleszthetne, de ugy mint 1850-ben, ugy jelenben is 
egy anyagi erejében kimerült országból erővel, annyit, mennyi a rendszer újbóli életbeléptetésére szüksé
ges, kivenni alig lehet, az idézett adó-executiók, a vagyontalanság és fizetési képtelenségnek legvilágo
sabb jelei. 

Bátran mondhatjuk e szerint a Lajtán-tuliaknak, hogy az ö mind anyagi, mind szellemi jobblétük 
érdekei ellen lenne Magyarországnak a birodalmi tanácsba való erötetése, ezen az utón biztos nemcsak 
a devalvatio vagy reductio, de az átalános banquerott. (Közhelyeslés.) 

Végre azt merem állítani, hogy az állam pénzügyi és anyagi kérdésének megoldására van egy más 
és egyedül biztos át, és ez elérhető, ha a magyar birodalom a pragmatica sanctio alapján minden előbbi 
jogait visszanyerve és helyesen biztosítva az örökös tartományok törvényhozásával tökéletesen egyenlő 
lábra állítva, minden fontosabb anyagi kérdések fölött esetről esetre egyezkedhetik. 

A népek és népek közt — csak magán nagyravágyás és cselszövény ne szórja köztük a viszálkodás 
magvait, — könnyű megegyezést eszközölni; hiszen mind a szabadság és alkotmányosság, mind az anyagi 
jobblét érdekei és biztosítékai annyira ugyanazonosak, hogy a valódi békés együttlét és a közös érdekek 
nek a méltányosság szerinti szabályozására a biztos alapot föltalálni nehéz nem lehet. 

Ha szilárd és tartós kibékitést, a monarchia sülyedt tekintélyének helyreállítását, anyagi fölvirág
zását, az alkotmány megszilárdítását akarják a Lajtán túl, határozottan és végkép le kell mondaniok a fe-
lettünki felsőbbségi és uralkodási vágyakról. 

A magyar mindenek fölött szereti alkotmányát s tiszteli törvényeit, s már annyira megérdemelné. 
hogy azt békén élvezhesse, miszerint habár viszásnak látszik is, hogy azon terhek egy részét átvállalja, 
melyek ép az ö elnyomása végett köttettek; de ha már egyszer alkotmányos szabadsága és törvényes jo
gai nemcsak elismerve és visszaállítva, de kellőleg biztosítva lesznek, ugy hiszem: mind a vámegység 
megkötésében s annak minden következményeiben ugy az állam pénzügye újjáalakításának megkönnyíté
sében Ausztria igényei iránt méltányos fog lenni. 

Ezzel bevégezvén az indítványozott fölirat egyik pontjára nézve nézeteim kifejtését, engedje meg a 
tisztelt ház, hogy a formakérdésre vonatkozólag röviden nyilatkozzam. (Halljuk!) 

Az angoloknál egy tényt látunk alkotmányos kifejlödésök történetében következetesen ismételve.— 
Valahányszor a nemzetre nézve egy életkérdés előkerül, azonnal megszűnik minden párt, és a nemzet jo
gai vagy közös kérdései védelmében egy az akarat, egy az irány. — Ott a hazaszeretet és alkotmányosság 
érzete oly erős, hogy a nevezetes pillanatban minden mellékes érdek, minden személyes hiúság, minden 
személyes vélemény megszűnik a haza közös javának szent érzetében. 

Az angol nép boldog, boldog szigeti helyzeténél fogva, mely által integritása biztosítva van; bol 
dog, mert legdrágább kincsét, nemzetiségét, alkotmányát nem féltheti. Az minden kérdésen fölül meg
szilárdult; boldog, mert náluk oly kérdések, melyek által egész jövője koczkára tétetnék, igen ritkán for
dulnak elö. 

Ellenben nálunk a legdrágább kincsünk, állami integritásunk, alkotmányos szabadságunk, minden 
lépten veszélyben forog, most is mind ez kérdésbe hozva, valójában egy szilárdul kitartó de óvatos és egy
séges eljárás menthet meg a veszélytől. (Helyeslés.) 

Ugyan ezen érzetet láttuk az utolsó években is, különösen october 20-tól fogva hazánkban nyil
vánulni, ugyanazon érzet hat itt mindnyájunkra át, elvben mind egyetértünk, s hiszem, hogyha a mostani 
formákérdésen túl leszünk, mindaddig, mig életkérdéseink teljesen biztosítva nem lesznek, egység és 
együttartás fogja jellemezni eljárásainkat; mert az egység ad erőt, erőre pedig hazánknak végtelen szük
sége van. (Közhelyeslés.) A formakérdésnóli elhatározás reám nézve könnyű. 

Miután előttem a legdrágább kincs nemzetiségünk, — s annak érdekei végett minden áldozatot 
hozni kész lennék és annak érdekei óvatosságot kivannak ; miután én egy régi határaiban megerősödött 
nagy Magyarországot kívánok, melyet nem az egy vagy más irányban fejlődhető külpolitikai conjecturák, 
de a históriai jog határozza meg, melyet leginkább saját erőnkre támaszkodó eljárással lehet kivinni; 
miután én alkotmányosságunk visszafoglalására, kifejlesztésére és megerősödésére hasonló eljárást tartok 
czélhoz vezetőnek; miután épen a föliratban találom a törvényesség és törvényes gyakorlat minden kellé
keit s az ellenkezőről még senki sem tudott meggyőzni; miután szerencsésnek érzem magamat hazánk 
azon nagyfériia nézetét oszthatni, ki mély belátása és rendithetlen hazaszeretete által hazánk jövőjére 
befolyással lenni mindenek fölött hivatva van : — Deák Ferencz indítványát a föliratot, egész kiterjedésé
ben pártolom. (Helyeslések. Hosszasb átalános éljenzés). 

Szilágyi Virgil : Uraim ! Azon sok ós jeles beszéd után,-melyeket e házban hallottunk és a melyek 
nagy része azon kérdés megoldásával foglalkozott : mit kellene, és mit volna legczélszerübb tenni Ausz
triára nézve, hogy jelen bonyodalmaiból kibontakozzék? mely úfat kellene követnie ezentúl, hogy azon 
sikamlós ösvény veszélyes következményeitől, mely öt, a végenyészet örvényéig vitte, megmeneküljön ? 
Ezen sok jó tanács után valóban nem volnék képes még egyet is mondani, de nem is szándékom azon 
kérdéssel foglalkozni mikép lehessen e cseréplábakon álló birodalmat, ezen chimaerát, melyet Ausztriának 
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neveznek, tovább is fenntartani (Helyeslés!); az én szempontom az : mikép lehessen országunk önállását 
megmenteni és hazánkat boldogítani. (Helyes!) 

A jelen országgyűlés igen fontos teendőkkel áll szemközt. A haza nagy figyelemmel várt azon 
indítványra, melynek czélja bizonyosan Magyarország önállásának megmentése, Magyarország függetlensé
gének helyreállítása. Pestbelváros érdemes képviselője ajkairól hangzott az első szó, és megvallom : 
midőn egyrészt fájdalom fog el , hogy e ház magára az indítvány formájára , a felírásra nézve 
nem lehet egyetértésben, más részről a határozatot kívánók nézete ép az által indokolható, mert a 
külföld iránti tekintet parancsolja, hogy az első lépést lehető legnagyobb óvatossággal tegyük, a mivel t 
világ várakozását cserbe ne hagyjuk, A külföld érzi, tudja, hogy az európai béke függ első lépésünktől. 
(Helyeslés). 

Ne gondoljuk, hogy elszigetelve állunk Európában, hogy kivívhatjuk alkotmányos önállásunkat a 
nélkül, hogy számba vegyük a^on külföldi viszonyokat melyek hatása alatt álunk mi, áll még inkább 
Ausztria. 

Ha volna valaki, ki azon nézetkülönbségből mely közöttünk fennforog pártszakadásra vonna kö
vetkeztetést, nagyon csalatkoznék (Igaz!); mert a vész pillanatában mely jönni fog, az egész hazát mint 
egy férfiút találná a hazaszeretet szent érzete által lelkesítve, teljes egyetértésben. (Igaz!) 

Belátásban, böleseségben lehetünk különbözők, nézeteinkben eltérhetünk, de a hazafiságban bizo
nyára egyetértők s a czélban egyek vagyunk. (Közhelyeslés.) 

Politikai helyzetünk a jelen pillanatban természetellenes, sajátságos, megdöbbentő, de egyszerű a 
kérdés mely előttünk van. Mert hogyan állunk? Alkotmányos létünk 1848-ban az uralkodóház egyik tagja 
által fegyveres erővel támadtatott meg, fegyveres erővel rontván az országba, felidézte a polgárháború 
minden iszonyait ellenünk, és midőn látta, hogy harczunkban mely az önvédelem szent harcza volt, nem 
képes a nemzetet legyőzni, idegen segítségért folyamodott, és az orosz szuronyok százezrei bevégzék azon 
müvet, melyet ő kezdett ellenünk. 

Gyásznapok következtek a világosi fegyverletétel után, mely a nemzetnek egy második Mohácsa 
volt. Az uralkodóház ugyanazon tagja átszolgáltatta az országot az osztrák kormánynak, és az osztrák kor
mány nem ugyan a harcz mezején, hanem folytatta még is a harczot ellenünk, mert vérpadokat emelt, 
melyeken legjobbjaink vérzettek el; és azután behozatott ama rendszer, mely folytonosan hadat viselt 
tizenkét éven át a nemzet élete ellen. (Ugy van!) E harcz még a jelen pillanatban is foly. 

Most arról van szó, hogj^ békekötésre lépjünk-e a hatalommal mely mind ezt elkövette ellenünk ? — 
Midőn a béke megkötéséről van szó, elismerem, hogy az october 20-ki diploma bizonyos fegyvernyugvást 
hozott azon harczba, mely addig minden megszakasztás nélkül folytatva lön ellenünk. De midőn a béke
kötésről van szó, szükségesnek tartom uraim, hogy ha visszaemlékezvén a múltra látjuk, miszerént legje
lesebb államféríiaink, a haza iránti érdemekben megőszült férfiak voltak azok, kik 1848-ban elfogadták a 
harczot, vezették a küzdelmet, jelen alkalommal talán nem lesz fölösleges megemlékezni a régiek azon 
mondatáról : „harczviselésnél az öregeké a szó, de békekötésnél az ifjabbak is meghallgattassanak"; és én 
mint az ujabb nemzedék egyik tagja ily nézpontból emelek szót e tárgyban. (Halljuk!) 

A forradalom előtt uraim, midőn e nemzet alkotmányos szabad intézményeinek kifejlesztéseért küzdött, 
hogy ezek a szabadelvüség azon kellékeivel ruháztassanak föl, melyek Magyarország számára a müveit euró
painépek között helyt egyengessenek, e küzdelmek alatt ha hevesek voltak is a párttusák, de a nemzet min
den akadályt, mely legjogosabb törekvései elé folyvást gördittetett, csak az osztrák kormánynak tulajdo
nított, és nem hitte azt soha, hogy utó végre magának az uralkodóháznak jusson eszébe érdekeit ugyan -
azonosítani azon politika érdekeivel, mely mindent fölhasznált megrontásunkra, s oda törekedett , hogy a 
nemzet végre magával az uralkodóházzal álljon szemközt. 

A forradalom megváltoztatott mindent ; meggyőzte a nemzetet arról, hogy az osztrák politikát, 
— mely folytonosan különböző eszközökkel ugyan, de mindig egy czélra, megsemmisítésünkre törekedett, 
— valóban, maga az uralkodó tette sajátjává ; és ezen véres küzdelem, mely ránk nézve oly szomorú 
véget ért, eléggé érthető bizonyságot tőn a felöl, hogy most már nem csak arról van szó, miszerint alkot
mányos intézményeinknek kevesebb vagy több szabadelvüség s democrat irány adassék, hanem van arról 
is, s pedig kiválólag arról, hogy nemzeti független törvényhozásunk s kormányzati önnállásunk örök 
időkre biztosittassék. (Igaz!) 

És most midőn az országgyűlés ily nagy feladattal áll szemközt, lehet-e mindjárt első teendőnk — 
kérdem — arról gondoskodni, hogy az uralkodóház azon tagját, ki a harczot ellenünk folytatta s folytatni 
engedte, mikép tegyük képessé, hogy most a magyar királyi jogokat törvényesen gyakorolhassa, (Helyes
lés.) Rajtunk-e a sor, kérdem, kijelölni azon utat és módot, melyet e téren követnie kell, hogy uralkodó jogai
nak törvényerejű gyakorlatába beléphessen ? Én azt gondolom, ez nem a mi feladatunk ; mert ha az 
uralkodóház Magyarország fölötti jogait fel akarja éleszteni, ott a törvény, megtalálja abban az utat, 
melyen indulnia kell. 

A mi dolgunk magunkról gondoskodni, (Helyes!) és nem gondolom, hogy már azon ponton áll
nánk, miszerint az uralkodói jogok gyakorolhatása végett a koronázás lehetővé tételéről épen mi gon
dolkozzunk ; nem állunk még azon ponton, hol semmi kétség többé e haza fölött tettleg uralkodó ausztriai 
császár ö Felségének Magyarországom trónöröklóse iránt. 

43* 
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A pragmatica sanctióról nézetem szerint tévedés volna azt mondani k i , hogy az reánk nézve még 
most is azon épséggel bir, mint bírt 1848 előtt, midőn a nemzet tiltakozása ellenére történt törvénytelen 
trónváltozás folytán, 1849. mart. 4-én az uj uralkodó széttépte azon köteléket, mely öt a magyar korona elnye
résére képesité, — midőn kijelentette, hogy ez öt nem kötelezi többé, és ö azt tisztelni nem akarja, 
hanem Magyarországot fegyverrel fogja meghódítani, — kiütött a harcz köztünk, s az uralkodóház kö
zött. Következett az april 14 ki függetlenségi nyilatkozat, mely jogszerű következménye volt a mart. 4-ki 
merényletnek. (Helyeslés.) 

A nemzet magát feloldozottnak tekintette azon kötés terhe alól, melyet az uralkodóház maga ré
széről tisztelni többé nem kivánván — széttépett ; és most elleneink azt gondolják talán, hogy miután a 
tényleg uralkodó austriai császár az oct. 20-ki alkotmányos ígéretekkel kecsegtette a birodalom népeit, 
reánk nézve szükségkép azon következményeket vonja maga után , hogy mi már kérdésen kívül tekintjük 
a pragmatica sanctiónak isméti megújítását ? Azt gondolom figyelembe kell vennünk, hogy az oetoberi 
diplomában még a pragmatica sanctióra nézve is nem azon törvényekre hivatkozik a tényleges hatalomf 

mely törvények biztosították a Habsburgháznak a magyar koronáhozi jogát, hanem támaszkodik az 1713-ki 
családi szerződésre, mely azonban csak annyiban bir erővel, mennyiben az 1723-ki törvények a trón
öröklés jogát a Habsburg-ház leány-ágára alkotmányos különállásunk biztosítása mellett terjesztették 
ki. (Helyeslés) 

Az oetoberi diplomában a tényleges uralkodó kijelenti, hogy le akar lépni az absolut kormányzás 
teréről, melyen 12 évig dicstelenül j á r t ; de nem mondja, hogy ő, mint törvényszerű uralkodó a törvény 
értelmében akarja magát megkoronáztatni. Csak annyit ígér, hogy ö a birodalom népeinek alkotmányt 
kivan adni, s így midőn trónöröklési jogára hivatkozik, ezt csak annyiban teszi, mennyiben jogot akar sze
rezni, de egészen mellőzi, hogy az őt egyszersmind a törvények megtartására kötelezi. (Igaz!) 

Midőn october 20-ka után a törvényhatóságok fölírtak, kérdem, azon felírásokban bennfoglaltatik-e 
annak elismerése, vagy kimondása, hogy a koronáhozi jog az uralkodásbani következés többé kérdés tár
gya nem lehet ? Mik voltak azon fólirások, melyek a hatóságok által Bécsbe küldettek ? Mi volt azon 
magatartás, melyet a nemzet őszintén a legnagyobb egyetértésben sajátjává tett ? Kimondta az egész 
nemzet, hogy az 1848-ki törvények alapjára kivan állani, kimondották a törvényhatóságok, hogy az 1848-ki 
törvényeket kívánják kiindulási pontúi tekinteni. Ez nem volt kötelezettségek vállalása feltétlenül, ez 
becsületes békeajánlat volt a nemzet részéről és egyéb semmi. (Igaz! Helyes!) 

Ha a nemzet azon utat kívánta volna követni politikájában, melyet követnek elleneink, kik min
dent megtagadnak, hogy végre kevéssel beérjük : akkor azt mondta volna, hogy íme megnyílt az alkudo
zás tere, alkudni fogunk, de legelsőbben is azt akarjuk tudni, mit ajánl az uralkodóház azon esetre, ha az 
1849 april 14-ki nyilatkozatot visszaveszszük ; ha ezen kérdés el lesz döntve, akkor következhetik meg
egyezésünk, hogy a család tényleg uralkodó tagja az 1848-ki törvénj^ek alapján beléphessen a magyar ki
rályi jogok gyakorlatába. 

A nemzet nem akart ily alkudozást kezdeni, sokkal több kímélettel kívánt eljárni, annak irányában, 
ki még, ha a Gondviselés ugy akarja, magyar királylyá is lehet, s első szóval kimondotta, hogy az 1848-ki 
alapra lépvén, egyéb biztosítékot ennél nem kíván és ez alapon kiegyezni kész. De a tényleges uralkodó 
ezen kiegyezési módot, mely akkor a nemzet részéről kínálva lön, el nem fogadta, a törvényesség viszonyát 
helyreállítani vonakodott, s így mai napig sincs újra összekötve a nemzetes uralkodóház között azon kapocSj 
mely nézetem szerint 1849. mart. 4-én s eztkövetöleg april 14-én végkép jogilag megszakittatott. (Ugy van!) 

Az a kérdés jelenleg, vájjon midőn igy állunk, lehet-e nekünk már arról gondoskodni, és mi figyel
meztessük-e a tényleges uralkodót arra, mikép kellessék a még életben levő koronás király lemondását 
törvényes formában kieszközölnie, hogy mi öt uralkodóul tekinthessük. Ez nem lehet a mi feladatunk Azt 
gondolom, hogy az első lépés — mire az országgyűlésnek gondját fordítni kell — nem lehet más, mint 
határozottan és erélyesen tiltakozni az erőszaknak azon politikája és azon elnyomás ellen, mely 1849 
mart. 4-én vette kezdetét, és a mely mai napig folytonosan tart, tiltakoznunk alkotmányunk felíüggesztése, 
eltörlése, és ezen fölfüggesztés minden következései ellen. 

Es midőn ezek ellen tiltakozunk, egyszersmind ki kell jelentenünk azt is, hogy mindaz, mi alkot
mányunk eltörlése folytán, a nemzet megrontására tétetett — semmis és törvénytelen ; ki kell jelente
nünk, hogy hadseregünk idegen czélokra történt használása törvénytelen, mely a nemzetet mélyen sértette 
meg; ki kell jelentenünk, hogy mindazon egyenes és közvetett adók, melyek alkotmányunk felfüggesztése 
óta behozattak, törvénytelenek, és a fennálló törvények ujabb sértése nélkül be sem hajthatók; — ki kell 
mondanunk, hogy mindazon elkobzás, mely azokat, kik 1849-ben függetlenségünkért küzdöttek, vagyonaik-
tól fosztotta meg, haladéktalanul jóvá teendő, és hogy mindazon ítéletek semmisek, melyek következtében 
hazánkfiainak egyrésze külföldön száműzetésben él, s honfibánattal várja azon boldogabb idő bekövetkezé
sét, midőn hazájába ismét visszatérhet. 

Ha ily erélyt fejtünk ki, ily szilárd akaratnak adjuk bizonyságát első lépésünkben, egy tiltakozó 
határozat hozatalában, ha másrészről gondunk lehet arra, hogy erkölcsi súlyunk gyarapodjék, s előkészítsük 
a jövőnek útait : akkor bizton várhatjuk, hogy alkotmányosságunk zátonyon akadt hajóját, bizonyosan fel 
fogja emelni a polgárisultság és haladás dagályának azon hulláma, mely míg önbizalom-vesztette korcs 
népeket eltemet, az életre való népeket biztos révparthoz viszi minden hányatás után. 
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Nem tagadom, hogy ha egy felirás, egy jeles értekezés, mely viszonyunkat az uralkodóházzal ki
fejti, s tisztán állítja fel, elég .volna arra, hogy alkotmányunk helyreállittassék, ha valaki biztositana arról, 
hogy egy oly hatalommal szemközt, mely az ország közjogát semmisnek nézi, s nem a tudás hiányánál 
fogva, hanem rósz akaratból akadályozza alkotmányunk helyreállítását, — elleneinket egy jeles szerke
zetű közjogi fejtegetés arra fogja birni, hogy letérjenek azon ösvényről, melyen eddig haladtak, és ha va
laki a történetben csak egyetlen példát tudna mutatni, hogy egy oly hatalommal szemközt, mely el van 
határozva, egy nemzetet kiirtani, elég volt a nemzet részéről jogait kifejteni, és a hatalom politikáját meg
változtatta : kész volnék kibékülni a felirat eszméjével, mert a nemzet nyugalma s szabad fejlődésének biz
tosítása a törvényes szempontnak feláldozását megérdemlené ; — de midőn látom, hogy a hatalomnak leg
távolabbról sincs szándoka kiszolgáltatni a teljes igazságot (Ugyvan!) : én oly eszközhöz kívánnék nyúlni, 
melyről, ha biztosan nem tudom is, hogy a legközelebbi pillanatokban czélhoz vezetend, melyről legalább 
reméllem, hogy az erőnek súlyánál fogva, mely a nemzet elhatározottságában fekszik, végre is kényszerí
teni fogja elleneinket, hogyha saját megsemmisülésöket el akarják kerülni, alkotmányosságunkat tiszteletben 
tartsák, (Helyes!) 

Alkotmányos önállásunk kérdése nagyon tisztán áll közjogi szempontból; de midőn ahhoz szigo
rúan ragaszkodunk, alig mulaszthatjuk el, véleményem szerint azt, hogy határozatunkban, a kérdés poli
tikai oldalára is kiterjeszszük figyelmünket. Szükségesnek látszik ez Európával, de szükségesnek kivált az 
örökös tartományok népeivel szemben. 

Valamint mi nem akarunk az örökös tartományok ügyeibe legtávolabbról is avatkozni, viszont 
határozottan kívánhatjuk, hogy azok se tegyenek semmi kísérletet melynek czélja volna, valamely vagyon
közösség előidézése. Az örökös tartományokban némelyek azt hiszik, hogy mióta kezökben egy papiral-
kotmány van, irányukban Magyarország kénytelen a maga álláspontját megváltoztatni, sőt hogy állás
pontunk tényleg megváltozott, mert míg Magyarország régi szerkezete mellett azon viszonyban, melyben 
állott az örökös tartományokhoz, miután az örökös tartományok alkotmánynyal nem birtak, mind azon 
hézagot és nehézséget, melyek e különbségből származtak, mindig az uralkodónak kellett kiegyenlítni, az
által, hogy egyrészről Magyarországban folytonosan akadályokat gördített a gyorsabb haladás elé, más
részről pedig oly esetekben midőn Magyarország követeléseit többé visszautasitni nem lehetett, az örö
kös tartományok viszonyait kellett akkép módosítani, hogy az egyensúly Magyarország és az örökös 
tartományok érdekei között fenntartassák. 

De ha ez feltétlenül mindig igy történt volna is, lehetlenség azon változásból, miszerint az örökös 
tartományok előtt most már szintén alkotmányos élet nyilt, azt következtetni, hogy mi mondjunk le száza
dos küzdelmek közt kifejtett alkotmányunkról és elégedjünk meg azon még nagyon is bizonytalan értékű 
de minden esetre a mi érdekeink ellen készített alkotmányossági kerettel, melyet a bécsi államférfiak 
legújabban találtak föl (Helyeslés). Különben pedig én nagyon óhajtom, hogy az örökös tartományok azon 
irányban fejleszszék alkotmányosságukat, melyben mi fejlesztettük;-mert ez esetben, soha sem fogják elő
nyök szerzését tűzni feladatokul a mi rovásunkra. Kétségbe vonhatlan tény az, hogy az osztrák politika 
az absolut hatalommal igazgatott örökös tartományok hátrányára, alkotmányos állásunk irányában, soha 
engedményeket nem tett, tény az is, hogy mi alkotmányos állásunk előnyeit soha sem használtuk, soha 
sem akartuk használni az örökös tartományok érdekei ellen. 

Az osztrák politika inkább Magyarország ellen irányozta, s pedig nagy sükerrel törekvését, hogy 
a tartományok népének használhasson. Elég legyen e részben csak azt említenem meg, hogy a vámrend
szer egészen a mi iparunk és kereskedésünk megrontása végett, az örökös tartományok ipar s kereske
delmi érdekeinek emelésére ellenünk használtatott. (Helyeslés.) 

Most az örökös tartományok midőn bizonyos nemét kapták az alkotmánynak,ne arra törekedjenek, 
hogy bennünket is abban részesítsenek, hanem fejleszszék oly életerőssé azon alkotmányt, miáltal a szabad
ságnak és haladásnak legyen az biztositéka. Tudhatják az örökös tartományokban, hogy mielőtt ők még 
felléphettek volna alkotmány iránti követeléseikkel, 1848-ban az alkotmányos önállóságát biztosította 
Magyarország volt az, mely kimondá a kivánatot, hogy ők is részesittessenek az alkotmány áldásaiban, de 
soha sem jött azon gondolatra, hogy az örökös tartományokra, az alkotmányosságnak épen azon formáit 
tukmálja, melyeket magára nézve megállapított. 

És minek köszönhetik az osztrák tartományok most, hogy bizonyos nemét birják az alkotmányi! ak ? 
Nem nekünk-e? Nem Magyarországnak-e? mely utoljára kényszerítette a hatalmat megválni az absolutis-
mus azon politikájától, melyet a népek elnyomására s kizsarolására alkalmazott? (Helyes.) Van-e — kér
dem — az örökös tartományoknak akár érdeküknél akár a multak tapasztalásainál fogva legkevesebb 
okuk attól tar tani , hogy mi külön alkotmányunkat az ő alkotmányos életük ellen fogjuk valaha hasz
nálni? Nem a legbiztosabb eszköz-e az ő alkotmányosságukra nézve az, ha mi sértetlenül bírjuk szabad
ságunkat? 

Nem vonom kétségbe, hogy Bécsben meg van azon hajlam, Magyarországot az öszalkotmány rámá
jába ha lehet bekényszeríteni, meg van a hajlam, hogy Magyarország vagyonát, segéd forrásait, melyeket 
az absolutismus utján tovább nem lehete kizsákmányolni, egy más utón, az osztrák parlament utján kezeik 
közt megtartsák. Meg lehet azon urak, kik oly boldog reményben éltek, hogy egy alkotmányforma vala-
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mivel meg fogják tántorítani a nemzet józan itélö tehetségét, ha majd végre meg lesznek győződve, hogy 
alkotmányos önállásunkat minden áron kiküzdeni elhatárzott akaratunk; — meglehet még egyszer ismét 
erőszakos rendszabályokhoz nyúlnak. Ok reá tudták venni az uralkodó hatalmat, hogy midőn az ország
gyűlés együtt van, egy törvénytelen adóbehajtással mintegy arczul csapja alkotmányos törekvéseit, és ren
delete folytán épen azon nap, melyen a hazának egyik legérdemesebb fia az egyezkedés útját egyengetni 
kivánva, letette e ház asztalára indítványát, azon napon — mondom — az ország fővárosában jelentették 
be az adó katonai végrehajtást. (Igaz!) Ezen urak talán még egyszer ki fogják eszközölhetni azt is, hogy 
az ostromállapotnak minden szigora alkalmaztassák ellenünk; de nem fogják kieszközölni soha, hogy a 
nemzet addig, míg jövőjének biztosabb támasza nem lesz, önkényt elhagyja azon törvényes tért melyre 
jo^a volt lépni, s melyre lépett, hogy megkísértse az uralkodóházzal a kérdések kiegyenlítését. (Helyeslés.) 

Az osztrák államférfiak nagy reményeket kötnek törekvéseikhez, a német-szláv egység létrehozá
sához. Nem tudom minő életrevalósággal bir ezen ugy nevezett német-szláv egység; azt gondolom, Bécs
ben az alkotmányos kísérletek után észrevehették már is, kivált a szláv népek, hogy az egész nem egyéb 
ámításnál, és alig hiszem, hogy az első tapasztalatok után már is be nem látták volna, miszerint helyesebb 
azon ut, melyen Magyarország halad, és jobb lesz Prágában mint Lembergben azon eszközökről gondol
kodni, melyek azon czélhoz vezetnek, melyek Magyarország önállását előmozdítani fogják. Az osztrák tar-, 
tományok népe óvakodni fog szövetkezni a bureaucratia maradványaival arra, hogy az alkotmányosság 
ürügye alatt Magyarország meghódítása végett az absolutismus visszaállitásának segítségére legyen, (He
lyes!) és épen azért nem tartok attól, hogj? ha mi alkotmányunkhoz, törvényes önállásunkhoz szilárdul 
ragaszkodunk, e miatt az osztrák tartományok alkotmányos népeit majdan felzudithatják ellenünk; az ö 
érdekük a mienk, az alkotmányosság és szabadság kiküzdésének érdeke, — és nem hiszem őket oly vakok
nak, hogy be nem látnák érdekeiket. (Helyeslés.) 

Ha igy nyilatkozunk az örökös tartományok irányában, ha a nélkül, hogy az osztrák birodalom 
közelgő felbomlásának európai szükségességére utalnánk, a nélkül, hogy e felbomlást siettetni akarnók, 
figyelembe veszszük még azt is, hogy a mi alkotmányos önállóságunk kérdésén az uralkodóházhozi viszo
nyunk sem változtat : bizton minden tartózkodás nélkül folytathatjuk azon ellenállási politikát (Helyes
lés), mely 12 éven át oly sükeresnek mutatkozott. Az uralkodóház helyesen felfogott érdeke nem kívánja 
azt, hogy mi önállóságunkat, törvényes szabadságainkat egy bizonytalan jövőért áldozzuk fel. Vagy az 
uralkodóháznak nem volt-e alkalma megtanulni a történetből, hogy valahányszor vész fenyegette, Magyar
ország mindenkor készen volt sikra szállani érdekeiért? és a legközelebbi 140 év alatt nem kétszer men
tette-e meg hazánk a Habsburg-Lothringen-ház birodalmát a szétdarabolás ellen? emlitsem-e Maria 
Therezia korát, midőn ama nagy veszélyek ellenében, melyek akkor az uralkodóházat végromlással fenye
gették, egyedül Magyarország hősies magatartása által vált lehetővé megküzdeni azokkal, kik III. Károly 
birtokaira vágytak! és vájjon e század elején midőn az osztrák háznak szorult helyzetét a magyar nemzet 
oly könnyen felhasználhatta volna saját érdekében, csak akarni kellett volna, hogy a Napóleon részéről 
nyújtott tökéletes függetlenséget elfogadja, vájjon nem mutatta-e meg a nemzet, hogy szabad alkot
mányos élettel kész együtt maradni az uralkodóházzal, s nem akarja használni a szorult helyzetet ar ra 
mire felhasználhatta volna, teljes önállásának kiküzdésére. (Helyes! Igaz!) 

A történet, uraim! azt mutatja, hogy a Habsburg-háznak épen azon időben volt Magyarország leg
biztosabb támasza mindig, midőn Magyarország népei alkotmányos érzelmeikben nem keserítettek. Es 
tekintsünk vissza a legközelebbi 10 évre, mely rövid korszak alatt egészen tönkre ju to t t a birodalom nagy 
hatalmi állása, midőn adósságoktól csaknem leroskadva, a népeket súlyos adókkal túlterhelve s minden 
szabadságtól megfosztva vezeté harczba seregeit. Kihullott a fegyver saját katonáinak kezéből, mert tudták 
hogy midőn azt az ellenség ellen használják, önmagok ellen használják, (Helyes!) és a birodalomnak egyik 
legszebb része végkép elveszett. 

Egyébiránt tévedés volna azt gondolni, hogy ha erélyesen tiltakozunk alkotmányos önállásunkon 
elkövetett törvénytelen erőszak, s azon rendszabályok ellen, melyek e hazát pusztává tették 12 év alatt, 
— ez által megoldottuk feladatunkat. Vannak kérdések, melyeket ezen első alkalommal midőn az ország
gyűlés felszólal, érintetlenül hagyni nem lehet, és azt gondolom, hogy7 az országgyűlés kötelessége nyil-
tan határozni oly kérdések fölött, melyek megoldását méltán és jogosan várja a nemzet, melyektől függ 
számos törvényhatóságok, valamint azon népfajok nyugalma is, melyek Magyarországban velünk százado
kon át békében együtt éltek. 

Az ország épsége az egyik. — És igen helyesen volt elmondva Pestbelváros érdemes képviselője 
által, hogy Erdélyre nézve nem ugy áll a dolog, mintha annak visszacsatolását követeinők, hanem ugy, 
hogy annak elszakasztását kell akadályoznunk s tiltakoznunk az erdélyi megyék elszakítása ellen; miből 
azonban nézetem szerint, nemazkövetkezik,hogy az erdélyi megyék meghívását Bécsben sürgessük, hanem 
hogy mondjuk ki, miszerint az országgyűlés az erdélyi kerületek követeit, ha megjelennek, tárt karokkal 
fogadandja. (Helyeslés.) 

Horvátország ügye több nehézségekkel jár. Horvátország jelenleg ugyszőlva a forradalom terén áll, 
mely tartományi gyűlésén oly határozatokat hozott, melyek a fennálló törvényekkelellenkeznek, s midőn e 
határozatok végrehajtására lépéseket tesz, vagy midőn Horvátország a magyar országgyűléssel szemközt 
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magát souverainnak nyilvánítván, azt kivánja, hogy külön lemondási oklevelek küldessenek hozzá, midőn 
a horvát tartományi gyűlésen azon meghivó leveleket, melyek oda a horvátországi magyar mágnások szá
mára küldettek, visszaküldik, s kimondják, hogy áruló mindaz, ki a magyar országgyűlésen megjelen, — 
nem a világos törvények ellen cselekszik-e ? Midőn ezeken tál Fiumét erőszakkal kényszeríteni akarja, hogy 
a zágrábi tartományi gyűlésen megjelenjen, midőn Dalmatia s a határőrvidék birtokára hátunk mögött 
alkudozik az osztrák politikával: vájjon uraim, olyan út-e ez, melyet a törvényesség illő utjának szoktak 
nevezni? (Zaj.) 

Nem vonom kétségbe, hogy a nemzeteknek a forradalomhoz, ha máskép nem segíthetnek bajaikon, 
teljes joguk van ; (Zaj.) nem vonom kétségbe, hogy a jog az önvédelem joga, mely mint minden egyes em
bert, ugy még inkább a népeket megilleti, minden hatalom irányában, mely megsemmisítéssel fenyeget. 
De vájjon nem tiszteltük-e mindig Horvátország municipális jogait? megtámadtuk-e nemzetiségét? vagy 
mi jogosította a horvátokat arra, hogy elvetvén a törvényeket, mindjárt elszakadással kezdették ügyeik 
rendezését ? vagy mit mondana Anglia, ha Irland fegyvert fogna anélkül hogy békés úton kisértené meg a 
maga igényeit érvényesíteni? (Zaj.) Jól tudom, hogy Horvátország egy nagy déli Szláviának kivan alkatrésze 
lenni, jól tudom, Horvátország nem arra törekszik, hogy az osztrák politikát segítse, hanem arra , hogy 
magát függetlenítse. Nem akarom vitatni, minő jövővel bir ezen maroknyi nép oly nagy birodalom
ban mint ama déli Szlávia lenne ? S vájjon nem inkább van-e biztosítva szabadsága, jövője azon kapcsolat
ban, mely kapcsolatban századokon át sértetlenül fentartotta jogait. Azt sem akarom mondani, s távol 
van e nemzettől a gondolat, hogy bármely testvérnép ellen valaha az elnyomás kényszerítő eszközeit hasz
nálja, Horvátország el fog szakadni tőlünk, ha a végzet úgy akarja, de ne kívánjunk túlságosan elnézök 
lenni akkor, midőn ezt állásunktól az eszélyesség sem kivánja. (Zaj.) Bízvást kimondhatjuk, hogy a horvá
tok minden méltányos igényeit készek vagyunk támogatni, de viszont ismerjék el, hogy a törvény míg meg
változtatva nincs, törvény marad s azt tiszteletben kell tartani. 

Van egy más fontos kérdés még, mire nézve az országgyűlésnek nyilatkoznia kell. Azon félreértése
ket, melyek a népfajokat e hazában annyi bajba keverték, eloszlatni, mindenesetre feladatunk. Azonban 
ne higyjük, hogy a nemzetiségek kérdése oly kérdés, melyet a magyar országgyűlés elkülönözve az európai 
eseményektől fog megoldhatni. (Halljuk!) A nemzetiségi kérdés, uraim, azon nagy elvekből, nagy eszmék
ből fejlődött ki, mely eszmékért a franczia forradalom és minden szabadságra törekvő nemzet küzdött. De 
midőn egy nemzet uj előnyöknek, szabadságnak, nemzeti függetlenségnek megszilárdítására jogosan irá
nyozza lépteit, ebből ne vonja senki a következtetést, mintha a nemzetiségi törekvések nemes czéljához ve
zetne oly eljárás, mely a fajküzdelmek bátorítására szolgál. A nemzetiségi kérdés, ugy mint 1848-ban s már 
máskor is használtatott a szabadság leküzdésére, mert a nemzetiségi küzdelemnek azon neme, mely nem a 
nemzetek nagy jogaiérts a népszabadság nagy elveiért folytatja harczait, hanem a népfajokat állítja szemközt 
egymással, nem a nemzeti szabadság eszméjéből fejlődött ki, hanem a reactioból. 

Tudjuk, hogy a nemzetiség a szabadságra hivatott önálló nemzet eszméje — a mindent elnyelő ál
lam eszméje ellenében — a népjólét s politikai és polgári szabadság kiküzdését és megszilárdítását tűzte 
ki feladatul. Erezték ezt a nagyhatalmak 1815-ben, midőn Európának mindazon nemzeteit, melyek com-
pact nemzetiségre hivatva valának, felosztották avégre, hogy igy leigázhassák. Nem ide czélzott-e Német
ország feldarabolása? nem ezt akarták-e elérni, midőn Olaszországot felaprították? Francziaországot a né
metalföldi királyság felállítása s a genuai köztársaságnak Piemonthoz csatolása által szintén kívánták 
gyengíteni; és hogy Francziaországnak egységét egyenesen megtámadni s felbontani mégis nem bátorkod
tak, az onnan volt, mert ily kísérlet ismét lángba boríthatta volna Európát. De mind azon törekvések, me
lyek a nemzetiségek eldarabolásával az önálló nemzet eszméje által feltámadt szabadsági eszmék és törek
vések kiirtására czéloztak, sükerre nem vezettek. 

A júliusi forradalom, Belgium függetlenségének kivívása azt mutatta meg, hogy a szent szövetség 
erőszakolt rendszere sükertelen marad, és ekkor kezdte a reactio a nemzetiség eszméjét megmérgezni, min
den törekvését oda irányozván, hogy a népfajok, melyek rokonságban állnak, nehogy compact egységre s 
ez utón szabadságra törekedjenek, egymással összeveszittessenek. Így lett Olaszországban római, nápolyi, 
toskánai, lombardiai külön nemzetiség; igy idege nittetett el Németországban a bajor a szásztól, a porosz a 
vürtembergitöl. S a mely hatalom e részben legtöbbet tet t , az Ausztria volt. Ezek következménye lőn, 
hogy midőn 1848-ban a nemzetiség a nemzeti szabadság elvének kellett volna a harcz zászlóira irva lenni, 
mi győzelemre vezetett volna: a gonoszul felkeltett s táplált fajküzdelem romlást idézett elő. 

A viszonyok 1848 óta e részben is tetemesen megváltoztak. A nemzetek öntudatra ébredtek, s óva
kodtak, nehogy magukat a reactio eszközeivé alacsonyítsák, azon reactio eszközeivé, mely a népfajok küz
delmét a maga javára zsákmányolta ki. Ezt mutatja Németország, ezt Olaszország is. A rokonságban álló 
népek egységre, erőre, szabadságra törekszenek; oly országokban pedig minő hazánk, hol a politikai 
nemzetiség mellett apró népfajok laknak, a fajok önállósági törekvése nem lehet iránya s czélja 
a nemzetiségi törekvésnek. Ily országokban más eszközök vannak a külön népfajok megnyugtatására. 
(Halljuk !) Egyik eszköz, melyre nézve a magyar országgyűlés 1848-ban intézkedett, a jogegyenlőség teljes 
érvényesítése. A jogegyenlőség az, mely ily országban a külön néptajok megnyugtatására szolgál, oly jog
egyenlőség, mely a szabadság és jólét legnagyobb mértékét egyformán nyujtj a mindenkinek, nem tekintvén 
a nyelvek különbségére. 

44* 
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És van még egy , mi ily országban a külön népfajok megnyugtatására szintén szükséges, s ez az ön
kormányzásnak a kor kívánalmai szerint kifejtett rendszere. (Zaj, zúgás.) Nem szükséges, hogy a helyha
tósági élet és önkormányzás, a kormányzati felelősség rovására fejlesztessék, hanem oda kell irányozni 
azt, hogy a jólét és megelégedés egyéb föltételei mellett a nemzetiségi jogok biztosítására is szolgáljon. 
Ezen irány az, melyet óhajtok a nemzetiségekre nézve kimondani, hogy tudniiilik az országgyűlés el van 
határozva, a jogegyenlőség s az önkormányzás létesítésével megadni mindazon biztosítékokat, melyeket tő
lünk a különböző népfajok megnyugtatásul kívánhatnak. 

Az országgyűlés első határozatában itt sem állapodhatik meg. Vannak tárgyak, melyekre nézve fen 
kell tartania s meg kell ígérnie az intézkedést azon időre, midőn a napirenden levő tárgy feletti tanácsko
zás be leend fejezve. 

Én részemről nem lehetek azon nézetben (mi már több oldalról említve volt,) mintha az országgyű
lés, a fennforgó közjogi kérdésen kívül egyátalában semmi más tanácskozásba nem bocsátkozhatnék. Elis
merem, hogy törvények alkotásába, törvényhozási kérdések eldöntésébe, törvények megváltoztatásába nem 
bocsátkozhatik, de emellett joga sőt egyszersmind kötelessége tenni oly intézkedéseket, melyek a törvé
nyek megtartását biztosítják. A törvények megtartásának foganatbavétele sajátkép igaz, a törvényhatósá
gokat illeti; ők közvetlen végrehajtói a törvényeknek; de oly időben, minőben mi vagyunk, szükséges, 
hogy az országgyűlés erkölcsi támaszt nyújtson kötelességei gyakorlatában. Én azon tárgyak közöl, me
lyekre nézve az országgyűlésnek mulhatlanul intézkedni kell, csak egy párt említek fel. 

Egyik az adó kérdése. A törvénybatóságok kötelességeikhez hiven, anélkül, hogy erőszakos ellent
állással koczkáztatnák a köznyugalmat, megtesznek mindent; mi a törvénytelen adóbehajtás gátlására szol
gál. De midőn az országgyűlés asztalán számos oly kérvény fekszik, melyekben a törvényhatóságok annak 
támaszát kérik; midőn az országgyűléstől a nemzet várja a teendők irányának kijelölését, hog3T az eljárás
ban öszhang s erkölcsi erő legyen, gondolom az országgyűlés ezt magától el nem utasíthatja; (Helyeslés.) 
és meg kell határoznia, hogy a törvényhatóságok mely irányban, az ellenállás mely fokáig haladjanak, s 
mit tegyenek, hogy a törvénytelen adók behajtását lehetlenitsók. 

A másik igen fontos tárgy, melyben szintén intézkedni szükség, az igazságszolgáltatás. Az október 
2ö-ki pátens az osztrák törvényeket s pedig mind az anyagi, mind az alaki jogot egész kiterjedésben fenn
tartotta az országgyűlés intézkedéséig. A törvényhatóságok e részben is megkísértettek mindent, mit czél-
hoz vezetőnek hittek, hogy az országban a jog biztosságának hiánya miatt bekövetkezhető anarchiának 
eleje vétessék. A közönség, habár nem minden zúgolódás nélkül tűrte az igazságszolgáltatás páratlan za
varából származott hátrányokat, várta, hogy az országbírói értekezletnek síikére lesz. Voltak ugyan, kik 
előre kijelenték, hogy az országbírói értekezletnek joga nincs a törvényeket megváltoztatni; s előre lát
ták, hogy a törvényhatóságok azt, mit az országbírói értekezlet határozand, törvények gyanánt sohasem 
fogják elismerni; ekkor az országgyűlés közelségére utaltak. Az országgyűlés együtt van, s el nem hanya
golhatja azon kérdések eldöntését, melyek függőben tartása, naponkint százezrekre menő károkat okoz 
egyeseknek, s a közhitelen, külföldöm hitelünkön is mondhatlan nagy csorbákat ejt. (Helyeslések.) 

Ezeken kívül még egyéb tárgyak is igénybe veendik az országgyűlés gondoskodását. A losonczi 
érdemes képviselő némely kegyeletes teendőket emiitett; én közintézeteinket akarom szóba hozni. Vagy 
mellözhetjük-ea Ludovicea alaptökéjének megmentésére szükséges lépéseket, s hagyhatjuk-e eszép középü
letet tovább is katonai kórházul használtatni? És nem kötelességünk-e a nemzeti múzeumnak tizenkét évi 
számadásait megtekinteni, — s hogy egyebet mellőzzek, nem érzi-e szükségét mindenki annak, hogy a nem
zeti színház igazgatását jobb kezekbe adjuk, midőn az igazgató nevezését a törvény egyenesen az ország
gyűlés teendőjéül tartotta fenn. 

Midőn egyébiránt osztom azon véleményt, hogy jelen országgyűlés addig mig az uralkodóházzal! 
viszonyunk kérdése jobbra vagy balra el nem dől, törvényalkotási tárgyakba nem bocsátkozhatik; az én 
véleményem alapja nem az, hogy számos törvényhatóság képviselve nincs. Ez magában még nem volna 
elégséges ok. Vagy kérdem, azon időben, midőn az ország egy részét ellenség tartotta megszállva, nem tör. 
tént-e, hogy az országgyűlés törvények alkotásába bocsátkozott; pedig számos megye nem volt képviselve? 
S mi különbség van aközt, midőn az ország némely részét a török tartot ta megszállva, s a közt, midőn a 
bécsi kormány erőszaka akadályozza egész Erdélyt a megjelenésben? s vájjon hány országgyűlésen hoztak 
törvényeket, melyen Kraszna, Zaránd, Kövárvidéke s Közép-Szolnok nem voltak képviselve? s mégis sen
kinek sem ju to t t eszébe, ezen országgyűlésnek törvényalkotási képességét kétségbe vonni. 

Igen is, oly törvényhozási kérdések tárgyalásába, minő például a felirat, (Zaj.) nem bocsátkozha
tunk, nem bocsátkozhatunk pedig azért, mert törvényhozásunk politikai integritása a kijelölt alkudozási 
alapon hiányzik, a törvényhozás kiegészítve nincs. De vájjon miben áll a törvényhozás politikai integri
tása ? abban talán, hogy a megyék egy része nem bocsáttatik az országgyűlésre ? hiszen ez a területi ép
ségen elkövetett sérelem. 

Monarchiában a törvényhozó hatalom politikai épsége abban áll, hogy annak mindkét része, a par
lament ép ugy mint az uralkodó, vagy a trónörökös birjon azon törvényes kellékekkel, melyek a törvény
hozói hatalom gyakolására képessé tegyék. Ez esetben semmi sem akadályozza, hogy a törvényhozó ha
talom mindkét része gyakorolja azon jogokat, melyek megilletik, ez esetben a trón és országgyűlés közötti 
érintkezésnek sincsenek nehézségei. És hogyan állunk ? az országgyűlés tagjai a törvény értelmében meg-
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választva és elegendő számmal egybegyűlve törvényhozásba bocsátkozni képesek, hanem a törvényhozó 
hatalom másik része, az hiányzik, — a trón elhagyva üresen áll, s nincs trónörökös, ki a törvények értel
mében a törvényes alapon szólna a nemzethez. 

Ez — ugy gondolom — eléggé be van bizonyitva, mert tény az, hogy az ország önállása az 172S-ki 
örökösödési törvényben kimondatott, 1791-ben újra biztosíttatott; — tény, hogy 1805. az osztrák császári 
czím felvételekor I. Ferencz nyíltan kijelenté, hogy ezzel a magyar korona különállását legtávolabbról is 
veszélyezni nem akarja ; — tény, hogy 1835-ben az országos rendek kívánatára a magyar korona önállá-
sának elismeréséül czímezte magát az uj uralkodó I Ferdinánd osztrák császár, mint magyar király 
V. Ferdinándnak, — tény, hogy ezen uralkodó 1848-ban csak a császári koronáról mondott le, s a lemon
dási okmány a magyar koronát illetőleg már annálfogva is érvénytelen, mert magyar minister által ellen
jegyezve nincs ; — tény végre, hogy ezen lemondás érvénye ellen a magyar országgyűlés 1848 december 
7-én ünnepélyesen tiltakozott, — de kétségbe vonhatlanul áll az is, hogy az uralkodó elhunytával egy 
trónörökös iránt alattvalói hűséggel a törvények szerint annyiban tartozik a nemzet, mennyiben a trón
örökös a fennálló törvények szerint akar uralkodásba lépni, s igy azon példák, melyek a történetből felho
zattak, miután II. Mátyás ugy mint II. Lipót, kikre különösen történt hivatkozás, az alkotmányos törvé
nyekre esküdni készek voltak — a jelen trőnkövetelési esetben épen nem szolgálhatnak irányadókúl, mi
dőn a tényleges uralkodó ismételve kijelenti, hogy az ország törvényeinek s önállásának helyreállását 
engedni nem is akarja. 

Mind ebből pedig önként következik, hogy a jogszerinti uralkodó él ugyan, de a trónt tényleg el
hagyta, a tényleg uralkodó osztrák császár pedig törvény értelmében! trónörökösnek egyátalában nem 
tekinthető; minden felírás tehát, mely öt uralkodói jogok gyakorlására hivná, mely tőle az erdélyi megyék 
meghívását, törvényeink végrehajtásának eszközlését kívánná, — elfoglalt kiindulási pontunkkal ellenke
zik, s én annak bebizonyítására, hogy a felírás a törvények értelmében lehetséges volna — egyetlen érvet 
sem hallottam. (Zaj.) 

Én igen is átlátom azt, hogy az uralkodóház akkor, midőn I. Ferdinánd az osztrák császári koroná
ról lemondott, anélkül, hogy V. Ferdinánd egyszersmind a magyar koronáról lemondott s ezen lemondás 
elfogadását az országgyűlésen eszközölte volna, kegyetlen dilemmába hozta magát. Mert ha áll az, hogy az 
örökösödési törvények szerint ugyanazon uralkodó következzék Austriában, ki következik Magyarország
ban : akkor áll az is, hogy ha a magyar koronáról lemondás nem történt, a császári koronáról történt le
mondás is érvénytelen. 

De vájjon — kérdem én — a mi gondunk legyen-e elhárítani a bajt, melybe az uralkodóház önma
gát hozta, midőn alkotmányosságunk megrontását vette czélba. 

Ajánlva volt a felírás, czélszerüsógi szempontból, mondatott, hogy ha köztünk és a tényleges hata
lom között törésre kerül a dolog, legalább a felelősség súlyát hárítsuk el magunkról. Jól tudom, hogy a 
törvényhozás terén, a törvényesség szempontja mellett, mindig ott áll a czélszerüség kérdése is, de a jelen 
körülmények közt midőn legerősebb támaszunk a törvény, véleményem szerintcsakigennagy,ésbizonyoselöny 
szerzése végett térhetnénk el attól. És mi előnyt nyújthatna a felírás ? vagy nem épen ezen úton jutnánk 
azon kellemetlen helyzetbe, hogy törés esetében az ezérti felelősség ránk súlyosodnék? Mert mikép áll jelen
leg a kérdés köztünk és a tényleges hatalom között ? (Halljuk!) 

A nemzet első szavával kimondotta, hogy az 1848-ki térre állván, a törvényeket fentartaní kívánná, 
s ezen törvények tiszteletbe tartásának feltétele alatt kész az uralkodóházzal megujitni azon kapcsot, 
mely 1849-ben megszakadt. S mit tett a tényleges hatalom ? Alkotmányt igért, hanem oly alkotmányt, me
lyet mi el nem fogadhatnánk soha. Azonban ugy az octoberi diploma, mint a februári pátens, még mindig 
elég mezőt enged a hatalomnak arra, hogy azok tartalma ellenében nekünk, habár csak látszólagos enged
ményeket tegyen. 

Mi el vagyunk határozva nem engedni, ö még mindig engedhet terveinek vég feladása nélkül. Nyis
suk már meg most az alkudozás sikamlós menetét, s következzék be az idő, hogy a hatalom enged
ményt teend, s mi azt el nem fogadjuk, az egész világ nem azt fogja-e mondani, hogy Austria engedékeny
ségével szemben, a magyarok makacsságából ered az ujabb bonyodalom, s következik a törés? 

Azért uraim ón azt hiszem, hogy ha nincs oly czélszerüségi szempontunk, mely a mi engedékeny
ségünket kívánja : nézetem szerint szükséges és czélszerü, ha mi a kitűzött törvényes ösvényhez szilárdul 
ragaszkodunk. — Szükségesnek tartom ezt azért, mert erős támadással állunk szemközt, és erős 
támadást csak erős ellentállás képes visszautasítani. Avagy — kérdem én — mutat-e Austria legkisebb 
szándékot is arra, hogy törvényes követeléseink iránt engedékeny leend ? 

Nem megyek vissza a múltra, nem akarok tanúságot meríteni azon háromszázados történetből, mely 
mögöttüuk áll, de vájjon a legujabbi idők története, azon kor, mely az october 20-ka után lefolyt, 
nem szolgál-e elég bizonyságául annak, hogy Austria el van határozva az ügyet törésig vinni, de nem 
engedni. 

October 20-án egy diplomát adtak, melyről sokan azt hitték, hogy az oly hid lesz, melyen az alkot
mányosság édenébe jutunk. Sokan hitték ezt, és sokan csalatkoztak, mert kiábrándultak a febr. 26-diki 
nyílt parancs után, mely kimondotta, hogy oly alkotmányt akarnak erőhatalommal a kényszer minden esz
közeivel keresztül vinni, mely hazánkat az osztrák birodalomba beolvasztja; és ha valaki még kételkedett 
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volna, ott van a május 1-én mondott trónbeszéd, mely szintén kimondja, hogy az uralkodó el van hatá
rozva, eddig kimondott terveihez ragaszkodni. Ha már most az osztrák kormány ezen szilárd elhatározá
sát veszszük, ha veszszük azon körülményeket, melyek ezt megelőzték és követték, ha veszszük azon híres 
napi parancsot (Halljuk!), melyben az olaszországi hadak vezére bizonyos eshetőségekre előkészíti hadse
regét, ha veszszük, hogy ezen akarat nyilvánítása az erőszakos adóbehajtás^ kíséretében történik : valóban 
semmi kétségünk nem lehet arra nézve, hogy Austria engedni nem fog, és készebb törésre vinni a dolgot, 
semhogy alkotmányunkat helyreállítsa. 

Ily elhatározottsággal szemközt, csak szilárd elhatározottságot állithatunk szembe, ha azt akarjuk, 
hogy az országgyűlés legelső lépésének óhajtott sikere legyen, mely sükernek elérése, mindnyájunk fő 
feladata és czélja. 

Ha már most sem a törvényesség, sem a czélszerüség tekintete nem szól a felirat mellett , hol van 
azon ok, hogy mi, mielőtt a tényleges uralkodó bizonyítványát adná annak, hogy elhagyja a törvénytelen 
tért, oly lépést tegyünk, mely souverain jogainak elismerését foglalja magában. Több oldalról ugyan két
ségbe vonták a felírás ezen eredményét, — de vájjon azon föliratot az egész külföld, mely 
a kifejezésekből veszi az értelmet, nem olyannak tekinti-e, mint melylyel az osztrák császár souverain joga 
Magyarországra nézve el van ismerve ? És vájjon magában ezen fölirásban nem kivánatunkat fejezzük-e 
ki, és nem hivjuk-e fel arra, hogy oly dolgokat tegyen, melyek az uralkodói jog gyakorlatát képezik ? 

Részemről tehát akkor, midőn semmi tekintet a mellett nem szól, hogy föliratot intézzünk, azt nem 
pártolhatom. Azon biztos kilátásunk van, hogy Magyarország, daczára mindazon törekvéseknek, melyek 
alkotmányossága ellen elkövettettek, ki fogja küzdeni önállását, ki fogja küzdeni függetlenségét. Az osz
trák monarchiának nagyhatalmi állása megtörve, külviszonyai olyanok, melyek öt egyátalán nem teszik 
képessé, hogy még egyszer visszatérhessen az absolutismus ösvényére, sőt azt sem hiszem, hogy az osztrák 
birodalom ugy mint jelenleg ál l , sokáig fenntarhassa magát. Pénzügyi nyomorúságait, melyekkel ben
nünket tizenkét éven keresztül sújtott, a bereghi érdemes képviselő igen érdekesen kifejtette. Nem hi
szem, hogy azon pénzügyi bajokon, melyekben Austria szenved, egyátalában segíteni lehetne, még akkor 
is, ha ahhoz Magyarország bizonyos mértékben segédkezet kivárnia nyújtani. Ezen pénzügyi bajokon, 
alig segíthet egyéb, mint Ausztria fölbomlása. 

Mi kívántatik arra, hogy Ausztria a maga pénzügyi zavaraiból kibontakozzék ? (Halljuk!) 
Nemkivántatnék-e a pénzérték helyreállítása, nem-e a végkép megbukott hitel helj reállitása, az adós-

ságcsinálás megszüntetése, az adósságok törlesztése, s az adó leszállítása. S lehetséges mindez? Tudjuk, hogy 
az osztrák papír pénznek mily értéke volt 1848 előtt, midőn mintegy 223 millió forintnyi bankjegy fede
zésére alig volt 43 millió frt. ezüst készletnél több, de még volt azon lehetőség, hogy Ausztria adósságait 
kifizetni fogja. (Zaj.) Egyátalában a papírpénz értékének sülyedése nem magából a pénzügy fejleményéből 
származik, hanem az állam hitelének bukásából. Mutatja ezt a közelebbi 12 év története. 1848-ban, midőn 
a forradalom kiütött, azonnal veszteni kezdé a papírpénz értékét ; később midőn Ausztriára nézve Milano 
bevételével a dolgok némileg jobbra kezdtek fordulni, az agio azonnal leszállott ; midőn octoberben a bé-
-esi események következtek, midőn Magyarország alkotmányának megvédésére fegyveres ellentállásra ké
szült, akkor a pénz értéke lesülyedt, és később a forradalom bevégezte után vájjon nem a szerint hullám
zott-e a pénz értéke, a mint Ausztriának fönnállása veszélyeztetve látszott, vagy kilátás nyilt a béke meg
szilárdítására ? 

Valahányszor oly rázkódás következett be, mely Ausztriára nézve azt hozta kilátásba, hogy bukása 
közéig, mindannyiszor a pénz értéke mélyen sülyedt le. 

A keleti háború után 1858-ban oly pénzoperatióval akartak segíteni a pénzügyi bajokon, mely a 
népek roppant megerőltetésébe került, mert mi hallatlan, az ezüst pénz értékének erőszakos leszállításával 
történt. A valuta helyre állott. De midőn Napóleon elmondta újévi köszöntőjét, néhány nap alatt felszökött 
az agio, a pénzérték újra lesülyedt. 

Lehetséges-e egy oly államban, hol a hitel annyira meg van ingatva, hogy a pénzviszonyok ren
dezhetők legyenek ? A pénz értékének sülyedése igaz, tetemes károkat okoz magának a népnek, a keres
kedelem tárgyai megdráguljak, a kereset forrásai megapadnak, s különösen ezáltal szenved a reál hitel. 
Mert igen kevés pénzes ember van, ki a valuta ily ingadozása mellett örömest kölcsönözne rendes kamatra, 
betáblázás mellett a végre, hogy pár hónap múlva kölcsön adott pénzének valódi értékben talán egy tize
dét kapja vissza. 

Tudom én azt, hogy maguknak a népeknek érdekűkben állana a pénz értékének helyreállítása. De 
vájjon akkor, midőn ezen helyreállítás csak erőt haladó áldozatokkal volna elérhető soly áldozatokat kíván 
a népektől, melyek folytán eltemettetnék fejlődési képességük, vájjon Ausztria népeitől lehet-e várni, remé
lem, hogy ezen viszonyok megváltoztatására segédkezüket nyujtandják, s nem kivánatosabb-e reájuk 
nézve, hogy Austriának mint birodalomnak létele essék a hűtlen gazdálkodás áldozatául ? 

A papírpénz értékének csökkenését az is különben előmozdítja, hogy a bank alapja részben státus
adósság, s így az államadósság törlesztése, a bank kielégítése javitna talán a helyzeten. De vájjon lehetsé
ges e, hogy Ausztria már is 3 milliárdra menő államadósságait valaha kifizethesse, (Zaj.) sőt lehet-e ren
des törlesztésre is gondolni akkor, midőn ezen roppant adósság mellett a népek adóképessége annyira meg 
van rongálva, hogy már rendes adójukat is képtelenek fizetni, az államadósság törlesztése pedig csak az ál-
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tal válnék lehetővé, hogyha elviselhetlen adófelemelés által nem csak az évenkinti mintegy 120 milliónyi 
deficit fedeztetnék, de ezenfelül még az adósság törlesztésére is jutna az államjövedelmekböl. 

Ily körülmények közt nem tartom lehetőnek, hogy Austria pénzügyi zavaraiból a legnagyobb erőfe
szítés mellett is kibontakozhassak. Austriának államférfiai azon roppant nehézségekkel szemközt, melyek 
a pénzügyi zavarokból s e mellett a külföldi fenyegető viszonyokból származnak, leginkább ugy látszik, 
abban helyezik bizalmukat, hogy Austriának még minden veszély között kedvezett a szerencse, hogy mind
annyiszor ki tudott bontakozni a legterhesebb körülmények közöl. Azonban meg kellene gondolniok, hogy 
az idők nagyon megváltoztak, és azon hatalom, mely sem az emberiség érdekeinek, sem a haladás igényei
nek nem kedvez, mely gátul szolgál a szabad fejlődésnek, akadályul a polgárisultságnak, mely annyira ne
hezíti az európai nagy kérdések kellő módoni megoldását, a szerencse csillaga most alighajkedvezend. Mert 
Austria mint nagyhatalom megszűnt az lenni, a mi volt, a minek látszott még csak tizenhárom év 
előtt is. 

Az európai viszonyok nagy átalakuláson mentek keresztül, s ezek folytán bebizonyult, mennyire 
csalatkoztak azok, kik Olaszországot csak geographiai fogalomnak tekintették, viszont az is ki fog derülni, 
hogy szintén csalatkoznak, kik Austriát még most is európai szükségességnek tekintik. (Helyes!) Európá
ban szükségesség volt Austria akkor, midőn a szent szövetség által összefűzött hatalmak minden erejöket 
a béke fönntartására fordítván, ennek minden tagja, mely a czél elérésével kezességéül szolgált, szükséges
ség volt arra nézve. De most midőn az európai népek átalán fogva s élükön a nyugoti hatalmak a polgári 
jólét és szabadság megalapítása után törekesznek, egy tartósabb békekorszak elérése végett szintén attól 
függ egy államnak szükségessége, vájjon előmozdítja-e ezen czélt, az európai béke megszilárditá 
sát: mert Austria nem csak hogy nem szükségesség, de részint pénzügyeinek ziláltságánál fogva, részint 
azért, mert e birodalom önmagában rejti a békétlenségnek és politikai bonyodalmaknak minden anyagát — 
a béke megszilárdításának inkább akadályul szolgál. (Helyeslés; kis szünet; zaj.) 

Elnök : Szilágyi képviselő ur folytatni óhajtja beszédét. 
Szilágyi Virgil: (folytatja) Austria felbomlása nélkül alig remélhető azon nagy kérdések megol

dása, melyek a jövő küszöbén állanak, s melyek megoldása nélkül Európa folytonos rázkodásoknak marad 
kitéve. (Halljuk!) A nemzetiségi kérdés a műveltség bizonyos fokára vergődött nemzetek jogos igényeinek 
kielégítése Európában különösen érdeke mindazon államnak, mely az európai béke hosszasb megszilárdí
tására törekszik. És vájjon midőn épen ugy mint Törökország a nemzeti jogos igények kielégítésének s 
igy egy tartós béke megalapításának útjában áll. (Nagy zaj.) 

Elnök : Emlékeztetem a tisztelt házat, hogy kötelességünk egymást békén meghallgatni. 
Szilágyi Virgil: (folytatja) Vájjon Austriának akkor, midőn létele ily ellentétben áll az európai béke 

érdekeivel, ki fog vésznek idején biztos segédkezet nyújtani s támaszul szolgálni; pedig a vész közéig! 
Akármerre tekintünk Európában, az olasz törekvések, a német egységi küzdelmek, Francziaország politi
kája, mind ellene vannak irányozva; Anglia pedig csak addig érzi magát érdekelve Austriának létele ál
tal, mig fönnmaradása a béke zálogául szolgál Európában. Anglia mindenek fölött békét kivan Európában, 
ezt követeli kereskedelme, ezt kivált érdekeinek biztosítása keleten s aligha nyujtand segédkezet oly ha
talomnak, mely a békét lehetetlenné teszi. A keleti érdekeket említem. (Halljuk!) Kelet népeit polgáro
sítani , oda Európa iparát bevinni, ez által Európa jólétét emelni, a forgalmat nyugot és kelet közt élén
kíteni, s ez által a civilisatiót előmozdítani, ez föladata Európának keleten. Midőn a nyugoti hatalmak 
vállalták magokra ezen feladat megoldását, egy hatalommal állanak szemben, mely mindazon érdekeket 
veszélyezteti, ez az orosz túlhatalomnak terjeszkedése. 

Különösen Angliára nézve fenyegető e hatalom, nemcsak azért, mert Angliának a keleten oly fontos 
érdekei vannak, melyeket az megsemmisíteni törekszik, hanem azért is , mert Európában folyvást veszé
lyeztetve van az orosz túlhatalom által minden alkotmányos fejlődés, mi pedig a nyugoti hatalmak érde
keinek legbiztosabb, mondhatni egyetlen sarkpontját képezi. A keleti kérdés megoldása mindenek fölött 
azt kívánja, hogy elsőben is Európában az orosz túlterjeszkedés ellen áttörhetlen védgát emeltessék. (Zaj.) 

Nagyon természetes, hogy első sorban védfalul Németország szolgálhatna. Azonban meg kell gon
dolnunk, hogy Németország egyesítése Francziaország érdekeire nézve még a jelen pillanatban alig kívá
natos. Francziaországnak inkább érdekében áll, hogy az orosz tálhatalom ellen olyan nemzetiségek nyer
hessenek önállóságot, melyek a nélkül, hogy a német elemet emelnék Európában túlsúlyra, mind Austriá
nak, mind Oroszországnak gyengítésére szolgálnak, s előmozdítják egyszersmind á török birodalomnak 
nagy rázkodások nélkül leendő feloszlását. Moldva-Oláhország felszabadítása volt az első lépés; ez érdekbe 
esik Szerbia erősítése, s a nagyszerű átalakulás hazánk és Lengyelország európai súlyának megalapítása 
nélkül lehetetlen. (Zaj, halljuk!) 

Nem építem én reményeimet a külföld támogatására. A mely nemzet nem önmagából fejti ki léte
lének s tekintélye érvényességének feltételeit, az mindig csak más népek érdekeit szolgálja. A világesemé
nyek kérlelhetlen logikája az, mi reánk nézve kijelöli a helyzetnek nehézségeit ugy mint előnyeit; a törté
net változhatlan iránya biztosítja küzdelmeink sükerét, és önállóságunkat. Erkölcsi súlyunk a természet
től gazdagon megáldott hazánk segédforrásai, a nemzeti érdekek egyetemlegessége azon lánczolat, mely 
a haladás tényezőit egymáshoz fűzi, lehetlenné teszik, hogy az európai viszonyok átalakulása önállóságunk 
megszilárdítása s jólétünk fejlesztése nélkül megtörténhessék. 

45* 
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Érzik ezt az európai népek, melyek 1848 előtt csak igen keveset tudtak rólunk, melyek haladási 
küzdésünket is csak azon elferdített tudósítások után ismerték, melyeket ellenségeink adtak kezükbe. For
radalmunk által a helyzet megváltozott. Tizennyolcz század előtt az üldözött apostolok szétmentek hir
detni a keresztény polgárosodásnak igéit, 1849-ben a Gondviselés száműzésbe vezetett néhányat nemesebb 
férfialak közöl, kik arra irányozák minden törekvésüket, hogy Európa megismerje helyzetünket, mégis, 
merje azon küzdelmet, mely e nemzetet a szabadság és polgárosítás zászlóvivőjévé tette keleten. (TJgy van!) 
Sokat köszönhetünk e férfiaknak. A nemzet háláját érdemlik ők, kik utat törtek számunkra az európai 
közvéleményben, s eszközölték, hogy Európa figyelemmel várja első lépésünket, mely akaratunk irányát 
fogja megjelölni. 

Mindenesetre nevezetes válponton állunk ; a történetnek egy üres lapja fekszik előttünk, és Európa 
népei várják, vájjon az országgyűlés első cselek vény ében a szilárd elhatározottság oly politikáját követi-e, 
mely által nevét mint önállóságra képes nemzet a történet ezen üres lapjára beirni kész. Ha látni fogják 
az európai nemzetek, hogy itt a Duna és Tisza partjain oly nép lakik, mely az alkotmányos küzdelem leg
első pillanatában bizonyságot tesz, hogy kész magasan hordozni a szabadságnak megszentelt zászlaját, — 
higyjék el, uraim! — ez siettetni fogja ama boldogabb kornak bekövetkezését, mely utat tör a szabadság 
békés fejleményeinek, melyet a népek annyi hánykódás után elérni vágynak, — és mi a müveit népek ro
konszenvétől üdvözöltetve foglalandunk méltó helyt az európai szabad s önálló nemzetek között. (Éljenzés 
zaj, főikiáltások: haladjunk tovább ! mások : pihenjünk : mások: folytassuk az ünnepek után!) 

Elnök: A följegyzett szónokok sora nagy; még kora volna ma eloszlani; jegyző ur szólítsa fel a kö
vetkező szólót. (Somssich Pál fölszólittatik, a zaj elnémul.) 

Somssich Pál: Ha valaki e hazán kívül vagy amott nyugoti szomszédaink között azon észrevételt 
tenné : miért vitatkoznak a magyar képviselők egy tárgyról, mely fölött voltaképen érdemileg egy véle
ményben vannak ? azt felelném neki: Hajoljon meg egy nemzet előtt, mely 12 évi sanyargatások után nyílt 
arczczal, egyenes szóval e nyilvános helyen mondja el szenvedéseit: hajoljon meg egy nemzet előtt, mely 12 
évi törvénytelenségek után, még mindig csak törvényre ós jogra hivatkozik (Helyes!) ; hajoljon meg egy 
nemzet előtt, mely annyi eltűrt igazságtalanságokért nem boszút, hanem csak igazságot követel; (Helyes) és 
hallgassa végig a legnemesebb lelkű, legtisztább érzelmű szónoklatok sorozatát, melyek egymást felváltva 
egy szép koszorúba fűzik a jogszerűségnek mindig zöld és hervadhatatlan leveleit, és azt a polgári köteles
ség érzetével leteszik a haza oltárára. (Éljen!) Ennyit mentségemre, hogy a már sok oldalról kimerített 
tárgyhoz szólani részemről is bátorkodom. (Halljuk!) 

Mielőtt azonban a napirenden levő kérdéshez szólanék, kettőt kell előre bocsátanom. 
1.) Meg kell jegyeznem, hogy mindaz, mit előadásomban a végrehajtó hatalomra vonatkozólag 

mondani fogok, mint alkotmányos ember a kormányra kívánom értetni, melynek tagjai hazánk régi, ujabb 
és legújabb törvényei értelmében mindig felelősek, mely felelősségtől még azon külföldiek se menthetők 
fel, kik Magyarország kormányzásába beleavatkozni merészkedtek. (Helyes!) 

2.) Engedelmet kell kérnem, ha a lefolyt szomorú időkre visszatekintve, ismert és már sokszor fel
hozott tárgyakat fogok ismételni azért, mert mulhatlanul szükségesnek tartom, egy idegenek által kezelt 
kormánynak irányunkban 12 év óta tartó, igazságtalanságokkal tetézett jogtalan eljárását a közvélemény 
előtt érdeme szerint jellemezni, szükségesnek tartom, ezen önkény ellenében a legitimitásnak vagyis jog
szerűségnek mint az állami lét józanon felállítható fizen egyedüli alapjának elvét nyíltan kimondani, és 
szükségesnek tartom azt, mit indítványozó igen tisztelt képviselőtársunk gyakorlati alkalmazásban hazánkra 
nézve oly remekül igazolt, egész átalánosságában is mint megdönthetlen igazságot bebizonyítani, és a 
korlátlan uralomnak mint-a jogszerűség ellentétének képtelenségét kimutatni. (Helyes!) Mindenekelőtt 
pedig szükségesnek tartom saját állásomat is constatirozni, és ebből kiindulva (Halljuk!) a bécsi státus
férfiaknak ezúttal is fölmutatni azon véleményegységet, mely alkotmányos alapkérdésünk fölött Magyar
országon osztatlanul létezik, és e végre szükségesnek tartom kimutatni azon pártelnevezéseknek érvény
telenségét, melylyel a bécsi publicisták a lefolyt évek alatt bennünket oly kedvtelve gunyolgattak és a ma
gyar nemzetet szándékos zavartámasztás végett ellenséges táborokra felosztani szerették; — kitüntetni 
akarom azt, miként az 1848-ki kort megelőzött társadalmi kérdések közöl kifejlett pártelnevezéseknek 
azon a téren, melyen ma állunk, nincs és nem is lehet értelme, pedig nemcsak azért, mivel ama kérdések 
legnagyobb része már a bekövetkezett események folytán megoldatott; hanem főleg azért, mert az, a mitől 
a nemzet azóta megfosztatott, s a miért azóta epedve küzd, a mit alakulásuk első pillanatától kezdve bá
mulatos egyhangzásban követelnek az ország minden hatóságai, a miért százados szerződések, elévülhetlen 
törvények alapján szavát emelni készül a képviselői kar; szóval az, a mi a mai tanácskozás tárgyát teszi, 
mindaz ama társadalmi kérdések körén kívül és annyira felettük áll, miként a nemzetnek aziránti érzel
meit ugyanazon régi pártszinezetek mértékével latolgatni akarni, nagy tévedés és elfogultság volna, ha azt a 
tapasztalás szándékosnak nem tanúsítaná (Helyes! Éljen !) ; mert egy kis jóakarat mellett nem volna 
nehéz belátni, miként a társadalmi, hogy ügy mondjam házi kérdéseknek megfejtése körül elágazó vélemé
nyek akkor, midőn arról van a szó: e hon, melyet mindenik édes hazájának nevez, legyen-e vagy ne ? Ma
gyarországnak függetlensége, területének ép egész mivolta, megóva, fenntartva, biztosítva maradjanak-c 
jövőre is, vagy pedig csalékony fénynyel kecsegtető idegen mezért bocsáttassanak áruba, hogy velők együít 
pusztuljon nevünk, veszszen becsületünk! - (Helyes!) midőn arról van szó, hogy ősi alapon nyugvó, kor-



XXV. ülés 1861. május 18-kán. 181 

rá l korra fejlődött, és az 1848-ki törvények által az egész nemzetnek sajátjává vált alkotmányunk a termé
szetes haladás örök törvényének ellenére megtagadtassák, és a kifakadt bimbó, hogy úgy mondjam, kely
hébe erőszakoltassék vissza: — akkor a véleményeknek amolyan elágazása rögtön elnémul; mert az egyik 
mint a másik a veszélytől fenyegetett egésznek segedelmére siet, és többé nem mint párt vagy felekezet, 
hanem mint nemzet védi igazait, követeli jogait. (Helyes! éljen!) 

Tudták és tudják elleneink ezen vélemény egységének lételét, hiszen tapasztalták 12 év alatt annak 
varázs erejét, melyet, mert megtörni képesek nem voltak, eltagadni törekedtek; — szerencsétlen törekvés, 
mely mig bennünket sanyargatott, önmagát rongálta meg leginkább (Helyeslés). 

E törekvés munkája 12 évi pusztításban tűnt fel, pusztításban, mely anyagi és erkölcsi tekintetben 
egyaránt lerombolt mindent, a mi önkényének útjában állott! legnagyobb, és egy régi örökös monarchiá
ban megfoghatatlan és megbocsáthatatlan bűne azonban az volt, hogy a legitimitásnak Magyarországon 
eddigelé tisztelt alapjait egyszerűen megvetette, — a históriai jog és hagyományok iránti minden pietást 
kigúnyolt, — az eddig érvényes, a nemzet 1000 éves éltével fejlődött és szorosan összeforrt törvényeket 
ignorálta (Ugy van!), egy tabularasát improvisálván maga elé, hogy arra Írhassa rá szervező uj szabályait, 
csaknem mint Isten teremteni akarni merészkedett egy uj, eddig nem ismert nemzetet, melyet erkölcsi 
kapcsok hiányában, sőt létező természetes viszonyok ellenére az absolut hatalom anyagi erejével istápolt 
bureaucratiának feszes lánczolatával hitt össze fűzhetni (Ugy van ! ) ; ugy szólván szembe az alkotó bölcs 
rendelkezésével, hogy azt, mit a Mindenható összekapcsolt, a gyarló ember szétszaggassa, a mit pedig el
választott, erőszakosan összelánczolja! „Coelum ipsum petimus stultitia, neque per nostrum patimur scelus 
iracunda Jovem ponere fu'mina" a római költőnek ezen szavai merőben reá illenek az ilyen nemcsak a józan 
okossággal ellenkező, de valóban bűnös merényletre (Ugy van!), melynek hősei, midőn az örökös monar
chiának egyetlen jogos alapját szétzúzták, elbizakodásuknakmonomaniájában nemcsak saját keblökben támad
ható józanabb reflexiókra, de még legtörvényszerübb, legmérsékeltebb, és a haza, a törvények és törvényes 
trón iránti legtisztább hűségből fakadó figyelmeztetéseknek fölfogására és státus férfiakhoz illő komoly mél
tánylására sem voltak képesek; s igy vésztőknek indultak, mint minden hatalom, mely korlátlan (Helyes!). 

„Neque unquam satis fida potentia ubi nimia est" - rajtok e classikus mondat merőben beteljese
dett; mert midőn tiz évi borzasztó munkájoknak sükere fölött diadalt véltek ünnepelhetni, épitményeik 
mint kártyavár düledeztek szét lábaik alatt! (Helyes! Igaz! Éljen!) 

Ezen szerencsétlen és a régi despotismus koraira emlékeztető gyászos időkben meghiúsult minden 
hazafias törekvés, elhangzott minden jó szándékkal figyelmeztető szó! — és mig törvényes Ítélet nélkül el
hullottak, vagy börtönben sorvadtak, vagy mint száműzöttek sinlödtek számtalan áldozatok, addig azok, kik 
Magyarországnak és a magyar királynak legitim jogairól és ezeken alapuló törvényeinknek szentségéről mer
tek itthon megemlékezni, e mondva csinált uj állam ellenségeinek tekintettek, s mint veszélyesek, a szabad 
embert sértő, lealacsonyító és zaklató rendőrségi fölügyelet alá helyheztettek! (Ugy van ! Igaz !) — E korról 
is elmondhatjuk Tacitussal: "Amisso per inquisitiones loquendi audiendique commercio, memóriám quoque 
ipsamcum voceperdidissemus, si ita in nostrapotestate esset oblivisci quam tacere" (Igaz!) De mivel nincs 
ugy hatalmunkban feledni mint hallgatni, lehetetlen meg nem emlékeznünk azon vakmerő önhittségről, azon 
gőgös elbizakodásról, melylyel az akkori b é c s i urak — igy nevezem őket akkoriban ugyan nehezteltek érte— 
megkezdett törvénytelen munkájokat minden tekintet nélkül folytatták mindaddig, mig abirodalom anyagi 
erejét ki nem merítették! —- és midőn ez megtörtént, és az anyagi alap, melyre kizárólag támaszkodtak, 
ingadozni kezdett, elijedtek az önmaguk által fölidézett nehézségek előtt, s gyáván hátráltak a térről, 
melyet maguk választottak, s melyen mig bírtak, oly fölfuvalkodottan uralogtak, — elbújtak — hogy 
gyengén fejezzem ki magamat — azon felelősség elöl, melyet a kormány jólelkű embere mindig kész el
vállalni: de a melylyel egy alkotmányos monarchiában, hol a fejedelem személye szent és sérthetetlen, s 
mint ilyen a felelet terhén fölül áll, kiválólag tartozik, — elhagyták, miután vészbe döntötték urokat, 
kinek mig lehetett, hatalompalástjával szerettek takarózgatni, s gazdag dotatiókkal ellátva, biztos elvonult-
ságból cinicus önzéssel szemlélgetik azon sok szerencsétlenséget, melyet okoztak, s azon roppant zavart, 
melyből a kihatolásnak kétes munkáját mások vállaira kerítették (Ugy van! Helyes!). 

Soha kormány az alkotmányos monarchia elvét igy nem compromittálta! (Igaz!) 
Mindezeket csak azért érintettem meg, mert mielőtt a napirenden levő kérdéshez szólanék, szükséges

nek tartottam a múltra visszapillantva tisztán előállítani helyzetünket s annak nehézségeit, azon nehézsége
ket, melyeket mások okoztak, nöi'eltek és halmoztak oly magasságra, melyen azután túlhatolni képesek nem 
voltak; — szükségesnek tartottam ez által igazolni magunkat a közvélemény előtt, miként nem mi bennünk 
a hiba, hogy e labyrintból, melybe mások sodortak, ugy, mint forrón óhajtanánk, rögtön ki nem vergődhe
tünk, és hogy ily viszonyok között nem oly hamar mutatkozik azon ösvény, melyen haladva a törvényes 
alapot revindicálni remélhessük. 

De épen azért, ha a multaknak szomorú eseményeit, nézetem szerint, helyén volt áttekinteni, hogy 
jelen helyzetünk, s annak nehézségei inkább kiderüljenek, nem leszen talán helytelen a jelennek viszonyait 
s nehézségeinek okait is bővebben vizsgálgatnunk, hogy kitűnjék, miként a még folyást fönnálló, sőt fáj. 
dalom, időnkint újból fölmerülő nehézségeknek forrása, és azon akadályok, melyeknek elhárítása nélkül 
nem lehet kilátás a kibékülésre, nem mi belőlünk fakadt, nem mi tőlünk függ! (Halljuk!) 

Képv. ház napi. I. köt. 4 6 
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Úgy mondám".— és szándékosan mondám: a kibékülésre; mert azok után, .mik 12 év alatt történ
tek, á visszaállított és-igaz lélekkel elfogadott törvényes alapon kibékűlésünk lehet, sőt kívánatos, de addig, 
míg ezen alap helyreállítva s kellőleg biztosítva nincsen, egyezkedni, vagy épen alkudni lehetetlen. 
(Helyes!) -

Bölcsen monda indítványozó igen tisztelt képviselő társunk, miként lefolyt alkotmányos életünkben 
kormány és nemzet között a törvényeknek értelmezése fölött voltak koronkint eltérő nézetek, ezúttal 
azonban létező alaptörvényeink tagadtatnak meg — akkor értekezni, az értekezés folytán az elágazó véle
ményeket a közösen elismert alapon kiegyenlíteni, tehát egyezkedni lehetett, — most midőn alkotmányunk 
sarkalatos jogaitól fosztattunk meg, mindenekelőtt magát az alapot kell visszakövetelnünk, (ügy van!) 

Lajtán túl azonban fájdalom, még mindig másként gondolkoznak! ott azon szerencsétlen törekedés, 
mely az egész birodalomra nézve közössé és szintén legyözhetlenekké vált veszélyeket negédes önhittség
gel idézte elő, még ma sincs feledve, mert daczára a történtek fölött bánatot mutató közeledéseknek, csak 
ismét oly módon horgásznak reánk, hogy Isten és világ előtt bennünket kétségtelenül illető alkotmányos 
jogainknak legjelentékenyebb részét barátság és közösség ürügye alatt önkényt kezökbe szolgáltassuk. 

Igaz, hogy october 20-án uj zászló tüzetett ki, s azóta az intézmények is uj és olyan alakot kezdet
tek magukra ölteni, melyek némileg az alkotmányosságnak szinét viselik, — lehet, hogy ezen fordulat a 
régtől óta osztatlan hatalommal kormányzott s pusztaengedményekhez szoktatott tartományok előtt való
ban mint örvendetes látvány tűnhetik föl. - Ámde a magyar nemzet ős időktől fogva egyedül szabad 
egyezkedés utján, s önkeblében alakult szerződésekre fektette állami sorsát, s ebben szinte ezer év óta ugy 
beleilleszkedett, miként az egyoldalú bármely kecsegtető engedményezés előtte örökre érthetlen marad: 
miután magát az államban s tulajdon területén nem bérencznek vagy szolgának, hanem tulajdonos házi
gazdának, s mint ilyent kiegészítő jogos tagnak tekinti (Ugy van! Helyes!). 

És ime ez az első akadály, melynél mindjárt kezdetben kétfelé válik dolgunk; miután a bécsi kor
mányzók saját nézpontjukból tekintvén minket is, nem fogadják el azon alapot, melyre állami helyzetünk 
egész súlyával támaszkodik, s melyből egyedül lehet és kell a mi helyzetünket megbirálni, miután nem 
találkozik nemzeti intézményeink között csak egy is, melynek szövegén a szabad szerződés éltető gyökere
inek szálai át ne vonulnának. 

Soha a magyar nemzet oda nem tévelyedett, hogy az államban valamely határtalan hatalmat pró
báljon maga fölé állítani, melynek eszét, meggyőződését és szive minden vágyait, szóval egész személyét 
és összes vagyonát önkényére átengedje; mert egyszerű, józan és természetes belátásánál fogva az államot 
mindig mint emberi institutiót tekintette, mely múlékony és gyarló lények között és általuk a polgári tár
saság alakítása, védelme és lehető fölvirágoztatása végett keletkezik ; absolut hatalmat tehát, ha szintén 
akarna is, benne józanon és állandóan nem alapithat senki, miután mulandó és minden tekintetben korlá
tolt elemekből valami határtalant alakitni akarni, bálványemelésael azonos képtelenség lenne (Igaz!). 

De azért nálánál senki jobban nem tiszteli, hívebben nem szolgálja törvényes királyát, mint ezt ál
dozatkészségével és hiv ragaszkodással annyiszor tanusitotta, habár a hatalmat, mely tiszteletet gerjeszt 
és végképen kötelez, nem az álfényben vagy erőszakra hivatkozó önkényben: hanem inkább tulajdon alkot
mányos szerződéseiben és azon szent közösségben keresi és találja föl, melyet a társaűulom keletkeztében 
fekvő érdekegység elutasithatlanul igényel, —ez szüli előtte a legitimitást, vagyis jogszerűséget, ama, 
sértést nem tűrő szentséget az államban, mely a fejedelmet és népet, mint illető feleket egymás irányában 
kölcsönösen kötelezi; azontúl pedig üres hanggá és értelem nélküli szóvá silányul, mihelyt az az uralkodó 
fél irányában kizárólag és csak annak számára követeltetik; (Helyes !) mert kötelezettség az államban egy
másra kölcsönösen ható viszonosság nélkül nem képzelhető. 

Lajtán túl ellenkezőleg áll a dolog, ott a hatalomkezelök azon számos és nevezetes országokat, 
melyek a birodalomnak azon részét képezik, jogaik élvezetéből lassankint kiforgatták, s most vak engedel
mességet követelve, az absolutismusnak költött fogalmára, mint alapra hivatkoznak, holott arra, mint 
csak képzelödésben létező elvont fogalomra nem hogy államot, de épen semmi valót se lehet állandóan 
építeni (Helyes!) ; mert az államban, mely nem képzelet hanem létező valóság, melynek terén tehát minden 
fölállított és működő erőnek eredetét kimutatni és alapját igazolni szükséges, — az abstractio üres fogal
mára támasztani semmit sem lehet (Helyes!); — a hóditás és ennek erejéveli uralkodás pedig, melyekre 
az absolutismus tanait mint anyagi alapra fektetni törekszik, a mellett hogy változó, még a jog védelmét 
föltételező társadalom primitív követeléseivel is nyilt ellenkezésben áll, ennélfogva s* mmi jogos és erköl
csileg kötelező föltételeknek alapjául nem szolgálhat (Ugy van! Helyes!). 

Meglehet, hogy a bécsi kormányférfiak, — kik ezen alaphoz még mindig annyira ragaszkodnak, 
hogy még jelen helyzetük szorongattatásai között is csak a hatalomnak teljess 'géből és kegyelemkint osz
togatják engedményezéseiket; meglehet, mondom hogy saját körükben ideiglenesen legalább némi elis
meréssel, vagy épen hálával is fognak találkozni; nálunk azonban, hol a jogszerűségnek elvei már régóta 
megalapítva és százados békekötésekben, szerződésekben és alaptörvényekben már formulázva is vannak, 
hol tehát az engedményezésnek még csak szándoka is, a létező és é lnem avult alapnak meröbeni megtaga
dásával ugyanazonos; ezen egyoldalú ingatag adományok, melyek szokott gyakorlat szerint bármikor is 
visszavehetök, vagy megváltoztathatók, semmi államb, becscsel nem bírhatnak; miután szerződési alapél-
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vök hibázván, bennök a viszonos kötelezettségek kapcsát is hiában keressük, s azért reánk nézve, csak 
mint a legitimitásnak megannyi ellentételei tűnnek föl. 

Ezekből eléggé érthető azon oszthatlan véleményegység , mely Magyarország-szerte az október 
20-ki manifestum és a február 26-ki rendelet irányában egyhangúlag nyilatkozott — ezekből meggyőződ
hetnek az uralkodó hatalmat környező kormányférfiak arról is, miként ezen — hogy ugy mondjam — ösz
tönszerűleg nyilvánult közvélemény, nálunk nemcsak a természetes igazságban, hanem főképen azon posi-
tiv j ogszerüségben talál kézzelfogható alapokra, mely Magyarországnak alkotmányos viszonyait századok 
óta szabályozta. 

Egy bódító megvetheti, ha tetszik ignorálhatja ezen alapokat, és kizárólag anyagi erejére támasz
kodva ephemer uralkodásának örömeiben gyönyörködhetik; miután a túlnyomó erőnek engedni minden 
kénytelen; ámde annak, ki Magyarország királyi trónjára törvény szerint hivatva van, annak ezen alapo
kat nemcsak elismerni, de egész teljességökben el is kell fogadnia, mielőtt szent István koronáját a nemzet 
egyetértésével fejére folt étetheti. (Ugy van!) 

A bécsi kormányférfiak a hódító hatalom anyagi erejével 12 év alatt különféle kísérleteket tettek, 
— kísérleteik szerencsétlenek voltak mind, külmunkájok eredménye veszélyt hozott az összes biro-
dalomra! 

Hogy ilynemű kísérletekkel továbbá fölhagyjanak, az exigentiák tudománya, a józan politika is 
parancsolja! - - parancsolja pedig főleg a mostani válságos időkben, hogy meghajoljanak a legitimitás 
vagyis jogszerűség előtt, mely az államnak, mint a társadalom postulátumának fölállítható egyedüli ok
szerű alapja; mindenekelőtt pedig parancsolja azt, hogy fölhagyjanak azon képtelenséggel, melylyeltőlünk 
azt követelik, hogy Magyarországnak századokon át kipróbált s annyi vész és viszályok közt helytállt 
alkotmányát költött alapokra fektetett ábrándokért föláldozzuk. (Közhelyeslés.) Ily tévelygő politika ellen 
a magyar nemzet osztatlanul tiltakozik, és ennek ellenében jogszerű alkotmányát egy szívvel lélekkel köve
teli. (Ugy van! Helyes!) 

Nehéz és aggasztó körülményeink közepette, ezen egység egyetlen vigasztalásunk; azon öntudat, 
hogy nézeteink érdemileg nem különböznek, legalaposabb reményünk; és jó lesz megjegyezni bécsi elle
neinknek, miként azon néma egyetértés, mely 12 sanyarú év alatt mint egy láthatlan varázserő tiltakozott 
az absolut kormány eljárásai eben, most ugyanazon egységben nyilatkozik Magyarország alkotmányos 
jogai mellett, és ismét azon osztatlan egységben tiltakozik minden octroyált experimentatiók ellen. Jó lesz 
továbbá bécsi elleneinknek — nehogy illusiókban ringassák magukat — megjegyezni azt is, miként ezen 
egység erejét irányukban nem gyöngítené még az sem, ha ily rendkívüli körülmények között és — hogy 
ugy mondjam — abnormis helyzetünkben, igazaink és alkotmányos törvényeink érvényesítésének módjá
ban különböznénk is; mert miután nem abban különbözünk, hogy mit, hanem legfölebb abban térnek el 
nézeteink, hogy miként revindicáljuk azt, mitől erőszakkal megfosztattunk (Ugyvan! átalános helyeslés) : 
elvégre hazafiúi buzgóságunk mindig találkozni fog azon téren, melyen a gondviselés által kiszabott körön 
belül, mint hinni szeretem — hatásunkat megsemmisíteni nem lehet! 

E tér a legitimitás, a jogszerűség tere, melyet a hatalom emberei épen azért tapodtak el vakmerő 
buzgóságukban, mert belátták, miként azon Magyarország diadalnapja okvetlen virulni fog! 

E térre lépni, ennek ösvényein haladni azonban ma még nincs a mi hatalmunkban, mert bár a 
létező akadályok elhárítását jogosan követeljük, — még is ennek teljesítése ez idő szerint az uralkodó ha
talomtól függ; melyre, — daczára azon roppant veszedelmeknek, melyekbe döntötte, még mindig túl
nyomó, és Magjarország irányában jogtalan befolyást gyakorol a bécsi politika! (Ugy van!) 

És ime, ez az oka minden bajainknak, minden nehézségeinknek; ez az oka hatósági életünk még 
mindig törvénytelen korlátoktól akadályozott elégtelen működésének; ez oka, hogy maga ezen képviselő
ház saját tökéletlenségének érzetében kezdetben mindjárt annyi akadályokkal találkozik; ez oka azon 
országszerte kétes állapotnak, mely hogy ily törvénytelen viszonyok között nagyobb zavarokban nem 
mutatkozik, a nemzet jóakaratának s józanságának kétségtelen bizonysága. (Közhelyeslés.) 

Soha nemzet a tényleg uralkodó hatalom irányában magát szebben, nyíltabban nem viselte! - -
méltóságteljes nyugalommal tűrte sanyargatásait, őszinteséggel válaszolt fólhivásaira s még elnyomatása 
alatt sem hazudott rokonszenvet, mit nem érezhetett; az első fejedelmi szóra, mely hozzá intéztetett, min
denre a mi jogszerű és törvényes késznek nyilatkozott. 

Nem kívánt többet, mint ősi alkotmányát, ugy mint azt az 1848-ki törvények kiterjesztették, de 
nem is elégedhetett meg kevesebbel, mint ezen alappal, melyet mint törvényest, megtagadni, erkölcsi 
lehetlenség volt. (Helyes!) 

Ezen alapon alakultak a megyék, nyíltan kijelentvén, miként hatóságukat semmi más, bár honnan 
eredő szabályok szerint nem fogják gyakorolni, ez nyilt és becsületes szó volt, melyet megértett mindenki, 
megérthettek az uralkodó hatalmat környező férfiak is, és ha nem helyeselték, azt meggátolni, eltiltani 
hatalmukban lett volna; — ha ezt teszik, nem törvényesen de legalább őszintén járnak el! mig ellenkező
leg, midőn a megyéknek ityetén alakulását nemcsak nem gátolták, de jelen volt orgánumaik á l t a l abba 
szintén beleegyezni látszottak, nincs természetesebb, minthogy azt hitte mindenki, miként abécsi nehézsé
geknek legyőzésére segitőleg fog hatni, néhány nyomatékosabb nyilatkozatnak fölterjesztése, melyeket a 
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felsőbb körökben más téren és más eszközökkel, de ugyanazon czélra működő hazánkfiai maguk igazolá
sára fölhasznáihatandanak. (Helyeslés!) 

Egyébiránt bármiként legyen a dolog, annyi bizonyos, hogy a magyar nemzet az 1848-ki törvé
nyek elveihez határozottan ragaszkodik, ezek szerint alakította hatóságait, ezek értelmében választotta 
meg s küldte id eképviselöit; e képviselői kar tehát az egész nemzettel jőne ellentétbe, ha más, vagy ezzel 
épen ellenkező kiindulási pontot választana. — Ez igy állván : 

Az uralkodó hatalom körül álló kormányférfiaknak vagy el kell fogadni a nemzetnek ezen jogszerű 
követelését, vagy folytatni továbbra is Magyarországon a kizárólag anyagi hatalomra támaszkodó absolut 
uralkodást (ügy van!), — egy harmadik valami lehetetlen. 

De ha az absolut uralom szomorú következései, annak tarthatlanságát 12 év alatt bebizonyították, 
ugy nem marad egyéb hátra, mint a nemzet kivánatával ugyanazonos jogszerű alkotmányos rendszert 
helyreállítani! 

Minden késedelmezés e részben uj bonyodalmakat és ezekből fejlődő uj nehézségeket fog támasz
tani, melyek a Sybilla könyveire emlékeztetnek, melyekből a kibontakozás naponkint nehezebb föladat 
leend. (Helyes! Halljuk!) 

Helyzetünket e részben remekül ecsetelte indítványozó igen tisztelt követtársunk indítványában, 
melyet én egész terjedelmében pártolok, — nem hiányzik semmi a mit független önállásunk tekintetéből 
revindicálnunk kell, benfoglaltatik minden, a mit annak alapján követelnünk okvetlen szükséges, meg van 
érintve sok, a mit még ezek fölött megemlítenünk kívánatos, de nincs benne semmi — és szerintem ebben 
rejlik legnagyobb bölcsesége — nincs benne semmi helyzetünkön túltörő, a mit fölhozni talán nem volna 
czélravezetö, — érdeme ellen nem is tétetik — ugy látom — kifogás, csak formájára nézve nyilvánultak 
eltérő nézetek; részemről ezen ünnepélyes pillanatban, midőn az oly régóta elnyomott haza igazaiért elő
ször emelünk e helyen szót, minden polémiát kerülni szeretnék; hiszen nem parlamentáris ügyesség, nem 
retorikai suprematia, vagy pártgyözelem az, a miért most tanácskozunk; a czél melyre törekszünk közös 
és szent : a hazát megmenteni és annak alkotmányát visszaszerezni föladatunk! — Ily nagy föladat meg
oldásánál az aggódó óvatosság tekintetet érdemel, és én kérem a képviselő karnak azon tekintélyes részét, 
mely a szokott fölirási utat mellőzve, egy határozatban kívánná érzelmeit letenni, engedjen hazafiúi aggó
dásunknak, melynélfogva mi az első lépést szokott utón óhajtjuk meginditani; hiszen a fölirás elveket nem 
veszélyeztet, egy olyan fölirás, mely nem ismer el senkit, nem ismer el semmit csak alkotmányos igazain
kat követeli vissza attól, ki a tényleges hatalomnak ura; egy ilyen fölirás elveket nem veszélyeztet, míg a 
mi aggodalmaiakat megnyugtatja; és ha sükere nem lesz, nem gátolandja a képviselői kar t , hogy körül
ményekhez képest akár határozatban letegye, akár egy nyilatkozatban kikiáltsa mind azt, mi az igazság és 
jogszerűség értelmében elvitázhatlan sajátunk. (Zúgás.) 

Nincs könnyebb, mint az igazságot védeni; nincs nehezebb, mint az igazságot megvédeni, legnehe
zebb pedig, az igazság diadalát biztositni, győzelmét állandóvá tenni. 

Ezen nehéz föladat megoldása a képviselő házra, mint az országgyűlésének kiegészítő részére egész 
súlyával nehezedett! — mi nekünk hazánk alkotmányát nemcsak megmenteni, de annak jövőjét biztosítani 
is kötelességünk. (Helyes!) Mentsen Isten egy oly diadaltól, mely szent István birodalmának jövőjét nem 
biztosítaná, mentsen Isten egy ephemer győzelemtől, melyre ismét 10 éves szolgaság következnék, — 
egy szolgaság, mely alatt régi embereink elhalnának, ifjaink pedig mint egészen járatlanok, az alkotmány 
ismeretlen ösvényén tétováznának. 

Mi rajtunk valóban nagy felelet terhe fekszik, az élő kor osztályrészét kéri az alkotmányból, a 
reánk szállott, de elveszett ezen ősi örökségből; a jövendőség az elidegenithetlen hitbizománynak hiv meg
őrzését és fogyatkozás nélküli reászállitását várja, követeli; és egyik sem fog megelégedni mentegetödé-
seinkkel, vagy jó szándékunkkal, hanem csak ugy ment föl bennünket, ha e föladatunkat szerencsével 
oldtuk meg, ha irányukbani kötelességünket sikerrel teljesitettük; a mi bár egészben tőlünk nem függ, 
egy részben még is okos eljárásunktól és óvatosságunktól föltételeztetik. 

Ugyanazért kisértsük meg a törvényes eszközöket egymásután mind, ne mondhassa senki, hogy 
akár túlbuzgóságunkkal, akár hirtelenkedéssel elmulasztottuk azoknak bármelyikét is, és ha legtisztább 
szándékú törekvéseink még is meghiúsulnának, nyugodtabb lelkismerettel várhatjuk, tűrhetjük el azt, 
mit a jövendő titka számunkra föntartott. 

Azonban beszédem sorozatától eltérve, legyen szabad két tárgyat fölemlítenem, melyekről az itt 
elmondottak, mint egyéni nézetek tűntek föl (Halljuk!) s ekét tárgy : a concordatum és Horvátország ügye. 

Én ugy hiszem uraim, hogy maguk a fölszólalók, a mit mondottak, ők ugy akarnák érteni, mint 
mi, kik azt hallottuk, fölfogtuk. Én római katholikus vagyok, s megvallom mint ilyen, soha nem találtam, 
hogy vallási érzelmem polgári kötelességemmel összeütközésbe jött volna. De ha azon szerződés, melyet a 
birodalmi kormány concordatum név alatt kötött, Magyarországra nézve törvényesen kötelező volna; ugy 
meglehet, hogy vallásos érzelmem, polgári kötelességeimmel összeütközhetnék. Ámde azon kötés Magyar
országot nem kötelezi, azon kötés Magyarországra nézve nem létezik, mert az nem a koronás magyar ki
rály által köttetett s az országgyűlés által nem sanctionáltatott. (Viharos tetszés és éljenzés.) 

A mi Horvátországot illeti, tudom azt, hogy Horvátországnak Magyarországhoz! viszonyait, irott 
törvények szabályozzák; de tudom azt is, hogy olyan időben élünk, melyben a nemzetiségeket erőszakolni 
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nem lehet. És én a véleményben vagyok, hogy Horvátországgal újból egyezkedni fogunk, mindig fönntart
ván számukra alkotmányunkban egy tiszta lapot; de soha az eröszakolás vagy szemrehányás terére nem 
lépendünk. (Átalános élénk tetszés, éljenzés és tapsolás.) 

Egy pár szót még bécsi elleneinkhez (Halljuk!). Sok epithetonnal tiszteltek meg minket ujabb idő
ben, s legújabban — lapidaris stylusban őrülteknek mondottak (Derültség; Halljuk!) 

Szomorú állapot, melyben az igazság követelése, törvény és szerződések köteles tisztelete, őrült
séggel ugyanazonosnak tar tat ik; de én azt kérdem tőlük, mik voltak azok, kik a 300 éven át Európában 
első rangú hatalmak sorában fönnállott birodalmat ennyi bajok, ily roppant szerencsétlenségbe süly esz
tették? mik voltak azok, kik a 300 év alatt fönnállott nagyhatalmasságnak jogszerű alapjait szétszórták 
és e kipróbált erősségeket ábrándozó képzelödéseiknek erőszakos absurditásaival pótolhatni hihették? Mik 
voltak azok, kik egy évtized alatt másfélezermillióval szaporították az állam adósságait?! Mik voltak azok, 
kik Európa legbátrabb, legvitézebb, legügyesebb hadseregeinek egyikét a csatatéren gaz intézkedéseik által 
föláldozták? — ezek ha őrültek nem, ugy gonoszak voltak! (Köztetszés, átalános helyeslés, éljenzések). 

Menjenek e pulyák, kik bennünket, midőn az igazság és szent jogért emelünk szót, igy káromolnak, 
és az anyagi érdekek önzéstelt fészkéből — ha birnak — emelkedjenek ki egy kissé magasztosabb nézpon-
tok színvonalára, és hajoljanak meg a régi antique bölcseség felsöbbsége előtt, melyről a római historicus 
azt mondja: 

„Profecto major sapientia in illis fűit, qui etiam parvis opibus tantum Impérium condidere, quam 
in nobis, qui ea bene párta vix conservamus." (Helyes! Éljen!) 

Államokat, alkotmányokat mától holnapra mondva csinálni vagy csináltatni nem lehet (Ugy van !),— 
ezeket Isten a nemzetek életével lassankint fejleszti; Isten müvét akadályozni vagy erőszakolni akarni, ez 
igazán az őrjöngés vagy még ennél rószabb — gonoszság. (Átalános tetszés, bosszant tartó éljenzés.) (Később 
oszlani akarnak. Fölkiáltások: Mikor lesz a legközelebbi ülés? Halljuk az elnök urat!) 

Elnök : Két ünnepnap következik, melyeken üléseket nem tarthatunk. Á jövő ülés napját ki kell 
tűznünk. (Fölkiáltások: szerdán! Mások: kedden!) 

Deák Ferencz: Á ház tagjai közöl többen résztveendvén a Katona József szobra leleplezése alkal
mával jövő hétfőn Kecskeméten tartandó ünnepélyen : a méltányosság kívánja, mikép a legközelebbi ülés 
jövő szerdára tüzettessék ki. (Közhelyeslés.) 

Elnök: Tehát a legközelebbi ülés szerdán reggeli 10-órakor fog tartatni. 
Ezzel az ülés d. u. 2. órakor föloszlott. 

Képv. ház napi. I. köt. 47 
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XXVI. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
1861. május 22-én d. e. 10 órakor. 

Elnök: A mai ülés jegyzökönyvét Ju ra György ur fogja vezetni, a szólókat az indítvány mellett, 
Csengery ur megbetegedvén, szintén Ju ra György ur irandja fel; az indítvány ellen szólókat pedig to
vábbra Keglevich Béla jegyző ur jegyzendi. Hitelesíttetni fog a szombati ülés jegyzökönyve, melyet Csen
gery ur közbejött betegsége miatt el nem készíthetvén, Jura György urat kértem fel elkészítésére, ki is 
azt fel fogja olvasni. 

Olvastatik a folyó évi május 17-diki ülés jegyzőkönyve hitelesítés végett, melyre észrevétel nem 
történt. 

Elnök: A jegyzőkönyv tehát meghitelesítettnek nyilváníttatík. — Bemutatom az időközben hoz
zám érkezett iratokat, u. m. Báesbodrog, Esztergám, Temes, Tolna, Veszprém, Arad megyék, és szab. kir. 
Eperjesváros községei felszólalván a helytartótanácsi intézvény ellen, mely által tudomásukra adatott, 
hogy az adó a császári pénzügyi orsz. igazgatóság által katonai erőhatalommal is be fog hajtatni, pana
szosan előadják, hogy azon behajtás több helyeken nem csekély erőszakkal már meg is kezdetett; s bead
ván az e tárgyban hozott határozatukat, kérik a képviselőházat, hogy ezen súlyos sérelmüket a rendelke
zésére álló minden eszközökkel mielébb megszüntetni és a törvény szentségét helyreállítani méltóztassék. 
Fájdalom! számos ily kérvény érkezett már be, melyekre nézve az határoztatott, hogy az adó-kérdésnek 
tüzetes és legközelebbi tárgyalásánál, tekintetbe és figyelembe fognak vétetni; ugy vélem, hogy ezekre 
nézve is, most és ezúttal ez lenne elhatározandó. (Helyeslés.) Sáros vármegye közönsége, mélyen érezvén 
a csapást és veszteséget, mely hazánkat gróf Teleki László képviselőnek véletlen kimultával érte, az innen 
eredő fájdalom érzetét az e tárgyban hozott határozatának közlése mellett a képviselőházzal tudatja. Ugy 
szintén Sáros vármegye közönsége Palóczy László jeles hazánkfiának elhunyta felett érzett méltó bánatát 
és bokros hazafiúi érdemeinek elismerését jegyzőkönyvbe tette le, és ezen határozatát a t. házzal tudatja. 
Mindkét beadvány, ugy hiszem, fájdalmas részvéttel tudomásul vétetik. (Helyeslés.) Ez alkalommal egy
szersmind az illető bizottmány nevében van szerencsém a t. háznak jelenteni, hogy Palóczy László felett 
annak idejében tartandó emlékbeszédet Kazinczy Gábor ur volt szives elvállalni. (Helyeslés.) 

Időközben érkeztek több újonnan választott képviselő urak, kik megbízó leveleiket beadták, jelesül: 
Mocsáry Lajos, Borsodmegye mezőkövesdi kerületi képviselő; László Imre, közép-szolnok megyei tasnádi-
kerületi képviselő; Urházy György közép-szolnok megyei zsibói kerületi képviselő ; Popovics János, Arad 
megye radnai kerületi képviselő; ki egyszersmind a választási jegyzőkönyvben foglalt némely hiányos ki
tételek ellen észrevételeit is beadta. Ugy nemkülönben Biharmegye élesdi-kerületi képviselő Bika Simon, 
kinek megbízó levele némely hiányok kiegészítése végett visszaadatott, azon hiányok kiegészítéséről szóló 
okiratokat szintén beadja. Mind ezek jelentéstétel végett nézetem szerint az igazoló bizottmánynak kiadan-
dók lesznek. Ugocsamegye Velejte közönsége az iránt folyamodik, hogy Marmarosmegyébe lett bekebelez-
tetése továbbá is meghagyassék, és törvényczikkbe igtattassék. Ez is a kérvényi bizottmányhoz lesz 
utasítandó. — Végre jelentem a t. háznak, hogy Tisza Kálmán képviselő ur indítványt adott be a törvény
kezés ideiglenes rendezése tárgyában, mely szerint azt indítványozza, hogy egy 9 tagból álló bizottmány 
neveztessék ki, mely felhasználva az országbírói értekezletnek törvényes tekintélyt ugyan nem igényelhető, 
de mint bármely magán személy müve tekintetbe vehető, talán hasznos anyagot szolgáltatható munkála
tát, — készítsen a jelenleg szőnyegen lévő nagy fontosságú indítvány feletti tárgyalás folyama alatt egy 
tervet arról, hogy mikép lehetne addig is, míg az országgyűlés a rendes codificaíióhoz foghat, a törvény
kezést ideiglenesen rendezni: ezen indítvány ki fog nyomatni, és holnap a t. tagok között kiosztatni. Azt 
gondolom, hogy annak tárgyalása talán igen sok időt nem fog igényelni, és igy a szőnyegen lévő fontos 
tárgynak tanácskozás alá vétele előtt is valamely napon, az ülés kezdetén tárgyalás és elintézés alá vehető. 
Bátor vagyok kérdezni a t. képviselő házat, vájjon ezen magában sürgős indítvány tárgyalását, ha az hol
nap a ház tagjai közt ki fog osztatni, a holnaputáni ülésre nem lehetne-e kitűzni ? (Helyeslés.) E szerint 
hát holnapután napirendre tűzetik. 

Kállay Ödön: Én azon véleményben vagyok, hogy a jelenleg tanácskozás alatt levő tárgyat félbe
szakítani egyátalában nem lehet. 

Elnök: Ha méltóztatnak beegyezni, holnapután bátor leszek a gyűlést fél 10 órára összehívni, s igy 
a szőnyegen levő fontos tárgy minden hátránya nélkül, megtörténhetik a nevezett indítvány iránti tárgya
lás. (Helyeslés.) Most a napirenden levő tanácskozás fog folytattatni. 
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Németh Albert: Mélyen tisztelt képviselő ház! A bejegyzett szónokok sorozatán nekem jutot t a sze
rencse Somssich Pál képviselő társunk remek szónoklata után nyilatkozni, — s megvallom, jól esett volna 
lelkemnek, azt ö utána rögtön tehetni, nem azért, mintha ama balga hitben élnék, miképen nagy elméjé
nek ékes prismái parlagi élőadásom szappaü-buborékjáin megtörhettek volna; hanem azért, mert rajtam 
lett volna a sor tovább fonni az egyetértés aranyfonalát azon téren, melyen Ő a pártszinezét eltérő néze
teit összehúzni óhajtá ama nagy kérdés lényegére, — melyre nézve utóvégre is mint egy hazának fiai 
mindnyájan egy értelemben vagyunk. (Ugy van!) 

A mi a kérdést magát illeti, ugy vagyok meggyőződve, miképen más hangon szól a nemzet törvényes 
fejedelméhez, a midőn diplomatiai összeköttetésben kér vagy előterjeszt — és más nyelven beszél a nem
zet akkor, a midőn annak souverain hatalma törvényhozótestülete a máig is fönnálló fegyveres usurpatio 
ellenében a nemzeti jogok törvényes méltóságának érzetében az örök igazság és a nemzet szine előtt nyi
latkozik. Amott az ildomosság és combinatiók politikája lép előtérbe, mig emitt az igazság terén állva, fé
lelmet nem ismer, és minden emberi tekintetek félretételével a Gondviselés végzetszerű küldetését teljesíti. 

Én csak igy, és az utóbbi szellemben fogok nyilatkozni. (Halljuk!) 
Az october 20-ki diplomát ugy tekintettem, s ugy bíráltam meg, mint eszközt a czélhoz, — mint 

eszközt, mely az európai események folytán megrázkódtatott hatalom háttérbe szorultával ama köteléke
ket, melyeket 12 évi elnyomatás a nemzet és a dynastia közt megszakgatott — osszeférczelje — és az osz
trák uralkodó ház és a nemzet közt tátongó üregnek, hogy ugy fejezzem ki magamat — áthidazásáraszol
gáljanak. 

A nemzet pedig elfoglalta az absolitismustól elhagyott t é r t , melyen az osztrák hagyományos po
litika egy tized részben a nemzet törvényes mázával kecsegtet, mig kilencz tized részben hanyathomlokkal 
ellenkezőleg régi perfidiájával eleve mindent ismét megsemmisíteni törekszik. (Helyes.) Elfoglalta mon
dom az absolutismus által elhagyott tért, mert fokozatosan tapasztala, hogy a nép az istentelen zsarolások 
által kétségbeesve a megszeppent zsarnoki hatalom szolgáit immár nem türheté, s hogy azok e rendkívüli 
elemre nem nyugtatólag, de lázítólag hatnak, hogy az anarchia vészterjes fellege mindinkább sűrűsödik, s 
hogy a népnek régi hü vezetőire elkerülhetetlen szüksége van, nehogy a bukott rendszer btinszolgái a za
varosban halászva, s a gyarló vagy roszabb akaratú töredéket tévútra vezetve, égbe kiáltó terveiket 
létesítsék. 

Ily indokok által vezettetve, az említett diplomát, mint az 1715 : I. II. III., — 1723 : n i . , — és 
1741 : VIII. törvényczikkelyekbe ütközőt, bár el nem fogadta, mégis mint eszközt a czélhoz félhasználta a 
nemzet, mert íigj volt meggyőződve, hogy ha a közeledésnek a nemzet és a dynastia közt valószínűleg 
meg kell szakadni, az ne a megyei életben, hanem az egjdiehivandó országgyűlésen, a nemzet souverain 
akaratán, Európa szine előtt törjön meg — ujabb bizonyítékot szolgáltatandó arra, miként a felelősség 
egyedül csak azon dynastiát terhelje, mely 300 éven keresztül mindig régi nótáját fújja, azaz: midőn bal
sors fenyegeti, engesztelöleg simul, ígérve biztat, az elrablott nemzeti jogok visszaadásával kisért, — és 
midőn a szerencse környezi, ismét fatumszerü rögeszméjéhez híven, megsemmisítéssel fenyeget, s az osz
trák császárság mozaikszerű rámájába befoglalni törekszik. (Helyes.) 

Nem azt tevék tehát a megyék „quid jur is" hanem „quid consilii" — és az isteni gondviselés és a 
nemzet erkölcsi erejére támaszkodva, majd féléven keresztül fentartötták a megyei életben azon hitetlen
séggel határos eljárást, mely a fennálló absolut hatalom orgánumával szemben képtelenség. 

De most megfordítva áll a dolog, nem quid consilii, hanem quid juris. Mi Magyarország képviselői, 
egyedül a törvényes alapra támaszkodva, többé nem a számitások politikáját követjük, hanem az ország 
jogállapotát egész mérvében vagy visszaszerezzük, vagy azabsolitismusnak az elfoglalt tért ismét odahagyjuk, 
de ugyan e nemzet jogállapotától egy hajszálnyira is eltérni nem fogunk. (Helyes!) 

A jelen epocha ismét élőnkbe tárja a múlt idők keserű, tanuságteljes emlékét, és valóban mintha 
csak második kiadásban elnök II. Leopold korát, a midőn a nemzet országgyűlésre hivatott össze, a végre, 
hogy a török háború által és II. József kényuralma által megingatott trón a nemzet annyiszor tanúsított 
hűségére, loyalitására, és ha e kettő nem hibázott — mint az valóban soha sem hibázott — annak fegy
veres erejére és pénzsegélyére hivatkozzék. 

Megtörtént minden mit a nemzet kívánt, biztosíttatott az ország független kormányzata, az 1790-i 
10-ik t. czikke által törvény alkottatott a trónörökös félévi megkoronáztatásáról, a királynak az ország-
bani lakás kötelességévé tétetett. 

Gondoskodott a nemzet arról is, miképen a törvénykezési rend pátensekkel és parancsolatokkal meg 
ne zavartassák, s hogy az országgyűlés minden három évben megtartassák. A consilium a nemzet és vég
rehajtó hatalom közt ellenörségre köteleztetett. Az ifjúság neveléséről gondoskodva lön; a magyarnyelv 
a közdólgokban érvényességre emeltetett; sőt a status minisztérium és a monarchia külországi követségei
hez született magyaroknak alkalmazása is elrendeltetett. Az adó és a só ára megszabása egyedül az or
szággyűlésnek tartatott fenn, miglen a bányajövedelmek a magyar kamarának egyedül kizárólag aláren
deltettek. A vallás ügyei az akkori időkhöz alkalmazva a haladás igényeihez képest meghatáröztattak. A 
fölségsórtés és hütlenségi esetekre nézve a törvénykezési rend megállapíttatott. És a magyar ezredeknek, 
s azokba sorozandó ujonczok létszáma meghatároztatott. 

Azt hinné az ember, és azt hitte akkoron a müveit világ, miként ily üdvös törvények a sors csapá-
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aai ellen jövendőben megóvják egyaránt a nemzetet mint annak királyát, — s azon fejedelem, ki ily törvé
nyeket szentesített, s azoknak megtartására ünnepélyesen megesküvék, megkoronáztatván, következő arany 
igékkel fejezé be az említett törvények záradékát: „Perferant desiderium nostrum fideles S. S. et Ordines 
ad suos populares, perferant item nuncium íllud, quod nos populum nostrum nonmodo legibus sed cum-
primis amore gubernare cupiamus." (Tetszés.) 

De csakhamar előállott a csalódások szomorú korszaka és a fönnt elősorolt üdvös törvények irott 
malaszt, puszta hangokká lettek, mert Leopold utódja I. Ferencz császár a franczia háború bevégeztével, 
s alig hogy Európának nemes oroszlánya a nagy Napóleon császár — Ferencz császár veje — a fátum vég
zetszerű hatalma által a Tarpei sziklához füzetett — megfeledkezve a magyar nemzet hűségéről, de hiven 
megemlékezve igenis az osztrák hagyományos politikának mételyes rendszeréről, a nemzetet, mely a hábo
rús idők és a muszka hadseregnek átvonulásánál nagy áldozatait alig heveré ki — pénz-devalvatióval, a 
só árának fölemelésével és a contributiónak ezüstben katonai hatalom melletti önkényes behajtásával osío-
rozá, és hogy a nemzet még csak föl se jajdulhasson, országgyűlést sem tartott, mig végre a körülmények 
kényszerítő hatalma alatt meghajolva, ismét megfútta a régi nótát és az 1827-ki országgyűlésen ama nagy 
szavakkal : „doluit paterno cordi nostro (Ugy van! Tetszés. Halljuk!) a nemzetet régi hűségének álmába 
szenderítette és ez így já r t Ferdinánd koráig — igaz hogy halálával a nemzetnek szeretetét végrendeleti
i g hagyományozd, (Tetszés.) de hagyományozd egyszersmind a Habsburg-Lothringen háznak vészteljes 
politikáját is; egy szóval Magyarországnak kizsákmányoltatását és az osztrák örökös tartományokba 
beolvasztását. 

Mert vájjon V. Ferdinánd alatt volt-e országgyűlés, melyen a halomra nőtt sérelmek orvosoltatását 
ki lehetett volna küzdeni? Nem volt; — de előjöttek az ujabb harczok, a magyar nyelv, a katonai állitá
sok, a pápai brevék, a vegyes házassági ügyek körül; megszületett az administratori rendszer, a meby a 
nemzet törvényhozási testületének alkotását, a megyei autonómia tisztaságát, és igy mindkettőnek erejét 
már csirájában a megyei életben elfojtsa. 

És ez igy járt évről évre mindaddig, miglen Európa láthatárán borús felhők emelkedve az annyi
szor megingatott és e nemzet hűségével megmentett osztrák dynastia megreszketett, és a nagy status böl-
cseséggel támogatott franczia trón összeomlott s az elnyomott népek óriás sírkövei megmozdultak, s az 
1848-ki országgyűlésen Kossuth Lajos az országgyűlési teendőkről tar tot t egy beszédére az ausztriai mo
narchiához tartozó minden népek áthatva az alkotmányos szabadság érzetétől, jogaikat hangosan követe
lék; igy keletkezett az 1848-ki a polgári jogegyenlőség alapjára fektetett törvénykönyvünk, a mely nem 
más, mint az 1790: 10. tezikknek a kor igényeihez és az európai haladás művelt külformáihoz idomitott 
ujabb kiadása, a melyeket a nemzet a független felelős magyar ministeriummal és a nemzetörséggel körül
bástyázott. (Helyes! Éljen!) 

S ha valaha, most már az örök béke a nemzet és a dynastia közt véglegesen megköttetett, most 
már nagy és hatalmas az osztrák trón, mert az nem többé hűtlen tanácsosok fondorkodásaira, nem a szu
ronyok gyűlölt hatalmára, hanem a nemzetek és népek bizalmára, szeretetére alapíttatott. 

Elmondjam Jellachich korát ,ela rácz háborút, el a fölzaklatott nemzetiségek vértárasztó pusztításai
nak iszonyú képeit? nem mondom el, mert azon iszonyatos események mindnyájunk kebelében élnek, de 
élnek a nemzet hálás emlékében az aradi és pesti vértanuk szent nevei. (Ugy van!) 

Ezek azok, mik bennünket óvatosságra, féltékenységre intenek a kisértet napjaiban, — mert kisér
tet napjainak mondhatom a jelen időt, mely 12 évi szenvedések után az alkotmányos szabadság kapuit 
előttünk föltáiia, — emlékezzünk szenvedéseinkre, emlékezzünk a vértanukra mondom, — és ezen emlé
kekkel lelkünket és szivünket elpánczélozva, vessünk egy pillantást Ferencz József osztrák császár korsza
kára. (Halljuk!) 

A világosi fegyverletétel után, mig egyrészt a fegyvertelenné lett nemzeten a bosszú vérangyala 
dühöngött, (Halljuk!) miglen az ország miniszterelnöke, tábornokai, az ország zászlós urai, egyházi és vi
lági főméltóságai, golyó és kötél által kivégeztettek, a hon leghívebb fiai számkivetésre kényszeríttettek, 
majd rémes külföldi börtönökbe hurczoltattak, legműveltebb fiai és értelmiségei közkatonákká soroztattak 
s durva altisztek nemtelen üldözéseinek kitétettek, a hazának delnöi és szüzei, a müveit Európa szégyenére 
és az emberiség gyalázatára megvesszőztettek, (Ugy van! Zaj) miglen az ország integritása szétdaraboltatott, 
nemzeti élete kifosztatott, földulatott, ezer éves alkotmánya megsemmisíttetett, ősi szokásai, melyekhez még 
a barbár nemzetek is gyermekies ragaszkodással viseltetnek, kigunyoltattak, azalatt Bécsben megszületett a • 
Bachrendszer vérfagylaló systemája, a németesitő rendszer pókhálója, a nemzetre egy átkos ködfátyolként ki
terjesztetett, hogy elnyomva a nemzetiség szent érzetét, egyszersmind kiirtsa csirájában az elszegényedés 
által kétségbeejtett nemzetben az alkotmányos szabadság iránti jogérzetet; (Ugy van!) egy uj alkotmány 
octroyroztatott, melynek vezérelve volt a „Gleichberechtigung aller Nationen" azaz : a rabszolgaságnak 
egyenlősége, (Ugy van .'Helyes! Tetszés) mely mig btinostorul szolgált a pártütőnek kikiáltott magyar nem
zetnek, másrészről jutalomul adatott a horvát és szerb nemzetnek azért, mert fiainak ezeréi a dynastia 
által tévútra vezettetve, véres harezban ugyanazon dynastia védelmében elvérzettek; a sok direct es indi-
rect adóztatások, a sok bélyeg, örökösödési százalék, adásvevés, fogyasztás és Isten tudná még mi czimen 
behozott fizetések kitűzték a végelszegényedés nyomorát; a birtokos földének ura nem volt többé, mert 
annak termékei fölött nem rendelkezhetett, s mert belátá, hogy az uralkodó rendszer mellett utóvégre is 
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minden magánértéknek a kormány zsebébe kellend szivárognia (Helyes!) — és csak későn értesülénk arról," 
hogy a nemzet véres verejtékéből kipréselt roppant pénzeket magasállásu államférfiak elsikkasztották. 
-- (Igaz!) 

A protestáns vallás, a nemzetiségnek e dicső öre és elöharczosa üldözőbe vétetett , hogy autonómi
ája megaláztával, szivéből kitépessék a függetlenség érzete, habár a szívnek magának utána meg kell is 
szakadnia. 

Német nyelv uralkodott mindenütt, az irodalom lealázva, és a sajtó lenyűgözve, csehek és morvák 
parancsoltak; a horvát és szerb nemzetnek ősi fegj^verei, családi ereklyéi épugy elkoboztattak, mint a ma
gyaré s a népek zsandarmeria és financzörök rámájába foglaltattak, — és ez igy járta évről évre, napról 
napra; s mert igy járta, csoda-e,ha a magyar nép az uralkodó ház iránti bizalmát végkép elvesztette! Pedig 
megengedném még azt is, hogy egy nemzet a legnagyobb zsarnok alatt is megelégedett lehet, ha t. i. benn 
az ország területén anyagi jólét és a külföld irányában a fegyverek tekintélye nevelné a zsarnok uralmát, 
ámde a divatozó kormány rendszerre bátran kimondom, miképen annak az osztrák monarchia terü
letén egyetlen jó reminiscentiája nincsen. 

Mert a pangásnak indult kereskedés, a szerencsétlen vámviszonyok a pénzügyekre csakhamar nyo
masztólag hatottak el annyira : hogy Ausztriának különben is szétzilált pénzviszonyai, kereskedelme, és 
hitele az enyészet felé indult, a melyet sem a mesterkélt, sem az erőszakolt nemzeti kölcsön lábra állitani 
képes nem volt, s igy történt az, hogy miglen mi magyarok saját bőségünkben megfuladánk, ugyanakkor 
Horvátországban a nép a városok utczáin a Gondviselésben kétségbeesve, éhen-halálnak lőn martalékává, 
— és pedig akkor uraim, midőn Szegeden a búzának köble négy ftért sem volt eladható. — Nyomor és 
inség mindenütt, de diadalt ült a boszu angyala, és az uralkodó vezér szava : az egyenjogúság volt! 

Az ifjú császár eszményképe a szép, a begyakorlott osztrák hadsereg volt egyetlen öröme. 
De csakhamar bekövetkezék a Nemesis boszuló karjának irtózatos működése, mert az olasz háború

ban e vitéz hadsereg, melynek nagyrésze magyar honfiainkból, ama vitéz nemzetből állott, mely a német 
hadsereget a magyar földszínéről elpusztitá,kikergeté a német hadsereggel egyetemben, Montebellótól kezdve 
Villafrancáig a nagy Napóleon s vitéz Viktor Emánuel seregei előtt soha meg nem állott. (Tetszés.) 

Meg nem állott pedig azért, mert hiányzott a legénység kebelében a fejedelem iránti lelkesedés 
érzete, (Igaz!) hiányzott amaz isteni szikra, mely az ellenséges seregeket lelkesité. (Helyes!) Hiányzott 
pedig azért, mert belátták a seregek közvitézei, miképen ők a népek szent jogait terjesztő nagy eszme 
ellenében, csupán önnön bazájoknak, saját véreiknek elnyomói mellett kénytelenek voltak elvérzeni.— 
(ügy van!) 

S míg a harcztéren ütközet ütközet után elveszett, előállott itt a hazában ama természetellenes 
viszony, hogy a nép az ellenséges fegyverek győzelmének örült, és saját fiainak elestén és elvérzésén a 
Gondviselés akaratában megnyugodott. 

Igy veszett el az ausztriai fegyvereknek akkorig tisztelt tekintélye, és belátá Európa, hogy Ausztria 
az európai családok közepette rendeltetésének megfelelni nem képes, s hogy azon fejedelem, ki szurony ok
kal támogatott ingatag trónjában ülve alattvalóinak hűségére nem támaszkodhatik, önmaga magát meg
semmisíti, (Helyes!) — és belátá Európa, hogy egy oly fejedelem, ki mindenkinek barátja -— épen azért 
mert senkinek ellensége lenni nem mer , (Ugy van! Igaz!) mint a krimiai harczban történt, az európai 
egyensúly mértékében semmit sem nyom. 

És ezt belátá a keserű csalódások közt férfias korát elérte osztrák császár O Felsége, s mert belátta 
— a nyílt erőszak terét odahagyva, és az olasz államok földönfutóvá lett fejedelmek fátumszerü sorsán 
megdöbbenve, alattvalóira, és főleg a magyar nemzetnek históriai világhírű hűségére hivatkozott. 

Igy keletkezett a községi rendszer — s az april 21-iki parforce alkotmányt tárgyazó pátens, melyek 
azonban mint annyi haszontalan experimentatiók a retortákban bentmaradtak, (Helyes!) és elvégre az 
oct. 20-iki diploma után tűrte és elnézte, miként szervezik magukat a megyei hatóságok az 1848-ki 
törvények alapján, és az oct. 20-ki diplomának elveitől majd eltérve, majd azokat 16-ik januári leiratában 
ismételve, majd ismét a szuronyok hatalmára hivatkozva, elvégre az april 2-ki országgyűlés megszületett. 

Tisztelt képviselők! Az elmúlt idők irtózatos képei kételyeknek, combinatióknak és minden emberi 
tekintetnek útját bevágják. Nekünk vezérelvünk a törvény és az igazság, s e kettőre támaszkodva köteles
ségem kimondani, miképen én a magyar trónt megürültnek tekintem, ámbár a pragmatica sanctio értel
mében annak koronázott királya máig életben van; mert hallatlan és a magyar históriában példátlan eset 
az, hogy a király ostromállapot kihirdetésével, a nemzet törvényes élete meggyilkolásával az ország ka
puit maga után bezárja, és magányába visszavonuljon, és mind ezt a család tagjai közt történt privát 
egyesség s illetőleg lemondással okadatolja. 

Ilyesmit törvényhozó atyáink gondoskodása még csak nem is álmodhatott, de igenis az 1485-ik évi 
III. t. czikk világosan rendeli : „Si Rex aut imbecillis aut negligens esset, Comes Palatii vices suppleat et 
oratores excipiat." (Ugy van.) 

S e szerint az országot odahagyta V. Ferdinánd király távozása után, az 1848-ld III . t. czik szerint 
a kormányt a nádornak kelletett volna átvennie. 

De még ez esetben is, ha a trónlemondás mind V. Ferdinánd, mind Ferencz Károly föherczeg által 
a rendes formák közt megtörtént volna, és az országgyűlés által törvénybe iktattatott volna is, s annak kö-
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vetkeztében Ferencz József császár Ö Felsége megkoronáztatott volna, még az esetben is a nádornak kel
lett vala az ország kormányát átvenni, mert Ö Felsége akkor minorennis volt, és hazánk törvényei , jele
sen az 1681-ki I. törvény czikk szerint, a kiskorú királynak gyámja a nádor. 

Mivel pedig Ö Felsége V. Ferdinánd a trónt odahagyva, és 12 évig életjelét sem adá; Ferencz Jó
zsef császár Ö Felsége pedig önmaga az octroyrt alkotmányban kijelenté, miképen Ö nem a pragmatica 
sanctio kötései szerint, hanem császári hatalmánál fogva akar uralkodni, a királyi czimet nem használta, 
de midőn a világosi fegyverletétel után Paskievich herczeg a muszka czárnak kijelenté, miképen Magyar
országot meghódította, s az a czár lábainál fekszik, — Ferencz József Ö Felsége tehát Magyarországot, 
mint meghódított földet a muszka czár kezeiből átvevé, — ugyanazért a pragmatica sanctio kötelékeit Ö 
maga függesztette fel, s ezek szerint a magyar trónt megürültnek tekintem. (Helyeslések.) 

Nádorunk nincs, de együtt van az országgyűlés, mely a koronázott királylyal a törvényhozási jo
got az 1790-ki XH-dik törv. czikkné\ fogva egyetemesen gyakorolja, s miután koronázott király nincsen, 
ezen jus majestaticum egyedül a nemzet constituált souverán hatalmának, az országgyűlésnek elvitázhat-
lan szent tulajdona. (Helyes!) 

S ezen igazságra támaszkodva, s a jelenlevő képviselő testületen széttekintve, határozatilag kinyi
latkoztatni óhajtom: 

1-ször. Hogy mind addig, miglen Horvátország, Erdély, Fiume és a kapcsolt részek, az országgyű
lésen meg nem jelenhetnek, azt csonkának tekintem. 

2-szor. Hogy mig az 1848-ki törvények egész kiterjedésükben életbe nem léptetnek, és a független 
felelős magyar minisztérium fel nem állíttatik, s ezzel kapcsolatban a magyar hadsereg az országba 
be nem parancsoltatik, és az idegen katonaság az 1608-ki II. törv. czikk és több törvényeink szerint el 
nem távolíttatik, miglen O Felsége Ferencz József által a fegyverek hatalmával behozott mindennemű in
tézkedései vissza nem vonattatnak, s meg nem semmisíttetnek; mindaddig e jelen országgyűlés a szó szo
ros értelmében semmi néven nevezendő működésekbe még csak be sem bocsátkozhatik. 

így cselekvék József császár utódja II, Leopold, a ki testvérének halála után, annak minden rende
leteit, parancsolatait és behozott intézkedéseit azonnal visszavonta, megsemmisítette, a mint az 1790-dik 
törvénykönyv praefatioja minden kétségen kivül helyezi. 

Magában értetvén, miként csupán ezeknek előleges teljesítése után lehet igen is csak szó az iránt, 
vájjon Ferdinánd királyunk és illetőleg Ferencz Károly föherczegnek törvényes formák szerint megállapí
tandó trónlemondása után — az ő utána következő trónörökös irányában az 1790-ki II. törv. czikk 5-dik 
pontja szerint az inaugurale diploma elkészítésébe — s a nemzet jelenkori helyzetéhez való átdolgozásába 
bebocsátkozzék, (ügy van.) Annak elfogadása, és ugyan a fennemlített 5-dik pontban világosan kikötött 
szent hitnek előleges letétele után O Felsége megkoronáztassék. 

Ezek azok, melyeknek megtörténte után a nemzetnek nagy kérdései s égető szükséggé vált feladata, 
horvát, szerb, s tót ajkú a magyar koronához tartozó testvéreink nemzetiségi kérdései, az egyenjogúság 
méltányos alapján rendeztessenek, és az 1848-diki törvények még fenmaradt kérdései törvényhozás utján 
megoldassanak, melyekre nézve Deák Ferencz érdemes képviselő urnák indítványát, és Tisza Kálmán kép
viselő záradékát egész terjedelmében pártolom. 

A horvátországi ügyekre vonatkozólag hallottam a múlt szombati ülésben egy oly kifakadást, me
lyet épen azért, mert saját véleményem árnyéklatul mutatkozik, észrevétel nélkül nem hagyhatom. 
(Halljuk!) 

Én az ily kifakadást ugyan ugy tekintem, mint a forgószelet, a mely egy-két zsindelyt az épület 
faláról leszakít — de a levegőt megtisztítja — azonban néha egy kis port is hagy maga után. (Helyes!) 

Azért most mindenkorra kijelenteni kötelességemnek tartom, miképen ugy vagyok meggyőződve, 
hogy ha az országgyűlés a horvátok irányában a testvéries viszonynál csak egy hajszálnyira szigorúbb 
lesz, már akkor igazságtalanságot követ el. (Közhelyeslés ) 

Hogy mind azon jogokat, anyagi vagy szellemi jólétet, a mit magunknak kiküzdeni vagy megsze
rezni most vagy jövendőben képesek leszünk - igen természetesen — horvát testvéreinkkel megosztani 
óhajtjuk. (Helyes!) S ebből természetesen következik az is, miként józan észszel föl nem tehető horvát 
testvéreinkről, hogy a 12 évi csapások és istentelenségek után az ausztriai absolutismus felé gravitál-
janak, mert ismerik ők is ama juris axiómát: Ingrato servire nefas! (Derültség.) 

Ezek azok, melyek a jelen képviselő testületnek nemcsak polgári kötelessége, de az isteni gondvi
selésnek nemes küldetése, s ugyanazért határozottan kimondom, miképen részemről a történelmi jogok és 
koronás fejedelmeink által szentesített nemzeti önállás és függetlenségünket biztosító törvényeinktől egy 
hajszálnyira is tágítani soha sem fogok, s készebb vagyok az elfoglalt tért ma odahagyni, mintsem nem
zeti létünknek szentségét kalmárokhoz és nem országgyűlési testülethez illő alkudozás tárgyává tenni. 

Azon nem várt esetre, ha az országgyűlés minden eredmény nélkül szétoszlattatnék, vagy fegyve
res erő által elzavartatnék, ám lássa be a történelem jövője és a müveit Európa jelene, miképen a jogsére
lem és kiengesztelödés meghiúsulta, ismét és ismét csak az uralkodó akaratán tört meg; (Helyes !) mert 
az 1848-ki IV. törv. czikk 6. f s a szerint, az évi költségek megalapítása nélkül az országgyűlés fel nem 
oszlathatik, s annál kevésbbé zavartathatik széjjel. 
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Tisztelt képviselő ház! A nagy Széchenyi kedves közmondása volt az osztrák kormány és a nemzet 
közt követendő sajkázás politikája; mert midőn a vaskapunál neve fénykorát megnyitá, a rendelkezésére 
bizott sajka mellett egy madárként ellebbent a viz tükrén egy karcsú csónak, s míg a szél annak vitorlá
ját vigan emelé, azalatt abban kényelmesen fújta pipájából a finom dohány ambraillatát egy henyélő török. 

S mág Széchenyinek ólom-madár mozdulatú evezö-kisérete hangosan neveté a török sybaritát , az
alatt Széchenyi nagy lelke a lassan haladó sajkájáról a sebesen elvillanó törökre párvonalt húzva, jelképét 
látta benne önön politikai életének, mert ő is felraká a jó szél mellett vitorláit, mig visszás szelekben az 
értelmiség evezőjének lassú de erős nyomása mellett hatályosan müködteté a hálás nemzet emlékében 
örökké élő nagy lelkének biztos kormányát. 

íme uraim, behúztuk a vitorlákat, eveztünk és sajkáztunk féléven keresztül a megyei élet zajos 
tengerén. 

A sajkázásnak vége van, indítsuk meg a nemzetnek törvényes követeléseivel terhelt felséges szent 
hajóját, föl a törvény árboczára a magyar tricolor alatt vélünk századok óta testvéries szeretetben élő, 
külön-külön ajkú nemzetiségek zászlóiból alkotott ékes pavillonját, föl a jog és igazság szentelt vitorláját, 
hadd dagadjon az a nemzet közérzelmének óriás fuvallatától, hadd hasítsa ketté a kétkedések hullámait, 
vagy fusson be a nemzet nagy hajója a müveit világ jogérzetének kikötőjébe, s nevezzük e hajót — Teleki 
László szellemének. (Éljen!) 

Én a határozatra szavazok! (Nagy tetszés; éljenzések.) 
Klauzál Gábor: Azon következetesség, melylyel a nemzet jogai és törvényei 1527 óta, majd ki

sebb, majd nagyobb mértékben sértettek, eléggé bizonyítják, hogy a nemzetnek e törvénysértésekből 
eredt, s gyakran igen magas fokra jutot t szenvedései nem az egyes fejedelmek egyéniségének, mint inkább 
a korlátlan uralom azon szerencsétlen rendszerének tulajdoníthatók, mely, mikor I. Ferdinánd Magyaror
szág királyává választatott, az ő reá örökösödés utján szállott országok többségében már fennállott. E 
korlátlan uralmi rendszer, mely vakengedelmességet követelve mindenben, az ellenszólást, de még a fel
világosítást is kizárja, nem is a fejedelmeket, hanem egyedül a kormányt képező tanácsosokat 
teszi valódi uralkodókká, a nemzetek kivánatainak megértését pedig lehetleníti, — mindenütt nehe
zítette a nemzetek kifejlődését; s Európában egyik föoka volt a meg nem fogható hátramara
dásnak. Természetes következése e rendszernek az, hogy azok, kik a hatalmat ekkép gyakorolják, 
épen ez állásuknál fogva mindent elkövetnek, hogy e rendszert, bár hogy ellenkezzék az a nem
zetek érdekével, mint gyakran uraikéval is, egész szigorúságában fentartani igyekezzenek. Ebből ered 
az is, hogy azok, kikben e szerint az uralom valóságban központosul, magukat csupán a fejedelmek irá
nyában állítván felelőseknek, a felelősséget a maguk vállairól levéve, fejedelmeikre hárítják, és visszás 
működéseik következményekép gyakran legjobb érzelmű fejedelmeknek is-jólétét és biztosságát koczkáz-
tatják; (Zaj.) ellenére a dolgok természetszerű állásának, mebynélfogva ők maguk okozói az elkövetett visz-
szaéléseknek, minélfogva a felelősség is csak őket érheti, már annálfogva is, mivel a fejedelmek sérthetlen-
ségét, kik a kormányzási retidszernek gyakran tudtok nélküli eszközei, az állam fentartásának érdeke, 
valamint a helyzet józan felfogása is mulhatlanul megkívánja. 

Kölcsönözhet ugyan e rendszer múlékony fényt, de valódi nagyságot sehol sem adhat ; s ha ment
hető is rövid időre ott, hol a népek fejletlensége, vagy pártoskodás és szakadás ezt egy időre alkalmazha
tónak mutat ták: nem lehet állandó kormányzási rendszerül használni, a nélkül, hogy a nemzetek és feje, 
delmek előbb-utóbb kárát ne vallják. 

Ha tekintjük e rendszer hatását Magyarországra és az örökös tartományokkali összeköttetésre, 
mely abból áll, hogy ugyanazon egy fejedelem alatt vagyunk; még sokkal sajnálatosabban mutatkozik az-
és annál súlyosabban nehezedett Magyarországra, mivel ennek önállású alkotmányosságát ellentétben 
látva lenni az örökös tartományok felett létező önuralmi rendszerrel, azok, kik a bécsi kormányon ültek 
I. Ferdinándnak magyar királylyá történt választásakor, a helyett , hogy a z örökös tartományok fe lett 
gyakorlott rendszer változtatásáról kezdtek volna gondolkozni, igyekeztek az alkotmányosságot Magyar 
országban, hol nyiltan, hol alattomosan, de mindig folytonosan megtámadni és aláásni, ugy hogy alig talál
tunk jelentékenyebb törvényt, mely ez állapotnak szomorú példáját ne mutatná. Egyszersmind a biroda
lomnak egyes részeiben is, hol az alkotmányosság kisebb-nagyobb árnyéklatban még fenn volt, sőt a közel 
ekvő egyéb nemzeteknél is törekedtek az önállású szabad intézményeket, a hol csak lehetett, lerontani. 

Tanúsítja ezt az örökös tartományok egyes kisebb részeiben fennállott, szabadabb mozgást engedő 
intézmények egymásutáni korlátolása és megszüntetése, s az akkor még alkotmánynyal biró Csehország 
szabadságlevelének II. Ferdinánd alatt történt megsemmisítése; tanúsítja a Magyarországban csakhamar 
megkezdett beavatkozás a kizárólag e nemzetet illető ügyekbe, s a fokonkint emelkedő majdnem folytonos 
megtámadásai e nemzet jogainak, melyek I. Leopold uralkodásának gyászideje alatt, 1663-tól 1687-ig te
tőpontjukat érték el, s okai lettek annak, hogy a királyai iránti hűségét annyiszor tanúsított nemzetnek 
egy része ismételve fegyvert fogott, s a haza polgári háborúk színhelyévé vált. — Tanúsítja Lengyelor
szág szétdarabolása; tanúsítják az akkori század magasztosabb eszméit felkaroló II. Józsefnek Magyaror
szág alkotmánya ellenében tett intézkedései, világos bizonyságául annak, hogy még e jót akaró, nagy be-
látásu fejedelem sem birt a kormányzás formájára nézve reája gyakorlott befolyástól szabadulni; mi ter
mészetes is, mert azok, kik a kormányzást viszik, s kiknek érdekében van az általuk ápolt absolut rend-
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szernek fentartása, a fejedelmet már bölcsőjétől fogva őrzik, hogy gyermeki álmában az öt virrasztó daj
kától se hallhasson hangokat, melyek az emberi szabadság és jogérzet iránti hajlamot benne felköltve, 
idővel öt a szabadelvűbb kormányzás ösvényére vihetnék. — Tanúsítja azt az Olaszország irányában követett 
politika, s jelesen azon internationalis szerződések, melyek az olasz herezegségekben az absolutismus fen-
tartásának biztosítására köttettek, s főokait képezek az Olaszország ellenében Ausztria részéről szeren
csétlenül viselt utolsó háborúnak. De tanúsítja ugyanazt Krakó bekebelezése is, mely Ausztria részéről 
nyilt megszegése volt az 1815-ik évi bécsi szerződéseknek, melyekre a legújabb időkben épen Ausztria, 
önérdekei oltalmára oly gyakran volt kénytelen eredmény nélkül hivatkozni. 

E rendszer előszeretetétől nem tudtak megválni az ausztriai birodalom kormányférfiai akkor sem, 
mikor Ö Felsége V. Ferdinánd, a magyar nemzet kívánatára, szentesíté az 1847/8-diki törvényeket, melyek 
a fejedelem és nemzet közti viszonyokra nézve egyébiránt ujat nem is foglaltak magukban, minthogy az 
ország önállása és függetlensége, ugy a magyar kormány felelőssége is, számtalan törvényeinkben már az
előtt biztosítva volt. Az, mit e törvények ujat tartalmaznak, az ország lakosainak különbség nélküli jólé
tét czélozza. Senkinek jogát legkevésbbé sem sértik, sőt az egyes osztályok jogait az egész nemzetre kiter
jesztik, és fölmentik a földmivelö népet az úrbéres kötelezettségnek minden terheitől. Az ellenhatás tehát, 
mely a törvények szentesítése után, először a szerbek felkelésében, azután a horvátok betörésében nyilat
kozott, nem ezen törvények tartalmából következett, melyeknek hozásaért az e törvényeket alkotott po
zsonyi országgyűlés e hon minden népeinek köszönetére méltán számíthatott; hanem ismét azon absolu
tismus titkos működésének müve, mely e törvények szentesítését gátolni nem birván, rövid időre meghu
nyászkodott, de a törvények aláírása után, e törvények aláásását megkezdeni nem késett. (Ugy van.) 

Nem vélem czélszerünek, e testvérek közti bár elfelejthető összeütközésnek felhasznált ürügyeit 
bővebben fejtegetni; de szükséges megjegyeznem, hogy a szerbek, ugy mint a horvátok közt nagy számú 
ausztriai tisztek harczoltak e hon törvényes védői ellen; minek megemlítése annak megítélésére , mely 
oldalról jött az első megtámadás, szükséges. (Helyes!) 

Az említett rendszer hatásának tulajdonítható azon a történelemben páratlan tar ta lmú, ugyneve 
zett fejedelmi leirat is, melynek aláirására és kiadására az absolutismus visszaállítása érdekében, V. Fer
dinánd jó fejedelmünket, kinek az 1847/8-ki törvényeket köszönhetjük, az ausztriai kormány rábírta arra, 
hogy kétségét fejezze ki az említett törvények érvénye felett azért, mivel e törvényeknek megszentesítése 
az ausztriai birodalmi minisztérium beleegyezése nélkül történt. Tanúsága ez ismét annak, hogy kinek ré
széről történt először a pragmatica sanctiónak okleirat általi megsértése. E leiratnak következtében történt 
a magyar minisztérium lemondása. (Helyeslés.) 

Ugyanazon befolyás következménye volt a magyar országgyűlés részéről Bécsbe, a birodalmi or
szággyűléshez felment küldöttség el nem fogadása; s ugyanazon kezek működtek azon királyi leiratnak 
kieszközlésében, mely által az országgyűlés, a törvény világos rendelete ellenére, eloszlattatott, holott azt, 
a hon szükségeinek fedezése feletti tanácskozások előtt törvényesen eloszlatni nem lehetett. (Igaz.) 

Lehetetlen említés nélkül hagyni az oroszok közbenjárásával befejezett háborúnak végső catastro-
pháját, a világosi fegyverletételt. Ezután a jogaiban megtámadott nemzet, mely nem első kezdette sem a 
physikai, sem a diplomatikai harczot, méltán várhatta volna törvényeinek s alkotmányának helyreállítását; 
s várhatta volna a fegyverét letett sereg, miután még harczolhatott volna; de nem harczolt; s várhatta 
volna a sereggel együtt a nemzet, hogy a fegyverletételnek nyomasztó következményei nem lesznek. 

Hitték ezt azok is, kik fájdalom! már most közöttünk többé nincsenek, s kiket örökre nélkülöznünk 
kell; pedig menekülhettek volna, de nem menekültek,-csupán azért, mert biztosnak tartot ták a honban 
maradást, s lehetlennek képzelték azt, mi bekövetkezett. (Ugy van!) 

Nem akarom azokról, mik a fegyverletétel után majdnem azonnal a nemzet keserű fájdalmára tör
téntek, a fátyolt föllebbenteni; mert érzem én is annak szükségét, hogy e tanácskozások folyama alatt 
a lehetőségig mindent kerüljünk, mi érzelmeinkre hatást gyakorolhatna. De föl kell mégis az emlékezet
ben is gyászos események közül említenem azt, mit hazánk iránti kötelességből elhallgatnom nem lehet. 

Deák Ferencz igen tisztelt képviselő társunk, kire nézve elmondhatom, hogy hálát adok a Minden-
denhatónak, hogy e honnak ily jeles fiat adott és megtartott, (Éljen!) oly tisztán kitüntette az általa benyúj
tott fölirási javaslatban Magyarországnak törvényes állását a fejedelem s az örökös tartományok irányá
ban, hogy törvényes szempontból ennek bővebb fejtegetésére szót emelni, idővesztegetés lenne ; de mint
hogy épen a fölirási javaslatban kimondott érvek megczáfolhatatlansága következtében nem lehetetlen, 
hogy a nemzet ellenében az elfoglalás eszméje fogna használtatni: szükségesnek tartom kimutatni, hogy a 
történtek következtében, jogunk megtámadóinak ez eszmét fölállítni nem lehet.,(Halljuk!) 

Népjogi tekintetből általánosan elismert elv az, hogy az elfoglaló a legyőzötteket nem büntetheti, 
hanem az ezek közül elfogottakat az elfoglalás bevégezte után, hadifoglyokkint kell tekintenie, s igy őket 
szabadlábra tartozik állítani. (Igaz.) Ha tehát az ausztriai kormány jónak látta az ország elfoglalása után 
a legyőzötteket büntetni, s azoknak egy részét ki is végeztetni, mire a civilisált nemzeteknél példa nincs; 
nem lehet többé az elfoglalás eszméjének oltalma alá állni. (Helyeslés.) 

Engedjék a t. képviselők azon dicső, elfelejthetetlen férfiúnak emlékét felkölteni, kinek nagyrész 
ben köszönhetjük az 1848-ki törvények létrehozását, mely törvények, habár utánok a nemzetre oly sok 
nyomor és szenvedés következett, mégis örökké legkedvesebb ereklyéi leendnek nemzetünknek. (Halljuk!) 

* 
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A magyar független első minisztérium elnöke ellen hozott törvénytelen Ítéletben indokkép kimon-
datik, mintha ö miniszterelnöksége alatt oly határozatokat hozott és teljesített, vagy olyanoknak teljesíté
sét engedte volna meg, melyek által a pragmatica sanctióban megállapított összeköttetés Magyarország 
és az örökös tartományok között megtágult volna. Már ha lehetett büntetnie hazája-s fejedelméhez egyiránt 
hü férfiút, — ki mindenben épen ellentéte volt annak, mi róla mondatik, — (Igaz!) azért, mert a nemze
tet a fejedelemmel egyaránt kötelező sanctio pragmaticának megsértése ráfogatott; hogy lehetne már most 
ezután még az elfoglalás eszméjéről álmodni, mikor kétségenkivüli igazság, hogy azon hatalom, mely a kétol
dalú szerződésnek egy részrőli megtámadásaért még életvesztéssel is büntet, épen e büntetés által ismeri 
el leginkább azon alapszerződés őt kötelező részét? (Közhelyeslés.) 

Nem mulaszthatom el azon körülmény felhozását sem, mikép az 1670-ik évben első Leopold alatt 
Bécsben és Bécsújhelyen előfordult gyászeseteknél az akkori kormány az illetők fölött, kik ellen tények 
hozattak fel vádul, bár külföldön, de mégis törvénytudók által hozatott Ítéletet, melyre nézve még némely 
egyetem véleményét is fölkérte; a most felhozott esetben pedig, melyben annak megítélése forgott fönn, 
vájjon egy miniszterelnök határozatai tágíthatták-e, és mennyiben, a sanctio pragmaticának kötelékeit, 
mely kérdésnek megítéléséhez a magán- és közjognak legtökéletesebb ismerete kívántatnék, katonai tör
vényszék által mondattatott Ítélet; tehát oly bíróság által, mely nemcsak törvénytelen, hanem már alko
tásánál fogva is, minthogy a bíráskodásban résztvevő közvitézek, al- és főtisztek, bármily jó katonák le
gyenek is, de a szükséges jogtudománynak még csak fogalmával sem bírnak, a lehető legincompetensebb 
volt. (Közhelyeslés.) 

Nyomon követte e semmikép sem menthető, szenvedélyszülte gyászeseteket, hazánk törvényes ön-
állásának teljes megszüntetése, idegen törvényeknek behozása, nemzeti nyelvünknek még az iskolákból is 
kiirtása, s pedig még hazánknak egészen magyarajku városaiban is, hol a gyermekek a német nyelvből 
egy szót sem értettek, s mégis kénytelenek voltak azon nyelven tanulni. Követte az ország szétdarabolása, 
s nehogy csak administrationalis tekintetben is egynek látszassék, öt helytartóságra felosztása, minek 
czélszerütlenségéröl még az oct. 20-ki diploma kiadása előtt győzte meg a bécsi kormányt az adminisztrá-
tionak majd minden ágaibani tökéletes megakadása. Követte egy olyatén rendőrségnek felállítása, melynek 
még közvitézei is csalhatatlansággal ruháztattak fel, (Tetszés.) azon tulajdonnal, melyet józanul embernek, 
legyen az bármily állású, senki nem adhat, s mely tulajdonság, ha azzal az illetők visszaélni akarnak, 
mindenkinek szabadságát, sőt életét is kérdés alá hozta. (Ugy van!) 

Mily kártékony financzialis rendszer hozatott be nemcsak hazánkra, hanem az egész birodalomra 
nézve, azt Lónyay Menyhért tisztelt képviselő társunk, az arithmetikának még a gyermek által is érthető 
logikájával igen helyesen fejtette k i ; csak a mennyiben e rendszer a közgazdászattal is szoros kapcsolat
ban áll, vagyok még bátor némelyeket megérinteni. 

A 64 millió magyar pénzjegynek megsemmisitése — melyre nézve még most sem tudom megfogni, 
miért adattak a beszolgáltakról nyugtatványok (Derültség) — a lehető legkárosabb befolyást gyakorolta 
a hon kereskedésére, de leginkább termelésére; s nyomta leginkább a honnak alföldét, hova, minthogy 
később foglaltatott el, a felső részeken 40—50 száztólival vett bankjegyeknek legnagyobb mennyisége 
özönlött; s így a honnak, de egyszersmind a birodalomnak is kárával, épen azon részeken fojtatott el több 
évre a termelés, hol az különben a legnagyobb. Nem szabad itt megfeledkeznünk arról sem, hogy az árvák 
pénztárába e jegyekben letett összegek is beadattak, s a pénztárak még eddig semmi pótlást nem kaptak; 
holott az ausztriai katonai hatalom által legalább is 20 millióra menő hadiszerek s termesztméiryek fog
laltattak el, melyek az összes birodalom értékébe mentek át, s még is semmi tekintetbe sem vétettek 
(Igaz!) E jegyek közt, melyekkel, még a megsemmisítés elrendelése után is, az ausztriai seregnek egyré-
sze fizettetett, (Igaz!) az 1 és 2 forintosok is megsemmisítettek, melyeknek ezüstpénzbeni alapja az ausz
triai kormány által szintén lefoglaltatott. De még azon kincstári kötvények tulajdonosai is, kik a szerbek 
megtámadásakor, fejedelmi jóváhagyással, a minisztérium fölszólítása következtében, a hon védelmére, az 
államnak nevezetes pénzösszegeket kölcsönöztek, noha a kötvények a legnagyobb rendben adattak k i , s a 
legtörvényesebbek — mégis, mind a mai napig, hasztalanul sürgetik az államnál a kölcsönzött összegek 
visszafizetését. 

A vasutak eladatása által kettős kár háramlott a birodalomra, s illetőleg a nemzetre is. (Halljuk!) 
Az első az, hogy az azoknak árából bejött pénzösszeg elfogyasztatván, a birodalomnak, s igy illetőleg a 
nemzetnek is vagyona tetemesen megcsorbult. A második pedig az, hogy ugyanazon vasúti részvények, mint 
egy 3/5, de talán 2/3 is, (Igaz!) a külföldön, idegen kezek közt van, és pedig azért, minthogy biztosabbak
nak tartatnak, más ausztriai kölcsönkötvényeknél; miből aztán következik, hogy az ezekből bejövő jöve
delemnek is nagyobb része a külföldre szivárog ki, a honnan valahai visszaszivárgása alig remélhető. Ez 
a status bilanxára nézve kimondhatlan rósz hatással van, és pedig nemcsak jelenleg, hanem fenmarad ha
tása a jövőre nézve is, s igy még a józanabb elvek mellett gazdálkodó kormánynak is igen nehezíti műkö
dését- miután közgazdászatban a mennyire lehet, a legfőbb tekintetnek arra kell lenni, hogy a statusból 
kiment összegért, ha lehet, legalább ugyanannyi jöjjön vissza. A bilanx passivitására pedig a jövőre nézve 
is nyomasztólag hatni, igen nagy hiba a közgazdászatban. (Igaz! helyes!) 

A kereskedelmi szerződések is, mint fötényezöi a nemzeti gazdászatnak, nem kerülhetik el figyelmün
ket. A prohibitiv rendszernek barátja soha sem voltam, söt e részben azt tar tom, hogy a nemzeteknek, 
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kölcsönös viszonyaik kellő felfogása mellett, semmi sem áll inkább érdekökben, mint a mennyire csak 
lehet, az önfenntartás parancsolta kellő óvatossággal, a védvám-rendszerböl, lassú fokozatokban, a termelő 
s iparerö kellő megfontolásával, a mennyire lehet, a szabad kereskedés nagy elve felé hajolni. E nézetből 
indulva ki szólittattam föl azon időszakban, midőn rövid ideig a nemzeti gazdászat vezetésében csekély 
részt vehettem a birodalmi minisztériumot az együttműködésre oly értelemben, hogy mind Magyarország, 
mind az örökös tartományok érdekeinek kellő megfontolásával intéztessenek el a lehető legméltányosab
ban a köztünk fennforgó kereskedelmi viszonyok s munkálódjunk együtt a birodalom kereskedelmi külvi-
szonyainak is megállapításában ugy, hogy a prohibitiv rendszer azonnali felhagyásával, az ipar különböző 
ágaihoz mért védő-vámtételek fokonkinti leszállításával — mely ösztönzi, sőt kényszeríti az iparosztályt a 
tökéletesebb gyártásra, de egyszersmind nem teszi neki lehetlenné a szükséges betanulást, s czélszerü gé
peknek megszerzését sem, — eszközöljünk ki a külföldtől Magyarország s a birodalom termesztményeire, 
valamint készítményeire is, arányos kedvezéseket. Az akkori birodalmi kereskedelmi minisztérium beleegye
zésével a küldöttségi tagok kineveztettek mindkétrészröl s e vegyes küldöttség munkálatát épen megkezdendő 
volt, a mikor a magyar minisztérium lemondása által, ennek együttműködése lehetetlenné vált. Ezt csak azért 
véltem felhozandónak, hogy ebből is kitűnjék, mikép a magyar kormány 1848-ban is kész volt az ausztriai 
birodalommali közös viszonyait a méltányosság közös alapján kiegyenlíteni. Ezeknek előrebocsátásával ki
jelentem, hogy mindazokat, mik kereskedelmi tekintetben az ausztriai kormány által 1849-dik év óta 
történtek, teljesen helyeslem; (Zaj; halljuk!) csak azon szerződésre nézve, mely Ausztria részéről — miu
tán elébb az ausztriai kormány a külföld irányában, az ipar készítményeire nézve, azelőtt fennállott túl
ságos védrendszertöl, melyet inkább prohibitiv rendszernek nevezhetni, az egész külföld irányában elál
lott, — Poroszország kormányával 1853-dik évben, az átalános német vámegyesülés tekintetéből is, azon 
föltét alatt köttetett, hogy ezen szerződéshez a német vámszövetségnek bármely állama hozzájárulhasson, 
vagyok kénytelen megjegyezni, hogy midőn e szerződés készülőben volt, az ausztriai valuta már akkor 
is nagyon ingadozott, s ez tette kívánatossá az ausztriai minisztérium előtt azt, hogy a birodalom ter-
mesztményeinek s ezek közt a nagy fontosságú bornak, az ausztriai gyáripar megszorításával is, a német 
vámszövetségbe könnyebb bevitelt eszközöljön, minek következtében a nagy mennyiségben bejönni remélt 
ezüst pénzösszeg által a birodalom financziális helyzetének emelését, s igy a valuta értékének helyreállí
tását is remélte. Poroszország pedig a maga és a német vámszövetség részére leginkább azt czélozta, hogy 
gyári készítményeinek, az ausztriai birodalombai könnyített bevitele által uj piaczot szerezzen. Ugyanek
kor, alkalmasint az érdekeik védelmére felszólalt ausztriai gyárosok megnyugtatására, a birodalom leg
több lapjaiban hosszas vezérczikkek jelentek meg annak megmutatására, hogy, habár az ausztriai gyáro
sok a vámszövetség készítményeinek könnyebb behozása által érdekeikre nézve egj időre kissé nehezebb 
helyzetbe jönnének, ez állapot is minélelőbb kiegyenlittetnék azon pénzösszeg által, mely a birodalom ter-
mesztményeinek, különösen pedig a bornak könnyített kivitele által, a vámszövetségböl behozatnék. E 
czikkekben nagyon is a túlzás részletességéig tüntettetett ki azon nagy haszon, mely a magyar bornak 
kiviteléből — ennek termelését 20 millió akóval, a kivitelt 10 millióval, az akó árát 8 forinttal számítva 
a birodalomra évenkint 80 millió ezüstpénz bejövetele által háramlott volna. 

Alig kisértem valaha az ausztriai birodalomban valamely kereskedési szerződés létrejöttét feszül
tebb figyelemmel, mint e szerződés létrejöttét;s azért igen nyomasztó volt, midőn sajnosán kellett tapasztalni, 
hogy az úgynevezett szeszes italok, melyeknek könnyített kiviteléhez oly nagy várakozás köttetett, a szer
ződésből kimaradtak. — így a szeszes italoknak, s ezek közt a bornak is a szerződésből kihagyása által a 
birodalomra igen nagy kár háramlott, S hiába iparkodott az ausztriai kormány e hiány pótlását kieszkö
zölni; noha állítólag azzal volt a szerződés aláírása előtt biztatva, hogy e kérdés is mielőbb kiegyenlítést 
nyerend; a birodalom szeszes italai s borai, a vámszövetségbe bevitelkor, a francziaországi borokkal ugyan
azon egy, bár azóta valamennyi borra nézve leszállított vámtételt fizetik. 

Hogy ez az egyezkedés czéljának meg nem felel, azt kiki belátja, Mert a német szövetség kisebb 
vámdij mellett hozhatja be most gyári készítményeit az ausztriai birodalomba, mint a külföld egyéb gyá
rosai; és mivel a gyártásban előrehaladott vámszövetség, kivált a gj^apot és kevert kelmék tetszetősebb 
kiállítása következtében igen nagy mennyiséget hoz be évenkint az ausztriai birodalomba, és ezért tetemes 
ezüstpénz összeg megy ki a birodalomból; ellenben az ausztriai birodalom a maga szeszes italait, s ezek 
közt a bort is, ugyanazon vámtétel fizetése mellett vihetvén be csak, melylyel azt a francziák viszik be; 
ezen ország boraival a versenyzést ki nem állhatják, már csak azért is, mert a franczia borok tengeren 
történő szállításának dija már magában is kisebb, és még kisebbé válik azáltal, hogy az elszállított bornak 
egyrésze, mely igen olcsó, és csak a munkás nép fogyasztására van számitva,mint ballast adatván át a ha
jóskapitányoknak, attól szállítási dij helyett, ennél csak a kapitányokat illető sokkal kisebb jutaimi dij 
(praemium) szokott fizettetni. Eszerint a szerződés kötése óta a bor bevitele a német szövetségbe csak 
igen kevéssel növekedett, s a tetemes pénzhiány, mely a vámszövetség emiitett gyári czikkeinek nagy 
mennyiségben behozásával ered, pótolva sehogy sincsen. Csakugyan igen nagy összeggel emelkedett az e 
szerződést követő években az ausztriai birodalomnak kereskedelmi szenvedőleges állapota, ugy, hogy ha 
ennek növekedése tovább igy haladt volna, az ausztriai birodalom pénzereje alig eltűrhető módon fogott 
volna elfogyasztatni. 

A kereskedelmi bilanxnak az utolsó két évben kimutatott javulása leginkább a valuta értéktelené-
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désének tulaj donitható, mely egyrészben azért, mivel az ezüst pénznek megdrágulása által sókkal drá
gábbá lett gyári készitményeit a vámszövetségnek a behozástól visszatartóztatja; másrészről a gabonának 
nagy mennyiségben kivitelét tetemesen elősegíti, ez által a bilanxot ideiglenesen javítja. 

Megemlítendő még az, hogy e szerződés kötése előtt i s , a gabonának bevitele, a mikor a vámszö
vetséghez tartozó országokban szűk termés és drágaság állott be, az azelőtt fennállott magasabb vámdijak 
ideiglenes leszállításával szokott könnyittetni. Miből következik, hogy a pénzállapot rendes idejében azon 
kár, melyet a monarchia azáltal szenved, hogy a vámszövetségböl a gyártmányi czikkek sokkal kisebb 
vámtélellel hozatnak be, fel nem ér azzal, hogy a gabona s egyéb termesztmónyek, -— a bor és szeszes 
italok kivételével, — könnyebben kivitethetnek. S ezen kellő vigyázat hiányában támadt kétes állapot 
fennmarad mindaddig, mig e szerződés le nem foly. 

Nem hagyhatom közgazdászati szempontból érintetlenül a hazánkba törvénytelenül behozott indi-
rect adóknak azon nemeit, melyek az állam figyelmét leginkább igénylő termeléssel szoros kapcsolatban 
vannak. 

Ezen adók mindenütt hol józanon kezeltetnek, a termelést csak közvetve érintik, egyenesen pedig 
a fogyasztásra nehezednek. Nálunk ez nem igy van, itt ezen adók az indirect hatáson felül, melyet a fo
gyasztás nehezítése által a termelésre gyakorlanak, a státus-gazdászat elveivel ellentétben magát a ter
melést támadják meg, gátolják ezt kifejlődésében, csekély hasznot hozóvá sőt még néha lehetetlenné 
is teszik. 

A bécsi kormány mikor Magyarország kormányzatát kezébe vévé, az adó ezen nemeit hazánkra is 
kiterjesztette, a helyett, hogy megváltoztatta volna ezen adók kezelésére nézve a birodalomban fenálló hi
bás rendszert, melyről másut t , — jelesen Németországban — már régen elállottak, jónak látta ezt egész 
kiterjedésében hozni be hazánkra, talán csak azért, ha eléggé jó volt, e rendszer az örökös tartományokra 
miért kellene Magyarországnak ez adók máskép alkalmazásával bizonyos fontosságot adni. 

E kezelési rendszernek azonfelül, hogy magát a termesztést veszi zsibbasztó hatása alá, másik fő-
hibája abban áll, hogy nemcsak a fogyasztásnak, de magának a termelésnek is keserűségig vitt folytonos 
ellenőrködése által — ezen adók jövedelme az állam nem csekély kárával nagyrészben felemésztetik. 

Ha hiba volt e rendszert annyi ideig az örökös tartományokban fenntartani, még nagyobb hiba 
volt ezt az itt létező és ott előnemforduló körülményeket tekintetbe nem véve — Magyarországra változ
tatás nélkül áthozni ; igazolja ezt különösen a kivitel tekintetéből is nagyfontosságú növény, a dohány, 
mely Németországban egyik tárgya ugyan a fogyasztási adónak, de ennek termelése ott monopólium által 
nemcsak elnyomva nincs, sőt az erre alkalmas vidékeken kormányilag pártfogoltatik, s mely honunk na
gyobb részében igen jó siikerrel miveltetett, és tekintetet érdemlő pénzösszeget hozott be a külföldről, •— s 
mégis a bécsi kormány a dohánytenyésztést, mely egy kis jó akarat s kellő ösztönzés mellett egyik leg. 
jövedelmezőbb forrásává válhatott volna az államnak, — nemcsak nem ápolta, hanem e növényre nézve 
az örökös tartományokban gyakorlott monopóliumot e honba is behozva, a dohány tenyésztését majdnem 
egyedül az állami gyárak szüksége fedezésére szorította meg, és azt számtalan helyen, hol ezelőtt legna
gyobb siikerrel gyakoroltatott, végképen eltiltotta. (Ugy van!) 

A bor (Halljuk!), mely nagy tényezőjét teszi honunk termelő erejének, szintén erősen nyomva van 
a reá vetett súlyos adó által. Nyomasztó ez azért, mert külföldön a piaczczal nem biró bor értékével arány
ban nincsen, de még nyomasztóbb azért, mert nemcsak a fogyasztásra, hanem a termelésre is közvetlenül 
ránehezedik az által, hogy a termelő kénytelen aközt választani, mikép vagy még el sem adott s igy fo
gyasztás alá sem jöt t borától a járulékot előre megfizesse, vagy magát a folytonos ellenörködéssel járó 
vizsgálatok és utánnézések zaklatásainak kitegye ; de nyomja még különösen Magyarországot erösebben 
e teher, mint az örökös tartományokat, mert a hazánkra e czím alatt mért díj, csak kevéssel kisebb, mint 
az örökös tartományokban, a bor ára pedig, mely nálunk gyakran a mivelés költségeit sem fedezi, több
nyire nagyságára nézve sokkal alantabb áll, mint az örökös tartományok bortermelő részeiben. 

A pálinkafőzés ós czukorkészités (Halljuk!) szintén erősen szenved ez adóztatás alatt ; neveli a bajt 
nem kevéssé a kezelési rendszer azon hibája, melynél fogva ezen egyedül a fogyasztást illethető teher, a 
pálinkafőzésnél nagyrészben a czukorkészitésnél pedig egészen a termelésre, azaz pálinkafőzésre és czukor-
készitésre nehezedik. 

Megfoghatatlan, hogy lehet a czukorfőzést, — melyet már csak azért is, hogy a külföldi czukorért 
a lehetőségig kevés pénz menjen ki, a kormány részéről ösztönözni és pártolni kellene, — a közgazdászat 
érdekének egészen ellenére kifejlődésében mesterségesen akadályoztatni, sőt a meglevő gyárak közöl töb
beket, hol az egyéb kürülmények nem nagyon kedvezők, munkafölhagyásra kényszeríteni. A pálinkafőzés 
még nehezíttetett azzal, hogy a kazán ürege vétetett fizetés alapjául, a nélkül, hogy a forrás általi daga-
dásra szükséges tér a valóságnak egészen megfelelő arányban, ugy az égetésnek nemsükerülése tekintetbe 
vétetett volna ; megjegyzendő még, hogy noha a pálinkafőzésnél ugy a fizetés teljesítésére nézve is a le
hető legszigorúbb ellenörködés gyakoroltatott, mégis jónak találtatott a pálinkakivitel re nézve annak 
megrendelése, hogy a kivitel megtörténte előtt a kivinni szándéklott egész mennyiség felől a pálinkafőze-
tési díj fizetésének megtörténte kimutattassék, mi a kivitelt nem kevéssé nehezíti ; csakis ily kezelésnek 
tulajdonitható, hogy az elmúlt években az ausztriai pálinka az adriai tenger vidékén a poroszországi pá
linkával a versenyzést ki nem állhatta. 
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Az egész birodalomban, de kivált Magyarországban roppant nagyságra emeltetett egyenes adóra 
nézve elégnek látom e részben történt számszerinti kimutatás után csak azt jegyezni meg, hogy e részben 
kivált nálunk, kevés tekintet volt a teherkivetésnél az adófizetés képességére ; és az irányadó elv ezen 
adóknál ugy, mint az indireeteknél leginkább az volt : mindentől, — kellő tekintet nélkül a következé
sekre, — a lehető legtöbbet fizettetni (Igaz!); ennek természetes következése azon átalános elszegényedés, 
melynek Magyarország neki vitetett, és ha maradt az országban még egy kis pénz, nem a bécsi kormány
nak érdeme az, hanem nagyobbrészt azon körülménynek tulajdonitható, hogy mezei termékeink, a külföld 
termése arányában reánk nézve kedvező évek alatt, az ausztriai bankjegyek értékük sülyedésénél fogva 
is, szokottnál nagyobb mennyiségben és nagyobb árban voltak kivihetők. (Helyeslés.) 

Ha azon helytelen politikának okát keressük, melynélfogva az ausztriai kormány férfiai Magyaror
szágot 1849-ik év előtti kifejlődésében mindenkép gátolni igyekeztek, ezt föl lehet találni abban, hogy az 
alkotmányos Magyarország állapotát a korlátlan uralom alatt álló örökös tartományok népeivel megkí
vántatni nem akarták (Ugy van!); dehogy miután Magyarországot a birodalomba hatalommal beleeröltetve, 
mint ök mondani szokták — a schweiczi alpesektöl Oroszországig, ugy Porosz- és Szászországtól Török
országig terjedő egységes nagy Ausztriát teremtettek, miért kellett az erejében már ugy Is megfogyasz-
to t t Magyarországot a birodalom többi részeinél erösebben kimenteni — ezt igen nehéz megfogni ! — 
ha csak azt nem képzeljük, hogy az igazság és törvény ellenére tett beolvasztás tartósságában maguk az 
illetők is kételkedtek. 

Nem akarok bővebben szólani Ausztriának 1848 óta követett külpolitikájáról, melyet mindjárt 
kezdetben Poroszország, azután a krimiai háború alatt az egymás ellenében állott hatalmasságok, végre 
Olaszország irányában követett ; eleget szólnak erről az e politika következtében beállott tények ; elhall
gatom e részben észrevételeimet, nehogy ezek a még végkép be nem fejezett ügyekre nézve szándékommal 
ellenkező értelemben vétessenek. 

Tagadhatlan,hogy azon leverő állapot, melybe az egész birodalom juttatott , mely különösen Magyar
országra legsúlyosabban nehezedik, egyenesen az ausztriai kormány azon szerencsétlen fölfogásának 
tulajdonitható,mely őtetaz absoluíismus további föntartására és Magyarország önállása megsemmisítésére 
bírta. (Ugy van!) 

Nem tudom elgondolni, mi bírta azokat, kik az oct. 20-kán kelt — úgynevezett fejedelmi diploma 
kiadásakor Ö Felségére befolyással voltak arra, (Halljuk!) hogy efejedelmi nyilatkozatban Magyarország 
önállásának legfőbb kellékei u. m. : pénz-, had- s vámügyröli szabad rendelkezése e nemzetnek a közbiro
dalmi tanács határozatainak alárendeltessék ; hiszen ha meggondolák, miért szenvedett annyit e nemzet és 
mily álhatatossággal ragaszkodott ez folyton önállása fönntartásához, nem birok találni okot, mely az ille
tőket azon reményre jogosíthatta volna, mikép a nemzet önállását most hozza áldozatul, mikor a birodalmi 
kormány eddig követett kormányzási rendszerének fönntarthatóságát többé senki sem hihette és mikor az 
előttünk állott 12 év alatt tanúsított gazdálkodása e kormánynak a nemzetet még inkább meggyőzte, hogy 
ha volt eddig ok önállásunkat őrzeni, van most még sokkal több, ettől semmi szin alatt el nem állani. 
(Helyes!) 

Talán az e diplomában szemlélhető kecsegtetés, melyben a birodalomnak alkotmány adás igértetik, 
b í rha tná e nemzetet önállásának s ezzel alkotmányos lételének föláldozására? (Zaj:halljuk !)De alig képzel 
hetö, hogy valaki e honban meg ne emlékezzék az 1849. évi mart. 4-kén kiadott birodalmi alkotmányra-
és ennek oknélküli elenyésztetésére, ha ez utóbb emiitett alkotmány, mely legalább a kormány felelősségé
vel és sajtószabadsággal, esküdtszékekkel, és így a valódi alkotmányosság egyes főbb feltételeivel biztatott, 
nem elég volt arra, hogy a nemzet önállása koczkáztatásával ezt elfogadja : mikép lehetett azt csak föl is 
tenni, hogy e nemzet az alkotmányosság főbb kellékeit még csak nem is érintő october 20-ki diplomának 
annyi törvények által biztositott független önállását alárendelje ? 

így áll ez a f. é. február 26-án kiadott fejedelmi leiratra nézve is. (Halljuk!) E nemzet, melynek 
önállása annyi törvény s maga a pragmatica sanctio által is tökéletesen biztosítva van: törvényes függet
lensége és önállásáróli lemondás nélkül azon birodalmi tanácsban, mely e leirat által alkottatott, soha 
részt nem vehet. (Ugy van!) 

Sajnálatos, hogy az illető tanácsosok jónak látták e leirat végső pontjában ennek létesítésére nézve 
a fejedelmi hatalom teljességének tekintélyére hivatkozni, mikor az octob. 20-ka óta helyreállott megyék 
fölirásai őket meggyőzhették arról, hogy e nemzet önállásához hiven ragaszkodva: ettől elállani soha nem 
fog. (Közhelyeslés,) Semmivel sem támadtatik meg annyira a fejedelmi tekintély, mint ha a kormány ré
széről ott történik e tekintélyre hivatkozás, hol az, mi elérni czéloztatik — nem teljesíthető (Helyes!). 

Nincs senki e honban, ki e hatalomnak ellentálljon. A mi védelmünk csak a törvény; de ez oly 
pajzs, melyen megtört az eddigi megtámadás, és ha ez újra történnék — a mitől Isten óvjon - ez a kitürő, 
de jogairól le nem mondó nemzet irányában ily hosszas, mint volt, nem lehet, (Adja Isten!) 

A hangulat (Halljuk!), mely e házban mutatkozik s az egész honban viszhangra talál, mutatja, hogy 
ott hol lételünk, vagy elenyeszesünkről van szó, legkisebb véleménykülönbség sem létezik, s nem is létez
hetik, mmden nyilatkozatok egyeznek azon elvekre nézve, melyektől eltérni nem lehet, és nem szabad; 
(Helyes! Ugy van!) egyedül arra nézve van köztünk véleménykülönbség: vájjon föliratban vagy határo
zatban jelentessenek ki ezen elvek. A hazafiúság érzelme, a csak alakra nézve egymástól különböző véle-
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menyekben egj és ugyanaz, és azért ez mérlegezésnek tárgya nem is lehet. Nem is annyira megczáfolásul, 
mint a fölhozott ellenvetések folytán, szükséges megnyugtatásul kívánom megemlíteni (Halljuk!), mikép 
azon körülményből, hogy V. Ferdinánd királyunk Ö Felsége lemondása, formára nézve nem történt ugy, 
mint törvényesen kívánni jogunk van, nem tudnám azt következtetni, hogy e miatt azokat, miket alkot
mányos létünk tökéletes állapotbani visszahelyezésére egyaránt szükségesnek tartunk, határozatban mond
juk ki; hanem e formahibából, véleményem szerint, szoros logicával csak az következnék, hogy mindenek 
előtt V. Ferdinánd ÖFelségét szolitsuk fel, a lemondás formájára nézve történt hibák helyrehozására; de 
miután ezt, kik határozatot akarnak, maguk sem kívánják, és mivel a trónlemondási formahibák helyre
hozásának kieszközlése legczélszerübben várható Ö Felsége Ferencz Józseftől, kinek az hogy megkoronáz
tathassák érdekében van, de más részről a határozat elleneink által könnyen ürügyül használtathatnék 
annak elérésére, hogy határozatunk figyelembe nem vétetvén, eredmény nélkül hagyassák, a fólirás ellené
ben fölhozott most említett érvnek erejét nem látom részemről elismerhetőnek. (Zaj.) 

De nem tudom azon kétségen kívül nagy fontosságú és igen sajnos körülményből, hogy Ferencz 
József 0 Felsége V. Ferdinánd lemondásakor uem alkalmaztatta magát azon sarkalatos törvényeinkhez, 
melyek a trónörökösre az ország gyűlésének legfölebb hat hónap alatti összehívását, és addig is a kormány
zásnak honunk törvényei szerinti vitelét elrendelik, azt következtetni, hogy azt, mit tőle a nemzet jogosan 
kivan, csak határozatban jelenthessük ki; sőt sokkal czélszerübbnek tartom ezt felírásban jelenteni ki, 
hogy így törvényes követeléseinkre legalább választ várhassunk. (Zaj.) És ha a szintén szomorú emléke
zetű időszakban, mely e nemzet fölött I. Leopold alatt az 1663-ik és 1668-ik év közt azután pedig 1681- és 
1687 közt lefolyt, a hasonló kivégeztetések és törvénytelen adózsarolások idejében az ország rendéi a 17 
évig országgyűlést nem tartott I. Leopoldhoz 1681-ben fölírassál járultak, mikor a törökök még Magyar 
országnak majdnem felét elfoglalva tartották, Tököly Imre pedig Kassánál 14,000 fegyveressel állott, — 
nem lehet abban, ha most Ferencz József O felségéhez törvényes önállasunkat és jogainkat visszakövetelő 
fölírást intézünk, törvényes gyakorlattóli eltérést találni; mert van ugyan a két időszak közt különbség, 
és ez abban áll, hogy I. Leopold, mikor a fölhozottak alatta történtek, már akkor koronázott király volt; 
de ez inkább nehezíthette az akkori országgyűlés rendéinek viszonyát a fejedelemhez, mint könnyítette : 
mert akkor az ország jogai a fejedelem részéről az általa már letett eskü ellenére voltak megtámadva, a 
jogsértés pedig mely a letett eskü után és ellenére követtetett el, nem lehet kisebb, mintha az eskü letétele 
előtt történt volna. (Helyeslés, zúgás, zaj.) 

Most azzal fejezem be szavaimat, (Halljuk!) hogy miután a sanetió pragmaticának értelme oly vilá
gos, hogy ebből senki mást nem következtethet, mint hogy e kétoldalú szerződés egyaránt kötelező a nem
zetre ugy, mint annak fejedelmére, s mivel az ennek ellenébe elkövetett törvénysértések és alkotmányunk 
megtámadása, azoknak tulajdon cselekvéseik által, kik szenvedéseinknek okozói voltak, még a foglalási 
jognak oltalma alá sem vehetők, melynek általánosságbaní igazságtalanságát s ingatagságát Somssich Pál 
követtársunk helyesen kitüntette; azon tiszta öntudattal, hogy valamint e nemzet a közte és fejedelme 
közt támadt viszályoknak sem oka, sem kezdője nem volt, és hogy valamint tiszteletben tartotta mindig és 
tartja a fejedelem törvényes jogait, ugy szintén mindenkor kész méltánylani e honban lakó különajku és 
vallású honfitársainknak, valamint a testvér horvátnemzetnek méltányos kivánatait; meglévén győződve, 
hogy a személyes unió, mely minket az örökös tartományokkal kapcsolatban tart, nem mint nékiek hir
detni szokták, érdekük ellenére áll fenn, hanem ez legbiztosabb tényezője leend az ö valódi alkotmányos 
lételük és szabadságuk kifejlődésének, tökéletes lelki nyugalommal nézek jövendőnk elébe, szorosan ragasz
kodva a nemzetnek törvényes jogaihoz és a nemzet független önállását biztosító régi és legújabb törvé
nyeihez, azon erős hitben, hogy valamint a nemzet csak ugy erős, ha törvényeihez mindenben hű és min
denki iránt igazságos ós méltányos: ugy a fejedelem állása is sokkal magasztosabb, ha azt a törvények 
szoros megtartásában s az alatta álló nemzetnek megelégedésében, mint ha az a múlékony hatalomban 
alapszik. (Helyes!) 

Deák tisztelt képviselőtársunk által indítványozott felírásra szavazok. (Zajos helyeslés s éljenzés) 
(Zaj). 

Elnök: Folytassuk a tanácskozást, mert az idő nagyon múlik (Fölkiáltások: Helyre!). Jegyző ur 
nevezze meg a következő szóló urat (Fölkiáltások: Helyre!) 

B. Simonyi Lajos : Tisztelt képviselők! Azon intézmények romjai fölött állunk, melyek Magyar
ország szétdaraboltatását, az Osztrák birodalomba való beolvasztását, és ezredéves alkotmányának meg
semmisítését eszközölni akarták; de kivihetetlenségükben ön súlyuk alatt összeroskadtak. És most mi azon 
szavakkal élhetnénk, melyekkel II. József császár élt, midőn az ország kormányszékei véghetlen fájdal
mukban, azon folyamodással fordultak hozzá, hogy ne vitetné Bécsbe a koronát, a császár Horátz ezen 
szavaival válaszolt: „Risum teneatis amiéi." De azon véghetlen inség és nyomor, melyet annyi éven át 
ezen intézmények e hazában előidéztek, inkább hazánk költőjének eme szavaira emlékeztetnek „Megbűn
hődte már e nép a multat s jövendőt." (Ugy van!) 

Magyarország alkotmányának megsemmisítése már több izben megkísértetett, különösen 1780 és 
18é9-ik évben, de a haza lakóinak jogérzete, meghiusitá mindig az efféle kísérleteket. 

Ez utóbbi alkalomkor, eltöröltetett a hazai jog; a megyék önkormányzata, s helyébe az osztrák 
Képv. ház. napi. I. köt, 5 0 
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törvény bureaucraticus hivatalnokaival hozatott b e ; elviselhetlen és folyton növekedő adók vettettek k i ; 
a törvénykezés irtózatos drágán ós évekre terjedő lassussággal kezeltetett, a közbátorság hiányzott. 

Meg lön igérve a nemzetiségeknek az egyenjogúság, de ezt ugy értelmezték, hogy minden nyelve 
hazában elnyomatván, a német nyelv hozatott be mindenütt. (Ugy van!) 

Vallás tekintetében létesült a eoncordatum, és kiadatott a protestáns vallásuakuak az 1859. sept. 
pátens. Azon bécsi ministerek azt gondolván, hogy egyik alárendelt bureaueratia osztályával van dolga, 
merész kezekkel a vallás szentélyébe és százados jogaiba mertek nyúlni, de ekkor a hatalom, az e hazát 
lakó protestánsoknak vallásos ihlettség által edzett jellemén megtört. 

Hazánk hü fiai oly törvénytelen Ítélőszékek elé hurczoltattak és ezek által el is ítéltettek, melye
ket nem vezérlett a jog, az igazság és nem a politika hanem a boszu indoka. 

Vessünk fályolt a múlt ra ; de hiába takartatik a legsűrűbb lepellel a vérző seb, — a sápadt arcz é 
könyteljes szem elárulja azt, és nekünk is vannak ily vérző sebeink, melyek oly határtalan merészséggé 
és oly könnyelműen ejtettek e nemzeten, és melyeket bizonyára mondom az oct. 20-ki pátens be nem gyó
gyít. (Ugy van!) 

Ez igen rövid vázlatban áll multunk; de mi tehát reménységünk a jövőben ? 
Ha bármily más nemzetnek ezen kérdés tétetnék, összeülnének annak bölcsei, összeírnának árku

sokat, eltöltenének sok időt mig ezen kívánalmakat fogalmazni birnák. Nálunk ez másképen van, mert ná
lunk ezen kérdésre a felelet minden egyes polgár keblében már fogalmazva van egy szóban, és ezen egy 
szó — a törvény. (Helyes!) 

Törvényes alkotmányunkat követeljük mi és ezen alkotmány által adott jogokat meg akarjuk osz
tani egyenlően, minden vallás és minden nemzetiségkülönbség nélkül e haza minden polgárával. (Ugy 
van! Helyes!) 

Trónokat látunk emelkedni, trónokat sülyedni, és mi okozá mindezt? talán a szövetkezett nagyha
talmasságok seregei. Nem, hanem egy eszme, mely mellett ki küzd, az győz, ki ellene, az porbahull, és ez a 
nemzetiségek eszméje, mely a hazaszeretettel oly szoros kapcsolatban áll. (Elénk helyeslés, Eljenzések.) 

Nem azon indokból akarjuk teljesíteni a nemzetiségek méltányos kívánalmait, hogy a kétes jövőből 
egymást fölhasználva bontakozzunk ki, és ezután egymás közt kisértsük meg az uralkodás pálmája utáni 
harczot; hanem azért, mert lelkünk mélyében meg vagyunk győződve arról, hogy csak ugy lehet ezen 
közös hazánk nagy, dicső és boldog, ha ennek létében találja egyszersmind biztosítva minden polgár, val
lása, nemzetisége és jóléte érdekeit, (Közhelyeslés.) Nem akarunk ezen igen fontos ügyben fukarkodni, vagy 
alkudozni, mert az egy ily nemzethez nem illik; meg akarjuk osztani egyenlően jogainkat, melyeket birunk, 
mennél többet senki sem kívánhat, senki nem adhat, mert ki többet igér mintsem maga bir, az csalni akar 
(Közhelyeslés.) 

Óhajtjuk őszintén, hogy a köztünk és Horvátország közt megszakadt hétszázados jó viszony ismét 
helyreállittassék. Kivánja ezt Horvátország, de kívánja ezt Magyarország érdeke is. Mert hazánk Horvát
ország nélkül egy gazdag nagy ország; de el van zárva a tengertől, mely ugyazonos a világkereskedéssel-
Horvátország egyedül csak saját kereskedésére, saját erejére szorittatik, Mig ellenben ezen két ország 
szövetkezése által Magyarország összes kereskedése Horvátországon keresztül vonulna át, mely átvonulás 
nem olyan mint egy hadseregé, mert ez emészt, és néha pusztít , — hanem gazdagsággal és jóléttel 
árasztja el azon vidéket, melyen áthalad. 

De nem csak anyagi érdek, hanem a közösen töltött szép múltja is a két országnak, követeli ezen 
szövetkezést. (Ugy vant) 

És azért ez nem olyan ügy, melyet mint némely port néhány fogással megnyerni lehetne. Ez olyan, 
mint két igazbarát között megszakadt viszony, melyet csak egy őszinte gyöngéd kéz fűzhet ismét össze, 
melyet a roszakarat most ia gátolni igyekszik, és melynek avatván hozzájárulása csak kárt okozhat. 
(Helyes!) Figyelmeztetjük azért azon társországokat és testvér nemzetiségeket, melyekkel karöltve a nagy 
jövő elé indulni kívánunk, hogy ugy tekintsenek némely nyilatkozatokra, mint a bajos azon habokra, 
melyek könnyüségük miatt a bajóba becsapnak ugyan, de miattok azért a hajó nem sülyed el. (Közhelyes
lés; éljenzés.) 

Óhajtjuk továbbá alkotmányunk helyreállítása által az adó tetemes leszállítását; a törvénytelen 
indirect adók és monopóliumok megszüntetését; az örök időkre eltörlött urbériséggel rokon természetű 
birtoklások és kisebb királyi haszonvételeknek, illő kárpótlás általi megváltását. 

A szent István koronája alatti országok minden lakóival együttesen, testvéri egyetértésben akarjuk 
élvezni jogainkat; megvédendjük a korona fényét vérünkkel ha kell, és alkotmányunkhoz szorosan ragasz 
kódunk. 

Hogy ezen alkotmány jogosan a mi tulajdonunk, ezt telyesen kimeritőleg elvitázhatlanul mutatja 
fel e hazának, és a világnak, Pest belvárosa általunk mélyen tisztelt képviselőjének a ház asztalára letett 
indítványa. 

Pártolom teljesen annak szövegét; alakjára azonban az az észrevételem, hogy addig, mig Erdély, 
Horvát-, és Tótország, Fiume és a Határőrvidék képviselőinek az itteni megjelenés lehetővé nem tétetik 
és ez által a korona területi integritása elismerve nem leend; addig mig alkotmányunk elismerése által, 
törvényeink integritása helyreállítva nem lesz, addig ezen társország és testvérvidékek képviselőinek hoz-
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zájárulta nélkül, véleményem szerint, ezen ház semminemű fölirat vagy törvényhozás fölötti tanácskozásba 
bele nem bocaátkozhatik. (Helyeslés.) Azért azon inditványt, a Tisza Kálmán képviselőtársunk által elő
adottak hozzátételével, mint ezen ház határozatát óhajtanám kimondatni. 

Hogy ezen indítvány alakjára nézve, a vélemények e házban különbözők, az igen természetes; mert 
egy ily számos tagból álló testület egyvéleményü nem is lehet; mindazonáltal az eddigi nyilatkozatokból 
már világosan kitűnik az, hogy ezen ház azon ritka parlamentek egyike, melyben párt-különbség nin
csen, mert itt csak egy párt van, és ez az, mely törvényes alkotmányunkból, melyet elődeink a déli betö
résektől oly nagy vitézséggel megvédtek, a nyugoti fondorkodásoktól oly nagy bölcseséggel megóvtak, 
egy vonalnyit sem enged és készebb inkább ismét tűrni és szenvedni, mint hogy beleegyezésével ezen a 
legkisebb csorba is ejtessék. (Közhelyeslés.) 

Nincs e házban azon hatalomnak pártja, mely alkotmányunkat megcsonkítani akarja, de nincs e 
hazában sem, mert annyi sanyarú tapasztalatok és csalattatás után igen meg tudják választani azokat, kik
ben bizhatnak. 

Több mint egy évtized hosszú során át a bécsi minisztérium egy föczélt tűzött ki magának és ez 
Magyarország megsemmisítése volt, azon experimentum létrehozása által, mely a birodalom egységének 
neveztetik, és mely által a köztünk és a birodalom közt létező törvényes kötelék az önkény bilincseivel 
pótoltatik. Mennyi keserv, mennyi köny, mennyi nyomor okozója volt ez, e szegény hazában 1 de mi volt az 
eredménye a birodalomra nézve is? elveszett egyik leggazdagabb tartománya, elszigeteltség a többi álla
mok között, s a legnagyobb mértékben megzavart pénzviszonyok . . . És most ajándékképen nyujtatik ne
künk annak egy részecskéje, mely egész ezredéves tulajdonunk; katonai erőszakkal, a törvények mellőzésé
vel hajtatik be az önkényíleg kivetett adó; alkotmányunk nincs elismerve, és ismét némi változattal tovább 
folytattatik az annyi tapasztalatok által elégségesen bebizonyított vészes politika. 

Aggódó, mélyen szomorodott szívvel nézi mindegyikünk a jelent, és a legközelebbi jövőt. De csak 
ezt, mert mi a haza jövőjét illeti, itt egész más nézetem. (Halljuk!) 

Meg van áldva e hon, a dus természet minden adományával; most jelenleg az igaz, lakosai, minden 
osztálykülönbség nélkül elszegényíttettek, az eddigi kormányzat, a szerfölötti adók és a hivatalnokok zsa
rolásai által; de kormányoztassák csak pár évig czélszerüen, emeltessék csak kissé a kereskedés és ismét 
egyik leggazdagabb országa leend hazánk e világrésznek. 

Van e hazának oly népe, mely mindenekfelett szereti hazáját, határtalanul tiszteli és ragaszkodik 
törvényeihez, mely hősiesen harczol mint katona, hősiesen tud és fog tűrni ha kell, és mely fönntartja a 
rendet mind szabad polgár. (Helyes!) Van e hazának egy oly ifjú nemzedéke, melyre megnyugvással te
kint mindegyikünk, tudván azt, hogy ha bennünket e helyről a végzet, vagy a hatalom elsodrand, lesz he
lyünkbe tiz, lesz száz, ki hasonló hazaszeretettel, hasonló önfeláldozással, betöltendi helyeinket. (Köz
tetszés.) 

E haza mellett van a törvény, a jog, az igazság! S egy ország, mely ily erővel, ily kincsekkel bír, 
nem veszhet el. 

Azért bizalommal, bátran, büszkén nézünk a jövőbe. 
Lehet erő mely jogainkat, jólétünket tiporja, de nincs hatalom, mely Magyarország ezredéves tör

vényes önállását megsemmisítse, és azért ne ámítsa magát bárki, mert Magyarország osztrák provincia 
nem lesz soha! (Közhelyeslés, éljenzés.) 

Trefort Ágoston: Tisztelt ház! Ha annyi jeles előadás után becses idejét s türelmét igénybe venni 
bátorkodom, nem teszem azt szónoki viszketegből, hanem azon meggyőződésnél fogva, miszerint ez alka
lommal minél több képviselőnek nyilatkozni kell, hogy ismerjen bennünket az ország, s ismerje cselekvé
seink indokait. Bocsánatot kérek azonban, ha felszólalásom kiinduló pontjául egy a tárgytól talán távol 
fekvő eszmét használok, a status mindenhatóság eszméjét. (Halljuk!) — Ezen eszme kútforrása legnagyobb 
részt a politikai bajoknak a continensen; mert ezen eszméből fejlődött ki azon nézet, miszerint az adminis-
tratiőnak mindenbe avatkoznia kell akként, hogy az az embert születésénél megragadja és a sírig üldözi, 
magáról azt tartván, hogy ő az egyedüli üdvözítő. — Sola administratio salvifica. E tan apostolai sz. Ist
ván koronája országaiban irgalmatlanul experimentáltak, s nehéz meghatározni, vájjon mütételeiknél az 
erkölcsi és jogérzet hiánya, vagy pedig a politikai ügyetlenség vitte-e a főszerepet. 

De miután ezen urak anyagi s igen csekély szellemi készletök elfogyott, az európai conjuncturák s a 
birodalmi pénzzavarok nyomása alatt jelentek meg az octoberi rendeletek, melyek folytán a megyék szer
vezek magukat, nem e rendeletek, hanem az 1848-ki törvények szerint. — A főindok a szervezésre az vala, 
hogy az országnak ut nyittassék, melyen abnormis törvénytelen helyzetéből normális s törvényes helyzetbe 
átmehessen,— mi természetesen csak az országgyűlés összehívása által lehetséges, s azért az ország october 
óta folyvást az országgyűlés összehívását sürgette, kívánván, hogy az országgyűlésnek sükere és eredmé
nye legyen. De itt azon sajátságos tüneményre akadunk, hogy azon tényezők, melyek a kormánynak egy 
nemét jelenleg hazánkban képezik, — mert törvényes, sőt rendes kormányról eddig szó sincsen, — én leg
alább azt nem tudom látni, sem azon helytartótanácsban, mely administrativ tekintetben a Bach-rendszert 
magyar nyelven folytatja (Köztetszés.), sem az udvari cancelláriában, sem azon bécsi belügyminiszterben, 
kit államministernek talán csak azért kereszteltek át, hogy Magyarország ellen államcsíneket forraljon 
(Derültség.), s ki a magyar ügyekbe még folyvást avatkozik, — e tényezők épen akkor, midőn állítólag 
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az országot törtvényes állapotba átvezetni akarják, és e czélra az országgyűlést összehívták, törvényeink 
sértésében valódi virtuositást fejtettek ki. (Helyes!) 

Nem akarok ez izben másról szólani, mint azon elmulasztásról : miszerint sem Horvát-és Tótország, 
sem a Végvidékek, sem Fiume az országgyűlésre meg nem hivattak, minek következtében nem léteznek 
azon föltótelek, melyek alatt az országgyűlés törvényalkotásra képesítve legyen. E helyzetből önkényt kö
vetkezik azon kötelességünk, hogy mindent elkövessünk, miszerint Erdély, Horvát- s Tótország, a Végvi
dékek s Fiume az országgyűlésre meghivassanak; mert törvényhozásunk kiegészítése és egysége, s azzal a 
országnak szoros kapcsolatban álló integritása, azon tér, hol semmi transactiónak helye nincsen; gyengeség
gel e téren, s nemcsak azon törvényes alap, melyen eddig állottunk össze fog roskadni, hanem az ország jö
vője is el lesz játszva. Magyarország integritása oly fontos ügy, hogy midőn itt saját érdekünket védjük, 
védünk egyszersmind egy dynasticus és egy európai érdeket — mert bármi szép ábrándokban éljenek a 
bécsi miniszterek azon veszélyek közepett, melyek az ausztriai birodalmat nem keletről, hanem nyugatról fe
nyegetik — Magyarország integritása a dynastiára nézve életkérdés, — mert bármi sors érje a birodalmat 
a dynastiának Magyarországon még mindig igen] tekintélyes birodalma lehet — a birodalom többi népei 
a magyaron kivtil mind kifelé gravitálván — ha bennünket magától végképen eltaszítani nem akar, mi 
azonban azon politikának, mely május l-jén Bécsben kezdetett, könnyen sikerülhet. Lehetne pedig a dy
nastiának itt oly birodalma, melyre támaszkodni lehet, mert mindig igaz marad azon franczia mondat, hogy 
csak arra lehet támaszkodni, mi ellenállani tud- De mondám, hogy Magyarország integritása európai ]ér-
dek; mert bizonyos eventualitás esetére, mig Magyarország integritása épségben marad, Európa délkeleti 
részein nem fog hézag maradni a statusrendszerben, s az átmenet, egy uj birodalom alakulása, s egy régi 
birodalom eloszlása alkalmával zavar nélkül fog történhetni, mert készen fog állani a magyar állam, mely 
az eloszlott régi állam helyét fogja elfoglalhatni. — Ne tegyünk tehát oly lépéseket, melyek Magyarország 
integritását veszélyeztethetik, ne hagyjuk ki számításunkból azon tényezőt, mely jelenleg a kérdés kulcsát 
bírja — értem a tényleges hatalmat — a tényleges fejedelmet. 

Magyarország integritásáról szólva, lehetetlen nem érinteni a nemzetiségek kérdését. A horvát nem
zet saját területtel s történeti jogokkal bir, — én e jogait s bármely jogait tisztelem, az országgyűlésnek 
azonban Horvátország irányában az 1848-ki törvényekhez kell ragaszkodni, mig a törvények alkotmányos 
utón megváltoztatva nem lesznek; — kötelességünk azonban már most kimondani, hogy mihelyt az ország
gyűlés törvényalkotásra képesítve lesz, mi a horvátokkal a fennforgó differentiákat kiegyenlíteni kívánjuk, 
anélkül azonban, hogy a magyar korona integritását csonkítsuk. — Én a horvát nemzetiség, nyelv s iro
dalom fejlődését őszintén óhajtom, mert a szláv népek szellemi kifejlődése a szabadság érdekében fekszik s 
az absolutismust utolsó menekvöhelyén fogja megtörni; — maga idején csak azt fogom követelni, hogy 
ezen uj jogviszony akként formuláztassék, hogy a súrlódás, tehát az enyészet magvát magában ne hordja. 
(Helyes!) — Mi a többi Magyarország területén élő népfajokat illeti, — én azok fejlődését nemzetiségi 
irányban nem akarom akadályoztatni, mert a nemzetiségek elnyomatása, valamint a szabadsággal össze nem 
fér, ugy rósz és czéltévesztö politika. Szerbek, oláhok, németek, szlávok s ruthenek vigyék saját munici-
palis ügyeiket saját nyelvükön, használják az iskolákban azon nyelvet, mely nekik tetszik. En a nemzetisé
gek benső kifejlődését ugy kívánom tiszteletben tartani , mint a vallást, mibe avatkozni a statusnak 
joga sincsen. (Helyes!) De e külön nemzetiségeknek teendő concessiókat csak a jogegyenlőség alapján lehet 
tenni — s valamint a vallások közt nem lehetnek privilegialis vallások, ugy a nemzetiségek közt sem le
hetnek Magyarország területén privilegialis nemzetiségek. (Közhelyeslés.) — En a nemzetiség kérdésének 
egész nyomatékát korunk politikájára elismerem annyira, mikép nem kétlem, hogy e mozgalom a régi po
litikai traditióknak véget fog vetni, uj közjogot fog alapítani, s uj korszakot nyitni a történetben (Helyeslés), 
s azért hiszem, hogy Olaszország, melyről nem rég mondatott, hogy csak geographicus fogalom, s mely a 
római birodalom feloszlása óta feldarabolva s idegenek által elnyomatva volt, — nemsokára egy nagy 
státust a nemzetiség alapján fog képezni s Rómát s Velenczét is magába fogja olvasztani; — én a nemze
tiségek jövőjében annyira bízom, mikép nem kétlem, hogy a németek is egy nemzeti testté fognak össze
olvadni , s az austriai birodalom német tartományait magukkal fogják ragadni, s végre az európai politiká
ban elfoglalják azon helyet, mely őket nagyságuk s műveltségüknél fogva illeti. 

Oly területeken azonban, hol vegyes a népesség, ott tisztán nemzetiségi szempontok szerint státu
sok soha sem fognak alakulni; mert ily eljárás Európát oly zavarba vinné, minőben az a 8-ik s 9-ik század
ban sinlödött; mert nincs állam Európában, Angliát s Francziaországot sem véve ki, mely mostani alakját 
megtarthatná; remélem tehát, hogy Magyarországon is a történeti előzmények, a geographicus helyzet s 
más magukban a külön nemzetiségekben rejlő practicus momentumok felsöbbséget nyerendenek, s azon 
beteges hajlam: miszerint minden külön népfaj , külön területet követel, s mintegy külön államot akar 
képezni, — mint sok átmenő szellemi betegség, meg fog szűnni s Magyarország, a magyar ál lam: Hungá
ria, meg fog maradni; mert a nemzetiségek iránt igazságos tudván lenni, nem lesz alapítva a nemzetisé 
gekre, hanem meg fog felelni a politikai szükségnek, mint fejlödménye a történetnek. (Helyeslés.) 

De ha mi Erdély-, Horvát- és Tótország, a Végvidékek s Fiume az országgyűlésre való meghívása 
nélkül nem vagyunk képesek törvényalkotásra, nem fogunk sükerrel működhetni, mig magyar felelős mi
nisztériumunk nem lesz, mert rendes parlamentaris eljárás parlamenti kormány nélkül lehetetlen. A fele
lős minisztérium az alkotmányosság első föltétele, a nélkül az alkotmány holt betű, a nélkül bennünket 
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mindig Bécsből, idegen befolyások alatt fognak kormányozni. Én a felelős ministeriumot a municipalis 
rendszerrel összeférhetőnek hiszem; s óhajtom, mert e rendszerben is szabadságunk egyik garantiáját lá
tom, és e téren, ha idején lenne, a vitát bárkivel elfogadnám. Ha a felelős minisztérium szükségességén va
laha kételkedtem volna, alkalmam volt arról meggyőződni október 20-dika óta, sőt az országgyűlést meg
előző napokban; mert oly zavar, minőben az ország október 20-dika óta sinlödik, főleg miután most az or
szággyűlésen kivül kivetett adót is katonai erővel hajtják be, s minőt itten april 2. és 6. közt látunk, csak 
ott lehetségeséből collegiumok kormányoznak, hol felelős ministerium nincs. Én tehát az 1848-iki III. tör-
vényczikktől, mely egyébiránt is nem uj, hanem csak az 1790. X-dik törvényczikknek explanatiója, vala
mint ez a sanctio pragmaticának kifolyása, soha sem fogok elállani, s midőn e törvényczikkhez szorosan ra
gaszkodom, nincs szándékom e czikket bármiben csonkitani, s a pénz- s hadügyről lemondani, mert Ma
gyarország önállásának biztositéka épen abban fekszik, — én tehát e fennforgó differentiák kiegyenlítését 
csak úgy óhajtom, ha az ország saját pénz- és hadügye felett rendelkezhetik (Közhelyeslés.), — nem fognék 
pedig,a hadügy-és pénzügyről lemondani — abstrahalva minden törvényes tekintetektől már azért sem, 
mert meg vagyok győződve, hogy mi Budapesten ez ügyeket jobban fogjuk kezelni, mint azon bécsi bu-
reaucraták, kik a birodalom pénzügyét végpusztuláshoz vezették, s a kitűnő austriai sereget akként desor-
ganisálták, hogy 1859-ben minden vitézsége daczára egy csatát a másik után veszté. 

Magyarország s a birodalom többi részei közt nem létezik semmi más jogi kapocs, mint a közös feje
delem személye, a personalis unió ; e viszonyt már azért sem szabad megváltoztatnunk, mert az örökös tar
tományok az 1815-ki szerződések szerint a német szövetséghez tartoznak, és bizonyos eventualitások esetére 
ismét Frankfurtba a német parlamentbe követeket fognak küldeni. De nem lehet e viszonyt megváltoztatni, s 
az által, hogy Magyarország a birodalmi tanácsban részt venne, a personalis unióból reális uniót alakitana-, 
— mert azon politika, mely a birodalmat az egység alapján szervezni akarta, impracticus politika, mely 
semmi sükerhez sem vezethet. Tekintsünk a múltra, mig az austriai birodalom, természetes dualisticus 
alapján szervezve volt, — az austriai birodalom minden hibás politikája daczára, mint elsőrangú hatalom 
szerepelt, serege imponált, hitele szilárd volt, a bécsi bankjegyei agioval circuláltak a külföldön; —ellen
ben, midőn a bécsi bureaucratia a birodalmat az egység alapján akarta szervezni, és ezen experimentumnál 
a despotismus minden eszközeihez nyúlni kénytelen volt, — a birodalom minden centrifugai tényezői föl
ébredtek, s a helyett hogy uj erő állíttatott volna elő,— a régi erő eltűnt — a birodalom tekintélye a kül
földön szenvedett, a hitel ki lön merítve , a bécsi bank jegyei 5 0 % veszteséggel circulálnak, — s annak 
daczára, hogy a direct és indirect adók évről évre emeltettek — a minél sem törvényeink, sem a méltá
nyosság , sem nemzetgazdászati tekintetek figyelemre nem méltattak, — a statusadósságok óriási mér
tékben növekedtek , s a mi legjellemzőbb, hogy oly állam, mely tisztán hadi erőre akart támaszkodni, az 
első háború alkalmával akként megveretett, hogy egyik legszebb tartományáról lemondani kénytelen 
volt. — A dolgok ily helyzetében, az austriai birodalmat csak a tökéletes dualismus alapján lehet fönntar
tani és szervezni, — s e tekintetben nem tesz semmi különbséget, hogy a Schmerling-iskola a birodalmat 
az egység alapján quasi alkotmányos formák közt szervezni akarja, — mi ezen alapot ép oly kevéssé 
fogjuk elfogadni, mint a Bach-féle absolutisticus alapot; mert a legújabb octroyrozott alkotmány 
ép oly kevéssé tiszteli Magyarország jogait, mint a Bach-féle szervezések. A bécsi kormánynak tehát, ha 
elég pénz s katonai ereje van, sükerülhet egy időre Magyarországon az absolutismust visszaállítani; — oly 
erő azonban a világon nem létezik, mely bennünket oly alkotmány elfogadására kényszerithetne, mely 
nemzeti létünknek véget vetni akar, s mely nekünk nem kell, mert elfogadása bűn, sőt becstelenség volna 
(Helyeslés.) ; sajnálkozva kell tehát látnunk, hogyha a Lajthán-túli népek oly alkotmánynak bármi becset 
tudnak tulajdonítani, mely Magyarország jogait megsemmisítvén, Magyarországon az absolutismust elő
idézheti , mert valóban gyermekded kedély szükséges azon hithez, hogy Lajthán-túl alkotmányilag fognak 
kormányozni, ha Magyarországon az absolutismus díszlik. 

Én pedig valamint magunk számára, ugy a Lajthán-táli népek számára is valódi életrevaló alkot
mányosságot követelek, olyant, mely az ottani viszonyoknak megfelelve, nálunk jogaink s létező törvé
nyeink összeségét képezze s ez által viszonyainknak megfeleljen; de ha Magyarország önállásához minden 
áron ragaszkodom, elismerem másrészt, hogy azon helyzetnél fogva, melyben Magyarország az örökös tar
tományokkal 300 év óta létezik, keletkeztek bizonyos viszonyok, melyeket az örökös tartományok tör
vényhozásával, mint független állam független állammal a méltányosság alapján tisztába kell hoznunk. 

Hy "gyek : a státusadósság ügye, a kereskedelmi s vámügy. Szabad legyen a vámügyről különö
sen, — habár csak röviden motivált véleményemet elmondanom. 

Magyarország, mint önálló állam s az örökös tartományokkal csak a personalis unió által össze
kötve, tökéletesen fel van jogositva magát kereskedelmi s vámtekintetében a birodalom többi részeitől el
különíteni. —- 1848-ban, midőn a vámsorompók Magyarország és az örökös tartományok közt még fenn
állottak, a magyar ministerium akként állította fel e kérdést : hogy Magyarországnak vagy vámszövetséget 
kell kötni az örökös tartományokkal, a német vámszövetség példájára, vagy viszonyainkhoz alkalmazandó 
védvámrendszei-t kell életbe léptetnünk s e tekintetben előmunkálatok is tétettek. — Jogilag e kérdés 
most is ekként áll, — hanem az anyagi érdekeket nem lehet kizárólag a közjog szempontjából tekinteni s 
kezelni. — A vámsorompók Magyarország s az örökös tartományok közt lehullottak, a forgalom szaba 

Képv, ház napi, I. -köt. "* 
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dabb lön, — e sorompókat ismét visszaállítani, nemzetgazdászati tekintetben nagy hiba volna, sőt én ezt 
majdnem lehetetlenségnek tartom. 

Magyarország a nemzetgazdászati kifejlődés azon stádiumában van, hogy főleg nyers anyagok elő
állításával foglalkozik ; tény pedig, hogy terményeink legnagyobb vására az ausztriai tartományokban 
van s remélhető, hogy tökéletesebb közlekedési eszközeink s főleg a buda-kanizsai vasútvonal által, e vá
sárunk méc tágulni fog, mert e vasúton tetemes gabnamennyiségek fognak nemcsak Styriába, hanem Ca-
rinthia, Carnioliába, sőt Tyrolba is szállíttatni, mely tartomány magát gabnával előbb legnagyobb részt 
Bajorországból látta el ; már ha mi e vásárt megtartani akarjuk, önkényt következik, hogy minekünk az 
ausztriai gyárczikkeknek vásárt kell engednünk, — annálinkbb, mert bármikép forduljanak is dolgaink — 
pénzviszonyaink még sokáig hasonlók fognak maradni az örökös tartományok pénzviszonyaihoz. 

Nem volna a sorompók visszaállítása azért sem kívánatos, mert ha majdan a birodalom a dualismus 
alapján szervezve lesz, — mi végre be fog következni, — közös fejedelmünk levén, a vámtariíFakérdések 
igen sajnos összeütközéseket fognának előidézhetni ; de nem szükséges a vámsorompók visszaállítása azért 
is, mert a mennyiben gyáriparunk van, — s később valószínűleg nagyobb mértékben lesz gyáriparunk, — 
az ausztriai gyárezikkekkel könnyebben fogja a versenyt kiállani, mint akár a német vám szövetségi, akár 
az angol vagy franczia gyárezikkekkel. — A vámkérdést tehát, ha majdan önálló kormányunk leend, az 
örökös tartományokkal szövetség alapján, a német vámszövetség példájára kell eldöntenünk, akként, hogy 
abból közjogi tekintetben reánk nézve semmi káros következéseket ne lehessen vonni; természetesen, hogy 
aztán oly vámtariffát kell felállítanunk, mely nemcsak az egyik, hanem mind a két félnek kedvező legyen, 
mely az összeköttetést, a kereskedést más nemzetekkel ki ne zárja, mert habár terményeink fő vására az örökös 
tartományokban van, tudjuk azonban, hogy azok terményeink fogyasztására nem elegendők, ha pedig termé
nyeink számára ancmet vámszövetséghez tartozó országokban, sőt Frankországban és Angliában vásárt találni 
akarunk, akkor oly tariffához nemszabad nyulnu tűi, mely ezen országok gyárczikkeit Magyarországból kizárná. 

Ismétlem tehát, hogy vám szövetségre kell lépnünk az örökös tartományokkal, hanem czélszerü 
védvámok alapján, közösen megállapítandó vámtarifta mellett. Pedig mily óvatosság és figyelem szükséges 
a fennálló érdekekre a vámtariíFa szabályozása és változtatásánál, látni azon szomorú csapáson, mely a 
magyar vasipart érte, midőn a vasúti társaságoknak a vasnak szabad behozatala engedélyeztetett ; ezen 
óvatosság pedig annál inkább szükséges, mert az állam kereskedelmi s vámügye az ország pénzügyi álla
potával a legszorosabb összeköttetésben áll,különösen pedig szükséges az ausztriai birodalomban, hol nem 
csak a rendszeres évenkinti deficit is elég aggasztó, hanem a hol a kereskedés is oly szenvedő állapotban 
van, hogy a bevitel a kivitelt évenkint 40 millió írttal felülhaladja, mely veszteséget a külföld irányában 
csak arany vagy ezüsttel, vagy uj adósságokkal lehet fedezni. 

Az állampapirosok s az industriális papirosoknak is egy nagyrésze a külföldön levén — a kamatok 
fizetése a birodalom pénzerejének nagyrészét igénybe veszi, a mi valamint a valuta helyreállítását, ugy a 
birodalom oeconomicus gyarapodását is gátolja. — E bajnak oka pedig nagyrészt azon kormányrendszer
ben fekszik, mely elfogult külpolitikájánál fogva pénzerejét felülmúló hadsereget, s hibás belpolitikájánál 
fogva a hivatalnokok egész seregét tartani kénytelen, s a státuspolgárok jövedelmeit oly nagy mértékben 
terheli, hogy tőkék alakítását, melyek a földmivelésbe s gyáriparba beruházva nagyobb kivitelt s kisebb 
bevitelt, vagy inkább a helyesb arányt a kettő közt eszközölhetnének, lehetetlenné teszi. 

Előadásom folytán említem : miszerint a jogegyenlőség elvét a nemzetiségekre kell alkalmaznunk 
— kell azt egj^szersmind a vallásokra nézve is akként kiterjesztenünk, hogy ne legyen ezen országban 
semmi néposztály, mely vallásos tekinteteknél fogva, polgári s politikai jogok gyakorlatából ki legyen 
zárva; — értem az izraelitákat. 

Hogy hosszasb ne legyek, más kérdések fejtegetésébe bocsátkozni nem akarok, hanem mélyen tisz
telt képviselő Deák Ferencz indítványát forma és lényeg tekintetében pártolom. 

A mi Tisza Kálmán t. képviselő társunk által elősorolt egyéb t í rgyakat illeti, elvileg elfogadom 
azokat a szabad kereskedés kivételével ; nem találom azonban helyén, hogy azok a föliratban megemlit-
tessenek ; czélszerübbnek vélném, hogy maga idején választmányok küldessenek ki,e tárgyakban törvény
javaslatok kidolgozására, mert habár helyzetünkben törvényalkotásra képesítve nem , de törvények előké
szítésére jogosítva vagyunk. 

Előadásom következtében kénytelen vagyok a szabadkereskedésre csak azon megjegyzést tenni, 
hogy az a nemzetgazdászatban oly helyet foglal el, mint a természetjog a jogtudományban, hogy az csak 
ideál, mely felé törekednünk kell, de a melyet eddig semmi nemzet, rnég az angol — roppant gyáripara s 
a tőkék nagyszerű készletei mellett — sem mert eddig az életbe átvinni. Én pedig óhajtom, hogy valamint 
az alkotmányosság mezején a legszabadabb nemzet tanait fogadjuk el, ugy az anyagi érdekek terén is e 
Icgpractieusabb nemzet példáját kövessük, e nemzet pedig anyagi érdekeit a védvámrendszer által növelte 
s fejlesztette ; igaz, hogy volt neki érdekeinek növelésére még egy hatalmasb emeltyűje, mint a védvámi 
rendszer, t. i. a polgári és politikai szabadság. Az angol nemzet gazdag lett, mert szabad tudott lenni, le
gyünk mi is szabadok, — s gazdagok leszünk! (Helyeslés. Éjenzés.) 

Buzna Lajos : A világ egyetemének alkotója remek müveinek ékkövéül önön hasonlatosságára az 
embert teremtvén, állati fönsöbbségének megjelölésére szellemét az értelem szövétnekével világositá meg, 
szivébe pedig a szeretet fennkölt érzelmét lehelé. 
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Értelem az embert méltóságának öntudatára, szeretet pedig létének becsülésére vezetvén, a két 
adomány együttvéve szülte az érdeket, mit más szóval önfenntartási ösztönnek nevezünk. 

Az ember legnemesebb eltökélésének is érdek levén tehát a mérlege, ha ezt az ész és szeretet mér-
egyene irányozza, ugy előidézi ama egyensúlyt, mit igazságnak nevezünk ; ha ellenben akár a szellem, 
akár a sziv különválva követi sugalmát, ebbeli állapot az önzésnek leend szülője. 

Nem tudom társas életen kivüli vadon állapotban léteztek-e valaha emberek vagy sem ? a hol leg-
fölebb is követhették volna önző ösztönüket ; de azt tudom, hogy az önzés, mely csupán az egyéni élv
vágyak kielégítésében határozódik : a társadalmat vajmi gyakran sodorta már az enyészet Örvényébe ; s 
évezredek során át önfeláldozölag kellett küzdeni mindannyiszor azoknak, kik az emberi nemet sajátképeni 
rendeltetésének ösvényére terelni törekedtek. 

Ha az ember társadalmi helyzetében mindenkor az értelem és szeretet sugallásaira egyiránt ügyelt 
volna, ugy a világ történelmének nem lenne annyi embervértől áztatott lapja, s az emberiség társas viszo
nyai régen az igazság alapján rendeztettek volna. 

De mivelhogy az emberben kitört állati szenvedélyek az ész és szeretet vagy is az igazság érzetét el
nyomták s az önzést vagyis az élvvágyat tették uralkodóvá : igy az erőhatalom intézte aztán az emberek 
sorsát, s az Isten hasonlatosságára teremtett emberi nemnek nagyrésze lényi méltóságából kivetkőztetve, 
öntudatnélküli szolgaságra kárhoztatott. 

Holott pedig kétségtelen az, hogy az erőhatalomra alapított államrendszer ellenkezik az ember 
földi rendeltetésével ; hiszen az értelem ereje és a szeretett gerjedelme az embert arra készti, miként ál
lati- fensöbbségének megismerését más embertársaitól is követelje , vagy is más szóval : az emberben meg
van a j o g é r z e t e ; s miután minden embertársunk hasonló joggal bir, egymás irányában Önként követ
kezik ebből : a mások jogai iránti kötelesség érzete is, azaz, a mennyire másokkal szemben emberjogaink 
fönntartását kívánjuk, annyiban köteleztetünk viszont azok jogait szintúgy megismerni s tiszteleletben 
tartani. Az ember értelmi erejének és a szeretet magasztos gerjedelmének észleléséből eléggé meggyő
ződhetünk tehát arról .• miként az emberek lényi méltóságukra, jogaikra s egymásközti kötelmeikre nézve 
társalmi viszonyukban is egyenlők. 

És miután a társadalom az egyének egyesülete, ennek sem lehet nagyobb hatalma az egyének fö
lött, mint milyennel ők azt felruházták ; s minthogy az egyének kötelességeik érzetében is csak annyi ha
talmat engedhettek át a társadalomnak, mennyi polgári biztonságuk és jólétük elérésére, emberi jogérzetük 
föláldozása nélkül szükséges volt : a társadalom is ennélfogva az embert csupán mások iránti kötelmeinek 
betöltésére kötelezhette ; következőleg vele született jogainak gyakorlatában is csak ennyiben korlátol
hatta ; mely korláton tul azonban az embernek polgárjogaibóli kivetköztetése, a társadalom czéljával el
lenkező kénykedés volt, mit az emberi nemnek soha sem kellett volna megszívelnie. 

Ezek nyomán, miután a társadalom hatalma is egyedül az azt képező egyének jogainak fönntartása 
— s egymás közti kötelmeik betöltésének sikeresitéseig terjedhet; jóllehet a jogok fölötti őrködés és egy
más iránti kötelmek betöltésének sikeresitése a társalom ügyviselöire nyilván vagy hallgatag bízatott is, 
ezek az igy nyert akár korlátolt, akár korlátlan hatalmukat szintúgy egyedül a társaimat illető népfönség 
alapján gyakorolhatják; (Helyes!) s minthogy a népfönség egyenlő jogokat s ezekkel viszonos kötelmeket 
tulajdonit a társadalom minden tagjának : ehhez képest a társalom ügyviselöje sincs hivatva arra, hogy 
a tömeg fölött kénye szerint uralkodjék, hanem hogy őrködjék az emberjogok sérthetlensége s ezekkel 
viszonos kötelmek betöltése fölött. (Helyeslés.) 

Vajha egyszer meggyőződnének már hát az uralkodók arról, miként ők azért állitvák népeik élére, 
hogy legyenek őrei s iigyviselői az emberi jogokon s ezekkel viszonos kötelmeken alapuló társalmi hatá
romnak; s hogy miután eme hatalom a társaíomtól elsajátithatlan, azért újult meg annyiszor a véres küz
delem annak érdekében a jogtipró uxalom ellen. 

Istentől nyertük & velünk született jogainkat, melyeket a társadalom eme viszonyból eredő kötel
mek szerint szabályozhat ugyan, de azokat semmiféle halandó el nem sajátíthatja, következőleg adomá
nyozás tárgyává sem teheti. 

Melyekből önkényt következik, hogy miután a társadalom élére állított fejedelem egyedül a nép
fönség személyesitöje, ö a népfönséget képező társalom irányában semmi fensöbbséggel s hatalommal nem 
bir, s kénytelen minden hatalmát a társalom akaratából származtatni ; eszerint tehát a népszava előtt 
szintúgy, mint bármely más egyén meghajolni ; (Helyes I) hiszen az őtet övedzö dicsfény is nem az egyént, 
hanem annak tisztét illeti ; s a szeretet és bizalomból eredő személyes hódolatot is egyedül hivatásának 
betöltése által érdemelheti ki. 

Eme népjogi alapelveket igy egybeállitva a végből terjesztem elő, hogy az elhíresült kiáltványt 
szerző hazánkfiával szemben, bebizonyíthassam egyrészről azt, miként a fenálló államrendszer ellenei csak 
polgári kötelességüket teljesitik, midőn azt megtámadják ; másrészről pedig miként a társadalom nem oly 
tudat nélküli tömeg, mely elvont jogainak árnyékát is hálálkodással fogadni köteleztetnék. 

Noha egyébiránt elhiszem, hogy az uralom kegyenczei és bérenczei, kik az emberiséget csak eszkö
zül szolgáló csoportnak nézik, ököljogon alapuló erőhatalmukra igen féltékenyek, s annak bármily csekély 
korlátolását is áldozatnak tartják, sőt megszokott kényúri helyzetükben, a nekiek annyira gyűlöletes enge-
dékenységtőli menekülhetés végett fegyvererejökre is készek támaszkodni. 

51* 
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De hasztalan, a szellemi felvilágosodás hatalma e?ösebb az öldöklő fegyvereknél, s közelget immár 
az idő, hogy az emberi nem átlátja az t : miként vak eszközül saját vesztére és méltóságának megalázására 
a kényúrkodók kezében nem szolgálhat tovább, s annál bizonyosabban helyezi magát azok által istentelenül bi
torlóit jogaiba. Miután a zsarnokok által gépekké fegyelmezett hadseregekben is fölébred majd amaz önérzet, 
hogy önön és embertársaik természetadta szabadságának hóhérai nem lehetnek. (Helyes!) 

A fölsorolt társadalmi alapjogelvek szerint alakulván hazánkban is, — elébb ugyan csak a kivált 
ságos osztályokra, de 48-tól az egész nemzetre kiható — közjogi államviszonyok : ezekhez képest a nemzet 
a maga fejedelmét mindenkor szintúgy egyedül a fönségi hatalom személyesitőjének tekinté ; minek leg
erősebb bizonyítéka egyrészről az : hogy mindenkor csak választott fejedelmeket uralt, amennyiben elsőbb 
Árpád- és utóbb osztrákház állandó örökösödési rendének is csak szabad választás utján veté magát alá; 
másrészről pedig : hogy a fejedelem erőhatalmával szemben ellenszegülhetési jogát fenntartván, ettől csak 
akkor tér t el, midőn annak helyébe léptetett kötési biztositékok által, a fejedelem kötelességeit eléggé sza
bályozottaknak tekinté; s valóban eme kötelmek oly nemitek is, hogy csupán csak ezek betöltésével igé
nyelhet fölségi jogokat a király. 

Mi mindenkor egyedül az országgyülésileg alkotott törvényektől függő, szabad népek valánk; (Ugy 
van!) de miután honárulási merénynyel szabadságunktól megfosztattunk, ennek visszaszerezhetésére szol
gáló jogszerű m ű k ö d é s i a l a p u n k az 1848-diki törvények által szabályozott ősi alkotmány; f ö l a d a t u n k 
pedig annak helyreállítása ; s minthogy fegyveres erővel nem rendelkezhetünk, szellemi erővel kell azt 
eszközölnünk és pedig ugy, hogy ha hallgatásra kényszeríttetnénk, legyen e némaságunk olyan, melytől 
a zsarnok annyira visszaborzadjon, mennyire megretten az életvesztésre elitélt bűnös a hóhér látára 
s érezze egyúttal azt, hogy hatalma végét érte. Addig azonban mig szólhatunk, hirdessük különösen alkot
mányos nemzeti önállóságunkat és törvényszerű függetlenségünket. 

Szólanom kellene immár nekem is tehát alkotmányos függetlenségünkről ; de miután már eme 
tárgyat előttem annyi jeles szónok tökéletesen megfejtette, annak további bizonyításával fölhagyva, egye
dül azt említem még föl, hogy miután osztrák birodalom csak névleg, de jogilag s valóságban eddig sem 
létezett, Magyarország ennélfogva abba bekebelezve nem is lehetett. 

Tudjuk ugyan is a történelemből, hogy a római birodalom megdöntésével, a római császárságnak 
— úgyszólván — csak czíme maradt fönn , mely választás utján hol egyik, hol másik fejedelem tekintélyét 
növelé ugyan, de a birodalom azért még sem létezett ; hiszen ama terület, melynek azt képeznie 
kellett volna, mintegy hatvan önálló kormányhatalom alatt állott. 

Eme császári czímre előbb választás utján, utóbb pedig állandóul is' szert tett az osztrák dynastia, 
a nélkül azonban, hogy a kormánypálczája alatt állott országok a nem létező római birodalom részeit ké
pezték volna ; minek valóságát igazolja ama körülmény is, hogy midőn 1804-ben az akkor uralkodó Fe-
rencz császár a római császárság czimét letenni kényteleníttetett, e helyett aztán az osztrák császár czimét 
vette föl, szinte anélkül, hogy ily birodalom jogilag megalakult volna ; a mennyiben minden az osztrák 
ház uralkodása alatt létezett országok azontúl is egymástóli külön állásukban megmaradtak ; s daczára 
annak, miként az úgynevezett örökös tartományokban rendszeresített korlátlan kormányhatalomnál fogva, 
mindenütt egyenlő önkény gyakoroltatott is a bécsi középponti kormány által ; a hatalom mindamellet is 
egyik tartományban mint őrgrófságban, másikban mint főherczegségben, harmadikban mint királyságban 
s több efféle fölségi hatalmak nevében gyakoroltatott. 

A dolgok ily állapotában miként lehetett tehát ráfogni azt, hogy Magyarország az osztrák biroda
lomba szintén bekebelezve lett volna? holott az örökös tartományok sem állottak egymással reál unióban! 
tehát az osztrák föherczegség lakóit kivéve, mikor ismerték el a lengyelek, csehek, morvák, tyrolok, 
sziléziaiak stb., hogy ök osztrákok ? 

Épen azért tehát, mert az osztrák birodalom csak névleges létének ujabb időkben fölötte nagy hát
rányát tapasztalta hatalmának kifejtésében, mivel az absolut kormányrendszertől, megválni nem birt : az 
1848-ki évet szemelte ki amaz időpontnak, melyben megalakítsa az egységes birodalmat, hogy valóságban 
aztán az országoknak csak neve maradjon fönn. Melybeli czéljának kivitelére Magyarországot haddal tá
madván meg, midőn külsegély hozzájárulásával bennünket csakugyan leigázott, erőhatalommal valósitá 
érintett óhajtását. De mivelhogy az ily kényszerű s a népek akaratával ellenkező egyesítés a birodalmat 
a bukáshoz közel hozta, ennek elkerülhetéseűl találta föl legutóbb a bécsi kormány az octóberi diplomát 
s a februáriusi birodalmi alkotmányos tanácsot, melynek engedelmes tagjai hivatvák teljes készséggel s 
hódolattal a kormány rendeleteit jóváhagyni. 

Én azt vélem, hogy a bécsi kormány, eme színalkotmány rendszere is nemsokára nagy szellemi ve
reséget fog szenvedni ; legyünk tehát kitartók s ne veszélyeztessük elsajátíthatlan jogainkat ; sőt inkább 
világosítsuk föl a hazánkbeli különböző nemzetiségű testvéreinket, mikép az egyenjogúság sértbetlen 
elvénél fogva, minden nemzetiségi méltányos igények kiegyenlítésére készek vagyunk. (Ugy van!) De ők 
se tévesztessék meg magukat s higyjék el, miként köztünk az egymáselleni idegenkedés csak a végből 
szittatik a zsarnokság bérenczei által, hogy a sokkal magasabb czél, a polgári közszabadság visszaszerzé
sére ne egyesülhessünk. (Helyes!) Oly népfaj iránt, mely önzetlenül akarja a testvérnépekkel megosztani 
minden jogait, teljes bizodalommal lehetnek. 

De legyenek bizodalommal irántunk a szomszéd országok és tartományok népei is; hiszen midőn mi 
alkotmányos szabadságaink visszaállítását követeljük, ezt avégből is teszszük, hogy az ő szabadsági igé-
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nyeik elnyomására eszközül tovább ne használtathassunk föl. (Ugy van! Helyes!) Nincs szándékunkban az ő 
társadalmi jólétük romjain fölemelkedni, 1526-ban is a végből választá királyának I. Ferdinándot a ma
gyar, hogy azontúl jó egyetértésben élhessünk a szomszéd tartományokkal ; fájdalom, hogy még is foly
vást az elnyomás ellen kellé magát védelmeznie ! 

Fejezzük ki azt, hogy a polgári jogok gyakorlatában a vallás tekintetbe nem jöhet; de épen ez ok
ból minden vallásfelekezetü polgártársaink győződjenek meg arról, miként a közszabadság czéljának elére, 
sere egyenlő lelkesedéssel kell közremunkálnunk. E szerint minden felekezetű vallásoknak föl kell magukat 
szabadítaniuk a kényuralom szolgai függésétől s a társalmi viszonyokra annyira ártalmas vak hitbuzgóság 
különködésétöl. A vallásról szólván, Bende képviselőtársam által a placetum eltörlését helyeslő vélemé
nyére vonatkozólag nem mellőzhetem itt ama megjegyzést, mikép mindaddig, mig a katholika egyház a 
római pápától függ, s onnan kap bullákat, ezeket az államhatalom köteles a végből megbirálás alá venni, 
hogy a köztörvényekkel ellenkező pápai rendeletek a vallási hatalom szine alatt, a törvények sikerességét 
ne hiusitsák meg : (Helyes!) hiszen azért hozattak hazánkban a placetum iránti törvények, minthogy a 
pápák bulláit a polgári jogviszonyokra vajmi gyakran kártékony hatásuaknak tapasztalták. Azután a meg
dicsért concordatumnak bizony nem is az egyház függetlenítése, hanem a pápai hatalomnak, — mely min
denkor nagy oszlopa volt a korlátlan uralomnak — a szabad elvű magyar clerus lenyügözésére irányzott 
befolyásának kiterjesztése volt czélja, s igy (Ugy van!) bizony a concordatumban sincs magasztalni való. 

Fejezzük ki azt, hogy a nevelési rendszer eddig épen az okból kezeltetett oly félszegül a kormány
hatalom által, mert a kényuralom rettegett az embert lényi méltóságának öntudatára, polgári jogainak és 
kötelmeinek érzetére vezető képzésben részesíttetni, sőt inkább azon törekedett, hogy az egyenlőség, sza
badság és testvériség tanait, mint forradalmi veszedelmes elveket bélyegezze, holott pedig e tanok az em
berbe a Teremtő által ihletett ön-, jog- és kötelesség-érzetének csak synonimái. Ezeknek csak viszhangoz-
tatása a Megváltó ama tana is: „szeresd felebarátodat, mint önnön magadat." 

Fejezzük ki azt, hogy az állandó hadsereg, melynek egyedül polgári biztonságunk és jólétünk meg-
oltalmazása lenne föladata, leigáztatásunkra eszközül használtatik, s már nyolczszáz-ezernyi oly roppant 
számra emeltetett, melynek 400,000,000-ot megközelitö évi költségei elviselhetlenek, ha mellőzzük is azt, 
hogy annyi munkás kéztől fosztatik meg az állam. 

Fejezzük ki, hogy a fönnálló adórendszernek köz elszegényedés a czélja, hogy annál könnyebben 
kényúrkodhassanak a tehetetlen tömeg fölött; (Ugy van !) miután különben nem kellene annyi bérenczet 
a kormányhatalomnak zsoldjában tartani s a kémrendszerre annyi milliókat fecsérelni. 

Fejezzük ki azt, hogy állampénzviszonyaink rendezése égető kérdés, jelesül: a hitel s ezzel kapcso
latban levő iparszabadság és kereskedésnek korszerű szabályozhatása végett; mert a forgalomnak a csak 
fizetési eszközül s értékegyenlitöül szolgáló pénzérték hullámzásától függni nem szabad. A pénzértéket 
tehát ugy kell szabályozni, hogy az mindig reális és biztos fedezettel birván, változásnak ki ne tétessék, vagy 
is mint fizetési eszköz, mindig egyenlő reális értéket képviseljen. Mindenek fölött pedig e részben oda kell 
törekednünk, hogy a kormányhatalom az állam hitelét a népek vesztére tovább ne aknázhassa, hogy tehát 
az állam-hitel s vagyon értéke könnyelmüleg ne pazéroltassék s ragadományozás tárgya ne legyen. 

Fejezzük ki azt, hogy a sajtónak nem az a rendeltetése, mikint milliónyi §§-kat napfényre hozzon, 
a melyek szerint aztán a jámbort szintúgy mint a gonoszt egyiránt üldözhetni, hanem hogy legyen szel
lemi művelődésünk emeltyűje. 

Fejezzük ki, hogy a jelenlegi zilált törvénykezési s magánjogi viszonyok megoldása elhalaszthatlan 
s hogy eme zavarba is egyedül a kényuralom fönnálló rendszere döntötte az országot. 

Fejezzük ki, hogy polgári és büntető törvényeinknek korszerű javítása szinte halaszthatlan; mert 
az osztrák törvények csak gyűjteményei a képzelhető jogszegéseknek, melyekből aroszlelküek annál köny-
nyebben megtanulhatják mesterségöket; büntető törvényeik pedig csak boszuállásra alapitvák; holott 
pedig a törvényeknek föczélja az, hogy a jogszegéseket lehetlenitsék vagy legkiseb fokra szállítsák s a 
tévtetteseket inkább javítsák. 

Ezek után megbocsát nekem a fölirási indítványt tevő s általam hódolattal kegyelt nagy hazafi, 
hogy indítványát kifejtő előadására néhány szerény megjegyzést tenni kötelességem érzetében bátorko
dom; jelesül: azon állításaira, miként az ország maga kivánt országgyűlést; miként a tényleges hatalom 
meghívása folytán történtek a választások, s mi ezek folytán jöttünk össze; s hogy a nélkül nem tanács
koznánk együtt: s hogy a magyar országgyűlés magától soha össze nem jön; kény tetem viszonozni, hogy 
a nemzet kivánt ugyan országgyűlést, de csak az 1848-ki törvény alapján; s e miatt mivel a meghívás a 
törvény alapján kivül történt meg, ez csak alkalmul, korántsem vétetett azonban alapul a helyhatóságok 
által; s hogy a választások sem a meghívás hanem a 48-ki törvény alapján eszközöltetvén, mi ennek foly
tán jöttünk is össze s épen a végből kénytetünk csak a tanácskozásnál maradni, mert itt hivatalosan arról 
értesültünk, hogy az országgyűlés nem a törvényes király s nem is a 48-ki törvény, hanem az 1860 oct. 
20-ki császári diploma alapján hivatott egybe; (Zaj) hogy a meghívás sem terjesztetett ki az egész magyar 
birodalom területére; s hogy önálló felelős kormányunk sincsen. Melyeknek megtudásával mi tehát, miu
tán azt láttuk, miként ezen összejövetelünk olyan mintha csak ugy magunktól jöttünk volna össze, (Zaj) e 
miatt azt mondtuk s mondjuk is, hogy ily körülmények közt mi törvényhozó testté nem alakulhatunk 
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meg; és miután az indítványozó a törvényes alap helyreállítása előtt a tanácskozás körén túllépni szintén 
nem kíván; így ö maga is tényleg a meghívás s annak minden következményei ellen van. 

A lemondás elméletére pedig azt viszonzom, hogy az nem csak formájában, de lényegében is hiá
nyos; miután az örökösödési rend fogalma hazánkban egyedül a halálozás által támadott fejedelmi szék 
üresedése esetére terjed ki. A lemondás e szerint akkor alapíthatja meg a halálozással egyensikerü örökö
södés rendét, midőn annak a nemzet által történt elfogadásával a törvényes fejedelem jogi létezése 
végét érte. 

Nem mondhat le e szerint a fejedelem a nemzet beleegyezése nélkül; mert ő alkotmányos törvé
nyeink szellemében hatalmazott személyesitője lévén a népfenségnek , ebbeli méltóságát s ezzel járó 
hatalmát is annak a kezébe köteles letenni, a kitől ő nyerte s fölmentetéseig köteles a fejedelmi tisztet 
viselni. 

Nem mondhat le a nemzet beleegyezése nélkül továbbá annálfogva sem, mivel a felségi hatalom 
nem egyéni, hanem a társaimat illető közjog, mely e miatt a nemzet által megállapított kötésszerü örökö
södési rend körén kívül eső magán átruházás tárgyát nem képezheti. Aztán nem is a lelépő, hanem a nem
zet határozhatja azt meg alkotmányos országban, ki van a lelépett fejedelem után hivatva a felségi hatalom 
elfoglalására. 

Nem mondhat le végre a nemzet hozzájárulása nélkül azért sem, minthogy az uralkodó fejedelmi 
család örökösödési rendét megalapító alaptörvények s illetőleg kötvények egyedül a halálozás általi szék
üresedés eseteit tartalmazzák. 

A lemondásnak a formaság mellöztéveli utólagos elfogadása által csak jóváhagynók e szerint a tör
vények, bitlevelek és koronázási esküknek önkényes megszegbetését, s törvényesitnők hasonló esélyek 
megujulhatását. Nekünk azt kell hinnünk, — míg törvényszerű alkotmányunk helyre nem állíttatik, —-
hogy Ferdinánd a mi törvényes fejedelmünk, s hogy egyedül is az általa hirdetett országgyűlésen tár
gyalhatjuk netáni lemondását. 

Mert jóllehet igaz az, hogy Magyarországban ugyan azt illeti a felségi hatalom, ki az örökösödési 
rend szerint egyszersmind az örökös tartományok uralkodója; de ez alkotmányos törvényeink hatályossá
gát nem változtatja meg; minthogy a személy azonossága egyedül a halálozás által támadott széküresedés 
esetére alkalmazható. 

II. Mátyás, III. Károly, II. József s I. Ferencz királyok trónra léptére vonatkozó érvekre nézve né
zetem szerint Tisza Kálmán képviselőtársam igen velősen felelvén meg, én itt csak azt érintem tehát, hogy 
ha annak előtte korlátlan kormányrendszer alatt éltünk volna is, 1848-ki törvényeink szentesítése után 
V. Ferdinánd csak a törvényes nemzetgyűlésen s csak annak hozzájárulásával léphet vissza trónjáról, s 
csak ismét a nemzetgyűlés emelheti a királyi székre azt, ki törvényszerint arra hivatva van. A ki ily el
járásnak s ekként az ország törvényeinek is magát alávetni vonakodik, az Ferdinánd jogutódja Magyar
országban nem lehet, ha a sorrend szerint őtet illetné is különben a felségi hatalom joga; én ugy értem az 
1848-ki törvényeket s azt hiszem, hogy az eltér azoktól, mint mások értelmezik. 

A határozat elleni érvekre nézve pedig azt jegyzem meg, hogy mi nem is akarjuk határozatunkkal 
Ferencz József osztrák császár Ö Felségét kötelezni, miután őtet különben is kötelezik már törvényeink 
arra nézve, hogy teljesítse elébb mind azon föltételeket, (Helyeslés) melyek a királyi hatalomnak elnye
résében akadályozzák. 

Hiszen tudnia kell Ö Felségének azt, ha szüksége van a nemzet szeretetére és bizalmára, hogy ki
rályi szék igényét, csak az alkotmányos jogalap teljes helyreállításával érheti e l ; nekünk pedig annál in
kább kell ehhez ragoszkodnunk, hogy ö Felségének oka legyen a fölött is aggódnia, miként ha jogos kö
vetelményeink kielégítésével késlekedik, ezzel még a királyi székét is koezkáztatja. Ebbeli aggodalmát 
pedig leginkább azzal növelhetjük, (Derültség, Zaj) ha véle érintkezésbe nem bocsátkozunk, mert ha mi 
különben bármily kemény hangú fölirásunkkal előre is biztosítjuk már jogáról, vajmi könnyen fognak 
aztán velünk beszélni Bécsben, (Derültség) ellévón igy hárítva ama nehézség, mit épen oly annyira meg-
oldhatlan gordiusi csomónak találtak ; s a melynek megoldása fölött töprenkedtek; mert igy aztán této
vázás nélkül visszaállíthatják a 48-ki alkotmányunkat természetesen ha annak minden következményeiről 
is biztosak leendenek, a mint is ezeket előkészítek már az által, hogy a horvátokat, szerbeket s a többi 
nemzetiségeket irányunkbai ellenszenvre hangolják. 

Legjobb ily körülmények közt tehát a mit tehetünk az: (Halljuk!) hogy maradunk eddigi állapo
tunkban, mivel igy semmit sem koczkáztatunk s legfölebb is elhalasztjuk jogaink foganatba vételét, hatá
rozattal pedig ezt tökéletesen elérjük, holott a fölírassál a tömkelegbe beletévednénk s beleegyeznénk 
mint tanácskozó testület olyasmibe, mit mint törvényesen megalakult törvényhozás nem helyeselhetnénk. 
Mely ebbeli nézetemben Bende képviselő társam a többfelé elváló utakról fölhozott példája, nem ugyan 
általa vitatott értelemben, hanem az által erősített meg, miként ha nem vagyunk biztosak a követendő út 
czélravezetö irányáról, akkor állapodjunk meg s térjünk inkább vissza, semhogy eltévedjünk. 

Azon állításra, hogy fölirás legyen, mert különben más nemzetiségű honfitársaink között oly igen 
szükséges egyesüléshez reményünk alig lehet — azt felelem, hogy miután a fölirás sem fog hozzájuk hi-
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vatalosan intéztetni s magán utón a határozat tartalmát szintúgy megtudhatják, a mint egyedül magán 
utón kénytelenek a fölirás tartalmáról is értesülni, ezen körülmény a fölirás indokául nem szolgálhat, de 
nem szolgálhat annálfogva sem, miután a kiegyenlítés különben is csak a törvény értelmében teljesen meg
alakult országgyűlésen eszközölhető. 

Arra nézve: „de ne idézzük elö mimagunk a törést s ha kikerülni nem tudjuk, az ne a mi vétkünk 
legyen" viszonzom azt, miként hallgatásunkkal mi csakugyan nem idézhetjük elő a törést, s ha eltökéllé-
sünkön kivül hallgatásunk miatt az, a tényleges hatalom által idéztetnék elő, vétkes mindig az maradand, 
ki nem a kötelességeinek föltétele alatt, hanem erőhatalommal veszi foganatba vélt jogait. Fölszólalás, 
osztrák papírpénz: hallgatás, magyar arany. 

Arra nézve, hogy szilárdság mellett, óvatosságot lát szükségesnek, azt jegyzem meg, hogy ha mi 
nemzetközi viszonyok miatt diplomatikus alkudozásban állanánk osztrák császár Ö Felségével, akkor igenis 
az óvatosságra is kellene tekintettel lennünk; vagy ha már mint megalakult törvényhozó testület vala
mely törvényjavaslat fölött tanácskoznánk, akkor szintúgy a körülmények okszerét is kellene a mérlegbe 
vetnünk; de miután mi jelenben csak a tőlünk erőhatalommal elvont törvényeink s alkotmányunk vissza-
állitását követeljük, mind az, mit ily helyzetünkben tehetünk, abból áll, hogy miután mi az erőhatalom
nak ellen nem szegülhetünk, jogainkhoz ragaszkodva várunk mindaddig, mig eljön jogaink visszaállításá
nak ideje. 

Azon érvre, hogy európai hatalmasságok által is elismertetett, azt jegyzem meg, miként a diplo-
matia a jogosság mellőzésével, mindenkor csak a lett dolgok érdekösvényén jár. 

Azon elméletre, hogy a határozat a máskint alakulható többség által meg is dönthető, azt viszon
zom, hogy a határozat kisebbség esetében is sikeres: a fölirás ellenben többség esetében is sikeretlen; 
mert a törvény alapján — vagy a népfennség körén kivül megalakult országgyűlésnek bármily cselekvénye 
és lépése a nemzetet soha sem kötelezheti. 

Melyeknél fogva, miután a határozattal mit sem koczkáztatunk, én épen e miatt pártolom azt: pár
tolom pedig annálfogva is, miután nekem is van egy bálványom, s ez a szabadság, mely kérdőleg azt 
sugalja nekem: 

Hol biztos a népszabadság, 
Bajnok magyar sejted-e már ? 

S rögtön ö maga válaszolja is: 
Csak hol törve a zsarnokság 
S jogegyenlő minden polgár ! 

(Helyes! Éljen!) 
Elnök : Az ülés holnap délelőtt 10 órakor folytattatni fog. 
Ezzel az ülés d. u. 2-órakor föloszlott. 

52« 
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XXVII. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
1 8 6 1 . május 23-kán, d. e. 10 órakor. 

Elnök: Az ülés megnyittatik. A mai jegyzökönyvet Ignatovics jegyző ur viendi. A szólani kívánó
kat ugyanazok jegyzik fel, kik tegnap. Meghitelesítés végett felolvastatik a tegnapi ülés jegyzökönyve. 

Ju ra György jegyző felolvassa a tegnapi ülés jegyzőkönyvét. 
Elnök: Ezen jegyzőkönyvhez egy észrevételem van, melyet pótlólag a határozatba igtatni kérek. 

Ugyanis Popovics radna-kerületi képviselő ur beadván észrevételeit a választási jegyzőkönyvre nézve, 
beadott egyszersmind egy bizonyítványt is Szabadhely község részéről, mely oláh nyelven van szerkesztve. 
Bátor vagyok a t. házat felkérni, hogy jegyzőkönyvbe igtattassék, miszerint az igazoló bizottmány mellé, 
miután annak tagjai a román nyelvet nem ér t ik , ez irat tolmácsolása és átfordítása végett egy a román 
nyelvet értő képviselő választassák, a mire talán mindjárt Ju ra jegyző urat lehetne kijelölni. (Helyes.) 

Ju ra György jegyző olvassa az e szerint kiegészített jegyzökönyvet. 
Elnök: Krasznavármegye közönsége a képviselőház elé kérvényt terjeszt az iránt, hogy az 1848-ik 

évi V. törvényczikk 5. §-sa 98-ik pontját, mely szerint Zilahvárosával együtt két képviselőt küld az or
szággyűlésre, — törvényhozás utján megváltoztassa, és a nevezett megye régi jogát, mely szerint maga 
küldhetett két követet, visszaállítsa. Véleményem szerint ez a kérvénybizottmánynak lesz kiadandó. 
(Helyes.) 

Hasonlókép Temesmegye közönsége tiltakozik a karloviczi szerb nemzeti congressusnak hazánk 
területi egysége megsértésére irányzott törekvése ellen, és kéri a képviselőházat, hogy ezen szerb nemzeti 
congressusnak, a hontól elkülönített földterületnek kirekesztőleg szerb nemzeti alapon szervezendő Vojvo-
dina iránti törekvéseit meghiúsítván, Magyarország területének egységét és épségét hatályosan védje meg. 

A szerb nemzeti congressus tanácskozásainak folytán nem érkezett még semmi beadvány a házhoz; 
de addig is úgy gondolom, előlegesen a kérvénybizottmányhoz adathatnék ki. (Helyes.) 

Két újonnan választott képviselő ur beadá megbízó levelét, jelesen:Nyitramegye galgóczi kerületben 
választott Frideezky Timot u r ; ugy szintén Krasznamegye Zilah választókerületében megválasztott báró 
Báuffy Elek ur. Mindkét megbízólevél az igazoló bizottmánynak lesz átadandó. (Helyeslés.) 

Ez alkalommal tudatom a tisztelt igazolt képviselő urakkal, hogy megbízóleveleiket az irodában, a 
mikor tetszik, mindenkor átvehetik. 

Következik most folytatása a napirenden levő tanácskozásnak. 
Andrássy Gyula gr. : Midőn a nemzet hosszas elnyomás után először szólal fel, — első feladatunk 

constatirozni állásunkat az uralkodó fejedelem és az osztrák birodalom irányában. E tekintetben az ország 
összes jogérzületének hü és a feladat nagyságához méltó tolmácsolását nagyérdemű képviselő társunk 
Deák Ferencz felirati javaslatában találjuk. 

Mit akarunk mi? Törvényes szentesített jogainkat, se többet, se kevesebbet. Többet kívánni nem 
akarunk, kevesebbet elfogadnunk nem lehet. (Közhelyeslés.) 

Méltán várhatta volna tehát e nemzet, midőn a fejedelem jogaink hitlevél általi megerősítését ígérte,— 
méltán Ausztria minden örökös tartománya, melyek nem polgárháborút, hanem békét és nyugalmat óhaj
tanak, — méltán Európa, mely a béke fentartása által van Ausztria kérdésében érdekelve, hogy a fejede
lem első szavai, a kibékülés szellemétől áthatva, a jogban keresendik azon alapot, melyet az anyagi erőben 
feltalálni nem lehetett. —E remény nem teljesült! A birodalmi trónbeszédben a febr. 26. pátens erőszakos 
végrehajtása lön kimondva. 

Ausztria megszilárdulásának legnagyobb akadálya — a multak véres emlékében keresendő; s mi
dőn a mú l t küzdelmek eredményét kellene constatirozni, ismét a küzdés megújítása tétetik kilátásba, 
(Ugy van!) Ez azon kérdés jelenlegi állása, mely elleneink hibája és a mi érdemünk által európai kér
déssé vált. (Ugy van!) 

E kérdés hasonlít Columbus tojásához, — a nehézség csak a felállításban van. Ausztria 37 millió 
lakosa közül 30 millió nem tartozik a német nemzetiséghez, — s ennek daczára 11 évvel ezelőtt, — midőn 
a történeti dualismus erőszakkal megszüntetett, egj centralisált és német birodalmat alakítottak. Az uj 
Ausztria egy pyramis volt — hegyére állítva, (Helyes!) s így a természet törvényénél fogva nem állhatott 
fenn; — és most mit csinálnak vele? — igyekeznek felemelni, — de nem hogy alapjára, hanem hogy ismét 
hegyére állítsák. (Ugy van.) 
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Európát nem az érdekli, hogy a februári pátens fog-e érvényre juttatni, hanem az, hogy lehet-e 
alkotmányos és szabad az osztrák birodalom az uj alapon, melyre állíttatni czéloztatik? — Hogy Ausztria 
uj megalakulása hova fogja terelni a birodalmat, az alkotmányos vagy az absolut hatalmak táborába-e? 

Ezért nem kerülheti el figyelmünket a trónbeszéd, mely nincs ugyan hozzánk intézve, de Európá
hoz szól, s az újonnan tervezett császárság programmjának tekinthető. 

Hűtlen és könnyelmű tanácsadói azok Ö Felségének, kik általa ezen szavakat mondatták. (Ügy 
van! Igaz!) 

Én megengedem, hogy sok és terhes uralkodói kötelességei lehetnek Ö Felségének; de tekintsük 
bár ezeket az egyszerű morál, vagy az államból csészét legmagasabb szempotjából, legelső és midenekfö-
lötti feladatnak látszik, meggyőzni népeit, hogy uralkodási jogának alapjául ezentúl a jog s nem a hata
lom szolgáland; megszüntetni azon bizalmatlanságot, melyet 11 évi elnyomása minden jognak és törvény
nek méltán ébresztett e nemzet minden osztályában. Megszilárdítani azon monarchicus eszméket, melye
ket gyökerükben ingatott meg egy szívtelen bureaucratiai rendszer. Helyreállítani ismét azon alapot, mely 
nélkül a legerősebb monarchia sem bír biztos jövendővel; — a történeti jog és törvények szentségét. 

A história példája mutatja, hogy a legnagyobb monarchiák is eszmékben hordják jövendőjüket, és 
csak ezek által nyernek súlyt az emberiség mérlegében. — Anglia az ős alkotmány elveinek védője. — Fran-
cziaország a népfenség és civilisatio eszméjét irta zászlójára. — Oroszország a nagy szláv ideát képviseli. 
Poroszhon jövője a német egységben van; — de Ausztria mit képvisel, ha a történeti jogok szentségét 
sem képviseli ? azt felfogni képes nem vagyok. (Közhelyeslés és átalános tetszés.) 

Hűtlen tanácsadói — mondom — Ö Felségének azok, kik a trónbeszéd szavait sugallták, mert meg
csalták a fejedelmet és az európai közvéleményt, midőn a tények elferdítésével elhitetni igyekeztek azt: 
hogy Magyar- és Horvátország részéről a birodalmi tanács kérdésének kedvező megoldása remélhető. A 
felelősség, mely őket ezért terheli, annál súlyosabb, mert nem lehet feltennünk, hogy Ö Felsége a februári 
pátens erőszakos végrehajtását kimondta volna, ha tudja, hogy nem az ország egy részének, hanem véle
ménykülönbség nélkül Magyarország egyetemének komoly és változhatlan elhatározása, nem adni fel ősei
től öröklött jogait semmi octroyrozott alkotmány kedveért: nem lehet föltennünk, hogy Ö Felsége, midőn 
a februári pátenst nemcsak az örökös tartományok, hanem az egész birodalom alaptörvényeiül nevezi, 
tudta volna azt, hogy ezáltal alapszerződéseinket szünteti meg, melynek megtartása a monarchia fönállá-
sának nélkülözhetlen föltétele. (Közhelyeslés.) 

Egyébiránt Európa már megítélheti a trónbeszéd állításának valóságát. — A horvát országgyűlés 
megfelelt magáért ós minekünk nem marad egyéb hátra, mint példáját követni, — üdvözölvén őket azon 
a téren, melyen a köztünk fenforgó kérdés megoldása, — kérdés tárgya sem lehet többé. 

Visszaéltek 0 Felsége bizalmával, mert oly alkotmány szentesítésére akarják hittel kötelezni, me
lyet fentartania lehetetlen. 

Az ausztriai birodalom két alapon állhat fenn, vagy a trónbeszédben kimondott egységes császár
ság alapján, vagy azon történeti alapon, melyen három századon át létezett. Ausztria uralkodója lehet ab
solut fejedelem az egységes császárság alapján, vagy alkotmányos a personal-unio mellett; de alkotmá
nyosan kormányzania azon uj osztrák államot, melynek alaptörvénye Magyarország elnyomása volna, le
hetetlen, — mint magukban lehetetlenek a trónbeszéd minden ígéretei. Mig ugyanis egyrészről a február 
26-ki törvények erőszakos végrehajtása mondatik ki, más részről az egyes koronaországok történeti alkot
mányainak'teljes föntartása igértetik. E kettő merőben lehetlen. — Mig a magyar törvényhozó test sza
badon fog választatni, nem képzelhető oly országgyűlés, mely legfőbb jogairól lemondván, a birodalmi ta
nácsba küldené követeit. Mig a szabadválasztáson alapuló megyei rendszer fennáll, addig egy megye sem 
fogja a kormány alkotmányellenes parancsait teljesíteni. — Mig a hivatalok választás által töltet
nek be, egy hivatalnok sem fogja végrehajtani a kormány rendeleteit. — Ha tehát erőszakkal czéloztatik 
a február 26-ki pátens végrehajtása, nemcsak az ország alkotmányának egy részét, — hanem összes alkot
mányát kell megszüntetni, — országgyűlését feloszlatni, megyei rendszerét megsemmisíteni, és idegen 
hivatalnokokkal elárasztani a hazát,*mint ez a legközelebbi múltban történt. (Igaz.) 

Ez az alternatíva, mely előttünk s az osztrák birodalom ura előtt áll, ellenkezőt ígérni csalódás 
vagy hitszegés volna. 

De a mi Magyarországra áll, áll a többi tartományokra is, a mennyiben történeti jogaikat a 
centralis hatalomnak feláldozni vonakodnának. 

Hogy még kevésbbé lehető azon ígéret teljesítése, mely a februári pátens és az egységes császárság 
eszméjének életbeléptetése folytán a seregnek reductióját, s így a kiadások s bevételek egyensúlyozását 
teszi kilátásba, azt talán bebizonyítani sem kell, mert mindenki, ki Ausztria viszonyait ismeri, kénytelen 
átlátni, hogy az erőszakos egységnek nem lehet más támasza, mint a hadsereg, s nem lehet más eredmé
nye, mint a status banauerotte. 

Mondatik a trónbeszédben, hogy Ausztria minden népei erélyes kifejezést adtak azon ohajtásuknak> 
hogy a birodalom különböző országai között a kapocs fentartassék. Ezen kapcsot mi is óhajtjuk. 

A különbség tehát az, hogy mi közös kapocsnak azt akarjuk, a mi állandó és változhatlan. Azok, 
kik a birodalmitanács s az öszállam eszméje mellett harczolnak, oly köteléket akarnak, mely nem állandó, 
s a többség kedve szerint minden perezben változhatván, mindannyiszor a birodalom fenállását fogná kér-

Képy, ház napi. I, köt. 5 3 
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désbe hozni. Ha megfeszíttetik e kapocs — rablánczezá lesz, — ha megtágíttatik, semmivé. Minek tehát 
uj és ingatag kötelék ott, hol századokon keresztül fennálló és változhatlan kapocs létezik. (Helyes.) 

Ausztria népei a foederatio és a birodalmi összállam egysége között választhatnak. E két eszme 
közt azon lényeges különbség van, hogy a foederatio a két résznek egész jogi állását és politikai individu
alitását meghagyja, abból semmit el nem vesz, s mindenik fél a másik szabadságában találja biztosítékát. 
Ellenben az összállam eszméje folytán minden egyes tartomány jogainak főbbjeit tartozik feláldozni és pe
dig nem a többi népek, hanem egy centralis hatalom kedveért, — mely hasonlít a bibliai czethalhoz azon 
különbséggel, hogy Jónást elnyeli, de vissza nem adja többé. (Derültség!) Egy oly centralis hatalom ked
veért, mely természeténél fogva az országok autonómiája ellenében csak ugy tarthatná fenn magát , ha 
minden egyes nép jogait egyenkint absorbeálja, mit annál biztosabban tehetne, ha Magyarország önállását 
feladná; mert akkor elveszett azon archimedesi pont, melyről a közös szabadság már annyiszor visszaállít
tatott. (Helyes.) 

A mi szabadságunk tehát Ausztria többi népeinek is egyedüli biztosítéka, (Helyes.) — mert a múlt 
történetében látjuk, hogy Ausztria sokáig kormányoztatott absolut módon, — míg Magyarország alkot
mányát élvezé; de hogy Ausztria szabad lett volna, mig Magyarország elnyomva volt, erre példa még ak
kor sincs, midőn az elnyomás a németség nevében történt. (Igaz!) 

Szomszédaink a Lajthán túl is csak ugy lehetnek biztosítva, hogy az uj octroyrozáson alapult al
kotmány meg fog tartatni náluk — ha a történeti jogokon alapult alkotmány nálunk elismertetik. Hogy 
hihetnék, hogy a jelen uralkodó Ígéreteit megtartják utódai — ha a jelen uralkodó meg nem tartja elődei 
ígéreteit. (Helyes!) Hogy hihetnék, hogy az egyszerű ígéretet megtartja az, ki a szerződést eltépi. (Igaz!) 

A martiusi alkotmány mindazon elveket magában foglalja, melyek a februári pátensben talál
hatók, de e felett a miniszteri felelősségben oly biztosítékokat nyújt, melyeket az ujabb törvényekben Iná
ban keresünk. Ezen alkotmány 5. §-sa minden népfaj egyenjogúságát biztosítja; a 13. §-sa a császárt és 
utódait kötelezi az alkotmányrai eskületételre; a 17. §-sa minden oly szerződéseknek érvényességét, melyek 
a birodalomra uj terheket rónak, a birodalmi gyűlés beleegyezésétől föltételezi; a 18. §-sa minden rendel
kezés érvényességére egy felelős miniszter ellenjegyzését kívánja. 

Hogy múlt ki, nem siratva senkitől, azon alkotmány, mely akkor Ausztria örökös törvényének 
hirdettetett, és mely Ausztria egyik felének annyi áldozatába került ? azt tudja mindenki. 

Mi lett a nemzetiségek egyenjogúságából, mi a terhek szabad megajánlásából, mi a felelős minisz
tériumból, azt tudjuk mi, s tudják Ausztria minden népei. — Lehet-e tehát, hogy még most sem tanulták 
volna meg szomszédaink azt, hogy egy alkotmánynak, melyet a birodalom fele elfogadni nem akar, nem 
megszüntetése nehéz, hanem életbeléptetése lehetetlen! (Igaz!) 

Sokan a Lajthántul azt hiszik, hogy Magyarország, midőn historicus jogainak fennállását követeli, 
kizárólag külsegedelemre számit. Ebben csalatkoznak. Mi mindenekfelett magunkra s jogunk szentségére 
számítunk (közhelyeslés). Tudjuk mi, hogy a diplomatia sokszor hasonlít a római néphez, mely midőn a 
circusokban a keresztények harczát nézte a vadállatok ellen, szívesen tapsolt a győzelmes kereszténynek 
de nem segített neki, — és a koszorúit mindig a győztesnek tartotta meg. (Helyes! Zaj. Halljuk!) Azon-' 
ban tudjuk mi azt is, hogy az 1861-ki diplomatia nem a régi diplomatia többé, hogy a két nyugati nagy
hatalom dicsőséges kezdeményezése folytán — a fejedelmi jogok tisztelete mellé, a népjogok tisztelete is 
fölvétetett. (Ugy van!) Tudjuk azt, hogy a hol a jog az erővel párosul, és az erő a kitartással, ott a sza
bad népek kormányai nem tagadhatják meg sokáig a jog elismerését. — És ezért meg vagyok győződve, 
miszerint lehetetlen, hogy Európának minden alkotmányos állama át ne lássa azt, hogy erkölcsi erejének 
egész súlyával tartozik megakadályoztatni egy oly állapot visszaállítását, mely Ausztria alkotmányossá
gát lehetlenné tenné, és Európa békéjét okvetlen meg fogná zavarni. — De birjuk bár az európai közvéle
mény erkölcsi támogatását megnyerni, vagy magunk maradjunk e harezban : mi nem adhatjuk fel a köz
tünk és Ausztria uralkodói közt fennálló szerződést, nem az egy ezredévig fennállt alkotmányunkat, oly 
törvényekért, melyeket megváltoztatni a fejedelem önkényétől függ. Nem adhatjuk fel alkotmányos önál-
lásunkat, mert érezzük, hogy minden népnek meg van saját hivatása, melyet teljesítve, az emberiség köz
jólétét mozdítja elé. — Midőn a török hatalom fenyegeté a kereszténységet s általa a civilisatio érdekeit, 
Magyarország volt Európa védfala. Midőn később a protestantismussal együtt a nemzetek szabadsága is 
veszélyben forgott, ismét a szabadság oldalán találjuk a nagyrészt katholikus Magyarországot. — Szóval, 
bár hogy nevezték az emberiség haladásának eszméjét, kereszténység, vallásszabadság, vagy alkotmányos
ságnak, nemzetünket mindig a haladás zászlója alatt talárjuk (Közhelyeslés). Ha sebeink vannak, ezen a 
csatatéren nyertük. 

És e feladat máig sem szűnt meg; az absolutismus tanai meg vannak ugyan már törve elvileg 
mindenütt, de ha annyi vereség után mégis oly sokszor térnek vissza, oka csak az, mert az emberek nem 
tudnak többé szolgák, de még nem tudnak szabadok lenni. (Igaz! Helyes!) 

Az absolutismus elavult elvei helyett, bölcs és gyakorlati szabadságot teremteni a jelen kor föla
data. E téren magyar hazánkra nagy szerep vár. E tekintetben Ausztria legközelebbi múltja meggyőzhette 
Európát, is, hogy reánk inkább van szükség mint valaha, Nemzetek nagyságát nem számok képezik : böl-
cseség a törvényhozásban, bátorság a hareztéren, ezek egy nagy nemzet ismertető jelei. E két tulajdon 
megvolt őseinkben s meglesz bennünk is. (Közhelyeslés) . . . . Nagy nemzetté kell tehát lennünk, — nem 
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erőszakos annexiók, nem nagy követelések; hanem — ha ugy lehet magamat kifejeznem — belterjes hódi-
tás által. (Helyes!) Ha sükerül megőriznünk a szabadság uralmát a világ ezen részén, — ugy legyen bár 
csekély vagy nagy hatáskör, melyben e nemzet a Gondviselés által működni hivatva lesz, ha nem is a tér, 
de a nemzet nagy leend! Ellenkezőleg azzal, mit némely elleneink elhitetni akarnak, mi sem a külsőségek
ben, de még nyelvünkben sem keressük kizárólag nemzetiségünk biztosítékait; — nem mindezekhez ra
gaszkodunk mi, hanem azon eszmékhez, melyek nemzetiségünkkel összeforrtak annyira, hogy azokat egy
mástól elválasztani nem lehet. 

Nemzetiségünket fönn akarjuk tartani, mert a haza minden fiai a mi vezetésünk alatt lettek a sza
badság apostolaivá. Nem az a mi dicsőségünk, hogy őseink elfoglalták és megtartották azon földet, melyet 
most Magyarországnak neveznek, hanem dicsőségünk az, hogy midőn annyi hatalmas nemzet nem tudta 
megőrizni szabadságát, — mi a legnehezebb viszonyok közt is — a szolgaság pusztájában egy oazt tartot
tunk fenn az alkotmányos élet számára, ugy hogy hosszú időkön keresztül az alkotmányosság menhelye, 
csak Európa két végén — Anglia és Magyarország volt. — Erezzük tehát, hogy hűtlenek lennénk őseink 
emlékéhez, ha feladnók nemzeti önállásunkat, melyre nemes hivatásunk érzete és nemzetünk múltja egy-
iránt jogosit. (Közhelyeslés!) 

Mi tehát nem fogadhatunk el semmi egyéb alapot, mint azt, mely a pragmatica sanctio értelmében 
a personalunio erejénél fpgva létezik, s az 1848-ki törvényekben gyakorlatilag ujabban körüliratott. Fel-
hozatik ezen alap ellen, hogy az 1848-ki törvények teljes visszaállítása Ausztria nagyhatalmassági állásá
val meg nem egyeztethető. — Ha Ausztria nagyhatalmassági állása alatt Ausztria ereje értetik, — s ezt 
én legalább másként értelmezni nem tudom, — ugy e kérdést két szempontból lehet megítélni .* vagy tör
téneti, vagy elméleti szempontból. A történet azt mutatja, hogy soha sem volt Ausztria erösb,mint midőn 
a dualismus fönnállott; és soha sem volt gyengébb, mint mióta az erőszakkal megszüntetett. Ausztria 
nagyhatalmi állása akkor veszett el, midőn idegen segítséggel győzetett le a nemzet. Ezen helyzet érzeté
ben monda Schwarzenberg hg. ama érdemtelenül híres szavakat : . . . . „a világ csodálkozni fog Ausztria 
hálátlansága fölött" . . . . Ausztria hálátlan volt, de ezáltal csak hitelét veszité, anélkül, hogy erőt nyei't 
volna; mert ama szomorú emlékű miniszter elfeledé, hogy a hálátlanság politikai erénye csak az erősnek 
szabad; de a gyengének vesztére van. (Közhelyeslés.) Világosnál két függetlenség veszett el, a magyar és 
az osztrák; (Halljuk!) — és a mint együtt vesztek el, ugy csak együtt is lehet azokat visszaállítani. (He
lyes!) — Mit idegen segély elvett a birodalomtól, csak saját népei adhatják vissza. 

A mi a kérdés elméleti oldalát illeti, senki sem fogja hinni azt, hogy Ausztriát kevésbbé védené 
azon Magyarország, mely szövetségében függetlenségének biztositékát látná, mint védhette azon Magyar
ország, mely alkotmánya visszaállítását csak akkor kezdte remélni, midőn az ellenség ágyúi hirdették a 
szabadság közeledését. (Ugy van!) 

Ausztria nagyhatalmassági állása tehát nem szenvedne az 1848-ki törvények visszaállítása által; 
hanem külpolitikája kényszerüleg változnék. — Ausztria védrendszere erösebb volna mint valaha, — de 
Ausztria nem volna többé offensiv — hanem inkább defensiv hatalom, (Igaz!) — s itt a mi érdekünk, 
Ausztria s egyszersmind Európa érdeke is! Ausztria érdeke, mert csak így várhatják az örökös tartomá
nyok is, mi a trónbeszédben ígértetik, a sereg reductióját, s ezáltal a kiadások és bevételek jövendő egyen
súlyozását. Mert csak ugy remélhető, hogy a birodalom jövedelmei a birodalom fölvirágzására, és nem
csak egy óriási katonai s hivatalnok-sereg fönntartására fognak szenteltetni; csak igy lehet,hogy valahára 
bekövetkezik azon idő, midőn Ausztria népei is mint más boldogabb nemzetek saját anyagi jólétükről fog
nak gondoskodhatni a helyett, hogy verőket oly ügyekért volnának kénytelenek ontani, melyek Ausztria 
minden népei előtt idegenek és érdekeikkel legtöbbször ellenkeznek. . . . . A dupla sas nem fogna lobogni 
Rómában, Toskanában, Hessenben és Holsteinban, hová talán a sereg dicsősége, de nem a népek boldog
sága érdekében küldte azt az egységes császársági kormány. Hanem egy elviselhetlen adó sem fogná meg
ölni csirájában Ausztria népeinek fejlődését. 

Ausztria defensiv állása egyszersmind.európai érdek; mert a közbéke érdekében van, hogy megma
radjon mind az, mi legújabban egy uj és természetes, mert a népek jogain alapuló, egyensúly érdekében 
örtént. Európaérdekében van egy foederativAusztria független Magyarországgal;mert csak ennek szabadéi vü 

befolyása alatt oldhatná meg saját magát a keleti kérdés, oroszláni osztály és elnyomás nélkül. (Helyes!) 
Mondatik továbbá, hogy az 1848-ki törvények visszaállítása ismét az 1849-ki eseményeket vonná 

maga után. (Halljuk!) Ezen állítást merőben tagadom. 
Amint hiszem, hogy e hazának minden fia kész lenne vérét ontani a haza szabadságaért — ha oda 

kényszeríttetnék; — ugy bátran ki merem mondani, hogy a magyar nem forradalmi nép és a végső ellen
állásra csak ugy határozza el magát, ha lépésről lépésre reá kényszeríttetik — mint ez 1848-ban történt. 
(Ugy van! Igaz!) — Nem szándokom a múltnak emlékét föleleveníteni, mert elvem, hogy politikában a 
szenvedély csak akadály, melyet az ész mellőzni rendel; hanem csak rövideden említem a két tényt, mely 
a forradalom kezdetét és végét jellemzi. Jellachich horvátországi bánná lett kinevezése egy nappal elözé 
meg a magyar minisztérium helybenhagyását — és a martiusi alkotmány kihirdetése — mely az ország 
törvényes függetlenségét egy tollvonással szüntette meg, egy hónappal előzte meg a debreczeni ország
gyűlés határozatát. — Egyébiránt a történelem föladata leend elfogulatlan Ítéletet hozni azon események 
fölött, melyek az 1848-ki törvények szentesítését tagadják. — Van azonban egy tény, melyet a história 
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bármi elferdítése daczára sem fog tagadni soha, és ez az, hogy a forradalom kitörésének oka nem abban 
keresendő, miként az 1848-ki törvények elfogadtattak; hanem abban, hogy meg nem tartattak. (Közhe
lyeslés.) 

Igen is az 1848-ki események maguk után vonták az 1849-ki küzdelmeket,mint a megtámadás maga 
után vonja a védelmet — s mint a hódítási vágy a függetlenségi vágyat. (Helyes!) 

Az európai közvélemény előtt tehát nem hozhatja fel Ausztria azon érvet, hogy az 1848-ki törvé
nyek visszaállítása a multak ismétlését vonná maga után; mert azok soha sem voltak őszinte kísérlet tár
gyai. He annálinkább meg volt kisértve azon egységes császársági rendszer, mely most ismét visszaállít
tatni ezéloztatik. 

Ez azon rendszer, és nem Magyarország elválási szándoka,mely a múltnak szomorú, de reánk nézve 
dicső küzdelmét idézte elő. Ez azon rendszer, mely Ausztria államadósságát 3000 millióig emelte. Ez azon 
rendszer, mely Ausztriát a muszka czár lábaihoz terelte, és a 36,000,000 népességű monarchiát oly állásba 
helyezte, hogy egy félhivatalos röpirat azt alapjában képes megrázkódtatni. (Igaz!) 

Egyébiránt mi magyarok ezen rendszernek sokat, igen sokat köszönhetünk. — Ezen rendszer vas 
vesszeje szüntetett meg minden pártot, és egyesített vallás s osztály különbség nélkül mindenkit e hazá
ban az alkotmány zászlója alatt. — Ez győzte meg Ausztria örökös tartományait is — az alkotmányosság 
szükségéről, — mert átlátták, hogy a hatalom künn és benn a centralisatio nevében — pénzüket, vérüket 
és becsületüket áldozta fel a szabadság érdekei ellen. 

Igaz — az emberiség egy törvénye, hogy azon eldöntő, forduló pontok, melyekről a trónbeszéd 
emlékszik, véres harczok tárgyai szoktak lenni; de e harcz nálunk már három század óta tart. És még sem 
lenne elég? . . . . 

Ne felejtsék el azok, kik a fejedelemnek ily tanácsokat adnak, hogy e haza egy fele a török — más 
fele osztrák kézben volt — sokszor és számos éven keresztül; akkor Ausztria az egész német császárság 
haderejével rendelkezett, és még sem tudta keresztülvinni azt, mi jelen elhagyott állapotában, erőszakkal 
végrehajtatni szándékoltatik.(Ugy van!) A harcz tehát már megvolt, és igy a fejedelem s a nemzet feladata 
nem egyéb — mint eszközölni, hogy annyi vér hiába ne folyt, annyi szenvedés hiába ne töretett, — s a 
múlt évek tapasztalata hiába el ne múlt légyen, — s igy alaptörvényül ismerni el azt, mi százados és leg
újabban megújított küzdelem tárgya volt. 

A köztünk és az osztrák birodalom többi népei között fennálló kérdésnek két solutiója van. 
(Halljuk!) 

Egy békés és biztos eredményű, mely a fennforgó anyagi kérdések méltányos megoldása mellett — 
a két rész szabadságát egyaránt biztosítja — a personalunio és az 1848-ki törvények alapján. 

Egy véres és kétes kimenetű, — az összállam s a császársági egység erőszakos végrehajtásának 
eszméjében. 

A választás nem rajtunk van, de a felelősség sem. (Igaz!) 
Mi a nemzet fölszólalásának formáját illeti — nem fogok azok czáfolásába bocsátkozni, melyek e 

részben is fölhozattak. Rövid leszek, mert semmi sem győzhet meg arról, hogy törvénysértés foglaltathat
nék egy fölirásban,mely a nemzet minden jogait követeli; de egyet sem ád fel, mert minden felhozott okok 
sem győzhettek meg arról, hogy a nemzet méltóságát sérthetnők meg akkor — midőn mi, a fegyvertelen 
Magyarország, Ausztriának egész anyagi erejével szemben, csupán jogainkra támaszkodva, a fejedelem 
elé azon föltételeket szabjuk, melyek mellett ismerhetjük el egyedül uralkodási jogának törvényességét. 
És azért nem csak hogy a nemzet méltóságát nem láthatom sértve; hanem azt hiszem, hogy a jog és tör
vényesség zászlója soha sem volt magasabban emelve Európa előtt, mint ez föliratunkban történik. 

Csak egy kérdésre akarok felelni, mely itten tétetett. Mi történik, ha a fölirat után is jogainknak 
csak egy része ismertetik el, s egy része megtagadtatik? — Az, hogy a bécsi kormány enged és alkuszik, 
mi pedig nem engedünk és nem alkuszunk. (Helyes! Éljen!) 

Politikai pártok hasonlítanak a mágneshez, van egy oldaluk, mely vonz, és egy, mely eltaszít. Az 
eddigi discussiók eredménye constatirozta azt, hogy köztünk nagyobb a vonzó, mint a taszító erő. Jobb 
volna tehát meddő formavitatkozások helyett, meggyőzni a hazát és világot arról, hogy a felirat ama sza
vai mellett „Magyarország az 1848-ki törvényeket nem adhatja föl soha" — az összes nemzet mint egy 
ember áll. S ekkor ha ugy tetszik a bécsi kormánynak, minket küldhetnek haza, mi pedig elmondhatjuk 
küldőinknek, midőn Magyarország függetlenségéről volt szó, egy képviselője sem adott külön véleményt. 

Én tehát Deák Ferencz indítványát, mind lényegében, mind a formára nézve, pártolom. (Közhelyes
lés; hosszas éljenzések.) 

Szaplonczay József: Tisztelt ház! A ház asztalán levő indítvány, mely több szónok részéről is köz
jogi, történelmi és financiális adatokkal s alapos előadásokkal támogattatott , bőven igazolja azt, hogy Ma
gyarország viszonya Ausztriával nem lehet más, mint a personalis unió s épen azért az ezt biztosító törvé
nyeinknek visszaadása előtt, egy lépést sem tehetünk olyast, a mi alkotmányunk visszaszerzésére nézve 
bármily csekély részben is hátrányul szolgálhatna; — az erőszak, mely által egy nemzetnek nyolczszáza-
dos alkotmánya elvétetett, nem ad törvényes jogot a hatalomnak, ellenben elvitázbatlan jogot ad a nemzetnek, 
melytől az elvétetett, a törvényes visszakövetelésre. Ily helyzetben vagyunk mi most. 

Vessünk egy pillanatot a múltra, — vegyük figyelembe a jelen helyzetet, és vegyük komoly meg-
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foutolás alá a jövőt. A multat illetőleg legyen szabad nekem az előttem szólott érdemes követtársunknak 
Andrássy Gyulának azon helyes állítására nézve, hogy a forradalmat Magyarországon nem az 1848-diki 
törvények, hanem azoknak meg nem tartása idézte elő, némely adatokat még fölhozni; 1848-ki április 
14-ke után örömben úszott az ország, mert létesítve látta függetlenségét ugy, mint azt régibb törvényei, 
jelesen az 1790/1. évi 10. t.cz. rendeli; — azonban, fájdalom, az öröm nem volt tartós, eltűnt az, mint egy 
kellemes álom, a vészteljes napok, az ármány és fondorkodás következtében hamarább beérkeztek, mint 
azt bárki is hitte volna ; a reactió, mely a koronás fejedelem által szentesitett törvényeinknek bármely 
iszonyatos eszközök és bármennyi véráldozatok mellett is visszavételére ellenünk összeesküdött, megkez
dette működéseit. Minő eszközökhöz nyúlt elsőben i s , mikép zaklatta föl ellenünk magyarok ellen gya
lázatos módon a társországokat és különböző nemzetiségeket — nem szándékozom elmondani, s azokra, 
mik történtek, nem csak sürü fátyolt vonok, de szivemből óhajtom, hogy a történelem is, kitépve az ezen 
események foljegyzósére szolgáló lapot, azzal együtt dobja azokat a feledékenység mély tengerébe. 

A reaetio osztrák fegyveres katonai erővel támadta meg a magyart, ezt tapasztalva az együtt volt 
pesti országgyűlés, (Zaj.) egy 125 tagból álló küldöttséget küldött fel Bécsbe fölkérni a királyt, (Halljuk!) 
hogy mint I. Ferdinánd osztrák császár, ne folytasson hadat V. Ferdinánd magyar király ellen, s ha van 
valami elintézendője a nemzettel, azt közölje a magyar országgyűléssel. A küldöttség elnöke Pázmándy 
Dienes a diplomaticai szokás szerint közlötte elmondó beszédét a királylyal, mely azt 3 észrevétellel kül
dötte vissza, s azok szerint kívántatott a beszéd kiigazítása, mely esetre közöltetett Írásban az ő Felsége 
által adandó válasz is. 

Nyári Pál követtársunk által tett ajánlat következtében azon törvényellenes kívánatit a felségnek, 
hogy vele a nemzet csak azon szavakkal szólhat, melyekkel ö akarja, s nem adhatja sérveit és panaszait sa
ját szavaival elő, egyedül azon győző ok miatt teljesíttetett s a beszéd kiigazít!atott, mivel ö Felsége V. Fer
dinánd ezen szavakkal biztosította az april I ld i i törvényeinket, úgymond : „Azért, hogy a magyar minis-
terium által élőmbe terjesztett törvényczikkelyeket most meg nem erősíthetem, ne gondolja senki is, hogy én 
az april 11-kén szentesitett törvényeket megtartani nem akarom." ígérte továbbá az ország integritásának 
s a magyar alkotmány épségbeni megtartását. Ha jó i emlékszem sept, 9-én jelentünk meg mi küldöttség! 
tagok Ö Felsége előtt Schönbrunban, midőn is a velünk előlegesen közlött választ szórói-szóra fölolvasta, 
és a melyben a fentebb idézett szavak befoglalva voltak. 

De fájdalom, a reaetio nem kevés gyalázatára, gyurryjátékot űzött ugy magából a koronás fejede
lemből, valamint az ottan volt 125 tagú magyar küldöttségből, s egész magyar nemzetből ; mert igen jól 
emlékezhetnek azok, kik jelen voltak a küldöttségben, hogy a kihallgatási óra előtt csak kevés idővel je
lent meg nyomtatásban Ö Felségének egy, sept.5-én kelt, s b. Jelachichhoz intézett királyi kézirata, melyben a 
báni hivatalból kitett bánt előbbi méltóságába visszahelyezi, — s meghagyja neki, hogy az osztrák hadse
reg élére állva, azzal Magyarország területére lépjen át — s haladjon előre, a magyarokat fékezze, s mű
ködjék továbbra is a császári ház és a monarchia érdekében, a küldöttség a felség előtti megjelenés 
kor egyik kezében az O Felsége által mondott válaszbeszédet, a másikban annak ez ellentétét tartván. 
(Ugy van!) 

És kérdem, ezen két ellenkező iratból melyik foganatosíttatott? Bizonyára a bánnak kiadott ren
delet, miután a csata folytattatott. Látva azt a magyarországi főrendü papság, hogy az eskü alatt koroná
zott király nem tiszteli az általa szentesitett törvényeket, egy memorandumot készített s nyújtott be Ö 
Felségének, melyben Ö F'elsége mint apostoli magyar király figyelmeztetett a törvények megtartására és 
intetett, hogy óvakodjék esküszegő lenni; és mi lett ennek következése? A reaetio igyekezett ezen igen ala
pos és vallásos akadályt elháritni, előidézte az 1848-ki decemb. 2-ki állam-, vagy helyesebben mondva csa
ládi csínyt, mely szerint mint mondatik, V. Ferdinánd törvényeink megtartására kötelezett királyt lelép
tették s egy második lemondás következtében a még alig 18 éves ifjú császárt léptették fel. 

Ha volt valaha alkalma egy uralkodónak a nép szeretetén megalapítani trónját, lehetett volna al
kalma ekkor az ifjú császárnak; mert ha feledékenység fátyolát terjeszti ki az addig történtekre (Zaj.), és 
a magyarok karjaiba és szeretetökbe veti magát, ismét egyidöre erős és hatalmas trónt nyert volna az; 
azonban fájdalom, az ifjú császár Ö Felsége, a mint akkor kiadott manifestumából tudjuk, épen az ellenke
zőt tévé, kijelentette, hogy a magyarok leigázása végett lépett a trónra, — és hatalmát a szuronyokra, 
jnem pedig népeinek szeretetére fektette. 

A csatát folytatta,— 1849. márczius 4-én, tehát april 14. előtt 41 nappal, az ifjú császár 0 Felsége, 
motu proprio, a pragmatica sanctiót egyoldalulag megsemmisítette azon tette ál tal , hogy Magyarország 
ősi és független alkotmányát, melyet nem ö s nem a Habsburgház fejedelmei adtak, de melyet a nemzet 
alkotott magának , egy tollvonással eltörölte, s Magyarországot, mint a monarchia többi örökös tartomá
nyait, a birodalomba olvasztotta. — Igaz, hogy az ifjú császár alkotmányunkra hitet nem tett, — de ha 
már a szinte ezer éves ősi alkotmány megsemmisítését és egy nagy nemzet politikai existentiáját elvenni 
impietasnak nem tartotta, mindenesetre kegyelettel viseltethetett volna elődei és oly sok koronás s már 
sírjaikban nyugvó fejedelmek esküje iránt. 

A csata különböző eredménynyel folyt, és végre egy hatalmasb szövetséges segedelmével kezeink
ből kivétetett a jog és önvédelmi fegyver. Ekkor azon hiedelemben volt a nemzet, hogy egy alternatíva fog 
elöállani, és vagy honi törvényeink szerint azok, kiket a császár lázadóknak tar tot t , büntettetni fognak és 
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ezen esetben az ország törvényeit s alkotmányát megtartandja, vagy pedig Magyarország mint meghódított 
ország, elveszti törvényeit és lesz tabula rasa, de ez esetben egyesek bűnhődni nem fognak ; azonban fáj
dalom, mindkettő együtt megtörtént: — az országtól elvétettek törvényei és alkotmánya, —törvényeink
ben nem ismert biróságok és vérpadok állíttattak fel, melyeken elvéreztek legjobbjaink és több ezren hur-
czoltattak más tartományokba fogságba, épen ugy osztattak ki a halál- ós börtön-büntetések, mint a solfe-
rinoi ütközet után az érdemjelek. (Zaj.) A „Justitia est regnorum fundamentum" jelszó mint elavult és 
többé az austriai monarchiára nem is alkalmazható, elvettetett, és helyébe kormányjelszó gyanánt fölvéte
tett a „Viribus unitis" (Zúgás), mely szavakhoz azonban igen okszerüleg hozzá illenének ezen szavak i s : 

et auimis disunitis." (Igaz!) Miket szenvedett a bekövetkezett 12 év alatt a nemzet, azokat előszámlálni 
nem akarom, mert hiszen együtt szenvedtük azokat, és igy tudva van mindenki előtt. Koldussá tétetett az 
ország, koldussá lettünk mindnyájan, a nélkül hogy ez Austriának legkisebb előnyére lett volna. Austriára 
nézve nem fog többé ily kedvező alkalom nyílni, hogy ö három ily országban mint Magyar-, Erdély- és 
Horvátország, tetszés szerint dúljon ós zsákmányoljon — mindamellett amint *Lónyai Menyhért barátom 
előadta, financiális állapotán nemhogy segített volna ezen évek alatt, hanem sokkal több adóssága van, mint 
volt 1848 előtt; — ugy látszik, az Isten áldása nem volt e zsarolásokon! . , . 

Csoda-e, ha annyi szenvedések után a nép ősi pietása a dynastia irányában oly nagy devalvatio 
alá esett ? (Igaz!) Csoda-e, ha a nép ezek után nem Bécsből az uralkodótól, hanem külföldről várja felsza
badittatását? (Ugy van!) Csoda-e hogy a nép a legközelebbi olasz háború alkalmával,—jóllehet több száz
ezerén voltak honfiaink közöl szemközt az ellenséggel a csatatéren — azon természetellenes állapotba jö t t : 
hogy nem saját seregeinek, hanem az ellenség részére óhajtotta a csaták kimenetelét, attól várván a sege
delmet ? (Ugy van !) 

Ezek tények, uraim, és a dolog valósággal igy volt, s ha a bukott rendszer nem engedte a dolgok 
valódi állását, a nép hangulatát felismertetni:— annálinkább kötelességünk ezeket a nyilvánosságra hozni, 
ós épen azért uraim bocsánatot kérek azoktól, kik a jelen tárgyalás alkalmával azt nyilvánították, hogy mi
dőn a kormányról szólanak, nem kívánják ugyanazt érteni a vógrehajtóhatalomról is ; én nem lehetek ve
lük egy értelemben, mert constitutionalis és parlamentáris kormányzatnál képes vagyok felfogni azt, hogy 
minden tetteiről egyedül a kormány felelős , de nem igy áll ez az absolut hatalomnál; mert az absolut ha
talom mindenben identificálja személyét a kormánynyal; igy például emlékezzünk vissza 1850-ik év aug. 
20-ra, a midőn is 0 Felsége az 1849-ki octroyrozott és soha életbe nem léptetett alkotmányt megszüntette, 
minisztereire nézve nyíltan kimondotta (Halljuk!), miszerint a felelősség eszméjét ő akként kívánja értel
mezni, hogy miniszterei egyedül neki és másnak senkinek sem felelősek. (Igaz! Ugy van!) De továbbá tud
juk azt, hogy honárulási büntetés terhe alatt nem volt Szabad bántalmazni a kormány férfiait; söt később, 
gondolom 1858 ik év végefélé adatott ki egy sajtó-póttörvény, mely által a hivatalnokoknak bármely be
igazolható és büntetést maga után vonható tettét a rendszer gyalázatára — nyilvánosságra hozni sajtóbün
tetés terhe alatt tiltatik. Igenis, uraim, ha nem e házban, hanem a londoni parlamentben lennék, ismer
ném kötelességemet, és bizonyára viseltetnék azon loyalit ássál, hogy a király nevét beszédemben meg sem 
érinteném, de itt, hol absolutismusról van szó, a dolgok egészen más helyzetben állanak. 

Átmegyek a jelen állapotra, — én a jelen állapotot számítom 1860-ik october 20-ától, mindazonál
tal uraim önöknek figyelmét visszavezetem 1859-ik óv augusztus hónapjára, a midőn is az uralkodó, a sze
rencsétlen olasz, háború után meggyőződést szerezvén magának arról, hogy csatát sem lehet folytatni egye
dül a szurony okra támaszkodva, hanem a nép segítségére is szükség van , kimondotta egy kiáltványban, 
hogy uralkodásának formájára nézve korszerű változásokat kíván tenni — ez időtől egész 1860-dik április 
19-ik napjáig gondolkodtak, hogy mint történjék ezen, a kor igényeinek megfelelő változtatás; s ekkor je
lent meg a birodalmi erösbitett tanács és a helytartósági osztályok feloszlatása iránti rendelet, — s ez
után meg következett az octoberi diploma. Megvallom, helyzetünket nem vagyok képes felfogni, mert 
mondják, hogy van municipiumunk, van országgyűlésünk és van valamiféle kormányunk is, melynek azon
ban nevet adni nem tudok — de van ezek mellett egy elpalástolt „ostromállapot" is^ (Ugy van! Halljuk!), 
kivált ha eszembe jut az, mit ma hir gyanánt e házban és azon kívül is keringeni hallottam, hogy t. i. egy 
ujabb rendelet szerint bizonyos neme a haditörvényszéknek állíttatik fel, és hogy az actualitásban ésdispo-
nibilitásban levő minden császári hivatalnokok mind személyeikre, mind ellenük intézendő polgári kerese
tekre is ezen haditörvényszók alá vannak helyezve. — Ez uraim nem más, mint a „status in statu", ugyan, 
is, miután a törvénytelen adók behajtására ilyen császári hivatalnokok használtatnak, hogy ezek a megyei 
rnunicipium által felelősség avagy büntetés alá ne vonattathassanak, helyeztettek az ilyeténi törvénytelen 
biróságok alá! fájdalom! uraim, hogy nincs oly törvénytelenség, mely el nem követtetnék mi rajtunk. És 
ez „constitutio!" (Zaj.) 

Fölemlíteni kivánom a mostani törvénytelen adó-behajtást. Igen óhajtanám, hogy miután a házhoz 
több helyről érkeztek panaszok ezen törvénytelenség megszüntetése végett: ha a képviselők e jelen tár
gyalásnál ezen adókérdést tüzetesebben előadnák s mind azon törvénytelenségeket, melyek előfordulnak, 
nyilvánosságra hoznák, hogy igy maga ezen kormány áthatva ezen törvénytelenségtől, annak folytatásá
val önkényt hagyna föl és ne zsaroltatná, ne kínoztatná épen akkor a népet, midőn mi tőrvényhozás végett 
vagyunk összehíva; úgyis ugy tekintem ezen eljárását az osztrák kormánynak, mint a halálos betegségben 
sinlődöknel a mossus orvosságot, mert csak végvonaglásaiban nyúlhatott a kormány ezen törvénytelen 
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zsaroláshoz. Engedjék meg uraim, hogy én itt ezen kérdésre nézve megyémet emlithessem meg ; azon já
rásnak, mely része választói kerületemnek, 200-000 forint adóhátraléka van, — az egész megyéé pedig 
800,000 forintra megy. (Halljuk!) Marmarosmegye nem termesztő, hanem fogyasztó megye; és szerencsés 
években termeszthet félévre, de átalán véve 3—4 hónapra kenyérnek valót, — ha ezen adóhátralék most 
mind behajtatik, alig van annyi ingóságuk a lakosoknak, hogy egész értékig zálogolások történhessenek. 
Marmarosra nézve ezen adó nem csak törvénytelen, hanem igazságtalan is, mert meghiszem, hogy történ
tek a becslés alkalmával más megyékben is hibák, de oly tetemes hibák, mint megyénkben aligha; mert 
esetek fordultak elő, hogy az adókötelezettek fölajánlották a statusnak némely birtokaikat, melyekre más-
félannyi éviadó rovatott fel, mint amennyit a tiszta jövedelem bérlet utján behoz, hogy mindaddig, mig a re-
clamatio utján segíteni nem lehet, birja a status azon javakat, és azért többen folyamodtunk is a kormány
hoz. Engedjék meg uraim, hogy fölemlithessem, minő sükere volt e folyamodásnak, s hogy a rendszert 
ezen oldalról is megismertessem. Ha jól emlékszem, 1852-dik évben május 17-én adatott ki a pátens az 
adóprovisorium iránt, — a melynek talán 17-dik szakaszában az mondatik: „Hogy azon esetre, ha becs
lés és községi, állami avagy magánfelszólalások következtében különbség lenne, az utólagos kiegyenlítést 
illetőleg, beszámítás fog még történni," és ez fejedelmi szóval biztosíttatik, — és mit mondottak folyamo
dásunkra Bécsben ? azt, hogy ezen pátens ellenében Ö Felségének 1857-ik július 17-röl egy titkos rendelet 
létez, melyben az mondatik : hogy igaz ugyan, hogy 0 Felsége az utólagos kiegyenlítést megígérte, de az 
évet, melyben történjék ezen kiegyenlítés, előre meg nem határozta, és azt csak ezután fogja megszabni. 
(Halljuk!) E szerint tehát habár valakinek a holdvilágban esik is azon részbirtoka, melyértreclamált, a reá 
igazságtalanul rovatott adót mindaddig fizetni kell, mig az idő meg nem határoztatik. (Tetszés.) 

Átmegyek most a jövőre. (Halljuk!) Megmondottam elöl, hogy gondosan meg kell fontolnunk a 
jövőt. Én uraim, miután különben is igen csekély reménynyel jöttem ide, a jövőre nézve nyugodt vagyok, 
mert ha e nemzetgyűlés eredmény nélkül szétoszlatik, haza megyünk, s ha tűrtünk, szenvedtünk 12 évig, 
fogunk még szenvedni ezután is, több ideig szenvedtek elődeink is a török járom alatt ; de ha figye
lembe veszem e házban és azonkívül létező honszeretetet, legkevésbbé sem kételkedhetem e nemzet jövendő 
életéről. Ugyanis az osztrák császár magát megkoronáztatni kivánván, bennünket országgyűlésre egybe
hívott, azt gondolván, hogy mi vagy a nemzet örömzászlókkal fog a coronatiora megjelenni, és a legna
gyobb készséggel teendi sz. István koronáját az uralkodó fejére csak azért is, hogy törvényes koronás fe
jedelem legyen. Es mi történt uraim, összejöttünk s mint egy compact testület egyszóval közakarattal ki
mondja a képviselőház, hogy mindaddig, mig törvényes jogaink és alkotmányunk vissza nem adat
nak, a coronatio ellen a törvényes „vetőt" kijelenti. A mely nemzet uraim, ily morális erőt kifejteni 
képes, annak élnie kell, annak elveszni nem lehet; több hatása van e morális erőnek, mint az összes osz
trák hadseregnek. (Helyes!) Hiszen uraim, Magyarország földje szabad föld és polgári vérrel van áztatva, 
és épen azért a közelebbi rendszer alatt ezen vérrel áztatott földbe beplántálni kivánt gyom meg nem gyö
kerezhetek, habár annak mivelésére idegen kertészek fogadtattak is. (Helyes!) 

A mi az indítvány külalakját illeti, hogy felírás avagy határozat legyen-e ? én e tekintetben nyu
godtan hivatkozhatom lelkiismeretemre, mert tökéletesen tisztába vagyok magammal, s miután a törvé
nyesség teréről, mely e háznak egyedüli biztos alapja, eltérni legkevésbbé sem akarok, — de miután meg 
vagyok győződve arról is, hogy az indítvány pártolása mellett felhozott esetek közöl a jelen esetre egyik 
sem alkalmazható, — mert azon koronázandó fejedelmek mindnyájan a törvényesség utján voltak, jelen
leg pedig azon csak a nemzet áll, — kívánok moraliter hatni az uralkodóra, hogy ö is ugyanazon térre 
lépjen, melyen mi vagyunk, s akkor szívesen felírok hozzá ; — de addig és most a határozatra szavazok. 
(Helyeslés, éljenzés.) 

Szentiványi Károly : Hiszem, sót meggyőződésem, hogy Európának nincs nemzete, mely a lefolyt 
13 év alatt nagyobb zaklatásoknak, sanyargatásoknak, sőt üldözéseknek lett volna kitéve, mint a magyar 
nemzet. Alig hogy idegen hatalom, kül interventió a védelmi harczot megszüntette, mely az 1848-diki tör
vények oltalmazása végett keletkezett; azonnal neki estek mindennek, mi szent egy nemzet előtt. Megszün
tették alkotmányunkat, megtámadták nemzetiségünket, megsértették vallásbeli szabadságunkat, szétrom
bolták anyagi jólétünket, elakarták temetni szellemi haladásunkat, s ezenkívül számtalan családnak jólétét 
s nyugalmát elvették. S ez az a mit elvettek, már most nézzük mit adtak. A miről azt modták, hogy a ci-
vilisatio érdekében adják ? (Halljuk! Halljuk!) 

Adtak egy rosz, hanyag, sokban nevetséges közigazgatást, mely átalános ellenszenvet ébresztett, s 
maga a nép előtt is gunytárgyává lett. 

Ide dobtak egy polgári törvénykönyvet, oly pörrendtartással, melynek czélja nem a perlekedés 
könnyítése, hanem pénzkeresés, valóságos üzérkedés volt. (Igaz!) A kész és Európa jogtudósai által nem
csak elismeréssel, hanem magasztalással fogadott magyar büntető törvénykönyv helyett adtakegy büntető 
törvénykönyvet, melynek ferdeségei és fonákságai a személy és vagyonbátorságot Magyarországban soha 
sem tapasztalt mértékben veszélyeztették ; a kárvallottakat pedig azon állapotba hozták, hogy károsítá
sukat inkább megtagadták, mintsem hogy az eljárás zaklatásainak kitegyék magukat. (Helyes!) Mindeze
ken kivül elviselhetetlen terhekkel adóztatták meg törvénytelenül az országot ; — nem ismert, s a haza 
anyagi érdekeit kimerítő indirect adózásokkal terhelték törvénytelenül a nemzetet. Mindezeknek végrehaj
tásával legnagyobb részben idegen, a külföldről behozott tisztviselőket biztak meg. (Igaz! Ugy van!) 

54* 
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Nem akarom ezen idegen tisztviselők által véghez vitt zsarolásokat egyenkint előszámlálni; annyit 
azonban mondok : hogy nagyszerű defraudátiók, melyek az államgépezetet megrendítették, az állam és 
árvák vagyonának elsikkasztása, napi események voltak, és oly bűnök követtettek el, melyektől minden 
becsületes ember undorral fordul el. (Ugy van!) 

A forradalmakat a forrásban levő borhoz hasonlították, annyiban, mennyiben mindkettő a tisztáta
lanságot, a szemetet a felszínre emeli. Soha sem volt forradalom, mely a felszínre annyi szemetet emelt 
volna , mint az ausztriai 12 évi absolutismus (Zajos tetszés, éljenzés) s ez az a civilisatio, melylyel Bach 
uram és pajtásai Magyarországot megajándékozták. (Helyes! Ugy van!) 

Mi természetesebb mint az, hogy az ilyen rendszer és eljárás miatt az állam minden oszlopai nem
csak megrepedeztek, hanem összeomlottak. Ennek ismét az lett eredménye, hogy erőben lankadva, tekin
télyben megfogyva, hatalomban apadva, csak adósságokban gyarapodva (Tetszés, derültség) áll Európa 
előtt elgyengülve a hajdan hatalmas Ausztria. 

Látva, hogy ezen rendszer végpusztulást fog okozni ; az osztrák monarchia megmentését némi al
kotmányos intézkedésekben vélték föltalálhatni, s kiadták az oct. 20-diki diplomát. A magyar nemzet e 
diplomában kereste a pragmatíca sanctiónak a nemzet jogait és szabadságait biztositó részét, de azt sehol 
sem találta meg. Ekkor egy hang egyetlen egy hang emelkedett, de hatalmas, mert az összes nemzet egye
sült hangja volt, mely az 1848-ki törvényeket követelte. 

Tudja a nemzet, hogy csak ezen törvények oltalma alatt van jövője biztosítva, tudja, hogy ezen 
törvények védhetik meg a lefolyt évek szenvedéseitől; tudja a nemzet, hogy ezen törvényeket védte legbe
csesebb vérével ; tudja, hogy az 1848-diki törvényeknek minden betűjén egy-egy elesett hősnek, egy-egy 
politikai mártyrnak lelke nyugszik. (Helyes!) Ezen törvények a nemzet szivéhez vannak nőve, melyekhez 
mint egy szentséghez csonkitási szándékkal nyúlni nem szabad. (Ugy van! éljen !) 

A nemzetnek ezen kijelentett kívánságára megfeleltek a február 26-ki statútummal, melyben a töb
bek közt a pénz-, had- és kereskedési ügyet a nemzettől elvették, s a birodalmi tanácsnak átadták. Ugyan 
ekkor sűrűbben kezdtek a Lajthán túl azon állítások terjedni, hogy az 1848-ki törvények előtt, Magyaror
szág régibb törvényei szerint nem persona!, hanem realunio létezett. Ez bizonyosan csak a külföld ámítása 
végett történt. 

Pap Mór képviselő társunk felmentett attól, hogy régibb törvényeink idézése által ezen állítás ha
mis voltát bebizonyítsam. Én csak ezen állítás képtelenségéről kívánok egy-két szót szólani. 

A magyar nemzet mindig alkotmányos nemzet volt. Már magában az alkotmányosság eszméjében 
bennfoglaltatik az, hogy a pénz és hadügyről rendelkezzék, aminthogy számtalan törvényben rendelkezett 
is ; de képtelenség föltenni azt, hogy egy alkotmányos nemzet beleegyezhetett volna valaha abba, hogy egy 
idegen nem alkotmányos nemzet rendelkezzék pénze és vére felett. Ebből azonban ne következtesse senki, 
hogy ha Ausztria némi alkotmányos formákkal bírna is, a magyar nemzet valaha hajlandó lehetne Ausz
tria képviselőivel együtt tanácskozni. Magyarország, mit törvényeinek megsértése nélkül megtehet, meg
fogja tenni Ausztria érdekében; ele függetlenségét törvényhozásban és kormányzásban feláldozni soha sem 
fogja. (Ugy van !) 

Az 1848-diki törvények a kormányzás külső formáját megváltoztatták annyiban, a mennyiben diea-
sterialis kormányzás helyett felelős ministeriumot alakítottak ; de a fejedelmi jogokat legkisebb részben 
sem korlátozták. A fejedelem személyének sérthetetlensége ki van mondva, a törvények szentesítésének 
joga nála van hagyva ; a végrehajtó hatalom a fejedelmet illeti ; az egyházi és világi méltóságoknak s az 
ország hivatalnokainak, ugy szintén a sereg tisztjeinek kinevezése a magyar királyt illeti; a kegyelmezési 
jog a fejedelem kezébe van letéve. 

Igaz ugyan, hogy némely teendők a nádorra vannak bízva, de ezeknek mellőzése a királytól függ. 
mert azon pillanatban, midőn a magyar földre lép, fejedelmi jogainak gyakorlatát átveszi. Mi tehát akkor, 
midőn az 1848-ki törvényeket védjük, a magyar király jogait is oltalmazzuk, és csak azt nem akarjuk s 
nem is akarhatjuk, hogy a magyar király jogai az osztrák császárra ruháztassanak át, s nem is hiszem, hogy 
azok, kik az osztrák császár jogait a magyar király rovására akarják kiterjeszteni, az uralkodóháznak 
hasznos szolgálatokat tegyenek. 

Azt mondják, hogy a realunio Ausztria népeinek érdekében áll. Uram Isten! mi nem történt min
den a népek érdekének firmája alatt a népek érdeke ellen. (Igaz!) Valahányszor a hatalom végczélját be
vallani nem akarta, vagy egy nem sükerült kisérlettel kénytelen volt felhagyni, mindig azt mondta, hogy 
ez a népek érdekében történt, erre a történelemből számtalan példát lehetne előhozni; de minek keres
sünk a távolban példákat, midőn előttünk áll az october 20-ki maniíéstum, melyben az mondatik, hogy a 
követett rendszer és 12 évi szenvedéseink a nép érdekében történtek. (Igaz! derültség.) 

A népek érdekei nem állnak egymással ellentétben, csak az önzés és a nagyravágyás hozta igen 
sokszor a népek és nemzetek érdekeit egymással ellentétbe. 

Ausztria népeinek két fő érdeke van : az egyik „Mag}>-arország megnyugtatása", ezt nemcsak én 
mondom, de Európa közvéleménye mondja. Nézzék meg Európa legtekintélyesebb lapjait, ós állításomat iga
zolva fogják látni. (Ugy van !) Magyarország megnyugtatásával Ausztria népei virágzó állapotba jöhetnek 
a nélkül soha. (Helyes! Ugy van!) 

Ausztria népeinek érdeke továbbá a „béke fönntartása"; de nem azok, kik bureauban holmi alkot-
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mány-féléket octroyirozgatnak, — nem azok, kik ünnepélyes szerződéseket egy tollvonással megakarnák 
semmisíteni, nem azok, kik szentesitett törvényeket támadnak meg ; nem azok, kik soha el nem fogadható 
intézkedéseket akarnak egy nemzetre reáeröszakolni ; — hanem azok, kik a szerződések szentségét kíván
ják fönntartani, azok, kik a törvényhez ragaszkodnak, azok, kik egy egész nemzet igazságos kívánságait 
számbaveszik, a béke valódi emberei. (Igaz! Helyes!) 

Szívem érzetét mondja ki az indítvány akkor, mikor azon törvényeket kívánja megváltoztatni, me
lyek a magyar nyelvnek némi előnyöket adnak, s a nyelv- és nemzetiség kérdését a jogegyenlőség alapján 
kivánják törvény által rendezni. Szintén meggyőződésemet mondja ki az indítvány akkor, midőn törvény 
által kívánja kimondatni azt, hogy vallás a polgári jogok élvezetére nézve akadály ne legyen. 

Én a polgári jogok kiterjesztése és az urbériség eltörlése közt egyrészről, másrészről pedig a nem
zetiségi kérdés közt a következésekre nézve némi hasonlatosságot látok. Mennyi izgatásoknak, csábítások
nak, ígéreteknek, lazításoknak volt a nép a kiváltságos osztály ellen, a reaetió emberei által a múlt 12 év 
de különösen a jelen mozgalmas időben kitéve, azt mindenki tudja. És mit tett a nép? a hamis prófétákat 
elutasitotta, sőt elfogta, s a mostani törvényhatóságoknak átadta. Ezen tettével a nép az összedűlt választó 
falak romjai felett bizalmat szavazott, a volt kiváltságos osztály irányában, — s nem az úrbéri papirosok, 
hanem ezen bizalom az igazi, a valódi megbecsülhetetlen nagyságú kárpótlás a megszüntetett urbériség-
ért. (Helyes!) 

Szabad legyen nekem a nemzetiség kérdésében hasonló eredményt várni, hiszen az igazság és mél
tányosság követésének vaAzsereje van, mely minden romlatlan ember szivéhez utat tör magának s bizo
dalmat ébreszt, s ezen bizodalom az, melylyel a nemzet egy kincscsel gazdagabb, a reaetió pedig egy 
fegyverrel gyengébb lesz. Én Deák Ferencz urnák indítványát, mint béltartalmára, mint külformájára 
nézve pártolom. (Éljen!) 

Grabarics Ernő : A sasok magas röptét nem követhetem ; szerényen érzem az oda szükséges szár
nyak hiányát. Közlegénynek vállalkoztam, s küldőim előtt is kinyilatkoztattam, miszerint Istentől óhajt 
tásom az, hogy ezen képviselőházban bölcseségben, valamint tudományban én legyek utolsó és csak a haza 
tiszteletében és meleg szeretetében egyenlő. Kitűzött szerepemhez híven voksolásra szorítkoznám, de félreér
tést tapasztalok, azért a napirenden levő tárgyhoz egy pár észrevételre engedelmet kérek. (Halljuk!) 

A remekül indítványozott és hathatós indokokkal támogatott fölírást ki nem egészített állapotunk
nál fogva, (mit egyébként igen sajnálok,) nem pártolhatom. 

Alkotmányos fölirás a nemzeti képviselet részéről a souverain hatalommal irásbani érintkezés, — 
világos tehát, hogy annak eszközléséhez két illetékes fél kívántatik ; mivel pedig közölünk 100 képviselő 
— mert meg nem hivatott — hiányzik ; és igy 3 millió választó képviselve nem levén az alkotmányos fel
írás tételében a nemzetnek egy nagyrésze nem folyhatna be ; a másikról, a souverain törvénytelen állapo
táról nem is szólván. 

Azon ellenvetés, hogy minekutána 226 képviselő igazolva levén, a ház alakult , és igy a Felséghez 
felírás tételelére is alkalmatos, nem áll, mert a házszabályoknak eme 16-ik pontja azon föltevésen alap
szik, hogy minden illetők meghivattak és majd eljőnek, vagy ha nem jönnek önkényt késnek, és igy az 
előttük is tudva levő parlamentaris szabályban „praesentes pro absentibus concludunt" önkényt beleegye
zőknek tartandók. (Zaj.) A meg nem hivás által tehát, melyet hogy megtörtént volna, senki sem állitja, a 
felírás meglehetöségére fölhozott leghatalmasabb érv, tengelyéből kifordul. 

Alkotmányos fölirásnak egyik kelléke az, hogy Ö Felségének felelős minister által kézbesittessék, 
nemcsak a szükséges ünnepélyesség és illedelem miatt , hanem legföképen azért, hogj^ a fölirás tartalmát 
0 Felségének elöterjeszsze, a tanácskozás folyamát, melyben maga is részt vett, és a melyből a felírás ke
letkezett, ugy azon indokokat, melyek a felírásban elősorolva nincsenek, de az eredmény szülemlésére ha
tással voltak, élő szóval is elöterjeszsze, egyszóval, — mint maga is érdekelt fél, — minden befolyását és 
állását arra használja, hogy a fölirás üdvös czéljánál fogva kedvező fogadtatásban részesüljön. 

Jelen állapotunkban azon cs. k. postamester, kinek arany paszomántos gallérjára kelletik felírásunk 
sorsát bizni, annak kézbesítése alkalmával legjobb szándék mellett csak igen csekély ajánló beszédet tart
hat , (Derültség) minekutána tősgyökeres telivér német létére, annak egyetlen magyar szavát sem érti. 

Ha pedig fölirásunk magasabb rangra méltatva, (Halljuk!) magasabb kezek, meg lehet ő exellen-
tiája valamely osztrák minister által fog Ö Felségének kézbesittetni: — akkor a történtekhez képest mél
tán tarthatunk attól, hogy kegyes fogadtatás helyett egy pár külföldi regimenttel többet kapunk. (Derült
ség) Már pedig ily fontos okmányunkat, melyben, a mint sokan hiszik, jobb jövendőnk rejlik , kétes ván
dorlásnak bocsátani nem tanácsos. 

A fölirás továbbá, mely inditványoztatik, minthogy Magyarország alkotmányát visszakéri, vagy 
bár követeli, — kérelmező, ez előttem kétségtelen; de kérdem, szabad-e nekünk a magunkén kívül mások 
érdekében is, ezek jelenléte, megbízása, vagy beleegyezése nélkül kérelmeznünk? (Igaz !) Én azt válaszo
lom, nem szabad, mert ez mások kérelmezés! jogának világos megsértése, ily illetéktelen kérés ellen a sér
tett fél nemcsak tiltakozhatik, azt a mi adatik, nem csak indignatioval visszautasíthatja, hanem az illeték
telen beavatkozót minden igazságos biró előtt felelősség terhe alá vonhatja. (Helyeslés, zaj.) 

Azon szépítés, hogy mi a legjobbat, a legszentebbet, magát alkotmányunkat kérjük, mely ha meg
adatik, a jelen nem levőknek is csak kedves nyeremény leend, először bizonyítást vár, másodszor meg mit 
sem változtat az elv megsértésén, mások jogainak tiszteletben tartási kötelességén. 

Képv. ház napi. L köt. 55 
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Engemet a mások nevében illetéktelen kérelmezéstől egy nevezetes tanulmány is tartóztat, melyet 
a múlt nyáron a Reichsrath történetéből merítettem. Ezen európai hirre kapott s sükerénél fogva a mos
tanit szülte minta-Reichsrathba, mint tudva van, a képviselők nem az illető érdekelt felek által választattak 
és küldettek, hanem a kormány részéről, mint ez kiskorúak , elmeháborodottak, és börtönre itélt rabok 
számára szokás, ugy neveztettek ki. (Derültség) Magyar részről némely honfiak ezen gondnoki hivatást 
maguktól szerényen elutasították, miért én méltó elismeréssel vagyok; mások, kiknek hazafiuságok be
próbált, sőt családi hagyomány, a kínálkozó alkalmat gyászba borult hazájukon segíthetni, meggyőződé
sem szerint a legtisztább szándékkal elfogadták, és ott legelőször is kinyilatkoztatták, hogy az illetőktől 
meo-bizásuk nincsen, következésképen választási jegyzökönyvet felmutatni sem képesek, ezen őszinte ment-
sé^ök daczára azonban hasonló alapon ott levő követtársaik részéről, nem is egy hónapi vita után, hanem 
statissime verificáltatván (Derültség); nyomban a munkához fogtak, és szólottak oly ékesen, hogy ellenfe
leik tapsát is kicsikarták, sőt e nemzetiségökre magyarok, megtanították a lajthántuli sógorokat, hogyan 
kell beszélni — németül. (Derültség, halljuk!) Mit kívántak és kértek, mindent megnyertek, és midőn vív
mányukat, az october 20-ki pátenst Magyarhonnak bemutatták, és legjobb hiszemü fáradozásaik jutalmát 
a hálás elismerést vár ták : „Obstupuere omnes intentique ora tenebant" — s a nemzet összehangzó nyilat
kozatából látták, hogy művök nem csak hogy nem kell, hanem ellene az egész nemzet tiltakozik, és elfo
gadni önkényt soha sem fogja. — Idáig a példa arra nézve, hogy más részére annak megbízása nélkül, az 
általunk jót sem tanácsos kérni; — de folytatom: 

Tisztelt hazánkfiai az általuk megkedvelt müvet dűlőre vinni, azzal a nemzet tiltakozása ellenébe 
fait accompli-t csinálni meg nem szűntek, az 1848-ki törvények által eltörlött, elavult és a mai felvilágoso
dott korban többé nem használható cancelláriat, helytartótanácsot visszaállították, és hogy a megkedvelt 
rendszernek egyik zárkövét is letegyék, a cs. k. törvényszékeket nemzeti szinre, és a potiori fit denomina-
tio, nemzeti jellemre átfestvén, királyi Curiává alakították, (Ugy van!) haladnának ez ösvényen tovább, 
de hajh! — egyet elhibáztak, — akkor midőn országgyűlésünk követeit az 1848-ki törvények értelmében 
népképviselet alapján megválasztani engedték, mert ez által rozzant fatengelyes szekerükbe gözmozdony 
fogózott, mely most electricus gyorsasággal, mint istennyila viszi őket a purgatórium fenekébe, (Derült
ség) honnan azonban mint nemes érez felolvadva és felelős miniszterekké átöntve, ha itt megjelennének; 
részemről a legszívesebb fogadtatásban részesülnének. 

A felírást indítványozó okok között szemlélem azt is, hogy Ferencz József ö Felségéhez kell járul
nunk, mert ő hatalmas levén, mindent jóvá tehet. (Derültség.) 

De ha mi azért járulunk Ferencz József O Felségéhez , mivel hatalmas és nem egyszersmind jogos, 
akkor először is mi hagyjuk oda a jogtért, és megyünk az exigentiák terére, hová bennünket a lajthántuli 
emberek annyira édesgetnek, és ha mi ahhoz vagyunk kénytelenek járulni, a ki csak hatalmas, akkor ha
sonló alapon nem látom át, miért ne kereshetnénk fel a leghatalmasabbat (Derültség, Zaj) . . . és kérdem 
azon hatalom, melylyel Ferencz József O Felsége dicsekedhetik, nem a mi pénzünk ára is? Vájjon nem 
állják-e Ö Felsége harezosainak vitéz sorait a mi fiaink? És vájjon egy nemzetnek elévülhetetlen, az el
rongyolt sanctio pragmaticánál sokkal régibb szent és örökös joga nem hatalmasb-e? Én azt hiszem, igen! 

A nemzeté a király, nem a királyé a nemzet. (Helyes!) 
A nemzetek a király nélkül igen jól ellehetnek, (Nagy tetszés; taps) erre élő példáink vannak, nem 

csak Amerikában hanem Európában is. (Helyes! Éljen!) De király nemzet s illetőleg nép nélkül tudtom
mal még eddig igen kevés van (Nagy tetszés; zaj; Halljuk!) 

(Elnök: A házszabályok értelmében figyelmeztetem a hallgató közönséget, hogy a tanácskozásba ne 
avatkozzék.) (Halljuk !) 

12 esztendeje immár, hogy mi is király nélkül megvagyunk, sőt törvényes medréből kiáradt királyi 
hatalomnak pusztító özöne közt megvagyunk, jobbjaink elhullta miatt megfogyva, az osztrák miniszterek 
pazarló kezei miatt elszegényedve bár, de törve, legalább megtörve ugy hiszem, nem. (Ugy van!) 

De bár milyen hatalmas a király, az mégsem atyai hatalom. A magyar nemzet legalább is ezer éves, 
a szükségkép fiatalabb király tehát a leggyengédebb kegyelet mellett is, legföllebb fiúnak képzelhető 
(Derültség) a midőn, ha engesztelödés szükségéről van szó, kit illethet az engesztelödés első lépésének ke
serűsége mást mint a fiút. (Helyes !) Én tehát egy ezer éves dicső multat szerezte 14 millió nemzetnek 
nevében nem kérelmezhetem azt, mit a törvény, melyet ha ő nem, eldöde reá nézve is kötelezőleg aláirt, 
megszabott, és igy vagy tűröm atyai gyötrelemmel a fiúi bántalmakat némán tovább is, (Derültség! Zaj! 
Halljuk!) vagy keblemhez szorítom, minden dicsőséggel elárasztom és szt. ereklyével megkoronázom az 
1848 egyedül üdvözítő törvények ösvényére megtért felséges fiút, (Zaj) kinek tiszteletteljesen Justinián 
császár szavait hozom emlékezetébe „digna vox est Regentis subditum se legibus profiteri." 

Ezzel bebizonyítottam azt is, mintha én, ámbár a felírást nem pártolom, a tettleges hatalommal 
szóba se állanék. (Halljuk.) Én a tettleges hatalommal még akkor is szóba állok, ha egyébként nem akarok 
is, ne hogy aztán valahogy ö álljon én velem szóba; ha fegyvertelenre a fegyveres strázsa reám kiált 
„Halt wer da," én bizony reá mondom a „Gutfreund" ot, ha bár magamban mást gondolok is; (Derültség.) 
nem vagyok oly eszélytelen, hogy midőn üvegházba vagyok quartélyozva, kővel dobállózzam. 

Ismétlem tehát, hogy én a fölírást, mivel az r ó l u k , — t. i. a horvátokról, és slavonokról s.a. t. — 
n é l k ü l ok kérelmező, nem pártolom, hanem az 1848-ki törvények értelmében tökéletes kiegészítésünkig 
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elnapolásra és bizottmányba vonulásra és igy egyszerű határozatra voksolok, és mivel (Halljuk!) Tisza 
Kálmán érdemes képviselő társunknak egyébként igen becses indítványában ezen értelemben a határoza
tot, a mit szintén igen sajnálok, nem találom fel, kénytelen vagyok olyast magam részéről indítványozni, 
azt ezennel felolvasni, és elfogadás végett a ház asztalára letenni. (Halljuk! Halljuk!) 

Tisza Kálmán indítványában határozatot nem látok, inert midőn ez Deák Ferencz fölirási indítvá
nyát egész lényegében magába olvasztani, assimilalni akarja, veszti határozati természetét és lesz fölirássá, 
az által pedig hogy másolatát senkivel sem közli, hanem a ház asztalán maradni kivan, érthetetlenné 
válik, s ez által ismét a félreértésre okot szolgáltat. 

Tisza Kálmán ur inditványa horvát, slavon s. a. t. testvéreinket megnyugtatni akarja, miszerint 
jövő törvényhozásunk irántuk, mint minden nemzetiségek ugy vallások iránt is tökéletes jogegyenlőséget 
fog követni; ez szent és mindnyájunk akaimta; de nem határozat, — mert hatáxozni de futuris contingen-
tibus nem lehet — hanem nyilatkozat. 

Tisza Kálmán ur inditványa a külországokat legitim jogainkról, valamint szabadság érzelmeinkről 
akarja meggyőzni; de ez ismét nem határozat, hanem manifestum; a mennyire pedig e ház asztalán akar 
maradni, mindenki által ignorálható, mert csak a diplomaticus vagy hivatalos közléseket tartozik minden 
illető tudomásul venni. — Az általam tett indítvány mellett tekintély nem harczol, de arra ezen házban 
szükség ugy sincs, támogatja azt czáfolhatatlan törvényes következetesség, hogy egyszerűségénél fogva 
minden féreértést kizár és hogy czélja: 1848 vagy semmi. (Halljuk!) 

A remény, melyet hozzá kötök kevés szóba foglalható „una spes victis, nullám sperare salutem:' 
indítványom következő: (Halljuk! nagy zaj. Elnök : Csöndességet kérek; hallgassuk ki szóló urat! Halljuk!) 

„„Határozat : Minthogy a képviseleti gyűlést a meghivó levelek is f. é. april 2-ra az 1848 törvé
nyekre hivatkozással szólították össze, a képviselők pedig az idézett törvény V-ik czikbe értelmében vá
lasztattak és jelentek meg, itt pedig ugyancsak az 1848-diki házszabályok III. szakaszának 16-ik pontja 
szerint 226 tagja igazolva levén, tettleg alakultak, de tapasznalniok kell hogy mintegy 3 millió választóra 
Horvát-, Tótország-, Erdély-, Fiume-, a horvátbánsági és szerémi végvidékek ugy a csajkások kerületére 
eső 100 képviselő megnem hivatván, — valamint ezek, ugy a képviselő gyűlés nélkülözhetetlen alkotó
részét tevő orgánumai többször idézett 1848- III-dik t. czikkében megirt összes miniszterek padjai üresek,— 
az érintett részek és minisztériumok kiegészítéséig, illetőleg meghivatásaig, magát ezen képviseleti ház 
szükségkép elnapolja és bizottmánynj^á alakul.'"' (Zaj) 

Gorove István : Tisztelt képviselőház ! Tisztelt képviselő-társam, Deák Ferencz nemzeti ügyünknek 
semmi által nagyobb s fényesebb szolgálatot nem tehetett, mint hogy a képviselőház első felszólalásánál a 
fejedelem, a nemzet, a világ figyelmét az eskük, a szerződések, a jogosság s a törvényes igazság terére forditá 

Ha a lefolyt 12 év után elmondhatjuk, hogy minden szerencsétlenség e szerződések megszegéséből 
eredt, — hoc fonté derivata clades, - - első felszólalásánál a nemzet nem járhat el nagyobb méltósággal, 
mint ha ünnepélyesen elmondja azt: „velünk az Isten igazsága!", — s igyekezzék meggyőzni a fejedelmet, 
az eddig folytatott kormányrendszer hiba is képtelensége előtt már arról, hogy a hitlevelek s kötések ereje 
íélette áll minden theoriának és személyes hajlamnak; igyekezzék meggyőzni a fejedelmet, hogy a magyar 
szabadsága, s léte biztosítékait, e részben a keresztény vallás s közerkölesiség azon sanctiojára alapítá, 
melynél magasztosabbat, ünnepélyesebbet emberi lelkismeret ki nem gondolhatott, s melyet az ember 
elme azért talált fel, hogy elejét vegye a fejedelmek s nemzetek tettleges összeütközéseinek, az innen eredő 
gyászos következményeknek és szenvedéseknek. 

Nem járhatunk el tehát helyesebben, mintha elmondjuk, hogy semmit nem követelünk, mi bennün
ket Isten és ember előtt meg nem illet; de viszont mind azt, mi ez alapon épül, szent- s inegdönthetleimek 
tartjuk. Az ily alapra fektetett jogviszonynak következménye ama határtalan ragaszkodás a fennálló intéz
ményekhez s törvényekhez, mely egy nemzetnél sincs kifejledtebb alakban, mint a magyarnál, s a stabilitás 
azon érzülete, mely a közélet, s különösen az alkotmányos élet legbecsesebb kincse, sajátja. 

Mi első felszólalásunknál a nemzet ez erkölcsi odalait mutatjuk be, azokat, melyeket a lefolyt 12 
évben az ausztriai státusférfiak soha számba nem vettek, örökké tagadtak, sértettek. 

Mi az indítványozó által kifejtett jogalapon követeljük százados önállásunk visszaállítását, vissza 
követeljük utolsó törvényeinket az 1848-iakat, mint a melyek az önállásnak Ausztria irányában utolsó 
zárkövét, históriai fejleményeink utolsó nyugpontját képezik. (Helyes!) 

E históriai fejleményeket minden magyar ismeri. Csak azon bécsi államférfiakhoz van e részben 
néhány szavunk, kik 1848-diki törvényeinket rögtönözötteknek, tumultuariusoknak állítják. 

Ezek tehát— ugy látszik — nem ismerik sem az 1791-diki sem az 1825 ki fejleményeket. 
Nem tudják, hogy különösen a 25 évi időszak óta, jelesül 1832-től—1848-ig a nemzeti jogok védel

mén, a koronkint megújuló megtámadások ellen, egy szervezett nemzeti párt, a nagy nemzeti többség 
pártja állott. Nem tudják, hogy e többségnek fennálló törvényeink nyomán bevallott programmja volt a 
nemzeti kormány; hogy e programm formulázása elkerülhetlen nemzeti szükség volt, s hogy a megélén
kült nemzeti élet vezetésére, s a formáiban elavult collegialis testületek elégtelensége mellett, ez más nem 
is lehetett, mint a felelős minisztérium, mely szervezetet Európa legkisebb államai: Görögország, Baden, 
Würtemberg ugy, mint a legnagyobbak a haladó civilizátio miatt elfogadni kénytelenek voltak, valamint 
elfogadta maga Ausztria is a hofkriegsrathok, canzelláriák, és hofkammern-ek helyett. 
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Igen, az 1848-iki törvények ugy közjogi, mint magán életünkre nemzeti szükség voltak. 
Mutatja azt azon körülmény is, hogy az önállásunkra, függetlenségünkre vonatkozók együttlegesen 

hozattak azokkal, melyeket a nép demokratikus érdekében megalkotni, a törvényhozás jónak, s halaszthat-
lannak talált. 

És mégis e törvényeket rögtönzötteknek, s azért ignorálandóknak találják a bécsi statusférfiak. 
És ha e törvények rögtönözöttek volnának, s gyökerei nem lennének a nemzet testében oly mélyen 

oly messze elterjedve, hogy magyarázhatná meg valaki, az 1848/49-iki harczot, melyet a nemzet a legna
gyobb lelkesedéssel mellettök folytatott? 

Hogy magyarázhatná meg valaki azt, hogy midőn 12 évi elnyomatás u tána nemzetnek a lehető leg
szűkebb alkotmányos tér nyilt, akkor, midőn organizált párt, alkotmányos gyülpontok nem léteztek, midőn 
még a sajtó alig mert szabadabban nyilatkozni: az ország leg^volabb részeiben, legkisebb mint legerösb 
pontjain, mint egy hang emelkedett fel az 1848-iki törvények visszaállításának követelése (Ugy van!). 

Faktiók, conspiratiók, pártok, terrorizálás volt-e ezoct. 20-ika után s az- e ma itt a nemzetgyűlésen, 
midőn ellenök egy hang sem, mellettök 330 képviselő szózata emelkedik? (Helyes!) 

Nem, tisztelt képviselők! e törvények ezrek életével, martyromságával, hontalan bujdosásával, szen
vedésével vásároltattak meg, lettek lelki sajátai a nemzetnek, — és ha szabadságainkat vérrel szerzettek
nek nevezhettük eddigelé, vérrel és szenvedésekkel szerzetteknek állíthatjuk különösen az 1848-iki tör
vények biztosította szabadságainkat. 

Nemzetünk e szilárd, merev, mondhatni vallásos ragaszkodása mellett az 1848-ki törvényekhez, 
mit látunk mi a Lajthán túl ? 

1848-ban egymás után két alkotmányt; 1849 ik mart. 4-én egy harmadikat — Reichsverfassung — 
és ez alkotmány életbe léptetésére 1849, 50, 51-ben kísérleteket, hitegetéseket egyes tartományok irányá
ban, — mig 1851 aug. 20-án a soha nem létezett miniszterialis felelősség, két napra rá a nemzetőrség meg
szüntetettnek nyilvánittatik. Ezek csak az első lépések. 

1851 dec. 31-én a hires 1849iki — Reichverfassung — kivihetetlennek, s igy megszűntnek nyil
vánittatik. Ekkor azonban uj alkotmány — tehát 1848 óta már a 4-ik — az u. n. organische Grundge-
zetze — hirdettetett ki. 

Ezen utóbb emiitett „szerves alaptörvényekben" tanácsadó bizottmányok „berathende Auschüsse, 
állíttatnak fel a kerületi hatóságok s helytartóságok mellé — a magas nemesség, a nagy és kis birtokos, s 
az iparosztályból. Létesitésökre nézve azonban mély hallgatás áll be ismét a keleti háborúig 1854 jul. 19-ig, 

Ekkor rendi képviseletek adatnak minden koronaország számára. 
E részletesen közlött alapvonalok után, s igy e 4-ik alkotmány után jön ismét mindig az absolutis-

mus legridegebb gyakorlata mellett 5 évi hallgatás 1859 ig az olasz hadjáratig. Ekkor jőnek azután uj kí
sérletek, megerősített birodalmi tanácsok, mindenféle alakban — 1860 oet. 20. s 1861 február 26. Mind
ezen alkotmányok kiadatnak a legnagyobb ünnepélyességgel és az infaliibilitás legnagyobb, legszigorúbb 
sanctiójával. 12 év alatt 5 — 6 alkotmány! 

Mik ezek uraim! egyebek, mint tapogatózások, mint experimentatiok? — miként ezt a febr. 26-
diki diplomára, az azt hirdető hivatalos újság ki is mondja; — mik ezek egyebek, mint papírra rakott 
status-theoriák, bureauk s tanszékek kifolyásai, melyeknek az élettel semmi közük, melyek a birodalom 
népeinek életszükségeit, históriáját, legszentebb tulajdonaikat tagadják, ignorálják? S nem fényesen iga
zolja-e ez állítást a Reichsrath utolsó alakulása? midőn a legújabb Reichsverfassung mellett 343 követi 
voks közöl csak 127 voks nyilatkozott, s igy e 127 voks alkotmányos támogatásával akarják a bécsi uj 
államférfiak a birodalmat átalakítani? Ily állapotok-e azok, melyek az örökkévalóság vagy az infaliibilitás 
magvát magukban hordják!? Es ilyek után ítéljen azután a világ köztünk s a Lajtántuliak közt. Oda ad
hatjuk-e mi az ily örökké ingó alapokra fektetett alkotmányokért saját 900 éves alkotmányunkat? oda 
adhatjuk-e a 12 év alatt 6-szor megváltoztatott alkotmányos formákért a nemzet történeti s democraticus 
aspiratióit szentesítő 1848-ki törvényeinket? Oda adhatjuk-e tapogatózó s experimentáló theoriákért ezer 
éves nemzeti éltünket, önállásunkat ? Ilyek után mondja ki felettünk ítéletét a&világ! — mi ez Ítéletnek 
nyugodt lélekkel nézhetünk elé. — Igy tekintem én s velem együtt a t. képviselőház az 1848-iki törvé
nyeket, saját nemzetem, a fejedelem s az austriai tartományok irányában. Ezért kívánom én előttem szóló 
t. képviselősársaimmal együtt az 1848-ki törvényeknek teljes helyreállítását. Szándékosan mondámé szót: 
„teljes", mert világosan ide értetni akarom egész terjedelmében a magyar pénz- és hadügyet. Miért kí
vánjuk mi financzügyeinket magunk kezelni? Ha e részben nem volna törvénykönyvünkben ezer törvény; 
ha e részben nem rendelkeznének az 1848-ki törvények oly szabatosan; ha nem tudnók, hogy az adó meg-
ajánlási jog az alkotmányosság első betűje; ha a 12 évi elnyomatás mindezt elfeledtette volna velünk : 
azon pénzügyi kezelés után, melynek eredményeit t. barátunk Lónyay M. oly világosan tüntette elő, szó
val a 12 év alatt csinált harmadfél ezer milliónyi adósság s pazarlás elegendő ok volna arra, hogy ily ke
zekből, melyek egy egész birodalmat a banqueroute örvényének szélére vezettek, (Helyes!) saját pénzü
gyeinket átvennünk mulaszthatlan kötelességünk legyen, nehogy e terhek még jobban összehalmoztassa-
nak, sazelébb-utóbbbekövetkezendettroskadás alatt nemzetünk közvagyona s annyi milliónak verejtékkel 
szerzett tulajdona veszendőbe menjen. De mi ezen felül igen jól ismerjük törvényeinket; igen jól tudjuk, 
hogy adómegajánlási jog nélkül alkotmány nem létezik, igen jól tudjuk; hogy ezzel Európa legkisebb 
alkotmányos államai is bírnak, (Ugy van!) s még azt sem felejtettük el, hogy e jogunkat akkor is meg-
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tudtuk védeni, midőn az, az európaiíag mindenható Metternichkormány által 1822—23-ban, midőn az győ
zelmesen hordta körül fegyvereit Nápolyban és Piemontban, megtámadtatott, — s nem csak uj törvények 
által, de a rá következett idők tanúsága szerint tettleg is tudtuk biztosítani. (Helyes!) De nézzük csak, 
hogy állana az adó-ügy gyakorlatilag az octoberi s februáriusi rendelvények szerint, a már eddig fennál
lott magyar intézvényeinkkel szemközt. 

Ugyan mikép szedetnék be az oly adó, melyet nem a magyar országgyülésiajánl meg? A végrehajtó 
hatalom, fennt mint lennt, különösen a hatóságoknál felelős magyar kezek közt van. Ezekre akarják bizn1 

a beszedetést? az executiókat? . . . . Tehát igy a tisztviselők félig magyarok s igy alkotmányosak s fele
lősek félig németek s igy alkotmányellenesek legyenek? (Derültség!) Vagy meg akarják-e hagyni a financz-
tisztviselök seregét? s igy idegen tisztviselőket akarnak hagyni az általok is már alkotmányosnak hirde
tett hazában? Ezekre akarják bizni az adókivetést? s a kivetés igazságtalansága vagy hibái feletti pana
szok elintézését? Ez már a bíráskodásba vág, s itt megtámadtatik az igazságszolgáltatás elve, melyet máris 
magyar kezek közé tettek le. — Ezekre akarják bizni a végrehajtást? ez széles e világon a politikai ható
ságok körébe tartozik, s itt megtámadtatik a belpolitikai önkormányzat, melyet már magok is elismertek. 
(Ugy van! Helyes!) 

Igy támadtatnék meg az országnak még azon csekély közjogi állása is, melylyel ők az országot oly 
kegyelmesen megajándékozni akarják. Igy lenne az alkotmányosság hazánkban valóságos illusió, vagy ha 
tetszik, egy permanens ostromállapot. 

Ha pedig százados jogaink s a nemzet egyhangú követelésénél fogva visszaadatik az, mi sajátunk : 
az adómegajánlás teljes mértékben : ugyan mi feladata maradna fenn egy bécsi finanezministernek más 
mint a magyar országgyűlés által megajánlott adóösszegről, kiadások — s bevételekről német „Ausweis-" 
okát készíteni? (Igaz!) 

Igy a hadügyministerség is. — Tudjuk, hogy a magyar hadsereg kérdése, bár históriai fejleménye
inknél fogva teljes kifejlését nem is nyerte meg, de épen ugy tartozott a magyar országgyűléshez, mint bár
mely más be^érdés . Ide tartozott mindenekelőtt a katona-állitás, mint az alkotmányos létnek legelemibb 
része. Ezt akarnák nekünk megtagadni? De akkor megtagadnák magát az alkotmányosságot épen ugy, 
mint az adóügynél. — Megadnák ezt? De akkor mi fogná feltartóztatni azon természetes fejlődést, mely
nek utolsó zárköve maga a magyar hadügyministerség? (Helyes!) Vájjon azon országgyűlés, mely minden 
egyéb tárgyakkal jogilag foglalkozik, nem fog-e száz alkalmat találni, hogy az adót, hogy az ujonczállitást 
oly föltételekhez kösse, melyek a nemzetet vezessék ebbeli követeléseinek utolsó corolláriumához? Az 1830. or
szággyűlés sürgette a magyar tisztek alkalmazását; az 1836. és 1840. sürgette éselis érte az ujonczállitás szük
ségének kimutatását. Igy fejlődött tehát a magyar honvédelmi ügy is egész 1848-ig, midőn az betetőzését, a 
magyar hadügyministerséget kivívta. — Mi nyeretnék tehát az által ha a magyar hadügyministerség meg
tagadtatnék? Nyeretnék a nemzet s a fejedelem közt egy örökös ujjhuzás; megnyittatnék egy következmé
nyeiben be nem látható viszálkodás forrása; eleje vétetnék a közbizalom megalakulásának mindaddig, mig 
el nem jutna a nemzet az 1848-diki III. t. ez. általunk szent- és sérthetlennek tartott 6-ik szakaszához. 
Vannak igenis e kérdésnek is nehézségei. De ki állította azt valaha, hogy egy oly birodalomnak, milyen 
az austriai, végleges szervezése könnyű dolog? E kérdésnek nehézségei felett lebeg azonban a magyar 
hadsereg vitézsége és zászlóihoz való hűsége; (Helyes!) azt pedig csak senki nem fogja állítani, hogy a 
magyar hadsereg azért, mert magyar, kevésbbé vitéz; azért mert magyar kevésbbé hű leend alkotmányos 
királya zászlóihoz. (Helyes!) 

Igy állanak szerintem az 1848-diki törvények; igy jutottunk el a birodalmi kapcsolatra nézve a 
személyes unió elvéhez. Megkísértetett az ellenkező, (Jobb oldal : nem halljuk jöjjön közelebb! Elnök : Ha 
csöndesen lesznek lehet hallani! Mások : Halljuk!) megkísértetett a centralisatio legridegebb, legszigorúbb 
formái közt 12 éven keresztül; és mi lett következése? Elmondták előttem szólott képviselőtársaim, miként 
metszettek el a népben a kormány iránti bizalom gyökei, miként szegényittetett el az ország a képtelen
ségig terhes adózások alatt, idegenittetett el majdnem az összes nemzeti közvagyon,— miként halmoztatott 
fel a legmeddőbb czélokra közel harmadfélezer milliónyi statusadósság. Mily sebek ejtettek nemzetisé
günkön, miként elegendő volt magyarnak lenni, hogy valaki üldöztessék, vagy legalább is gyanusittassék, 
miként szorittaték ki lassankint nyelvünk nem csak a hivatalokból, de a legapróbb iskolákból is, miként 
tétetett semmivé személy- s vagyonbátorság, sőt tul ezeken, még a fejedelmi jogok miként bocsátattak 
áruba pillanatnyi érdekekért. — De nyomozzuk e következéseket még tovább. Felállíttatott a nagy Austria, 
az uj Austria eszményképe; az osztrák állambölcsek föltétlen urak lőnek ugy a Lajthán innen, mint túl, 
— s hová vitték a birodalmat? s vele lenyűgözött hazánkat? Mit eredményezett e csábképet üzö külpoli
tika, mit eredményezett hazánk autonómiájának elnyomása, magának Austriának külpolitikai állására, — 
magára a világ nyugalmára nézve? 

Midőn a múlt század elején a vallási és szabadságharezok — s a pragmatica sanctio behozatalával 
a német tartományok irányában consolidatiot nyertek a magyar viszonyok : az európai statusrendszerben 
hazánk is, bár szerény, de eléggé határozott helyet foglalt. 

Austria mint nagyhatalom csak ugy léphetett fel, összes erejével csak ugy rendelkezhetett, ha a 
magyar nemzet támogatására számithatott. (Ugy van!) 

Képv. ház napi. I. köt. v 
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1849-ben ez állás megváltozott. Austria tettleg megnyerte a hatalmat Magyarország összes ereje 
felett rendelkezhetni, s e pillanatban Austriának erösbnek, hatalmasabbnak kell vala lenni, az európai 
egyensúlyra nagyobb erővel hatni. . . . Hitték is ezt Bécsben, s mámorosan lebegett szemeik előtt a meg-
ifjadott, a megerősödött óriás, az uj Austria! A következés megmutatta, hogy mi e hitből eredett : —csak 
a csalódás volt — óriás! . . . 

Angolhon a múlt század elején, bár nyilt szövetségben a spanyol öröködési harczban Ausriával az 
örökké dicsőséges Rákóczy küzdelem s az austriai kormány közt őszinte, jószándéku intermediatiót foly
tatott. Az angol diplomatia 1848 9-ben közönyös volt irántunk s elnézte az orosz interventiót. Azonban, 
ha egészen közönyös volt is a küzdő nemzet sorsa s alkotmánya iránt, nem volt az orosz interventióra 
nézve, s ez ellenszenvét azonnal éreztette is a magyar menekültek kiadása tárgyában s később a keleti 
háborúban vége lön Austria irányában a szives egyetértésnek, s igy Austriának ezen, ha nem is legtermé' 
szetesebb, de legelnézöbb barátja meghűlt, visszavonult, kivált midőn látta, hogy az az idegen fegyverek
keli győzelem után a hóditó kérlelhetlen szerepét játszotta Magyarországban, 

Nem igy az angol nép, e nemes, e szabadságszerető nép. (Éljen!) Azon érzület, mely e népben min
den szabadsága, függetlenségeért küzdő néptársa irányában annyi rokonszenvben, annyi áldozatkészségben 
nyilatkozott, nyilatkozott 1848—49-ben irányunkban is. (Éljenzés!) 1849-ben még néhány hó, — s meg 
vagyok győződve, hogy e nép megerősödött s alakot nyert közvéleménye minisztériumát más politikára 
terelte volna. 

Tudva vannak t. képviselőtársaim előtt is ez élénk, e meleg részvétnek számtalan nyilatkozatai; 
tudva van, minő baráti karokkal fogadtattunk mi, ügyünk élő romjai, kik vendégszerető partjaira hánya-
tánk s én legalább, ki e sympathiáj oknak tanuja s részese voltam, ki közelről láttam mennyi szenvedő 
magyar kebel merített ezekből vigasztalást, legszentebb kötelességemnek tartom, itt nemzetem szine előtt 
a hála adóját leróni. (Közhelyeslés 1 Éljenzés!) 

Ugy áll ma a civilizatio haladásával az európai népcsalád köz ügye, hogy nincs nép , mely törekvé
seiben néptestvéreink morális támogatását nélkülözhesse, s azt hiszem, e részben ügyünk igazságától nép
testvéreink eddig nyilvánult sympathiájukat sem vonandják meg, nem különösen az angol nép. 

Az angol népnek legközelebbi — különösen a halhatatlan Canning ideje óta lefolyt múltját lapozva 
nyugodtan mondhatom el, hogy azon nép, mely a spanyol felszabadítására oly végtelen sokat áldozott, 
azon nép, mely a görögök mellett a navarini ütközetet előkészítette, mely a schvajczi alkotmányt 1847/8, 
ban a már megalakult európai coalitio veszélyeitől megóvta, mely az olasz szabadságnak is oly kiszámit-
hatlan szolgálatokat te t t ; azon angol nép, mely Canadát egy véres fölkelés elnyomása után a legszabadabb 
alkotmánynyal látja el, mely saját civilizált coloniáinak rendre alkotmányokat maga nyújt: törekvéseink 
melletti sympathiái sem fognak kiszáradni. Angolhon külpolitikája sem népének igazságszeretö s nemes 
érzületénél, sem anyagi érdekeinél fogva, — s e kettős szerencsés találkozásnak csak örvendhet a világ — 
más, mint szabadelvű nem lehet, bárhova látszassanak gravitálni a személyes hajlamok s a régi traditiók 
reminiscentiái, (Tetszés.) 

A magyar s olasz elnyomatásra fektetett kormányrendszer érezhetőbben nyilatkozott Francziaor-
szágra nézve. — A novarrai ütközetben nemcsak Piemont győzetett le, — az által Austria ura lett Olasz
országnak. Nem csak a bécsi congressusnak minden stipulatiói állottak vissza, — de tul ezeken Olaszor
szág fejedelmei s herczegei az előbbinél még nagyobb s érezhetőbb hatása alá kerültek Ausztriának. S igy 
a franczia befolyás Olaszhonban majdnem végkép megsemmisült. De ez állás nehézsége Francziaországra 
nézve leginkább Rómában nyilatkozott. 1849-ben franczia fegyverek vezették ide vissza a fejedelmet, és 
még is nem a franczia tanácsok voltak azok, melyek ott meghallgattattak. Az olasz-római nép sorsának 
Ausztria lön intézője. 

Francziaország O szentsége tanácsában mint fólellenség tekintetett. Nagy hatalom — mintFran-
cziaország ennél ferdébb állásba nem jöhetett, — s természetesen semmi sem éleszthette fel a százados 
franczia politika hagyományos emlékeit Olaszhonra nézve, a bécsi congressus müvei iránti gyűlöletet, a 
júliusi kormánynak Ausztria irányában szenvedett diplomaticus vereségei emlékeit, mint ama politika, 
melyet a magyar elnyomásával kezdődött uj aera Ausztriára nézve eredményezett. Meglett tehát a „manet 
alta mente repostum." (Helyes!) 

És Ausztria vaskövetkezetességgel űzte politikáját ugy Magyar- mint Olaszországban. 
E közben felmerült a keleti kérdés. T. képviselőtársaim ismerik ezt minden phasisaiban. Sebastopol 

elesett s reá megköttetett a párisi béke, s a békével a sainte alliance felbomlott. Oroszország elhagyta 
Ausztriát. Poroszország előbb közönyös lett iránta, utóbb más politikai irány felé indult. 

Ausztria maga maradt. A nyugoti szövetség pedig még szorosbban megalakult — s az olasz kérdés 
előtérbe vonult; Ausztria Magyarországot elnyomó s centralisáló statusférfiai ekkor követték el a legóriá-
sabb hibát. (Igaz! Ugy van!) A helyett, hogy a hires orosz ultimatissimum után szorosabban csatlakoztak 
volna a nyugati szövetséghez: a helyett hogy segédkezet nyújtottak volna annak az olasz kérdés megfej
téséhez, melyben magok is különösen érdekelve voltak ; a helyett hogy a csomó megoldásához minden 
ponton igyekeztek volna hozzájárulni: mereven ellenszegültek minden kísérletnek, mihelyt az alkotmá
nyos alakban mutatkozott, s talán még merevebb modorban folytatták az olasz politikát, mint azt a con-
gressusok epochája alatt a Metternich- kormány tette. Az elnyomott, a nagy Ausztriába olvasztott magyar 
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nemzet pedig nem emelhette fel szavát az olasz nép jogos, és igazságos követelései és az általunk mindég 
sympathiával kisért olasz nemzeti ügy mellett. 

Két évre a párisi békekötés után, a franczia hadsereg az ausztriai seregek által megszállott Piemont 
segítségére megjelent. Mindnyájan tudjuk, a mi erre következett; ütközet ütközet után veszet te l ; — 
Ausztria Lombardiával s olaszhoni befolyásával lett szegényebb, — s Ausztria népei pár száz millió sta-
tuskölcsönnel lettek megajándékozva. 

De más volt-e a politika, melyet a magyar alkotmány romjaira felállított bécsi kormány 1849 után 
Németországban folytatott ? 

A hires márt. 4-ki kremsieri alkotmány Németország kiegészítő részeire, az osztráknémet örökös 
tartományokban is felfüggesztetett, megcsonkíttatott s 1851. dec. 31-én végkép eltöröltetett, — elenyészett 
az ausztriai nyomás alatt az erfurti parliathent, és ezután egymásután következtek a bregenzi, a varsói ta
lálkozás, megköttetett a hires olmiitzi conventio Manteufel s Sclrwarzenberg között; Németországot 40 
ezernyi osztrák sereg lepte el, köztük — mert lebilincselve valánk — magyar csapatok is, s a hessen-casseli 
nép, — melynek akkori magaviselete előtt meghajolt minden alkotmányos ember, — leigáztatott , és 
Schleswig-Holsteín népszerű ügye a fegyveres megszállás s az ausztriai politika által megdöntetett. 

Csakhogy Poroszország sem feledé el e háttérbe szorítását, természetes állásának e leebszállitását; 
csakhogy e merész de roszul számított föllépésnek még sem lehetett következménye az, mit Bécsben ter
veztek: Poroszország jelen fejedelmének kormánya azon nemes politika által, melyet oly kitartással foly
tat, s melyet nemcsak a Spree és Élbe, de itt a Duna partjain is minden szabadságszerető kebel a legmele
gebb részvéttel kisér — vissza foglalta, sőt magasbra emelte előbbi állását, — Auszriának összes népeivel 
a német szövetségbe való belépése az európai, különösen a franczia diplomatia által megbiusittatott, — s 
ez volt egyetlen örömvirága a gyászoló magyar kebelnek, melyet e nehéz időkben a Gondviselés neki 
nyújtott. (Helyes!) 

I ly állapotokat idézett elő 1848-ki törvényeink s önállásunk megszüntetése, lenyügöztetésünk, 
elnyomatásunk, 

Mindezek mint tények fekszenek az európai diplomatia előtt. 
Ez első felszólalásunknál folyt discussiok — s az ezekben a lényegre uralkodó egyhangúságból 

pedig a világ látni fogja, hogy nemzeti törekvéseink épen ugy törvényesek s igazságosak, mint szabadel
vűek s haladásiak. 

Korunk ellenállhatatlan iránya az erkölcsi és anyagi haladás ; eszközül e czélra elvitázhatlanná 
vált már az alkotmányos szabadság. Voltak idők, midőn ez irányt az enyészet fenyegette, s a legnagyobb 
elmék s legnemesb keblek aggodalommal, kétkedéssel teltek el. A két legnagyobb próbán azonban az 
európai nép diadalmasan ment keresztül: az egyik volt a bécsi congressus utáni időszak; a másik a no -
varai s világosi s az 1851. dec. 2-ki napokat követő időszak. 

És mi, különösen ez utolsó válságnak szenvedő osztályosai, korunk nagy elvéhez, szabadságszere
tetünkhöz, haladási aspiratioinkhoz hivek maradtunk, egy pillanatra sem tántoríttatva el azon nemzeti fel
adattól, mely nekünk az európai emberiségügyére nézve e nehéz, e veszélyes ponton osztályrészül jutott — 
és Isten megáldja e nemzetet e hűségért, e kitartásért! (Helyes!) 

Ez uraim ! létezésünk jogczime, ez forrása a közvélemény támogatásának! 
Mi lenne itt közép Európában, s a nyugati civilisatió s a keleti élet érintkezési pontján, mi lenne 

itt ma is, ha a sz. István koronája alatt élő 14— 15 milliónyi nép az európai kívánalmak által ugy áthatva 
nem volna, ha kitartási jellemvonása mellett ez érzelemről biztosítást is nem nyújtana? 

Ausztriában 1848 óta sok megváltozott, — csak a külpolitikai irány maradt a régi, csak azon poli
tikához maradtak híven az uj államférfiak, mely az absolutismust, a legközelebbi szomszéd államoktól a 
legtávolabb esőkig a maga merevségében ügyekezett fenntartani, mely ellenséges indulattal kisérte az 
oláh-moldva, a szerb függetlenségi harczokat, ilyennel a görög nemzeti mozgalmat, s összetett kezekkel 
nézte a tengerre készülő franczia-angol-orosz expeditiót s a navarini ütközetet. 

E politika nem változott: s az az Európa, melynek szent tanai a világ minden részébe kihatnak, 
közönyösen nem nézheti keleti néptestvéreinek sorsát, s miután Ausztria nem teljesiti azon feladatát, 
mely közel szomszédságánál, mely saját anyagi érdekeinél fogva itt a keleten neki jutott, átvették e szere
pet a nyugoti hatalmak: Francziaország s Angolhon, s a keleti háború után Európa tapsai közt felállítta
tott a dunai fejedelemségek állama — Ausztria nélkül, sőt Ausztria ellenére, mely — habár kicsiny is — 
részben legalább teljesítse a feladatot, mit Ausztria teljesíteni elmulasztott. (Helyeslés; éljenzés!) 

Azt monda egy franczia statusférfiu: „ez a mi eszméink egy előretolt örállomása" — az eszme 
alatt a civilisatiót értette; mi magyarok ez uj államot, eszméink, elveink e testvérét, a velünk közös civili
satió ez uj bajnokát csak örömmel, rokonszenvvel üdvözölhetjük, s azon hiedelemben, hogy jogainkat s 
szomszédi érdekeinket tiszteletben tartandja, csak szerencsét kívánhatunk nemzeti fejlődéséhez. (Helyes!) 

Ezek lettek Magyarország elnyomásának eredményei Ausztria külpolitikai állására s a világ nyu
galmára nézve. Ily politika lett lehetséges, midőn Ausztria fejedelmével elhitették, hogy a magyar önállás 
megszüntetése Ausztria nagyságát vonandja maga után. 

Ausztria nagyságát álmodák és lett — sülyedés, Ausztria hatalom-terjeszkedését képzelek — s a 
56* 
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birodalom egyik legszebb tartománya elveszett. A nagyhatalmak tanácsában a túlsúly reményét ápolák, 
— s maguk maradtak. — Magyarország kibékülését hirdetek, és seregeiket naponkint növelik. 

A magyar dus földjének erejéből fmaneziáikat akarták rendezni, —- s készítenek egy bábeli zavart. 
(ügy van!) 

Erszényeinkből gazdagodni akartak, s elszegényiték magukat s velők együtt a magyart. 
Fog-e a fejedelem ezután is a tények e kérlelhetien nyilatkozata után ily statusférfiakra hallgatni? 
Miután 10—12 éven keresztül ily kecsegtetések, ily suttogások közt ringattatott volna, elvégre a 

történet folyamának hatalmánál fogva nekünk is nyilt alkalom szavunkat hallatni, nekünk, a nemzet kép
viselőinek, kiknek jogunk is, kötelességünk is az igazság s a nemzet aspiratióinak szavát hallatni; nekünk, 
kik e sokat szenvedett haza gyermekei vagyunk, kik mint egyesek is osztoztunk a nemzet fájdalmaiban és 
szenvedéseiben : meg fogunk-e hallgattatni mi, kik néhány röv i# óra alatt mondjuk el azt, minek a 12 év 
szomorú eredményeit kellene kitörleni; s nem fognak-e bennünket, midőn igy nyíltan s őszintén szólunk, de
magógoknak, javithatlan forradalmiaknak keresztelni: szenvedélyekkel, ábrándokkal, önzéssel vádolni? kik 
ezeréves sajátunkat védjük, (Helyes!) azok irányában, kik talán polgári erényeket követelnek maguknak, 
midőn a másé, a magyaré után ásítoznak? Kik a fejedelem személye körül számítva leshetik a pillanatok 
kedvezményeit, s minden egyes szavuk hatását hidegen mérlegezhetve, a fejedelem szivébe csöppenkint 
szivárogtathatják be a legkárosb ellenszenveket? 

De mi kötelességünkhöz híven elmondjuk, mit egy jobb jövő után sóvárgó szívünk sugall, s mit 
veszélyben forgó hazánk érdeke parancsol; elmondjuk e helyen, melyre a nemzet bizalma állított, és ha 
felszólalásunk sükertelen marad, a népek fölött őrködő Istenre s nemzetünk erkölcsi s hazafierényeire 
hivatkozunk. (Helyes!) 

Tanácskozásunk a múlt 12 évnek mindinkább kikerekülö képe. 
Indítványozott első felszólalásunk legyen a legközelebbi nemzet jövendőnek hirdetménye. — És ha 

nem lesz - legyen — politikai evangelioma, melynek apostola a nemzet minden egyes tagja — és ha igy 
lesz, hiszem nem messze az idő, midőn az ige testté válik. (Helyes! éljen!) 

Egyébiránt az előterjesztett indítványnak mind tartalmára, mind formájára nézve Deák Ferencz-
czel szavazok (Helyeslés; éljenzés). 

Kállay Ödön: A cótempláló lelket nemzeti sanyaruságunk közepette az örömnek egy neme lepi 
meg, ha végig tekint az emberiség jelenén, és ha a jelenből biztos következtetéseket húzva, mintegy előre 
látja a tagadhatatlan igazságnak győzelmét. Minden győzelme most már a szabadság elleneinek, a szabad
ságra vágyók s igaz megismeröinek győzelmes jövőjét hozza közelebb; nemde legyőzék az egyesültek a 
franczia classicus forradalmat, és nyertek? nem, ők vesztettek; mert az ott kifejlett eszmék szétterjedtek, 
mint magneticus folyam az egész civilisatiora képes világon. — 1849-ben mindenütt győzött a reactio; de 
csak azért, hogy a népek követeléseit felcsigázza, hogy erejüket edze, s most itt áll a népszabadság 
kívánalma mint egy kolossz, mely eltiprással fenyegeti az absolutismus ármánykodásait, és a szolgalelkü-
ek seregét; (Helyeslés.) s odajutot tunk már, hogy erős hatalmak szabadelvű népjogokat hirdetnek, s ural
kodásuk alapjául a nép szavazatát tekintik. Tudjuk, hogy publicisticai, philosophiai és természettani uta
kon oly munkálkodások történnek, melyek mint a jövőnek előmunkálatai a tudomány tárházába rakatnak, 
azért, hogy majdan a győzelem napján csak hozzá kellessék nyúlni a szabad népeknek, hogy a szabadság 
üdvét élvezzék, minek alphája akkor fog megkezdődni, midőn az uj tannak és erőfeszítéseknek sikerülend, 
uj társadalmi elveket alkalmazni, melyek nem az előítélet, s nem a minden elnyelni akaró önzés- és dölyf-
nek, hanem a keresztényi tiszta szeretetnek lesznek szüleményei. (Éljenzés.) 

Ezen mozgalmak között áll az osztrák birodalom, lassan haladva a végezel felé, mely nem más, 
mint az elkorhadás, — mit megakadályoztatni nehéz, s mit megakadályozni ugylátszik, nincsen szándok. 
Valóban e hatalomnak valami fatalismus által szerencsétlen rendeltetés ju tot t ; kevés a történelemben oly 
lap, mely az európai népek könyeit rajzolja, hol e hatalom ne ugy tűnjék fel, mint a szabadság ellensége, 
vagy mint a szabadság ellenzőjének pártolója. Olvassuk Németalföld történetét; a 30 esztendős harezot, a 
szerencsétlen Lengyelhon esetét; a spanyol charta végét, a laibachi és veronai congressusok határozata 
következtében történt beavatkozását; — mindenütt ugyanazt észlelhetjük. Csehország történelme hajme
resztő, a fehérhegyi csata után történteket alig akarja hinni az ember, mikép azok a kereszténység korában 
történhettek; s midőn ezeket olvassuk, nem csodálkozhatunk azon, hogy a persa király ellenségének, Róma 
imperatorának bőrét huzattá le. 

Ha Galiczia nemességének szerencsétlen történetét még fölemlítem, ugy hiszem eleget mondtam a 
rémtörténelemből. Hazam történetét, a 300 éves miserabile carment, e könyek tárházát, nem említem fel; 
a nemzet hősies tetteit, e nemzet energiáját bámuljam-e, vagy a hatalom dühét, mely ki nem fáradt annyi 
martyrokat teremteni. (Tetszés.) 

Gyözedelmében e hatalom a mérsékletességet nem ismerte. Velencze Murát Joachimban még a ko
ronát sem tisztelte, s I. Napóleon ellen erősen küzdött, s jutalma az leve, hogy azon hatalom által nyele
tett el, melylyel egy ügyet védelmezett, — s hogy az 1815-ki szerződések is csak akkor érvényesek, midőn 
azt Önzésük követeli. Krakó bekebelezése eléggé bizonyítja, vajmi átkos tanácsnokoknak kellett ott mű
ködni, hol ilyenek történhettek! 

Áttérek azon reményekre, melyeket talán az osztrák statusférfiak táplálnak. Ezek lehetnek: a né-
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metbirodalombai valahai suprematiora való törekvés; ugy látom, hogy Poroszország által, kinek érdeme, 
hogy az alkotmányos útról 1849 után se tért le, tülszárnyaltatott; köszönjék ezt azon merev politikának, 
melynek képviselői. A kelet és délkelet felé való aequisitiók i r án t—ugy látszik, hogy ez előmunkálatokat 
régebben kezdették, s innen magyarázható bizonyos panslavistieus mozgalomnak bátorítása, s időnkénti 
felhasználása, mivel minket is kellő rendben tartatni vélnek. De ugy látom, hogy 1849 óta ott is e részben 
sokan kiábrándultak, különben is oly rivalokkal van ott ügyök, kikről a némettel elmondhatjuk: „Wir 
sind dazu nicht gewaeksen!" Olaszország visszafoglalása, Paris elfoglalásával jár , s erről tovább beszélni 
szükségtelen. Mind ezeket azért hozom elő, mert óhajtom, ha az osztrák statusférfiak átlátnák, hogy oly 
történelemnél s hiu vágyak mellett mily sürgős a régi utróli eltérés. Minden hatalom, mely politikáját a 
népek czéljaitól elválasztá, mely a 19-ik század defecalt eszméivel daezol, csak felosztlaását sietteti. 

Nevetséges utopialis eszme, ennyi népeket, mint a mennyi a monarchiában van, egy absolut kalap 
alá erőszakolni. De még nevetségesebb azt hinni, hogy germanilázási viszketegök miatt, egy nemzet 
nemzetiségéről lemondjon. Igen, volt idő, midőn ilyesek történhettek. Németország sok szlávfaju népet fel
olvasztott; s Francziaország is mutat ilyetén példákat; de a jelen időben, midőn minden nemzet nemzetisé
gét büszkeségnek tartja, olyasról álmodozni őrültség. Hogy pedig szándékuk nem más, mutatja a lefolyt 
12 év, s hogy azzal egy időre felhagynak, sőt az ellenkezőt hirdetik, tanúsítják a Gleiehberechtigungféle 
bölcselkedéseik, miket 1848—49-ben túlságosan olvashattunk. 

Ugy látszik, hogy ezen útra az osztrák státusférfiak alig fognak mostanában valósággal térni, mert 
bíznak a népek hiszékenységében, gondolván, hogy valami alkotmányos czafrangokkal kielégíthetik a ei-
vilisatio kivánatát. Szerenesétlenségök azonban, hogy igen kevesen hisznek, mert a rováson különben is 
sok van. Mi pedig magyarok 300 esztendei tapasztaláson okulva, csak mosolygunk a betegek eről
ködésein. 

Mi játékul nem adjuk oda magunkat, hogy a jelen vészes helyzetből vérünkön s pénzünkön kievicz-
kélve, egy fényes reggel kiadott pátens nyomán újra az absolutismus körmei között találjuk magunkat, 
mint a birodalom népei az úgynevezett Gleiehberechtigungféle Verfassunggal, mint Németország népei a 
szabadságháboru befejezésével. Mi mind azon garantiákat követelj ük, miket a megcsalatott s annyiszor ki
játszott biztonságunk követelhet, s mi a Reichsrathba , mely szerkezeténél fogva kijátszásunkat magában 
hordozza, s hova, ha Amerika legszabadabb institutiojának kifolyása lenne is, nem mehetnénk árulás nél
kül, (Ugy van! Helyes!) mert az nemzetiségünk, s függetlenségünk veszélyeztetésével jár. Mondják, hogy 
kerületenkinti választás utján fogunk a Reichsrathba eröszakoltatni. Az szép választás lesz, alkalmasint 
ugy fog kinézni, mint 1848-ban a Stadionféle munkálkodások után a galicziai választásoknál történt, mi 
a képviselet carieaturája, gúnyja volt. 

Én nem hiszem, hogy vállalkozzék magyar, ki ezen meggyalázó állást elfogadná; de ha mindamel
lett mégis találkoznék, ki a Reichsrathbani elválasztást elfogadná, fussunk attól, mint bélpoklostól, s ves
sük meg, mint őseink a magyarkákat megvetették. (Helyes!) Azt követelni tovább, hogy ösalkotmányunk-
ból és 1848-diki dicsőséges vívmányainkból bárki commoditásaért és zsebének zavarbaléteért, mit mi ugy 
sem akartunk, egy hajszálig is engedjünk, — nevetséges. Geographiai helyzetünk az ujabb időkben javult; 
szabad népek közelednek határainkhoz. 

Európa diplomatiája tudja, hogy megsemmisíttetésünk nyugaton nagy bajokat fogna okozni, s ne
künk és a románoknak nagy merényletek elhárítására kellene szolgálnunk. 

Kérdem, ha a nemzetet akár német, akár az orosz nyelné el , hogy állana akkor Európa térképe? a 
Németország általi elnyeletés következményeit Buda városa t. képviselője bölcsen megfejtette, — ha az 
orosz által nyeletnénk el, akkor Novaja-zemlától egész a Dardanellákig egy hatalom támadna, mely nem 
hagyná a középtengeri uralmat a jelenlegi kezekben; hanem ázsiai birtokaival egyetemben ránehézkednék 
Anglia birtokainak gyöngyére. Én tehát nemzetem megsemmisülését még a solferinói csata előtt sem hit
tem, hol a csatát nem a hadsereg, hanem a Bach-rendszer vesztette el. (Helyeslés.) Fog-e Ausztria jogos 
követeléseinknek engedni, nem tudom, de a bölcseség s politikai belátás azt javasolná. Hanem azon jó 
uraktól, kik a népeknek elnyomására a systemak forgatásában oly fáradhatlanok, s kik a politikát Gencztöl 
tanulmányozták és a miniszterek legjelesebbikéül Metternichet tartják, kinek machiavellistikus elvei mel
lett, azon egy energicus tettét emlegetik, midőn a nagy férfiú, első Napóleon eldobott kalapját fel nem 
vette, ily politikai bölcseséget fel nem tehetek. Pedig, hogy ők, hozzájuk való ragaszkodás, támasz és pénz 
nélkül, a krimiai hadjárat alkalmával leleplezett politikájuk után Ítélve, czélt érjenek, alig hiszem. Megle
het azonban, hogy még láthatjuk azon csoportokat, melyeknek a ,,Szózat" éneklése valóságos tömjén volt, 
lehet hogy még egy provisoriummal fognak bennünket ellátni. De figyelmeztetem ezen urakat, kik a ma
gyar nemzetnek sírt ásni óhajtanak, hogy a sírt jó szélesre ássák, mert alkalmasint nem magunk fogunk 
beletemetkezni. 

Azon kérdés, mely közöttünk főrészben a különbséget alkotja, nem volt oly komoly fontosságú a 
tanácskozmány előtt, mint milyenné vált azon dilucidatio által, melyet Pest belvárosa tisztelt képvi
selője tön. 

A határozat hozatalához senki sem kötött oly eszméket, mik azokhoz köttettek, s most ott állunk, 
hogy elleneink oly okokat használhatnak fel, melyeket nem ők találtak ki, s melyeket mi felhasználháto
kul nem véltünk. Az országgyűlés kezdetével azt hittük, hogy a hatalom az országgyűlés összehívásának 
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modorában bizonyos politikai fogást rejt; mert őszinteségétől elvártuk volna, hogy nemcsak Magyaror
szág — hanem a magyar korona alatti minden Részek képviselőit meghivandja — s hogy készakarva kü
lön gyülekezetet Erdélynek nem rendelend; a szerb volt vajdaságot is csak azután egyesíté, midőn már 
minden különválási csínokból kifogyott. Mi volt. hát természetesebb, mint azt hinni, hogy ha a magyar or
szággyűlés fontos ügyekben lépéseket tett, mire nem is jogosult, azon hatalom, mely a sakkjátékot rendezi, 
s a bécsi permanens kamarilla e lépést ellenünk fordítandja s testvéreinknek azt mondhatja: lássátok, a 
magyarok suprematiát akarnak felettetek gyakorolni, s oly ügyekben nyilatkoztak nélkületek, mikhez 
ép oly szavatok van. 

Tenni pedig valamit kellett, részint azért, hogy kijelentsük ragaszkodásunkat ős alkotmányunkhoz, 
s 1848-ki vívmányainkhoz, részint, hogy őszintén testvéri érzületünket Horvátország, s az országban ben-
lakó nemzetiségek irányában nyilvánítsuk, és hogy ugy a monarchián belől, valamint az egész civilisált 
világnak tudomására juttassuk, miszerint mi a civilisatio igényeinek, és a szabadság eszméinek megfelelni 
és azokat testté alakítani óhajtjuk. (Közhelyeslés.) Polgártársainkat is meg kell nyugtatnunk, hogy vallás
különbségért senkit polgári jogoktól kizárni nem óhajtunk, hogy a még hátramaradott úrbéri állapotokat 
megszüntetni vágyunk, s itt — kitérve — meg kell jegyeznem, hogy e tárgynak kijelentése elkerülhetet
len legelső felszólalásunknál, mert azzal sok helyütt tapasztalt agitatiónak eleje vétetik, s e nyilatkozattal 
megmutattatik, hogy a földbirtokosság, nemcsak hogy nem sajnálja azt, mit önkényt odaengedett;, de ujak
kal is akarja szaporítani. 

Mindezek kijelentésének formája iránt a határozatot a legalkalmasabbnak vélem; mert ugy véleke
dem, hogy a törvénytelen hatalommal csak az egész korona képviseletének lehet joga magát közlekedésbe 
tenni; mert souverain levén, saját akaratát követheti; a korona részbeli képviselőinek pedig, a testvérek 
nélkül oly ügyekbe avatkozni jogtalanság lenne; azt hiszem, hogy ez csak óvatosság lenne, annyivalin-
kább, mert a lemondási okiratok tüzetes tárgyalása, csak az egész koronát képviselők által történhetik jo
gosan, csak akkor lehet meghatározni, hogy a sanctio pragmatieába foglalt felséges Habsburg-Lotharingi 
ház melyik tagja az, kivel viszonyainkról jogosan értekezhetünk. (Helyeslés.) Ez is gondolom, óvatossági 
politika. A személynek, kivel érintkezni akarunk, optima juris formai constatirozása elkerülhetetlen ugy 
diplomatiai, mint magánjogi ügyeknél. Mert nem hiszszük, hogy akadjon valaki, ki e tényben daczot ke
ressen, mert nem hiszszük, s nem hihetjük, hogy nemzetünk jövője egyátalában ez esetre nem alkalmazható 
illemi formáktól függjön; mert tudjuk, hogy a diplomatia okiratánál nemcsak az, mi benne foglaltatik, hanem 
a mód is, mely által az létrejő nagyfontosságú, s nem akarnék olyas hireket tényeknek venni, mik még nem azok. 

Mert őseink illemi modorai nem e modort látták-e czélszerübbnek? Ugyanis, II . Leopolddal, ki az 
1791-ki 3. tcz. értelmének eleget tett, mindaddig, míg a hitlevél nem tárgyaltatott , az ország csak levele
zésekbe lépett, nem pedig a törvényes királyhoz intéztetni szokott szokásos representatióval. Leopold és 
Ferencz József császár közt a különbséget pedig magyarázni nem kell. 

Mert a megyék általi felírásokból húzott argumentum nem áll, mivel a megyék nem népképviselet 
alapján vannak szerkesztve, hanem a helységek küldötteiből, s az egész privilegiált osztályból alakult 
ösgyülés által szabadon választottakból áll , (Nem áll! Zaj. Halljuk') anélkül, hogy a küldöttekre tekintet
tel lenni kötelezve lenne, s igy a bizottmány csak a megye surrogátumának s magistratualis személynek 
tekinthető. Mert hittük, hogy a hatalom, mely saját diplomatiai érintkezéseiben ép annyira óvatos, az óva
tosságot másnál is becsülni fogja. 

Ezek nyomán Pest belvárosa t. képviselőjének azon kijelentése, hogy „ha a hatalommal szóba nem 
állunk, nem cselekszünk a haza érdekében," csak akkor lenne némileg érv, hahogy a teljes országgyűlés 
az érintkezést, a már valóban alkotmányos térre lépett hatalommal mellőzné s én ugy gondolom, hogy ha 
semmi törvényes szokáshoz, hanem valami illemi szabályhoz ragaszkodunk akkor, midőn azt sem a szoros 
politika nem sürgeti, sem az a törvényre nem fektettetett : nem teszünk a hazának nagy szolgálatot. Nem 
osztozom azon kifejezésben sem, a lemondási okiratra nézve, hogy „ha érdekünk volna helyzetünket ujabb 
bonyodalmakkal nehezíteni"; ez argumentumot azt gondolom akkor lehet használnunk, ha a lemondás 
pertractáltatik; de meg kell jegyeznem, hogy abból, ha a lemondási okiratokat valaki szorosabban tárgyalja 
is, még távol van at tól , hogy bonyodalmakkal kívánná ez ügyet nehezíteni. — Én őszintén megvallom, 
helyzetünkben az ilyen praeoccupatiókat, s ez vagy amaz ideához ily ideáknak hozzáragasztását nem vélem 
czélszerűnek, de óvatosnak sem. 

Nem oszthatom azon tételt sem, melyet a határozat kötelezettségének tárgyalásakor Pest belvá
rosa t. képviselője alkalmaz, mondván : „hogy a jelenlegi hatalom ugy áll szemben velünk, mint egyik fél 
a másikkal, hasonló jogalapon megoszlott hatalommal/ 'hae tételben a jelenlegi hatalom értetik, mert mást 
nem is érthetni : ugy azt kell válaszolnom, miszerint a mi jogaink az emberiség s nemzetközi jogokon, tör
vényeken s szerződéseken alapulnak; míg a hataloméi csak reáruházottak lehetnek, hogy a jelenlegi ha
talomra e nemzet mi jogokat ruházott, erről tudomásom nincs, s igy e tételt sem érthetem. (Helyeslés.) 

Mondja tovább, hogy egy ballépés által könnyen fölgyujtathatnak a régi bajok s ezt különösen 
Horvátországra alkalmazza. Erre meg kell jegyeznem, hogy horvát testvéreink, kiket egyformán kívánunk 
testvéri szeretetünkben részesíteni, azért, hogy a törvénytelen hatalomhoz föl nem írunk nélkülök, nem 
magyarázhatják oda, hogy bajokat kívánunk ezáltal nekik eszközölni; söt inkább ebben jogaik elismerését 
és védelmezését láthatják. (Helyeslés.) 
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Több izben mondja szónoklatában Pest belvárosa t. képviselője, hogy ha ez vagy amaz nem törté
nik, egyezkedés sem történhetik; miután tudom, hogy az igen tisztelt képviselő ur jogainkból — mint 
mondja — semmit sem engedend, nem hihetem, hogy e szónak azon értelme legyen, mit alatta a magyar 
érteni szokott; de mint félreérthet öt , ha hogy a felírásnak többsége lenne, mit nem óhajtok, végleges tár
gyalás alkalmával kihagyatni óhajtom. '* ... ,w 

Pártolom Tisza Kálmán képviselő ur indítványát — ugy anyagi mint alaki tekintetben. (Helyeslés, 
éljenzés.) 

Széchenyi Béla gróf: (Zaj. Halljuk!) Tisztelt országos képviselők! Mindenek előtt is sajnálkozáso
mat kell kifejeznem a felett, hogy elejétől fogva nem mi tettük az első lépéseket; — mert ugy vagyok 
meggyőződve, hogy ha mi nyilatkozunk elébb, — nem tartott volna ausztriai császár Ő Felsége harang-
zúgás és ágyú dördülések közepette egy oly trónbeszédet; — mely bennünket bár nem illet s mit mi nem 
mint képviselők, de csak mint egyes egyének tudhatunk; de melyből újra kitűnik azon törekvés: egy kap
tafára verni a birodalom minden részét, azt egy bizonyos alkotmányos lével leöntve, -— s mely nem más, 
mint ujabbi felkarolása a birodalmi egység szerencsétlen eszméjének, — mely hogy mennyire kivihető, s 
hogy mennyire kárhozatos, — szomorú évek hosszú sorai bizonyítják. (Ugy van!) 

De mind ez megtörtént dolog, ezen már változtatni lehetetlen. 
Választóim bizalmát terjes mértékben bírván, az ö óhajukat tolmácsolom akkoron, midőn kinyilat

koztatom, hogy ők — s ez talán Magyar hon lakói túlnyomó többségénél is viszhangra t a l á l — nem egy 
erőszakos, minden rendet felbontó átmenetet, nem egy 1848-ki év polgárháborújának vérontásait, hanem 
egy békés átalakulást óhajtanak, — (Zaj) s mert ezt kívánják, nekünk szent kötelességünk, sarkalatos tör
vényeink csonkítása nélkül, a kiengesztelödés nagy munkáját illetőleg, megpróbálnunk minden lehetőt, 
hogyha majdan mégis kenyértörésre kellene jutni a dolognak lelkismeretünk azt sugalhassa, hogy azok 
oda fenn Bécsben, s nem mi szaggattuk szét szándékosan a százados kötelékeket, s hogy Európa előtt 
őket sújtsa azon vád, melylyel bennünket terhelni akartak. (Közhelyeslés.) 

Vagyonunkat, életünket koczkáztathatjuk, s feláldozhatjuk, s kiki az ebbeli felelősséget magára 
vállalhatja, de a haza egy szebb jövőjének biztosításával s megállapításával könnyelműen bánnunk nem 
szabad. 

A Gondviselés késő utódok sorsát a mi kezünkbe helyezé, miről felelőssekké leszünk téve egyko
ron; — ezt lelki szemeink előtt kell tartanunk szünetlenül. 

Ezen érzelmek, s ezen gondolkodásmód hatása alatt élvén, röviden kijelentem : hogy én, különösen 
t. hazánkfia Deák Ferencz indítványához csatlakozom. 

A mi a javaslat alakját illeti azt tehát feliratban óhajtom. — Ez már tanácskozmányunk mostani 
folyama alatt annyira megvittatott tárgygyá vált, hogy az a mellett felhozott indokokat újra felmelegíteni 
nem akarom. 

Ismétlésekbe vergődni nem óhajtván, kiváltkép a hazánkban lakó más vallásfelekezetek egyenjo
gúságra helyeztetéséről akarok még jelenleg, már előlegesen is némelyeket elősorolni (Halljuk!) — 
annyival inkább, mivel a javaslat ezen pontja még eddig alig volt megérintve. Indokolásaim, talán nem 
lesznek ujak, de annyival hamarább fogok törekedni átsikamlani azon, mi már csinált út. 

A sok lényeges kérdések egyike tagathatatlanul a zsidó-emancipatió. Közölök Magyarhon határain belől 
körülbelöl 400,000-en laknak, náluk intelligentia és pénz nagy mértékben található, melyek oly erők, mi
ket szem elöl hagyni bizonyára képtelenség volna. A pénz, uralkodója a világnak, s a pénzvásárok urai a 
zsidók. — Nincs oly nagyobbszerü pénzesvállalat, nincs oly financiális krisis, melyben ők ne volnának a 
főtényezök. 

Visszatekintve a zsidó népfaj történetének azon korszakára, midőn Titus légiói lerombolák Jerusa-
lem falait, elszórodtan, mindenki által üldöztetve, minden térről leszoríttatva, nem maradhatott nekik 
hátra egyéb, mint az üzérség mezején törtetni előre, — s ezen körből ki nem léphettek elébb mig az előre 
haladottabb nemzetek az e tekintetben elavult rögeszmék utolsó romjait is szét nem morzsolák. 

Részemről Magyarhon zsidóit szabad lábra állíttatva látni óhajtom, (Helyeslés) kívánom a toleran-
tiát a jog terén; mert alkotmányunk princípiumával nem látom megférhetönek azt,hogy bármely felekezet 
is politikai jogaink élvezetéből kizárva legyen, (Közhelyeslés) sőt azt hiszem, hogy bárkit is politikai 
jogától megfosztani morális gyilkolás. Ez még keresztényi elveinkkel is ellentétben áll, melyek a leglibe-
ralisabb alapokra helyezvék; és még magára a kereszténységre nézve is sokkal nagyobb veszélyt látok én 
azon épen nem keresztényies érzelmekben s tettekben, melyek egy igazságtalan üldözést pártfogolnak. 

Ezért már napjainkban minden érettebb nép a tolerantia magasztos elvét hordozza zászlaján. Te
kintsünk Angolhon vagy Belgium viszonyaira, nincs ott oly ága a tudomány, ipar, művészet, vagy keres
kedelem vállalatainak, melyben ne küzdenének zsidók az első sorban. 

Rég feladták ők azon eszmét, hogy bekövetkezend azon idő, midőn tömegesen fognak visszavándo
rolhatni Palaestinába; mindenesetre mint jó polgárok csendesen bevárandják azt, hasonlóan, mint mi keresz
tények is egy jobb életben bizunk; de azért még is érdekkel ragaszkodunk e földgömbhöz, melynek gö-
röndjeihez annyi édes-keserű emlék csatol. 

57* 
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„Vagy tán azért," igy szól Macaulay : „„Civil disabilities of the jews"" nevű iratában; „vagy tán 
azért zárattassék ki egy ember, s legyen kevesebbé alkalmas bármely hivatal viselésére, mert szakált hord, 
sonkát nem eszik, s mert a helyett, hogy vasárnap a templomban, szombaton a synagogában imádja mele
gebben istenét? Ezt nem érthetjük". 

Hajdanában Francziaország hugonottái Anglia segélyét hivtákfel, katholikus fejedelmeik ellen; 
Frankhon katholikusai pedig Spanyolhontól kértek segélyt egy hugonot király megdöntésére, s készek 
voltak hitükért hónuk legszentebb érdekeit koezkáztatni. S ma Francziaország protestánsai Porosz- vagy 
Angolhontól segélyt fognának-e kérni, hogy vallásukat praedominánssá tegyék? Bizonyára nem! S miért? 
Mert üldöztettek egykoron, s nem üldöztetnek most. 

Ugyan ez áll, t. képviselőház, a zsidókról is, legyen az vallási, legyen az politikai egyenjogúságot 
illető; mert csak nyomás szül ellenhatást. — Hol az ily akadályok elgördíttettek, megszűntek ők államot 
képezni államban. Látjuk, hogy civilizáltabb, miveltebb nemzetek zsidói, miként simulnak uj hazájok szo
kásaihoz. Ezt legjobban bizonyítják Amerika statistikai adatai, melyekből kitűnik, hogy az ott lakó Mózes 
utódainak csak nagyon csekély része foglalatoskodik pénzüzérséggel, mig a túlnyomó többség eke után 
keresi kenyerét. 

Állítsuk Magyarhon zsidóit a jogegyenlőség terére; s magyar zsidókká lesznek, épen annyira hor
dozván szivükön hónuk előrehaladtát, mint hazánknak bármely tiszta szittyavérű sarjadéka; hozzánk 
hasonlólag követelni fogják jogaink respectáltatását, sarkalatos törvényeink esonkitatlan elismerését. 

Ha eddigelé Hunnia irányában a magyar zsidók nem viseltettek gyermeki kegyelettel, ez azért tör
tént, mert mostoha anyaként bánt velők; mert elismert dolog az, hogy ha bármely faj vagy felekezet kifelé 
gravitál, legyen az bármely okoknál fogva is, — az mindig egy hitvány szűkkeblű belkormányzatnak 
gyümölcse. 

Midőn tehát a zsidóemancipatio ügyére a t. képviselőház figyelmét már előlegesen is vonni bátor 
valék, nem kegyelemesdés az, hanem egy igazságszülte követelés. 

Tegyünk félre elöitéletet, ellenszenvet, s keresztényi vallásunkkal össze nem férhető érzelmeket, s 
cselekedjük azt, mi ember s ember között csak méltányos és jogos ! S ha majdan megpillantandjuk azon 
kormányt, mely előtt az intolerantia hideg, sötéten huzamló fellegei szétoszlandanak: akkor fogjuk légin, 
kább teljes mértékben követni magasztos tanait annak, ki a szeretet dicső elveit hirdeté! 

Még egyet. Tekintetbe véve a birodalomban fennforgó bonyodalmakat, valamint azon izgatott álla
potot, mely Magyarhon kiegészítő részeiben is mutatkozik; tekintetbe véve még továbbá a Horvátország, 
ban mutatkozó pórmozgalmakat is, nagyon kívánatos volna, a fennálló vitatkozás végleges eldöntését 
siettetni; mert elvégre bár mi inkább, mint egy elkésett dolog, legyen aztán annak neve felirás, vagy hatá
rozat. (Éljenzés.) 

Sárközy József: Tisztelt ház! Gróf Széchenyi Béla képviselő társunk előttem bevégezvén szónok
latát, én, az ő atyja, boldog emlékezetű gr. Széchenyi István egyizben a pesti országgyűlésen elmondott 
anecdotájával kezdem meg beszédemet. Ugyanis, midőn ö azt akará bebizonyítani, hogy a bécsi kormány
nak nem jutot t osztalékul valami nagyobbszerü észtehetség, fölemlitó, hogy Vesselényi Miklós barátjának, 
ki a lajthántuli politikában határozott és erélyes roszakaratot s ügyes tapintatot szokott látni, -— azt 
monda, nézd barátom, abban a bokorban, a melyben te egy pár tüzes villogó szemet, veres kioltott nyel
vet, s az eltátott szájban éles fogakat látsz, ha közeledünk, azt fogod tapasztalni, hogy ott egy nagy fülek
kel ellátott, bárgyú állat, a türelemnek jelképe áll, — ón megvallom, magam is azt hittem, hogy gróf 
Széchenyi Istvánnak igaza van akkor, midőn a bécsi kormányt ily alakban kívánta ábrázolni; azonban 
mostanság a bokor felé tekintve, azt veszem észre, hogy ott egy heoyes orrú, bolyhos farkú állat, eltátott 
szájjal áll, s mint hajdan Aesopus meséjében várja, hogy a torkán akadt csontot valami irgalmas gólya 
rántsa ki, de mi, Istennek legyen hála, tanulván az osztrák, cseh és más nemzetiségek gólyáján, óvakodni 
fogunk a ravasz állatnak torkába bocsátni fejünket. (Derültség.) 

És valóban a legközelebbi időben meg is érezteté velünk a bécsi kormány ügyes ravaszságát, mert 
midőn ezelőtt 12 évvel, méltatlanul fölzaklatott, de nemesen és vitézül küzdő nemzetünk, két hatalmas 
császár seregei által legyőzetett; akkor megfosztattunk önállóságunktól, megfosztattunk alkotmányunktól 
s mint mélyen tisztelt képviselőtársunk Deák Ferencz monda, a korlátlan hatalom idegen rendszere neheze
dett reánk; — ily súlyos körülmények közt pörgött le egy hosszú évtizede századunknak, — és mégis 
mindenki tudá, mily viszonyban áll hazánk a tényleg uralkodó irányában : érezte mindenki, hogy mint 
legyőzött teljes joggal számithat bárhonnan jövő segélyre, mely őtet rablánczaiból fölszabadítsa. De ezen 
hosszú idő hosszas szenvedései között is megőrizte, mi egy életrevaló nemzetnek legfőbb kincse: erkölcsi 
önállását; élnem csüggedett és hitében nem ingadozott. — Megsokalván azonban a ravasz bécsi kormány a 
nemzetnek ezen őtet fenyegető hallgató hideg béketürését, az alkotmányosságnak egy kis halavány suga. 
rát forditá felénk, fölhívta a nemzetet, miszerint magát községileg rendezze. — Mi történt uraim? — 
a kormány kivánata kisebbségben maradt, a községrendezéssel felsültek; — mi azt hi t tük, győz
tünk ; — pedig ha kevesen is, találkoztak egyének, kik a kormány nézetét föltétlenül elfogadták s igy 
már megveté a kormány pártjának alapjait. 
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Későbben az idegen birodalmi tanácshoz alkalmazott egynéhány hazánkfiát, — mint tudjuk, ismét 
nem sükerült törekvése; az ott megjelenteknek nagyobb része ellenszegült a kormánypárti birodalmi taná
csosoknak; — mi ismét azt hittük, diadalmaskodtunk; pedig találkoztak Magerféle emberek, kikkel ismét 
a bécsi kormánypárt szaporodott. Ezt követte az esztergomi értekezlet, s miután itt az országgyűlés az 
1848 törvények alapján javasoltatott összehivatni, örültünk; pedig már itt kimondatott ugyanazon 1848-ki 
törvényeknek a legközelebbi országgyűlésem revisiója, mely alatt tagadhatatlanul némely jelenlevők fejé
ben megfordult az 1847-ki törvényekre való visszalépés, volt országbírói tanácskozmány is, mely ha meg 
nem késik, provisorius törvényeket hirdet k i ; a megyék rendezése félig meddig megengedtetett, jól szá
mítván a bécsi kormány a tisztujitásoknál bekövetkező pártoskodásokra, mely mint látszik, sok megyében 
sükeiuilt is. Ezután összejöttünk, az 1848-ki törvények alapján Budára hirdetett országgyűlésre Pesten, s 
kivívtuk, hogy habár ez Budán nyittatott is meg, Isten segedelméből Pesten folytattatik. Mennyi vívmá
nyok ezek! mennyi előhaladás! — És mi az eredmény ?! — Az, hogy elhagytuk erkölcsi semlegességi állá
sunkat, s a tényleges térre még sem léphettünk s most csüggünk a légben, mint Mabomed koporsója. Több 
megye óvakodva határozá el magát a rendezésre. Szabolcs volt az utolsó, mely a semlegességi tért oda-
hagyá, — s neki volt igaza. 

Mert ha minden megye visszavonul, mindaddig, mig az ország törvényes állása az 1848-ki törvé
nyek értelmében nem biztosíttatik, biztos lett volna a szabadulás és a nemzet nem szakad pártokra. (He
lyeslés; Zaj.) Vissza kell tehát lépnünk a jelen országgyűlésen azon térre, melyet elhagyánk, mi annyit 
tesz, hogy mi mindaddig, mig a nemzetgyűlés ki egészítve nem lesz, mindaddig mig az 1848-ki törvények 
életbe nem léptettetnek, semmi olyas cselekvényekbe, melyek ezen országgyűlést kiegészítő egyesitett 
Erdély s társországok törvényhozó egyesülését illethetnék, bocsátkozni nem fogunk. Ezt monda ki mélyen 
tisztelt képviselő társunk Deák Ferencz is az ö feliratában, mit én határozati alakban szeretnék átidomí
tani ; mert a fölirásra nézetem szerint csak a kiegészített országgyűlésnek lehetne hivatása. Megnyugszom 
tehát abban, mit t. képviselőtársunk Tisza Kálmán inditványzott, hogy az előttünk fekvő inditványnak 
nagyobb része fogadtassék el, határozati alakban. Szabad legyen azon kitételeket, melyek ebben túlkímé-
letesek megkeményíteni, vagy — mi jobb lenne, — kihagyni; szabad legyen némely történeti adaton ala
puló erőteljes kifejezésekről, jelen állásunkhoz alkalmaztatható következtetéseket kifejtenem. 

Részemről nem mondanám ki, hogy vessünk fátyolt az elmultakra, annál inkább nem , mert ugy-
látszik a föliráspártolók is velem egy nézetben voltak akkor, midőn a bécsi kormány ellenünk elkövetett 
bűneit ugy regestrálták; hogy ezt a leghatározottabban határozatot pártoló sem volna képes jobban előso
rolni. — Még csak azt tartom szükségesnek megemlíteni, hogy oly kormány irányában, mely minket mint
egy kiszámított módon, három századon át kővel hajigált, akkor midőn mi öt mindenkor kenyérrel hají
tottuk vissza, — melynek mi számtalanszor tartók balarezunkat csapásai elfogadására, miután jobb arezun-
kat megverdesé, s ez mind megjárta volna a béketűrésre tanító istenember parancsa szerint, smég ez iránt 
lehetnénk tán nagylelkűek,. — de hogy oly kormányhoz közeledjünk, mely honunk legjelesbjeit kiirtani 
törekedett, mely korlátlan hatalmát ugy akará velünk éreztetni, hogy minden században ember-áldozatból 
egy-egy hecatombét tárta, előidézvén legközelebb is a harmadik „triste decenniumot", mely 1848. october 
6-án a bécsiek által elkövetett kihágásnak évfordulási ünnepére engesztelő áldozatul legnemesebb, léghő-
sebb fiait honunknak a latrok gyalázatos halálával öleté meg, s az ördögi boszuállás hangján rivalgá: 
„Manibus Latourianis parentandum" — nem én, — ezen gyalázatos tettekre fátyolt vetni soha sem aka
rok, sőt minden tiszta honfikebeltől megvárom, hogy azon vérbiráktól, kik rokonérzelmű honfitársaink 
elitélésében részt vettek, utálattal forduljon el, — méltó büntetésüketa ki nem kerülhető Nemesisre bízván. 
(Ugy van!) 

Mit II. József császárról mélyen tisztelt képviselőtársunk Deák Ferencz említésbe hoz, hogy ő mind
amellett is, hogy életében még minden törvényellenes rendeleteit visszavonta, Magyarország törvényes 
királyának soha el nem ismertetett, sőt az 1790 iki törvény XXXIl-dik czikkelye szerint úgy törvényhozási 
és közigazgatási rendeleteit, mint szintén kiadott adomány leveleit, valamint privilégiumait is érvénytelenek
nek nyilvánította, tekintetbe vévén; — más következtetést nem vonhatok belőle, mint hogy ezen tényleges 
hatalomhoz, mely országunk törvényei ellen kiadott rendeleteit nemcsak hogy vissza nem vonta, sőt a mostani 
erőszakos adóbehajtásnál az absolut hatalmat mostanság is gyakorolja, mint alkotmányos nézetű polgára e 
honnak, felírással annyival kevésbbé közeledhetem, mert azon hipothesisen alapuló okoskodást, hogy ha mi 
közeledünk, ö is közeledik, ezen tettével már előre kettévágta ; mert szabad legyen az ó-szövetségböl itt egy 
hasonlatosságot felhozni, miszerint Jozsuénak, a zsidó nép vezérének csodatette mindaddig, mig az emberi
ség azt hitte, hogy a nap forog a földkörül, lehetőnek látszott; de midőn ezen hypothesist Gallileinek fölfede
zése, miszerint a föld forog a nap körül, tökéletesen megdöntötte — többé nem fogja hinni senki, valamint 
nem azt, hogy a legközelebbi események után a fönnálló hatalom hozzánk közeledjék. Némelyek azzal gon
dolták a határozat gyengéjét kiemelni, miszerint ha a fennálló hatalom önkénytesen nem enged, hol indítjuk 
meg a pert a kétoldalú szerződés teljesítésére? Igaz, én elismerem, hogy Ausztria eddig nagyhatalom volt, 
nem tudom, meddig lesz az; de van még nála egy nagyobb hatalom is, és én ezen nagyhatalom elébe kívánom 
öt idézni, mely nemcsak Ítéletet tud hozni, de ítéleteit szigorúan is tudja végrehajtani, mint ezt a legköze
lebbi események tanúsítják, és ezen nagyhatalom — a közvélemény. (Helyes!) 

Képv. ház napi. I. köt. 5 8 
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Közelebbről szólott tisztelt képviselőtársunk gr. Andrássy Gyula, két szép hasonlatosságot hozott 
fel remek beszédében ; — megengedi a t. ház, hogy ezen hasonlatosságokat fölhasználva, bővebben kiter-
jeszszem. Ő attól tart, hogy a bécsi kormány szép honunkat, mint hajdan Jónást a czethal elnyelni törek
szik, én azt hiszem, hogy ezen éhes czethal már egy izben elnyelé országunkat, de valamint az ó-szövetségi 
czethal Jónást sokáig gyomrában nem türheté, hanem kiveté azt, ugy minket is az ausztriai ezethal már a 
partra kivetett, holmi, mint hajdan Jónás a gonosz Ninive ellen, - - Austria ellenében hirdetjük jövendölé
sünket. Meglehet jövendőlésünk hamarább terjesül, mint Jónásé. — A mi, tisztelt képviselőtársunk polári-
tási hasonlatosságát illeti, miszerint itt a képviselőházban szűnjünk meg egymás iránt pólusok lenni: azt 
válaszolom, hogy a természettani szabályok szerint, ha az egyik pólus a másikkal egyesül, nem fejlik ki 
többé villanyosság, én a képviselőházat inkább szeretem hogy ö, mint két pólussal ellátott villanyosgép 
működik, s miután a bécsi kormány surlótányérunkat insolens módon pörgeti, a villanyos lánczot pedig, 
mely battériáinkhoz vezet, — különös vonzalma levén a lánczok irányában kezébe vette, a semleges és 
tényező pólusokkal egyszerre ütjük őket. (Derültség.) 

Még egyszer nyilvánítom, hogy a határozat mellett szavazok. (Éljenzés.) 
Elnök : Az ülés holnap folytattatni fog, és pedig mint tegnapelőtt elhatározók, a törvénykezési 

ügybeni tárgyalás végett kezdetét d. e. 9 % órakor veendi. 
Ezzel az ülés d. u. l3/4 órakor feloszlott. 
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XXVIII. 

ORSZÁGOS ÜLÉS 
1861. május 24-kén d. e. 9 x/% órakor. 

Elnök : Az ülés megnyittatik. A jegyzőkönyvet Tanárky jegyző úr fogja vezetni. A szolokat ugyan
azok jegyzendik föl, kik tegnap jegyzettek. Meg fog a tegnapi ülés jegyzökönyve hitelesíttetni. 

Ignjatovich Jakab jegyző felolvassa a tegnapi ülés jegyzökönyvét, melyre nézve észrevétel nem 
tétetik. 

Elnök : A jegyzőkönyv meghitelesittetik. — Szabadka sz. k. városa közönsége a megdicsőült nagy 
hazafi széki gróf Teleki László elhunyta fölötti gyászszertartásra vonatkozó jelentését, úgyszintén jegyző
könyvileg kijelentett részvét-nyilatkozatát szomorú tudomásul megküldi. A jelentés szerint Szabadkán f. 
hó 15-én tartatott meg a gyászszertartás. Ez fájdalmas részvéttel tudomásul vétetik. 

Zilahváros tanácsa és közönsége Bánffy Elek b. Kraszna- Zilah-kerületbeli országgyűlési képvise
lőnek megválasztatását — beadott kérvényében — megsemmisittetni kéri. Ez az állandó igazoló bizott
mánynak fog kiadatni. 

Következik most a napirendre, első pont •/. alatt kitűzött indítvány, melyet Tanárky jegyző úr fog 
fölolvasni. 

Tanárky Gedeon jegyző fölolvassa Tisza Kálmánnak a törvénykezés ideiglenes rendezésére vonat
kozó indítványát. 

Elnök : A szabályok szerint, indítványozó úr által az indítvány — a mennyiben szükségesnek vélné 
— bővebben kifejtendő lenne, s azután azon kérdés eldöntendő .* vájjon az indítvány tárgyalás alá vétes
sék-e vagy se ? (Közfelkiáltás : Elfogadjuk!) Miután ellenkező vélemény egyoldalrdl sem nyilvánul, azt 
hiszem, hogy a t. ház, az indítványt közakarattal tárgyalás alá veszi s el is fogadja. E szerint nem lenne 
más hátra, mint a 9 tagú bizottmány megválasztása, mely a betüsorozatos névjegyzék szerint talán mind
járt meg is történhetnék. Azonban bátor vagyok az indítványhoz még valamit hozzátenni, vagyis inkább 
a dolog oeconomiáját tekintve megemlíteni : hogy miután Zemplén- és Zalamegye, Temesvár és Pozsony 
sz. k. városok s talán más hatóságok is, kérvényeket adtak be, melyek a törvénykezés ideiglenes rendezé
sére vonatkoznak, nézetem szerint e kérvények mind összeszedendök, s a 9-es bizottmánynak kiadandók 
lennének. (Helyeslés.) 

Ha tehát a t. ház méltóztatik megnyugodni benne, a jegyző úr föl fogja a betüsorozatos névjegyzé
ket olvasni, és a szavazás meg fog kezdetni. 

Deák Ferencz : (Halljuk!) Egy észrevételt teszek s bátor vagyok azt a t. képviselők figyelmébe 
ajánlani. 

Vannak közöttünk többen, kik az országbírói tanácskozmányban is résztvettek. Azon munka, me
lyet az országbírói tanácskozmány készített, egyik anyaga lesz ezen új választmánynak, mely a rendezés 
fölött tanácskozik. 

Nem tartanám helyesnek, hogy ugyanazon tagok e választmányban is résztvegyenek, kik az ország
bírói értekezlet tanácskozásaiban is jelen valának és közreműködtek. Én is egyike voltam azoknak , s ugy 
hiszem senki sem fogja helyesnek találni, hogy itt valaki quasi maga munkáját mintegy superrevideálja. 
(Közhelyeslés.) 

A kilenezes bizottmány megválasztása végetti szavazás után : 
Elnök : A szavazás megtörténvén, a szavazó czédulákat délután 5 órakor a jegyző urakkal föl fog

juk bontani s megszámlálni, s holnap az eredményről jelentést teendek. — Következik már most a napi
renden levő tárgyalás folytatása. 

Bezerédy László : Nemzetek életében ritkán fordulnak elő oly epochalis momentumok, melyek for
duló pontját képezik politikai fejlődésünknek, s minél messzebb ható következményeket hordanak azok 
magokban a késő jövőre, annál nagyobb óvatosságot igénylenek a körülmények higgadt megfontolásában, 
az eljárás biztos meghatározásában. 

Ily epochalis momentumnak tartom én t. ház ! a jelen országgyűlést, mely után epedve várt száz-
ezerek óhajtása. 

Épen midőn alkotmányos életünk uj fejlődésnek, s e miatt nem oly biztos haladásnak indult azáltal, 
58* 
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hogy az alkotmány közjogi alapja szélesebbre lőn az idők kívánalmához képest áthelyezve, épen midőn uj 
politikai tényezők álltak elő az által, hogy az alkotmányos jogok gyakorlata egy szabadalmas néposztály
ról az egész nemzetre lett kiterjesztve : erőszakos megtámadás szétszaggatta azt, — s hosszú időre meg
szüntetve, tetszhalálba sülyedt. 

íme, fölébredt a tetszhalott s a helyett, hogy normális törvéayes állapotba lelné magát, az időköz
ben reá erőszakolt események által oly helyzetbe sodortotatik, mely a biztos kiindulást, a megszakított 
fonál felfogását majdnem lehetetlenné teszi. - -

Hazánk ezredéves életében, ily absolutismus járma alatt 18 hosszú év sorát soha át nem szenvedte. 
A midőn a múlt század végével alkotmánya 10 év alatt felfíiggesztetett, megmaradt némileg politikai éle
tének egy fötényezője, a megyei rendszer s ősi törvényei elvégre is vissza lőnek állítva. 

Máskép van ez most. A tetszhalálból, a lethargiából föleszmélve, nem találjuk ősi alkotmányunkat szá
munkra fenntartva, pótlásul annyi keserű szenvedésekért, hanem újszerű kísérlettel kináltatunk meg, mely
től idegenkedve fordul el a hazafi kebel, s keserű öntudattal készebb még a kiszenvedett absolutismus sanya-
rusáca alatt ujabban is meghajlani, mert ebben az erőszak sodorja el törvényeit, holott az uj octroyált al
kotmány mellett önmaga lenne kénytelen gyilkos kézzel halomra dönteni szent törvényeinek védfalait. 
(Ugy van!) 

Valóban szomorú helyeztetés t. ház, — midőn egy nemzet a hatalom ellenében, a süker reménye 
felett elcsüggedve, de hiven ragaszkodva törvényeihez — mint egyedüli támaszához, — komoly elszánt
sággal várja be azt, mi politikai életét, tevékenységét, befolyását megsemmisíti, mintsem hogy öntettével 
üssön sebet törvényein, mert ha valahol, bizonyára itt áll azon igazság : hogy csak az első lépés nehéz s 
mihelyt egyben meg van sértve a törvényesség eszméje, rés nyílik azon, ingadozó lesz az alap, s kiszabni 
a netovábbat nem álland többé hatalmunkban. 

És ez az, t. ház, mi a szomszédos tartományok, sőt — úgyszólván — az egész világ politikusai ál
tal oly gyakran félreismertetik, ez az , mi náluk kellő méltáuylatra soha nem talál, — nemzetünknek, azt 
merem állítani, egy fényes jellemvonása, — a törvényesség tisztelete, — a legitimitás eszméje, — ez az, 
mi elavult privilégiumok fogalmával összezavarva, ódonszerü régiségnek neveztetik; megfeledkezve, hogy 
csak ezen utón lehet a hazai institutiókat a kor igényeihez képest, biztos alapra fektetve, maradandó ered
ménynyel fejleszteni, a mint ezt az 1848-ki törvényeink szép sükerrel megkezdették, s mit a nemzetiségek 
jogegyenlőségének kellő méltánylásával, a valláskülönbségből eredhető jogkülönbségnek megszüntetésével 
tovább fejleszteni mi is feladásunknak ismerendünk. 

Ez az t. ház, mit az érintett politikusok elfogultságból, pillanatnyi haszon tekintetéből önmaguk 
előnyének világos sértésével fölfogni nem akarnak, hogy t. i. egy velők a közös fejedelem uralkodásánál 
fogva kapcsolatban levő országnak históriai jogalapra fektetett alkotmányos szabadsága épen nekik nyújt
hatja a legnagyobb biztosságot. 

Vagy talán nem látták be eléggé mindeddig, mily ingatag, mily ephemer az otroyrozott consti-
tutionális életnek egyoldalulag engedményezett diplomán nyugvó alapja, midőn a kétoldalú szerződésben 
gyökerezett, évszázados gyakorlattal szentesitett jogok is vakmerően széttépetnek, vagy talán el tudták fe
lejteni, hogy az 1848/9-ki vívmányok a kremziri országgyűlés erőszakos bezáratásával megsemmisíttettek, 
hogy az ezt követett 1849. mart. 4-ki ünnepélyesen kihirdetett, esküvel szentesitett, s a szabadság álhőse 
által kitalált constitutio előbb sirba szállott, mintsem tettleg életbe lépett volna. Mennyi kísérletek történ
tek, s dicsőítettek azóta az egész világ ámításával, a lenyügzött népek végkifosztásával — hány pátens 
váltotta fel egymást, — hány uj meg uj paragraphok miliárdja özönlött a népek úgynevezett boldogitá-
sára, s a törvény iránti tisztelet végmegsernmisitésével. S mi garantia van abban, hogy a törvény iránti 
tisztelet végmegingatására dicsőített f. é. február 26-ki Reichsdiplomát nem sodorja el a változó conjectu-
rák pusztító vihara ? — Mi garantia van aziránt, hogy ez nem egyébnek, mint egy ujabbszerü financiális 
kísérletnek fog használtatni, hogy rövid kinos élet után ez is szálljon alá övéi véghetetlen sorába. 

Már kérdem, ha Magyarország szintoly könnyűséggel, szintoly elasticus fogékonysággal beleillesz
tette volna magát az újból teremtett rendszerekbe, elhiszik-e szomszédaink, hogy a dicsőitett Reichsdip-
lom oly könnyen megszületett volna, hogy az általuk is annyira gyűlölt Bach-rendszer, melynek teremtője 
oly átkozatos könnyelműséggel űzte kárhozatos játékát, s kinek szelleme még most sem látszik egészen 
kiűzve vétkes működésének színhelyéből, — ha mondom e gyűlöletes rendszer nem épen nálunk talál le-
győzhetlen passiv renitentiára, hiszik-e, hogy az oly hamar sirba szállandott; s még is most elfogultságból 
azt követelik tőlünk, hogy önmagunk romboljuk le a históriai jogosság védbástyáját, mely könnyen bekö
vetkezhető események közt nekik nyújtana biztos menhelyet ; azt kívánják, hogy áldozatul hozzuk 
a jogérzet azon tiszta fogalmát, mely nekik is szövétnekül szolgáland alkotmányos életük megkezdésében, 
hogy megfeledkezzünk azon elvitázhatlan szent igazságról, hogy valamint azon kormány, mely szószegés
sel eljátszotta a népek bizalmát, azt többé visszanyerni nem képes : ugy azon népek, melyek önmaguk 
lettek hűtlenek törvényeikhez, azoknak védelmére többé nem számolhatnak. 

S ily óriási áldozat helyett mi nyujtatik pótlásul ? —- egy ingatag állás, egy kopár terra íncognita, 
egy experimentatio keserű kiábrándulása, hogy mi ennek hozzuk áldozatul vérrel szerzett — ezredéves 
küzdelmek közt megőrzött, — oly keserű szenvedésekkel, annyi hazafi-martyr vérével pecsételt alkotmá-
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nyunkat, vérré vált s biztos alapon nyugvó önkormányzatunkat. Már ebben Ítéljen köztünk, uraim, a mü
veit Európa közvéleménye. (Helyeslés.) 

Legyen szabad állitásom támogatására a külföld példáira is hivatkoznom : mig Francziaor szagban 
műveltség, haladás, geográfiai helyzet minden előnyei mellett engedményezett alkotmányok véres küz
delmek közepette halomra dőltek, Angliának a történelemből fejlesztett, a jogosság külső formáihoz vég-
legig oly mereven ragaszkodó törvényes állása, bár aristocratiai zománcza a kor szellemével sem látszott 
öszhangzásban — ellentállt az idők viszontagságának; — Svéczia, Norvégia, a constitutionalis szabadság 
szilárd ösvényén bizton haladnak a históriai jog fonalán : míg Spanyolhon nem talál megállapodást az oct-
royrozás ingatag politikájával. 

Tul az Óceánon az északamerikai államok kifejlesztették a szabadság eszméjét — békés haladásban, 
melynek érzetét örökségül nyerték az anyaországtól ; mig a déli tartományok, kiknél ez még nem volt 
vérrévált életszükség, rázkódtatásokat szenvednek a dictaturák változó crizisei alatt. 

S íme, midőn Magyarországban annyi keserű emlékek, annyi boszuért égbekiáltó véres áldozatok, 
annyi megszegett eskü,földúlt nyugalom mellett még is fönnáll még a törvényesség szent érzete, melylyel 
nem ujat követel, melylyel nem idegen érdekek rovására áll szembe, melylyel esak a trónnal kötött köl
csönös egyezkedés eredményét védi ; vájjon előnyös-e Európa közjogai szempontjából ezen állapot meg
szüntetése, annyi dúlt viszonyok, annyi újból támasztott követelések közepette előnyös-e a legitim törvé
nyesség uralmának megdöntése ; kivánatos-e reánézve szemben a keleti, az olasz kérdésekkel a stabilitás 
feláldozása, újból alakítandó s nem ismert horderejű viszonyok ellenében ? 

Hiszen, ha mi az uj státusjogi theoriát követve, a divatos praetensiók terére lépnénk ki, mi volna 
természetesebb, mi volna okszerűbb, mintha azt követelnök, hogy Austr ia , mely természeténél fogva ugy 
is ellentétben van az összes német egység eszméjével, felhagyván zsibbasztó negativ állásával, tegye át 
súlypontját Magyarországba, mit ez országnak nemcsak geographicus helyzete, nemcsak physikai terje
delme okszerűnek bizonyítanak, hanem már hajdanta vitéz Eugen herczeg, a monarchia megmentője, ké
sőbb G-encz, a reactio tollhöse, s Metternich politikájának esze, szelleme is tanácsoltak, jelenleg pedig a 
practicus angol, ki nem igen követi a eonjecturalis politika sikamlós terrénumát, mint Austriának politi
kailag valódi, — mert önérdekből — barátja, ismételve sürgetőleg ajánl. 

De mi megállunk a positiv törvényesség terén, s mégis epésen hozatik fel ellenünk, hogy Magyar
országban már megkezdődött a csendes forradalom a törvények határain belől; — minő képtelenség ! for
radalom a törvények mellett, s korlátain belől ; — felhozatik továbbá, hogy alkotmányunk nem felel meg 
a civilisatio kívánalmának, hogy az önzés, a szűkkeblűség bélyegét hordozza magán, — pedig megmutatta 
az eredmény, hogy minden mesterségesen erőszakolt Összeírások ellenére, ethnographicus térképek daczára, 
az oly széles bázisra fektetett választási törvény mellett, Magyarországban békés barátságos utón túlnyomó 
befolyást gyakorol a magyar elem, még nem magyarajku honfitársainknál is. 

Es mindaz, ki ez országnak régibb körülményeit szemügyre veszi, ki az 1848-diki törvények irá
nyát szándékosan félre nem isméid, kell hogy azon meggyőződésre jusson, miszerint azok Európa legsza
badabb institutiói niveaujára emelkednek, miszerint azokat a jogosság, a méltányosság, az emberiség tisz
telete lengi át, távol minden türelmetlenségtől, miszerint a castok megszüntetésében, az alkotmányos jogok 
terjesztésében még az ország határain kivül is az initiativát mindig az országgyűlés ragadta meg, s ha eb
ben annyira hátramaradt, annak oka nem ö benne, hanem az őt oly következetes álnoksággal zsibbasztó 
német kormány eljárásában keresendő, s hogy törvényeink e tekintetben is felülállnak a február 26-diki 
Reichsdiplom intézkedésein, mert azokban feltalálható a sajtószabadság, esküdtszéki eljárás, a széles bá
zisra tett közvetlen választás, önkormányzat, parlamentaris felelős kormány, mit emebben ez ideig nélkü
lözünk, s igy a diploma elfogadása ránk nézve még e tekintetben sem lenne előnyös. 

De nem volna előnyös állásunknak ujabb kapcsolattal! fölcserélése magukra a többi tartományok 
concret állapotára nézve sem ; ugyanis ha szemügyre veszszük a birodalmi tanács jelen összealakitását, ha 
figyelemmel kisérjük az első tanácskozás alatt kifejlődött irányt, a 127 tagú majoritást, nemde minden el
fogulatlan előtt tisztában fog lenni, hogy az , mely polyglot állásánál fogva már magában ingatag, egy 
uj, egy idegenszerű, egy valljuk meg, hatásteljes elemnek beleillesztése által tökéletesen tarthatlanná vál
nék, zsibbasztó volna eljárása, s oly sok, oly ellenkező érdekek kiegyenlítésére nem vezetne. 

De megengedve, hogy lehetne reájok nézve egy előnyösebb kapcsolatot kitalálni, kérdem minő jog, 
minő igazság, minő méltányosság mellett lehet követelni azt, hogy az egyik feláldozzon mindent, áldozza 
jogait, legszentebb törvényeit, függetlenségét, mikor ez áldozatért pótlásul nem nyerhet semmi egyebet, 
mint a pillanat sükereitöl föltételezett — az önkény szeszélyeitől függő, — s már eredeténél s alakításánál 
fogva tarthatlan puszta engedményt. 

Valamint tehát mi sem óhajtunk befolyást gyakorolni szomszédaink ügyeinek intézésénél, ugy vi-
szonlagosan méltán követelhetjük, hogy ők se avatkozzanak a mieinkbe, s legyenek valahára meggyőződve 
arról, hogy a német civilisatio előnyeit nem a majorizálás, nem a pressio fogja terjeszteni kelet felé, mire 
különben a 12 évi tapasztalás elég bő tanúságot adott. 

De ne aggodtassa őket azon bal fölfogás sem, hogy mi az 1848-ki törvények által irányukban uj 
vívmányokat nyertünk volna, nj igenis, hogy kormányunk Pestre tétetett át, hogy önkormányzati jogaink 
praecisebb formulatiót nyertek, a kormányférfiaknak már régi törvényeinkben ismeretes, de az uj pátens-
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ben óvatosan mellőzött felelőssége világosabban kifejeztetett. Már mennyire sérthetik ezek érdekeiket, 
mennyire ütközhetnek ezek jogaikba, felfogni annál kevésbbé tudom, mert mindazok, mik az uj Reichsrath 
casus reservatusai közé számittatnak, s mik nélkül az austriai status fennállhatása lehetetlennek monda
tik, csakugyan 1848. előtt is a magyar országgyűlés kizárólagos intézkedése alá tartoztak; ez ajánlotta fel 
az adót, mit önkénytesen emelni vagy változtatni hazaárulás vétke alatt tiltva volt; ez rendelkezett az or
szág többi jövedelemforrásairól, ez állított ujonczokat, s csak akkor, ha annak szüksége felől a körülmé
nyekhez képest meggyőződött, mit cognita necessitate 1830- és 1840-ben is gyakorlott , a háború s béke 
kérdéseit ez vitatta, mint ezt az 1790-i fölirat és azt követő leirat tanúsítják; kereskedelmi ügyeit tör
vényszerűn önmaga intézte, s ezekről a pragmatica sanctio megkötésénél egy szócskával sem mondott le, 
sőt saját jogának ismerte azt szakadatlanul teljes mértékben és gyakorolta is folytonosan. 

S mégis a personalis unió mellett 300 évig fennállott az austriai állam, hatalmasan, tekintélyesen, 
holott az einheitlich Österreich fölfedezése után bizony nem előnyös változásokon fejlődött át annak álla
pota s jelen helyzete, mely külfelé izolált, belülről elzilált, mind összeségében, mind egyes tagjaiban vég
legesen kimerült, nem igen tanúsítja az újból teremtett kapcsolat előnyeit, vagy mély politikai okszerűsé
gét. (Igaz!) 

Lemondani, uraim, igen is lehet törvényes jogokról, ha azt magasabb politikai szempontok, ha a 
haza megmentése kívánják; de a múlt felett transigálni, a biztos állást feladni, a midőn ebből másnak 
semmi előny, magunknak világos veszteség, nemzeti életünknek, politikai lételünknek megsemmisülése kö
vetkezik, ez uraim nem jogszerű, nem észszerű, hanem politikai gyávaság. (Helyes!) 

Kell tehát hogy újból s ismételve kimondjuk, hogy mi a Reichsrathban önakarattal soha és semmi
esetre részt nem veszünk, hogy mi az 1848-ki törvényeket alkudozás tárgyának sem ismerjük és csak 
olyan az ö érdekeiktől független — beleegyezésüktől soha nem föltételezett, semmi ujabb megerősítést 
nem igényelhető sarkalatos törvényeknek ismerjük, minők, hogy egyebet ne említsek, az 1723-ki pragma
tica sanctio, az 1790-ki inaugurale diploma, mihez, hogy a többi örökös tartományok beleegyezése a füg
getlen magyar király korlátozásával, valaha kívántatott volna, állítani csakugyan senki nem fogja. 

De bocsásson meg a t. ház, ha ezen, kétségbe senki által nem vont s általam az oly igen nagyszerű 
s mesteri ecsettel már jobban illustrált tömegből specifice kiválasztott tárgy felett egy kissé hosszabb ma
gyarázattal késtem; de hiszen, itt nem egyedül önmagunk előtt szólunk, tisztában állanak előttünk úgyis 
e tételek, de szólanunk kell egész Európa, az összes birodalom, a számnélküli Landtagok irányában, mert 
oly sok, oly ferde okoskodások hozatnak föl ellenünkben, oly vakmerő praetensiók támasztatnak rová
sunkra, hogy fölösleges épen nem lehet újból is kifejleszteni azt, miszerint nincs jog, nincs kötelesség, melv 
tőlünk politikai függetlenségünk föláldozását követelhetné, miszerint az unum és indivisibile impérium 
nem másra érthető, mint azt igen tisztelt képviselőtársunk Deák Ferencz oly fényesen kifejtette, mint an
nak a család közt a birtoklás tekintetéből föl nem oszthatására, nem pedig ugy, mint az a Wessenberg-
féle Staats-Schrift, ferde magyarázattal értelmezni igyekszik. 

Ám említsék ellenünkben, hogy a pogány ellen e hazában is harczokat vívott a német, hogy neki is 
ezeréi vesztek el a csatában, hogy Budavár visszaszerzésében ö is segédkezeket nyújtott; de ne felejtsék el, 
hogy akkor a midőn ezt tette,volt a miért ezt tette, t. i. önmaga biztossága, melyet akkor is csakugyan a 
kereszténység védbástyája, a magyar volt képes nyújtani neki, ne feledjék el , hogy Svéczia bajnokai küz
döttek ki Némethon részére a westphaliai béke szerencsés megkötését, hogy Olaszhon, Mailand és Róma hős 
fiai, hogy Spanyolhon bajnokai velők együtt vívtak;e harczban. Vájjon tehát ezekre is állanak az ellenünk 
támasztott consequentiák, ezek is kívánhatnának oly áldozatokat, minők tőlünk követeltetnek? 

Arra tehát, hogy mi s csak egyedül mi hozzunk áldozatot, hogy az ő látszólagos előnyei csak egye
dül a mi rovásunkra eszközöltessenek, csakugyan okot nem láthatok, annál kevésbbé pedig, mivel ez ország 
a kölcsönös méltányosságnál fogva eddig is járul t a birodalom, — az uralkodóház fönnállására megkíván
tató föltételek teljesítéséhez, s azt a jövőre is azon mértékben megtagadni bizonyára soha nem fogja. 

Mindezek után tehát mélyen tisztelt Deák Ferencz indítványát egész kiterjedésében magamóvá te
vén, kívánom, hogy mindazok, mik abban foglaltatnak s csak is azok, mik közjogi állapotunkat érintik, 
abba beletétessenek, s minden olyanok, mik benső viszonyaink, további törvényhozásunk utján leendő 
elintézését érdeklik, mellőztessenek, mert ezeknek mellékes fölemlitését üdvös hatásúnak s czélszerünek 
nem tartom, sőt szükségesnek látom, hogy bárminő tárgyalását tüstént kövesse a süker, a végelintézés. 
(Helyeslés.) Kívánom, hogy német ellenségeink által ellenünk szórt ennyi gyanúsításokkal szemben, annyi 
ármány s roszakarat mellett ezek a tényleg uralkodó Ferencz József Ő Felségének mondassanak el fólirásban, 
ki midőn örökös tartományainak az alkotmányos diplomát kiadta, azt a vele szerződésben álló nem örökös 
Magyarországra is kiterjeszteni akarja, kire ugylátszik, ezen tartományok gyűlései hálás elismeréséül Ma
gyarország "ellenében hatást kívánnak gyakorolni, hogy az reá őseitől csak ily föltétel mellett szállhatott 
alkotmányos ország sarkalatos jogainak visszaállítását törvényes plausibilitás formája alatt továbbra is 
megtagadhassa. (Éljenzés.) 

Jókai Mór: Mélyen tisztelt képviselőház! Bocsássanak meg nekem tisztelt képviselőtársaim, ha én, 
ki minden tekintetben ujoncz vagyok e téren, a helyett, hogy mint hozzám legillendöbb szerep volna, vé
gig hallgatnám azok beszédeit, kiket hosszas tapasztalat és államférfiúi bölcseség följogosított arra, hogy 
a nemzet vezéreinek ismertessenek el, s három szóval elmondható szavazatomat nagy szerényen azokéhoz 
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csatolnám, a kiket követnem meggyőződésem parancsol ,— a helyett önök figyelmét veszem igénybe, 
szavazatom indokolása végett. (Halljuk!) Azonban annyi felelet-terhét vállaltuk magunkra, midőn e he
lyen megjelentünk, hogy éreznünk kell, miszerint kötelességünkké van téve, mindazt mit kimondtunk, in
dokolni a nemzet és az európai közvélemény előtt. 

Minden szó a tettek súlyával ér fel i t t , és most, s bizonyára mindenkinek ugy kell meggyőződve 
lenni, hogy a mit most kimondok, azt a szót nem csupán mondtam, hanem azt a szót cselekedtem is. 
(Helyes!) 

Annyival inkább kötelességemmé súlyosul szavazatom indokolása, minthogy véleményem egy oly 
szeretve bámult férfiú véleményétől tér el, kit hazánkban a köztisztelet dicsfénye fog körül , kit a külföld 
nemzetünk első bölcsének ismer, s kihez én csak a fiúi tisztelet érzetével közelithetek (Éljenzés.), kinek köré
ben találom csoportosulva legjobb barátimat, elvrokonaimat, kikkel megszoktam mindig egy sorban, egy 
ügyért küzdeni, s kiknek hazafiuságáról, szivéről, eszéről, bátorságáról magamnak kell tanúbizonyságot 
tennem, (Helyes!) — és a midőn e véleménykülönbség nem a mindnyájunkkal közös alapelvekből, hanem 
egy külsőségnek látszó formaságból ered. 

Beszédem csupán védelem és nem támadás. 
Védnem kell nézeteinket három vád ellenében. 
1-sö az, mintha nem léteznék elég nagy ok a véleménykülönbségre. 
2-dik az, mintha e véleménykülönbség nem volna lényeges. 
3-dik az, mintha e véleménykülönbség veszélyeztetné a hazát. 
Mindezek el voltak mondva, s nekünk kötelességünk meggyőződésünkről bebizonyítani, hogy az 

nem kitünési vágy, nem pártoskodási viszketeg, és nem meggondolatlan szeleskedés, hanem valóságos ne
héz meggyőződés, minőket álmatlan éjszakák hánykodásai érlelnek meg egy magával számot vetett férfi-
szivben. (Igaz!) 

Mindazok, miket szeretve tisztelt nagy hazánkfia remek müvében megirt, tökéletesen vannak írva, 
s azokat aláírni nrindenkor kész vagyok. 

Csupán abban nem érthetek egyet, hogy az államokirat most és igy felküldessék osztrák császár 
0 Felségéhez. 

Távol legyen tőlem az uralkodó személyét tiszteletlenül érinteni; nekem, az alkotmányos monar
chiák felöli fogalmam szerint, ha Hunyady Mátyásokat és Nagy Lajosokat nem láthatok a trónon, a többi 
mind egyformán jó (Derültség.) s nem szomoritom szivemet azzal, hogy ü Felsége Ferencz József idejében 
Ö Felsége V. Ferdinánd után keseregjek. 

De lehetetlennek tartom, hogy a magyar nemzet közelíthessen fejedelme személyéhez akkor, midőn 
azt egy idegen ország minisztériuma veszi körül , és a midőn saját alkotmányos kormányunk helyett az áll 
utunkban. Felvonó hid mindkettő, csakhogy az utóbbi leeresztve, az előbbi felvonva a közeledő előtt. 

Roszúl fejezem ki magamat, midőn azt mondám, „egy idegen ország ministeriuma"; azt kellé mon
danom: egy „nem létező ország" minisztériuma (Derültség.); egy olyan országé, melynek létele eddigelé 
azon kivihetlen theoriák közé tartozik, a mikkeli foglalkozás még több pénzébe kerül az osztrák császár
nak, mint került egykori elődének Rudolfnak egy hasonló cbimaera: az alchymia; pedig akkor épen ugy 
hitték Európa bölcsei, hogy minden érczből lehet aranyat csinálni, mint hitték később, hogy minden nem
zetből lehet csinálni osztrákot. (Derültség.) 

Ez a szó „osztrák összállam" chimaera. Nem ország az, melynek nincsenek hazafiai. (Igaz! helyes!) 
Vannak Austriában cseh, lengyel, német patrióták, valamint magyar honfiak, de e szó „osztrák patrióta" 
még nem talált képviselőjére, (ügy van! Helyes !) 

Vannak Austriának dicsvágyő hadvezérei, vannak úrkodni szerető miniszterei, vannak speculáló 
üzérei, van állására féltékeny hivatalnokserege, vannak véleményükkel alkalmazkodó hirlapirói, de pa
triótái nincsenek. (Tetszés.) Mi az e fogalomnak „patrióta" megfelelő criterium ? Az áldozatkészség. 
(Helyes!) 

Bebizonyította a háború, bebizonyította a béke, hogy e szót „áldozatkészség" az összállam párthívei 
nem ismerik; példák sorozata igazolja azt; elkezdve az Eynatten-pertöl egész addig a tényig, a midőn a 
valuta-kérdésben az üzér-világ egy fél percent törlesztésig nem állt rá a kormány javaslatára. (Ugy van!) 

E szóért összállam csak azok lelkesednek, kik abból hasznot húzni, nem kik annak áldozatot hozni 
akarnak (Helyes!) 

Ily nemzettelen állam kormánya iránt nekem semmi bizalmam nem lehet. S ha e bizalmatlanságom 
egész a félelemig megj^ azon félelemig, mely minden összeköttetéstől elriaszt, azt igen erős okokkal tudom 
bizonyítani. (Halljuk!) 

Mellőzöm mindazt, a mi hibát, visszaélést Austria kormánya az elmúlt tizenkét év alatt a belügy 
az igazságszolgáltatás, a kereskedelem és pénzügyek gyökeres megrontására elkövetett; hosszú sorozata 
van azoknak s ha elöszámlálásukhoz nem fogok, ezt annak bizonyítására is teszem, hogy nem akarok 
izgatni, nem hajhászom a tapsokat, a miket e thema fölött gazdagon lehetne aratni. 

De nem hallgathatom el, hogy az osztrák kormány politikája, melyet a külföldre gyakorol, a biro
dalom minden népének, de különösen a magyarnak romlására szolgál. 
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Máskor is történt már az a magyarral, hogy uralkodói politikája miatt vérét és vagyonát feláldozd, 
de nem áldozá fel reputatióját! (Helyes!) 

A mig fejedelmek és fejedelmek között voltak a harezok, kihevertünk minden vereséget, de most 
eszmék küzdenek eszmék ellen, és itt lehetetlen bekötött szemmel mennünk a csatatérre. (Helyes!) 

Austria mind a négy szögletén égető kérdések izzanak a hamu alat t ; ez égető kérdések neve „nem
zeti szabadság." Ezek ellenében Austria kormánya mindenütt a merev absolutismus, a rideg elnyomás 
elveit képviseli. Romában épen ugy, mint Németországban, Lengyelországban épen ugy, mint a keleti nép
fajok ellenében. 

A magyar nemzet sokszor és nagyokat bukott már, mindannyiszor föltámadt, megerősödött; mert 
szüksége volt a világszellemnek egy nemzetre, mely elöharczosa legyen minden szép, és nagy koreszmének 
s melynél megmaradjon magva azon nemes erényeknek, a mik a világot fenntartják (Tetszés). Ugyan-e 
szerepet várja tőlünk a világ most inkább mint valaha, s választ kér tőlünk. 

Meglehet, hogy ha mi most kimondjuk, miszerint az osztrák külpolitika elnyomó tendentiáit nem 
oszthatjuk, egy időre keserű napokat szereztünk hazánknak; de ha mi megrettenünk a legközelebb álló 
veszélytől, akkor útjába állunk nagyobb veszélynek, akkor ellenségeivé leszünk olyan eszméknek, a mik 
bennünk zászlóvivőjükre vártak s a mik azon esetben, ha ellenük fordulunk, el fognak bennünket tiporni; 
(Közhelyeslés!) és elveszünk akkor nem mint martyrok, de mint gonosztevők, kik miután saját szabadsá
gukon öngyilkolást követtek el, más szabad népek leigázására emelték elátkozott kezeiket; és akkor még 
csak szánni sem fog bennünket senki, hanem azt mondják felölünk : ime egy népnek sírhalma ez, mely elvér
zett olyan elvek ellen küzdve, a miket imádott, — s olyan elveket védve, a miket detestált. (Igaz! 
Ugy van!) 

A kérdés ez : sikerül-e Austriának ez elitélt külpolitikája számára megnyerni Magyarország részvé 
tét? ezért vennék szívesen tőlünk,ha az összeköttetést velük megkezdenök, bármilyen erős modorban; csak 
összeköttetés lenne az. 

És ez a legelső és legerősebb ok, mely nekünk tiltja, hogy a mig saját alkotmányos felelős kor
mányunk nincsen, mi semmi felelősséget az osztrák kormány tetteiért magunkra ne vállaljunk, ez az ok, 
a miért én a feliratot nem pártolhatom. (Helyeslés). 

Második ok a fölirat lehetienségére Erdély követeinek jelen nem léte. 
Ugyanaz felel meg az ellenünk vetett vád második részére, ugy mint arra, hogy a fennforgó véle 

ménykülönbség csak a forma és nem a lényeg kérdése. 
Arról van szó, hogy mi államokiratot szerkeszszünk, s az emberileg legmagasabb helyre föl-

küldjük. 
Lehet-e ily okiratot szerkesztenünk Erdély követei nélkül? 
Erdély panaszai nem csupán azok, a mik a mieink, higyjék el uraim, hogy Erdélynek oly rendkí

vüli szenvedései vannak, a mikről köztünk legtöbbeknek még csak tudomásuk sincsen, s merész mun
kába kapna, a ki azt kisértené meg, hogy Erdély nevében szóljon annak távolléte alatt. (Zajos helyeslés). 

Magyarországnak egy olyan részéről van szó, melynek azon kettős küzdelmen kívül, mely minket 
foglalkoztat tudniillik, saját önállásunk, vagy az Austriába olvadás küzdelme, még egy harmadik is jutott, 
a birodalmon kívül szakadásé. 

Azon Erdélyről van szó, melyről egy hivatalosan felszolitott osztrák testület azt véleményezte a 
bécsi minisztériumnak, hogy elébb mint Velenezét az olasznak, Erdélyt kell eladni a török szultánnak! 

Azon Erdélyről van szó, a honnan a magyar annyiszor kivívta törvényes szabadságát és a mely 
most annyi tartozás fejében tőlünk visszafizetést vár. (Helyeslés; tetszés.) 

Higyje el a magyar nemzet, hogy ha mi most elbocsátjuk Erdély kezét kezünkből, az oly messze 
fog tőlünk esni, a honnan öt többé soha fel nem emelhetjük. 

Együtt roskadhatunk össze vele, együtt temethetnek el bennünket; de egyikünknek élni, beszélni 
küzdeni a másik nélkül nem szabad! (Helyeslés, éljenzés, zaj). 

Azért én igei is lényeges kérdésnek találom azt, hogy a magyar nemzet felírjon fejedelméhez, Er
délytől elváltán, vagy határozatba tegye, hogy addig, a mig e társország tőlünk erőszakosan eltépetik 
mi némák marabunk, hogy addig, a mig egyik kezüi.k le van kötve, a másikkal mozdulnunk nem lehet. 

Harmadik és legsúlyosabb vád, mely elleu védnem kell nézeteinket, az, hogy mi e határozatunk 
által veszélyt hozunk a hazára, Veszélyt, mert szívtelenségét követünk el a fejedelem iránt, mert Eu
rópa közvéleményét magunk ellen fordítjuk, és mert sok elintézni valót hagyunk teljesítetlen az 
országban. 

Mi a határozat által nem tudatunk egyebet a fejedelemmel, mint azt, hogy törvényeinkhez, mik 
ránézve is törvények, ragaszkodunk; s ha mostani kormánya a többi tartományokat végveszélybe vinné, 
mi legalább azt az egyet meg akarj uk a számára menteni. 

Hogy mit kell nekünk megadniok? azt az illető helyen nagyon jól tudják, mert hiszen ők vettek 
el tőlünk mindent, ők bizonyosan jobban tudják azt, hogy mivel tartoznak nekünk? mint mi magunk. 
(Helyeslés). 
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Mi azt mondjuk, hogy várni akarunk s hiszszük, hogy jogos várakozásainknak igazság fog szolgál
tatni. Mi nem csörömpölünk lánczainkkal, nem zörgetjük a ránk zárt ajtót, hanem azt mondjuk, hogy 
elvárjuk,, mig fogságunk ideje letelik. 

Miután elismerjük azt, hogy alkudozásról nincs szó; csak két esetet tehetünk föl : vagy meg akar 
adni a fejedelem mindent, vagy nem akar megadni semmit, mert e kettő közt közeledési pont nincs. (He. 
lyes!) Az első esetben, a sürgetés által megaláztuk a fejedelmet, a másodikban megaláztuk a nemzete^-
(Zajos helyeslés; taps); s a megaláztatás az, a mit bárki is legkésőbbre tud elfeledni. (Helyes!) 

Mi nem foglaltunk forradalmi állást, mi nem apelláltunk a népre; ha a fejedelem kormánya fogja 
•azt tenni, akkor legyen közöttünk biró az Isten és a nép,s ha a sors még ki akarja önteni Austria kormány 
férfiainak fejére azt a keserű tapasztalást is, hogy saját kivánatukra tudják meg, mi véleményben van irán
tuk a magyarországi minden ajku népek tömege? ezt a súlyos büntetést nekem nem szándékom róluk 
elháritani. (Helyeslés). 

Második tekintet, melylyel a fölirat opportunitása támogatva van, az, hogy Európa várja tőlünk e 
nyilatkozatot. 

Európa, a mi szabadelvű politikánk programmját határozatunkból is épen ugy megtudandja, mint 
a feliratból; mert nem tartom valószínűnek, hogy a bécsi kormány „e" föliratot diplomatiai utón, valami 
nagy sietséggel iparkodjék elterjeszteni. (Derültség.) Hanem a mellett egy nagy hátránya van a feliratnak 
a határozat ellenében. (Halljuk!) 

Az absolutisticus liga minket ugy törekszik Európa közvéleménye előtt bemutatni, mintegy lázongó, 
nyugtalan népet, melyet a hivatalosan Herr Gottnak czimezett Mindenható sem volna képes kielégíteni. 
(Derültség, zajos tetszés). 

Nem rég a bécsi hírlapokban egy telegramm jelent meg, mely szerint Lord Russel azt mondta volna, 
hogy a magyar nemzet elavult jogokat követel, mik által a birodalom egységét fenyegeti s igy természe
tesen Európa békéjét háborgatni merészkedik. 

Azt ugyan előre lehetett tudni, hogy e telegramm nem egészen szóhü, hogy Lord Russel szavai 
a bécsi íiltrirozó intézet szűrőjén bizonyosan szenvedtek némi javítást (Derültség); mert, hogy Ó-Anglia 
egyik államférfia, egy hatalmas parlament előtt azt állítsa, hogy népek kölcsönös szerződésen alapult al
kotmányos jogai elavulhatnak, azt ő róla senki föl nem tehette, de nem is ez a főkérdés a mondatban, 
hanem az, hogy Magyarország e jogokat követeli, s ez által a birodalom feloszlását, s ezáltal ismét európai 
conílagratiót indít meg. 

Hogyan anticipálhatta a nemes lord Magyarország nyilatkozványát, a midőn még az országgyűlés 
arról hallgatott? Hiszen mi mindazon ideig, a mig e szavak mondattak, nem tehettünk egyebet, mint tör
vényes bírálatot tartottunk az itt helyet foglalhatók felett és halottainkat temettük... . . 

Miért volt tehát szükség Európát azzal fellármázni, hogy Magyarország a világbékét háborítja? 
miért bennünket, mint a forrongás kovászát, mutatni be a békére féltékeny diplomaták előtt? miért ránk 
fogni azt, hogy mi valami olyast követelünk, a mi Austria szétdarabolását előidézi? 

E vádat nem lehet elhallgatnunk, mert látjuk, egy szerencsétlen szomszéd nép példájából, hogy 
szoktak elbánni egy nemzettel, melynek veszett nevét költötték. 

Mi koránsem követeljük Magyarország feltámasztását az osztrák kormánytól : 61 az, és életének 
öntudatával bir; intézményeink megvannak, azokat erőszakkal elvenni mindig lehet, de visszaadni nem 
szükség, mert a mint az erőszak megszűnik, mi ismét birtokában vagyunk alkotmányunknak/(Helyes!) 

Hogy ez dualismus a birodalomban, azt nem tagadjuk, de hogy a dualismus egyértelmű volna a 
birodalom feloszlatásával, az ráfogás. 

Dualismus idején érte a birodalom mindig története fénypontjait; tökéletes uniformitás alatt érte 
megaláztatásait. (Igaz!) Dualismus menté meg a trónt Mária Terézia alatt ; dualismusban küzdött Austria 
egyszerre öt koronás fő ellen és diadalmasan; unitas mellett érte meg II. József alatt, hogy a már akkor 
beteg ember, az Ozmanbirodalom, egyetlen hadjárat alatt megalázta; dualismus mellett állta ki Austria 
első Napóleon majd negyedszázados hadjáratait; s tökéletes unitas mellett vesztette el két hónapi támadó) 
tehát előre készített hadjárat alatt Lombardiáját. 

És ennek egyszerűen az a kulcsa, hogy dualismusban a monarchia minden hatalmát kifelé használ
hatja, mig az unitas ideje alatt egyik országnak kell a másikat nem csak őrizni, de még administrálni is 
(Derültség), a mi legnagyobb erő- és pénzpazarlás, mint erre siralmas példák vagyunk mind, országostól. 
(Helyes!) 

Azért Európa megnyugodhatik abban, hogy Austria dualismusa egy kétkarú óriás, mig az egysé
ges Austria egy beteg szörny, mely önmagát félig elnyelte, és nem birja megemészteni. (Derültség, zajos 
tetszés). 

Legnehezebb része a határozat elleni vádnak kétségtelenül az, hogy ha ez országgyűlés sikerte
lenül szétoszlik, azon esetben, sok hozzákötött remény, magában ez országban meghiúsulva marad. 

Mert én is tökéletesen egyetértek azon tisztelt képviselő társaimmal, kik mulhatlannak tartják 
annak kimondását : hogy a magyar nemzet a vele együtt élő nemzetiségeket a legszabadelvübb bőkezű
séggel kívánja részesíteni mindazon áldásaiban az alkotmányos szabadságnak, a miket saját maga élvezni 
óhajt, és a hol viszályok forognak fenn köztünk, inkább akar nemesen engedékeny mint hatalmaskodó 

Képv, ház. napi. I. köt. 6 0 



238 XXVIII. ülés 1861. május 24-kén. 

lenni (Közhelyeslés), és mindesetre be akarja bizonyitani, hogy a közel múlt keserű napok alatt e tárgy
ban is tanult valamit. És itt ki kell mondanom azon egyéni nézetemet, miszerint én egy népet azért, mert 
kicsiny és szegény, megvetni nem tudok (Helyes!), sőt annyival többre beesülöm nála nemzetisége sze
retetét; hiszen ellenünk is sokszor fölhozták azt, hogy kevesen vagyunk, azok, kik jogot véltek találni egy 
nemzet sokaságában arra, hogy a nálánál kisebbeket semmivé tegye. (Ugy van! Igaz!) 

Továbbá, hogy a magyar nemzet semmiféle osztály, nemzetiség, vagy vallásfelekezetre nézve ki
záró, vagy bezáró jogokat el nem ismer, hogy alkotmánya jótékonyságában mindenkit egyformán része
sít, mert önmagát megbőszülő véteknek tartanám azt, ha bármely osztályt, vagy vallásfelekezetet előbb 
kizárnánk a polgárjogok teljes élvezéséből, s azután polgárerényeket követelnénk tőle, s ha azok, min 
hibáink miatt annál hiányzanának, min vétkünkért öt itólnök el. (Helyeslés.) 

Végül, hogy a magyar nemzet teljes szabadelvüséggel kívánja mindazon kérdéséket megoldatni, 
miket az ujab idők szültek s mik még eddigi alkotmányunkban tárgyalva nem lehettek. 

Mindezek ránk nézve jól tudom, hogy fontos kérdések, s ha igen tisztelt képviselő társaim, kik a 
feliratot pártolják, biztositanának bennünket arról, hogy az általuk ajánlott úton mindezek megoldhatók 
lesznek, akkor én azon nehéz küzdtérre lennék kiszorítva, a hol hivatkoznom kellene egyes érdekek önfel
áldozására, a nagyobb jogeszme megmentéseért, s bár ekkor is biztos vagyok népünk és testvéreink nemes 
indulatáról, de előre kellene látnom, hogy a diadal nehéz küzdelembe fogna kerülni. 

Ámde senki azok közöl, kik a feliratot ajánlák, egy sugarát sem ragyogtatá azon reménynek, hogy 
e felirat által egy lépéssel is több tér leend elfoglalva a mondott kérdések számára, mint a határozat által; 
a süker, a fizetés, mind a kettőért egy. (Ugy van!) 

Mi fog történni, ha a határozat megy teljesülésbe? (Halljuk!) 
Nekem ugyan prófétai lélek nem jutot t a sorstól, s ezért áldom is Istenemet, mert a profetákra 

senki sem szokott hallgatni (Derültség), hanem egyszerű combinatiók utján mégis találgatni lehet az eshe
tőségeket. 

Tehát vagy az történik, hogy az országgyűlést feloszlatják, vagy az, hogy nem. 
Ha feloszlatják, akkor hivatkozni fognak a népre s egyenes választásokat rendelnek el a Reichs-

rathba. 
Ekkor ismét vagy fog a magyar nemzet követeket választani a birodalmi tanácsba, vagy nem. 
Az utóbbi valószínűbb s nagyon hihető, hogy az osztrák kormányférfiak még magyarul is meg 

fogják tanulni, mit tesz ez a szó : „nessuno" (Derültség, tetszés). És itt bocsássanak meg igen tisztelt len
gyel és cseh barátaink, ha azon szemrehányásokra felelek, miért hogy a magyar nemzetnem sietsegitségükre 
azon vértizzadó küzdelemben, melyet ők a birodalmi tanács centralisáló majoritása ellen oly jobb sorsra 
érdemes buzgalommal harczolnak? Csupán azért édes testvéreink, mert jól tudjuk, hogy a kik ezélszerü-
nek találták tegnapelőtt az összmonarchiát egy uj alkotmánynj^al megajándékozni, ugyan azok ha holnap 
átlátandják, miszerint az összalkotmány rájuk nézve kényelmetlen, holnapután az egészet visszavehetik, 
akkor aztán ugy állunk ott, hogy positiv alkotmányunkat magunk elhagytuk, az ajándékozottat pedig, 
„a ki adta, újra elvette," s a biblia csak annyi vigasztalást tesz hozzá, hogy „áldott legyen az ö neve 
érette." (Derültség, zajos tetszés). 

Vagy pedig — csodák történnek — megeshetnék — én ugyan akkor sem hiszem, ha látom, (De
rültség) — hogy a magyar nemzet elküldené követeit a birodalmi tanácsba. Akkor e contingens a lengyel 
és cseh párttal egyesülten oly lezúzó majoritást képezne a birodalmi tanács centralistái ellenében, hogy 
rövid időn nem dualismusról hanem pluralismusról volna szó Austriában, s ekkor nem volna más mene
külése az osztrák kormánynak, mint Reichsrathokat, országgyűléseket, a mely úton jöttek, ismét sietve 
vissza tolonczozni. (Tetszés). 

Hátra van a kérdés nehezebb fele; mi történhetik akkor, ha az osztrák kormány tudomásul se veszi 
a mi határozatunkat, hanem hagy bennünket szépen együtt ülni, az önmagunktól elismert akadályok előtt, 
és legfeljebb megpróbál innen kiéheztetni. 

Hát akkor az fog történni, hogy a mint már a háznak előre tudomására van juttatva, Erdély kö
vetei megjelennek itt köztünk s helyet foglalnak padjainkon, s akkor aztán a bécsi kormánynak mégsem 
marad egyéb választása, mint, vagy elismerni alkotmányos állásunk bevégzett tényét, vagy az absolutis-
mus igazi arczával jelenni meg előttünk, s ez minden nótának a vége. (Tetszés.) 

I t t azután szürke előttem a világ, absolutismusnál nem a logika készíti a históriát, hanem az ön
kény, és — a „non putarem"-ek. 

Tisztelt ház! Az elmondottakkal ha senkit nem is, de saját magainat megnyugtattam arról, hogy 
szavazatomat nem irányzá oktalanság, indulatoskod ás,* vagy könnyelműség. Egyébiránt győzzön e nézet 
vagy az ellenkező, veszítünk mi vagy ellenvéleményeseink, abból ellenségeinkre semmi diadal nem hárul. 
(Közhelyeslés.) Én áldom Istenemet, hogy megérnem engedett egy olyan országgyűlést, a hol a pártok 
nem voltak pártok (Ugy van!), s a hol az ellenfelek csak annyiban ellenkeztek egymással, hogy egymást a 
hazaszeretet nyilvánításában melyik múlhassa felül. (Tetszés.) Azért nyugodtan nézek e viták eredménye 
elé, meg levén arról győződve, hogy ha véleményelleneseimnek adatik is meg a diadal, az ország czime-
rével ékített szent pajzst magukhoz ragadhatni, e pajzs ott is jó kezekben marad, s mikor egy közös ellen-
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ség ellen kell felállanunk, mikor hazánkat kell egyesült erővel fenntartanunk : akkor a jobb és bal-oldal 
nem leend egyéb, mint egy szívnek két kamarája. (Viharos tetszés, éljenzés, taps). 

Királyi Pál : Tisztelt "házi Országunk alkotmányos állásának biztosítása, s nemzetjogaink a trón 
iránti viszonyainak rendezése tevén ezen országgyűlés egyik vezérföladatát, nem csak helyén találom, de 
elmaradhatatlannak is tartom az indítványt, mely a ház előtt megtétetett. 

Tekintettel helyzetünkre és különösen az indítvány egyik pontjára okul szolgáló — s a ház szá
mára leküldött oimüczi okmányokra, akaratlanul is e kérdést látom fölmerülni : miért kellé ezen okmány
nak a nemzet elé terjesztésével tizenkét évig várakozni — miért kellé a tizenkét éves várakozást a jogta-
podás, — nemzeti lealázás, — emberkinzás — és hallatlan zsarolásokkal még gyötrelmessé s elkeseritővé 
is tenni? s miért nem merték, vagy miért nem akarták azt akkor, midőn az uralkodócsalád a trónváltozást 
bár mily általa ismert okoknál fogva eszközlendönek hitte, azonnal az ország tudomására jut ta tni? — s 
minthogy az országnak e cselekmény meg — vagy nem történtéhez jogos és föltétlen hozzászólása is volt, 
és van, miért mulaszták el a kötelességet, melyet az illetőkre ezen tény érvényességénél fogva is alaptör
vényeink róttak és rónak? 

E kérdésekre, hogy felelettel is szolgálhassak, legyen szabad röviden megállapodnom azon téren, 
melyen mi annyiszor meghurczoltatánk már, és még folyvást hurczoltatunk, melynek emlékét tehát nem 
lehet, nem szabad felednünk; nehogy bécsi jóakaróink, kik eddig csak örjöngőknek hirdettek bennünket, 
még bárgyúknak is tartsanak. 

A zavarosbani halászat elmélete az austriai kormány-politikának ös1dők óta mintegy éltető eleme 
lévén, más részről az alkotmányos szabadságnak mindenkit önálló polgárrá jogosító tiszta elveire fektetett 
kormányrendszerben épen az általa annyi féltékenységgel őrzött, oly fanatikus rajongással ápolt önkény-
kedő hatalom koporsóját sejtvén, ezen politika természete hozta magával, hogy elkövetkezvén a machia-
vellistikus fogásokkal előidézett rázkodási megdöbbentő jelenetek, vállalkoznia kellé a bűnre, mely a test
véri szeretetet önmagával meghasonlásba ejté, s igen gyakran nemzetek ünneplő örömét, országok sirán
kozó gyászává változtatta át, — máskor, hogy leleplezett ismeretessé vált bűnös szándokainak erő által 
szerezzen diadalt-, szövetkeznie kellett a szolgaisággal, mely a népek régi és ujabb szabadságát a börtönök 
penészburka alá fojtsa, irtóharczot kezdjen eszmék és gondolatok ellen, ha ezek a szabadlétnek országot 
óhajtani mernének, és vég*re, hogy a színfalak mögé nem látható világ jóvéleményét, jogtipró cselekményei 
közben se játszsza el, kezet kellé fognia a sötétséggel, melynek bünfátyola alatt az égbekiáltó vétkeknek 
nincsenek tanúi. 

A bécsi politikának e merész játéka tán soha nem űzetett finomabb kiszámítással, a szerepek mes
terségesebb és ügyesebb fölosztásával, mint az emlékezetes 1848-ban, midön az emberek, mintha saját 
énjöket cserélték volna ki, a küszöbükön csábító álarcz alatt átlopózkodott ellenséget fegyveresen is segítek 
hogy saját tűzhelyeinek idő, szokás és emlékezet megszentelte lángját minél könnyebben, minél hamarább 
olthassák ki, s hogy saját lakaik nyugalma, öröme, boldogsága fölött őrködő ház isteneit, minél több hamis 
látszatával a hazug igazságnak száműzhessék. 

Minden kedvezni látszott e szörnyű merénynek, a félrevezetett fajok tekintete elé hamis szemüve
get tartva, azok, szabadságuknak álmodott virágtavaszát vélték látni, és fölfedezhetni ott, hol valólag egy 
deres ősz zsibbasztó szele alatt nemzetiségök életfája csak elsárgult levelet hullatott a tűzhelyre, melynek 
lángját ők maguk kioltani, s a házra, melynek öristeneit elűzni seg'iték. Nemzetünknek nem többé saját 
hanem az emberiség szabadsága mellett kifejtett nagy tusájában, annyi ellen ségnek közepette meg 
jelent végre Európa egyik legnagyobb hatalma is, s a döntöerö mérlegének egyik serpenyőjébe oda veté 
ellenségeinké mellé kardja súlyát, melyet az európai kormányok akkori példátlan közönye a másik ser
penyőben nem ellensúlyozhatván, bekövetkezett a költő által föltételesen előre megirt gyásznap : „Hol a 
temetkezés fölött egy ország vérben állt." 

Ezen emlékezetes gyásznapok óta az érintett politika, „tabula rásá'mak jelentve ki Magyarországot 
Európa, sőt á müveit emberiség botrányára, nem létezőnek decretált egy nemzetet, melynek ezredéves 
európai alkotmányos múltja van, megszüntettnek hirdetett egy államot, melynek fényes története örök 
időkre szól, s melynek történelme örök időkre szóló jövendőjének csirját rejti. Hatalmának tetöfokátelértnek 
vélt ezen politika kikóldult diadalának tudatában, szakitva minden emberibb érzettel, némaságot parancsolt 
a nemzetre, melynek már első királya nemcsak szónok, de a bit apostola is volt, s szava hatalmával a ke
reszténységnek oly hódirást tőn, minélkül a mai európai civilisatio s igy az austriai cultura is pár század
dal hátrább állana; — és végül, hogy a mű befejezett legyen, levéteté oldaláról a lovagiasság jelét a dísz
fegyvert is azon népnek, mely aczéllal kezében szerzé hónát, tartá azt fönn, s védelmezte benne Európát 
és a kereszténységet a dúló pogányság több mint kétszázados rohamai ellen, s mely harczi áldozatainak 
árán kivívta,hogy a fölséges habsburgi ház nemcsak Európa uralkodói,de a nagy hatalmak sorában is elő
kelő helyet foglalhatott, s hogy mégis mindezekért tán elismerésből, tán hálából eltörlek törvényeit, hogy 
megszüntetek alkotmányát, hogy üldözék nyelvét, hogy kémek — s tömlöczőrökkel vevének körül egyese
ket s családokat, hogy egy nagy kaszárnyát alakítottak szép honunkból, melyben minden jött-ment egy-
egy aranygalléros tiszt, minden földönfutó egy-egy sujtásos káplár volt, s csak a bennszülött jogos pol
gár lett a sótalan száraz kenyér vigasztalan rágására utasítva (Igaz!); —• ezek oly dolgok, miket az indít
vány értelmezésére több előttem szólott képviselő-társam kimerítő hűséggel felmutatott már ; hanem azt, 

60* 



240 XXVIII. ülés 1861. május 24-kén. 

hogy aranyunkért ezüstünkért adott képespapirokat, melyeknek a hitel fele értékét leszámítja; hogy jó 
búzánkért, aknáink jó saváért rendőröket, csendőröket juttatott , kik kenyerünket Íztelenné, ételünket ke
serűvé tevék- hogy régi hírű, ös-zamatu dohányunkért bélyeggel, pénzügyörökkel boldogított bennünket, 
kik a magyar embernek pipája füstjét is megutáltatták; hogy világhírű borainkért nyakunkra küldött uj-
öntetü itt eddig ismeretlen földkóstolókat és efféléket, kik a présbe, honnét a törköly kidobatot t , magát 
a termesztöt szoriták és sajtolták addig, mig csak lélek volt — zsebében; hogy szép jogainkért, ősi sza
badságunkért elárasztanak lélekhóhérló censorokkal, kik nemzetirodalmunkat, nemzetiségűnk akkor egye
dül éber — egyedül bátor és egyedül tevékeny őrét és védőjét mint hajdan Timur Bajazetet, vaskalitkába 
rekesztek, rajta éjjel nappal ítéletet, végrehajtásokat tartottak , s az 1849 óta szokásossá lett jogtalan 
lefoglalásokat szakadatlanul gyakorolva, ezt a nemzet és e ház boszantására máig is folytatják, — hogy 
közmondásossá lett vendégszeretetünkért a katonakötelezettség átalánositása, s a mértékentuli adózások 
száz és százféle rovatainak behozásával népünk közt a házasodhatást vég nélkül megnehezítvén sokszor 
lehetlenitvén a közerkölcstelenedésre kormányi intézményekkel hatott, s bécsi szomszédaink német gyar-
matositási kedvencz terveinek minél gyorsabb valósítására hazánk legdúsabb téréinek elnépetlenitését, fa
iunk kiszámitott fogyasztásával sietteté; s mindezeket s ilyeneket a legkeresettebb választékban, idö s 
helyszerint s következetesen gyakoroltatva, oda jut ta tá az országot : hogy csak értelmiségében működő és 
nyilatkozó isteni Gondviselés mentheté meg és tarthatá azt fönn mai épségében (Helyeslés). 

Ezt és ezeket a ház asztalára tett inditvány szomorú illustratiójára fölmutatni nekem jutot t hálát 
lan kötelességül. 

Ezek s ezekhez hasonlók szolgálhattak elfogadható s ajánlkozó okokúl arra, hogy a magyar király 
trónváltoztatása a nemzetnek a közös étkamra és a közös erszény másik gazdájának a maga idejében hirül 
ne adassék azok által, kik minden alkonyodó,napot ugy szerétének tekinteni, mint a haldokló de haldok
lásában is rettegett nagy testnek végóráját, s nemis rajtok, nemis beeröszakolt méreglabdacsaikon múlt, 
hogy a sokat az iszonyút szenvedett nemzet minden hajnallal uj életre, de ez uj élettel uj gyötrelmekre is 
virradt. I^az, hogy a lábbadozó, hasonlag a sirból kilépetthez, halvány és sápadt volt arezban; szikár, so-
vánv alakban s e látványon vigasztalódtak sanyargatói, kik Caesar nemzet- és szabadságirtó politikájának 
csak zsarnoki oldalát tanulták be, s nem sajátithaták el annak egyszersmind belátó ész- és lélektanát, s igy 
nem gondolhatának arra, hogy a sovány Cassius halvány alakjában lett a leigázott Róma elorzott szabad
ságának megtorlója. 

Hanem mint mindennek, ugy elleneink e tizenkétéves dobzódása- és lakmározásának is vége sza
kadt a szenvedő , melyre ők jóreményben tán a halál szemfödelét is reáíeritették már, fölkelt, hogy mint 
ur és gazda kérdőre vonja sáfárait az eltulajdonított talentumokért. 

S íme azért küldeténk mi ide, hogy ez égető kérdést s fölforgatott, széf zilált háztartásunk rende
zését a törvény teljes pontosságával, az öntudat kérlelhetlen szigorával végezzük. 

A kezdet nehezebbnek látszik nekünk, mint tizenkét évvel ezelőtt volt elleneinknek, akkor is azok 
által kioltatván a népek magasabbra törő szenvedelme, ugy tűnt föl, mintha e mozgó nagy világ, ;egy ha
sonló nagyságú jégkebel lenne, s jégkeblében fásult kihalt szivet zárna; a népjogok pusztítói tehát szabad 
kézzel hordozhaták az annyi gonddal, annyi fáradsággal beirt ösi táblán a lelketlenül törlő ruhát; mig mi, 
hogy a letörlötteket újra olvashatókká, újra élöszinüekké tegyük, hallatlan, s történelmünkben majd pá
ratlanul álló akadályokba ütközünk. 

I t t vagyunk, hogy dynastia és nemzet közt a 12 év óta száműzve volt törvényes harmóniát vissza
állítsuk s midőn e föladatunkhoz kezdenénk, hátunk megett azokon, kik minket ide küldenek, hogy igaz 
ságot nyerienek, törvénytelen adó behajtása czime alatt fegyveres rablást követnek el (Ugy van!), sa leg-
embertelenebb módon eszközlik : hogy a kihirdetett jószándék öszinteségében^senki sehigyjen; sőt hogy e 
ház állása illusoriussá, tekintélye kérdésessé tétessék, más szóval: hogy e sokat szenvedett hazát uj forra
dalom nyomoraiba sülyeszszék. 

I t t volnánk, hogy házi viszonyainkat rendbehozzuk, s midőn ezt teendők lennénk, elzárva látjuk 
haidan kiüldözött legjobbjaink előtt a hazábajöhetés szabad útját, sőt elzárva azok előtt is, kik, — mint 
mi —- a népnek küldöttei, törvényhozói sérthetlenséggel ruháztattak fel, s mégis kíméletlenül utasítva 
arra hogy a hazátlanság keserű fájdalma alatt — Isten tudja — meddig szenvedjenek még?! 

It t lennénk, hogy az eredeti tisztaságából kiforgatott magyar igazságot régi jó hirének visszaadva, 
azon székbe ültessük, melyben azt a nemzet első alakulta óta csak tisztelni tanulta, és csak tiszteltetni tud
ta s íme azt tapasztaljuk : hogy az önkény kapzsisága által a rémkorban elkobzott magántulajdon, 
máig is idegen birtok, s az egykor hazafias föláldozás erénye ma is, akár koldusboton támolyoghat, mig 
törvényes sajátjának élvezése a jogtalan usurpatiót boldogítja. (Igaz!) 

összejövénk, hogy — merta teher összevetett vállakon könnyebb — az egybegyűlt nagy nemzet vegye 
kezébe a munkát s végezné be azt, mi nélkül nincs rend e hazában, nem lehet béke e világrészben s ugy 
találjuk : ho<*y a nemzetnek csak része jelenhetett meg itt, s hogy magával az egészszel ma is, mint hajdan 
a divide et vinces" doctrina alapján a legméltatlanabb, a legboszantóbb játékot űzik. (Igaz!) 

Lennének magas törvényszékeink is, de csak névben élnek, tettben nincsenek jelen. 
Sok, igen sok az, minek mi hiányával vagyunk, és még több az, mi jó akaratú lépteink elé szikla, 

követ hengerít. Lehetlen részünkről a férfias erőt annyira következetességben tartani, hogy — látva az 
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irányunkban gyakorlott lelketlenséget, ármányt és cselszövényeket, — a méltó indignatio érzetének fel
lobbanását magunkba visszafojthassuk. Oly kevés a mi helyzetünkben a biztató, mint a milyen nagy ezek 
ellenkezőjének hiánya. 

És épen azért, mert nehéz körülmények nemcsak edzett erőt ós öntagadást, de eszélyességet is ki
vannak (Ugy van!), szükségesnek vélem válságos helyzetünkben egy lehető jó kezdettel, legalább mennyire 
lehet, biztosítani a jó véget s nem engedni, hogy már a kezdetnél elhamarkodást, vagy elfogultságot bárki 
is vádul ellenünk fölhozhasson. 

És e nézetből véve az indítványt, súlyosaknak, nagyoknak és rendithetleneknek tartom én azon igaz
ságokat, melyek abban kimondatnak; miként súlyosak és nagyok a sérelmek is, melyek e kimondásra ala
pul szolgálnak, ugy tartom, hogy annak elfogadásával s a-ház általi kimondásával, ugy benn az országban 
mint kivül annak határán, megfogunk értetni; valamint azokból kiindulólag törvényhozói eljárásunk is 
minden irányban tájékozva leend, miként tájékozva azon nagy és fontos eseménynél is, melynek közbejöt
tünkkel kellene megtörténnie, mielőtt hozzáfoghatnánk a munkához, mely az ősrégi épület köveiből ujat, 
időknek és viszontagságoknak nagyobb erővel ellentállhatót lenne emelendő. 

Nagy baj, hogy az első lépésre, melyet ily akarattal teendők lennénk, hiányzik a nélkülözhetlen 
alap, a törvényes tér. Az országnak nincs törvény rendelte nemzeti felelős koiunánya, mely trón és nem
zet közt legális közvetitö lehetne. Az ország koronás fejedelme életben ugyan, de félrevonulva, s az uralko
dás tényleg más által elfoglalva és gyakorolva, miről a nemzetnek diplomatikai tudomása nincs. 

E viszonynak rendezése, tisztábahozatala tenné a törvényhozás egyik föladatát, mely munkájához, 
— hogy hozzáfoghasson, — elkerülhetlenül megkívántatik, hogy e törvényhozó teremben az egész nem
zet, ugy mint ezt az 1848. 5-dik törvény meghatározta, — képviselve legyen, és megkívántatik, hogy a 
szükségessé válható közvetítésre ftdelös ministerium álljon a nemzet és a trón között, szóval „sine qua 
non" föltételkint megkívántatik, hogy a nemzet az 1848-diki alaptörvényének teljes és háboritlan birtoká
ban érezze magát. 

Ezen kellékek elsője teljesen hiányzik, az ország in suo integro nincs se képviselve, se meghiva. 
A másodikra nem tudom mit mondjak, hogy keserű ne legyek. 
October 20-dika az ismeretes oklevél az ország alkotmányának visszaállítását ígérte, s ezen fenn

hangon te t t igéret beváltására, a magát alkotmányosnak nevező bécsi kormány kihirdetteté a febr. 26-ki 
birodalmi alaptörvényt, mely rólunk is nemcsak megemlékezik, de rendelkezik is , midőn a 12 esztendős 
törvénytelenséget s alkotmányunk elleni szentségtörést mintegy sanctionalva, önálló országunkat császári 
magtárrá, hazánk kövér földjét birodalmi commune pascuummá, (Igaz!) törvényeinken kivül senki 
és semmi egyébtől nem függő nemzetünket, egy nem rég hevenyészett uj birodalom semmit jelentő, tekin-
télytelen teherhordójává akarja alacsonyítani. (Helyes!) 

Nem tudom, a tragicum több-e abban, vagy a comicum : hogy a szomszéd civilisatorok annyi tanú
ságos vereség után sem szokhatva el organisatori ábrándjaiktól, most ezen legújabb művökkel is dongót, 
darázst, méhet ugyanazon köpübe akarnak össze- s beeröszakolni ? s aztán ránk haragusznak, hogy a mé
zet, melyet ezen quodlibet társaság készít, nem akarjuk megemészteni. 

De észszerűleg nem is kívánható, hogy mi a birodalmi tanácsban képviseltessünk ; tanuló-korunk
ban oktattak már rá, hogy a heterogén számokat nem lehet összeadni, például : kinek egy karvalya és egy 
papagája van, egyik fajról sem mondhatja, hogy abból kettővel b i r , már pedig mi, a D u n a - T i s z a lemen
tében és a Lajthán túliak nemcsak törvényeink-, szokásaink- és érdekeinkre, de véralkatunkra, szenvedé
lyeink- és indulatunkra, észjárásunk és politikánkra, sőt gyomrunkra is annyira elütünk egymástól, hogy 
egy törvényhozási kalap alatt nagyon is heterogén elemeknek fognánk bizonyodni, mutatja ezt a sok ko
molyabb közt azon legkönnyebben felfogható igazság is : hogy a túl 300 esztendős sógorság sem volt ké
pes bennünket — például — a czimbalom helyett verklihez, a csárdás helyett keringöhöz, vagy a bor 
helyett a sörhöz, a töltött káposzta helyett a , ;Schmarn"-hoz szoktatni. (Derültség.) 

Hiszem, mert tapasztalom, hogy a rózsabokor rózsát nyit, hogy a babérfa babérmagot terem, hogy 
az erős tölgy, a magas cser, makkvirágról — makkot hoz ; hanem hogy ugyanezen fák letépetve ösgyöke-
reikröl s egy vasabroncsos kádba szemgyönyörködtetö bokrozatban fedél alatt elhelyezve, ugyanazon 
gyümölcsökkel örvendeztessék meg a lelketlen átültetöt, már ezt maguknak az elhírhedt bécsi kertészek
nek, de még a Gründlichkeit professorainak sem hihetem el. Sast csak sas tud nevelni, és a sastojás, 
mely veréb alatt fakad ki, soha se állítja elé fajának azon példányát, mely a sütő nappal szembenézve száll 
a magasba. (Helyes!) 

A mi küldetésünk levén alkotmányunkat az azt megillető tisztasága és sérthetlen épségében vissza
állítani, ennek alapján tehát háztartásunkat ugy kell rendeznünk, hogy az európai nagy népcsaládban, 
mint ennek önálló és nagykorú nemzettagja, erőnk és számunkhoz illő helyet foglalhassunk. 

Ezen törekvés nem alaptalan reményével kecsegteti magát a sikernek, ha az államnak a kormány-
formát képező jogviszonyai trón és nemzet közt ugy rendeztetnek, hogy ezek, miként egyrészről a tartós
ság szilárd jellegét birják ; ugy másrészről elég garantiával legyetek ellátva az elnyomás erőszakos kí
sérletei ellen. 

Mindkettőnek alapja egyedül a nemzet jelleméből, természete és szokásaiból, történeti hagyomá
nyaiból vehető ; mert csak ez alapon hozhatók oly törvények, melyek a népek mai politikájának korszerű 
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igényeivel öszhangzásban állanak ; tehát olyanok : melyek benn kielégítők, mert igazságosak ; — künn 
megnyugtatók, mert a béke és rend biztosítékait bírják. 

E törvényhozásnak lett hivatása ily törvényről gondoskodni, tehát egyszersmind föladata : hogy 
nagy jelentőségű munkájában a már korábban hozottaktól necsak el ne térjen, de sőt inkább, — és soha 
inkább mint ma, azoknak nemcsak szelleme — de betűihez is következetesen ragaszkodjék. 

Háromszáz és néhány éve már annak, hogy e nemzet alkotmányos jogaiból csak veszít, minden sur. 
lódás a trónnal, repülő szárnyának egy-egy evező tollába került, a régi megszokott engedékenységnek, az 
udvarias előzékenységnek folytatása körülményünk közt, magukat a szárnyakat — teljes leszeléssel 
fenyegethetné. 

És ezen alaptételekből tekintve a ház előtt tett indítványt, én abban ezen országgyűlés programm-
ját korunk szellemének, helyzetünk követelésének megfelelöleg tisztán, határozottan s egyszersmind oly 
hangon látom kifejtve, mely alapszerződéseken, történeti tényeken nyugvó , elidegenithetlen, elévülhetlen 
függetlenségi jogaink reclamálását megilleti. Továbbá ugylátom, hogy abban azon törvényeink, melyek 
az absolut hatalom jogbántalmait ország-világ előtt tiszta fényben elvitázhatlan igazsággal derítvén föl, 
lelkiismeretes gondossággal vannak összeállítva és elismertetve ; emellett abban e ház szabadelvű politi
kája is, ugy a külön nemzetiségek- és vallásfelekezetek-, mint egyéb teendőinkre nézve hű és szabatos ki
fejezést talál. 

Pest belváros érdemes képviselőjének a ház asztalára tett indítványát, belterjét és alakját illetőleg, 
pártolom. (Helyeslés, éljenzés, zaj.) (Helyre! helyre!) 

Elnök : Kérem a tisztelt képviselő urakat hallgassuk a következő szónokot Bánó József ura t ! (Zaj, 
Halljuk!) 

Bánó József: Tisztelt képviselő ház ! Azon szellemi nagy factorok közt, melyek az emberiség ügyét 
e világon előmozdítják, alig van könnyebb mesterség, mint népeket kormányozni. Csak a kormányzandó 
nép jellemének ismerete és egy kis jó akarat szükséges, — egyéb semmi. De midőn egy kormány vagy 
fejedelem ezen tulajdonok egyikét sem birja, akkor az állam nem hogy biztos alapokon nyugodnék, de sőt 
örökös rázkódtatásoknak lesz kitéve. 

Mert a kormány a nép jellemének ismeretlensége, vagy ismerni nem akarása által, szembeszáll a 
Gondviselés czéljaival, a természet örök törvényeivel ; s igy működése egészen sikeretlen marad, a rósz 
akarat pedig már magában bűn levén, maga után vonja a büntetést. 

Minden ember és nép hajlandóbb a nyugalomra, a polgári kötelességek békés gyakorlatára , de ha 
egy nép rósz kormány által oda vitetett, hogy a Gondviselés által számára kitűzött ösvényről erőszakkal 
le akarják szorítani, akkor áll elő azon ünnepélyes pillanat, midőn a nép hatalmas szava által , Isten hatal
mas keze nyúl a gyarló emberek intézkedéseibe! 

Igen sokáig azon hitben voltam, hogy ezen mondás : „A nép szava, Isten szava", egyike azon ürea 
hangzású nagy szavaknak, melyek oly gyakran köznyelven szoktak forogni, de a történet figyelmesebb 
észlelése által, és az utóbbi időben azon meggyőződésre jutottam, hogy e mondatnak csakugyan mély ér
telme van ; mert a mig egyrészről azt látjuk, hogy az egyes emberek belátása gyönge és korlátolt, azalatt 
száz példa bizonyítja, — hogy nehéz időben, egész nemzetek föllépésében és viseletében, végtelen bölcse-
ség rejlik. 

A magyar nemzet sokat tűrt 300 év alatt, s az utolsó időben is igazságának érzetében tíz évig 
tűrt , de észrevevén, hogy ellenségei ezen emberfölötti türelmet, ezen mozdulatlanságot, nem a lenyügzött 
berosok férfias türelmének, hanem a már-már elröppenő élet merevségének nézik, — észrevevén, hogy a 
Gondviselés által számára kitűzött ösvényről erőszakkal le akarják szorítani, szükségesnek látta kimutatni, 
hogy él. — Hogy pedig él, nem karját, csak szellemét emelte föl ; csak ujával mutatott azon tűzoszlopra, 
nemzetisége- és szentesitett törvényeire, mely előtte világított a pusztán ; csak a hegytetőről a felhők és 
villámok közöl mutatta a tízparancsolatot, és az illetők leborultak előtte. 

Ezen föllépés szülte nagyrészben a bécsi politikának megváltoztatását. 
Ha pedig visszatekintünk hazánk hat hónapos életére, melyben váltogatva üzé egymást az alkotmá

nyosság az absolutismussal ; — a törvényesség a legdurvább törvénysértéssel ; — a méltóság egyrészről, 
a határozatlansággal másrészről ; a nyugalom, önhit egj^részröl, az idétlen kapkodással másrészről ; oly 
korszakát látjuk hazánk történetének, melyhez nem hogy hasonló nincs, mert-hiszen a világ esemónyeibea 
egymáshoz hasonló semmi sincs, de mely bonyolultságában , ellentétességében fölülmúl e nemben 
mindent. 

Az ember szinte kétségbe esnék a jövendő fölött, ha nem ismerné a nemzet géniuszát, és ha eszébe 
nem jutna, hogy az irás szavai szerint Isten is chaosból teremte e szép világot, s hogy talán e magyar 
chaosból is számunkra majd egy szebb napot fog vírasztani. 

A midőn az october 20-diki félrendszabály került kezünkbe, mely ugylátszik csak azért adatott, 
hogy e hazában egy irtózatos zűrzavart állítván elő, e nemzet ne tudja magát tájékozni, s ezáltal a körül
ményeket nem ismerő világnak künn bemutassák, hogy a nemzet politikailag éretlen, és benn meguntas
sák a néppel az alkotmányos formákat, mely valahányszor alkotmányos jogok élvezetéhez kezd lépni, ezt 
mindannyiszor országos vész és veszedelem követi;mondom,midőn ezt kezünkbe vet tük, egy tömkelegnek 
végtelen tekervényességét láttuk magunk előtt, s azt hivők, ebből kibontakozni lehetetlen. Igaz, még nem 
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mondhatjuk, hogy már megtaláltuk az Ariadné fonalát, mert hiszen mindig uj akadályokat görditnek 
elénk, de azt bátran mondhatjuk, hogy a nemzet közérzülete és ösztöne oly egyszerűen fejté meg e felada
tot, oly dicsőségesen diadalmaskodott a bonyodalmakon, hogy a jövendő felett kétségbe esni polgári 
bűn volna. 

És miért ? mert a nemzetet egy eszme melegité, és valamint hajdan Ulysses, midőn a Scylla és 
Charybdis közt evezett, hogy a körülte levő tárgyak által az örvénybe ne sodortassék, hajójának árbo-
czához kötteté magát, ugy ölelte át nemzetünk is a törvényesség árboczát, és Isten segítségével ki fog 
vergődni az örvények közöl. 

A mely ember egy eszmének él, az benne nagygyá lesz, — a mely nemzet egy eszméhez hü, az 
nem veszhet, — a mely nemzet magát megbecsüli, az nagygyá lesz, mert hiszen a törvényesség utáni vágy 
a törvényekhezi hűség nem egyéb mint önbecsülés. (Helyes! ) 

De épen, mert a nemzet magához hű, és érzi becsét, joga van sorsa fölött már egyszer rendelkezni 
is. — És előttem mindig azon eszme lebeg, hogy nekünk tisztába kell jöni helyzetünkkel, — tisztába kell 
jöni, mily szerep jutot t e világon, s van-e jövendőnk az európai nemzetcsalád között, mert előttem a bi
zonytalan dicstelen élet roszabb a halálnál. Háromszáz év óta kiskorúságban tartanak, járszalagon akar
nak vezetni. Akarhatunk-e tovább is igy maradni! ? 

Ez volna tehát jutalma annyi vérnek, áldozatnak, annyi szolgálatnak, melyet Európának, a civilisa-
tiónak és az osztráknak annyi izben tettünk 1 ? 

íme, e nemzet átjött Ázsiából és itt a Duna és Tisza téréin, a Kárpátok koszorúzta földön — hol 
előtte száz nép elveszett, fönntartotta magát és hazát alkotott. Miért ? mert a természet törvényeiből me
rített törvényeket alkotott, — mert az itt talált népet nem taszította el magától, de baráti kezet nyújtva 
jogokkal fölruházta ; — mert bekalandozván Európát, józanul belátta, hogy az európai viszonyok nem az 
ázsiaiak többé, alkalmazkodott az európaiakhoz, és fölvette a keresztény vallást, és azáltal megmentette 
Európát, mert később mint keresztény, legerősebb védfala volt azon hatalmas ázsiai árnak, mely elbon
tással fennyegette az európai civilisatiót. Dúlt tatár, pusztává tette az országot, de oly kemény ellenál
lásra talált, miszerint azt hívén, hogy a magyar háta mögött is ily harczias nép van, visszafordult mint 
a sáska. Százötven esztendeig nyakunkon volt a török. Ah uraim , ha akarnánk szellőztetni történetünk
nek lapjait, keserű gúny szállana ajkunkra azon gondolatnál, miként történt az, hogy ily harczias népet 
150 esztendeig tartott igában a török. De hagyjuk ezt, tény, hogy ennyi ideig vívtunk ellene, és hogy 
méltán mondhatta már ezen időszak elején Zápolya követe VII. Kelemen pápának 1527-ben, hogy ez a 
nemzet az, mely egy maga annyi éveken át harczolt saját költségén a szentegyházért, mely pusztítást és 
veszélyt, kárt, halált és fogságot egymaga mindnyájáért szenvedett, — és mialatt százezrenkint vérzettek 
a csatamezőn leghűbb fiaink, — a míg százezrenkint fűzték rabszíjra e hon lakosait, azalatt kényelmesen 
rakhatta le hátunk mögött Európában a modern civilisatio alapköveit ! 

És mi volt ennek jutalma? az, hogy annyi vérzivatar között lépést nem tarthatva az európai eivili-
satióval, s ázsiai eredetünknél fogva saját geniusunkat követve, minket, kik a barbárok ellen vívtunk, ma
gunkat nevezett a világ barbároknak, és megvetett. 

Később és ezen időben a reformatió mély gyökeret verve e hazában, állandó tápláléka és zászlóvi
vője lön az alkotmányos érzületnek, és ennek élén a hazának hatalmas fiai állván, visszahatott ez az európai 
szabadság előmozdítására. De ezt a vén Európa annyira elfeledte, hogy midőn a balsors szorosabb viszonyba 
hozott az osztrákkal, a későbbi időben alig ismerte a magyart nevéről; és midőn e hazáról volt a szó, a 
diplomaták igazán a térképen keresték hogy hol van hát az a Magyarország!? 

Hogy mi szolgálatot tettünk Austriának, azt mondani sem kell. Tudja mindenki, hogy a ropogó és 
roskadozó trónt kétszer emeltük ki a sárból; hogy ezer csatákat vívtunk az osztrákért, és hogy ezen csa
tákban döntő többnyire a magyar kar és vér volt. És mi volt ennek jutalma ? Az, hogy a világ az osztrák 
zászlónak tulajdonította a győzelmet; az osztrák részéről pedig, hogy ennyi áldozatért, sőt még harezi di
csőségünk föláldozásáért is, hagyományos politika lett a magyart kitörölni az élők sorából; és hogy nincs 
törvény törvénykönyvünkben, melyet már százszor megne sértett volna, és a midőn mindig ö zavarja föl a 
vizet, reá fogja ezt az alatta álló bárányra. Ez volt a szép jutalom ! (Helyes.) 

Hogy mit szenvedtünk mint nemzet, és egyesek az utolsó tizenkét év alatt, azt ember le nem Ír
hatja. — Az ember lelkének azon része, melyet égi szikrának neveznek, fölháborodik; ha ezen időre gon
dolunk, csak annyit lehet mondani: annyi sanyaruság után is, tizenkét év előtt egy alkotmányos, meglehe
tős jólétben élő, — a gazdagság soknemü forrásaival megáldott nemzetet látott a világ ; tizenkét év után 
egy alkotmányából teljesen kiforgatott, legszentebb érdekeiben és érzeteiben megsértett, vagyonilag tönk
retett népen legeltetheti szemeit. 

És mi tehát a magyarnak a bűne ? az, hogy az adott szó és eskü szentségéről oly fogalma van, hogy 
a ki ezt teszi, azt annak meg is kellene tartani, — más lexiconban az ilyen fölfogás erénynek mondatik, a 
bécsiben a bűn rovatába jön. (Ugy van.) 

Avagy mutassa meg nekem akárki, hogy mióta az osztrák dynastia szorosabb szerződésre lépett a 
magyar nemzettel 1723 óta, mikor nem tartotta meg e nemzet szavát, — és mutassa meg nekem akárki, 
hogy ezen idő óta és ezelőtt is mikor volt azon időszak, midőn törvényeink csak egy napig is nem sértet
tek volna! ? 
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Hála Istennek, a külföld kedvezőbb véleménynyel kezd irántunk lenni. Jobban ismeri-e helyzetün
ket? vagy méltán gondolja, hogy itt kell keresni az annyira nevezetes keleti kérdés megoldásának 
kulcsát? vagy némely nagyhatalomnak érdekei kívánják ? ezt biztosan meghatározni nem lehet. Én azt 
hiszem mindhárom factor ez ügyben. — De hiszem, épen ezen factoroknak kellene működni az osztráknál 
is, és ez nem történik. Az osztrák politika ma az, mi volt Leopold korában, és holnap az lesz: a mi ma. 

De kérdem, maradhat-e ez még soká igy ? nem érzi-e mind a két fél, hogy ezen bizonytalan állapot 
tűrhetetlen ? Az egyik mostoha testvér sok ideig akaratunk és törvényeink ellen közösen gazdálkodott, 
és ez mind kettőnek kárára volt. Nem kell-e osztályt kivánni, hogy ha kevesebb ju t is osztályrészül de 
tudjuk hogy mi? hogy azon fölépíthessük csekély házunkat, szerveshessük gazdaságunkat hol aztán bár 
szegényül de megelégedetten élhessünk. 

Ezen törvényeinkben százszor kimondott gazdaságot az 1848-ki törvény akarta érvényre emelni, 
ez tehát azon alap, melyről letérni nem lehet, hacsak saját kezeinkkel nem akarjuk a gyilkot saját szivünkbe 
mártani. — Nem mi valánk azok kik e törvényt semmivétettük, kik hátunk mögött 12 év előtt letörtük a 
hidat, De 300 év óta. átláthatta az osztrák, hogy a magyarral ily politikával nem boldogul. 

És ha nem tenné ezt annyiszor esküvel pecsételt törvények iránti tiszteletből, tennie kellene saját 
érdekéből, mert átláthatja, hogy ez áldást nem hoz, sőt önmagának csak romlást okoz. 

Igen bátran lehet mondani, hogy ha az osztrák nem 300 év óta, hanem csak ötven év óta a magyart 
geniusa szerint kormányozza, a nemzet boldog lenne; és Ausztriát hatalmasnak, nagynak szemlélné a 
világ még máig is. — Ennek öntudatára vergődjék már egyszer az osztrák, és a midőn ellensége a ma
gyarnak, ne legyen ellensége önmagának. 

Igaz, nem lehet tagadni, hogy ezen fonák eljárás miatt bizony kapott néha kemény leczkéket a ma
gyartól is, de nem is csoda, mert meg kell fenyíteni azt, ki mint gyermek mindent ront, és ki saját érdekét 
sem birja fölfogni. 

Mert vájjon nem gyermekes politika-e az épen most folytatott is? hogy épen akkor, a midőn alkot
mánynyal akarja megajándékozni többi népeit, ezen adandó alkotmánynak nem az országban benn keresi 
állandó gyökereit, de föltételezi azt az európai szélrózsától, és valahányszor onnét ö reá kedvezőbb szellő 
fújdogál, ez annyiszor itt benn a szabadságnak rovására történik. Lehet-e ilyen körülmények között biza
lomról csak szó is ? lehetnek-e bizalommal azon nemzetek, a kik még csak most indulnak üdvözölni 
a nekiek ajándékba adandó alkotmányt? nem fognak-e ők már a priori gyanús szemmel nézni? és igy nem 
hogy biztosabb alapot nyerne az osztrák többi népeinél az adott alkotmány által, de sőt állását bizonyta
lanabbá teszi, mert még azok is, kik már alkotmánytalan sorsukba belenyugodtak, a megcsalatott remé
nyek által ezrenkint válnak ellenségeivé ! 

Ilyen álláspontból kívánom én tekinteni a jelen igen fontos kérdést; nem a nemzet gyöngesége, 
tehetetlensége, hanem a nemzet önérzete és morális ereje szempontjából, mely méltán követelhet helyet az 
európai államcsaládban; nem az osztrák erőnek szempontjából, de az osztrák hálátlanságának és kiskorú 
politikájának szempontjából! 

Uraim, nem túlzás az, a midőn az mondatik, hogy a honfoglalás nagyszerű műve óta nem volt 
nevezetesebb, fontosabb munka azok vállain, kik e haza sorsát intézek; sőt egy második honfoglalás ez. 
Nekünk is nyomról nyomra újból kell elfoglalni e hont, mely h é t darabra volt elszaggatva, azért nem árt 
visszatekintenünk: mit tettek őseink, midőn leszállottak ez áldott terekre ? 

Legelőször is volt fej edelmök lemondását elfogadták, —aztán meghatározták, kijelölték azon vi
szonyt, mely őket szabadon választott fejedelmökhöz köti, s vele szerződésre léptek. Aztán mogmondák, 
eddig tart birtokunk, eddig van Magyarország, tovább hóditani nem akarunk. — Aztán a ki nem beszélt 
nyelvűkön, nem taszították el maguktól, hanem baráti kezet nyújtottak neki s egyenlő jogokkel ruházták 
föl. Végre megemlékeztek azokról, kik a harczban elestének, megemlékeztek azokról, kik ideiglenes haza-
jókban az Etelközön maradtak. 

Ezer éve múlt el, hogy ez történt, de megdicsőülhetnek ama nagy szellemek, a midőn ezer évnek 
leforgása után, oly ezer évnek, melyben a föld e részén száz kormányforma változott*, reájok hivatkozha
tunk és azt mondhatjuk ma, hogy bölcsebbet mi sem tudunk cselekedni. Adja az Isten, olyan legyen e 
nemzetnek magatartása, hogy ily büszkén hivatkozzék reánk ezer év múlva a késő maradék. (Helyes.) 

íme, nem csodálatos tünemény-e, hogy e nemzet eljárása és az előttünk fekvő remek javaslat, 
mennyiben hasonlít e honalapítók eljárásához. 

1. Kívánjuk mi is, hogy volt fejedelmünk lemondása törvényes formában állittassék ki. 
2. Meghatározzuk, kijelöljük mi is azon viszonyt, mely minket fejedelmünkhöz szabadon tett szer

ződésileg köt, és kimondjuk mi is, hogy csak ezen szerződést ismerjük törvényeinknek, semmi mást nem, s 
tiltakozunk minden idegen törvényhozás beavatkozása ellen. 

3. Kijelöljük a hon határait, s azt mondjuk: a ki ezen belől lakik, vegyen részt a közügyek tanácsá
ban. Kimondjuk, hogy hóditani nem akarunk, csak azok sziveit, kik e hon közös gyermekei. (Helyes.) 

4. Baráti kezet nyújtunk a nemmagyar ajkú honfitársainknak és egyenlő jogot ajánlunk. 
5. Végre megemlékezünk azokról, hik a harczban elestek, kiket a hatalom törvénytelenül elitélt s 

kik még most is távol e hazától, külföldön, ideiglenes hazájokban eszik az elhagyatottság keserű kenyerét. 
Egy maradt el a mit a honalapítók cselekedtek: rendezték az igazságkiszolgáltatást De e részben 



XXVIII. ülés 1861. május 24-kén. 245 

is kívánunk segíteni, mert ime Tisza Kálmán követtársunk beadta e részben indítványát és e háznak szent 
kötelessége ugy cselekedni, hogy e háznak szétoszlatása semmi körülmények között se legyen lehetséges, 
mig e részben legalább ideiglenes határozatát ki nem mondja, mire ma már az első lépés meg is történt. 

Hogy ezen javaslatban kezelt pontok tárgyalásához lényegileg hozzáadni vagy azokból elvenni 
nem tudnék, az természetes. Remeke ez egy nemzet nyilatkozatának, s amíg a nemzet szent jogainak ily 
ihletett, fölkent védői vannak addig én bízom a haza jobb sorsában. 

De egy szigorú kötelességet kell teljesítenem, midőn kimondom, hogy a mily remeknek, fölülmul-
hatlannak tartom ezen javaslat lényegét, épen oly kevéssé pártolhatom annak külső formáját. 

Elmondom okaimat. (Halljuk.) 
A mely nemzet kis száma daczára mindent, mivel bír, saját erejének köszönhet, lehetlen, hogy ment 

legyen egy nemétől az ön- és méltóságérzetnek. A midőn ezen érzete kihal, elfogy ereje is. Az ily nemzet 
nem fog közeledni senkihez addig, a mig nincs meggyőződve, hogy közeledése őszintén fogadtatik, kivált 
midőn vajmi keserű tapasztalások által az ellenkezőről van meggyőződve. Emlékezzünk mi történt néhány 
év előtt, midőn Ferencz Józs ef császár Magyarországban körutat tett. A nemzet levolt sújtva, törvényei
től megfosztva, és még is majd minden városban és megyébenöszzejöttek az emberek, petitiókat, fölirato
kat szerkesztettek; a központból a hazának legünnepeltebb emberei, legfényesebb családai, legelső papi 
méltóságai egy nagyszerű föliratot készítettek, melynek tartalma bizony sokkal lágyabb volt, mint 
lenne a jelen, — mi volt reá a felelet? gúny, kaczaj, megvetés, hivatkozás a hatalomra, fölségsértés és 
börtönök emlegetése. 

Nem mondom uraim, hogy e miatt a gyűlölet vagy boszú ég keblünkben, ez nem is természetünk, 
de ha volna is, szívesen merítenénk azt a közügyért a Léthe folyamába. Azonban van a gúnyban, a meg
vetett megalázásban valami oly sújtó, oly metsző, mely mindenkit kétszeresen óvatossá fog tenni. Ezen 
gúnytól, lealázástól szeretném megmenteni hazámat, mert ki áll érte jót hogy ha hódolattal közeledünk, 
nem lesz e reá gúny és megvetés a felelet?! 

Tudom sokan azt fogják mondani, hogy hiszen az első kibékítő lépés már megtörtént. En is ily 
boldogító mámorban ringatám magam még múlt öszszel, de a január 16-ki s február 26-ki pátensek, Asboth 
elfogatása, Benedek alacsony gúnyolódása, az adónak erőszakos behajtása, az 1-sö májusi trónbeszéd s 
legközelebb a haditörvényszék fölállítása ismét kijózanított; és azt látom, hogy a hazafiúi keserű fájdalmat 
levonva, mint egyes , valamivel jobban érzem ugyan magam, mert hiszen, például i t t is most szabadon 
szólhatok: de a nemzet állapota sokkal siralmasabb ma, mint két év előtt, mert alkotmányát oly utón 
akarják megsemmisíteni, mely — attól tartok — hogy az avatatlan bámuló közönség, úgynevezett nagy 
világ tapsait fogja maga után vonni. 

Visszautasítom azon netán fölmerülhető vádat, mintha itt a háttérben egy elszakadási eszme lap-
pangana. Istenemre nem! E nemzet kíván, akar kibékülni, mi módon tehát? A mint már többen kimon-
dák: legyen restitutio in integrum, adassék vissza mindaz, mi Isten és emberek előtt minket illet, akkor 
fogjuk tudni, hogy a fejedelem szándéka komoly, s fogjuk tudni, hogy az engesztelésre kinyújtott kar nem 
fog gúnyosan visszautasittatni. De addig tenni fölfogásom szerint nem lehet, mert nem ismerek történe
tünkben példát, hogy a nemzet föliratilag közeledett volna oly fejedelemhez, ki csak néhány napok előtt 
monda ki a halálos ítéletet a magyar alkotmány fölött. Erre példát nem tudok, de igen is tudok sok pél
dát, hogy a fejedelem előre biztosította a nemzet elvesztett vagy meglevő törvényeit, s akkor igenis köze
ledett a nemzet a kellő tisztelet hangján. 

Ehhez még csak azt adom, hogy magában a javaslatban ez áll, hogy mindaddig mig Erdély, Tót
ország, Határőrvidék, Fiume és tengermellék, kik törvény szerint az országgyűlésre meghívandók, meg
rí iva nem lesznek, mi az országgyűlést kiegészítettnek nem tekinthetjük. Az országgyűlésnek fontosabb 
teendője nem levén, mint ezen fölirat, mert az a törvényhozás actusának megnyitása; nem látom tehát át, 
mikép lehessen fölírást ezek nélkül tenni. És igy azt hiszem, hogy a határozatnak legerősebb indokolása 
magában a helyzetben fekszik. 

Ezt átalánosságban. Legyen szabad még a fölirás érvényesítésére fölhozott némely állítá
sokra felelni. 

Igaz, elismerem, hogy a magyar országgyűlés önmagától soha össze nem jő , s azt mindig vagy a 
fejedelem hívja össze, vagy az, kit a törvény e joggal fölruházott. 

Azokon felül, mit e részben Tisza Kálmán mondott, azt mondhatom, hogy a ki elvette legdrágább 
kincsünket, bizony csak annál fogjuk azt keresni, és annak kötelessége azt visszaadni; de ha jogtalanul el
vette, nem következik, hogy jogosan adja vissza, mert mi ezen sajátunkat örökké a miénknek tartjuk. — 
És miután de facto törvényes király nincs, nádor sincs: országbíró, tárnok az 1848-ki törvények szerint 
nem lehet, nagyon természetes, hogy csak annak kellett minket fölhívni összejövetelre, ki szükségesnek 
látta a hatalom utján minden az országgyűlés meghívására törvényileg hivatott dignitásokat megsemmi
síteni, és saját személyében összpontosítva látni , mert különben most semmi szin alatt országgyűlés Ma-
gyaroszágon össze nem jöhetett volna. 

Hogy pedig ilyen esetekről törvényünk nem rendelkezett, az nagyon természetes, mert ilyen eset 
történetünkben soha nem volt, és nem is képzelte volna törvényhozás, hogy e haza valaha ily siralmas ál
lapotba jőjön. Véleményem szerint tehát itt a történetre hivatkozni nem lehet. 

Képv. ház napi. I. köt. 6 2 
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Mondatott továbbá, hogyha kétségbe vonatik V. Ferdinándnak lemondása, akkor összeütközésbe 
jönnénk az örökös tartományok kétségtelen jogaival és az összes diplomatiával. 

Megvallom, ez igen kényes és sikamlós tárgy, a mi viszonyunkról és az örökös tartományok viszo-
szonyáról beszélni. Én reám nézve mindegy, tartják-e az örökös tartományok törvényesnek a lemondást 
vagy nem, nekem csak arra van gondom, mi törvényes minálunk, mert ha ennek fejtegetésébe bocsátko
zunk, ebből a roszakarat csakugyan igen könnyen reáluniót hozhatna ki, melyet pedig épen a javaslat oly 
dicsőségesen megczáfolt, de melyet bebizonyítani a czivilizátorok fél év óta oly nagyon szeretnének. Azon
ban fordítsuk meg a dolgot, hát ha az örökös tartományok, nem tudom quo fato más fejedelmet akar
nának, vagy máshoz jutnának, kérdem, kénytelenek volnánk-e mi azt elfogadni csak azért, mert a 
sanctio pragmatica azt mondja, hogy a fejedelemnek közösnek kell lenni ? nem azt mondanánk-e mi , mi 
közünk nekünk a ti fejedelmetekhez? itt a kétoldalú szerződés, mi ezt tartjuk törvényes fejedelemnek, mert 
a rend ezen van, — mert én részemről az uniót és itt is csak a personáluniót ugy értelmezem, hogy az ad 
dig érvényes, a mig a mi törvényünk az örökös tartományok érdekeivel összeütközésbe nem jő, mert ha ez 
áll be, akkor mindenféle unió azonnal megszűnik. Ha pedig ez igy nem áll, akkor ezen alkotmányos ma
gyar nemzet az örökös tartományok szeszélyének volna kitéve. 

A mi pedig a diplomatiát illeti, ha ez a régi értelemben vétetik, akkor semmi gondom reá, mert ez 
annyi badarságot tett már, hogy ítéletére nem sokat adok. A régi diplomatiának utjai titkosak, a mienk 
nyílt; a fegyver nem egyenlő, nem vívhatunk; a titkos machinatiók ellen legjobb fegyver az egyenes ut. 
Ha pedig van egy ujabbnemü díplomatia, a mint hiszem hogy van, mely a nemzet hangulatát is igénybe 
szokta venni, ez úgyis érteni fog. 

Elismerem azt is, hogy közös egyezkedés a nemzet részéről fölirások — a fejedelem részéről királyi 
válaszok által történik. De itt sem egyezkedésről szó nem lehet, sem uj törvények alkotásáról még szó 
nincs, csupán az elvett törvények visszaadásáról. 

Volt továbbá szó a horvátországi sympathiákról és ennek lehető elvesztéséről. Az utolsó hírek sze
rint ezen sympathiák nem csüngnek még oly vékony szálon, hogy azt egy határozat megszakíthatná, de 
ha oly vékonyak, akkor azt a fölírassa! bizony meg nem erősíthetjük, mert hiszen ha igaz, hogy eddig or
szággyűlés ily határozatot nem hozott, mi oka a félszázados egyenetlenségnek. Az 1848-diki törvény csak 
oly jogokban részesité Horvátországot, mint az ország többi részeit, sareact io talált mégis módot őket tő
lünk elidegeníteni. Ok törvényeikhez ragaszkodnak, s a midőn mi is azt teszszük, nem fog semmi gyanú 
bennök irántunk gerjedni. 

Történt hivatkozás a törvényes szokásra is a fölirás mellett, de fölfogásom szerint csak akkor lehet 
törvényes szokásra hivatkozni, ha az esetek egyenlők, de volt-e ehhez hasonló állapot történetünkben ? 
Miért neveztetik tehát egyik irat levélnek, másik föliratnak ? hiszen maga azon példa, hogy három század 
óta csak négy fejedelem lépett a magyar trónra, ki nem elődjének uralkodása alat t ion megkoronázva, mu
tatja, hogy a még sokkal fontosabb koronázás körül sem volt egyforma eljárás , egyszer a fejedelem életé
ben koronáztatott az uj király, másszor halála u tán; egyszer azonnal átvette a kormányt, másszor nem ; 
egyszer azonnal megkoronáztaték halála u tán , másszor később. Fölfogásom szerint tehát itt mindigaz 
eset határoz. 

Mondatott továbbá több oldalról, hogy a fölirásnak óhajtott sikere nem lesz. Ha valaki előre tudja 
valami eljárásnak sikertelenségét, akkor nem látom át, miként lehet oly eszközhöz nyúlnia. A physica és 
psychologia szabályai szerint csak egyenlő okoknak lehetnek egyenlő következményei, ha a fölirásnak 
semmi eredménye nem lesz, és a fölirás és határozat között oly végtelen különbségnek kell lenni, követ
keztetnem kell, hogy a határozatnak jobb eredménye lesz, és méltóztassanak bennünk annyi hazafiságot 
föltenni, miszerint azért pártoljuk a határozatot, mert annak jo eredményét várjuk. 

Mondatott továbbá több ízben: ha törésre kerül a dolog, ne mi legyünk oka. — Azt hiszem, azt 
már a történet bebizonyította, hogy nem mi vagyunk oka , mert a törés nem mai , a törés 1848-ban tör
tént, és bizony nem a mi részünkről; ez csak folytatása a törésnek, és ámbár bizony e nemzetnek keserves 
okai lehetnének a törésre, ez sem azelőtt, sem ma okot reá nem ad, akár határozat, akár fölirás 
győzzön. 

1848-ban nem volt oka a nemzet a törésnek, mégis mi ittuk meg a levét, a diplomatia nyakunkra 
tolta a bűnt, és mikor jö el azon idő, vagy cdjő-e, mikor az európai diplomatia vádlólagfog föllépni azok el
len, kik itt a törésnek okozói voltak. 

Mondatott továbbá a haza sorsának koczkáztatása. Nehéz, keserves vád, ha e vádnak azokat kell 
érni, kik a lényegben igen, de a formában egyet nem értenek; nehéz vád olyanoktól, kiknek ajakán csügg 
egy egész nemzet, kiknek szava tapad minden kebelhez. Azonban ilyen esetben hova meneküljön a vádlott, 
mint szintén azon kisbiróhoz, kit Isten keblünkbe ültetett. Mert a hazát szolgálni több módon lehet, de 
szeretni csak egy módon. (Helyes! Ugy van!) 

Azonban miután e vád többször lön ismételve, különösen tegnap gr. Széchenyi képviselő által, le
gyen szabad egyet megjegyeznem. Előrebocsátom, hogy hasonlítani nem akarok, csak a történt dolgot 
említem meg. Midőn évtizedek előtt épen a grófnak nagy és halhatatlan apja fölrázá a nemzetet hossza
sabb álmából, nem sokára egy párt alakúit , mely kitűzte a haladás és humanitás zászlóját, és ugyanezen 
ünnepelt férfiak, kik közöl többeket még most is örömmel szemlélhetünk e teremben, ezen pártnak nem-
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csak zászlóvivői, de vezérei is voltak. A sorsugy akarta, hogy az akkor kitűzött elvek végre 1848-ban testet 
kaptak. És ezen törvényekórt a nemzet harczra kelt, a haza lángba borúit , melyre következett a 12 sa
nyarú év : vájjon ki volna e hazában, ki e miatt vádolná a halhatatlan gróf Széchenyit, vagy vádat emelne 
a hazának ünnepelt fiai ellen? Hiszen akkor kárhoztatnunk kellene mindazon nagy szellemeket, kik néha 
egy kimondott eszme által forrongásba hozták a félvilágot, kárhoztatnunk kellene magát a Megváltót. — 
A sorsnak szekere halad előre, és egy porszem által a vágásból nem szokott kiemeltetni. 

Ezek azon indokok, melyek engem arra birtak, hogy a határozat mellett nyilatkozzam. (Helyes!) 
Végül azt kell kimondanom, hogy nemsokára eljő az idő, a midőn e nyilatkozatunknak eredményét 

fogjuk látni. De akár legyen fölirás, akár határozat; akár felelnek reá, akár nem; akár szétoszlatják az or
szággyűlést, akár nem; azok, kik a fejedelemnek tanácsokat szoktak adni és fognak adni, mielőtt e lépésre 
most elhatároznák magukat, ne feledjék soha, hogy 300 éves konok és természetelleni politikájukkal e ha
zában egy talpalatnyi tért sem foglaltak, sőt roppant hézagot ástak a fejedelem és nemzet közt, melyet 
csak tényekkel bizonyított őszinte akarat által lehet betölteni. (Ugy van!) 

Ne feledjék soha, hogy a midőn az ágat maguk alatt vágják, ha sikerülne is levágni az ága t , de 
maguk is okvetlen földre rogynak. 

Ne feledjék soha, hogy a magyar a lefolyt tizenkét év alatt igen sokat tanult, de nem felejtett 
semmit. 

Ne feledjék soha, hogy a magyar forradalmi soha nem volt, mert jogainak érzetében megveti a leg
kedvezőbb alkalmat is forradalmi kísérletek előállítására; pedig ezek gyakran a dynastiákra nemcsak bajt, 
de veszedelmet is hoznak. 

De azért ne feledjék soha, hogy a magyar nemzet alkotmányától, törvényeitől csak akkor fog meg
válni, ha az utolsó magyar is sirba dől. (Ugy van! Éljen!) 

Es különösen ne feledjék, hogy a ki a Gondviselés útjainak akar gáncsot vetni, azt maguk a termé
szet törvényei fogják összetiporni. 

A nemzet pedig ne feledje, hogy nem sokára ezer éves európai életének cyclusát fogja betölteni, s 
akkor hivatva van megifjudott, megerősödött szabadságával ülni meg a nagyszerű ünnepet, mert én ré
szemről azon másik iszonyú esetet képzelni nem tudom, hogy e nemzet gyávasága által oda jutna, misze
rint tombolva ülhetnék meg valaha elleneink sírunk fölött a tort. Ez bekövetkezni soha nem fog. 

Egy ezredévi szenvedés kér éltet de nem halált! (Éljenzés!) 
Tóth Vilmos: Tisztelt képviselőház ! Midőn először van szerencsém e házban, mint annak egyik 

igénytelen tagja szót emelni, mindenekelőtt elnézést és türelmet vagyok bátor kérni a t. háztól; elnézést 
elfogultságomért, türelmet azért, mert belátom, miszerint én az ujoncz, azok után, amelyek i t t a fennforgó 
kérdések felett annyi bölcseséggel és oly ékesen elmondattak, bizonyára nem vagyok hivatva az elvek- és 
nézeteknek, a melyeket magaménak vallok, diadalát elősegíteni, s csakis egy mulaszthatlan kötelességnek 
érzete az, a mely daczára annak, hogy az ismétlések untató terére vezet, szólásra hí íel engemet akkor, 
amidőn oly kérdéseket kénytelen a ház tárgyalni, a mely kérdések sükeres vagy szerencsétlen megoldásá
tól a nemzet ujjáébredése, léte, jövője vagy balsorsa föltételeztetik. (Halljuk !) 

Felette könnyíti helyzetemet azon körülmény, hogy egy formulázott indítvány tétetett le a ház asz
talára, a melyet én egész terjedelmében és minőségében pártolok, s ha ennek egyes részeihez, azokat kü
lön fölemlítve hozzá szólok, ezt csakis azért teszem, hogy azok, a kiket és a kikkel együtt minket ezen 
egyes részekben foglaltak, illetnek; jelesen a nemzetiségek meggyőződhessenek a felöl, hogy mi nem csak 
azért pártoljuk ezen indítványt átalában, mert annak főrészével az ország teljes függetlenségét és önálló
ságát illetőleg értünk egyet, hanem annak minden egyes részét magunkévá téve, azok érvényesítésére a 
lehetőleg közreműködni kötelességünknek tartjuk. 

A mi ezen inditvány-alakban letett örök becsű államirat egész lényegét illeti, én azt olyannak tekin
tem, a melyből elvenni mit sem lehet, hozzáadni pedig valamit, nézetem szerint felesleges, és ugy vagyok 
meggyőződve, hogy semmisem lenne annál üdvösebb, mintha a képviselőház egyhangúlag elfogadná s ki
jelentené, hogy csak akként lehetséges a nemzet kibékítését eszközölni, ha mindaz, a mi ezen indítványban 
hivatkozva jogokra és szentesitett törvényekre mondva van, azon fél által, a mely a pragmatica sanctioban 
kikötött feltételeknek eddig eleget nem te t t , teljesíttetik — azt hiszem, hogy nem lesz polgár a hazában 
a ki őszinte örömmel ne üdvözölné a képviselőház ezen egyhangú nyilatkozatát, — látni fogják az örökös 
tartományok, ha tudniillik látni akarják, hogy mi szorítkozván a személyes unióra, ez által nem csak nem 
válunk ellenségeikké, de készek vagyunk a birodalom fennállása érdekében a törvényes kötelezett
ségeken túl is, mint önálló nemzet a közterhekben osztozni, és ezen önkénytes hozzájárulás által a hi
telt és ennek következtében a kereskedést és ipart az anyagi jólét e két legfőbb ténj'ezójét előmozdítani; a 
külföld is, a mely szinte érdekeltetik az osztrák birodalom roncsolt pénzállapotának valamely biztos alapra 
fektetett helyreállításában, sokkal inkább biztosítva látandja az osztrák állampapírokba fektetett vagyo
nát egy kielégített Magyarországgal, mintha az állam napi költségeinek fedezésére szükséges adónak be
hajtását katonai erőhatalommal kénytelen siker nélkül megkísérteni. 

Pártolom én az indítványt azért, mert mig egyrészről az ország területi és politikai integritását a 
pragmatica sanctio értelmében sérthetlennek nyilvánítja, másrészről menyugtatására szolgál az a nem
magyar ajkú nemzetiségeknek, és e pontnál engedje meg a t. ház, hogy megemlékezzem azon szláv ajkú 
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rokoninkról, a kik mindenkor mint hü testvér osztottak meg a magyarral jót és roszat, a kik tótul be
szélnek, de magyarul éreznek, magyarul gondolkoznak, ezen tótajku magyarokról, a mint ok magukat ne
vezni szeretik, a kik a felvidéket lakják, a felvidéket, a melynek csaknem minden egyes sziklája a magyar 
történet emlékeivel van összekötve, a felvidéket, a mely nemcsak a tatár és török küzdelmek szomorú nap
jaiban, de valamennyi szabadsági harczban a legbiztosabb menhelyül szolgált a sokat zaklatott magyarnak, 
a felvidéket, hol az utolsó fájdalmas és véres nemzetiségi küzdelmek közt, nem számítva azon egynehány 
százra menő és jobbára idegen földről behurczolt csapatot, megtört a reactionak, sajnos, sok más ajkú né
peknél sikerrel használt fegyvere, a felvidéket, a mely most is felfogja állását és azt bátran elmondhatom, a 
hazaszeretetben az ország bármely vidékének sem áll utána (Éljen!); az elismerés néhány szavát kivánom 
én csak szentelni e népnek, mely most is felfogja állását és nem áll külön követelésekkel elő akkor, midőn 
a nemzetnek egyesült erejére van szüksége, hogy kivívhassa végre a közös haza szabadságát, megnyugszik 
a magyar nagylelkűségében, és bízik, ha majd a szabadság zászlója magasan fog lobogni az Adriától a Kár
pátokig, a magyar szívesen fogja a nemzetiségi kérdéseket a jogegyenlőség alapján kiegyenlíteni. (Helyes!) 

Pártolom az indítványt azért is, mert biztosítja Horvátországot, hogy mi az ö közjogi állását elis
merjük, jogos követeléseit, a melyeket mint nemzet nemzet irányában tesz, nemcsak nem utasítjuk vissza, 
de azokat teljesiteni készek levén, testvéri jobbunkat nyújtjuk, szentesítésére azon frigynek, amelynek 
legerősebb alapja a hosszú századok során együtt élvezett, együtt szenvedett jó és balsors. 

Meg fogja érteni Fiume is, hazánk e szép reménye, hogy a 12 évi erőszakos elválás nem gyengí
tette meg azon kötelékeket, a melyek fenntartására a legnagyobb áldozatra kész a magyar, és hogy azon 
nap, a melyen követeik köztünk megjelennek, örömünnepe lesz a hazának. 

Meg fogják hallani honfitársaink, a kik idegen földön nélkülözik az édes haza jótevő egét, be fog az 
hatolni a börtönök komor falai közé, hogy a magyar országgyűlés első teendőjének tartotta, az absolut 
rendszer által elkövetett száműzetéseket, elitéltetéseket és elkobzásokat törvénytelennek nyilvánítani. 

Pártolom végre az indítványt azért, mert világosan és határozottan ki van mondva benne az, hogy 
az országgyűlés csak azután lehet koronázó, ha a nemzet alkotmányos önállósága és függetlensége, területe 
és politikai integritása, a felelős magyar minisztérium életbeléptetése, szóval minden eddig szentesitett 
törvényeink s jogaink helyreállítása tett dolgok lesznek. 

S ekként az indítvány lényegét tökéletesen magamévá tevén, elmondom röviden, miért pártolom 
azt formájára nézve is. 

Tisztelt ház! ha visszapillantok az indítvány lényegére; ha meggondolom, hogy nagy része annak, 
a mi benne foglaltatik, jogos követelése egy szerződött félnek az ellenében, a mely a szerződés föltételeit 
meg nem tartotta, de látván, hogy a sértett fél barátsága reá nézve életkérdés, azt a szerződés megújítá
sára, illetőleg megerősítésére fölhívja, a sértett fél pedig ezen meghívásra megjelenik; semmi sem termé
szetesebb előttem annál, mint az, hogy e két félnek, ha dolgát rendbe akarja hozni, érintkezni kell egy
mással. 

Választóim midőn felhivattak, hogy az apr. hó 2-ra összehívott koronázó országgyűlésre követet 
válaszszanak, bizalmukkal engemet tiszteltek meg, s én megvallom, hogy nem tudom másként fölfogni ál
lásomat és kötelességemet, mint hogy kijelentsem a fejedelemnek, a ki magát koronáztatni kívánja, a fel
tételeket, a melyeknek teljesitése után kész vagyok a koronázásba beleegyezni. 

Ha meggondolom továbbá azt , hogy mily égető szükség a nemzetre nézve is a jelen nyomasztó 
helyzetnek mielőbbi megszüntetése, mennyi sértett jog vár osvoslásra, mennyi millió honpolgár várja tü
relmetlenül a haza felszabadításának megkisértésére irányzott első lépését az országgyűlésnek, akkor én 
egy perczig sem habozok kimondani azt, hogy én a hatalomhoz, a melynek módjában van a bajokon segí
teni, szólani akarok, szólani pedig a szokásban levő legrövidebb utón és a végezel elérését, nézetem sze
rint leginkább eszközlö alakban, a mely nem egyéb, mint az általam mélyen tisztelt Pest belvárosának 
képviselője által indítványozott felirat. 

Tisztelem én több érdemes képviselőnek azon hazafiúi aggodalmát, hogy miután V. Ferdinánd Ö 
Felségének lemondásában formahiány van, addig mig a törvényesen koronázott király le nem mondott, 
máshoz feliratot intézni nem lehet, nem akarok ennek czáfolatába bocsátkozni, hisz erre már az indítvány
ban megvan a felelet, de csak egy kérdést vagyok bátor intézni, mit koczkáztat a képviselőház egy oly fel
irat által, melyben a törvényes óvás bennfoglaltatik ? — ha siker követi a föliratot, akkor a jelen nemzedék 
méltánylata és köszönetével fogunk találkozni, az utókor pedig csak áldhatni fogja bennünk az ősöket, 
hogy egy fölírat által szereztük vissza a haza alkotmányát, ha pedig, mitől Isten óvjon, a föliratnak sem 
volnának az eddigieknél jobb következései hazánkra nézve, ha a fejedelem visszautasítaná a nemzet jogos 
követeléseit, akkor, habár fájdalmas kebellel, de azon lelki nyugalommal térünk vissza küldőink körébe, 
hogy megtettünk mindent, a mit jogaink sértése nélkül tennünk lehetett s nem mirajtunk múlt, hogy fára
dozásainkat a béke áldása nem követé. (Éljenzés!) 

Báró Podmaniczky Frigyes: Tisztelt képviselőház ! Ha képesek volnánk az emberiség jövőjébe egy 
biatos pillantást vetni, a mely megnyitná előttünk a titkok kétes országának kapuit, széttépné azon fátyolt, 
mely mögé rejtőzik enyészet vagy szebb jövő; ha e látnoki hatalommal birna a gyenge emberi lény, vajmi 
könnyű volna akkor mind azok állása, kik első tekintetre kevés fontosságot mutató tetteik vagy véle
ményeik nyomán hivatvák eldönteni nemzetek sorsát. 
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Az ember egyik legszebb tulajdona épen az: hogy nem bírván e látnoki tehetséggel, önokoskodása 
által vezéreltetve tekintetbe vévén s megmérlegelvén a körülményeket vagy kínálkozó alkalmakat, irá
nyozza tetteit , s vagy felfokozza észerejének okoskodásait, vagy lecsillapítja kedélyének túláradó 
hevélyeit. 

A körülmények vagy kínálkozó alkalmak sorozata, s azok számbavétele képezik a történelem ta
pasztalatait , a mely már mögöttünk elzarándokolt tényeken s eseményeken okulva, ügyekezünk, mennyire 
gyarló emberi erőnk engedi, megmenteni a jövőt. 

A magyar nemzet három század óta hiába ügyekszik kivívhatni azon nyugpontot és támaszt, mely 
jogos, s alapos reményei és vágyai valósulásában lelné föl végre megtestesülését; ármány s roszul értelme
zett politika egyre útját állják, a megnyugvás s megelégedés kéjérzelmei helyett, a végkimulás dicsteljes, 
de szomorú babérjaival kínálván meg a járom alá hajlani nem akarókat. (Helyeslés.) 

Ha visszatekintünk multunkba, különösen két érzelem hatja meg fájdalmak-edzetté keblünket. 
Az egyik azon szomorú tapasztalás, miszerint vitézség s hűség, s az oly gyakran saját kárunkra mások ál
tal felhasznált nagylelkűség, — az emberiség areopagja előtt vajmi kevés becsülésre találnak, feledtetnek 
pedig azok által, kik létöket e tulajdonainknak köszönik; (Helyeslés) továbbá meghatja keblünket azon ér
zelem, hogy a hit s bizalom, bármennyire legyenek is meggyökeresitve az emberiség szivében a keresztény 
vallás üdvteljes tanai által, végre mégis nyom nélkül kivesznek ott, hol az egymást felváltó csalódások 
éles vésője fáradhatlanul működik. (Igaz !) 

Felhasználván a vitézséget legtöbbnyire idegen, s épen nem hazai czélok érdekében, növelek érette 
a ^bizalmatlanságot, — s ezt azután az ész, — a kiskorú fogalmak feletti győzelmének szokták volt mind
annyiszor mondani. 

Az elavult eszmék szabadsággali harcza hosszú idő óta tar t már ; —a mely nemzet e barcz fáradal. 
mait kibirandja, az hivatva van a szabadság hajnalhasadtán üdülni. (Helyeslés.) 

Csak öntudatteljes kitartás lelkesítsen mindnyájunkat, s meg vagyok győződve, hogy édes hazánk 
az utóbbiak sorában leend majd a számoltatas nagy napján. (Ugy van!) E kevés szavakba van fektetve 
Magyarország kedélyhangulata, mióta a mohácsi vész után gyenge védelem kedveért először koczkáztatta 
függetlenségét. (Igaz ! Helyes! Éljen !) 

Áttérvén most már a tanácskozásunk tárgyát képező kérdésre, legyen szabad kijelentenem, hogy 
Deák Ferencz képviselőtársunk indítványának tartalmát illetőleg legtöbb részeire nézve kezet fogok, — 
nem ugy azonban annak formájára nézve. Pártolom tehát Tisza Kálmán képviselőtársunk indítványát, 
mindamellett elmondom észrevételeimet röviden mindkét irányban. (Halljuk!) 

Ugy látszik, a müveit Európa nem elégedett még meg mindazon tényekkel, melyek 12 évvel ezelőtt 
Magyarország a törvényhozás s harczteréni életrevalóságát oly fényesen bebizonyították. A reaetió fölütötte 
volt táborát, és segittetve a hatalmasok által, kétségbeejtő harcz után gyözedelemittasan bevonult nálunk 
az absolut hatalom.— Számtalan megtört kebel elrebegé: a Finis Hungariae-t, míg sok hazaszeretetet nem 
ismerő örömittasan rivalgá: végre tehát eltűnt Magyarország Európa színéről, s már is látták, mint támad 
e szerintök barbár, de mindenesetre nagyszerű romokon egy kényelmes, az ő eszméik szerint értelmezett 
nyugalmas műveltségnek megfelelő palota, melynek sybarita kéjei feledtetik s elnyomják majdan a sza
badság után epedök sóhajait és vérkönyeit. (Igaz!) 

Sok történt ugyan, de a palota nem épülhete fel véglegesen, a sybaritadcényelem pedig végképen 
elmaradt. Egy hatalmas nemzetiségnek állhatatossága s egy nagy férfiú akarata halomra dönté hetek alatt, 
mit zsarnoklelkek évek alatt emelének, — s most újból mint már annyiszor, kezdek emlegetni életrevaló
ságunkat ugyanazok, kik nem rég még teli torokkal végenyészetünket hirdették (Helyeslés.) 

Uj-Auszria ingadozni kezde! 
Hála az égnek, hogy még sem vagyunk annyira feledékenyek, mint azt sokan hiszik, s mint azt még 

többen képzelek s remélek, noha gyakran elhagyott már emlékezötehetségünk. (Igaz!) 
Átláttuk, hogy értéke csak annak lehet, mi nemcsak külfény által ragyogni, de belérték által e kül-

fénynek erőt is képes kölcsönözni. Nem engedtünk tehát kiállott szenvedéseink daczára semmi csábnak, 
hanem megállottunk, mennyire erőnk engedé, a passiv ellenállás és a törvényesség terén, s a tőlünk oly 
sokszor elragadott haladás zászlóját újból kitűztük. 

Európa méltányolá ügyekezetünket s már-már azon vélemény kezde előtérbe szorulni, mintha a 
Kelet e szögében Magyarország volna hivatva egy nagyobbszerü szerep átvételére. 

Alig vevék ezt észre elleneink, midőn felhasználtak mindennemű alattomos és nyilt fegyvert ellenünk. 
Első sorban az mondatott s mondatik, hogy mi zsarnokok vagyunk, mert elnyomjuk a velünk egy 

kenyéren és són élő nemzetiségeket; — továbbá, hogy mi mitsem gondolunk a civilisatio követelményei
vel, mint a melyek a mi törvényes zsibvásárunk rongyai közé nem illenek ; — hogy mi nem gondolunk a 
nemzetközi jogokkal, mert financiális végpusztulásra akarjuk kárhoztatni szomszédainkat ; — türelmet
lenek vagyunk, mert nem akarjuk megyei végzések nyomán felszabadítani azokat, kik hitök miatt fosz
tattak meg eddigelé a jogegyenlőség pajzsának védelmétől. Alig néhány heti éledés, s már is annyi vád. 

Mondották pedig ezt ugyanazok, kik németekké akartak 20 millió embert varázsolni ; —- kiknek 
uralma alatt a szellemiség le volt bilincselve, de fölszabaditva a személy- és vagyonbátorság, kik 12 év 
alatt másfél milliárd államadósságot róttak csupa szeretetből alattvalóik nyakába,s végre azok, kik nemrég 

Képv. ház napi. I. köt. "«» 
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két vallásfelekezetet meg akartak fosztani jogaiktól. (Ugy van!) Bár mennyit szólottunk s irtunk volt^ 
mindig osak az lön a felelet : egyes ember mondja ezt, ki magát a közvélemény tolmácsának tolja fel. 
(Helyeslés.) 

Végre tehát elérkezvén azon pil lanat, midőn a magyar királyság képviselői többsége, nem mint 
feltolakodott tolmácsok, hanem mint törvényesen megválasztott népképviselők megjelenhetének ; miután 
végre oda fejlődtek viszonyaink, hogy alkalmasint most nyilatkozhatunk először és utoljára, oda terjed vé
leményem, hogy emlitsünk meg mennél több jelen helyzetünkre vonatkozó eszméket, vagy teendőket. 

Politikai külviszonyainkat illetőleg, kimondatni óhajtom, miszerint Magyarország nem érzi magát 
hivatva, ezentúl is egy, saját nemzeti s hazai érdekeivel ellenkező, más nemzetek jogaiba ütköző külpoli
tika eszközévé válni. (Ugy van! helyes!) 

Ausztria minden, bárminemű, külszínre szabadelvű alkotmánya, mindaddig börzejáték fog maradni 
— mig a dynasticus magán politikát, egy nemzeti szabadelvű, a többség véleményének hódoló politika — 
fölváltani nem fogja. (Ugy van ! Igaz!) 

Vannak bizonyos nagyszerű eszmék, melyek csermely alakjában fakadnak, s a hegyi patak mindent 
magával ragadó szilajságával tovarobognak, — mig végre csöndesen habzó folyamokká válnak, s mint 
ilyenek uj életet terjesztenek azon vidéken, melyen végig kígyóznak. 

Ehhez hasonló nagyszerű mozgalom volt a népvándorlás, a keresztesháboruk, a reformatio, az eb
ből eredő jogegyenlöségi és szabadsági harcz, — végtére pedig a nemzetiségek nagyszerű kérdése. 

E kérdés sok régit halomra dönte már, s még több ujat alkota, 
A nemzetiségek kérdése, mint minden nagyszerű mozgalom, több szakokkal bír — elindulása óta 

már nem egyszer meg lön szakítva, a mint épen a viszonyok fejlődésére inkább vagy kevésbbé kedvezők 
valának, de teljes megakasztása most már a lehetetlenségek sorába tartozik. 

Ha tekintetbe veszszük azon országok esoportozatát, melyből jelenleg egy ujabb Ausztriát akarnak 
gyártani , lehetetlen, hogy azon meggyőződés ne támadjon bennünk, miszerint Magyarország független
sége, Európa jövendőbeli alakulására nézve, fölötte fontos. 

Mert, mellőzve minden politikai költészetet, csak azon tagadhatatlan körülményt kell tekintetbe 
vennünk, hogy ezen országok közöl, egyedül Magyarország bír ilyen állandó maradandó jövővel. A nem
zetiségek eszméjének hatalmától ösztönöztetve, lehetetlen hogy idővel a német tartományok ne gravitáljanak 
Némethon, a lengyelek pedig Lengyelhon felé, mig Velencze jövője ugy is biztosítva van. (Nagy tetszés.) 

Tekintetbe véve másrészről önálló fajunkat és keleten való elhelyezésünket, százados s nálunk tö
kéletesen meghonosult alkotmányos intézményeinket, s szellemünket, hazánk nyers terményekbeni gazdag
ságát, vitézségünket, állhatatosságunkat, — mindezt tekintetbe véve, minél valószínűbb , hogy oda fognak 
hajlani rövid idő alatt az irányadó eszmék : miszerint czélszerübb egy ily állandóságot ígérő országot er
kölcsileg legalább az elnyomattatástól megóvni, mintsem egy, az állandóság semmi reményével nem kecseg
tető ujat annak rovására összeférczelni. (Helyeslés.) 

S miután ehhez hasonlónak reméllem hazánk jövendőbeli állását, fő fő szükségeink közé sorozom, 
hadügyünk rendezését, s visszaállítását. 

A nemzetiségek kérdésében lehetőleg világosan akarok szólani, mert ez azon fegyver, melyet legin
kább igyekeznek felhasználni elleneink. Sokan megígérték már a nemzetiségek egyenjogúságát s mint vál
tották be szavukat, leginkább mi éreztük. Nálunk a nemzetiségek jogos és méltányos kielégítése legin
kább magából a democratiai elvekre fektetett jogegyenlőségből kell, hogy következzék : a hol mindenki 
élvezi e jogegyenlőséget, ott mindenki számára meg van mentve legdrágább ereklyéje : — nyelve, melyen 
fohászait égfelé, első oktatásait gyermekeihez intézi. Az állam minden fokozatában kívánom a velünk 
lakó nemzetiségek kielégítését közös hazánk területének épségben való fenntartásával. (Helyeslés.) 

A Deák Ferencz szerkezetének, Horvátországra vonatkozó pontját, tökéletesen kielégítőnek találom, 
mindamellett egy, a vita alatt szőnyegre került vélemény folytán, kénytelen vagyok e részben is röviden 
nyilatkozni. 

Meggyőződésem szerint inkább sohasem béküljünk ki horvát terstvéreinkkel, semhogy e kibékülés 
színlett legyen, — azaz : a kényszer nyomásának eredménye (Ugy van!) ; a szabadságot értő és kedvelő 
népek közti kibékülés csak akkor lehet tartós és áldásthozó, ha a kötvény a szabadság és jogérzet tisz
teletén alapult. (Helyeslés!) 

Bátor vagyok én is Angliára hivatkozni, de hivatkozom a szabadelvű, az eszélyes, a tapasztaláso
kon okult s nem a türelmetlen Angliára. Kanada s nem Irhon példáját hozom itt föl. Kanada kapcsolt 
része volt ama hatalmas szige!birodalomnak, s mint ilyen elégedetlen, és a forradalom szélén álló; Anglia 
átlátván eszerint fontosságát, Elgin lord bölcs eljárása nyomán, a kapcsolt részt társországra változtató,— 
s hogy mint ilyen, mi szellem lengi át Kanadát, azt leghathatósabban bizonyítja az angol trónörökös, ta
vai e társországban tett körútja. (Helyeslés.) 

Ennyit Horvátországról. 
Midőn arról van szó, hogy vallás ne korlátozza többé a jogegyenlőséget, névleg megemlíteni 

kívánom az izraelitákat, mint a kik irányában helyrepótolandók apáink mulasztásai. 
Sem a pénz, sem az értelmiség értékei nem szolgálhatnak vezérelvül o t t , hol egyedül az emberiség 

mindnyájunkra nézve közös jogigényei szabhatnak irányt tetteinknek. (Közhelyeslés.) 
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Nem tagadhatjuk ugyan, hogy nem ritkán méltó panaszaink lehettek volna a hazánkban lakó izra
eliták ellen ; — de vájjon ő nekiek nem voltak épen oly jogos panaszaik ellenünk ? hisz mi kény szerittet
tük őket, megfosztván őket a más polgárok által élvezett jogoktól, — hogy elkülönözzék magukat tőlünk, 
hogy érdekeik, foglalkozásuk a miénktől eltérő legyen. Nekünk, a nemkeresztény vallásúak irányában sem 
szabad türelmetleneknek lennünk, miután mi vagyunk azok, kik tapasztaltuk, hogy ugyanakkor, midőn 
hazánk ausztriai befolyás alatt álló részében keresztény keresztényt, eltérő hite miatt a vérpadra hurczolt, 
hogy ugyanakkor, — mondom — az izlam hatalmában levő országrészekben mindenki a maga hite szerint 
meneszteté fohászait Istenéhez. (Közhelyeslés) 

Az itt megemlített főbb eszmék mellé vélem sorozandóknak anyagi teendőinket is. Minden jelen lé
pésünk egy-egy történelmi adat, melyből barátaink épen ugy, mint elleneink, anyagot a védelemre vagy 
megtámadásra óhajtanak meríteni. 

Ha a szellem előretörekvését nem illustráljuk anyagi teendőinkkel, akkor ugyanazok, kik szellemi
leg hátramaradottaknak neveznek most, politikai rajongóknak fognak elnevezni, kik a sok szellem miatt 
a tagadhatatlanul létező anyagot feledik. (Igaz ! helyes!) 

Hogy pedig anyagi tekintetben nagy haladásra van szükségünk, s hogy hazánk és a müveit világ ezt 
méltán megvárják tőlünk, — senki sem fogja tagadni. 

Sorozom pedig anyagi tedendőink közé, az államterhek kérdésén kivül, az 1848-ban megszüntetett 
úrbéri viszonyok még meglevő maradványait ; a közlekedési eszközök, a hitel, az ipar és kereskedés viszo
nyait, mint a mely teendőink mindegyike, nemcsak hazánkra nézve fontos, de fontos azokra nézve is, kik
nek szemei akár vonzódásnál, akár anyagi érdeknél fogva, reánk függesztvék. 

Átmegyek most alaki részére a kérdésnek. (Halljuk!) 
Hogy e tekintetben véleményemet indokolhassam, futólagos pillanatot kell tennem visszafelé. 
Megjelenvén az oct. 20-ki diploma ; a nemzet azonnal átlátta, mennyire teljesül a restitutió in in-

tegrum, uralkodónknak hazánk irányában felhasználható ez egyetlen csillapuló szere. Valósággal semmit sem 
adtak vissza, hanem megfosztanak mindazon jogoktól, melyek egy alkotmány sine qua non-jai. Hazánk 
némi habozás után, az úgynevezett térfoglalási politikát fogadá el, de irányát egész nyiltszivüséggel ki-
tüzé az által, hogy a megyéket az 1848-ki törvények alapján állította helyre, és mindenütt , hol erőnk en-
gedé, ez alaptörvényeinknek szerzett érvényt. 

Az országgyűlés egybehivatván , és a követválasztások elrendeltetvén, — nem a szabályozó 
rendelet, — de az 1848-dik V-dik törvényczikk értelmében választattak meg a képviselők, — s igy 
tehát azon pillanattól fogva, melyben e teremben itt Pesten, a korelnök aíatt összeülénk, tisztán a 
törvényes alapra állottunk, s most tőlünk várja az ország, hogy megszerezzük a rest i tut iot , — vagy ezt, 
vagy semmit ! (Helyeslés.) 

Azonban csak hamar k i tüu t , hogy a Királyhágón túli megyék, hogy Horvát- és Tótország és a Ha
tárőrvidék, hogy Fiume képviselői nincsenek jelen ; s igy tehát hongyülésünk — mint ki nem egészített 
törvényhozói testület — törvények alkotásába mindaddig nem bocsátkozhatik, míg el nincsenek hárítva 
azon akadályok, melyek testvéreink megjelenhetését gátolják. 

S miután szemben velünk tényleges hatalom létezik ugyan, de törvényes nem, ezt egyedül határo-
zatilag vagyunk képesek kijelenteni. Nekünk nincsen koronázott királyunk, sem alkotmányos kormá
nyunk, — kérdem, kihez irányozhatnók tehát szavainkat ? 

Igaz ugyan, hogy régibb országgyűléseink közlekedtek a trónörökösökkel, mielőtt még azok Ma
gyarország királyaivá lettek volna a koronázás által. S e jog, közjogunk értelme szerint meg is illeti a trón
örököst. De az akkori s a jelenlegi viszonyok közt roppant különbség van ; mert, mig azon királyok, mint 
trónörökösök, az alkotmány talapzatára állottak, addig Ferencz József ausztriai császár, ki jelenleg koro
náztatni, s igy tehát Magyarország királyává avattatni akar, a törvényesség és alkotmányunk terére nem 
csak nem állott, de sőt oly intézményeket kivan reánk octroyrozni, melyeknél fogva a magyar királyság 
valóban azzá sülyedne le, a mivé Austria már Olaszhont akarta varázsolni, fóldleirati fogalommá, a jelen
legi eszmejárás szerint, provinciává. (Helyes! Ugy van !) 

Meg vagyok győződve, hogy arra nézve egy véleményen vagyunk mindnyájan, miszerint azon pil
lanattól , melyben Magyarország a febr, 26-ki pátens nyomán keletkezni akaró összalkotmányt önkényt 
elfogadná, magyar királyság, és igy tehát magyar király többé nem léteznék. (Igaz!) 

Hol a következményeket tagadják, ott nincs szükség az előzményekre. 
Továbbá nem szabad felednünk, hogy V. Ferdinánd még élő királyunk ő Fölsége, és Ferencz Károly 

Főherczeg Ö .Fönsége lemondási okmányait még csak tanácskozás tárgyává sem tehetjük mindaddig, mig 
kiegészítve nem vagyunk. 

A trónlemondási okmányok feletti véleményadás s 1848-ki alkotmányunk tényleges és tettleges 
helyreállítása, fogják majd megalkotni ama törvényes viszonyt, mely a felírást lehetővé teszi. 

Példát ugyan nem tudunk, hogy határozattal kezdette volna bármely országgyűlés működéseit; de 
másrészről volt-e eset arra történelmünkben, hogy hazánk az absolut erőszak nyomán , a jelenhez hasonló 
természetellenes rendkívüli állapotba és viszonyba jutott volna ? (Igaz! Helyes! 

Rendkívüli viszonyok rendkívüli formákat igényelnek. (Igaz ! Helyes!) 
63* 
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Midőn arról van a szó, hogy a határozat nem szól senkihez, nem is kötelez feleletre senkit ; — azt 
kérdem vájjon a bécsi kormánynak van-e inkább szüksége mireánk, vagy pedig nekünk a bécsi kormányra? 
a 12 évi szenvedések között ki nyert, ki veszített többet kettőnk közöl ? 

Mi szenvedtünk, de szenvedéseink alatt, mint minden életrevaló anyag — megaczélozódtunk, a 
mint ezt tanácskozásaink folyama is bizonyítja. — Ö élvezett hatalmat, korlátlan hatalmat, és mosolygott 
szenvedéseinken, de a mosoly, a sorvadás fájdalomteljes mosolyává vált. (Helyeslés.) 

Ha Magyarország törvényes és jogos, szomszédaink érdekeibe nem ütköző követelései ki nem elé
gíttetnek, Ausztria, mint Ausztria előbb-utóbb véghanyatlásnak indul. (Igaz!) 

Hogy magyar kérdés létezik, — azt tagadni többé már nem lehet, hogy mikor és mint oldatik meg e 
kérdés? az saját állhatatosságunktól és az események gyorsabb vagy lassúbb menetétől függ. (Igaz! nagy he
lyeslés és taps). 

Azon nagy államférfiak föladata, kiket a népek sorsa érdekel, nem az lehet : siettetni az eseménye
ket, de egyedül irányozni és bölcseséggel párosult kitartással könnyíteni azokat. (Ugy van !) 

Én sem a felírástól, sem a határozattól nem várok eredményt ; tagadhatatlan továbbá,hogy mind
azon eszközök, melyekkel elleneink rendelkeznek, reánk nézve nem léteznek, de tagadhatatlan az is, mi
szerint csak egy fegyverünk van, és ez a törvény ; eme fegyvert, ha rozsdától megóva birjuk majdan vá
lasztóink kezeibe visszaszolgáltatni, hazánk bizonyára méltányos leend felettünk hozandó ítéletében akkor, 
midőn nem alkotmányunk szabta úton, de idegen erőszak által kényszerítve leendünk kénytelenek, sikert 
nem aratva — szétmenni. (Helyes!) 

Nem arról lehet itt szó t. ház ! vájjon vannak-e közöttünk, kik túlengedményesek , vagy pedig 
vannak-e, kik forradalmi eszmékkel saturáltak, hanem egyedül arról, hogy e válságos perczben, mindegyi
künk azon lelkiismerete s meggyőződése szerint legüdvösebb eszközt pártolja, mely által legdrágább kin
csét, hazáját remélli megmenthetni. (Közhelyeslés, éljenzés.) 

Egy nagy költő egykoron azt monda : „Nehéz embernek lenni". Ha most élne e költő, s hazánk 
háromszázados s jelen viszonyait ismerné, meg vagyok győződve, velem együtt azt kiáltaná : Dicső, de 
még nehezebb magyar embernek lenni ! (Helyeslés, kitörő tetszés, hosszas éljenzés.) 

Olgyai Titus : Én is egyike vagyok azoknak, kik e jelen országgyűlés eredménye iránt vérmes re
ményeketkebleikben nem táplálnak; mert hitem s meggyőződésem az, hogy mindaddig míg az osztrák kor
mányférfiaknak hazánk ügyeibe legkisebb befolyása lesz, legjogosabb követelésünkre nézve is, eredményre 
csak akkor számithatunk, ha a külviszonyok reájok kedvezőtlenül mutatkoznak ; — háromszáz évi törté
net igazolja ezt. (Helyeslés.) 

Azon időtől fogva, a midőn a nemzet trónjára a Habsburgház tagjait emelte, és ezután az osztrák 
tanácsosoknak hazánk ügyeiben törvényellenes avatkozása kezdetét vette, egy volt azoknak folytonos po
litikájuk, mely abból állt, hogy az ország az absolutisticus igények érdekében kizsákmányoltassék, az al
kotmányunkat szentesítő törvények gyengítésével az uralkodó hatalom hatásköre terjesztessék ; miáltal 
az uralkodó érdeke a nemzet érdekével annyira ellentétbe hozatott, hogy az uralkodó azt tartá magára 
nézve üdvösnek, mit a nemzet veszélyesnek, — és a mely viszonyoktól a nemzet várt, azoktól az ural
kodó tartott. 

Ezen, az állam rendes fogalmával össze nem egyeztethető abnormis állás valódi szerencsétlenség, a 
nemzetre káros, a mennyiben mig anyagi jóléte előmozdításában akadályul szolgál, a Fejedelemre is veszé
lyes, kiirtja a bizodalmat ; pedig a trónnak csak ez igazi támasza. (Ugy van !) 

Az osztrák kormány ez eljárásának bizonyításául szolgálnak törvénykönyveink, melyek szerint 
ritka az az országgyűlés, mely egy már előbb hozott törvény megsértéséről ne emlékeznék. 

Az 1848-diki pozsonyi országgyűlésnek jutott a dicső feladat, az alkotmányt e veszélytől megmen
teni, nem azáltal, mintha az országgyűlés a nemzet és fejedelem közti viszonyt módosította volna, hanem 
azáltal, hogy az e viszonyt meghatározó törvények megszegésének lehetőségét akadályozza. 

Az 1848-ki törvények a fejedelem jogait legkevésbbé sem szorithaták meg, csak azt eszközlék, hogy 
a végrehajtó hatalom ne testületi kormányszékek által — melyek a helyett, hogy a törvények fölött köte
lességük szerint őrködtek és a kormányzást a törvények értelmében gyakorolták volna (a felelősség irá
nyukban — testületi állásuknál fogva eszközölhető nem lévén) a törvények megszegésénél az osztrák 
kormánynak szolgáltak eszközül ; hogy — mondom — ne ezen testületek, hanem a nemzet többségének 
bizalmát biró és a nemzetnek felelősséggel tartozó egyes személyek által gyakoroltassék. 

Előttem szóló több igen érdemes képviselő világosan és a törvények idézése mellett megmutatja 
azt, hogy mindazon tárgyak, melyek az 1848-ki törvény által a magyar nemzetre teendőül kivettettek, a 
fejedelem kizárólagos jogai közé soha nem tartoztak ; hogy azokban a nemzetnek törvényes befolyása 
volt ; azért én ezeket ismételni nem akarom, s csak azt jegyzem meg, hogy midőn a nemzet az 1848-ki 
alapra lépett, korántsem akarta ezáltal azon kapcsot, mely közte és az örökös tartományok közt fennállt, 
szótszakgatni, — hanem azt akarta, hogy az osztrák kormány bitorolt s törvényellenes befolyása hazánk 
ügyei elintézésében szüntettessék meg. 

Távolról sem akarta a pragmatica sanctió kötelékeit széttépni, csak azt kívánta eszközölni, hogy a 
midőn a kétoldalú szerződés föltételei a nemzet részéről teljesíttetnek, e szerződés azon részének, mely a 
fejedelmet a nemzet irányában kötelezi, és a nemzet alkotmányos jogait biztosítja, sokszor tapasztalt meg 



XXVIII. ülés 1861. május 24-kén. 253 . 

nem tartásából eredő hitszegés lehetetlenné tétessék, — és ekép a birodalom meggyengítését okvetetlen 
eredményező törvényszegések akadályoztatván, a fejedelem és nemzet közti kapocs még inkább meg-
szilárdittassék. 

Egy szóval, az 1848-ki országgyűlés megadta a fejedelemnek a mi a fejedelemé, és biztosította a 
nemzetnek a mi a nemzeté volt. _ ^ 

De nevezetes az -1848-ki országgyűlés egyéb törvényei tekintetéből is. 
Ezen országgyűlés, — mely, nem kell feledni, hogy az akkori törvények szerint kizárólag a kivált

ságos osztályból állott — volt az, mely az előbb egyedül a kiváltságos osztály által gyakorlott politikai 
jogokat, az ország minden lakosaira kiterjesztvén, a legközelebbi országgyűlési követeknek a népképvise
let alapjáni választását elrendelte, és ekkép a törvényhozási jogot a nemkiváltságos osztálylyal megosz
totta. Ezen országgyűlés volt az, mely az előbb egyedül a nemkiváltságos osztályt nyomó közterhek vise
lését a kiváltságos osztályra is kiterjesztette. Ezen országgyűlés volt az, mely az úrbéri szolgálatokat, déz-
mát s pénzbeli fizetéseket, a földbirtokos urak teljes kártalanítása mellett megszüntette, és ekkép nemcsak 
az oly sokfele érdek által szétszakgatott nemzetet elválaszthatlanúl egybeforrasztotta; — de különösen 
az e téreni állapot megszüntetésénél, annak lett eszközlöje, hogy e viszony a szomszéd örökös tartomá
nyokban és Galicziában is később inegszüntetetf,söt befolyással volt arra, hogy Oroszországban is ez eszme 
a közel valósitásnak néz elébe (Helyeslés), egy szóval, az 1848-ki országgyűlés volt az, mely alkotmányun
kat a végveszélytől megmenté; az uj erők beolvasztása által erösbité, és az igazi szabadelvüség alapjáni 
haladás által Európának figyelmét hazánkra fölébresztette. 

Lehet-e tehát a nemzetnek e törvényekhezi hü ragaszkodását elszakadási és önzési bűnnel vádolni? 
— ezt valóban csak azok tehetik, kik állásunkat vagy nem ismerik, vagy megrögzött ellenségeink 
(Helyeslés). 

Én tehát az 1848-diki törvényekre nézve kijelentem, hogy azokat az egyezkedés nélkülözhetetlen 
feltételeiül tárom ki, és habár a békés kiegyenlítést szivemből óhajtom, de az 1848-ki törvénytől, közjogi 
tekintetben, ide értve természetesen a pénz- és hadügyet, egy hajszálnyit sem engedek. (Helyes!) 

Mit tett az osztrák kormány e törvények szentesítése után, mennyire megmozdított minden hatal
mában levő eszközöket e törvények örökös hatásának meghiúsítására, ezt bővebben fejtegetni nem aka
rom; csak azt jegyzem meg, hogy miután azon dicső harczban, melyben a nemzet fegyveres erővel megtá
madtatva, törvényei s függetlensége védelmében előlépni kénytelenittetett, az osztrák hadsereg ereje meg
tört, nem átallott egy szomszéd hatalom segélyeért folyamodni,és nagyhatalom létére, annak lekötelezett
jévé válni, a minek, habár reánk nézve a legsúlyosabb lett is következése, de volt még is a mi később 
némi vigasztalásul szolgált, és ez az, hogy az egész müveit világ, de maga azon nagyhatalom is, mely sza
badságunk elnyomásában segédkezet nyújtott, a krimiai hadjárat alkalmával meggyőződhetett arról, hogy 
a magyar nemzetnek az osztrák-hatalom iránti bizalmatlansága nem oknélküli és nem túlságos, mert azon 
eljárásból, melyet az osztrák ö irányában, kinek barátja volt s hálával tartozott, ideát csinálhatott magá
nak, mikép jár el azok iránt, kik ellen esküdt ellenséges indulattal viseltetik. (Helyes!) 

Azonban e segedelem által a hareznak vége vettetvén, hogy mik történtek ezután, ezt ismét fejte
getni nem akarom; én csak azt említem meg, hogy ekkor elérkezettnek gondolván az osztrák-hatalom az 
időpontot, hazánk iránt 300 éven keresztül folytatott politikájának nyilt bevallásával, önkezeivel tépte 
szét azon szent köteléket, mely a nemzetet az uralkodóházhoz kötötte, s megsemmisitettnek nyilvánítván 
alkotmányunkat, 11 évig a legzsarnokiabban jár t el irányunkban. 

Ily eljárás után megvallom, meglepetve láttam magamat az october 20-ki diploma által, meglepetve 
különösen azért, mert föl nem foghattam, miképen történhetik ez okmányban a pragmatica sanctióra hi
vatkozás azon uralkodó részéről, ki 11 évvel előbb azt tökéletesen megsemmisítette, és még kevésbbé fog
hattam azt meg, hogy történhetik hivatkozás egy kétoldalú szerződésre oly modorban, hogy az egyik szer
ződőiéi irányában kötelező erővel birjon, midőn a másik azt magára nézve erönélkülinek nyilvánítja, és 
pedig ez történik a diplomában. Mert azt hittem s hiszem most is, hogy a két oldalú szerződés abbeli ter
mészetét, hogy ha az egyik szerződőiéi azt megszegi, az a másikra nézve is kötelező erővel birni megszűnt 
a miatt, hogy az egyik szerződő-fél, az uralkodó, azt meg nem tartá el nem veszté. 

A nemzet még is, a nemzet mondom, — mert egyszer mindenkorra kijelentem, hogy a törvényható
ságok nyilatkozatát én a nemzet nyilatkozatának tekintem, — e 20-ki diplomát az uralkodó részéről az 
alkotmányosság ösvénye felé irányzott lépésnek tekintvén kijelenté, a pragmatica sanctiohozi további 
ragaszkodást, de annak mint két oldalú szerződésnek alapján, törvényei visszaállítását követeli, és ily ala
pon az egyezkedési utat elfogadta. 

Elfogadom azt én is, de kimondom őszintén, nem bizodalomból, mert bizodalom csak tetteknek le
het szüleménye, a tettek pedig, melyek october 20-ka óta léteznek, nem olyanok, hogy bizodalmat szülhes
senek, sőt még ahol volt, azt is kiirtották; de elfogadom azért, mert képviselői állásomnál fogva köteles
nek érzem magamat, minden alkotmányos állásunknak békés utoni visszaszerzésére vezető utat, mely tör
vényes állásunk, függetlenségünk megsértése s jogaink feláldozása nélkül megkísérthető, megkisérleni de 
csak föltételek mellett, melyeket az első felszólalásban kívánok kijelenteni, és miután ezen föltételek a ta
nácskozás alatt levő indítványban benn foglaltatnak, az indítványt egész kiterjedésében elfogadom. 

Kc'pv. ház napi. I, köt. 6 4 
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A mi azon előterjesztést illeti, hogy e felszólalásba még más tárgyak, nevezetesen az úrbéri viszo
nyokból még megmaradóit némely részek a felek tökéletes kármentesítése mellett megszüntessenek, szin
tén megemlittessenek; én ezekre nézve ezúttal is kijelentem, hogy azokat kármentesség mellett megszün
tetni kívánom, — de e felszólalásban megemlíteni szükségesnek annál fogva nem tartom, mert magának 
az elvnek, hogy t. i. azok megszüntessenek kimondása, már törvényt igényel, erre pedig a ki nem egészí
tet t országgyűlést illetékesnek nem találom. 

Ez illetéktelenségét azonban a tanácskozás alatt levő felszólalásra alkalmazhatónak annál fogva 
nem tartom, miután ebben a meglevő de megszegett törvények visszaállítása követeltetik, erre pedig nem
csak e ki nem egészített országgyűlésnek, de minden egyes törvényhatóságnak, sőt egyes embernek is joga 
van. (Helyeslés). 

De javasoltam én az indítvány másik részét is, hogy t. i. e felszólalás a ténjdeges uralkodóhoz in
téztessék, javasoltam pedig azért, mert ha törvényhatóságaink nem követtek el törvénytelenséget, midőn 
minket az uralkodó által összehivott országgyűlésre az ö összehívása következtében elküldöttek, már pe
dig, hogy csakugyan ennek következtében küldöttek, kitetszik onnan is, hogy az országgyűlést már no
vemberben sürgették, és minket mégis csak april 2-kán küldöttek ide, és ha mi az által, hogy itt megje
lentünk, törvénytelenséget nem követtünk el, — az által, hogy most ugyanahhoz, kinek meghívása folytán 
ide jutottunk, felszólalást intézünk, törvénytelenséget szintén nem követünk el, mert ez az első lépés ter
mészetes következése. (Helyes.) 

De pártolom még azért is, mert az indítványozó által II. Mátyás, III. Károly, II. Leopold és I. Fe-
rencz idejére történt hivatkozást azon megkülönböztetés által, hogy ezen fejedelmek mind, már koronázta-
tásuk előtt a törvények szerint kormányoztak, meggyengitve nem láttam, mert miután törvényes magyar 
király csak az, a ki törvényesen megkoronáztatott, annyi áll, hogy valamint e tényleg uralkodó jelenleg 
még, ugy a nevezett fejedelmek is akkor midőn a fölirás hozzájuk a nemzet részéről tétetett, törvényes ki
rályok nem voltak, és igy áll az, hogy a nemzet a nem törvényes királyokkal is érintkezett, és áll azon 
körülmény is, hogy a törvények szerint kormányoztak, csak a felszólalás tartalmazza tehát a különbséget, 
és ezen különbség meg is van. Mert a inidön a íönntebbi esetekben a koronázási oklevél miképi szerke
zetéről történik az értekezés, a jelen felszólalásban egyenesen az mondatik ki, hogy uram, addig, míg az 
előszámlált föltételeket nem teljesíted, veled egyezkedésbe sem bocsátkozhatunk. 

Pártolom végre az indítvány 8-ik részét is, azaz, hogy felírás alakban terjesztessék föl, mert a mint 
már kimondám, én igen valószínűnek tartom, hogy az országgyűlés eredmény nélkül fog szétoszlattatni. 
De pártolom azért is, mert én azt kívánom, hogy az uralkodó első felszólalásunkra nyilatkozzék, hogy e 
nyilatkozatból ha csakugyan eredmény nélkül megy szét az országgyűlés, mind a nemzet, mind az egész 
világ lássa, mikép a törés nem a mi, hanem az uralkodó részéről idéztetett elő, és hogy elmondhassuk, 
hogy mi megtettünk mindent, mit tennünk szabad volt, és ha igy következik a törés : legyen következése 
bár mi, én nyugodt leiekkel nézek elé, mert vigasztalásul szolgál, hogy valami uj szenvedés a mit már e 
12 év alatt nem éreztünk volna, alig jöhet, — de ha jön is, az 12 esztendeig nem tart, — és ha majd e 
szenvedés orvosoltatik, a baj gyökeréből fog orvosoltatni; — és igy a felirat mellett szavazok. (Éljenzés.) 

Elnök : A mai ülés berekesztetik; holnap délelőtt 10 órakor a tanácskozást folytatni fogjuk. 
Ezzel az ülés d. u. 2 órakor feloszlott. 
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XXIX. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
Május 25-kén d. e. 10 órakor. 

Elnök : Az ülés megkezdetik. A mai jegyzökönyvet Keglevich Béla gróf jegyző ur fogja vezetni. 
A szólókat az indítvány ellen Csengery Imre, az indítvány mellettieket pedig Keglevich Béla jegyző urak 
jegyzendik fel. Meg fog mindenek előtt hitelesíttetni a tegnapi ülés jegyzőkönyve. 

A jegyzőkönyv fölolvastatván s észrevétel nem tétetvén : 
Elnök : A jegyzőkönyv tehát meghitelesíttetik. — Jelentést teszek az időközbeni beadványokról. 

Dobokamegye közönsége közli a tisztelt képviselőházzal azon fölírást, melyet legfelsőbb helyre intézett 
azért, hogy ü Felsége távolítsa el királyi széke közeléből azon tanácsosokat, kik illetéktelen befolyást gya
korolván a magyar szent korona ügyeire, közte s a magyar korona alattvalói közt a szent frigy megszilár
dítását akadályozzák; alakítson az 1847/8-ki III. tcz. értelmében független magyar minisztériumot s hívja 
meg Pestre az országgyűlésre a meg nem hivott törvényhatóságokat s arra jogosított egyéneket (Tetszés). 
És a képviselőházhoz intézett fölirásban azt kéri Dobokamegye, hogy a képviselőház ezen kivánatait és 
óhajtásait rendelkezésére álló minden eszközökkel sükeresíteni, különösen pedig kieszközölni ügyekezzék, 
hogy a képviselőház körében mielébb megjelenhessenek. — Ki fog nyomatni s a többi hasonlónemü főlirá-
sokkal a t. tagok között kiosztatni (Helyes). 

Sárosmegye közönsége kéri, hogy a kormánynak az adó behajtása körüli törvénytelen intézke
dései ellenében a képviselőház törvényhozói tekintélyével lépjen föl, az alaptörvényeinken ejtett sérelmet 
orvosolja, a helytartótanácsot ez ügybeni eljárásának törvénytelenségére figyelmeztesse, s azt a hazai tör
vények korlátai közé utasítsa. 

Esztergammegye közönsége (Halljuk! halljuk!) a képviselőház tudomására juttatja, hogy f. hó 17-én 
a megyeháza — bizonyos B. jegyű adótáblákat követelő adóbizottmány kiséretében véletlen megjelent 
császári katonaság által — elfoglaltatott, a megyei legénység lefegyvereztetett, a szolgabíró nyolcz tiszt
társával katonai őrizet alá tétetett; azonban a hivatalos útjából időközben visszatért alispán erélyes föl-
szólamlására tüstént szabadlábra helyeztettek, és a megyeháza a katonaság által kiüríttetett. —Másnap 
úgymint f. hó 18-án mindazáltal a központi főbírónak a megyeházában levő szállása katonaság által ismét 
elfoglaltatott, s azáltal — a parancsnokló katonatiszt magát félreértéssel mentegetvén — csak akkor ha
gyatott el, midőn a megyei egész tisztikar a megyeházat hivatalos lakainak lepecsétlése után elhagyni 
készült, s hivatalos működései folytatása végett a sz. Benedek rendüeknek — általuk szívesen ajánlott 
házába akart vonulni. 

Hasonlókép Esztergám városának polgármestere Kollár Antal — miután városi gyűlés a kedélyek 
izgatottsága miatt nem tartathatik — a képviselőház tudomására juttatni kívánja, hogy folyó hó 17-ón a 
városháza előtt egy zászlóalj katonaság véletlenül megjelent, a parancsoló tiszt az adóbizottmány kiséretében 
a város tisztviselőitől az adóbehajtását követelte, mi megtagadtatván, a levéltárban levő könyveket és a 757 
ftnyi készpénzt a pénztárból elvitték, s a katonaság a városban elszállásoltatott. Másnap f. h. 18-án továbbá 
a zászlóaljak 30, 40, 60-ával a városi tisztviselők és képviselők lakaiba szállásoltattak, ugy hogy ezek 
istállókban és padlásokon kényteleníttetének tartózkodni, vagy mások irgalmasságához folyamodni (Zúgás). 
A katonák a szállásokat és bútorokat kíméletlenül rongálták. Egy — anyja halála miatt elutazott mérnök 
viselős neje két kis gyermekével 33 katonát nem levén képes kitartani, a tiszt szállását lepecsételte s a 
szüléshez közel levő nö gyermekeivel ruhában szűkölködvén másoknál tengődik (Átalános zúgás). Bárány 
János városi képviselőt a katonaság adófizetés végett sokfélekép zaklatta, s csak akkor hagyott fel vele, 
midőn őt sok kísérlet után 10 garas adófizetésére rábírta. A katonaság a belvárost elhagyván, a külváros 
szegénységén folytatá eljárását, s a parancsoló őrnagy a polgárokat a városi tisztviselők megverésére és 
kidobására nógatá. (Átalános roszalás.) 

Határozott kérelem e fölterjesztéshez nincs csatolva, ennélfogva szükségesnek tartottam a ház sza
bályaihoz képest a t. háznak kivonatban előadni. 

Ha normális állapotban volnánk, természetes, hogy e kérvények sürgetős és rögtöni orvoslás végett 
a minisztériumnak lennének kiadandók. Minisztériumunk azonban nem levén, s jelen állásában a képvise
lőház végrehajtó hatalmat nem gyakorolhatván, fájdalmas érzéssel bár, de ugy hiszem, egyelőre mást nem 
határozhatunk, mint hogy az adó kérdésének tüzetes tárgyalása alkalmával ez előterjesztvények is figye
lembe és kellő tekintetbe fognak vétetni, és ez megtörténvén, azután talán az egyeseket illető törvénysér
tések s egyeseknek imputálandó kihágásokra nézve a kérvény-bizottmányhoz annak idejében ki fognak 
adatni. Ha tehát ez helybenhagyatik, a határozat ugy fog szerkesztetni. 

64* 
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Kubinyi Ferencz: Azt tartom, hogy addig is indignatiónkat jelentsük kijegyzökönyvileg(Közhelyeslés). 
Besze János : Midőn honn voltam, láttam magam is, hogy polgárvér folyt büntetlenül; a katonák 

éjjel jái-tak s vagdaltak, kit csak találtak, lökdöstek a polgárokat, hogy csak zavarokat idézzenek elö; mert 
eret akarnak vágni a népen, hogy csak annál jobban megfélemlítsék a vidéket és fizettessenek velők. Azért 
amaz indítványt pártolom, s hasonlón kivánom, hogy addig is, mig a bajt orvosolhatjuk, mondjuk ki, 
hogy a nemzet indignatiójának terhe nyomja őket (Helyeslés). 

Madarász József: Bocsássanak meg a tisztelt képviselők, hogy az országos teendő fölötti fontos 
tanácskozás közben is, ezen hazánk s alkotmányos törvényeink ellen mindenesetre igen súlyos sérelmek 
irányában a fölszólamlás annyira szivemen fekszik. A képviselőház engedelmével az itt előadottakhoz még 
azt óhajtom kapcsoltatni, hogy miután ezen adóbehajtásokkal alkotmányunk majdnem megsemmisíttetik, 
azon hatalom által, mely ellenében itt e képviselőházban a legbékésebb szellem nyilvánult — mert a kibé
külés ellen senki sem nyilatkozott — azon esetre, ha törvényeink tökéletesen visszaállítva lesznek; s miu
tán fájdalom épen e hatalom által követtetnek el vagy engedtetnek elkövettetni azon tények, melyek majd
nem föllazítják még a legbékésebb szellemű polgárok kebelét is, kik azután a müveit Európa bírálatára 
fognának hivatkozni : bizonyára nem lenne csoda, ha akadnának olyanok, kik azt mondanák, hogy a nem
zet törvényes jogainak védelmére kel föl, s a törvényesség terén megismeri azt, miszerint fejedelem és 
nemzet közösen kötelesek megtartani a törvényt, s hogy oly hatalommal, mely — midőn mi a kibékülést 
törvényeink alapján kívánjuk — még is minden törvényeinket majdnem lábbal tapodja, kibékülnie e ház
nak a három század óta emlékezetes sérelmek után hazánkra nézve talán kárhozatos is lenne. Tehát ezen 
indokból óhajtom, hogy törvényeink tökéletes visszaállítása tekintetéből a kibékülésre nézve a kérvénybi
zottmány mielébb készüljön el jelentésével, szedje össze az adatokat, s terjeszsze elö véleményes indítvá
nyát, mely azután tárgy altatván, kötelességünknek tekintjük nemcsak ön hazánk, nemcsak a ténylegesen 
létező kormány irányában, hanem egyúttal a müveit világ, a külföld irányában is megmutatni azt, hogy 
midőn mi a legbékésebb szellemben tanácskozunk, akkor tapodtatnak azon tényleges hatalom által törvé
nyeink, melytől mi törvényeink tökéletes visszaállítása esetében — eddig legalább — a kibékülés szent 
útját nem akartuk elzárni. Azért bátor vagyok ez indítványomat tenni. (Közfelkiáltás : Kubinyi indítvá
nyát fogadjuk el.) 

Elnök : Ezen elöterjesztvények tehát annak idejében az adó tárgyának megtörténendő tárgyalása 
után, a kérvénybizottmánynak fognak kiadatni, s Kubinyi Ferencz képviselőtársunk inditványához képest 
a ház indignatiója jegyzőkönyvileg fog kimondatni. (Helyes!) 

Bemutatta megbízó levelét Vasváiunegye kőszegi kerületének újonnan megválasztott képviselője 
Königsmayer Károly, s az az igazoló bizottmánynak fog kiadatni. 

A tegnap megválasztatni rendelt bizottmányra nézve a beadott szavazatok fölolvastatván, a szava
zásnak eredménye az lett, hogy a következő tisztelt képviselő urak választattak meg : Klauzál Gábor 259, 
Eötvös József b. 256, Szalay László 255, Nyáry Pál 254, Lukács György 249, Bartal György 245, Tisza 
Kálmán 244, Tanárky Gedeon 230, és Papp Mór 227 szavazattal. — Midőn ezen urak bizottmányi ülést 
fognak tartani, rendelkezésükre azon iratok, melyek a törvényhatóságoktól a törvénykezés tárgyában 
érkeztek az irodából át fognak szolgáltatni. 

Az igazoló bizottmány többnemü jelentéseket adott be, melyek egy része oly képviselő urak iratai
nak tárgyalására vonatkozik, kik iránt vizsgálat volt elrendelve. Azt hiszem, hogy ezekre nézve a napi
rendre kitűzött tanácskozást félbeszakítani — miután ez hoszasb vitatást igényelhetne — nem volna czél-
szerü. (Helyes!) — Másrészről azon újonnan bejelentett képviselőkre nézve, kiknek megbízó leveleikre az 
igazoló bizottmány semmi észrevételt nem tett, vájjon megengedi-e a tisztelt ház, hogy fölolvastassák a 
bizottmány jelentése? (Közfölkiáltás : Halljuk!) Kérem tehát az előadó urat, méltóztassék a bizottmány 
azon jelentését fölolvasni 

Ennek folytán Szilágyi Virgil mint az igazoló bizottmány előadója olvassa annak Popovics János 
aradmegyei radnai kerületbeli képviselőre vonatkozó jelentését, mely szerént az illető igazoltnak tekin
tendő, mi egyértelmüleg helybenhagyatik. 

Elnök : E képviselőre nézve bátorkodom a tisztelt bizottmány vélményéhez hozzátenni -- miután 
azt veszem észre a jelentésből, hogy azon kérvény, mely egyetlen egy név alatt, Csiky neve alatt volt be
adva — e név aláírás pedig Csikynek hozzám intézett levele szerint hamis — talán eziránt az illető ható
ság utján elnökségileg vizsgálat lenne elrendelendő. — Ezen képviselő úrra nézve megjegyzendő továbbá, 
hogy miután a ház szabályai szerint az időközben történő választások elleni panaszok 30 nap alatt még 
elfogadtatnak, az igazolás most a ház szabályai értelmében történik, s ez jegyzőkönyvileg kimondatik. — 
Következik a napirendre kitűzött tárgy folytatása. 

Beniczky Lajos : Midőn hosszabb ideig tartó tanácskozás után alkalmam nyilik e tárgyhoz szólani, 
ugy tekintem magamat, mintha egy mezőre léptem volna, melynek egész termése már eltakarittatott. — 
Nem maradt tehát egyéb hátra, mint az, hogy mint e háznak utolsó igénytelen napszámosa fogjam meg 
az ekeszarvát, és kisértsem a mezőt szántani, hogy a néhány mag, mely elszórva maradt, újra csírázzék. 

Volna ugyan még egy tér, hova lépni lehetne — az a recriminatiók tere. Oda lépni nem akarok 
nem pedig azért, mivel a keserűség poharából, melylyel a lefolyt 12 évben e nemzet folytonosan megki-
náltatott, egy pár csép nekem is ju to t t ; és azért nem akarom az akkor történteket felemliteni, nehogy itt 
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is, ott is, azon gondolat, merüljön föl, hogy nem az igazság érzete, hanem talán bosszúvágy vagy keserű
ség szól belőlem. 

A tények mesztelensége elegendő arra, hogy a világ Ítéletet mondjon azok fölött, kik évekig az 
emberiség legszentebb jogaival gyalázatos üzérkedést űzni nem iszonyodtak. 

Én tényekre fogok szorítkozni; — hiszen egyes embernek fájdalma mi egy egész nemzet fájdalmá
hoz képest, ez csak egy csepp, mely a tenger határtalan víztükrébe esik. 

Igaz, egyes ember lemondhat életörömeiről, lemondhat legszentebb jogairól, lemondhat életéről is 
akkor, ha már a remény szövétneke elaludt, ha a hit oltára az önkény szentségtelen kezei által lerombol
tatott ; hanem a mit egyes embernek szabad tenni, azt nemzetnek tennie nem szabad. Egyes ember halandó, 
a nemzet halhatatlan! — A jelen nem a mienk, a jelen a jövő nemzedéké! mert ugy kell sáfárkodnunk 
uraim, hogy ismét oly idő, mint ez imént lefolyt, vissza ne idéztethessék azok által, kik a nép vállain a forra
dalmi torlaszra és onnét a miniszteri bureauba léptek, (Derültség) kik midőn a torlaszon állottak, felszó
laltak a népnek jogai mellett, hogy a népekre való befolyásukat tarthassák meg, és midőn a miniszteri bu
reauba beléptek, lábaikkal tapodták a népnek jogait, hogy minszteri tárczájukat tartsák meg. (Ugy van!) 
Ezen mezőn tovább haladni nem akarok. 

Szabad legyen nekem, mint a felföld egyik követének, mint azon nép képviselőjének, mely a hava
sok ormai alatt lakozik, mint azon nép képviselőjének, mely mióta a magyar történelem lapjai tele írattak 
azon hős tettekkel, melyeket a magyar véghezvitt, hogy nevét az európai eivilisált népek könyveibe írassa 
be, mindig oly érzelmű volt, hogy pártolván a szabadságot, pártolta a törvényt, és nem ismert más tért , 
mint csak azt, hol törvény és igazság uralkodott. Szabad legyen tehát nekem most az események világá
ból leszállni a földre, és néhány szóval lerajzolni, mikép áll a felföld viszonya az alföldéhez, mi fáj a fel
földnek, mit kellene a törvényhozásnak tenni, hogy azon láncz, mely testvért testvérhez köt , még szoro
sabban füzessék. (Helyes.) 

Külföldi befolyás volt az, mely a mi gondoskodásunknak oly irányt adott, hogy a nyert produetu-
mok egyszerű és nagyobb mérvben kivitelét activ kereskedésnek tekintettük. Igaz, nekünk századokig an
nyit kellett küzdenünk a külföldi nyomás ellen, hogy törvényeinket, szokásainkat s a, törvényes szabadság 
szent érzetét megtarthassuk, hogy nem volt időnk arra, miszerint materialis .dolgokról elmélkedhettünk 
volna, hogy azoknak kifejtése azon természetes ösvényen haladt volna, mint más nemzeteknél, melyeknek 
elé olv akadálvok nem gördíttettek, mint azok valának, melvek honi marunkra századokon keresztül folv-
tonosan nehezedtek; ily kedvezőtlen körülmények közepette épültek vaspályáink is. —- Bíráljuk meg már 
most az e részben történteket; számunkra vannak-e azok építve, vagy ellenünk? azt állítom, hogy érdeke
ink ellen vannak azok építve. 

Először is meg kell említenem az úgynevezett északi vasutvonalat, (Nordbahn) mely bár nem a mi 
vasutunk, mégis a mi vaspályánkra nagy hatást gyakorol, következő okoknál fogva. 

Ha a térképet szemléljük, azt találjuk, hogy Lembergböl Bécsbe, s onnan Stirián keresztül Triestbe 
vonul az, s félkört képez, mely által Magyarország be van kerítve. 

Tekintvén azon vonalokat, melyek összeköttetésben vannak azon vonallal, ismét azt látjuk, hogy 
Bécs Pesttel össze van kötve, Pest Szegeddel, Szeged Temesvárral. Kérdem a t. házat, mi ez? ez csupán a 
határainkat körülfutó circulusnak kisebb mássá, majd egy paralella, mely határaink belsejében építtetett. 
Nézzük a tiszai vasutat. Ez a legszerencsétlenebb vasúti vonal, inert az magában 3 nem sikerült vasútvo
nalnak szerencsétlen embryoja, melynek jövője nincs, ha más vonalakkal össze nem köttetik. 

Ezen vasút be nem elégszik azzal, hogy Pestet Szolnokon, Debreczenen keresztül Miskolczczal 
akarja összekötni, mi természetellenes, hanem még egy részben is maga magát paralizálja ott, hol Tokaj
tól Miskolczra fordul, hogy onnan ismét irányát visszafelé Kassára vehesse. 

E csak futólag érintett vasutvonalok eredménye az, hogy a felföld magyar industriának lehető szék
helye az alföldtől mai nap is elszigetelve áll. 

Vessünk már most egy pillantást hazánk geographiaí és topographiai helyzetére. Mindjárt feltűnik 
az, hogy maga a természet húzta e határvonalat, mintha mondani akarta volna: Magyaroszág industriája 
itt van, a földmivelés amott. (Helyeslés.) 

Ennek természetes következése ismét az lenne, hogy azon két országrészt, miket a felföldnek és al
földnek nevezünk, egybe kellene kötni, (Helyes.) de nem egymástól elválasztani, mert az alföld élelmisze
reket és nyers termesztményeket a felföldnek nyújtana azért, hogy cserébe onnan szükséges gyártmá
nyokat nyerhessen. 

Még hazánkban, a termelés és fogyasztás kellő aránybahozatalából oly belföldi industria nem fejlő
dik ki, mely szükségeink fedezésére elégséges nem leszen, addig kereskedésünk mint eddig, csak a nyers 
termesztniények kivitelére lesz basirozva, s mindig passiv alakban fog maradni. 

Ennek létrehozását pedig gátolja eddig épített vasutaink rendszere, melynek eredménye az, hogy 
minden nyers termesztményeinket — azon olcsó utón viszik országunk határain kívül, melyen a manu-
facturákat kívülről behozzák. 

Már most, hogyha innen a bányavárosok felé tengelyen kell vinni az élelmet, ha a felföld Pesttel 
és Gyöngyös tájékával, ha Miskolczról a Sajóvölgyén át nincs összeköttetés Gömörvármegyével, ha onnan 
ismét a manufactumot szintúgy tengelyen kell leszállítani, önkényt következik, hogy a pesti piaezon industri-
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ánk nem képes concurrálni a külfölddel. De voltak esetek, hogy a Szegedről Bécsig szállított gabona ol
csóbb volt, mint a Gyöngyösről Beszterczebányáig szállított. 

Ily körülmények között a honi industria fölvirágoztatása merő lehetetlenség. A dolgok efféle ál
lása annál aggasztóbb, miután honi industriánk jelenleg tán egyedüli hatalmas tényezője a felföldön léte
zik, értem a b á n y á s z a t o t , és az azzal összekötött nagyszerű üzleteket. 

Miután ez iparág eddigelé oly figyelem- és részvéttel, — a minőt már rég megérdemlett volna — 
nem kisértetett; legyen szabad nekem a t. ház figyelmét e részben igénybe vennem. 

A bányászat folytatására tudományos kiképzés szükségeltetik, a tudomány pedig a törvényes sza
badság érzetével karöltve já r ; a bányászat tehát mindazon üzletekkel, melyek vele közvetlenül és közvet
ve összeköttetésben állanak — oly intézmény: mely a műveltséget terjeszti; pedig hol műveltség terjesz
tetik, ott a szabadság érzete erősödik, ott ragaszkodnak azon jogokhoz, melyek képesek hazánk jövőjét 
biztosítani. (Helyeslés.) A bányászat oly factor, mely népesít. Oly vidéken, hol városokat, gyárakat, egy 
szóval népességet más módon teremteni lehetetlen lett volna, a bányászat ezt lehetővé tette. A bányászat 
emésztő factor is; mert ha tekintjük azon munkások és családok számát, mit a bányászati üzlet tart fönn, 
meggyőződünk: hogy az oly nagyszerű emésztő factor, melynek föntartása nemcsak annak, ki a Kárpátok 
alatt, hanem annak is, ki a Tisza partján telepedett le, érdekében fekszik. (Helyes ) 

Ennek bebizonyítására csak egy számot hozok fel. Csupán a selmeczi bányakerület 7000 munkást 
foglalkodtat. Ezeknek élelmezése, a mennyire ez a kincstártól függ, 63,000 mérő gabonát igényel, s ez 
csak egy kerületben emésztetik föl. Ha már most — csak egy kerületben ily nagy a szükséglet, lehet kö
vetkeztetni, hogy mennyivel nagyobb az összességben, és mennyire érdekében áll az alföldnek annak fön
tartása, 

Ez az anyagi kapocs, mely a Kárpátok lakóit az alfölddel összeköti. (Helyeslés.) Ez azon kapocs, 
mely arra indítja azokat, kiket én képviselek, hogy ök nem tekintenek a hegyeken tul Gallicziába, hanem 
a magyar rónaságot lakó testvérekre. (Helyes!) 

Szóljunk már most egy keveset a kormány sáfárkodásáról, és vizsgáljuk meg, vájjon ez irányban 
müködött-e vagy sem ? 

A kormány képes számokkal mindent kimutatni; de csak annak, ki a körülményeket szorosabban 
nem szokta vizsgálni; mert azt hiszi, hogy a regula aurea csak azért találtatott fel, hogy az osztrák pénz
ügyi miniszter még azon regulát is, az absolut egység érdekében kiforgathassa. 

1848-ban, midőn még a mi kezünkben volt a bányászat, az aranytermelés a selmeczi bányakerület
ben 1892 markra rúgott, ennek pénzbeli értéke: 6,941,165 fr. Az ezüst termelés tett 38,541 markot, ennek 
pénzbeli értéke: 924,984 fr. Réz 4840 mázsát, minek pénzbeli értéke: 148,400 fr. Ólom 13,992 mázsát, mi
nek pénzbeli értéke 13,912 fr. — Ezeknek összes pénzbeli értéke tehát 1848-ban 1,906,672 frtra rúgott. 

1848-tól az arany-, ezüst-, réz- és ólomtermelésnck pénzértéke tehát 1860-ig minden évi termelés
nek számbavétele szerint teszen: 22,632,569 frtot. Uraim! ez pedig pénz, valóságos pénz, nem pedig papi
ros. És ez nem puszta állítás, hanem valóság, a mit a legkisebb részletig ki lehet mutatni. 

Ez csak egy kerület productiója. Hasonlítsuk össze a mi érezproductiónkat az örökös tartományo
kéval és akkor át fogjuk látni, hogy az körülbelül ugy aránylik ahhoz, mint 1 a 20-hoz. 

1848-ban a finanezminiszterium minket egy bánya-törvénykönyvvel méltóztatott boldogítani. (Hall
juk.) Minő következése lön ezen boldogitásnak? az, hogy midőn még 1857-ben 1432 mark arany termelte
tett, ez 1858-ban 996 markra leszállott. Ezen törvények hatása az volt, hogy aranyban 436 markot vesz
tettek. 

Következett az 1859-ik és 1860-ik év, s ök azt akarták kimutatni, hogy bányatörvénykönyvük üd
vös, és igaz hogy 1859-ben az arany productio ismét 1204, és 1860-ban 1746 markra emelkedett, tehát 
majd annyira mint 1848-ban. De miért? mert a bányászat jelenleg nem azon rendszeres munkálatok föl
karolásával folytattatik, melyek folytatása a bányászat jövendőjének biztosítására okvetlenül szükséges, és 
nagyobb erővel csak ott megindítható, hol a jövedelem biztos. 

A ki a selmeczi vidéket 1848 előtt ismerte és történetesen a Kozelnoki völgyön keresztül utazott, 
örömmel szemlélhette ott a jó kedvvel dolgozó bányásznépnek nagy számát; de mit látna ott jelenleg? 
egy sivatagot, hol alig találkozhatik egy élőlénynyel, de igen is düledező épületekkel. 

Az atyáskodó kormány megtudta, midőn pénzszűkében volt, hogy azon szegény munkások, kik 
azon a környéken élnek, már régóta véres verejtékük bizonyos részéből oly tökét gyűjtöttek, melyből, ha 
bajba esnek, ha talán a munkában valami sérvet szenvednek, onnan pénzsegedelmet nyerjenek; vagj^hogy 
valami fekvő vagyont szerezni kívánván, ugyanonnan tűrhető kamatlábra pénzt kölcsönözhessenek! az 
egész tökének végrendeltetése pedig az, hogy azáltal a munkások számára nyugdíjintézet alakíttassék. 

E pénztár az úgynevezett „Bruderlade" név alatt ismeretes. Ha ezen pénztár becsületesen kezelte
tik, eddig oly czélszerü nyugdíjintézetet lehetett volna teremteni, mely rendeltetésének tökéletesen meg
felelt volna. 1848-ban e pénztár feletti őrködés becsületes munkás emberekre volt bízva, a számadás pe
dig a bányatörvényszék által ellenőrködtetett; de ezen ellenőrködés, mert alkalmatlan volt, megszüntettetett 
és hódolni kellett a puszta parancsnak, mely azt rendelte, hogy e pénztárnál is, mint az sok helyütt az ár : 

vák pénzével is történt, (Ugy van! egy hang: rablás!) a tőkének bizonyos része, állampapirosok vásárlá-
sara fordíttassák, - és ez igy történt, a 380,000 pftra rugó tökének hét tized része állampapírokba beru-
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háztatván, a munkások véres verejtékével szerzett vagyonnak értéke, a börze-játékosok ámítgatásaitól té 
tetett függővé. Ez is nyomasztólag hat a bányászat üzletére! mert ily eljárás a munkásnál elégedetlensé
get szül és elöljárói irányában minden bizalmát elveszti. 

Ezenkívül még az érezek beváltási rendszere, mely már 1848 előtt elég nyomasztó volt a bánya -
müvelőkre, és az uj adóztatási mód, főkép a magán bányaüzletre, nyomasztólag ha t ; mert a mint t. Ló-
nyay barátom bebizonyította, hogy a földadó egy százalékról egyszerre 10-re ugro t t , épen ugy bebizo
nyítható ez a bányászatnál is, hogy ez, bár más alakban igy történt, de azért a dolog lényegére nézve 
ugyanazon szomorú következményeket idézte elő, mint a többi czikkeknél. 

A selmeczi kerületben 1848-ban, mint a magyar mondja: 17 „jó lábon álló" magán bányaüzlet 
létezett, s jelenleg azokból csak 9 áll fönn, s ezen kilencz közül 3 olyan, mely máról holnapra tengvén — 
vesztét várja, s talán csak azért dolgozik, mert reményli, hogy jobbra fordulnak a dolgok. 

Ha a bányászat ily módon évről évre szűkebb körre szoríttatik, mi fog végre történni azzal a nép
pel, mely a bányászatból él? ha annak nem lesz keresete, érezni fogja azt az alföld is, mert a kölcsönös 
kereskedési kapocs, melyről előbb szólottam, addig fog tágulni ez által, mig végre egészen megszűnik. 
(Ugy van!) 

Ha valaki a Miksa-bányacodexet, mely az országgyűléseken is gyakran tanácskozási tárgyul szol
gált, egyszer átolvasta, azt tanulhatta belőle, hogy egy nagy terjedelmű erdőség a bányászat számára re-
serváltatott, s bizonyos, hogy akkor, mikor az önkény szintúgy uralkodott mint jelenleg Magyarországban, 
ez a tulajdonjog megsértésével történt. De ez is most megváltozott. Miksa császár alatt a tulajdonjog sér
tetett meg; de jelenleg még azon jog is, mely e sérelem által a magán bánya-müvelökre kiterjesztetett, 
tőlük elvétetett s a kincstárra ruháztatott. Most már a bányamivelöiiek az ezelőtt ingyen, vagy termeszt-
ményi áron kapott fát, vennie kell. Mind ezek oly nyomasztók, hogy ba tovább is igy folytattatik, a bá
nyászatnak 10 év múlva vége lesz. 

A bányászattal szoros kapcsolatban áll még egy más üzlet, (Halljuk!) mely a birodalom legértéke
sebb kincsét képezi, ez — a vasgyártás. Nézzük a vasproductio menetét 1831 óta, midőn az a birodalom
ban lábra kezdett kapni. A nyers vasat alapul véve 1831-ben 1,503,574 mázsa vas termeltetett; 1847-ben 
e mennyiség felrúgott 3,124,535, — 1858-ban 6,300,000 mázsára. Ebből az látszik, hogy daczára a nyomasz
tó rendszernek, a vasproductio e birodalomban óriási mérvben növekedett. De épen akkor, midőn ez tör
tént, midőn kiki átlátta, hogy csak a vaspályák növekedő szüksége volt képes e nevezetes iparágat a mo
narchiában oly magas fokra emelni, mi történt? A kormány a nélkül, hogy megkérdezte volna a vasgyá
rosokat : képesek-e a mindig növekedő vasszükségletet födözni, vagy mikép vélekednek a dolgot elintézni, 
hogy egyszerre e tekintetben nagy változások ne idéztessenek elő, — a vasuttársulatoknak engedménye
ket adott, melyeket avasgyárosok csak Reichsgesetzblattból olvashattak ki. Hogy ily természetű engedmé
nyezések által a vasgyártás előmenetele tetemesen hátráltatik, világos. 

Ha a vasgyártás statistikáját tanulmányozzuk, akkor kitűnik, hogy ha mindazon gyárak, melyek 
most léteznek az államban, egész erővel dolgoznának, s a józan államgazclászat elvei alkalmazása szerint 
e részbeni igyekezetük támogattatnék, e gyárak képesek volnának azonnal kiállítani 9,449,000 mázsa va
sat. És pedig már ugy volt a vasgyártás üzlete is elintézve, hogy 9,000,000 mázsát lehetett volna előállí
tani, mi tökéletesen fódözné a mostani szükségleteket. 

Nevezetesen képesek lettek volna előállítani 1,300,000 mázsa railekat; 150,000 mázsa vasúti egyéb 
készleteket; pléh és vastagabb lemezekben 400,000; — aczélban 250,000; —egyéb rafíinált vasban 
2,900,000 mázsát. 

De — mint mondám — épen akkor, midőn oly virágzó állapotban állott a vasüzlet, akkor a vas
úttársulatoknak kiosztott engedvényei által a gyáraknál a megrendelések megszűntek, és azzal együtt 
megszűnt a nagyobb termelési básisra fektetett üzlet rentabilitása. 

Ez világosan kitűnik abból is, hogy az első szállítmány, mely a birodalomba az említett engedmé
nyek folytán beszolgáltatott: 1,260,000 mázsa vasból állott. E rögtönzött engedmények szomorú követ
kezései nyomban mutatkoztak is: a praevali gyárak Karinthiában, melyek 211,000 mázsa vasúti railek 
termelésére eligazítva voltak, 1858-ban beállittattak és 900 munkás eleresztetett. A buchscheidi gyá
rak, melyek 50,000-, a zeltvegiek, melyek 200,000 mázsa railék elöállitására voltak alakítva, szintúgy be
állíttattak 1858-ban. A nagy Avitkoviczi hengergyár, mely 300,000 mázsa railekat képes volt egy év alatt 
kiállítani, csak tengődik; és hasonló állapotban voltak vagy vannak a stefanaui, ziptaui, tenniczi és fri-
deczki vasgyárak is. 

Nem természetes-e, hogy ha ily nagy mennyiségű vasgyártmány, — ugy szólván; — minden előleges 
figyelmeztetés nélkül, oly birodalomba engedtetik bevitetni, melynek iparát eddig a prohibitiv rendszerrel 
majdnem ugyanazonos véd vámrendszer támogatta — mondom: nem természetes-e hogy ezen iparág élet
ereje ezáltal halálosan megsértetett ? nem természetes-e , hogy annak rögtön sülyednie kellett? És mind
ez, a szabad kereskedés ürügye alatt tör tént! 

Ha e részben valakitől tanulni lehet, ez a valaki, bizonyosan csak Angolhon; az tehát, ki a szabad 
kereskedés elvét magáénak vallja : kövesse Angolhon példáját és tanulja meg először, mi a szabad keres
kedés, és mikor lehet azt életbe léptetni. Ezeket tekintetbe kell venni az államgazdának, és ha valaki állam-
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férfiút játszik, akkor nem elegendő, hogy krízis idejében rögtön meghaljon, hanem arról kell gondoskodnia, 
hogy ne jöjjön oly állásba, miszerint reája egy nemzet átka mondassék ki. (ügy van! helyes!) 

De tekintsük még a dolog másik oldalát is; ha egy nagyobbszerü hengergyár, melynek föczélja 
vaspálya-railek készítése, manipulatiója életbeléptetésére vagy 2,000,000 irtot beruházott, természetes, 
hogyha ebbeli keresete megszűnik, más iparággal, azaz : kisebbszerü gyártmányok nagyobb mennyiség-
beni készítésével foglalatoskodik, és nagy productionalis erejénél fogva, képes elölni a kisebb vasiparoso-
kat — s elfojtani a munkának természetes felosztását a nép között; egyes helyekre eoncentrálja a munka
bért és a fogyasztást; egyes üzérek kezébe juttatja a kereskedést; egyes főhelyeken központosítja a gaz
dagságot, és egész vidékeket depauperisál. Vájjon egypár milliónarius létezése hasznosabb-e az államnak 
sok ezerre menő és jó anyagi állapotban élő néptömegnél? ez, hiszem, oly kérdés, melyre szükségtelen a 
felelet. 

A mit eddig fölhoztam, az az egész birodalomra alkalmazható; de tekintsük már most a dolgot 
közelebbről és szóljunk édes hazánkról. (Halljuk!) Felső-Magyarországra esik 1,346,000 mázsa évenkinti 
vastermelés; nevezetesen a Bánságra 206,121, Erdélyre 183,259, Horvátországra 39,632, tehát a magyar 
koronához tartozó részekre összesen 1,775,012 mázsa. 

E productiót, helyes államgazdászati elvek alkalmazása által Magyarországban föl lehetne vinni 
3,100,000 mázsára;tehát akkor Felső-Magyarország 654,000 mázsával, Bánság 293,879, Erdély 216,341, Hor
vátország 160,368 mázsával termelne többet, mint jelenleg vagy egészben véve Magyarország a kapcsolt 
részekkel együ t t : 1,324,988 mázsával többet termelhetne. — Kérdem, mennyit veszt minden évben az 
ország, ha ezt pénzre redukáljuk? — Számitásunk alapjául csak a nyersvas árát 3 ft. 25 krt vévén, az 
4,306,211 frtot teszen. E veszteség kettős, mert a termeléshiányt fedezni kell külföldről, igy a pénz kiszi
várog, a belüzlet pedig ugyanazon oknál fogva pangásnak indul, a munkának értékesítése évről évre csök
ken s azért szegényedünk. 

A közönség ugy szokta a vasat tekinteni, mintha a nyers vas volna a primitiv anyag — ez nem 
áll; éhez kettő kívántatik : a nyers érez és a kő- vagy faszén. 

Vegyük már most azon roppant üzletet, melyet ennek előállítása előidéz. Az összes termelés faszén
ben teszen : 27,733,006, kőszénben : 568,227, tőzegben: 1803, tehát összesen 28,303,036 köblábat, Az erre 
fordított munkabér tesz egy évben Felső-Magyarországban 2,001,820 frtot; Horvátországban 40,200 frt; 
Erdélyországban 457,200 frtot; ezenkívül a szállítási költségek fölrúgnak Felső-Magyarországban 1,961,000'; 
Bánságban 122,870,Erdélyben 230,110,Horvátországban 14,215frtra évenkint, mi összesen teszenő, 197,279 
frtot; ez azon összeg, melyet ez üzlet évenkint hozna forgalomba, 

Vegyük már most például Horvátországot, ez jelenleg termel 39,632 mázsa vasat; ha nyújtatnék 
neki kellő segedelem, termelhetne 200,000 mázsát. Jó volna talán azon urakat, kik a nemzetiségi kérdés 
ürügye alatt más czélokat szeretnének elérni, ezen anyagi kérdésekre figyelmeztetni. Egy nagy Illyr-biro-
dalom fölállítása, melynek Horvátország egy csekély részét képezné csak, tán nem segítene annyit horvát 
testvéreinken, mint anyagi jólétük ily módoni bővítése, gyarapítása által; mert az anyagi jólét, a szellemi 
jólét elösegitöje; a koldus rabszolga maradhat, de az anyagilag önálló embernek elnyomatása sokkal nehe
zebb, ha nem lehetetlen. 

A mit most mondtam, azt, midőn a vasutakról szóltam, elfeledtem a szerbekre s Fiúméra nézve 
megemlíteni. 

Fiume, ezen gyöngy, mely tekintetünket a tenger felé irányozza, Magyarországgal, de még Horvát
országgal sincs összekötve.Jelenleg Odessából veszi a gabonát, hajón hazaviszi, megőrli és liszt alakjában 
viszi Braziliába, eladni. Pedig Odessa és Brazília mindenesetre távolabb fekszik Fiúmétól mint Temesvár 
vagy Vukovár, vagy Versecz; de itt ez üzletet nem lehet folytatni azért, mert oly drága a közlekedés, 
hogy Odessából hajón a szállítás olcsóbb, mint a Bánságból szekereken. Talán jó volna ismét azon szerb 
férfiaknak, a helyett, hogy külön terület után sóvárognak, a közlekedésre figyelmezni s azon meggyőződést 
szerezni, hogy csak Magyarországgal egyesülve, azzal testvérként vállvetve, együtt működve érhető el ez; 
jobb volna mondom — mintha eszközül hagyni magukat felhasználtatni, nem tudom, mely czélokra; mert 
hogy ezen czélok úgyszólván semmisek, mutatta a 12 év lefolyása. 

A mennyire sikerült megmutattam, minő eonsumtionalis tényező a bányászat és vasgyártás, meny
nyire érdekében fekszik a felföldnek ugy, mint az alföldnek, hogy azon anyagi kapocs, mely őket össze
köti, fenntartassék. De mindezeket most csak megemlíteni, csak körvonalazni lehetett, tudom, hogy azok 
alaposabb tárgyalását boldogabb időkre kell halasztani. 

Ha a törvényhozás egyszer oly karban lesz, hogy elősegíthetné a dolgok természetes menetét, ugy 
fejlődhetnék ki a dolog : hogy azon vas, mely a földmivelésre szükséges, olcsóbban adatnék az alföldnek, 
s a gabona, melyben a Tiszánál bővelkednek, olcsóbban adatnék a felföldnek. Es ha a törvényhozás meg 
lesz győződve arról is, hogy ott, hol a komoly fenyő tenyészik, a Kárpátok ormai alatt, hol későbben nyí
lik a tavasz s korábban köszön be a tél, épen oly melegen dobog a szív a hazáért, mint az alföldön, hol 
melegebben süt a napsugár, s hol a mandula-fa virágzik — akkor ápolni és védni fogja a felföld tót ajkú, 
de magyar érzésű népét; s akkor egy faj a másik faj, egy osztály a másik osztály felett uralkodni nem 
fog; de minden nemzetiség a közös akaratból fejlődő törvények előtt fog meghajolni. (Tetszés.) 

És ha a jelen pillanatban meg kell gondolnom, hogy annyi jó akarat, jó indulat és testvéri szeretet, 
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mi e hazában összpontosul, tétlenségre van kárhoztatva; midőn kénytelen vagyok kimondani, hogy ama 
sok fontos tárgy elintézése csak azért marad el, mert a német kormány a mi erkölcsi és jogi kifejlődésün
ket akadályozza, és miért? akadályozza azért, hogy egy egységes Ausztriát alakitson, mely — mint bará
tom Jókai Mór tegnap jól kifejté — nem is létezik : akkor mély fájdalom tölti keblemet; de reményem él, 
hogy nemsokára az örökös tartományokat lakó testvéreink előtt ismét jó híre leend a magyarnak. 

És ha most önmagamat kérdem, melyik az az ut, melyen haladni kellene, hogy nemzeti jogainkat 
visszanyerhessük? — ezen megvallom — megáll az eszem! Ezen állapoton segíthet a véletlen, segíthet a 
sors, segíthet. Isten keze. Oly helyzetben vagyunk, hogy az okoskodás nem képes bennünket azon térre ve
zetni, hol azt lehetne kimondani, hogy biztos a siker; s ott, hol nem látom, hogy a siker bizonyos, ott 
csak a törvényekre támaszkodom. 

Ezt tovább nem akarom vitatni; én itt pártot nem látok, csak egy hazafiúi erős akaratot, s nem a 
fölirásban, nem a határozatban — hanem hazafiuságunkban rejlik erőnk, s ha készek leszünk — bármiké
pen forduljon a koczka — kiállani arra a síkra, hova az igazság szent szava szólít, akkor győzni fogunk. 
Ha pedig nem leszünk készek kiállani még ezen egy krízist, akkor ha elveszünk, jobb sorsot talán nem is 
érdemeltünk; mert ha oly nemzet vész el, mely önmagát elhagyja : az sorsát megérdemli. (Ugy van!) — 
Sorsát megérdemelte, ha becsületét előbb eltemetvén, oly gyáván kimúlt, hogy az emberiség geniusa sir
at ól elfordul. (Helyes!) 

Meggyőződésem, hogy én a határozat terén talán erösebben állok, mint ha a felírás mellett szava
zok ; hanem azon férfiakkal, kik a felirást pártolják, a hazafiúi téren csak ott állok, hol ők. 

Egyébiránt ha tekintjük mennyi fondorkodások vitettek végbe eddig is ellenünk, és hogy daczára 
annak még is élünk — lehetlenségnek tartom, hogy az ármány képes volna e nemzet erejét megtörni. 

Azon szuronynak hegye, mely mindig befelé van fordulva, eltompul, midőn azt külellenség felé 
kellene irányozni; azon kard, melyet polgári vér fertőztetett, élét elveszti, midőn ellenséget támad meg; 
azon kar, melynek oly rendszert kell védeni, mely azt lánczra fűzte, tétlenül esik le az ellenség előtt. (Igaz!) 

Ez uraim nemcsak reánk alkalmazható, ez alkalmazható az egész birodalomra; és ott hol a kormány 
erkölcsi erőre nem számolhat, ott anyagi erővel sem győzhet. (Zajos helyeslés.) 

Véglegesen szabad legyen néhány szót még mondanom. (Halíjuk!)Hallottam itt felemlíteni a horvá
tok ügyét és a concordatumot. A concordatum mellett az hozatott föl, hogy ha abban valami jó van, az a 
placetum eltörlése; mivel azáltal a szabad vallási közlekedés helyreállíttatott, melynek a vallás feje s hivei 
között léteznie kell. — Én uraim katholikus vagyok, szeretem, tisztelem vallásomat, hanem vallásos elvek
kel politikai téren győzelmeket kivívni nem akarok, nem is hozom a vallást kérdésbe ott , hol tisztán csak 
politikai dolgok fordulnak elő. (Helyeslés.) 

A placetum nem azért adatott meg a magyar királynak törvényhozás utján, mivel azáltal azon 
tiszta, egyházi kedélyes szívből eredő vallási köteléket, melynek az egyház föpásztorai és hívei közt létez
nie kell — szétszakítani, vagy felfüggeszteni lehetett volna; hanem azért volt a placetum nagyon helyesen 
a királynak megadva, hogy ő, ha némelyek a főpásztorok közöl egyházi állásukat félreértve, polgári térre 
léptek és világi politikus dolgokba avatkoztak, ezt akadályozhassa. És ha a placetum oly bullák kihirde
tését akadályozta, minő a coena domini, csak a vallásnak tett szolgálatot, mert az ilyenek, mint például a 
Texel által Németországban véghez vitt bucsukereskedés, a vallásosságot bizonyára nem emelik. — 
(Helyeslés.) 

Igen csodálkozom, hogy magyar egyházi oldalról történnek ily megjegyzések; mert a kinek a pla
cetum nem tetszik, annak nem szabad tetszeni mind azon törvényeknek, melyek a kath. Clerus törvényes 
állását biztosítják; a kinek nem tetszik a magyar törvénykönyv, mondjon le magas állásáról, s legyen az 
egyháznak egyszerű napszámosa. 

Kijelentem, hogy a placetum eltörlése törvénytelen, de nem is politikus; kijelentem, hogy a con
cordatum csak azért volt behozva, hogy a magyar egyháznak önállósága porba döntessék. (Ugy van!) — 
Magyarországnak törvénykönyve eltöröltetett, de a magyar egyházat Kriegs-Gericht által eltörölni nem 
lehetett: oda más kellett, oda kellett a pápa ö szentsége. Hogy ez igy volt, mutatja állapotunk, mely sze
rint szomorúan kellett a katholikusoknak Esztergom felé tekinteni, mert ha Isten rajtunk nem segített 
volna : ott látta már ez országnak utolsó prímását, s eszerint a jövő nemzedéknek nem a magyar prímás
hoz, hanem más eminentiához kellett volna folyamodnia. (Igaz! Ugy van!) 

A mi a horvátokat illeti, én testvér kezemet nyújtom mindenkinek, ki azt elfogadja; de nem harag
szom, ha ezt mindjárt el nem fogadja : mig reményem van, hogy azt majdan elfogadandja. 

Nem tartom politikusnak, hogy annak, kivel barátságot akarok kötni, hibáit szemére lobbantsam, s 
azt hiszem, hogy Horvátország jövője Magyarországéval oly szoros kapcsolatban van, hogy azt elválasz
tani nem lehet anélkül, hogy Horvátország jóléte, jövője egy véletlen csapásnak ki ne tétessék. 

Mellőzöm tehát mindazt mi Horvátországot megsérti, de nem is mondok olyat, mi nemzeti méltó
ságomra homályt vetne. 

Álljunk a törvényes alapra és azon eszméket, melyek csak némelyek által pendittettek meg, s me
lyeket Horvátország népeinek többsége sem oszt, utasítsuk vissza. 

Tekintsük a multat. Különösen a nemzetiségi kérdést. Voltak e hazának fiai, kik a hét éves hábo
rúban, Németországban dicsőséget arattak a vérmezőn. Ha azon mezökre, hol apáink tetemei rohadtak el, 

Képv. ház napi. I. köt. 6 6 



262 XXIX. ülés 1861. május 25-kén. 

valaki kimenne és azoknak csontjait nézné, kik századok előtt a magyar név dicsőségét, magyar zászlók 
alatt kivívták, képes volna-e mást mondani mint azt, „hős apáink itt elhullottak." De bizonyosan nehezen 
különböztethetné meg, mely nemzetiségnek csontjai azok, melyek ott halomra dőltek. Ha tekintjük az al
föld rónaságait, a felföld hegyormait — itt is, ott is a szomorú múlt sírboltjai, sírkövei és romjai állanak. 
A horvát és a magyar, a magyar tótajku és a román együtt harczoltak ott, s ha felbontaná valaki a sír
boltokat, és nézné a tetemeket, látná még azokon az ellenség fegyvercsapásainak nyomait; de uraim, ki 
merné kimondani; vájjon román vagy magyar, vájjon horvát vagy tót volt-e az, ki a szabadság harczá-
ban, a közös haza védelmében itt elhullott. Ha ez igy volt, lehetetlen azt gondolni, hogy ez ismét így ne 
lehessen. 

Apáink, kik közös jogért, közös szabadságért harczolván, vérükkel pecsételték testvéri szeretetü
ket, közös sirban feküsznek, egy föld, egy gyep fedi hulláikat, ők végrendeleteikben e szeretetet unokáikra 
hagyományozták, és unokáik megértendik ősapáik végsohajokban kijelentett óhaját: „legyen valahára a 
a közös hazában közös egyetértés!" 

Hős apáink egy közös sirban nyugodtan egymás mellett fekszenek, hát gyermekeik egymás ellen 
harczoljanak-e? Hiszen e hazának szive oly nemes, oly nagy, és e szív érzései oly erősek, hogy a hazasze
retet lüktető erejével képesek nemzetet nemzettel egybefűzni, hogy igy a közös haza, közös gyermekeit 
valahára szivéhez szoríthassa! (Zajos éljenzés.) 

Jekelfalusy Emil: Tisztelt ház! Ily remek, ily dicső felszólalások után, miket itt habár olykor a 
lelkesedés kitörései által félbeszakasztva csendes áhítattal valék szerencsés hallani, hallgattam volna cse
kélységem érzetében; kötelességem érzetében azonban meghatva bár, szólanom kell, hogy tudja a világ, 
tudják a bécsi népboldogító civilizátorok, mikép érez széles e honban statusférfiu ,és földmivelö, nagy és 
kicsi, gazdag és szegény, magyar és más ajkú de magyar szivü honpolgár. 

Midőn e sokat szenvedett nemzet anyagi és politikai lételének a gyászos világosi nap egy időre vé
get vetett, voltak, kik az isteni gondviselésen kétkedve e napon a gyászos végzet mérgező leheletét érez
ték, s kétségbeesetten felkiáltanak: „Minden veszve van." S íme láttuk, hogy ez talán a magyarok Istené
nek müve volt, mert a legközelebb lefolyt 12 évi szív s lélekdermesztő közös kínszenvedés (suum cuique, 
azért köszönet ezért a bukott kormánynak is,) szilárditá a nemzetet, kiirtá az elleneink által oly ügyesen 
elhintett viszálkodás és egyenetlenség magvát, s helyébe csirázott az egyetértés plántája, melyet habár 
elleneink szentségtörő kezeikkel ismét kitépni akarnának, fogjuk azt tudni ápolni a hazaszeretet melegé
vel, s ha kell öntözgetni szivünk vérével is, hogy az egy kiirthatlan törzszsé váljék. 

Köszönöm igen igen tisztelt követtársunk Szalay Lászlónak, hogy e honban lakó német ajkú pol
gártársainkról oly kegyeletteljesen megemlékezett, választóim nagyrésze is német ajkú, de magyar szivü, 
büszkék ők magyarnak nevezhetni magukat, s amott a Kárpátok zordon bérczei alatt, sebes pulsatioval 
dobogott ezer meg ezer sziv 1848-ban a magyar ügyért, (Éljen!) s ha lehetséges nagyobb hévvel dobog
nak most is, de vannak ott tekintélyes számú tót ajkú testvéreink is, kiket habár a sors nem áldott meg 
gazdagon földi javakkal, minden csábitások daczára nem lehetett magyar ellenné változtatni, kik a ma
gyart szeretik, mert magyar föld adja nekik a szerény kivánatukhoz illö táplálékot, kiket szegénységük 
daczára sem lehetett elámítani; (Éljen!) s kik most mint 1848-ban (midőn a branyiszkói hires ostromnál 
két újonnan szervezett tót zászlóalj volt az első a hegytetőn) ott fenn a Kárpátok bérczein, mint lenn a 
dús Slavoniában rokonszenvvel vannak a magyarhoz. (Éljen!) 

Szenvedéseinket elszámlálni nem akarom, fájdalmas emlékében vannak azok az egész nemzetnek, s 
szivrázólag ecsetelték azt előttem szóló követtársaim, s hogy ismétlések bűnébe ne essem, csak egy tényt 
említek, melyből látszik, hogy azon bécsi urak, a német társadalom azon kórságos rétege organizálási és 
octroyrozási viszketegük foganatosítására oly eszközhez is nyúltak, mely nemcsak rósz szándékot s legro-
szabb akaratot, de a legvastagabb tudatlanságot is tanúsítja, s mely azon esetben is, ha az absolutismus 
kormánygyeplöjének minden emberi erőn fölüli megfeszítése után kezei között el nem szakadt volna is, 
őket, kik ,,in propria viscera saeviunt" megfosztá vala egy hatalmas tényezötöl czéljaik folytatására, az 
ugy is majdnem elenyésző arany és ezüst legalább némi pótolhatásától. — Ugyan is a Maximilián-bánya-
törvény mellett, habár ebben némely korszerű változtatás czélszerü lett volna is, Magyarhonban a bányá
szat a nemzet kincseinek egyik forrása virágzott; Felső-Magyarország lakosai nagyrésze a föld fu-
karságában nem bizhatva, a föld alatt nagy áldozattal és elszántsággal kereste és találta táplálékát, s íme 
a föld rétegei sem biztosak azon civilisatoró*k romboló kezeitől — a felső-magyarországi összes bánya-tár
sulat ellenvéleménye daczára, s az 1790, 1825, s 1843-ki országos válaszmányi bányatörvény javaslata 
félretevésével, mellőzve minden egyes vidéki, a bányamivelésre századok által szentesített életkérdéssé 
vált szokás törvényeit, 1854-ben octroyroznak egy bányatörvényt, mely nem localis érdekekre, de egy 
nagy osztrák államegység érdekére és legfölebb a köszénbányamivelés, s abban kimondott, de ez ország 
által soha el nem ismert Hoheitsrecht theoriájára alapítva, — a nemzet e nagy kincsének kiaknázására 
czélszerü lehet talán, de a nemes érezek bányászatát tönkre teszi, s igy maguk kimerítik s kiszárítják az 
állam gazdag kútforrásait, nemhogy szomjhaláltól mentsék magukat, de hogy bennünket ezen merített kanál 
vizbenis, ha lehet, elfojtsanak; de hiába, azon bécsidoctorok Einheitstheoriájának áldozatul kellesni min
dennek, a mi Einheits elleni, valamint nem engedhetik, hogy a Lajthán túli és Lajthán inneni Staatsbürger 
külön törvényekkel kormányoztassák, ugy az Einheit ellen volna az is, hogy a földalatti kincsek kikutatá-
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sát külön törvények istápolják és biztosítsák. Egyben elérték ugyan czéljukat az Einheit érdekében, hogy 
valamint az egyes Staatsbürger, ugy a Status is óriási léptekkel siet a bankrott elébe, (ügy van!) Ha nem 
untatom a t. házat, néhány csekély próbácskával szolgálok ezen octroyrozott bányatörvény ezélszerüsé-
géröl. (Halljuk!) 

A felső magyarországi bányák keletkezéseinek históriája az: hogy többnyire szegény bányászok 
keresvén és feltalálván a bányát, midőn már az, a kiaknázásra érdemesnek talál egy nagyobb beruházási 
összeggel biró társaság kezeibe szolgáltatott á t , — s igy nagyobb pénzöszletek nj bányák föltalálására 
ritkán fordíttattak. Mig a szegény bányászt a Maximilián-bányatörvény szerint 3. azaz három pgö. krrér t 
megkapta az engedélyt nemes erezet kereshetni, most szegény ember nem nyithat uj bányát, mert arra 
szükség, hogy a nyitandó bánya tájékának egy bányamérnök által készített situationscartáját adja be, 
azután négyszer vagy ötször folyamodjon (természetesen stemplis papiroson) és ezen előleges költségeket 
a szegény ember nem viselhetvén, — a némi pénzösszeggel biró bányász pedig ezen secaturákat nem Ízlel
hetvén, annak végeredménye, hogy uj bánya, vagy épen nem, vagy csak fehér holló gyanánt keletkezik; 
holott ezelőtt évenkint csak a szomolnoki bányakerületben legalább 40—50 uj bánya nyittatott. De a 
létező bányák is ugy meg vannak terhelve a sok Marken, Stempel, Überschreibungs, Protokolliriungs és 
ki tudja minő Gebührenekkel, s ugy ki vannak téve a Bachrendszer iskolájában tanult bányakapitányok 
secaturáinak, hogy ezen uj törvény keletkezése óta a szomolnoki bányakerületben egyedül 800 bányából 
körülbelül fele elhagyatott, s több ezer ember lett munka és kenyér nélkül. A magyarországi vasipart a szabad 
kereskedelem ürügye, s egyszersmind a piszkos önérdek gyanúja alatt miként csapták arczúl az ismerete
sebb, mint hogy annak hosszú taglalásával untassam a t. házat, és az csak egy csepp a roszaknak ezen ár
folyamában, melylyel szegény hazánkat elárasztották. 

Nem akarok visszaélni a t. ház e discussiók folyama alatt oly fényesen tanusitott türelmével, s a 
kérdésben levő nagyon tisztelt, s az egész haza által szeretett követtársunk Deák Ferencz indítványára 
áttérve, mivel mélyen érzem a haza e válságos perczében gyenge vállaimra nehezedett föladatom súlyát, 
nem mondhatok egyebet, mint hogy azt, mind lényegére, mind formájára tiszta meggyőződésem s lelkiis
meretem sugallatát követve, egész kiterjedésében pártolom. — (Éljenzés!) 

Tanárhy Gedeon : Fölveszem a fonalat, mit az előttem szólók félbeszakítottak. — De ne ijedjenek 
meg tisztelt képviselők, mintha én is a bányászatról óhajtanék tovább beszélni, ki van azon tárgy teljesen 
merítve, s én legfölebb homokbányákról szólhatnék; — de fel akarom mutatni a képnek másik felét is, s 
érinteni röviden, hogy azon kormány, mely aranyunkat, ezüstünket felváltotta bankóval, hasonló műkö
dést vitt véghez szellemünk és erkölcsünk arany- és ezüst bányáira nézve. 

Óhajtottam volna, hogy azok fölött, miket mondandó vagyok, más avatottabb vette volna igénybe 
a tért, de bocsássanak meg uraim, hogy mielőtt az indítványhoz szólanék, röviden megemlítsem, mit szán
dékolt és mit eredményezett a letűnt kormány a nemzet szellemi és erkölcsi életében. 

Emlékszem, Gai illir író igy szólott egykor: „Vének, ti nem értetek meg engemet; nem törődöm 
vele, ti a múlté vagytok, de enyém az ifjúság szive, s igy enyém a jövendő." Ezt gondolták, ha nem is 
mondották Thun, Bach és azért rendszeresítették és központosították a magyar ifjúság nevelését a legki
sebb részletekig Bécsben; mert czéljok kivitelére szükségök volt arra, hogy önálló és szabad gondolkozású 
tudományos férfiak helyett, felületes és szolgaielkü encyclopedisták kerüljenek ki a tanodákból; (Ugy 
van!) azért germanizálták az iskolákat, hogy az ifjúság egy idegen, a magyar geniusától eltérő nyelv ta
nulmányozásától lenyűgözve, hátramaradjon a többi tudományokban; — e czélból hivták be az idegen 
doctorokat és proí'essorokat, kik őrködtek silány fontoskodással a tanulmányok betűje felett; — ezért ha
misították meg Hellas és Róma classikusait s törültek ki azokból minden sort, melyből az ifjúság az ön
álló, a föláldozó republicanus szellemet elsajátíthatta volna. Féltek attól, hogy a magyar ifjúság szivében 
meg fognak fogamzani a classikusoknak szavai, például Horacznak ama nevezetes szavai: 

„Justum ac tenacem 
Propositi virum 
Non civium ardor 
Prava jubentium 
Nec vultus instantis tyraimi." stb. 

Azért vetemedtek arra, mire még az absolut kormányok közül is kevés merészkedett vetemedni: 
kitörölték a tudományok közül Magyarország történelmének taní tását ; — azt akarták uraim, hogy a ma
gyar ifjúság ne tudja, kik voltak ősei s ne ismerje mit tettek azok; — hogy a magyar ifjúság ne ismerje 
Mátyást a királyok példányát, ne ismerje Hunyadyt, a hazafiúi önfeláldozat mintáját, s ne ismerje Zrínyit 
a hősiesség s a bátor elszántság Leonidását. — Azt akarták, hogy ezek helyett az osztrák históriát tanul
ják, a Ferdinándokét és Leopoldokét; mintha annyit akartak volna, hogy felejtsük el apánkat, anyánkat, 
s őrizzük meg azon hitelezők emlékét, kik apáink vagyonát megrontották. 

Ök osztrák nemzetiséget, osztrák érzelmeket akartak teremteni; teremteni mi nem létezik, de hogy osz-
tráknemzetiségetteremthessenek, először akartak osztrák történelmet teremteni. Erre szükség nem volt, mert 
van osztrák történelem szomorú sötét lapokkal; ök e szomorú lapokat uj álfénynyel akarták fölvilágosí
tani ; s előállott a történetírók roppant serege : Dumler, Büdinger, Arneth, Hurter s többek a hof-archi-
vumból nyert adatokból igyekeztek meghamisítani a históriát, s álfényben tüntetni elő a Ferdinándokat, 
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Leopoldokat, az osztrák hősöket és államférfiakat. így hatván a nevelésre, azt remélték kieszközölhetni, 
hogy a tanodákban a paragraphusok halmaza által eltörpült lelkű ifjúság alkalmassá fog tétetni a para-
graphusok bureauiban szolgálni. (Ugy van !) 

De nemcsak a szellemet megtörpiteni, a nemzet erkölcsét is megrontani, nem mondom, hogy kész
akarva igyekeztek; de rendszerük által azt előidézték, itt ugyan czélt nem értek, de ha a rendszer sokáig 
tart , ez is bekövetkezik. 

Kell-e említenem a titkos kémrendszert, melyet politikai és financiális czéljaik elérése végett nagy 
áldozatokkal föntartottak; az árulóknak egész seregét képezték e hazában, fölhasználva erre még a höl
gyeket is, itt hol a bűnnek e neme eddig ismeretlen volt; dúsan fizették s osztalékot adtak az árulónak, 
s szomszéd szomszédját, ,a cseléd gazdáját árulta el, mi által meglaziilt az erkölcs s mindazon kötelék, me
lyet a kegyelet és bizalomnak kell összekötni. 

Maga az általok behozott büntető törvénykönyv, mely mig a bűnöst ügyetlenül kimélte, addig az 
ártatlant, s mindazt, ki e törvényszékekkel érintkezett, bureaucratikus kimélytelenséggel üldözte, •— forrá
sává lön a bűnök megszaporodásának. 

Majd minden institutiójuk káros hatással volt a nép erkölcsiségére; igy — mint már itt megemlít
tetett az ujonczozás, midőn a kötelezettség hosszú évekre kiterjesztetett, megakadályozván a házasságokat, 
előidézte azon bűnöket, melyeket az ilyen állapot szokott eredményezni. 

Sőt még a különben jeles polgári törvény is, minthogy nem a nemzet geniusából eredett, rósz ha
tással lett volna hosszabb fönmaradás után erkölcseinkre; mert a vagyonról! majdnem korlátlan rendel
kezési jog, azon jog, hogy még tulajdon gyermekeinket is fél örökségre szoríthattuk, a családi viszonyok 
kötelékeit már is tágítani kezdette. 

És a mint már előttem megemlittetett, megingattatott a királyi fölség eszméje iránti kegyelet is, 
mi monarchicus államban, minő Magyarország, hol a költővel szólva: „a legelső magyar ember a király" 
épen oly erkölcsi, mint politikai bűn. He nem akarom e rajzot tovább folytatni, csak azért hoztam fel, 
hogy kitűnjék, miként az, ki aranyunkat, ezüstünket elrabolta, megrontotta szellemünket s meg akarta 
rontani erkölcseinket is, ugy hogy bár régen írattak, de mintha az ihletés előrelátásával ezen időre Írat
tak volna, ide illenek a bizanti birodalom hanyatlási korszakában mondott szavai a római írónak: 

„Ac ego destituam mundum hunc foedum refertum vitiis, ubi nulla salus, nec pietas ulla; ubi 
reges, honesto nomine, — spoliant populos." 

Ezeket elörebocsátván, röviden ki akarom fejteni azon nézpontot, melyből én a helyzetet és az in
dítványt tekintem. 

Én azon meggyőződésben vagyok uraim, hogy a tényeket, bár néha óhajtanok is , ignorálni nem 
lehet, és e szerint elismerem, hogy a magyar közjog folytonosságának fonala 1848 és 1849 időszakában 
megszakíttatott, s hogy azon fonal, ott hol megszakíttatott, többé össze nem köthető, — mert a történte
ket nem történtekké tenni, nincs hatalmunkban; ennélfogva mint elkerülhetetlen szükséget elismerem azt 
is, hogy mig a közjog restituáltatik, s a jogos királyi hatalom restauráltatik, kénytelenek vagyunk oly téren 
keresztülhatolni, melyen ha akarnánk is, nem haladhatunk, nem működhetünk mindig a szigorú alkotmá
nyosság és törvényesség korlátai közt. Minden lépést, mely a czél elérésére vezet, eszköznek tekintek, és 
mint ilyet, a hasznosság, czélszerüség és opportunitás szempontjából itélekmeg. Ezen szempontból ítéltem 
meg azon férfiakat, kik a múlt évben a Staatsrath tanácskozásaiban oly dicsőséges részt vettek; ezen 
szempontból ítélem meg azon magyar kormányférfiakat, kik magukat áldozatul hozták azért, hogy a 
kormányzat az idegenek kezei közül kivétethessék; ezen szempontból Ítéltem meg a megyék eljárását, sőt 
azt is, hogy mi itt vagyunk, és midőn ezen szempontból ítélek, mind azokat, kiket előszámláltam, el nem 
ítélem, el nem ítélhetem. 

Nem mi vagyunk az elsők a történelemben, kik hasonló bajokkal küzdöttek, ez eset gyakran elő
fordult, értem a közjog folytonosságának megszakítását és azon törekvést, hogy ázott köttessék ismét ösz-
sze, hol elszakittatott. 

Midőn Anglia 1661-ben, épen 200 évvel ezelőtt a Stuartokat restaurálta, hogy 27 év múlva végkép 
elkergesse, hasonló zavarban volt. Miután Monk a respublika seregeit szétverte s a hosszú parliamentet 
föloszlatta, összejött az úgynevezett szabad parliament, s mivel királyi meghívás nélkül jött össze, az angol 
lecritimista párt az úgynevezett cavalier párt, a mienkhez csodálatosan hasonló vitatásokkal vesződött; az 
hozatott fel ott is, hogy az tulaj donképen nem is parliament, mert nem a király hívta össze, s abban a le
gitimista részt sem vehet; de a tények erősebbek voltak, mint az elmélet, s végre is kénytelenek voltak 
magukat, mint parliament constituálni, belevágtak a dologba és meghívták II. Károlyt, hogy az üresség
ben levő trónt foglalja el. 

Hasonló eszmékkel küzdöttek a franczía legitimisták 1815-ben; sőt őseink is 1791-ben , midőn az 
országbíró és personális elnökségeik ellen kikeltek, minthogy nem koronás király által neveztettek ki. 

De a tények erösebbek levén, mint az elmélet, kénytelenek voltak a helyzethez alkalmazkodni. 
Azért soroltam elő mindezeket, hogy kitűnjék, mely szempontból tekintem az indítványt; s ha ki

mutattatnék az, hogy mi a fölirattól sükert remélhetünk, azon perczben a fóliratra szavaznék; de mivel ezt 
nem remélem s ez időt nem találom alkalmasnak arra, hogy az fölküldessék, kénytelen vagyok ellene 
szavazni. 
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Az országgyűlés kezdetén, akkor midőn az országgyűlési megnyitó beszéd elmondatott, egész nyu-
gott lelkiismerettel a fóliratra szavaztam volna, (Halljuk!) mert még akkor épen a megnyitóbeszéd foly
tán nem lehetett föltenni azt, hogy ugyanazon fejedelem, ki országgyűlést hivott össze azért, hogy annak 
kezeiből sz. István alkotmányos koronáját fejére tétethesse, — mert azt nem lehet, mint Napóleon a vas 
koronát, tulajdon kezeivel termi föl, — ugyanazon fejedelem néhány nappal később a legnagyobb ünne
pélyességgel, miut itt mondatott, harangok zúgása és ágyuk dörgése között, az egész európai diplomatia 
jelenlétében, proclamálja azt, hogy az uj osztrák összalkotmányt (Gesammtverfassung) hatalma egész ere
jével fömitartandja. Midőn ő ezt kimondotta, véleményem szerint kimondotta azt is, hogy a magyar koro
nát azon föltételek alatt, melyekhez annak birtoka kötve van, fejére tétetni nem akarja: ö nem mint a ma. 
gyár királyok utóda, hanem mint uj acquisitor kívánja birni a koronát. (Helyes!) 

Igaz, hogy mindazok, mik május 1-én mondattak, nem hozzánk intézve, hanem igenis ellenünk 
mondattak, mert kérdem én az ellenvéleményben levőket, ha mi lettünk volna azon szerencsések, kikhez 
Ö Felsége ily formán szólott volna: ,,én a magyar alkotmányt teljes épségben fönnakarom tartani s bizom 
benne, hogy hű népeim az örökös tartományokban az ügy igazságát láthatva, meg fognak arról győződni, 
hogy egy 1000 éves alkotmányt, melyre annyi őseim megesküdtek, eltörölni nem lehet, s én kijelentem 
hogy ezen alkotmányt hatalmam egész erejével fönnfogom tartani." kérdem, ha e szavak hozzánk lettek 
volna intézve, nem szólottak volna-e a Reichsrathnak is ? — igen és épen ugy, mint a melyek a Reichsrath-
ban nem nekünk, de ellenünk mondattak. 

Én tehát néhány nappal ez ünnepélyes contestatio után nem remélhetvén azt logice, hogy a fölirás-
nak sikere legyen, azt nem pártolhatom; s különösen azért nem, mert helyzetünkben a sükeretlenség a 
nemzet szivében az érzelem azon nemét ébresztené föl, melyet a süker nélküli megalázkodás utófájdalmá
nak, megszégyenülésnek szoktak nevezni; s én részemről erre alkalmat nyújtani nem kívánok: óhajtanaim 
hogy Ő Felsége közelednék a nemzethez s adna alkalmat, hogy fölírhassunk. De én e reménynyel nem ke
csegtetem magamat; mert jól tudom, hogy Bécsben nem fogják azt föl, mit tesz az, egy nemzet szivéből 
kivenni atövist; nem fogják föl, hogy vannak nemzetek, mint egyének, kik előbb választják a megsemmisü
lést, mint a megaláztatást. 

Nem pártolom továbbá a fölírást azért, mert bármikor s bármily hangon történjék fölirás, Magyar
ország, mint ország részéről Ö Felségéhez, azok után, a mik történtek, az mindenesetre históriai horderejű 
tény leend. Ha most küldetik föl a fölirás, annak csak követeléseit, csak merész hangját mérlegelik, de 
horderejét el nem ismerendik Bécsben. Én tehát passiv helyzetünket oly positiónak tekintem, melyet in
gyen, úgyszólván a sükeretlenség biztos tudatával föladni nem kívánok; oly kártyának, melylyel nyerni 
óhajtanék; s igy a fölírást akkorra óhajtanám halasztatni, mikor azt Bécsben is méltányolnák s mikor an
nak sükerét remélhetjük, jelenleg pedig a költővel szólva; „Megvert reménynyel indulnánk csatába," pedig 
politikában süker nélkül kezdeni valamit annyi, mint roszat eszközölni. 

De azt mondhatják önök, és méltán, hogy ez mind merő hozzávetés, hypothesis; — s valóban az, 
mert minden hozzávetés, hypothesis, mi a jövendőt illeti. 

Igyekezem röviden a helyzet és tények psychologíájából bizonyítani hozzávetéseimet, óhajtva, hogy 
megczafoltassam, nem annyira itt e házban, hol a czáfoiat hasonlólag hozzávetés és elmélet leend, hanem 
megczáfoltatnám tettek által. 

Nekem ugy tetszik, hogy azon államférfiak Ausztriában, kik a Reichsrath elméletét kigondolták, 
olyforma helyzetben vannak, mint a mesében a fiú, ki megvevón egy kosár üvegedényt s azt lábai elé te
vén, elszunnyadt s álmodott szép álmokat, álmodta hogy az üvegeket eladván két forintért, azon nyer né
gyet, s ismét eladván, nyolczat, ekkor vesz sorsjegyet, s nyer roppant kincseket, — s míg álmában igy 
küszködik, fölrúgja kosarát s az összetört cserepekkel eloszlik a szép álom. (Helyeslés.) Ily álmokban élnek 
azon státusférfiak s ezt álmukban ki is beszélik, mint lapjaikból olvashatjuk- Azt álmodják, hogy a Reichs
rath lesz azon bűvös szer, mely által Magyarország alkotmányát, nem a Bachrendszer szerint 2000 millió 
forint adósság csinálásával, hanem alkotmányos utón megsemmisíthetik; — azt hiszik továbbá, hogy az uj 
alkotmány által az osztrák tartományokat nemcsak lelánczolják, hanem egyszersmind enthusiasmirozzák;— 
azt hiszik, hogy a nagy Németország értelmiségénekszavát, a porosz alkotmányos befolyást • s' a gothai 
pártot elnémítván, Németországban egy nagy osztrák pártot teremtenek; sőt azt is álmodják, hogy magát 
Napóleon császárt tulajdon birodalmában megszégyenítik ; (Derültség.) mert az nem mer népeinek annyi 
szabadságot adni, mint az ausztriai császár a magáéinak; s végre különös súlyt fektetnek arra, hogy irott bi
zonyítványt szolgáltatnak az angol kormány kezeibe, melylyel azok az alkalmatlan Duncomb-féle interpella" 
tiókat elnémíthatják s bebizonyíthassák, — mint Russel lord már próbálta is, -— hogy az osztrák biro
dalom szabad s alkotmányos és Magyarországot megnyugtatván, erős és hatalmas lesz. 

Mindezek folytán azt álmodják az osztrák államférfiak, hogy ennek következései lesznek: először is 
roppant hitel a bankároknál; egy ezer milliomos, ha máskép nem megy, önkény tes — kényszer-kölcsön, mi
nek folytán a nagyhatalmi állás fönntartása talán hosszú három, négy esztendeig biztosítva lesz, mely 
idő alatt sok történhetik; föltűnhetik Ausztriának valóban miraculosus szerencsecsillaga; az olasz egység 
fölbomolhatik; Németország nagy része az osztrák érdeknek megnyéretik; ezek után beáll a hosszú béke 
és dicsőség s ők — mint Metternich a szent szövetség után — 20 — 30 évig nyugodhatnak babéraikon. 
(Derültség.) 

Képv. ház napi. I. köt. 6 7 
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Már most azt kérdem én, hogy miután ezen statusférfiak az álmodozás illusióinak kezdetén vannak, 
miután tudják, hogy mi vagyunk azon goromba barbár nép, mely ezen illusiókat szétoszlathatja, czél-
pzerü-e, politikailag helyben hagyható-e fölrázni őket akkor, midőn ellenállásra anyagi erőnk nincs s anyagi 
erőt használni nem is akarunk? (Helyeslés) nem ezélszerűbb lesz e, összetenni kezeinket s bevárni, mig az 
illető urak fölébrednek ábrándjaikból, s maguk felrúgják az üveges kosarat? (Derültség.) 

Én tehát óhajtva, hogy ez igy legyen, azt hiszem, a mi teendőnk nem lehet más e perezben s a jelen 
körülmények között, mint a passiv visszavonulás: s ez okból eltér véleményem azokétól, — noha a tanács
kozásnak uj medret nyitni nem akarok, — kik a határozatban mind azt kiakarják mondatni, mi az indít
ványozott fölirásban foglaltatik, sőt ennél még többet i s : mert ez már eltérés lenne a negativ térről, — s 
én egy rövid határozatot óhajtanék, de másképet) indokolva, mint egy képviselőtársam indítványozta, — 
mely ily formán hangzanék: (Halljuk!) 

„„Minthogy a fejedelem, ki ezen országgyűlést összehívta, azért hogy Magyarország koronájával 
megkoronáztassék, azon alkotmány alapját, mely szerint a magyar király törvényes jogezimét fölvehetne,— 
megtagadja, s ez által, mint különben az alkotmány értelmében a törvényhozás egyik kiegészítő része, — 
ugyanazon törvényhozás másik felét az országgyűlést azon helyzetre kényszeríti, hogy a törvényhozás terén 
alkotmányszerüleg nem működhetik: ennélfogva a képviselőház szomorú, de alkotmányos kötelességét 
teljesiti, midőn kijelenti: hogy sem a trónváltozás, sem a koronázás, sem egyéb törvények fölötti tárgya
lásba nem bocsátkozhatik addig, mig a fejedelem az alkotmány alaptörvényeit élnem ismeri s ez által nem 
eszközli, hogy a magyar alkotmányos törvényhozás kiegészíttessék."" 

Én itt a kiegészítés alatt nem a képviselőház, hanem a törvényhozás kiegészítését értem ; mert hogy 
Erdély Magyarországtól különválasztatván, ide képviselőket nem küldhet, ez fölfogásom szerint a terri
toriális kiegészítés kérdése. 

Mikor fog azon idő bekövetkezni, midőn a passiv térről le s a cselekvés terére fölléphetünk, s mi
kor járulhatunk fölírassál Ö Felségéhez, azon idő bekövetkezése leginkább Bécstől függ. 

En ugyan nem bizom Ausztria kormányférfiainak sem belátása sem jóakaratában; most is azon po
litika fraditiói élnek ott, mely ellen Bethlen, Bocskai, Rákóczy egyszázadon át küzdöttek, — azon politika 
traditióí mely Csehország szabadságlevelét széttépte; — s az osztrák államférfiak ma, a régiektől p o. 
Sohwarzenberg- Lobkovitztól Haynau- Karaffától csak az időben különböznek, (Helyes!) Bach pedig Ho-
chetet messze fölülmúlja botor vakmerőségével. 

De hiszem, legalább remelem, hogy az osztrák dynastia önfenntartási ösztönénél fogva is belátja, 
hog)' ezen politikán valahára változtatni kell ; hiszem és remélem, hogy a most uralkodó Fölség megfogja 
mutatni a világnak, hog) egy Domitius Nero megfordított életképe lehető, és ha az lehető, bizonyára di
csőséges és tanulságos jelenet is fog lenni a töri én elemben, (Derültség.) 

E szerint uraim! összevonva beszédemet, e perezben a fölirásra nem szavazok azért, mert annak sü-
kerét nem remélhetem, és továbbá azért, mert az által nem ugyan jo^ot vagy törvényt, hanem oly posi-
tiót adunk föl, melyet más helyzetben talán czélszerűen fölhasználhatnánk, s azért ezúttal a határozatra 
szavazok. (Helyeslés.) 

Mihályi Gábor : Mélyen tisztelt képviselőház ! Az előttünk levő fontos tárgyban azon 12 év után 
melyek súlya vadaimra is nem kevésbbé nehezedett, midőn a nép nevében az első felszólamlás történik, 
nem szónoklati szempontból, hanem annak kitüntetésére, hogy a külön nemzetiségek is a haza közügyében 
velünk egy értelemben vannak, és azon oláh nép nevében szólok, a melynek magam is szülötte vagyok — 
s mely mint a constitutióval egyidős nép, szent István koronája palládiuma alatt védte honfitársaival ezen 
szent földet, melynek területéből egy talpalatnyit is elszakittatni tűrni és engedni nem fog. (Helyes!) 

Ezen nép az időnek hosszú során eddigi institutioinknak egyoldalúsága mellett nemzetiségét, vallá
sát, és nyelvét megtartván, a haza szeretetét ezeknek érdekeivel is összeegyeztette. 

Azok unokái nevében szólok uraim! kik azon durva tatárcsordákat, melyek a múlt század elején 
1717. esztendőben Erdélyországot és a vele szomszédos magyar megyék lakosait kiprédálván, a falukat 
fölégetvén, s nőket és leányokat nyersmarhabőrökböl vágott szíjakkal összekötözve midőn marmaros he
gyén keresztül hazájukba vinni akarták, — minden katonai és más segély nélkül Borsánál megtámadván, 
a lő ezernyi tatársereget megsemmisítették, és a keresztényeket megszabadítva kesergő övéiknek visszaad
ták. — Ezek uraim világos tények, melyek hogy történeti évkönyveinkben oly kevés helvét foglalnak, 
csak fájlalni kell. És ezen hős tetteikért mit nyertek ós mit óhajtanak jelenben? — egynehány armálison 
kívül se anyagi, se szellemi tekintetben nem jutalmaztattak meg; sőt az 1840-iki országgyűlésen részint 
királyi, részint fejedelmi adomány okúi nyert határterületükből 10 • mérföldnyire terjedő részt elvesztet
tek, mely a nasveli fennállott határvidéknek ítéltetett, mely helyen most több falu van ; —- és ezen unokák 
jelenben talán külön területet vagy vajdát kérnek, ezen — a históriában példátlan vitézségért? — Nem, 
hanem megelégedtek azon öntudattal, hogy a hazának hasznos szolgálatot tettek; — és jelenben nemzeti
ségüket, nyelvöket, és vallásukat, a tiszta egyenlőségei, meghatározó törvény által biztosíttatni akarják, 
remélve, hogy ez egyenlőség jogán őseink által annyi alapitvám okkal biztosított szelb mi müvelésre szánt 
jövedelmekben ők is részesittetni fognak. (Ugy van!) 



XXIX ülés 1861. május 25-kén. 267 

Ezen nép nevében nyilvánítok köszönetet én addig is, mig az ige testté lesz, a képviselőház lelkes 
tia'nak, kik az egyenjogúság eszméjét oly melegen pártolják; köszönetet szavazok Deák Ferencz képviselő 
társunknak, a ki az ország jogérdekét, a nemzeti kérdés méltányos kiegyenlítését oly hiven tükrözi indít
ványában, és a kinek törvényhozási bölcseségét már 18B9 évben a hazai törvényhozás terén mint követ 
tisztelém. 

Ezeknek előrebocsátása után nem megyek át a recriminátio terére, habár alig lehetne nagyobb ok 
azt tenni másoknak, mint nekem családos apának, hanem miután elég is mondatott már ele tárgyban, nem 
fogok annak hosszas taglalásába bocsátkozni, és igy én is őseinknek, n kiknél alig fogunk nagyobb hazasze
retetet mutathatni, 1791-ik évi csaknem azonos példájukat követve, az indítványt mind lényegére, mind 
formájára nézve, egész terjedelmében pártolom. Az előttem szólt képviselő úrnak azon állitása, melyet az 
1791 évről emlit fel, hogy az országbíró és a personális törvényeseknek nem ismertettek el, igaz, de az a 
föliratban most sem ismertetik el, — és akkoron deputátio küldetett, mely több a feliratnál. 

A tisztelt képviselőház kegyes engedelméböl átmegyek most Erdély országnak a jelen országgyű
lésre meghívása tárgyára, s azon ország román atyánkfiainak körülményeire. (Halljuk!) 

Ezen testvér román nép, mely még többségét teszi az erdélyi lakosságnak, az „Approbata Compila-
ta" és az ezeket megerősítő Leopold-féle diploma következtében törvényen kivül állott; nemzetiségök, 
vallásuk, magok az institutiók által gúnytárgyává lettek; — de ezeknek fölemlitóse csak a múltnak szo
morú történeteit tükrözné elénk; mert azon nép az izgatásoknak engedve, az általa lakott földnek, melyet 
ö oly sokszor vérével és könyével áztatott, más gazdát igyekezett keresni, mely vele a földnek nem csak 
keserű s férges gyümölcseit, hanem a javát is megoszthassa; de uraim, ezeknek végett vetett Magyaror
szág nagylelkűsége, tiszta szabadelvű igazságos szelleme, a midőn az 1848 ik évi Vll-ik törvény czikket, 
az unió törvényt alkotta, s a román nemzetiséget a nemzetek közé, vallását a vallások szent könyvébe irat
tá; — és ezen tárgyról is pár szót. (Halljuk!) 

Az unio-törvény oly nagy horderejű, hogy ha valaki az 1848-ki törvényekről azt mondaná, hogy 
azok eröszakoltatva alkottattak, annak, ezen a népet felszabadító törvények közül, kiválólag az unió törvé
nyét azon állitása alól minden esetre ki kellene venni; mert azon törvény a nép szava, ez meg az Isten 
szava, a mi t semmi földi hatalom sem dönthet meg; — és uraim, a mikor a törvényekhez szorosan ragasz 
kódunk, mint törvényhozóknak erős kötelességünk, az unio-törvénynek 4-ik szakaszát, mely az unió tö
kéletes végrehajtását sürgeti, s a felelős minisztériumnak kötelességévé teszi, hogy e tárgyban az erdélyi 
correlátiók részint jogi, részint helyi körülményeihez idomítandó javaslatát formulázott törvényczikkben 
az országgyűlés elé terjeszsze — véleményem szerint akkuit foganatositni,hogy ez jelenleg egy, a nemzeti
ségek arányában kiküldendö országos bizottmány által eszközöltessék. (Helyeslés.) • 

Tisztelt képviselőház! tekintve a multat , szem előtt tartva a jövőt, midőn az előttünk álló indít
vány szerint a meg nem hívottak — s igy különösen az erdély országiak meghivatása is elrendelendő, hogy 
e tárgy a mennyire lehet, megkönnyítve legyen, — magam tapasztalatát is elő terjesztem. A múlt mártius 
havában Erdély főbb részein megfordulván azt tapasztaltam, hogy az erdélyi atyafiak egy része azonnal 
kívánna a magyar országgyűlésre jönni, a mint a példa mutatja, hogy némely részben választások 
is történtek. A másik rész az uniót megtörtént ténynek tartja, hanem miután azon törvény 4. szakasza 
még teljesítve nincs, annak teljesítése eszközlését kívánja. A harmadik rész, mely az unió-törvényt el nem 
isméid, melynek látható feje Szebenben székel. Es igy hogy azon részt, mely az országos bizottmány kikül
detésével meg volna nyugodva, azon rószszel, mely azonnal az országgyűlésre kíván jönni, egyesíthessük, 
az országos választmány kiküldetését a föliratban említsük meg, — akkor ugy hiszem az unió ellen levők 
is áthatva lesznek az igazság erejétől, s könnyen eszközölhetjük az erdélyi unió tökéletes végrehajtását. 

Van még egy tisztelt képviselő ház, a mi a testvér hazában Erdélyben, az összes szegényebb sorsú, 
a legszámosb osztályt érdekli, — s ez a képviselő választási ideiglenes kormányrendelet, mely ha jól em
lékszem a múlt mártius hóban adatott ki. Abban a választóképesség 8 frt egyenes földadóhoz van kötve, 
akkor, a midőn a legtermékenyebb helyeken lakó magyarországi választó b/4 rész telektől alig 3frtotfizet. 
Hogy jövendőre a választó censust meg fogja a törvényhozás változtatni, ez más kérdés; de hogy jelenben 
Erdélyország, melynek népe úgyis a szegénység által zaklatva van,más törvények mellett válaszsza képvi-
löit, nem volna se igazságos se törvényes; — már^ennek ellenében az erdélyi kormány nem állithatván azt, 
hogy az urbériség ott regulázva nincs, miután a vesztett jobbágy munka kárpótlást a holdak után vett, s 
e szerint ott holdak után határozható meg a választóképesség is. 

Mélyen kérem a tisztelt házat méltóztassék itt is kimondani, hogy Erdély választási törvénye nem 
lehet más mint az 1848-ik évi. Ez által elérjük azt, hogy a közös hazának alkotmánya és szabadsága meg
védésérc- közös lesz a készség, és biztos lesz a kedvező süker, a mit, hogy a nemzetek nagy Istenétől elnyer
jünk, közös óhajtásunk! (Helyes! Éljen!) 

Domahidy Ferencz : Mennél többen szólanak valaki előtt ugyanegy tárgyban, s minél jobban ki-
merittetik azon tárgy a szónokok által*; annál nehezebb helyzete a későbben szólónak, hacsak ismótelé-
sekbe ereszkedni s ezáltal a ház figyelmét untatni nem akarja. 

Ez helyzetem, — a mely annyival nehezebb, mert több napon keresztül nemcsak igen számosan 
szólottak előttem, hanem igen számos oly remek és kimerítő szónoklatok tartattak, melyek Európa bár
mely parliamentjének díszére szolgálnának. S hogy ezen szónoklatok után én, parliamenti ujonczlétemre 
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fölszólalni merek, oka az : mert a jelen íontos ügyben kötelességemnek tartom meggyőződésem nyilvání
tását annyival inkább kifejezni, mert — mint volt katona — tudom azt, hogy közlegények nélkül még 
egy tábornok sem nyert csatát; és bár elismerem is azt, hogy hazaszeretetüket igen számosan sokkal éke
sebb nyelven képesek nyilvánítani, de azt, hogy azért közülök valaki nálamnál hazáját jobban szeretné, 
elismerni nem íogom soha. (Helyes.) 

Egy tér lenne előttem, mely kimeríthetlen, s hol ismétlésekbe eséstől nem kellene tartanom mert 
erről mindnyájan órákig beszélhetnénk : — ez a múlt átkos 11 évi fájdalmaink és gyászszenvedéseink 
szomorú korszaka. 

Elmondhatnám, mit szenvedett azon hosszú évek során át a halállal küzdő haza, keblében a hálát
lanság gyilkával, melyet abba épen azon pártfogoltjai döfének, kik minden vész elöl keblére menekültek 
s ott mindig biztos menhelyet találtak; s hogy hü fiai még sebei fájdalmát se enyhíthessék, körül volt övez
ve az idegen bérenczek nyomorult csoportjával, a kik, a keblébe fészkelt gy-f'lkot naponkint mélyebbre dö 
fék, hogy az abból kipatakzó szivvéren táplálkozzanak s hitvány tagjaikat hizlalhassák. Mi pedig hü tíai 
nem teheténk érte egyebet, mint balsorsán könyezénk, s szorgalomszülte verítékünkkel termékenyítők 
földjét, hogy a zsarnok-kormány által reánk rótt iszonyú törvénytelen adót képes legyen kiteremni. 

Elmondhatnám, mit szenvedénk mi, s mily jogtalanságokat kellé tűrnünk azon kortól kezdve, mi
dőn Magyarország napja felleg alá rejtőzött, s vihar ellenállás nélkül kezdett dúlni ez árva hazában, és a 
pusztítás ördögi szelleme, kezében élesre köszörült pallossal féktelenkedett szegény hazánk fölött, halállal 
lakoltatván és fenyítvén mindazokat, kiknek szivök a hazáért lángolt; s oly vakmerőségre vetemedtek, 
hogy azt még nyilvánítani is merték vagy legalább sejtetni engedek. A ki pedig az üldözött előtt, — 
volt bár az testvére — rnerészlé megnyitni ajtaját, nagyon kellé vigyáznia; mert a villámok, az ajtó nyila
sa által okozott léghúzamon igen gyakran átezikázának, s a menekülttel együtt a ház lakóit is lesujták. 

De nem czélom ezen kort ecsetelni, bárha az igen tisztelt indítványtevő képviselő úrral — nem ki-
vánok is reá fátyolt vetni, mi hasztalan is lenne; mert az azon korban kiontott temérdek ártatlan véres 
fájdalomkönyek keresztül törnének nem a vékony fátyolon, de a legvastagabb damaszk szöveten is, s azon 
kor borzalmai, tüzes vésúvel vésetvén emlékeinkbe, azok oít — örökre, kitörölhetetlenek maradnak. Nem 
czélom pedig ecsetelni azért, mert azt mindnyájan átérezők, s a fájdalmak és gyász szenvedések kíntenge-
gerén egy hajóban evezve s együtt küzdve a felénk tornyosuló s megsemmisítéssel fenyegető habokkal; 
együtt is hatolánk azon térre, hol most vagyunk; a hol a part kezd már előtünedezni a távolban, de jelen
leg szélcsönd állván be, bár a habok kissé elsimultak , s hajónk hányattatás nélkül áll, de nem halad — 
s félő: hogy ez azon jel, melytől a tengerészek tartanak, mely többnyire a vihart szokta megelőzni; és ezen 
viharnak bekövetkezhetésót már egyes vészmadarak megjelenése — minő a törvénytelen adónak, még tör
vénytelenebb úton, katonasággal! behajtása, sejteni is engedik. 

Részemről, bárha sokkal jobban szeretném is a csöndes vizeni parthoz jutást , de nagyon a vihart 
sem rettegem; — nem rettegem pedig azért, mert hála az égnek! a 11 évi nyomor és szenvedés annyira 
egytsíté s összeforrasztá e nemzetet,s némely testvérnépeit, minőre a történelemben példa alig akad, ennek 
pedig legnagyobb bizonyítéka a jelen országgyűlés, hol a lényegre és ezélra nézve, még csak vélemény
különbség sincs. (Helyes!) 

Nem rettegem továbbá azért, mert miután a keblünkből kisarjadzott s szivvérünkkel öntözött hon
szerelem virágait, a reánk fagyasztólag hatott múlt évtized jégkertészete sem volt képes lehervasztani, sőt 
annak daczára, ugy a paloták mint a kunyhók belseiben a legdúsabban virul (Helyes!); bizonyosan nem 
fogja gyökerestül kitéphetni egy ujabb vihar sem, kivált most : midőn a nemzet egyetért, s e haza más 
nemzetiségeinek is előzékeny békülési, testvéri jobbot nyújt. Mert én, egy nemzet átalános erkölcsi egyet
értésére nagyobb súlyt fektetek, mintha egyet nem értve, a nemzetnek felénél több fegyverben áll. (Ugy 
van! Helyes!) A természet törvényénél fogva az erő az egységben rejlik; s gyakran a gyöngéknek s jelen
tékteleneknek látszó tárgyak összeolvadása által csodák eszközöltetnek. Hiszen a hegyek gránitsziklái s Egyp-
tom világcsodáit tevő gúlái is, melyek az idő viszontagságaival büszkén daczolnak, — csak parányakból s 
apró fövény szemekből alkotvák. 

Szilárd hitem tehát az, hogy a nem általunk előidézendő viharon keresztül, — ha az csakugyan 
kitör —, az egyetértés hajóján, feltűzvén reá lobogóul ezredéves alkotmányunkat, iránytöül használva 
törvényeinket, kormányul jogainkat, gözerőműül az igazságos ügy diadaláhozi bizalmat és kitartást , eve-
zökerék gyanánt a szilárd férfias bátorságot — de nem vakmerőséget : — habár megfeszített küzdéssel is 
biztos révet érünk. (Helyes!) 

Ezeket előrebocsátva, az előttünk fekvő indítványt, lényegére nézve, — a trónróli lemondásra vo
natkozó tanács kivételévei, s a részletes tárgyaláskor leendő némely hozzátételekkel elfogadom; de nem — 
formájára nézve. Nem fogadom el pedig azért, mert véleményem szerint föliratot irni nincs — kinek ? mert 
az országgyűlés csonka; nincs — ki által? mert a közeg, a ministerium hibázik, nincs — kihez? mert én 
alkotmányos országgyűléstől föliratot, egyedül vagy alkotmányosan uralkodó, s a törvényeket minden 
részben tiszteletben tartó trónörököshöz, vagy törvényesen megkoronázott fejedelemhez vélek intézhetni. 
Már pedig mi a kettő közöl jelenleg egyikkel sem birunk; mert Ferdinándot valamint az általam igen 
tisztelt indítványozó, ugy én sem tartom többé Magyarország jogos királyának. 
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Klauzál Gábor általam igen tisztelt képviselő ur által mondatott legközelebb : „hogy első Leopold 
is a törvények megszegésével uralkodott , mégis irt föl hozzá az országgyűlés, pedig annyival hibásabb 
volt, mert megkoronáztatván az esküt is letette; tehát mért nem Írhatnánk föl a mostani hatalom fejének 
is, a kit még esküszegéssel sem lehet vádolni." Az igen tisztelt képviselő urnák meglehet igazsága lenne 
ha csak azt akarná vele bebizonyítani, hogy melyik érdemlené jobban a föliratot; de nem, midőn azt , me
lyikhez lehet törvényesen fölirni. Mert egy megkoronázott fejedelemhez, habár az törvénysértő is, mindig 
intézhető törvényesen fölírat, még egy a törvényeket lábbal tapodó trónkövetelöhez soha! (Helyes!) 

Elméletileg több ezáfolatokba ereszkedni nem kívánok; mert annyira kifejtetett a tárgy, hogy csak 
ismétlésekbe esném. Hanem gyakorlati szempontból szabad legyen egypár észrevételt felhoznom, miért 
nem hiszem én, hogy a föliratnak nagyobb sükere legyen, mint a határozatnak ? sőt megfordítva, több 
eredményt várok a határozattól mely véleményem szerint törvényesebb is, — habár egyenes törvényt — 
mint általam igen tisztelt Somssich Pál képviselő ur megemlité — véleményünk támogatására nem hoz
hatunk is fel. De igen a törvény szellemét! S vájjon a föliratot pártoló tisztelt képviselők által hozatott-e 
föl csak egyetlen törvény, vagy csak történeti adat is, véleményök támogatására? Mert a melyek eddig 
fölhozattak, azok nem alkalmazhatók a jelen körülményekre. 

Nézetem ^szerint Ausztria három századon keresztül mindig ugyanegy politikát követett; t. i. az 
önkény és kényszer politikáját a szerint, amint erősnek, vagy a külföld s beltartományai pressiója által 
gyöngének érezte magát; az az első esetben mindig megkísérté a kizárólagos hatalom magához ragadá
sát s az önkényes kormányzatot, s engedményeket csakis akkor tett, midőn a második eset állott be, t. i. 
midőn reá kényszerülve volt: de nagylelkűségből, vagy saját szivsugallatából soha, erre példát nem mutat 
a történelem. 

Nézzük a legközelebbi kort 1849-ben, midőn a legvégső önfenntartási szükségletből a forradalom 
terére zaklatott nemzet, egy idegen hatalmas császár segélyével legyőzetett, s az ország egy fiatal ural
kodó kezeibe esett, a ki azon időben, épen azon korban volt, midőn a sziv minden nemesre fogékony, a 
lélek magasra tör, a főben nagylelkűség honol; mi lett volna magasztosb, nagylelkűségre' mutató 
nemesebb te t t : mint a bocsánat, s törvényeink s jogaink elismerése. 

Ezen tett, amellett, hogy nagylelkű, — eszélyes is lett volna; mert biztosította I volna számára egy 
oly nemzet szeretetét s ragaszkodását, melynek segélyével Európa egyik leghatalmasb uralkodójává válan 
dott; s meg lett volna kiméivé annyi ártatlan vér; nem hangzottak volna föl oly rémesen, hosszú éveken 
keresztül, a börtönök sötét fenekeiről a sóhajok, nem mostak volna barázdákat az arczokon a fájdalom és 
szenvedések könyei. De ez mind nem történt. — E helyett a hatalomkezelés vérszomjas hyénákra bízatott ; 
fölállittattak a bitók és vérpadok, melyeken a haza virágai vérzettek el, megteltek, a börtönök sötét ürei a 
legtisztább jellemű férfiakkal; földönfutókká lettek a legnemesebb honfiak, s űzött vadkint kényszerülé
nek saját hónukban bujdosni, még számtalanokat máig is külföldön emészt a honvágy — egyedül azért, 
mert hazájuk szeretete mélyen volt sziveikbe oltva s a szabadság volt keblöknek istene! (Helyeslés). 

Micsoda önkénytes engedményeket várhatunk tehát mi most 12 év után ugyanazon uralkodótól 
kinek szive már a legfiatalabb korban is hozzáférh étlen volt, s kormány fér fiaitól, a kiknek minden tette 
s intézkedése vérrel, és fájdalom sajtolta könyekkel van a történet lapjára följegyezve ? ! 

Én részemről, önkénytes engedmény utján mit se várok, s igy a föliratnak sem látom semmi süke-
rét ; mert ha a kormányt a körülmények nem kényszeritik követeléseink megadására, vagy is a törvényes 
pályárai lépésre : ugy bizonyosan a fölirat következtében sem adnak semmit ; — ha pedig a körülmények 
kényszeritök ; — mit szivemből óhajtok — ugy a határozattal is czélt érünk. 

Várok tehát én egyedül a kényszer politikájától, a melyre már — mint látszólagos engedményei a 
kormánynak mutatják, kénytetett reá lépni ; s várok azon határozott magatartástól, melyet az országgyű
lés Austria irányában elfoglal ; s mennél nagyobb erkölcsi erőt fejt ki az ország, s mennél bátrabban néz 
farkasszemet a jövő vészeivel : annál biztosabbnak tartom én a sikert. 

Mert mire támaszkodhatik Austria, a mi még hosszabb ideig képessé tehetné igazságos és törvé
nyes követeléseink megadásának ellenszegülhetni ? A külföld segélyére ? Nem ! mert annak — egykét 
kisebb német államot kivéve — még csak rokonszenvével sem bir. » 

Népeinek ragaszkodására ? Nem ! mert minden tettei oda voltak irányulva, hogy azoknak ellen
szenvét kiérdemelje. 

Pénz erejére ? Nem, mert ez a bukás szélén áll. 
Támaszkodhatna tehát egyedül szuronyainak százezreire, de az olasz hadjárat óta tapasztalták a bécsi 

urak magok is, hogy azon szuronyok nagyrésze oly kezekben van, a kik az idők szellemétől áthatva, s 
a többnyire általok is átszenvedett 11 év nyomorai által föl vannak világosodva, hogy Isten az embert 
nem épen azért teremtette, hogy csak egyes egyénekért éljenek, s kényöknek vakon hódolva, kezökben 
csak vak eszközök legyenek, s egjdket a másik elnyomására használhassák ; hanem Isten nekik is jogokat 
és hazát adott, mit felfogni képesek és szeretnek, s ha megengedé is azt, hogy egyes egyének a nép mil
lióin felül emelkedhessenek, azt nem azért tévé, hogy a kik lábaik alatt vannak, azokat eltiporják, hanem 
hogy jogaikat védjék s a gyengéket oltalmazzák. (Helyes ! Éljen!) 

Én tehát bizton hiszem, hogy az önkénynek ezen, sok helyen igen gyenge szuronyfalai, igazságos 
Képv. ház napi. I. köt. 
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és törvényes követeléseink által nemcsak keresztül fognak töretni , hanem egy része által még támogat-
tatni is fog. (Helyeslés.) 

Továbbá, miután Ausztriának jelenleg is zsarnok kormánya van, igy zsarnokságra hajló egyé
nekből is áll; azt pedig a történelem tanúsítja, hogy a zsarnokok rendesen gyávák is szoktak lenni, (Derült
ség) a gyávaságnak pedig az a természete : hogy annyival dühösebb a kérelmezők irányában, mint meghu
nyászkodó ott, a hol szemben férfias bátorságot iá t , (Helyes!) — én a határozatot férftasb jellemünek 
tartván a föliratnál, — ez okból is pártolom. (Helyes! Éljen!) 

Ragályi Ferdinánd : Az osztrák kormány szóttépvén azon szerződést, melyet a magyar közjog 
sanetio pragmaticának nevez, nem gondolta azt meg, hogy minden kétoldalú szerződésnél, ha az egyik fél 
azt megszegi, a másik fél is megszabadul a kötelezettségtől. És mégis, midőn e vétkes belkormányzás és 
az ügyetlen külpolitika miatt elzsibbadt az önkény karja, mely a nemzetet lenyűgözte, és a nemzet önér
zetre jutott : nem a hűtlenség miatti elválásra, hanem az elöbbeni állapot visszahelyeztetésére kezdte meg 
a port ; ebből az látszik, hogy a történeti jog mély gyökeret vert a magyar nemzetben. De ne bizza el 
magát a kormány a nemzetnek czélja létesítésére választott ezen eljárásban, és ne alapítsa uralmát a 
nemzet ezen jellemére, — mert mi mély gyökeret ver egy kétszáz éves tölgy, és még is egy szélvész 
kisodorja. Igaz, hogy a magyar nemzet a végletekig nem örömest megy, de az is igaz, hogy ha egyszer oda 
erőszakoltatik, nem retten vissza semmi áldozattól ; és ne feledje a kormány, hogy az utolsó önvédelmi 
harczban nem saját erejével győzött le bennünket. (Helyes!) 

Azok pedig, kik azt hiszik, hogy ők Isten kegyelméből vannak hivatva és jogosítva a nemzetek bol-
dogitására, — tanulmányozzák a méhek rendszerét, látni fogják mily jól megyén ott a kormányzás; 
miért ? mert a kormányzó királynénak nincs fulánkja. (Köztetszés.) 

Egy állam tanulta el Európában a méhektől e rendszert, Nagybritannia, és ott a nemzetnek az ál
lamfővel soha sincs baja. 

Ezen őszinte, de jóakaratú figyelmeztetés után a multakról nem szólok, elég volt már mondva; 
el voltak mondva a pátensek születésének okai, el volt mondva, hogy alakult ezen országgyűlés, szóval el 
volt mondva a pátenseknek, vagy mint ők mondják a diplomáknak eredete. 

Mi lényegét illeti, az szerintem egy csillogó tükördarab , melyet — mint az indusoknak azért 
nyújtanak cserében, hogy önkényt kiadjuk kezeink közöl azon termés aranyat, mely e nemzetnek ezer év
től fogva sajátja. (Helyes!) 

De én ettől nem félek ; mert a mi lehetetlen, az nem veszedelmes ; - hanem boszantó, hogy föltet
ték rólunk, miszerint indusok leszünk, (Derültség) föltették, hogy létezik magyar, ki ezen csecsebecséért 
el áll azon zászlótól, melyet a nemzet 300 évtől hord kezében, melyet a függetlenség érdemével elődeink 
ugy, mint a jelen ivadék vérrel szentesítettek. (Helyeslés.) 

Ha nem egy másodszor adandó tragoedia eshetősége lenne kilátásban, ezen csereajánlást comicus-
nak mondanám. 

A tény igy áll .• Az osztrák kormány elvevén tőlünk mindent, a mi előttünk szent s minek tisztelet
ben tartását eskükkel biztosították a fejedelmek, sőt erre még utódaikat is kötelezték ; midőn reájok ne
hezedett az idők súlya, az elveiteknek egy igen kis részét — mondhatnám az ép gyümölcsnek héját — 
vissza akarják adni, és akkor ezt modják : „ezen alapokon bizalmat ajánlok és bizalmat követelek11 ; máskor 
ismét csaknem kardjára ütvén, azt mondja : „Nekem reményem van a kiegyenlítésre Magyarországgal, 
hanem ou la bourse ou la vie, sine qua non". (Derültség.) 

Már uraim az én fölfogásom szerint a javulás első nyilatkozata, nem a bizalomajá-nlás, hanem a 
bün elismerése, azután a jó cselekedetek gyakorlása. Tanúsítsanak Bécsbe folytonos jóakaratot, csak akkor 
lehet aztán bizalomról szó, s ekkor sem lesz azt könnyű teljesen megnyerni ; mert a mint egy nagy tekin
télyű hazánkfia — ha jól jut eszembe egy pozsonyi országgyűlésen — monda : „könyebb urat cserélni 
mint az elveszett bizodalmat visszanyerni." Ezt mutatja Olaszország példája. Ha pedigvalaki azon alapokon 
hisz a kiegyenlítésben, hogy erszényemmel és életemmel ö rendelkezend, ebből mást következtetni nem 
lehet, mint hogy vagy ügyetlen, ki ily alapokon abban hisz ; vagy kimondhatlan gyáva — mondhatnám 
semmirevaló — ki ily alapokon a kiegyenlítést elfogadja. (Helyes!) 

De igényelhetik-e ők a bizodalmat, midőn már az uj térre lépés után egy köztiszteletben és közsze
retetben állott polgártársunkat, ki az önkény vak dühe elől külföldön tartózkodott, bevonszolták, — 
mondhatnám belopták — az országba azért, hogy itt szent tüzében és az irántoki gyűlöletben fölemészsze 
magát, ugy hogy e nemzetnek nem maradt más hátra, mint fönntartani örökre és híven emlékét annak, 
kit oly fájdalommal nélkülöz. (Igaz!) 

Igényelhetnek-e bizodalmat ? midőn az ország törvényszékeit, melyek ugyan csak névszerint tör
vényesek, kevés kivétellei a Bachrendszer embereinek nyugdíj-intézetévé alakították. (Közhelyeslés, tet
szés.) Igényelhetnek-e bizalmat ? midőn nem régen egy osztrák táborszernagy — ki mellesleg legyen 
mondva Ausztriának egyetlen reménye — a magyar nemzet egyrészét gyávának, a másikat szegénynek 
gúnyolta, pedig ezen táborszernagy jól tudhatja, akár mellette, akár ellene állott a magyarnak, hogy a 
magyar nem gyáva ; ha pedig szegény, szegénynyé csak az oszrák kormány tette ; ez egy fő ok a bizal
matlanságra. (Zajos helyeslés.) 
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Igényelhetnek-e bizalmat ; midőn — a mint épen fölolvastatott — a törvénytelenül kivetett adók 
beszedésénél a katonasággal vandalismust követtetnek el, holott azt a jelen civilisatio még a háborúban is 
roszalja. (Igaz !) 

Helyesen volt fölhozva, hogy a törvénytelen adó behajtására nézve törvényeink még azokat is 
hazaárulási bűn büntetésével sújtják, kik erre segédkezet nyújtanak, és ezt meggondolhatta volna azon 
dieasterium, — ha nem hazafiságból legalább okosságból — melyet törvényeink 1848 ig királyi helytartó 
tanácsnak neveztek. (Helyeslés.) 

Igényelhetnek-e bizodalmat, midőn a rágalmakat, sületlen ráfogásokat szórják reánk ; midőn hiva
talosan, — vagy akarám mondani félhivatalosan azt mondják, hogy itt már a forradalom van a legalitás 
mezében. 

Hát azt kérdem mi volt az, midőn ők mindent fölforgattak, ugy hogy azon alkotmányban, melyre 
az államfő megesküdött, kő kövön nem maradt ; ez meg tehát e szerint a legalitás volt , a forradalom me
zébe öltözve ? de azért még is legalitás. Ily bölcseségre csak a Lajthán túliak képesek! A réginek, a jo
gosnak fölforgatása legalitás, annak visszakövetelése, vagy az önkénytes lemondás forradalom. De nem 
gondolnak ők azzal, hogy okosat vagy oktalant beszélnek-e, (Derültség) ők csak a vétkes czélokat követik, 
s festik az ördögöt a falra, mert szeretnék, ha minél előbb megjelennék, de csalatkoznak, mert a magyar 
embernek is van egy példabeszéde, mely azt tartja : „kárán tanul a magyar", és az ördög nem fog idő előtt 
megjelenni. (Ugy van!) 

Nem uraim, ezen az utón a bizalom vissza nem szerezhető ; vagy azt hiszi az osztrák kormány, 
hogy minekutána a koronázást kilátásba helyezte, a sebek hegedve, az áldozatok, a multak feledve van
nak ? nem uraim, ennyi csalódások után a kegyeletnek vége van, ily föltételek mellett a magyar nemzet 
koronázási mániában nem szenved. (Derültség, helyeslés.) 

Ezeknélfogva mivel az osztrák kormány nyiltan kijelentette szándékát, mondjuk ki mi is nyíltan, 
hogy jogainkból egy hajszálnyit sem engedünk, és hiszszük, hogy midőn ezen magunk iránti kötelességet 
teljesítjük, tekintve hogy a szabadság az egész világon solidáris, a szabadságra jutot t és szabadságra tö
rekvő nemzetek rokonszenvét birjuk. 

Ha pedig a kormány még egyszer, mint egy tékozló kár tyás , mindent koczkára akar tenni, ám le
gyen, mi tűrni megtanultunk s tűrni fogunk mindaddig, mig a megszabadulás ideje bekövetkezik ; de re
ményünk van, hogy akkor azon rendszer, mely magát egy nemzet igazságos romjain akarja létesíteni, 
összerogyand, mint összerogyott az első. A kettő között csak az a különbség hogy az első esztelen volt 
e második pedig, mivel a nemzetre nézve lealázó, lehetetlen. 

Hogy kinek és mily alakban mondjuk el azt a mit elmondanunk kell, erre nézve én Deák Ferencz 
indítványát elfogadom. Én nem szégyellem kijelenteni, hogy engemet küldőim csaknem az eke szarva mel
lől küldtek ide, — ezt Róma szabad kora sem szégyenlette sokkal magasztosabb szerepben, — mint ilyen 
valamint szavaimat nem latolgatom a diplomatia szőrszálhasogató mérlegén, ugy gondolatimat s észlelé
semet sem retortázom a sokszor reám nézve érthetiemié váló subtilitásokig. így most is egyszerűen jelen
tem ki, hogy én nemcsak nem kerülöm, de keresem az alkalmat, hogy már egyszer a magyar nemzet 
országosan szemébe nézzen annak, ki minden bajainak csaknem egyedüli oka. Mint jó keresztény, alkalmat 
akarok adtii még egyszer és tán utoljára a bünbánásra ós a jótevésre. (Köztetszés, zaj.) Azután uraim 
ezen fölirás csak a süker esetében fölirás ; ellenkező esetben ez egy vádlevél, melylyel az illetőket Európa 
itélő széke elé idézzük és a következésekért, melyeket akadályozni nem leend hatalmunkban, felelősekké 
teszszük. (Zajos helyeslés.) Ezzel csak azt akarom mondani, hogy én igy vagyok meggyőződve ; az ellen
vélemény üeknek más lehet a nézetök s örülni fogok ha nekik leend igazságuk. Egyik embernek esze mé
lyebben hat, szeme messzebb lát mint a másiké. A vakandok elvesz a napfényen, mig a sas bele tud sőt 
bele szeret nézni. 

Mind ezt megengedem, — de engedjék meg nekem is kijelenteni, hogy azt nem látom helyén 
miszerint azoknak, kik közöl sokan a hazáért életöket koczkáztatták s tán még koczkáztatni 
fogják, — azok kik szintoly jó hazafiak, azt mondják : „ti ezen lépéssel a hazát leigázzátok.'' 
(Helyeslés, zaj.) 

Elfogadom az indítványozó azon nézeteit, melyeket a nemzetiség és valláskülönbségre nézve, az 
igazságra és méltányosságra fektetett. Pártolom a mozdulatlanságot a törvényhozásban mindaddig, mig a 
kiegészítésre nézve az akadályok elhárítva nem lesznek. — A mi pedig a súlyos terheket illeti, melyeket 
lehet, hogy vétkek és ügyetlenség szaporítottak, de hitel-vesztésig még is csak a dynastia mindig absolu-
tismusra törekvő hajlama emelt : ezekben csak akkor kívánok részt venni, ha - a mint mondám — igaz
ságos ügyünk elébb utóbb Európa ítélőszéke elé kerülvén, ezen rendkívüli áldozatért valóvá leend azon 
óhajtás, melyet nemcsak én, hanem igen sok magyar ember táplál keblében. (Helyeslés, éljenzés.) 

Tisza László : Tisztelt ház ! Nehéz feladatom annyi jeles szónok után felállani most, midőn a kér
dés annyira ki van merítve s elmondva sok, mit talán én is mondhattam s mondani is akartam volna. Csak 
is a tisztelt ház elnézésébe vetett reményem bátorít elmondani, az előttünk levő tárgyról, meggyőződés 
sugalta nézeteimet. 

Nincs erőm, t. ház, vázlani történetünk utolsó 12 évét. Nincs, mert már a bevezetésnél könyek to
lulnak szemembe, elfulad hangom, ha a Komárom megadását követett — s a legroszabb várakozásokat is 
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megszégyenítő — aradi és pesti vérnapokra gondolok, ha eszembe jut , hogy kiket a szent ügy diadaltel
jes csatáiban megvédett az örök igazság Istene, azoknak — miután fegyveröket önkényt letéve s nem élve 
a külföldre menekvés óvatosságával, már ártalmatlan hadifoglyok voltak — a zsarnokság állította bitó
kat kellé hős vérök omlásával megszentelni. 

Ne kivánja a t. ház, hogy a szerény, de hü tanítvány, szóljon elkeseredés, elérzékenyülés nélkül a 
hazaszeretet nagy példányairól, kik kiküzdték már a diadalt, midőn egy szomszéd zsarnok bérenczei 
lánczba verték a hazát. A legnemesb fők porba hullottak, a honért oly híven lángolt keblek utolsó dob
banását dobpergés gunykaczaja, de egyszersmind a nemzet óriás jaja viszbangozta!! 

Szent megyözödésem, 300 év óta gyötrött, imádott nemzetem ! hogy e jajod fölhatott a magyarok 
sz. Istenéhez, ki miután a hosszas szenvedés által megtisztított minden salaktól, s összeforrasztá mi benned 
nemes van, nem késend az elégtétellel,megadja nagyságodat,mega szerencsét, hogy azt az emberiség közjavá
nak, szabadságának s az igazi civilisationak érdekeért, ugylátszik állandó osztályrészül jutot t sükeres küzdel
meiddel érdemeld ki. Megszégyenülnek ellenid s Európa hálája hirdetendi, hogy a magyar ha volt is ed
dig - - mit nézetem szerint meg nem tagadhatunk — igazán még csak ezután lesz, — mert : 

A porba omlott szép haza 
Fel fog virulni még ; 

Van Isten a felhők felett, 
Áll a villamos ég ! 

Az utókor a borzalom és hála érzelmeivel fog zarándokolni a sírokhoz, melyekbe a legyilkoltak 
hamvai vettettek s mindegyikre felmetszi siriratul halhatlan költőnk amaz ide oly igen illő verseit : 

Ha él, virágzik nemzeted, 
Az véren szerzett érdemed, 
Dicsőség bamvidon ! 

Borzasztók voltak e 12 év gyötrelmei ; nem tagadhatom el azonban azon sejtelmemet, hogy ez 
évek nekünk praedestinálva voltak, s hogy ezen alig elviselhető nehéz leczke tán szükséges is volt egyesíté
sünkre. Az érdemet ellenemben is elismervén, nem mellőzhetem, hogy alázatos köszönetet ne mondjak a bé
csi rendszer orgánumainak azon eljárásukért, (Halljuk!) melylyel nálunk tudtokon kivül az egységet elö-
mozdíták a 12 évi korszakban, félretéve teljesen saját érdekeiket. (Köztetszés.) 

Hogy mi — miután Horvátország, Slavonia, a Részek, Fiume, Érdél)' általunk tár t karokkal várt 
képviselői a tényleges hatalom által gátoltatva köztünk meg nem jelenhettek, csak az ország egyrészének 
törvényesen egybegyűlt képviselői vagyunk, — abban senki sem kétkedik. Valamint abban sem, hogy vá
lasztásunk az 1848-ki törvények szerint történve, mi az 1848-ki törvények alapján állunk itt. 

Támaszunk azon tudat, hogy a választásban nem gátolt kerületek mind felküldék képviselőiket s hogy 
a választók fényesen kitüntették az 1848. törvények iránti hü ragazkodásukat, s azon meggyőződésüket, 
hogy még talán nem teljesített óhajtásaikat is csak az 1848-i törvények elismerése s tovább fejlesztése utján 
érhetik el, fényesen kitüntették mondom ezt azáltal, hogy választottaiknál nem nézve sem nemzetiségre 
sem valláskülönbségre, azoktól fő kellékül követelték az 1848-diki törvényekhezi hü tántoríthatatlan ra
gaszkodást. 

Anyagi hatalommal a ház nem rendelkezhetik, meg van azonban akarata, meg tiszta öntudata arra, 
hogy azonnal a passiv, de hajthatlan ellenállási politikát léptesse életbe, mihelyt — Isten mentsen tőle — 
civilisatoraink uj kísérletet akarnának tenni velünk,akár az alkotmányosságálmezében,mely ignotos fallit, 
notis est derisui, akár az önuralom undorító teljes meztelenségében Lehet, hogy nagyon tévedek, t. ház, 
de máig is sajnálom, hogy néhány kormányférfiaink bemenve előbb a verstárkter Reichsratba, meg hagy
ták magokat szédittetni az oct. 20-diki diploma által, elhagyták az addig oly jó sikerrel folytatott bevárási 
politikát s okozói lőnek a jelen anomoliákban bővelkedő kornak. (Igaz! helyeslés.) 

Hogy e lépésöket a nemzet áldása vagy átka követendi-e, nem tudom ; annyi azonban bizonyos, 
hogy minden előleges reményeik, fényes állásuk daczára, — legalább a maguk módja szerinti jóakaratuk
ban kételkedni nem kívánok, — a legégrekiáltóbb törvénytelenségeket sem képesek meggátolni, s ha lé
pésük a hazát vészbe nem dönti, az érdem nem övék, (ügy van!) de a helyhatóságoké , melyek kivétel 
nélkül october 20-dika után rögtön leplezetlenül kimondták, miszerint megkezdik ugyan működésüket, 
hogy a rémuralomnak a népet pióczaként szívó insolens orgánumaitól szabadulhassanak minden házban a 
szemét kiseprése levén úgy is első teendő, midőn a rendezéshez fognak, de kiindulási alapul az október 
20-diki diplomát egyátalában nem, hanem csak is az 1848-ki törvényeket fogadják el. E nyilatkozatot a 
képviselők választása előtt is megujitá minden megye. (Igaz!) 

Szellemi erőnk nagysága, függetlenségünknek európai fontossága több képviselő társam által igen 
helyesen fejtegettetvén már, e téren részletezésbe nem bocsátkozom, egyszerűen idézem saját meggyőzödé 
sem jellemzéséül nagy Telekink búcsúszavait, hogy t. i. 

„Mi az osztrák hatalommal szemben, ha bár mit űzne is az, hatalom, s a két hatalom közt az erő-
sebb vagyunk", (ügy van!) 

Tudják ezt elleneink is, s nem mellőznek el semmit, mivel erkölcsi hatásunkat, tekintélyünket kül-
és beföldön gyengithetni remélik ; teljes éberségre van szükségünk, hogy a nemzet kincsét megőrizzük, 
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elleneinket szóval tettel megszégyenithessük, s a fejünkre tódult nehéz időben igen könnyüknek ne talál
tassunk. 

A külföld előtt két állítással akarnak nekünk ártani. Egyik az, miként a végből, hogy minket for
radalmároknak nevezhessenek, és velünk ijeszthessék a külföldet, de kivált az örökös tartományok hiszékeny 
béke-bálvány zó lakóit, azzal állnak elő, hogy az általunk védett 1848-ki törvények csak néhány akkori for
radalmár lázas agyának szüleményei, s nem folynak természetszerűleg hazánk régi törvényeiből, nem 
egyeznek a nemzet geniusával, sőt a szükséges jogi kellékekkel sem bírnak. 

Hogy e törvényeket a törvényesen egybehítt országgyűlés vitatta meg, az ország törvényesen meg
koronázott apostoli királya V. Ferdinánd szentesítette, azok kihirdettettek, s igy minden jogi kellékeik 
megvannak, ezt tudja minden ember Bécsben is, s az egész állítás csak készakarvai ferdítés. Hogy régi 
törvényeinknek természetszerű kifolyásai, ezt óhajtottam volna, — főként a külföldrei tekintetből — bő
vebben kifejteni, miután azonban már az ide vonatkozó törvények nagyrészének lajstroma a ház előtt el
mondatott, a türelmet ismétléssel fárasztani nem akarva, pótlólag csak azt jegyzem meg, hogy a külügyek 
vezetésében is vett részt hazánk a legrégibb időkben is; igy 1550-ben I. Ferdinánd, tehát az osztrák ura
lom alatt, követet küldött az országgyűlés a római szent székhez; 1613-ban II. Mátyás alatt a német tar
tományi gyűléshez; az 1618. XXXVII. t. ez. 1647. LXXIV. t. ez. és 1649. VII . t ez. stb. rendelik, hogy a 
török udvarnál állandóan legyen magyar követ is, s az 1655. L. t. ez. szerint a magyar ügyeket ott csak 
az kezelje. 1606-ban a zsitva-toroki béke megkötésénél az országgyűlés megbízottai Thurzó György, 
Istvánfy Miklós, Batthyányi Ferencz, Erdödy Kristóf voltak, majd 1790/1. LXV. t. ez. szerint asistovi bé
ke megkötésnél, a német követtel egyenjogú magyar követ volt Eszterházy Ferencz. Hogy a sajtóróli ren
delkezés joga 1848 előtt is az országgyűlést illette, abban nem kétkedhetünk, ha tudjuk, hogy: 1553-ban kije
lenti 1. Ferdinándnak az országgyűlés, hogy az, annak hite szerint, káros könyvek elpusztítására nem foly be. 
1599. XLV. t. ez. eltiltja az ó Kalendáriumok kiadását, használatát; az 1790/1-ki országgyűlés LXXVII. t. 
czikke a sajtóügyet is átadja a bizottmánynak tárgyalás végett. 

A művelt külföld előtt ártalmasb lehetne, de még alaptalanabb elleneinknek azon badar beszéde, 
hogy históriai jogaink körüli követeléseink retrográd jellemüek, nem egj eznek a mai korszellemmel, s 
azokat a népboldogító civilisáló Neu-österreich nem adhatja meg. Ha a külföld elfogulatlan fia csak egy
szer olvassa is el 1848-ki törvényeinket, melyeket visszakövetelünk, lehetlen azonnal be nem látnia a vád 
alaptalanságát. Ha még felemlítjük ama számtalan törvényczikkeinket, melyek régebben is a nép védel
mére hozattak, katonák, harminczadosok, vámosok, dézsmálok kihágásai ellen, a szabad költözés mellett, 
ha nem mutathatnak elleneink egy nemzetet is, melynek kiváltságos osztálya oly nagylelkűn igazságos 
lett volna volt jobbágyaihoz, mint a magyar nemesség, — ha nem tagadhatják, hogy épen az örökös tar
tományi jobbágyság felszabadulása is a mi kezdeményezésünk eredménye volt: ugy hiszem eléggé meg
mutattam, hogy e vád nem más, mint alacsony rágalom. (Helyes!) 

Hogy a magyar ezredeket, törvényeink ellenére, külföldön is, főkép a szabadságért küzdő népek 
ellen használják, a nemes magyar vért a legnemtelenebb czélokra fecsérelve, oda kényszerítve e szegény 
hazát, hogy vitéz fiai megveretésén, mint a szabadság diadalán, örüljön, részben ez is nemzetiségünknek 
más szabad népekkeli meggyülöltetésére számított terv. De a magyar katonaság magyar polgárok fiaiból 
áll, s a jogosan elégületlen nemzet fiai—kiknek szüléit otthon vérig kínozzák, birva bár a régi vitézséggel, 
de nem birva a lelkesedéssel, melylyel régebben az alkotmányos Magyarhon fiai koronás királyukhoz visel
tettek, s átértve, hogy minden elnyomott népek testvéreink; — nem sok diadalt fognak ezután az ab-
solutismus számára kivívni. (Ugy van!) 

Az absolutismus gyűlölt orgánumainak : a finanezoknak és gen'sdarmoknak mindeddigi fentartása, 
sőt azoknak, s a disponibilitásbani civilisatoroknak az államban egy külön állammá alakítása, az elvisel-
hetlen törvénytelen adónak vérlázító és a katonaságot hitvány poroszlóvá aljasitó erőszakos behajtásának 
megkísértése most, midőn a koronázás végett egybehítt országgyűlés együtt ül, egyenesen arra van szá
mítva, hogy tekintélyünket a nép előtt lerontsák, vele elhitessék, hogy mi a függetlenségünkérti vita köz
ben érdekeiről megfeledkeztünk, s a népet az intelligentia ellen lázítsák. 

Nem érendnek czélt, épeszű, felvilágosodott népünk nem lesz eszközük a galicziai vérfürdőnek ná-
lunki ismétlésére; érti az, hogy mi nem n e m akarunk tenni érdekében, d e n e m t u d u n k tenni sem
mit épen a tényleges hatalom által gátoltatva, mely az elmúlt rémkorszakban valóban nem szerzett annyi 
rokonszenvet magának, hogy miatta e nép legyilkolja intelligentiáját, vagy csak kétkedjék abban, mely 
magát soha tőle el nem különzé, de a néppel tűrt, a néppel szenvedett, segítette, tanácsával éltette azt, hol 
csak lehetett. (Ugy van!) 

Nem érik el sem az adó erőszakos behajtása, sem a Reichsrathba erőltetés által másik czéljukat az ország 
végelszegényítését sem. E requisitio czélhoz nem vezet; mert egyfelől igen sokba kerül, más felöl adóhátralék 
nemcsak az ujabb időből a törvényesség önérzetének kifolyásaként levén, de folyton gyűlvén az 1858. év — és 
igy azon idő - ó t a , mikor a nép, ha birt volna, már csak a még teljes erejében levő rémuralomtóli féltében 
is bevitte volna adóját, —a nemzet nemcsak nem akar, de valóban nem is képes fizetni, s igy vagy egészen le 
kell vetkeztetni a szegény népet, megfosztani dolgozó marháitól a földbirtokost, mi uj Ausztria liberalismusa 
mellett igen szép tüntetés lesz, vagy lemondani a restantiák felvételéről. Bármelyik út választatik azon-

Képv. ház napi. I. köt. 
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ban,arequisitió meghozámár eddigjó hatását; ugyanisa nép, melynek kezéből ez az utolsó falat kenyeret, 
s házából az utolsó párnát rabolja el, nagyobb gyűlölettel viseltetik a törvénytelen kormány ellen, mint valaha. 

Nem tudom képzelni, hogy Magyarhon bármi utón képviselve lehessen a Reiehsrathban, hogy ez 
még esak színleg, kötelezőleg is szólhasson adónkhoz, s még tovább gyötörjön az elviselhetlen terhekkel ; 
vessenek azonban bármi terheket ránk, az ország meg fog emlékezni ama régi ellenséges tanácsról: „Faoia-
mus Hungáriám mendicam deinde germanicam" — és inkább daróczban járandnak annak fiai, mint hajdan 
Amerika derék polgárai, nélkülözendnek mindent, de az osztrák kormány tervbe vett elszegényítésünket 
kivinni képes nem leend soha. (Helyes!) 

Áttérve az előttünk fekvő indítványra, ennek azon részét, mely a kormánynyali viszonyunkat fejti 
ki, mely különösen magyarázza azon pragmatica sanctiót, melynek kötésekor is egyedül nyertes csak 
a dynastia volt, semmit nem adva, csakis régi törvényeit újítva meg hazánknak azért, hogy az a leányág 
javára fejedelemválasztási, ős, szent jogáról lemondott, - oly tökéletesnek találom, hogy azt tartalmára 
nézve örömmel, s nagy hazánkfia iránti hálával teszem magamévá; ha valamely kitétel ellen kifogásom 
lenne, ezt a részletes tárgyaláskor jelentendem ki. Az integritás kérdését is szépen fejtegeti az indítvány; 
ehhez azonban bátor leszek néhány szóval járulni : megemlítni Erdély állását hazánk irányában, s kifejezni, 
miszerint ez ügy talán magában az okiratban is kissé jobban kimerítendő lenne. (Halljuk!) 

Én az ország területi s politikai integritását legfontosb tekintetnek, annak helyreállítását főköte-
lességünknek tartom. Ha együtt van az ország, még a sanyarúságot is könnyebben tűri, mint részletekre 
szakgatva, mindenesetre pedig hamarabb megszabadul attól, mint széttépetve, s igy az integritás megléte 
már maga nagy erő, míg a szétszakadt részek jogosulva sincsenek a kormány részéről elfogadni oly ado
mányokat, melyek társaiktól megvonattak; de ha bár a legszabadabb alkotmányt nyernék is, nem lehet
nének perczig sem nyugodtak birtokában, nem levén sem szellemi, sem kellő anyagi erejük annak megvé
désére. Az integritás legbiztosb fegyver a divide et impera gyalázatos elv életbe léptetése ellen. 

Ha ezek nézeteim átalánosan az integritásról, mennyivel buzgóbban kell óhajtanom, hazám Király
hágón túl levő részének, az úgynevezett Erdélynek visszacsatolását, vagyis tölünki törvénytelen elszakít-
tatása megsemmisítését! Erdélyt, tisztelt ház, Magyaroszághoz nem az 1848-iki törvények, nem a régi tör
vények csak, de az összes közhaza s nemzetiség iránti érdemei, históriai múltja, teljes rokonszenve köti (He
lyeslés.) Erdély nem társország, mint Croatia, Erdély egy test, egy lélek velünk, azon édes ikertestvér, 
mely minden fájdalmainkat velünk érezte, s melyet ha vész környezé, fájdalmasan feljajdult rá hazánk. Az 
unió nem 1848 müve, egyenes következménye ez a múlt eseményeinek; minek itt igen sok időt foglaló ki
fejtését a t. ház engedelmével a részletes tárgyalásra halasztóm. 

Óhajtanám most az ékesszólás hatalmát magamnak, hogy rajzolhassam méltólag Erdély érdemeit, 
elsóhajthassam annak számtalan szenvedéseit, jellemezhessem méltólag azt elszakadásában, különállása s 
isméti csatlakozásában, ébreszszek iránta kiolthatatlan rokonszenvet, nem e tisztelt házban, melynek Er
dély iránti testvéri hü ragaszkodása minden beszédet feleslegessé tesz, de egész Európában. Erdély törté
nete, tisztelt ház, hasonló teiunészeti alkotásához, kitűnő fénypontok, nagy erősen álló ingatlan bérezek, 
nagy fiai sziklajelleme, s mély sötét völgyek, a siralom völgyei, fondor ellenei alacsony eljárásának képei, 
jellemzik azt. Változatossága páratlan, minden egyes magaslatról ujabb és ujabb ismeretlen, szokatlan ki
látások nyilnak meg előttünk, néha szépek, megragadok, mint a honfiúi áldozat, a nemzet nagyság képei; 
máskor borzasztók, miktől az erős férfi is iszonyodva fordul el. 

Mily irtóztató képet mutat Erdély 1848'9-ben tisztelt ház!! Nem akarom ecsetelni a nyomort, az ín
séget, mit Erdélynek ez években tűrni kellett. A leperzselt városok, halomra ölt ártatlan nők, gyermekek, 
legyilkolt aggastyánok boszúért, véres boszúért kiáltnak az éghez, nem ez iszonyok közvetlen végrehajtói 
ellen, inert hiszen azok nagyrészben nem tudták mit csinálnak, s az Ur megbocsát nekik; de azok ellen, 
kik túlságos, soha megtartatni nem is akart ígéretekkel s a büntetlenségről! biztosítással ingerlék a fana-
ticus népet, vezéreket adván közibök. Azokra szálljon a legyilkolt ezrek átka, kik ezen emlékében is meg
döbbentő mozgalom föszálait átkos kezeikben tárták. Számoljanak ök tetteikért, emberi boszúnk ne előzze 
meg az igazságos égitéletet.Fátyolt vetek éne testvérgyilkolás iszonyú korszakára, azon biztos reményben, 
hogy e rémnapok örökre elmultak, s tekintetemet átviszem azon eseményekre, melyek az igy nemzett for
radalom legyözetését követték Erdélyben, Bécs civilisátorai megkezdvén működésüket. 

Ránk zudítá a kormány Bukovina s Galliczia minden szemetét; pinczérek, livrees jágerek, borbé
lyok foglalták el az administrationalis hivatalokat; ki járás-, vagy megye főnökéről tudta, hogy az azelőtt 
káplár volt, szerencsésnek érzé magát, ily kitűnően képzett egyén fölügyelete alatt lehetni. A finánezok, 
gens'darmok özöne, becslő biztosok tábora, §§-ok milliárdjai egyszerre özönlék el e szegény kis hazát; az 
adót kirótták, ha a biztosok nagyrészint szobában készült munkálatai, melyhez senki nem járulhatott , már 
csak a Verordnungok kétes tengeréveli ismeretlensége miatt is, elég magasaknak nem találtattak, a nélkül, 
hogy végire járnának, lehet-e az, a tételek felemeltettek, az adó, míg volt honnan fizetni, erővel felvéte
tet t ; ha nem fizettetett, kiment az exeeutio, s annak, ki 50 krral tartozott, ha ingója, az már elébb el levén 
kótyavetyéltetve —- nem volt, eladták 1/10 áron egész fekvő birtokát, s földönfutóvá tették családjával; ha 

. a szegény román parasztnak nem volt semmije, behurezolták városra, ott felette lieitatiót tartottak, s ki 
napszámáért legtöbbet ígért, annak odaítélték személyét a liberális civilisátorok rabszolgául; (Felkiáltá
sok : Borzasztó! zúgás.) s ingyen kellett dolgoznia, míg vevője adóját kifizette. Ha a birtokos panaszolt, 
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hogy szalmáját felgyújtották, a megyefönök azzal vigasztalta, hogy a gyújtogató jóindulatú volt, külön 
ben a szénát s nem a szalmát gyújtotta volna meg. (Derültség!) Néha eszökbe jutot t néhány Vertrauens-
mannt összehívni, s ha kaptak oly jd bolondot, ki előre tudva, hogy minoritásban marad, kivette magát 
házi békéjéből, őket hetekig oktatta, a tanáeskozmányok után félévvel irták meg neki, hogy ajánlataiból 
egyet sem fogadnak el. A faluk adóját az általuk kinevezett eollector elköltvén, a falukon azt másodszor 
vették meg. 

Mind ez nem adoma, tisztelt ház, de fájdalom, teljesen igaz megtörtént dolog. (Elhiszszük!) 
Azon kis ország, mely 1848 előtt is szegény volt, a polgárháborúban annyit, szenvedett, legutol

jára kapta ki úrbéri kárpótlását, dézma kárpótlását máig sem, a német nyelv minden iskolába beeröltet-
tetett, a bezirkerek hadát 3 hóval tovább hagyták nyakán, a nemzetiségek egymás elleni lazítására, sőt 
máig is ott van a volt kormányzó, kinek magas pártfogására Szebenben minden fondorlat bizton számit
hat. (Zaj.) Ki tudná e töméntelen nyomort leirni, mely alatt családok lettek semmivé, az erkölcsiség tel
jesen aláásatott és a legszentebb törekvés sem volt képes bármely téren is valamit eszközölni. Ha semmi 
nem, e szenvedések igényelnék tisztelt ház, hogy Erdély visszacsatolását életkérdéssé tegyük, de ott van el 
ismerést parancsolólag Erdély megújult öntudata is, az elcsigázott kis haza rövid idő alatt fölállitá múzeu
mát, s több más egyleteit, melyek erejükhöz mérve férfiasan igyekeznek megfelelni hivatásuknak, s az or
szág ezen része filléreivel a magyarhoni nemzeti vállalatokban is részt vett. Mi tárt karokkal várjuk e hü 
testvért. Ö sietne ölelésünkre, de máig is letartja a zsarnokság. Hogy mint érez Erdély, mutatják e házhoz 
jött feliratai, ö akár élni, akár halni velünk óhajt, (Éljen!) nincs nagyobb kívánsága, mint ugy egybeforrni 
az anyahonnal, hogy pár generatio azt is feledje, a honnak melyik megyéi képezték valaha Erdélyt, mely ha
zánk természetes várerössége, óhajtásaink tárgya, elszakittatása a legnagyobb sérelem, az egyesülés életbe
léptetése pedig legszebb nemzeti ünnepünk leend,mely hogy mielőbb bekövetkezhessek, arra mindent elkö
vetni legszentebb kötelességünk, melyet férfiasan be is fogunk váltani. (Adja Isten !) 

Az integritás után következik fontosságban a nemzetiségi kérdés, melynek mindent áldozatul hoz
hatunk, csak magát az integritást nem. E tekintetben óhajtásaim ezek : 

Az 1848-ban már kimondott jogegyenlőség úgy értelmeztessék, mint az akkor értve volt, hogy semmi 
hivatal, javadalomosztásnál e hazában senkinek nemzetisége se előny,se hátrány ne legyen. (Közhelyeslés.) 

A politikai képesség kulcsa ugy álliítassék meg újból is, hogy abban a nemzetiség tekintetbe ne 
vétessék, a választások, mint eddig, ezután is, legyenek teljesen szabadok, kiki adhassa szavát,kire tetszik 
és a kit a többség akarata megválasztott, az bármely nemzetiség tagja, okvetlen nyerje el a hivatalt, ha 
az ahhoz kellő képességgel bir, s az azzal járó kötelezettségnek megfelelni akar. (Helyes!) 

A nemzetiség legfőbb kifejezését, a minden becsületes ember előtt szent anyanyelvet illetőleg, le
gyen annak használata a tanácskozási s törvénykezési téren teljesen szabad, adassék meg minden nemzeti
ségnek a természetes jog, sőt ha országos pénzügyállásunk rendbe jönne, adassék segély is, hogy nyelvét 
művelhesse, e végre társulatot alakíthasson. (Helyeslés!) 

Minden nemzetiség s vallásfelekezetnek egyházi személyei rangúkhoz mért méltó fizethetésére, az 
iskolák jókarba tételére találtassák oly mód, mely a különböző vallások autonómiájának teljes épségben 
hagyása, vagy az azt nélkülözők kifejtése mellett, módot nyújtson mindenkinek gyermekeit saját nemzeti 
irányban neveltetni. (Helyeslés!) 

El kell végre törleni mindazon törvényeket, melyek ellenkeznek a jogegyenlőségnek a nemzetisé
gek irányábani ily értelmezésével. (Helyeslés!) 

Mind ezeket röviden benn foglalva találván az indítvány illető pontjában, azt szívesen elfogadom. 
Ha ezekről kiegészíttetése után megalkotja a törvényt az országgyűlés s életbe léptettetjük azt, 

nem hiszem, hogy lehessen valaki, ki azt mondja, hogy kevesebb jogot adtunk nemzeti testvéreinknek, 
mint mivel magunk birunk, azt pedig felteszem méltányosságuk s ^belátásukról, hogy midőn jogkörüket 
tágittatni akarják, nem kívánják megszoritni a másét, nem épen azokét, kik czéljuk elérésében legbuz-
góbban segiték elő. (Ugy van!) 

Ha ez meg lesz, nem lévén többet mit várniok tőle, elveszti a kormány rósz befolyását rájuk, 
kik ugy sem feledhetik, hogy a dynastiaért rajongva, sokszor vitézül ömlött vérükből fajuk rabsága, 
nyelvük eltipratása nőtt ki, s jutalmuk gúny, mellőzés lön; végkép elűzik magoktól az absolutismus ama 
álpróféta bérenczeit, kik most sem félnek, — bár senki sem hallgat , — hála Istennek! — rájuk, szítni a 
nemzeti bizalmatlanság tüzét. 

Helyre levén állítva az integritás, s a testvéri szeretet a nemzetiségek közt, a tényleges hatalom, 
ha még hatalom akar maradni, kénytelen lesz őszintén az alkotmányos térre lépni, ha pedig ezt nem tenné, 
ha az integrált egyetértő országgal szemben sem engedne, hogy akkor mi történendik ? engedje a tisztelt 
ház, hogy e kérdésre adós maradjak a felelettel, s bízzam azt az események vaskövetkezetességére. 

Az indítvány vallás szabadságára vonatkozó pontját is teljesen elfogadom, csak egy előttem szólott 
képviselő társam szavára kívánom megjegyezni, hogy korunkban a vallási jogok zászlójára irt, a 16-ik szá
zadban illő tolerantia kielégítés helyett épen sért, felvilágosult napjainkban már e zászlón is csak jog
egyenlőség állhat jelszóul. 

Pest belváros érdemes követe indítványához kívánom csat oltatni mind azt, mit Tisza Kálmán 
69* 
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ajánlott, kinek a formát illető nézeteit is teljesen osztom, csak pár a határozat ellen vagy felirat melletti 
érv meggyengítését kisértve még meg. (Halljuk!) 

Hogy a meghívás nem jogot, csak alkalmat ad az országgyűlésen megjelenni, mutatja a bánáti me
gyék esete, melyek 1790—91-ben meghivatlan jöttek az országgyűlésre, s vettek részt abban. 

A békés kiegyenlítést gátolni én sem akarom, de csak ugy, ha ez megaláztatásunk nélkül lehet. 
(Helyes!) Hogy a nemzet a békülékenységnek sok jelét adá, a kormány pedig a törvényes térrei lépésre 
tán még nem is gondol, itt sokszor elmondott axióma, — én ebből indulva ki, nem hiszem, hogy a nemzet 
önmegalázás nélkül adhatná ujabb jelét békülékenységének, mielőtt a másik fél, bár egy, de őszinte lépés
sel közelednék felé. Véges elmém ezt meghunyászkodásnak látja, s istenemre, meghunyászkodásra nem a 
nemzetnek van oka. (Igaz! Helyes!) 

Nem áll, hogy mi kerüljük a hatalommali találkozást, lépjen az a törvényes térre, a magyar nem
zettel ott, de c sak is o t t mindig bizton találkozhatni. 

A fejedelem iránti hódolat más népeknél is feliratot hozott szokásba. Igaz! Nincs nép, mely törvé
nyes fejedelmét jobban tisztelné, szivesebben hódolna annak, mint a magyar; de épen felkent koronás 
apostoli fejedelmeink emléke, s a törvényesség iránt lenne tiszteletlenség a felirat által velők egy rangba 
állítani azt, kiről tisztán még azt sem tudjuk, a nemzetre nézve kicsoda? Ezt a magyar hűség nem engedi. 

Újítva kijelentem tehát, hogy teljes megfontolás után azon nyugodt meggyőződéssel szavazok a ha
tározatra, hogy kötelességemet csak ez á l t a l teljesítem. Nem tagadhatja ugyanis azt senki, hogy hanem 
veszélyezteti is nézete szerint a fölirat a törvényes alapot, a határozat minden esetre még kevésbé teszi 
azt. Fökötelességünk pedig a jövőnek a jogalapot épen átadni, mit a határozattal inkább érünk el. (Zaj. 
Halljuk!) 

Ha ezeket kimondtuk, történjék bár mi, t. ház, oszlattassék el az országgyűlés, én helyzetünket 
biztosnak látom. Ugy képzelem magunkat, mint Hollandia lakosait, iszonyú erejökbe, kitartásuk szenvedé
sükbe került nekik, a tenger felöli erős gátakat megcsinálni, gond kell fentartásukra, de jutalmul belül 
rajtok boldogan élnek, levegőjüket javítják mocsaraik kiszárításával, s országuk a gazdászat kis paradi
csoma. Ugy nekünk is sok erő, szenvedés, önmegtagadásba kerül körülövedzni magunkat törvényeink 
szentségével, de ha ezen minden vész ellen biztosító gátunk egyszer erősen áll, csapkodjanak körülünk 
bármi magasan a gyűlölet, roszakarat, ármány habjai, ha a gátat fentartjuk, csendesen lehetünk azon be
lől, s ha nem terjeszkedhetünk is, e téren, nyugton várhatjuk a szebb jövőt, rendezve beldolgainkat. (Él
jenzés. Halljuk az elnököt!) 

Elnök: Holnapután délelőtti 10 órakor a tanácskozást folytatni fogjuk. — 
Ezzel a mai ülés d. u. 1 és 3/4 órakor feloszlott. 
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XXX. 

II1Í!JZA(IO!J LLhS» 
Május hó 2 7 - é n délelőtti 1 0 órakor. 

Elnök: A gyűlés megnyittatik. A mai jegyzőkönyvet Révész Imre jegyző ur vezetendi, a szólni 
akarókat ugyanazok jegyzendik, kik eddig jegyezték; Keglevich Béla jegyző ur a múlt ülés jegyzőkönyvét 
hitelesités végett fel fogja olvasni. 

Keglevich Béla gr. jegyző felolvassa a XXIX-ik ülés jegyzőkönyvét. 
Kulinyi Ferencz-: A múlt ülés alkalmával volt szerencsém a tisztelt ház előtt inditványozni, misze

rint az adóbehajtás felett „indignatiónk" jegyzőkönyvileg fejeztessék ki ; erre nézve van szerencsém kijelen
teni, miszerint e szó: „indignatio" helyett— „közbotránykozás" kifejezéssel lehetne élni. 

Örményi Jósef: A közbotránykozás tény, s az nem lehet tulajdona sem egyes embernek, sem a 
háznak, sem a nemzetnek. Azt tartom, hogy a közbotránykozás szónak egészen más értelme levén, mint 
az indignatio szónak, s miután különben is az utolsó ülésben az indignatio szóban állapodtunk meg, nem 
volna helyes azt most más szóval cserélni fel. 

Patay István: Azon kérésem volna előttem szóló követtársunkhoz, méltóztassék az indignatio szót 
magyarra fordítani. 

Ürményi Jósef: Neheztelés. (Zaj.) 
Beőlhyi Zsigmond: Magam is osztom Ürményi képviselő társam véleményét, hogy a közbotrány

kozás nem fejezi ki tökéletesen az indignatiot, de mivel az latin szó, óhajtanám helyette e szavakat tenni: 
„a nemzet roszalását vonta maga után." 

Madarász Jósef: Tisztelt Ürményi képviselő ur azon előadása, hogy a közbotránykozásnak egy 
olvan ténynek kellene alapjául szolgálni, melyet . . . . (Közbeszólás: Nem ugy volt mondva!) 

Ürményi Jósef: Nem ugy mondtam. 
Madarász Jósef: Tehát roszul értettem és visszavonom szavamat és szólok csak azon tárgyra, vál

jon a tegnap előtti ülésben használt indignatio szót kifejezi-e ezen szó roszalás, vagy pedig közbotránykozás? 
Mintán arra igen helyesen emlékezhetünk, hogy a tegnapelőtti ülésben az indignatio szó volt tökéletesen el
fogadva; s miután azt nem vagyunk képesek magyar szóval tökéletesen kifejezni, éh az indignatio szót meg
tartani óhajtanám; melynél „roszalásl< kissé szelídebb, a „közbotránykozás" pedig valamivel erősebb; (zaj; 
helyeslés; —• maradjon!) 

Bónis Samu: Én is azt tartom, hogy a „roszalás" kissé szelídebb mint az „indignatio", tehát 
ajánlanám helyette a „közkárhoztatás" szót. 

Deák Ferencz: Sokkal több és fontosabb dolog áll előttünk, mintsem hogy egyes kifejezés felett, 
mely az eszmét gyöngébben vagy keményebben fejezi k i , hoszasb vitatkozásba ereszkedlietnénk. Egyesítsük 
mind a két eszmét és mondjuk ki liogy: „ezen közbotránykozás t okozó tényeket a képviselő ház átalános ne-
hezteléssel fogadta." (Helyes!) 

Elnök: Azalatt mig a jegyző ur a határozatot ehhezképest ki fogja igazítani, jelentést teszek az 
időközben hozzám érkezett iratokról: Szepesmegye közönsége fájdalmát fejezi ki a képviselő ház előtt néhai 
képviselőtársunk gróf Teleld László halála felett, feliratát ezzel zárván be : „„Honatyák! fájdalmatok nagy és 
méltó, mi híven osztozunk abban; de nektek nem szabad megrendülni, elcstigg-edni, mert felkent bajnokai 
vagytok azon nagy erkölcsi harcznak, melytől a nemzet létele függ. 

A fájdalom keserű ital, de csak a gyöngét lankasztja, az erősnek lelkét uj bátorsággal edzi meg. 
Folytassátok azért csüggedetlen kitartással a honlétele mellett magasztos küzdelmeteket, és legyetek meg
győződve, hogy veletek van a mindenható Isten és az egész nemzet, mely hazafiságtokra bizván legdrágább 
ereklyéinek megőrzését, bölcs föllépéstöket osztatlan helyeslésével támogatandja."" (Éljenzés.) 

Gyula város közönsége panaszt emel az iránt, hogy az adó behajtására kinevezett bizottmány ka
tonai fedezettel a városban megjelenvén, annak lakosságát adófizetésre szólította fel, és katonai executióval 
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fenyegette; sérelmének orvoslását kéri. — A többi hasonnemtt iratokkal annak idejében ha-az adó kérdése 
tárgyaltatni fog, lenne figyelembe veendő. (Helyeslés.) 

Nyirmedgyes lakosai, Szathmármegyéből, bizonyos tagosztály feletti panaszok végett, kívánnak a 
képviselő háztól orvoslást. A kérvénybizottmánynak lesz kiadandó. (Helyes.) 

Időközben két petitió érkezett a legközelebb igazolt képviselő urak választása iránt, jelesen: Fri-
detzky Timót úr megválasztatása ellen, a galgóczi választó kerület részéről; Petrovics Emmánuel radnai kép
viselő megválasztatása ellen, több szabadhelyi lakosok részéről. — Minthogy ezen petitiok a 30 nap letelte 
után a bizottmány által tárgyalás alá fognak vétetni, talán ezen igazoló bizottmánynak lennének addig is ki-
adandók. (Helyeslés.) — Zilah város közönsége már korábban beadván panaszát, Bánffy Elek b. ország
gyűlési képviselő megválasztatása ellen; most ezen kérvénye igazolása végett egy ujabb okiratot nyújt be. 
Az igazoló bizottmánynak fog kiadatni. (Helyeslés.) Méltóztassék most a jegyző urnák a kijavitott jegyző
könyvet felolvasni. 

Keglevich Béla gróf jegyző felolvassa a kiigazított jegyzőkönyvet. (Helyeslés.) 
Elnök; A jegyzőkönyv meghitelesítve lévén, a napi rend folytatása következik." Méltóztassék jegyző 

úr a következő szólót felszólítani. 
Széchenyi Dénes gróf: Tisztelt képviselőház! A minap hallottam egy diszes szónoklatban például 

felhozni néhány szót, mely annak idejében a franezia eonventben mondatott el, t. i. „Perdons plutöt les colo-
nies, mais sauvons le principe" vagyis, veszítsük el inkább a gyarmatot, de mentsük meg az elvet. Könyö
rüljön rajtunk az Úristen és engedje, hogy mi e példát soha ne kövessük. (Felkiáltások: Helyes!) Elveszett 
akkoron az illető gyarmat, elveszett az elv, elveszett a convent és elveszett a szabadság is. 

Tisztelek minden nemzetet; a francziáboz még különös sympathiát érezek, ő a legjobb katona a 
világon, industriájának, Ízlésének, műveltségének alig van párja, és nem ismerek vigabb pajtást; de poli
tikában soha nem kivánom példáját követni. 

A szabadság Francziaországban csak elv volt és czégér, de soha ténynyé nem vált, és nincs az 
a franezia, a ki őszintén mondhatná, hogy élvezte a szabadságot. 

A régi absolutismus után jött a terrorismus, azután egy katona uralkodott, később meg úgyneve
zett felelős ministeriumok szabták a törvényt, támaszkodva a bureaucraticus centralisatióra,' mely minden al
kotmányt illusióvá tesz és minden szabadságot elfojt. 

Azóta pedig, hogy a suffrage universel-hez menekedtek, csaknem mindig a kormány jelöltei vá
lasztatnak a képviselőházba. Nem hiában mondja Guizot, mikor saját részéről szól: ,,Les peuples, qui 
aspirent á étre libres, courent un grand danger, le danger de se tromper en fait de tyrannie", a mi annyit 
jelent, hogy a népek, melyek szabadság után vágyódnak, azon veszedelemben forognak, hogy egyik zsar
nokságot a másikkal cserélhetik föl. 

Inkább szeretek én az angol népre tekinteni, mely soha nem foglalatoskodott azzal, hogy elveket 
az utolsó consequentiáig üldözzön; hanem cselekvényeit az ildomosságra szokta alapítani. 

Hogy pedig áttérjek a napirenden lévő kérdésre: 
Mindeidci tudja, hogy ezegyszer nemcsak azért vagyunk itt, hogy uj törvényeket hozzunk és azo

kat a már fennállókhoz csatolva beigtassuk a törvénykönyvbe, hanem azért, hogy két rémítő nagy szaka
dásnak orvoslást keressünk. 

És pedig először össze kell kötnünk a jövőt a múlttal; és másodszor igyekeznünk kell helyrehozni 
a viszonyt az ország és a fejedelem közt. 

Mi különös abnorm időket élünk: ezen kitünóleg monarchicus érzelmű országnak jelenleg nincsen 
törvényes és koronázott királya, a vármegyékben idegen adóhivatalok léteznek, pőréink függőben vannak, 
a pandúrok mellett zsandárok miüíödnek és a katonai erő törvénytelen adókat hajt be , egy szóval, törvény
telen rendeletek folytán benne vagyunk a csöndes anarchiában. (Igaz!) 

Ez tűrhetetlen állapot, mindamellett hogy még most csöndes. 
Nyughatatlanul tekint mi reánk az egész ország és orvoslást vár; azt akarja, hogy mentül előbb 

állítsuk helyre a rendet és a törvényes állapotot, és ha az Úristen sükerrel meg nem áldaná működéseinket, 
azt követeli a nemzet, hogy kövessünk el mindent, a mi erőnktől kitelik. 

Hálaistennek! végre szólni kezdettünk a teendő első lépésről, s ez hogy mikép történjék, azt 
mélyen tisztelt Deák Ferencz, kit hogy szerencsém van követtársamnak nevezhetni és vele egy padon ülhet
ni , még gyermekeim s unokáim is említeni fogják, — mondom, tisztelt Deák követtársam ugy magyarázta, 
hogy csekély nézeteim általa kimerítve levén, tökéletesen hozzájárulok. 

Hogy az indítványozott nyilatkozvány mily formába öntessék? ezen kérdésnek van törvényes és 
van gyakorlati oldala. En nagy törvénytudó nem vagyok; de még is jól tudom azt, hogy valahányszor olyan 
eset adja magát elő, melyre a törvényhozó nem számolt, a törvényt többnyire igy is meg ugy is lehet ma
gyarázni, annyira, hogy csaknem mindig összevesznek a tudósok a szegény patiens fölött, az árva publicum 
meg irányt nem kapván, a vita árát rendesen ő szokta megfizetni; azonban, mi a javaslott gyógyszernek, 
t. i. a fölíratnak törvényességét illeti, a mélyen tisztelt indítványozó előttem oly auctoritás és indokai oly vi
lágosak és hathatósak, hogy tökéletesen meg vagyok nyugtatva. A kérdés gyakorlati oldalát tekintve, azt 
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hiszem és valamennyien azt hiszszük, hogy ha mi a jövőt a múlttal összekötni akarjuk, vagy is a törvé
nyes ösvényre lépni és az alkotmányos életet folytatni kívánjuk, ezt koronás király nélkül nem érhetjük eh 

Hogy pedig elébb, -— vagy több valószínűséggel érhessünk czélt, ha a fejedelemmel érintkezésbe 
nem jövünk, azt szerény falusi logicámmal ép oly kevéssé értem, mintha valaki törött karját ugyan gyógyi
tatni kívánja, de nem engedi az orvosnak, hogy a csontnak két végét egymáshoz közelebb hozza. (Zúgás; 
Halljuk!) 

Ferencz József császár Ő Felsége vagy lesz koronázott magyar király, vagy nem ? ha lesz, soha
sem fogjuk bánni, hogy illő tisztelettel viseltettünk irányában; ha nem lesz, akkor nem fogjuk sajnálni azt, 
hogy mi mindent elkövettünk, a mit csak lehetett, és hogy az egész világ máshol fogja keresni a rósz siker
nek okát, mint minálunk. 

Hallottam ugyan itt említeni valamit, a minek következtében alig mernék szép szóval adósomnak 
irni, emlékeztetendő őt arra, hogy fizessen, mert ebből egy igen tisztelt követtársam mindjárt azt következ
tetné , hogy folyamodtam. (Derültség. Helyeslés.) Ezt pedig nem igen szoktam. Ha valaki szerződésileg 
irányomban lekötötte magát, és ígéretével késik, akkor én szóval, írással és akármi utonmódon intem őt, 
de mégis rósz néven venném, ha valaki ezt folyamodásnak magyarázná. (Helyeslés.) 

Erősen hiszem, hogy küldőink, kiknek túlnyomó része 1848 óta munkás emberekből áll, kik az 
idővel gazdálkodni szoktak, mondom, hogy küldőink, ha maguk nyilatkozhatnának, a tisztelt indítványozó 
véleményét tökéletesen pártolnák, mint én azt lelkem teljes meggyőződéséből teszem. (Éljen!) 

Károlyi Ede gróf: Bocsásson meg a tisztelt ház, hogy már eddig is tíizpróbára tett türelmét én is 
igénybe veszem; de a szőnyegen levő ügy fontosságáról meggyőződve, kötelességemnek tartom erre vonat
kozó egyéni csekély nézeteimet a tisztelt képviselőház elé terjeszteni. 

Mindenek előtt egy futó pillanatot vetve tul határainkon ; — ott nagy harczot látok, mely a civi
lizált világot két táborba oszlatja. Nem értem azon harczot, melyet szurony és ágyú dönt; de azon nehéz 
küzdést, melyben eszme eszmét fejt. 

A világ korszakait a nagy eszmék vezérlik. 
A múlt századokban a vallás vala azon nagy tüzes üszök, mely a nemzetek kebleit gyujtogatá, és 

a világot lángba boritá. E szabad vallási eszme százados küzdése után a tolerantiában megtestesülvén, vallás
szabadsággá lön, mit mi is a haladás zászlójára egyik jelszavul kitűztünk. A mi századunk eszméje: a sza
badsággal párosult nemzetiség, mely most az absolutismus elleni küzdésben áll. 

Egy nagy nemzet már lerázta gyötrő igáját — ez az olasz, mely dicsőségesen emeli fejét, mint 
szabad nemzet és példa gyanánt áll a világ előtt, mentő jobbját a még lenyiigzött testvéreinek nyújtva. Még 
ugyan be nem fejezte harczát, de annak eredménye kétségtelen. 

Ezen eszmeküzdésnek az a sükere lett, hogy a világ népei egyetértve, nemzetiség és szabadság 
után törekszenek; ki e nemes törekvésnek ellenáll, azt elébb utóbb az események porba sujtandják. 

Sokakra nézve közel van a küzdés órája, az bizonyos; de kinek nevét huzandja ki elébb az eshe
tőségek urnájából a sors keze ? ez az, mit csak a Mindenható tud. Annyi bizonyos, hogy ezen még lenyiig
zött nemzetek hűséget esküdtek egymásnak, mely hűséget megfogják tartani és megtartaniok is kell, ha többi 
testvéreiktől elhagyatni nem akarnak. 

Ugy látszik a sors keze közel jár felénk, ébrednünk kell. De ezen tudat egy nagy nemzeti köteles
séget is költ keblünkben, s e kötelesség: a testvériség és nemzetiség iránti rokonszenv. 

Ezen érzelmünket nyilvánítani, szabadabb mozzanatunk első kötelessége. 
Tudják meg a velünk nem szorosabb viszonyban levő nemzetek, mikép nemzetellenes politikát kö

vetni soha nem fogunk; tudják meg, mikép kormányuk tetteit soha öntetteiknek nem magyaráztuk. [Helyes
lés') Tudják meg, mikép testvéreink, kik ellenök, Olasz-, Lengyel- és Németországban vívtak, oda erőszak
kal hurczoltattak és ott csak kényszertől erőszakolva ütköztek azokkal, kiket testvéri karjaikba fogadni óhaj
tottak. — Tudják meg az osztrák császárság népei, hogy nem a nemzetek, de csak a zsarnok kormány iránt 
van keblünk ellenszenvvel megtelve, és hogy részükre egy, a mi alkotmányunkkal azonos szabad alkotmányt 
eszközölni kívánunk, mely mindnyájunkat jövőben az absolutismus ármányaitól megóvni birjon. Csak ily ala
pon találandunk biztosítást egymásban, óhajtván ekkor mind pénzügyi, mind kereskedelmi és más lehető 
közös ügyeinket testvériesen internationalis utón, mint nemzetek közötti ügyeket ugy rendezni, hogy ezáltal 
a kölcsönös méltányosság alapján közös érdekeink előmozdittassanak és biztosíttassanak; csak igy győzhet
jük le közös ellenünket az absolutismust (Ugy van í); mert míg seregeink határaikat, — az övék ellenben a 
mienket lepik el, addig minden törekvéseink hasztalanok leendenek, mert az önkény kezében leend a hata
lom , a nemzetek kezében pedig a törvények holt betűje. [Helyes /) 

Ily felszólalásunk után tudom rokonszenvünk s testvériségünk, — melyet a tetszhalálbóli első fel
ébredéskor baráti kézzel nyújtunk, — sem a közel, sem a távoli nemzetektől visszautasittatni nem fog, mert 
a nemzetek jobbjai jól tudják, hogy a nemzetek testvérek, hogy egy sors sújtja azokat, és hogy egy a meg-
váltó ige: a szabadság! [Helyes !") 

Ezen testvéri érzelmeink és rokonszenvünk, valamint haladó politikánk tolmácsolása után, áttérek 
70* 
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a részletes külpolitikára, hogy annak tüzetes taglalása után, annál következetesebben és indokoltabban Ítél
hessük meg belkörülményeinket és teendőinket. 

Az európai hatalmak — mint emhtém -— egy óriási de még átalánosan csak szellemi harezba me-
- rültek s két táborra szakadtak, egyik az absolutismus, másik a szabadelvű. Mindkét tábornak határozott ve
zérei vannak, az egyiké III. Napóleon és Victor Emmanuel, a másiké pedig a reaetio, melynek tűzhelyéül 
az uj egységes ausztriai monarchiát készíteni törekszeuek. QUgy van!') •;' 

E határozott ellenektől eltérve, az eseményileg egyik vagy másik párthoz csatlakozandókhoz for
dulandok. 

Poroszország csak a válság perczében, a kebelében mindinkább fejlődő szabadelvű párt győzelme 
vagy vesztesége következtében, fog az egyik vagy a másik párthoz csatlakozni. Ezen birodalomnak, ugy a 
többi német birodalomnak és kisebb, nagyobb országainak szabadelvű törekvései czélja — a nagy német egy
ség. Ennek igazolásául elégségesnek tartom fölemlíteni, miszerint Németország egyik jeles férfia Wincké, 
a képviselőház mártius 2-ki ülésében tartott hathatós beszédével kitárta a német nemzet karjait, hogy Ausztria 
hót millió német polgárai keserű tapasztalásaik után visszatérjenek Németország ölébe. 

De miután erről igen tisztelt barátom s képviselő társam b. Eötvös május 17-én oly kimeritőleg és ala
posan szólott, szerénységem sem engedné e tárgyhoz — ha ahoz tehetségem is volna, még csak egy szóval 
is járulni. 

Mi Angolhont illeti, annak nemzete és közvéleménye előmozditója a szabadelvű pártnak, kormánya 
ellenben inkább a túlságos anyagi érdekekhez, elavult és túlélt hagyományos politikájához ragaszkodva, idő
szakonként a nemzet akaratával is ellentétben áll. Itt is a népszabadságot elősegítő közvéleménynek győzelme 
vagy vesztesége döntendi el a koezkát. De bár hová csatlakozandik irányunkban még a legroszabb esetben 
is, parlamentáris kormánya a nemzeties közvéleménytől megzsibbasztva, csak is semleges ellenünkké válha-
tik, de tengeri nagyhatalmi állása és anyagi continentalis távolsága is alig engedik a szárazföldi viszonyokba, 
mást, mint semleges politikát követni. 

De legjobban jellemzi bel és kül politikájának ellentétét lord John Russel utolsó felszólalása, midőn 
hivatva érzi magát megitélm, mi azon jónai szigetek lakosainak valódi boldogítása, kik Görögországhoz 
akarnak csatlakozni. Mit azonban a nemes lord, mint az angol birodalom anyagi érdekeivel meg nem egye
zőt, maga ellenez. 

Nyugatról — Keletfelé vetvén szemeimet, [Halljukí) egy hajdan leghatalmasabb világbirodalmat látok 
aggkórságban sínlődve sírja felé közeledni. E birodalom nemzete százados ellenségünk vala, de egy fájdal
mas emlékű tágas tizedév előtt az ellenséges indulatot a lovagiság egyik legnemesebb tettével váltotta föl, mi
dőn üldözött testvéreinket oly lovagias és valódi keleti vendégszeretettel és önfeláldozó nemes szívvel fogadá, 
mely tettéért hazánk részéről hálás elismerést és köszönetet érdemel, — ez a török birodalom. 

Nagy események fejlődnek ott!! Európa nagy hatalmai ott kétségtelenül összeütközésbe jőendenek, 
mert nemzeti ellenszenvtől fokozott ellentétes érdekeik egy békés kiegyenlítésre kevés reményt nyújtanak. 

Nem tudni előnyünkre vagy kárunkra fejlendenek-e ezen események; de annyi bizonyos, hogy azok
ra megrendül a magyar föld is. Azért szükséges, hogy készek és egyetértésben erősek legyünk, ne hogy az 
események árja által elsodortassunk. [Helyes 0 

Ily körülmények között jelszavunk legyen a legszabadabb nemzetiségi elvekkel párosult integritás. 
Mert ezen elv valósítása után és annak sértetlenségével bátran szembe szállhatunk, bármely fölmerülő politi-
kai eszmével, mely tán azon mozgalmaknak irányadóul szolgáland. Ertem a foederalismust. 

E keleti kérdés megoldásának két módja van: fölosztás és földarabolás, a mint ezt e nagymü ve
zetője és irányadója III. Napóleon maga kifejezte: „La solution ou la partition." Az első esetben a szabadság 
és nemzetiség győzelmével a homogén népfaju foederatiókban és homogén tömegesítésekben leendő szövetség, 
a második esetben pedig, t. i. az absolutismus győzelmével a szétdarabolás vagyis a nagy hatalmak közti föl
osztás (partition) következendik be , mint ez hajdan Lengyelhonnal történt. (Igaz.) 

Ez utóbbi esetben keresik és lelhetik fel anyagi előnyüket az osztrák, orosz és lehetőleg Angolhön 
is, ha lovagias nemzete a kormány érdekeit nem fogja ellensúlyozni; az első esetben pedig Francziaország 
nyerend túlsúlya befolyást. Ez utóbbi hatalom jelenleg előnyben van; mert övé volt az első süker, az ö gyám
sága alatt emelkedtek a Dunafejedelemségek, Szerbia és Montenegró a jelen, majd nem független állásukra. 

A párisi congressusba gyűlt Európa, Napóleonnak tetőpontján álló befolyása alatt, a krimiai ba
bérkoszorúk aratása idejekor dönté el e reánk nézve oly fontos kérdést, és ugyanott dönté el a reánk nézve 
majd oly fontos ügyet a Duna európai szabad hajózás ügyét is; mely ugyan a bécsi kormány szükkeblűsége 
miatt tökéletesen mind e mai napig sem valósíttatott. E nagy horderejű, — az osztrák kormány ellenére el
döntött -— ügy valódi kivitele, Pestet egy tengeri kikötővé tenné s az európai kereskedelem nagy élet-erét ha
zánkon keresztülvezetvén, reánk nézve kiszámíthatlan anyagi és szellemi előnyöket eredményezne, e nagy 
folyam európai tulajdonná válván, torkolatánál és a Vaskapunál mihamar ut nyittatnék a tengeri hajóknak, 
minek következtében azok tengeri rakományukkal saját lobogóik alatt egész Pestig jöhetnének. [Helyes /} ~— 
Ez ügyben törvényes minisztérium megalakítása után egy javaslat benyújtását tartom fenn magamnak. 
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A keleti kérdés ez utóbbi eseményei képezik ama politikai iránytűt, mely nekünk e jelen, végtelenül vál
tozó és hullámzó politikai tengeren irányadó csillagul szolgálhat. 

Többet azonban ez igen fontos de annál kényesebb tárgyakról itt nem említek fel. 
Észak-keletnek fordulva {Halljuk! í) ott igen rokon jelenségű események tárulnak fel. Ott látjuk a 

belküzdelmeibe merült éjszaki óriást, kinek hatalma főleg a jelen küleseményekre nézve leginkább csak nagy 
nevében és múltjában áll. 

Ott van előttünk e nagy Góliát, kit egy kis Dávid már kőhajítással fenyeget, s ez Lengyelország. 
{Tetszés.) 

De e fenyegető Dávidon kivül létezik saját kebelében egy oly párt, mely őt, ha még eddig a sza
badelvű ösvényre téríteni nem birta is, minden esetre naponként növekedő ereje és befolyása által bármely 
nemzetellenies kül beavatkozástól visszatartani képes. Ehhez járul még az is, mi e belpártot erősíti, hogy e 
birodalom a keleti és lengyel kérdés ellentétes érdekeitől hányatva, megállapodni nem tud, mert vagy a 
reactióhoz közeledik Lengyelhon elszakadásátóli félelmében, vagy a szabadelvűség pártjához simul a keleti 
ügyben a nemzetiségi szabadság örve alatt előidézhető izgatottság által neki igért vallási és politikai befolyás 
és anyagi foglalás reményében. 

Futólag jellemezem a hazánkat környező hatalmas szomszédokat, és az aggkoruságban sínlődő egy
kori nagyhatalmat is, de a halálos beteget, a sok remény vesztett kuruzsolóktól is már elhagyottat, — 
még nem, — ez pedig nem más, mint azon ábránd birodalom, melybe minket is be akarnak olvasztani, — 
az egységes Ausztria. {Tetszés.) Sokat lehet e birodalomról mondani, de annál kevesebbet felmutatni. Nagy
sága képzeletben, valódisága pedig csak néhány kis provincziában létezik, s ezek támogatására is csak fölté
telesen számíthat. {Úgy van!) 

De erről már előttem annyi kitűnő egyén szólott, hogy csupán néhány szavakra kell szorítkoznom. 
Minden birodalom boltozata három főoszlopon nyugszik: az 1-ső a gyámolító külpolitikai viszony; 

— 2-dik a pénzügy rendszeres állapota; — 3-dik a hadügy, vagyis a hadsereg s annak szelleme. 
De ha e három a birodalom támoszlopa, ugy minden esetre legnélkülözhetlenebb kelléke a boltozat zár vagy 
kötköve, mely az egészet összetartja, s ez a nemzet gyámolitó akarata s őszinte bizodalma, e nélkül a biro
dalom alapja megrendül, s léte lehetlenné válik. {Helyes /) 

Dy birodalom kormánya hiába keres küldiplomatiai segélyt s hiába kér interventiót, — mert a po
litika legszorosabb értelemben önérdekű ellentéte azon mesés pelikánnak, mely önfiait vérével táplálja, ez 
pedig saját legdrágább szüleményeit naponkint fölemészti, a fuldoklón soha sem segit, tartván, hogy a ful
doklóval maga is elmerül — az ily birodalom hiába rendezendi pénzügyeit, mert a bizalmatlanságból eredő 
állam és pénzérték csökkenést ellensúlyozni még a papírgyárak sem képesek, és hiába öntend ágyúkat, sze-
relendi fel várait, ha azokat érdekeiért használni, ezeket pedig védeni nem akarja a nemzet. {Helyes!) 

Szívszaggató, de intő például szolgál erre a solferinói csaták utam eset, midőn a nemzet elvérzett 
fiaiért öntött keserű könnyeit a győzőre emelt poharába hullatta. 

Ily feneketlen ingoványra és őrült lázban épül ezen egységes Ausztria, mely ephemer létében még 
annyi éltető anyagot sem talál, hogy önlételét constatirozhassa s alakíthassa. Mert minden alakulás alkalmá
val csakis az egésznek többsége alakíthatja magát, de soha kisebbség többséget alkotmányilag még nem ala
kított , pedig Ausztriának csak egy kisebb feléből alakult a birodalmi tanács, s annak is nagy része minden
féle ármánytól kényszerítve, és még ezen kisebb résznek nagyobb fele is ma holnap tagadni fogja az ábránd 
egységet és concret elvet, vagyis létét az új egységes Ausztriának, midőn a birodalom nagyobb része azt 
már is kereken tagadja, igy tehát egy negyed, három negyedrészt nem kényszeríthet egy oktroyrozott alakítás 
elfogadására. 

De ezen nagy belgyengeséget egy nagy szó palástjába akarják burkolni, e szó az európai egyen-
súly, melynek fentartására az osztrák birodalom szükséges. 

Igaz, de midőn egy határozott számú súly megfelelő szükséges nehezékét elveszti, akkor megszűnik 
a súlyegyen kiegészitő lenni, — mert ellensúly ózni nem bir, ily hamis sálynehezék csak a népet ámító erő
bűvészek (akrobaták) kezeibe, de a világ politikai mérlegébe, Európa egyensúlyának fentartására már nem 
való. 

Tehát Ausztriának vagy újra nagy birodalommá kell válni, és a korhoz idomított régire, a sza-
badelvüségre és a personalis unióra alapított dualismusra visszatérni; vagy megszűnni, lenni, s ezen őt nem 
illető helyet annak átengedni, ki ezen hely betöltésére geographiai, históriai és államdiplomatikai helyzeténél 
fogva hivatva van — ez pedig nem más, mint egy integritásban sértetlen s a Dunafejedelemségekkel szö
vetséges Magyarország. {Helyes /) 

A sanctio pragmatíca, vagyis a personalis unió az egyetlen kapocs levén, mely a többi provincziák-
nak egykori gravitatiójok fentarthatían következményeit békés utón megoldani engedi, minden, bármely más, 
a birodalom egységét, létrehozható lánczolat kétségtelenül háborút, vagy forradalmat, — annak mind reá-
jok, — mind reánk nézve gyászos következményeivel — idézne elő, és igy az egész birodalom és nemzetei 
önérdekén kivül, még az emberiség szempontjából is kettős kötelességünkké válik, bármely más kapocs létre
hozatalát határozottan ellenezni. 

KépY. hái napi, I. k. < 1 
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Hogy a külpolitikai viszonyokról terjedelmesebben szólottam, oka nem más, mint azon óhajtásom, 
miszerint értesítve legyen Európa, hogy mi nem ábrándokban, és hm reményekben élünk, hanem hogy ha
tározott Öntartásunk, önerőnk érzetében és higgadt elhatározásunkon nyugszik, hogy Európától csak azt 
várjuk, mi valódi önérdekeivel összhangzásban van, s hogy ennél többre nem is számitunk. 

E tágas térről hazánkra tekintve, valóban Carthago romjaival találkoznak könnyező szemeim s ke
serűség fogja el keblemet! 

A mohácsi vész, sőt a tatár járat pusztításai sem ejtették hazánkat oly szívrázó helyzetbe, mint mi
nőbe a 12 éves zsarnoki önkény sodorta; — mert akkor azon keveset, mit a nemzet megmenteni bírt, azt 
legalább anyagilag és jogilag bírta. Most azonban hazánk integritása megcsonkítva, törvényeink lábbal tiporva 
s alkotmányunk alapjából kiforgatva van. 

Midőn H. József önkényes uralkodása vívmányait mindinkább veszni látta, lelke megtört fájdalmá
ban és egy nehéz küzdés után meggyőzve önmagát, engedett a kényszerítő szükségnek. S annyi szeretettél, 
annyi föláldozással alkotott müvét, koporsója szélén egy tollvonással megsemmisítette; ugyanis az 1790-ki 
január 28-kán kibocsátott rendelete által az országot régi állapotába visszahelyezte. — Nem úgy mint most, 
midőn ősi alkotmányunk helyett egy october 20-diki diploma, törvényeink ezen ünnepélyes negatiója, erő-
szakoltatik a nemzetre. 

Ily körülmények között tisztelt ház! igen nehéz a mi föladatunk, és pedig annál nehezebb, mert 
ezen feladatot üres, védtelen kezekkel kell megoldanunk. 

Ezen föladatunknak nézetem szerint három része van: 
Az első a lefolyt 12 év alatti törvénytelenségek megsemmisítése, mert csak ezután lehet a törvényes 

múlt utolsó perczét a törvényesítendő jelennel kapcsolatba hozni; 
a 2-ik a 12 évi törvénytelenségek megsemmisítése után az 1848-ki jogi és anyagi törvényes álla

potnak megtestesítése; 
a 3-ik ezen megtestesített törvényesítésnek a koronázási okmány, a királyi hitlevél által leendő min

den tekintetbeni biztosítása és az ily szomorú események megujulhatásának ujabb biztosító törvények általi 
lehetlenitése. 

Ez alkalommal csupán az első részre szorítkozván, a' 2-ik és 3-ik részről szólani nem fogok. 
Minden állampolitikai tény három indító okból szokott eredni, melyek korszakonként és az esemé

nyek szerint változó súlylyal szoktak működni. — 
Ezen indító okok következők: 
1 ) a külbefolyás és közvélemény; 
2) a nemzet akarata 
és 3) a tényleges hatalom; 

e három szokta előidézni a politikai eseményeket, e három tehát azon tényező, melyhez fordulnunk kell, hogy 
eredményt várhassunk. 

A külbefolyást és közvéleményt vagyis a külföldet, már taglaltam. 
A nemzet akaratát keblünkben érezzük, mert küldöttei és képviselői vagyunk. 
Marad tehát a tettleges hatalom, melynek a hozzánk való jelen állását jogi és anyagi tekintetből tag

lalni akarom. Tekintve jogi helyzetünket: 
A tettleges hatalom, az országgyűlés e jelen első törvényesitési phasisában és annak teljes lefolyá

sáig törvénytelen. 
Mert e hosszú évtized előtt, midőn az erőszak és törvénytelenség ketté szakita minden törvényes 

kapcsot, visszaszállott a souverainitás joga a nemzetre, mely kortól e mai napig nem vala törvényes kötelék, 
de hódítás; nem jog, de szurony erő az, mi kormányzott, s igy a hatalom törvényes korszaka csak akkor 
kezdődhetik, midőn a nemzet a souverainitás jogát az 1848 törvények megtestesítése alatt a törvényes fejede
lemmel újra osztandja. 

Ennyi jogi helyzetünkről. 
Tekintve anyagi helyzetünket, azt is egy abnormis viszonyra alapultnak látom, és pedig két okból. 
1-ör. Mert van szentesített 1848-ki törvényünk, melyet a tettleges hatalom még elvileg sem akar 

elismerni, sőt azokat ünnepélyesen tagadja. 
2-or. Mert a törvényes jog és a hatalom nem egy és ugyanazon személyben van összepontosítva, 

de két külömbözö személy által képviselve, melynek egyike t. i. a jog Prágában, a másik t. i. a hatalom 
Bécsben létezik. 

Ezen jogilag és anyagilag abnormis állapot constatirozva levén; ha a törvényes téren akarunk 
maradni, minden fontosabb mozzanatunk előtt két kérdés lép előtérbe, mennyire törvényes t. i. azon tér, 
melyről működni, és mennyire törvényesek azon eszközök, melyeket igénybe venni akarunk? 

Egy törvényes téren midőn két oldalú (bilaterális) szerződés egyik vagy másik fél általi megsze
gése esetében orvoslást keresünk, kettős út áll előttünk. 

Az egyik a teljesítésre, a másik a szakításra vezet. 
Választanunk lehet tehát kettő között, de ha időelőttinek látnók e választást, melynek következte-
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ben minden esetre egyik vagy másikról lemondanunk kellene, a mennyiben activ téren csakis egy utat vá
laszthatunk , úgy még hátramarad e választást a körülmények kifejlődéséig halasztani, mit teendiink, ha t. i. 
az activ föllépés helyett, a passivitást választandjuk. 

Activ működés által a hatalom törvényesítésének elérésében az első törvényes térről egészen lemon
dunk , % annak fenyegető súlyát nem használjuk többé, ellenben a passivitás által a szerződés megsemmisí
tési súlyt is használjuk, a teljesítéshez kényszerítő passivitás fölhasználásával, mi a jelen körülményekben, 
hol a kibékülés időszaka az ellenfélre életkérdés, activ föllépésnél is hathatósabb. 

A legnagyobb súlyt kívánom fektetni a kibékülési időszakra, mert ez az, mi nemzetünknek legna
gyobb előnyt nyújt s így leghathatósabb fegyvere,—igaz, hogy ily szenvedésmeghosszabítás kínos reánk 
nézve, de a tényleges hatalomra lehetetlen. — 

Ugyanis a hatalom azon ponton áll, hol naponkint sülyed, mig ellenben mi sülyedésünkben már 
megállapodtunk — s így suprematiánk naponkint növekszik - — e kettő a passivitás főindoka. — (Helyes!) 

Midőn a passivitásnak minden activ föllépéstől tartózkodva nyilatkozni kell, azt közvetett formában 
teszi, s illyen a „határozat", mely ugyan csak magának szól, de oly hangosan, hogy mindenki meghallja. 
(Igaz!) Ezáltal érintkezésbe nem jöendünk azon hatalommal, mely irányában törvényesitéseig — passivitás-
ban maradni érdekünk. — Ezek folytán, minthogy szólanunk kell, azt „határosat" alakjában tenni kívánom. 

A határozat melletti indokaimat, t. i. az időt és a passivitás kettős súlyát előadván, engedje a tiszt. 
ház, hogy a felirat elleni észrevételemet röviden közölhessem. — (Halljuk!) 

Két elv közötti választásunkra két indok bír befolyással, t. i. a választott elv érvényessége és a nem 
választott comparativ gyengesége. Ez utóbbit akarom a felirat mellett felhozott döntő okokból bizonyítani. 

Lónyay Menyhért képviselő úr az eszményi egységes Ausztria pénzügyi viszonyait oly kimerítően 
festé, hogy annak tarthatlanságán senki sem kétkedhetik; 

Klauzál tagtársam ép oly tüzetesen bizonyitá be azt, hogy e birodalom a kereskedelem minden 
ágainak tönkre tétele által oly depauperationáhs systemát hozott létre, a minőt még soha senki más; s hogy 
e miatt az inség küszöbére jutott; 

Eötvös b. ezen egység politikai kivihetlenségét czáfolhatlanul igazolta; 
Somssich Pál úr pedig nagy hatású beszédében — a hatalom orgánumai roszlelküsége vagy tehe

tetlenségéből következtette tarthatlanságát. 
Andrássy gróf, Grorove, és több képviselő társaim ezen ephemer egységes birodalom külpolitikai 

viszonyait oly hü színben állították elő, hogy azok után külgyámolitást vagy segélyt reményiemé épen nem 
lehet; végre — 

majdnem mindnyájan, kik a felirat mellett szólottak, velünk egyetértőleg ünnepélyesen törvényte
lennek nyilvánították azon tért, melyen a tettleges hatalom jelenleg áll; — szóval ha összeszedem az eddig 
elmondott kitűnő beszédek velejét; azt kell következtetnem, hogy ezen új egységes birodalom csakugyan 
merő lehetlenség, mely öngyengeségénél és semmiségénél fogva önmagától összedől. S ezt egyformán óhajt
ják velünk, tudván hogy csak a képzelt egység romjain emelkedhetik a birodalom összes népeinek törvényes 
és alkotmányos szabadsága. 

Kérdem most már, — váljon érdekünkben áll-e, egy ily birodalmat lehetővé tenni vagy sem ? én 
azt hiszem uraim, — hogy nem, — mert ha most összedől, helyét az foglalandja el, a mit mindnyájan egyen
lően óhajtunk, t. i. a personal-unióra alapított duahsmus. (Helyes!) 

Ha tehát nem áll érdekünkben e roskadozó állam léte, minek támogassuk azt, ha csak formabelileg 
is „felirat" által? mit előnyére kizsákmányolni el nem mulasztana. 

Vagy tán elismerést vagy hálát várhatunk? — azt senki sem hiszi. — 
Vagy érdekeinkkel összeférő-e oly hatalomnak bánni segélynyújtás is , mely mintegy erőszakkal 

akarja a nemzetet az 1848-ki törvényes térről ismét az 1849. önvédelmi térre szorítani. — 
Vagy talán azért, mert a határozatra az országgyűlés szétoszlása következend? míg a föliratra 

nem? ez sem hihető, jól tudjuk azt mindnyájan, hogy mindennél nagyobb indok az, mi a hatalmat enge
dékenységre vagy szakításra indítandja. 

Nem „fölhattal" uraim, de „petitióval" járultak már e hatalomhoz, de az elsem fogadtatott. Sőt az 
osztrák császár magyarországi helytartója Albrecht főherczeg, midőn a sárosmegyei küldöttség általa kérelem
mel kivánt járulni e hatalomhoz, azt felelte, „nem tudják uraim , hogy fejőkkel játszanak?" megezáfolhatat-
lan tények ezek. — És valamint akkor, úgy hiszem most sem szolgálna sem fölirat, sem határozat e hatalom 
elhatározására indokul. (Ugy van!) 

Tehát legfölebb is annyi előnye lehet a fölíratnak, hogy a más okból eredhető széloszlást talán a 
határozatra foghatják, mit a fóliratra tenni nem lehetne, de az is csak negatív és igen foltételes oly ok, mely 
csak egyéni felfogáshoz képest nyeri vagy veszíti súlyát. — 

Megvallom ezen aggodalom lelkemben visszhangra nem talál — de talál mindenesetre azon meg
győződés , hogy akár szellemi, akár anyagi, akár csak formabeli segély is az, mit e hatalomnak nyújtunk, 
az mindenesetre ellenségünknek lesz nyújtva, melyet mi fognánk gyámolítani azért, hogy erőre kapva, min
ket annál könnyebben újra legyőzhessen, (Helyes! Éljen!) 
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Miért is a föliratot nem pártolhatom. (Éljen !) 
Kazinczy Gábor: Midőn napirendünk egyszerű igéit látva: „az országgyűlés teendőiről^' e feíadat 

nagyszerűségét, a tért a hol állunk; a viszonyokat, mik közé ékelteténk; a látpontok magasságát — honnan 
ez idő szerint hazánknak házi ügyeit is tekinteni szűkség — enérzésemnek szerénységre utaló mértékével egy
bevetem; csakis a kötelesség parancsa az, mely némán maradni tilt. Mig a szív érzése arra vonzaná, hogy 
Mariusként Carthago düledékein, a fájdalomnak üljük gyászünnepét, megadással várva az igazságos Isten 
itélőszavát; a polgár tartozása: egy évezred feldúlt creatióinak romai között az új élet jelenségeit buvárlani, 
fáradalmait keresni, kitörleni szemeiből a könyüt, hogy látását ne fátyolozza el, és megállni és kiállni a 
gyötrelmes tusát a politikai ész és a hazafias szív között; korlátokat vonni egyéni hajlamai és szenvedelmei 
köré, hogy a közszabadság majdan annál tágabb téren mozogjon. 

Míg a törvényhozás teendőit, a saját tűzhely körül, a pillanat szükségei tűzék ki , s körét a tör
ténelmi jogtér meghatározá, az iránytűt, merre és miként, keblében és agyában hordozá kiki. De mióta a 
forradalmak zászlóját, e hadjáratot a létező jogalapok ellen, felzendült tömegektől fejedelmi kezek ragadák 
ki, jelszavul ezt, s nem semmi mást tűzve fel reá: Vae victis! mióta a süker, nemcsak a társodalmi, ha
nem a közélet merényeinek is szentesítő pecsété lön, s a jog és törvény ellenében vivófélül az erő és hatalom 
áhittatott: népek és egyesekre nézve veszendőbe ment azon tartalék, mely mindent megilletni óvakodik. A 
tények politikája ez; fél és biró együtt; nem respectál semmit, csak a mi erősebb ; az egyetlen a mit áhít, a 
hatalom, az egyetlen, a miért pirul, ha játékában megbukott. Igen, játékában, mit csatatéren és diploma-
tiai jegyzékekben, elvek és törvények, élet és halál felett üzöget. Népek és kormányok — két hatalom, két 
tábor, szemben egymással; ha szünetel, hadjáratának tervezetét tanulmányozza; szövetségeket köt és bont, 
a jelentkező plus és minus szerint. Törvény az érdek; jog a hatalom. Úttalan éj ez, mit koronként, mint 
felgyuladt tűzvész, a szenvedelmek kitörése világít át, háborgó tenger, min rengő naszádként, messze a révtol, 
vív és küzd a mi mindenünk is : — Magyarország ügye. Ki felel a következő pillanatról, melyben minden 
hullám egyegy bérczczé tornyosulhat? S vészszé dagadhat a szélcsönd? ki tudja, van-e, s hol van, rév, 
mely megpihenni hagy ? # " 

De azt tudja a nemzet, hogy — legyen hála Istenének — ki az, kire megnyugvó bizalommal te
kint; mert e jellem szent vértjén, mint tündérregéink hőseinek gyémánt paizsán „nec civium ardor, nec vul-
tus instantis tyranni" csorbát nem bir ejteni, és: 

. . médium non deserit unquam 
Coeli Phoebus iter, radiis tamen omnia lustrat. V' : 

Es ha végig tekintek a tanácskozás eddigi folyamán, min előttem, miként megilleté, terhelt hajó-
kúl azon rév felé annyi kincset vitt már a mély ügyismeret és hazafiúi hűség: hiúságom a hallgatást tanács-
laná. Azonban a gazdagnak aratása után a takarékos kalászszedő számára is fennmarad, ha más nem, a re
mény; és mert azoknak, kikről szót teendek, gondjuk vala, nehogy emlékezetünk lapjai üresen maradjanak, 
s a magyar ember lelkében megapadjon azaz érzés, mely — • miként a Rhone folyam, koronként a föld alá 
merül, de futását folytatja ott is, addig is, mig ismét meg ismét a fölszinre tör: szabadjon reménylenem, 
hogy azok közé soroztassam, kiket Sz. Ágoston „venditores verborum"-nak nevezett. Elvtársaim ékes és ki
merítő előadásai nemcsak helyzetünket derítek fel, sőt a mi „beteg emberünk" (Ausztria) számára is megje-
lölék a gyógyszereket; ők a dologról beszéltek, szabadjon immár nekem a dolog körül ejtenem néhány szót. 
(Közfelkiáltás: Halljuk!) 

Táblabírói őszinteséggel azzal kezdem azt, hogy elmondjam önöknek nyilt hitvallásomat: 
Valamint az alkotmányos monarchiát, nem annyira elméleti meggyőződésből, mint történelmi 

okoknál fogva, azon szükséges formának tartom, mely áthidazó kapcsot sző a múlt hagyományai s a jövő 
fejleményei közt; s miként a természetben, úgy a népek életében is vannak időszakok, midőn a történelmi 
fejlődés mintegy szünetelni látszik; de Isten által kijelölt ösvényéről, mielőtt befejezte, le nem lép soha ; úgy 
múltunk megtagadása, a jövőről gyáva lemondás lenne, ha a magyar szemei előtt, végczélként, más egyéb 
lebegne, mint édes hazánk ügyét azon ösvényre vezérlem, mit történelmének első fél ezrede kijelölt. (Helyes!) 
Űgy viszont: a perzsák példabeszéde szerint: ha saját házad fedele üvegből van, ne dobálgass kővel a szom
széd ház födelére. 

Mióta a habsburgi szerény vár urát, 688 év előtt, a római szent birodalom élére állitá a sors 
egyik véletlene, s valamint életfeladásaul, úgy utódai hagyományos köteleztetésökként tárták szem előtt, e 
véletlen örökséget biztosítani s gyarapítani: két jellemvonás az, mely veres fonálként szövődik át e ház tör
ténetén: a családi érdek, és az ubsolutisticus iránt/. S valljuk be , hogy a hűség, mit ez ösvényről sem a vál
tozó sors, sem annyi nemzedék különböző egyénisége leteríteni nem birt, hogy azon szívós kitartás, mely 
annyiszor kiállta, túlélte a sülyedést, a megalázást; az a hitszerű ragaszkodás, mit a kétségbeesés sem birt meg
törni soha, s hű maradt magához egyiránt, midőn a Habsburgok öröksége fölött a nap le nem szállt soha, 
s midőn I. Lipót halálakor 900 mérföldnyi területre apadt le : mindez, valljuk be , e ház rideg történelmét, 
bizonyos meglepő, mondhatnók mysticus világításban tünteti fel. Azonban, közelebbről elemezve, e politika 
a rövidlátásé, minek teendőit, napról napra a közvetlen siker tűzi ki ; a Msszerííségé, mely önérdekének 
szűk gyürüzetéböl kiemelkedni nem bir, tehát végeredményeiben, az öngyilkosságé. (Helyes!) 
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I. Péter ezár kezében az absolut hatalom korbácsa ösvényt tört magas czélok felé, s népe nyers 
tömegét egy nagy eszme eszközeivé akarta képzem. Mit a-Romanov-ház tőle öröklött, az nem szűk családi— 
•az állami politika volt. Ennek bizományosául tekinti magát minden utóda; ez a nagy czél, mit megközelitni 
tör ; ezen s a messze jövőn s nem a pillanat vívmányain csüggnek szemei. 

A Caesarok utódai patrimoniumként tekintek a koronát. Midőn I. Ferdinándot ismét a kedvező vé
letlen melv ugv látszik e dynastia védangyala, sz. István birodalmához juttatá: egy szerzeléldcel többnek 
tekinté azt, s érzék nélkül azon történelmi momentumra, mit ez „országok szövetkezése" mutat: elégnek 
tartá nemét a haszonbérrendszernek alkalmazni reá. 

Ha ő és utódai elég bátrak szakítni a múlttal, s elég bölcsek követni az ösvényt, mit elejék nem
zeti nagy királyaink politikája kitűzött; ha a kereszténység ügyének élére állanak, s Magyarország missióját 
Kelet felé, fölértve, hatalmuk természetes súlypontját Magyarországra helyezik (Helyes!): döntő álláspontot 
vívnak ki a jelenben, uraivá lesznek a jövőnek, s a hofburgi kufár politikai világtörténeti magasságra emel
kedik. (Helyeslés.) 

Nem birtak, nem mertek, nem akartak. Az Önzés sysiphusi konokságával, Nyugaton, Spanyol 
és Olaszország harcztérein pazariák el az erőt, mely kelet uraivá teendé, s inkább gyűlölve az alkotmányos
ságot , mint a hogy még házuk érdekeit szeretek (Igaz!); koczkára tevék vajmi gyakran ezt is, hogy amazt 
e nemzet szívéből, vagy legalább intézményeiből kiirtsák. Pusztítni hagytak az ellenségnek, pusztítottak 
maguk, hogy majd a kétségbeesésig zaklatott nemzettel, mint meghódítottál, a „jus armorum" szerint bán
hassanak el, s ha nem sikerült, — a minthogy akkor sem sikerült, midőn Magyarországot néhány nagy úr 
képviselte, — a nemzetlenités mérgező s a zsibbasztás halk vagy erőszakos politikáját követék. Kifelé a haza 
törvényes határait elvesztegetve, benn az előre törő nemzet jogos követelményei ellenében a concessiók morzsa-
lékait nyújtogatva, s egyszersmind a belső feloszlás sárkányfogait veteményezve, feluszítva az anarchiát s a 
létező és ujonteremtett nemzetiségek igényeit, — zila népfajokból, a történelem meghazudtolásával, politikai 
individualitásokat gyártván. 

Mi gondjuk reá, hogy mindez izgatás nem egyéb, mint egy élethalálharcz manifestuma az összes 
Ausztria ellen, s hogy Magyarországot fogyasztva, metélve, azon hatalom kezére játsznak öngyilkosán, 
melynek zászlóján a kettős kereszt ragyog, s mit Constantinként azon hit vezérel előre, mindig előre: In 
hoc signo vinces ? (Helyes!) 

Mint a kertész , kést és karót használ, hogy fiatal csemetéinek túl-gazdag növényzetét ezélszerüeii 
szabályozza; de tudja, hogy az agg törzsre nézve más választása nincs, mint szabadon hagyni százados ko
ronáját , mit a balta megdönthet ugyan, de kés és olló többé nem idomít: Ausztria eme hagyományos rend
szerének és állásának az tehát hibája — s tudjuk, hogy a politika, hét halálos bűne együttleg hibának ne
veztetik — hogy a nemzet jellemét, történelmét és jogait ignorálva, szintoly természetlen és elkésett, mint 
önkényes s igazságtalan. Innen az az ellentétes viszony és benső szakadás a nép és trón között, mi, az ed
dig járt ösvényen, nem volt, és nincs és nem lesz, mert nem lehet semmi mód mindaddig, mig Ausztriának 
mind politikája, mind positiója meg nem változik. 

S eme benső háborúnak egyik momentumát képezi az 1848. alkotmányos küzdelem s azon 11 évig 
tartott forradalom, mely reá következett. Sebhelyeit nem illetem. 

Hiszen a szó elhalaványodnék, ha ecsetelni merészlené, a szív megszakadna véres emlékeinek sú
lya alatt. „Auferre, tracidare, rapere falsis nominibus impérium, et ubi solitudinem fecerint, pacem appel-
lant." Hadjárat volt Isten és ember ellen; pusztíta lelket, és vagyont. Si aerarium ambitione exhauseris, 
per scelera supplendum sit, mit bánta! mi gondja hogy a pietas érzelme a trón iránt egy tükörlap, min bo
ralatot hagy egy lehelet is, sérelme pedig helyrehozhatatlan! (Közhelyeslés; szóló szédül.) 

{Elnök: Néhány perezre pihenjen!) 
(Kevés szünet után; Szóló: Már jobban vagyok; — folytatja.) 
Mit gondolt vele, mit gondolt bármivel! A leghatalmasb forradalmár, a „tények logikájának" vas

karja kellett hogy útjába álljon. 
Mint az orvos, ki tanulmányozása tárgyává teszi a gyötrelmeket; szabadjon, visszapillantásként, 

pár szóval érintenem: mit nyerénk mi mind e veszteséggel, mit vesztettek ők mind e diadallal ? 
Poetai hajlamaink a politikában, Parisország mozgalmas népe felé vonzanak, mentséget találva 

balfogásainak, fátyolt borítva eredményeikre, s analógiákat keresve, a mik nincsenek. 
A mi 1848-diki forradalmunk — ha annak nevezhető, én ugyan legfőbb dicsőségét abban látom, 

hogy nem az vala, — nem socialis volt mint a franczia, hanem politikai. Nem a nép ténye volt, hanem az 
értelmiség cselekvénye; bilincseket tépett el, azok által, kik arra jogosítva voltak. Midőn a törvény igéit a 

• harezok riadója akarta elnémítani, nem socialis rétegek és felekezetek álltak szemben egymással, a legázolt 
:önérdek gyűlöletével s az erőszak diadalmának bősz érzetével az egykori positiok felett: hanem az összes 
nemzet alakult egy táborrá, tudván, hogy a véres koczka az ő sorsa felett vettetett el. 

A koczka perdült, vesztett, egyelőre. Miként Iluitn csatáiban a vívók segélyére alászálltak az 
•: Istenek: a Gondviselés akarta, hogy reánk nézve—• miként a csigának sebhelyén fakad fel a drága gyöngy 

Képv. ház napi. I. k. ,«» 
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— e vesztésben légyen a diadal (s a diadalmaknak ára nincs); mig a Danaus utódai elmondhaták: még 
egy ily győzelem és veszve vagyunk. (Igaz!) 

A mi veszteségünk gazdag jutalma lőn: az áldozás patriotismusa, melynek gyökérszálai az ephe-
mer érdekek fölszinén túl le a szív mélységéig nyúlnak alá. Áldozva megtanultuk szeretni a hazát. És meg
tanultuk bánni drága áron: hogy szenvedjen a nemzet bármit is — hagyján! meg nem bukott, ha meg nem 
hajlott előbb, mig ki nem meríté minden erejét. (Helyes!) 

E két nagy eredmény okozta, hogy mig máshol ily csapások folytán, a legjobbak is fájó resigna-
tioval vonulnak énjökbe vissza, s a bukást gyógyithatlannak, vagy csak úgy eltürhetőnek tartják, ha azt, 
sőt magát a hont is, elfeledni törekednek: mi, kikről a világ, Isten maga elfeledkezni látszott, meg nem fe-
ledkezénk sem a hazáról sem magunkról. Ántaus csatája volt ez Heraklessel. Az öntudat s a kötelesség ér
zete fenntartott gyötrelmeink súlya alatt. Sujtoltatánk; miként a vasból a kalapács ütései alatt a salak az a 
mikiporlik: minden csapás tísztita, erősbite. „Aláhullott a mi fejünk koronája", soraink meggyérültek, né
hol pótolhatlanul: de a nagy egyesek helyeire tömör tömegek tolonganak ihlett lelkesedéssel sziveikben, — 
csöppek, mikből az Ocean habverése alakul. (Közhelyeslés.) 

Adjuk meg mindenkinek a magáét, a reactionak is. Bősz dühében nem látta, hogy a gondviselés 
eszköze lőn a mi javunkra. Mig máshol a régi ellentétek visszaállítását megkísértve, a nemzet egyetemét ré
tegekre , mikre támaszkodhassak ügyekvék forgácsolni: itt szemben foglala állást a történelemmel, a jelen 
törvényes vívmányaival, a jövő jogosult reményeivel. Mind az a mit cselekvék, egy hadüzenet vala minden
kinek külön, az egyetemnek összesen. (Igaz !) 

S íme, anyagilag kimerülve, erkölcsileg megtöretve, kísérleteiben eljutva a „világ végéig" a bécsi 
kormány „megfordulásról" gondolkozott. Nyilatkozása — politico-financiale operatum együtt — alamizsnával 
kinált kifosztogatott tulajdonunkból. S mégis a nemzet bölcs volt; tudta, satis cito incipis victoriam, ubi 
provisum fuerit ne vincare; fegyvernyugvásnak tekinté a békekötés tárgyalása előtt. S aztán sz. Ágoston il
domos oktatása: Cui licentia iniquitatis eripitur, utiliter vincitur. 

Mik történtek october 20-dika után, ismerjük; tanúi voltunk ezen alkotmányos mozgolódásnak túl 
a határokon; láttuk merre kacsint az, s tudtuk hová akarna ütni. A himes palást alól kifeketéltek a mephistoi 
attribútumok — a régi bécsi nóta, némi uj „verstárkt" variariókkal, — nem egyéb. 

A horog nem fogott; a léphez nyúlnak; kezet nyújtanak, kegyelemmel, mely elfutamló mint az 
árny, kínálnak a jog helyett, mely örökkévaló mint az Isten. Nem birtak elnyelni mint egészt, szeletekre 
akarnak metélni; nem tudtak megölni: akarják, legyünk, az ő kedvökért, öngyilkosok; megkísérték e hazát 
megsemmisíteni: nem sükerült; akarják, tagadjuk meg önszántunkból. Dynastiai érdekeket állítottak volt 
szemben velünk: a fogás elkopott, most a népekét akarják, s az uj frigy foglalójául, Magyarországot 
ígérgetik. 

Minden jelenség mutatja, hogy az alku izlenék; egyéb hibája nincs is talán, mint hogy gazda nél
kül köttetett. Jóltevőink akarnak lenni minden áron; nyakunkra tolják nagylelküségöket. Hiába tiltakozunk 
hogy nem kívánunk egyebet, mint hagyjanak bennünket a „magunk módja szerint" üdvözölni, miként mi 
hagyjuk őket. (Közhelyeslés.) Oly annyira nem irigyeljük a vásárfiát a mit kaptak, hogy részt sem óhajtunk 
belőle. S ha Isten addig élteti őket, hogy egyszer a „maguk lábán" járni megtanulnak: örömmel üdvözlend-
jük a férfias cselekvés versenyterén. Addig hadd „dobzodjunk mi alkotmányos országainkban" — az osztrák 
szabadelvüség stylusa ez — hiszen a haragos csehek, a duzzogó lengyelek s mit én tudom még kik, ott ül
nek velők, együtt, szép rendben és csendben és testvériségben, az ideális összbirodaloin támoszlopai; nekünk 
elég ha azt hiszik, hogy mi nem odavalók vagyunk. (Derültség.) 

Van-e kinézés, hogy — egyesek jóakaratú nyilatkozványain túl — mi ott megértessünk, hol a 
történelmi jogállás ellenében a tényleges hatalom, természeténél fogva, vajmi nehezen hall, s a balul értelme
zett önérdek hallani nem akar? s az anomáliák mind e tömkelege nem lépteti-e életbe — ideiglen bár azon 
természet ellenes frigy kötést, melly a széketek között koronként szövetkezik? 

E napokban érkezett meg „pünkösdi ajándokul" — s mint hitelesen állíttatik, — az osztrák alkot
mányosság jelenlegi képviselője, Schmerling úr közvetlen auspiciumai alatt, egy bécsi nyilatkozat a „Pillanat 
kérdése" fölött. Ugy látszik, édes testvére az 1848-diki híres Staatsschriftnek, hasonló szándokkal, mint 
amaz: pressiot gyakorolni; óhajtom, nehogy hasonló eredménynyel mint amaz. Nyájasan nyújtja felénk 
egyik kezét, ökölbe szorítva a másikat, ha azt netalán elfogadnunk nem tetszenék. A szeretet örömkönyüi 
ragyognak egyik szemében, mig a másik jó előre már a felett keserg, a mivel ő maga fenyeget. Legyen 
Schmerling úr nyugodt. E nemzet ha kell, hallgatni fog megint, de a törvény szavainál egyebet nem mon-
dand soha. (Közhelyeslés.) Az insultatiók szunyogcsipdelései, a méltatlanság fulánkja, az erőszak tőrdöfései 
egyiránt nem fognak rajta. (Közhelyeslés.) Az a gúny, melylyel „loyalitása rongyos köpenyét" Schmerling 
úr tépdeli (köztetszés) ; szintúgy nem téríti el, mint fenyegetőzése le nem riasztja azon ösvényről, mit a tör
vény eléje tűzött, habár Schmerling úr feledni látszik, hogy azon túlmenni szintoly tilalmas, mint meg nem 
maradni rajta. 

És e bécsi nyilatkozat vádirat akart lenni nemzetünk ellen, s lőn akaratlanul a legfényesb „diplo
ma", mit onnan nyerheténk: elismervén hogy egy zászló alatt látja az összes nemzetet minden réteg, minden 



XXX. ülés 1861. május 27-kén. 287 

színezetében. Hy egy zászló" az, min nem fog fegyver, mert rajta e jelszó ragyog: „Ha Isten velünk, M el. 
lenünk?" Hy zászlót csak követni vagy széttépni lehet. (Közhelyeslés, köztetszés, éljenzés , taps.) 

Az idősb Pitt egy interpellatiora ekként válaszolt: „A tisztelt gentleman azt mondja, hogy Amerika 
daczol, majdnem nyilt lázadásban van. örvendek, hogy Amerika ellenszegült. Három millió ember, kinek 
keblében a szabadság minden érzelme oly annyira kihalt, hogy önkényt rabszolgává hagyná magát tétetni, 
a legalkalmasb eszköz leendne arra, hogy mi is leigáztassunk." 

Pittet gondolnám SchmerHng ur sem igen vádolhatja akár forradalmi intentiokkal, akár korlátolt 
nézetekkel (Derültség); birand-e SchmerHng azokig emelkedni? A példa nincs minden tanulság nélkül. 

S végre, szemben mind e világával az akadályoknak, lesz e azon hontársainknak, kik ez idő sze
rint ügyeink élén állanak, elég erejök, a jógtért, mely megilleti, megtartani? Kitudja; de azt igen, hogy 
feladni azt — hazaárulás. (Zajos helyeslés.) Nagy időkben Roma ekként utasitá eonsulait: „videant ne quid 
respübliea detrimenti capiat." Mi méltányosak voltunk s vagyunk állásaik nehézségei iránt, tudván, hogy az 
erkölcsi támogatás mit nekik nyújtunk, egyszersmind önvédelem; ők ne feledjék, hogy kivételes állásuk az, 
mely a közérzületnek gyakran roszalását, néha indignatioját hallgatásra birta, s hogy a nemzet nem a posi-
tiók, hanem az egyéniségek iránt viseltetik e bizalommal; a mily megtisztelő e bizalom, egyszersmind az er
kölcsi felelőség egész súlyát háritja reájuk. (Ugy van!) 

S még egyet az urakhoz ott a Lajthán túl. 
Az ó világ kerekzetét a fejedelmek intézek; ők szabták meg a hadviselés tárgyait, határait ők tűzék 

ki. A nép vívott, győzött, bukott, teendője ez volt; nem egyéb. Egyetemes conflagratio lehetetlen vala. Az 
idő e szolga csoportokat uraik segédeivé, majd ellenőreivé tette; eszmélkedni készté az elnyomottakat, a ma
gukban gyöngéket de számosokat egymáshoz utalta, s kapcsolatot szőtt a hadviselés s a polgárisodás között. 

S ime, mintha a csatarendek mögött egy második tábor állana — az eszméké, az ügyeké. Minden 
küzdelemben részt vesz minden nép tettleg, vagy elvei, reményei és aggodalmai által. A föld termékei, az 
agy eszméi, a közjó érdekei egyiránt a „világ piaczára" özönlenek. Egy pillanat, eszméket érlel meg, mik 
századokon át pihentek, mint a mag, mig a tavasz napsugara megjő; döntő tények lépnek pánczélos Miner
váként előtérbe, miket egykor oly könnyű s kényelmes volt el-eíholnapozni; az „örökre" számitott kapcsola
tok bomladoznak, miként a népek valódi érdekeinek szövődése követeli. (Szóló szédül. Elnök: Kérjük üljön 
le és pihenjen! Zaj. 10 percznyi szünet után szóló ismét folytatja. Halljuk!') 

Mi nem mystificaljuk magunkat. El-e még vagy meghalt-e már a magyarok hazája; hogy e kis kér
déssel nem törődik a nagy világ s börzéjén a mi elavult diaetalis artikulusaink, elpendült fejedelmi esküink — 
mint az osztrák papírok — nem tartoznak a „keresett" czikkek közé: vajmi bölcsen tudjuk mi ezt! De tudunk 
ám többet is. (Halljuk /) Azt, hogy e kis „magyar kérdést" még Schmerling s a „Seine-parti békecsászáránál" 
is nagyobb hatalom: as idő vette patrotiniuma alá s mögötte mint inkább színeződik egy második, mely egy 
kis fejtörést, még a nagytekintetű Reichsratk daczára is megérdemel, s mely azt a híres „beteg embert" nem 
illeti közelebbről, mint mindazon területet, melyen e kérdés szálai, megannyi kanóczként tovább szövődnek. 

Életnek és halálnak kérdése az a Nyugat és Kelet között, az első sorban áll az osztrák birodalom 
létezése fölött. (Ugyvan!) 

A németekről tevén szót, szabadjon azt, „egy füst alatt" megtoldanom. (Halljuk!) 
Tisztelt társaink Szalay és Eötvös szellemdús szónoklata díszpalástot szőtt a német-magyar ügy fölé, 

s elfödözni képes e kérdésnek — ha volna — gyönge oldalait. De a német alatt nem az ő németjeiket oda 
künn, s nem a magunkéit ide benn, szoktam én, például érteni. (Derültség) Kalapot emelek magam is a 
grosz Deutschjand derék és tudós népe előtt, habár megnyugszom, hogy nem tartozom közé, (Derültség) 
teljes méltánylattal viselteiéin mind aziránt, a mit tett vagyis a mit uyomtattatott; habár az irodalmi tömeg 
koronként az alexandriai könyvtára és Omárra emlékeztet is, (Derültség) s szívem mélyéből elismerem, hogy 
e hazának áldozatosb, nemzetiesb érzésű gyermekei nincsenek, mint a mi németajkú társaink. (Ugyvan! 
Igaz!) Ott van például Szepes. Gréza királyunk óta valódi telepe a patriotismusnak aharcz, a közélet és az iro
dalom terén egyiránt; ott a Bánság németéi, (Ugyvan! Igaz!) eme hősei a magyar névnek és martyrai a 
magyar ügynek; és szemtanú valék, mint üdvözölte mámoros diadallal eme székvárosunk németajkú polgár
sága a tricolort, mit lerombolt háza romai főié örömtől reszkető kézzel tűzött. (Ugyvan! Éljen!) 

De van a németnek egy saját külön fajtája uraim, (Halljuk! Halljuk!) mely ex officio születik, (za
jos tetszés; taps) bureaukban él s acták közé temetkezik (viharos tetszés; taps , éljenzés); a civilisatio mis-
sionariussának hirdetvén magát barbár földeken: miként a hernyó, ha saját erdejét elpusztítá, seregestül in
dul vándorúinak megélni, emészteni (nagy derültség). Fölajánlja „jó szolgálatait" minden ügynek, minden 
országnak a Tajótól a Neváig (zajos tetszés és helyeslés), mert karját és tollát, szívét és eszét áruként hor
dozza a világ piaczára (Derültség). Mind ez azé, ki többet ad (zajos derültség). Minden kitelik belőle; bar-
ricadhös és miniszter, (nagy tetszés) pórvezér és altér ego, a mint jő , a mint kell. Adj a kezébe egy nemze
tet, ő praeparalja ugy mint kívántatik; rombol és szervez, rombolja a históriát s az életet, hogy botor agyá
nak kísérleteit szervezze. (Helyeslés; derültség.) És ha, mit Isten egyesite, neki feldúlni sükerült, ha a rom
lás , eszeveszettség és enyészet magvait a szivekbe, az agyakba, az institutiokba lerakta, midőn elmondhatja 
s méltán: „utánnam az özönvíz;" — akkor uraim, no akkor háta mögé teszi a mit csinált, Romába megy, 

7 2 * 
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symbolumaul választja a keresztet, mint „uniea spes mea". (Nagy derültség.) Es méltán. Mert hiszen egy 
üdvözítő Isten az csak, ki az ő bűneit megboesáthatja; megváltam nem képes ő sem. (Köztetszés; taps.) 

Ez a faj, s ennek száz meg száz, nagy és kicsiny neme az, mit csendes vérrel megnevezni sem bír 
a magyar, mert ez ostorozza, mint Isten egykor Egyptomot, de ezernyi formában, és három' század óta. 
(Ugy van! Helyes!) Ez a faj az, mely századról századra, nemzedékről nemzedékre bősz kitartással kongatja 
barbár fajunk fölött a halálharangot, és azt tudományos, emberiségi s politikai okoknál fogva szükségesnek 
hirdeti; —; mert hiszen harczias apáink emlékezetét különben is fenntartják majd az ő történelmi „Handbuch" 
jaik; ez a faj, az, mely •— miként a romai triumphatort bérlett csőcselék insultálta utában a Capitol felé — 
nemzetünk legmagasztasb tetteit, az augsburgi csata óta a mai napig, gunynyal és epével dobálni meg nem 
szűnt, ós mivel calumniare audacter, tamen aliquid haeret, tolla örök mozdonyával őrli le a magyar becsü
letes nevét. (Közhelyeslés.) . ' :: 

És e faj tartá föl őshagyományként a nép ajkam: midőn Lehel vezért Konrád császár kezébe adá a 
balszerencse; a vérpadon — nem! a bitó clőít, mert a német azt, kit megöl, meg is akarja becstelem'teni (za
jos helyeslés) — esatakürtjét kérte még egyszer elő, s midőn rajta az utolsó riadót elharsogá, a császárt 
snjtá agyon vele mondván: „menj előttem az alvilágba, hogy ott szolgám is leendj!" (Helyeslés, tetszés.) 

Visszaélek, érzem, az önök türelmével, uraim (Halljuk!): mind a mellett kénytelen vagyok azt 
kikérni, egy kérdést illetvén még, mit a jelenkor bonyodalmai az elméleti vitatás szerény hátteréből, hol 
nyugovók, a fölszinre, de sőt az előtérbe sodrottak. 

Az ugy nevezett „nemzetiségek" kérdését értem. (Halljuk!) Minden kor terem magának egy jelszót, 
melyben a jogos igény s az ábránd egyiránt formulázva találja mind azt, mit a létező állapotok ellenében, 
fegyverül sükerrel felhasználhatni vél. Miként egykor a fejedelmek isteni joga, majd a vallás és hit eszméi 
egész világrészeket hoztak mozgalomba, s gyakran öntudatos irány nélkül sodrottak tova magukkal, uj ös
vényeken uj ezélok felé , s dúlva és irtva uj alakulások magvetői lőnek: ugylátszik, hogy korunk keresztes-
háborúi a „nemzetiségek" zászlói alatt vivandják meg hadjáratukat a történelmi állam és társadalom alap
jai ellen. 

Chaoticus bonyodalom, melyben jogosult igények és vakmerő követelések az ábránd jó hiszemü 
lelkesedése s a léha önhit együtt tolong a szereplők előterébe. „A hódítás ó szelleme, az erőszak uralnia," s 
viszont: a történelmi jog, az „álladalom életföltétele" meg annyi jelszó, ott a hol és miként a politikai érde
kek sugallják. 

Legyen igy vagy ugy: a kérdés áll; tehát nem ignorálható. S eltekintve a roppant szintéren, 
mit — tovaharapozó gyulladásként — elfoglal; s azon tömegek nagy számán, mik már cselekvöleg vagy 
szenvedőleg rajta helyt foglalnak, elmondhatjuk: oly mozgalomnak nyíltak meg zsilipjei, milyen ez agg 
világrészt a népvándorlások korszaka óta meg nem rengeté. 

A fogalmak bábeli zavara csatárlánczként nyomul előre; a puszta erőt áílitni ellenébe, konokság; 
gyöngeségből hátrálni előtte, helytelenség, — sőt veszély. Salus reipüblicae suprema les , le- és fölfelé. 

Kétségtelen, hogy a nyelv analógiája, s még inkább identitása, hatalmas kötelék a népek között, 
és miként a physicai conformatio a fajrakonság jellegeinek egyike: de döntő politikai súlyát, a hogy némely 
oldalról állittatik, el nem ismerem. Van ennél egy csalhatatlanabb criterium: a történelmi együttélet által 
kifejlesztett közös szellem és a geographiai fekvés, mely a határokat kijelöli s az ezek közti elemeket fusióra 
utalja. E két kapcsolat hatalmasb minden egyébnél, mert alapja a vér, a föld, a történelem. 

A f a j r o k o n s á g n a k etimológiai, a n e m z e t i s é g n e k történelmi alapja van; s a g e o g r a -
p h i a i positio: egy az emberi intézmények felett álló törvény. 

Ha egy nemzetben elég életösztön van, hogy egy államnak léteit adjon, s maradandóságot biz
tosítson: kell, hogy lelkét és jellemét az egyetem szellemi médiumává tegye. A politikai nép (nemzet) s a 
népiségek közti ezen küzdelmet végig vítta valamennyi nagyobb nemzet, s büszkén utal eredményeire. 

A franczia „szabadság, testvériség s egyenlőség" zászlóját néhány sebhely lyukgatá meg; most 
fennen hirdeti, hogy „az ő kardja tárta föl a jövőt nemzetiségi jogok számára", kevélyen utalván honára , 
mely az „unitas példányszerü typusát mutatja". A nemzetiségi eszme, fegyver az ő kezében, miután benn 
nincs mit tartania tőle; apostola lőn diadalmas harczok után. Nyelve a világé, mig Lothringen és Elsass la
kossága ma is tolmácsok által közlekedik bíróságaival; s míg tudósai Július Caesar tanúságára hivatkozva,, 
tartogatják emlékezetben, hogy az egykori Grálba a Rajnáig és Alpokig (beleértve „Schweizot" is) terjedett, 

A Pyréneken átnyúlt celta és gallus faj, geographiai helyzete folytán beolvadt az iberekbe. 
S Wales és Scótia (az egykori Caledonia) celta népségeinek semmi fajanalogiájai Anglia szász 

és angol, ibér és gallus lakosaival; az alaptypus körvonalait nem bírták elmosni a századok: s íme az 
angol államélet és tudomány, népiségek romja és maradványául tekinti, miknek nincs joguk követelni, 
hogy éljenek. 

S miként bántak el a mi kedélyes atyánkfiai s tudós tanáraink, a németek, a maguk szláyjai irá
nyában? Felelet: a hol „assimilálniok" nem sikerült: kiirtották őket a „polgárisodás javára." 

Nem tudjuk-e, hogy Hannover és Meklenburg, Holstein és Anhalt, Poroszhon és Ausztria nagy 
.részének lakossága tót volt, hogy Hamburg és Lübek, Rostock és Schwerin szláv knézek tót nevű székhe-
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lyei voltak; a szlávok alapiták Lipcsét és Drezdát, s hogy az egykori linónoknak egy század előtt még saját 
nyelvű papjok vala? 

Nem tudjuk-e, hogy Albert a Medve, valódi keresztes háborút viselt Brandenburg szlávjai ellen; 
hogy egyik utóda halálos büntetést decretált a szláv nyelv tanitóira, s a Fridrikek vértelen, de irtó hadviselését 
Pommem, Silésia, Posen nem német ajkú, tót, nem jövevény s „bekéredzett" lakossága ellen fennen ma
gasztalja jelenleg is a higgadt „közvélemény" s áldja a német tudomány és hazafiság. Hiszen mind az, a mi 
történt, a nagy „einiges Deutschland" érdekében vagyon. 

S vájjon, miként járt el a mi parányi „barbár" nemzetünk, s nem kivételesen, egyes korszakok 
nyomása folytán, hanem egy egész — ezred folyama alatt ? 

Mióta az első magyar király, hagyományként öröklé utódaira szent tévedését: „Unius linguae 
uniusque moris regnum imbecille et fragile est:" a magyar állam egyik életkérdése, megfejtés helyett, kimé-
lettel utaltatott tova, a latin nyelv uralma fölöslegessé tévén azon népiségek egybeolvadását egy magyar 
állammá, mire fejedelmeink, előbb vallási, majd közgazdászati tekinteteknél fogva, tárt kaput nyitottak. 

S kiket közénk hozott az ínség vagy reménykedés: e „hospesek" iránt mutat-e föl bármely nemzet 
e földön oly nagylelkűséget mint a magyar ? Feleljenek azon törvények és kiváltságok, mik két századon át 
mind e betolult népcsoportnak autonora-állást biztosítanak, sőt statust in statu engedményezének. 

Mutasson fel országot a világtörténelem, melynek székvárosában a „hospes" lakosság hivatalkép-
telenné decretálhatá a haza fiait; melynek törvényhozása egy bemenekült idegen faj irányában századok előtt 
már kedvezőbben nyilatkozott saját polgárainál?; de sőt mutasson fel valaki a pusztaszeri alkotmányozó gyű
léstől az utolsó szegedi országgyűlésig egyetlen egy törvényczikkelyt, mely egy népiséget, mint olyat sérel
mesen illete! 

S ime! épen hazánk keblében előbb a sajtó halk terén, az osztrák censura sasszárnyai alatt, in
dult meg az a mozgalom, mely most Pozsonytól Belgrádig, Varasdtól Brassóig veti el lüktetéseit. 

Magyarország alkotmányos institutióinak védelme alatt a közhatalomnak — mondhatnók — szeme
láttára , „nemzetiségi" törekvések palástja alatt egész hálózata szövődött a magyar állodalmat lételében meg
támadó fondorlatoknak. 

A cseh-tót párt az egykori marahan birodalom területét „foglalta le" magának. 
Az illyr egy Déli-Slávia magkövét képezgeté. 
Az oláh Dacoromania Váradtól a Dniszterig fogna nyúlni, mig mind ezt bekoronázná a nagy Pan-

slavia, a földteke lakosságának %0 részével, hivatva egy birodalmat alkotni az Athos hegye és Pommem, 
Szerbia és Boroszló, Stambul és Pétervár, Kamcsatka és Japán között. 

Mindez nem volt titok előttünk, s mindezzel szemben, megosztok a szabadságot, nemzeti lételün
ket testvérileg, hogy a tennészet, a történelem s a törvény kapcsolatát a jog és hála áldása szentesítse. 

Mi védtük a szabadság közös tulajdonát azok ellen, a kik elakarták rablani, hogy megtartsuk azok 
számára is, a kik elutasiták. (Közhelyeslés). 

Együtt buktunk mindannyian. Es mi nem néztük sebeink helyeit, midőn a testvérek szenvedése 
szóla: megosztottuk filléreinket, miként jogainkat megosztok; szivünk résztveve a jelen fájdalmában, részt 
ada a jövő reményeiből. Egyebünk nem vala. (Úgy van!) 

S most? 
Sülyedező hajóban feledje önmagát kiki, mert menekvése az egésztől föltételeztetik. Mentsük meg, 

tartsuk meg magunknak e hazát; hiszen az olyan mint a szív: szeretetéből egyenlő osztalékot nyújt egy vi
lágnak , de önmaga megoszthatatlan. (Közhelyeslés). 

Jó és bal szerencse közt, künn és benn egy ezred óta vív a magyar; elveszíte koronként mindent, 
csak e hazát nem, és mig maga él, nem fogja soha. (Úgy van!) Egy maroknyi por szent földéből, mint 
áru, elharácsolása volna őseink szent hamvainak, mik ott pihennek, árulás volna a tennészet ellen, mely 
egy országgá tévé a hont, s nemzetünk Istene ellen, ki a múlt fejében fenntartá számunkra a jövőt. (Köz
helyeslés, éljenzés). 

Európa és Ázsia tusai közé, előőrsül állitá ki egykor; a kereszténység védbástyája volt a keleti 
barbárság ellen; most az északi ellenében, a nyugoti polgárisodásé lőn; szírtfok, mely a szlávság nagy ten
gerét egybeáradni nem engedi; hullámverése nemcsak őt, de elnyelné mind a tért, minek védbástyája ő. 

De nemzetünk egy más eszmét is képvisel, s ellenében a nyugati subversiv irányoknak. A legiti
mitás magas eszméjét. 

A forradalom, mint a tűzvész háborog tova; írt és hódít eszméket és országokat. Mi vagyunk a 
jogalapok csatárai egyedül; nem kell sem több sem kevesebb. 

Pártütő zászlók alatt csatáznak a népek és fejedelmek: a mi zászlónk az egyetlen, min e jelszó áll: 
a törvény ! nem több, nem kevesebb. (Zajos helyeslés). 

Jöhet idő, midőn még egyszer meg kell hóditnunk e hont: a fölaszlás eszméinek hadjárata 
ellenében. 

E küzdelemtől sem riadunk vissza, mert igazságunk érzetében erősek vagyunk — tehát mél
tányosak. 

Eépv. hit napi. I. k, 73 
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Hadd jöjjön tehát, a minek jönni kell. (Közhelyeslés.) Megkáromlása volna Istennek i hinni, 
hogy az életkönyvéből e nemzet kitörölve lön, melynek egész élete egy lovagregény vala magas eszmék és 
idegen érdekek nagylelkű védelmében; 's kitörölve lőn azért, mert az örök igazság és jogelveit közös tulaj
donná teve; s kitörölve lőn most, mikor az absolutismus mennykövezete közt a népek és világok urának 
itélő szava mennydörög. 

N e m ! — E nemzetnek itt, e haza földén, „melyen kívül e nagy világon nincsen számára hely" hivatása 
van, szenvedésekben gazdag, mint a vértanuké, de magas mint az örök dicsőség. (Közhelyeslés, éljenzés, 
taps.) Hisszük és valljuk ezt. E hit az, mely a roskadó erőt felvillanyozza, a lelkesedésnek szárnyakat füz, 
a szenvedésre megadó ihletet harmatoz; delej, mely az események éjeién átvezérel; hatalom, mely megleli 
mindig választottait, s egyest és egyetemet bűbájos hatalommal tesz eszközévé. 

Ki oly gyakran illeti szivünk legbensőbb húrjait, mert néma érzéseit édes dallá szövi, mondja; 
„Az ég egy kincset ad minden hazának, 
S a nép megőrzi híven birtokát." 

Ez a kincs, uraim —• a magyar álladalom eszméje. (Köztetszés, taps.) 
Történelmi szükség volt e vagy ábrándos ösztön, nem tudom, de hiszem, hogy egy megnevez-

hetlen hatalom volt, mely őseinket hazájukból megindítá, el az ismeretlen nagy világ felé; vitte diadalmak 
és veszteségek közt, csaták és eszmék harczai közt, társ-és rokontalan; e nemzet tudta egyedüliségét, de 
hitte, hogy vele van hatalmas Istene, s ő vezérli előre, mindig előre a czél felé, mely mint az elfutandó 
látkör, előtte lebeg. (Szóló ismét szédül; Felkiáltások: pihenjen! üljön le! — 2 percznyi szünet után 
folytatja.) 

S földet hódított, s hazát teremte magának. Csatár és apostol, kezében fegyver, mely véd és öl; 
agyában bölcseség, mely számít és mérlegel; kebelében gyermeteg becsületesség, mely hinni és megbocsátni 
tud, s az ármány és árulás szövedékei közt azon egyenességgel járdái, mit az erő önérzete nyújt. -

S íme a kornak, mely egy új világ szülemlési fájdalmaival vívódott, minden nyoma elsöpörve 
lön, mint a fergeteg, mely fönn a levegőt megtisztítja ugyan, de lenn a földön csak romokat hagy; orszá
gok és népek a régészet rejtelmes feladványaivá mosódtak el — a magyar álladalom az egyetlen, mit mind 
e vész megrengetni igen, de elsöpörni nem bírt soha. (Közhelyeslés.) 

Az áradat, mely a Konstantin világbirodalma felé tolult, s eltemette Hellást és Bizantot; mely 
elé gátat vetni Haemus bérczei nem birának; mely a Duna, Dráva és Száva partjainak szláv és oláh népi-
ségeit elsöpörte; s mely ugy látszott, hivatva van, végrehajtani azt, min két évezred előtt a persa világha
talom megtörött, s Európát Ázsiává tenni fényegeté : az ozmán erőnek a mi fajunk monda netovábbat. A 
mi parányi fajunk egyedül, mert hiszen segédkező barátaink, a kereszténység bástyájává keresztelek ugyan 
e hont, de tekintek a kereszténység közzsákmányául. (Ugy van!) : * 

Es immár három százada, hogy nemzetünk élete egymás , állandó hadjárat történelméből áll, 
azon hagyományos politika nyilt támadásai, s titkos ármányai ellen, mely Mátyás király palotáját, a némtet 
császárság szállodájává, s szent István birodalmát a szűk Ausztria provinciájává akará süllyeszteni. S elte
kintve e három század győzelmein: sem pirulni nincs okunk, sem kétségbeesni. (Helyes!) A fegyver és 
szellem tusai, kül- és befelé —• mert hiszen a magyar királynak legernyedetlenebb ellenfele az osztrák csá
szár vala (Derültség) — a szabadság történelmének örökké ragyogó lapjai maradnak. 

Közben szép hazánk elpusztítatott; nemzetünk némely rétegeinek jelleme meg'mérgezve lőn; el
szegényedve, megfogyva, vérezve, eldarabolva; nekünk annyi hála fejében, csak is bűneiknek köszönve, — 
egy sajátunk maradt megtörhetlenül: ihlett hitünk Magyarország jövőjében. Ez volt a zászló, mit a diadal 
igen, de a becsület el nem hagyott soha; •— mert az összes nemzet övezó körül: a nép, mely tömeges ha
talmát az értelmi felsőség vezérletének adja bizalommal, tudván, hogy a magyar aristocratiának elsőséget 
az adott, mert vagyon és véráldozatban meghaladni nem hagyá magát, s midőn a fegyver kihullt kezeiből, 
az eszmék zászlaját ragadta meg; s e hadsorokban is első megint, miket egykor fegyvere kivitt, kiváltsá
gaival tölte be ő maga a szakadást a nemzet osztályai közt. (Helyes!) ; 

S itt állunk, nagy és sötét idők s óriási feladásunk küszöbén. 
Az összes nemzet képviselői „rnegfogyva bár, de törve nem", lépteink alatt érezve az üszköket 

„impositos cineri doloso" s keblünkben a múltnak sebeivel és — tanulságaival. ;. 
A politikát egykor az exigentiák tudományának mondák: legyen erőnk ez utalást követni. A po-

sitiót, a hol állunk, nem mi adók, de elfogadtuk, hazafiúi kötelességből; óvjuk meg mint szent bizományi, 
„nihil eredendő et omnia cavendo." Legyünk hív védei az igaz ügynek, szilárd csatárai a méltó igényeknek, 
higgadt vezetői a bonyolult fogalmaknak, s őszinte tolmácsai a jognak, mely soha méltóbban mint most, ál
talunk , e trón irányában nem nyilatkozott. (Igaz!) 

Viszont bizonyítsuk be , hogy e nemzet ismeri magát és helyzetét; ez ismeret szilárddá és méltá
nyossá teszi. Nem provocál,, de nem tágít. Mandata fortius urget imperiosa quies. Magyarország csak mint 
állam mérkőzhetik. 

Uraim, soha nemzet képviselőin súlyosb felelősség, mint a mi vállainkon, nem feküdt! — Kér
désbe hozva a nemzet élete s egyesek existentiája egyiránt. Mennyi bonyodalom, mely e 12 évi rendsze-
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res anarchia után megoldást, •—• mennyi kérdés mely ( s i l y előzmények u tán! ) kiegyenlítést, mennyi 
szenvedés, mely enyhületet, meiuiyi remény, mely teljesedést vár! 

Á magán-viszonyok ezernyi életkérdése az, mik felett damoelesi kardként csügg a bizonytalan
ság , mely ólomsúlylyal nyomaszt a közélet felett; az egyes, mint a nemzet, ingatag alapokon érzi lételét, 
mit a legközelebbi perez esetlegei megrendíthetnek: megszokja a mának és mában élni a holnapra gondo-
latlanul; s a stabilitás azon értéke, mit az államélet szintúgy nem nélkülözhet, mint a családiság, mind
inkább eltompul, s gyakran az anyagi és erkölcsi lét árán. Aztán ne mystificáljuk magunkat. (Halljuk!) 
A negatio, ha túlmegy bizonyos határokon, rohadássá lesz (helyeslés); nincs türhetlenebb állapot, mint 
hosszabb időre a chaoticus; a rendezettség, a köz- és magánállapotok biztonsága szintoly ösztönszerű kö
vetelménye az emberi kebelnek, mint a szabadság; s ki azt bármi oknál fogva hátráltatja, jóhiszemüleg is 
a reactio kezére játszik. 

Es ha ez országgyűlés eredmény nélkül oszlanék el, utána más alig következhetik, mint a chaos, 
vagy oly rend, a mi ennél nem kisebb csapás, mert ezt az önkény, számunkra, nélkülünk szervezendi. 

S a szépelgés gyanúja nélkül mondhatom, hogy egy testület, hol az elv egységét csupán az ár
nyalatok különbözése színezi: tehetségekben fényesebb utódok követhetik; de jóakaratban, hazafiúi érzés
ben meghaladók nem! 

Miként van rideg kötelesség, mely az egyént oda utasítja, hogy ne akarja megmenteni, sőt dobja 
oda, ha kell, életét: e tartozás sújthat néha egy nemzetet is. Vannak kérdések, miken megtörhetik, sőt 
ha kell, törjék meg ez országgyűlés: de bölcsen tanít Tbueidides, hogy a közügyek legvészesb baja: az 
elsietés és a harag. Ne minket sújtson a felelősség. Nincs magasztosb föladás, mint Taeitus-ként, „victo-
riam consiliis et ratione perfici," — ne mulasszunk el semmit, mit a törvény nem tilt, s kötelességünk 
megenged. ítéljen aztán fölöttünk Isten és a világ! 

A nemzet felsége fölött csak Isten van; mellette csak a fejedelmi hatalom. Közügyeinknek tör
ténelmileg megállapított vitelrende, s a magyar birodalmat képviselő eme ház méltósága egyiránt igényli, 
e hatalommal lépni érintkezésbe közvetlenül, s tőle követelni vissza elidegeníthetlen tulajdonát: őseinek 
1848-ban csak formulázott örökségét. — 

Áldozatokat kivan a rideg jelen, — a nemzet nem fillérezett soha, — a jövő Isten kezében van; 
de a multat megtagadni, az több volna mint honárulás — az becstelenség volna. —• 

Követeljük tehát: hogy a pragmatica sanctio, mely a dynastiának, a nemzet liberum votuma 
által, szent István koronáját adá, két oldahi szerződésként legyen kötelező (1723; I. II. I I I . ) ; — hogy az 
1715:11. t. czikkben megállapított eskü, mely a magyar királyt arra kötelezi, hogy az állam területét semmi 
részeiben el nem idegeníti, nem csökkenti, sőt lehetőleg gyarapítja, terjeszti, ne legyen irott malaszt, bár küí, 
bár bel támadások ellenében; — hogy a nemzet birodalmának csonkitatlan területén oly függetlenül ke
zelje saját ügyeit, miként ő tartózkodik minden avatkozástól más országok intézkedéseibe, (1791:XII . ) — 
Ennek folytán követeljük: hogy az egész magyar állam összes fegyveres ereje, mint alkotmányos életének 
főbiztositéka felett is csak saját töi'vényhozása rendelkezhessék érvényesen. Lipót koronázási oklevelének 
13-ik az 1681 : VHI. t. czikk által megújított pontja, s a rendes katonaságot szervező 1715: VIII. az 1791 : 
XIX. s 1640:H. t. czikkek értelmében: — követeljük, hogy a nemzet vállaira nehezülő, szükségesnek el
ismert teher, s annak hová fordítása fölött jogérvényesen ne egy ideg*en érdekeknek szolgáló külhatóság, 
hanem a nemzet, a k i viseli, intézkedjék, az 1790: XIX., 1808:11. 1827: IV. t. ez. szerint, s pénz és ke
reskedelmi ügyeit saját jóléte igényei szerint rendezhesse (1741 :XIV., 1791 :XXIL). — Követeljük, hogy 
a magyar apostoli királynak a nemzeti anyaszentegyház fölötti — jogérvénytelen „egyezkedés" utján elha
rácsolt — véduri jogai teljes épségökben visszaállitassanak; •—• hogy szent koronánk azon birtokai, mik 
kezdet óta (szent István H. könyve 6. szak.) a királyi udvar méltóságának fenntartására szánvák, a már 
Albert Decretumával XVI. t. ez., Ulászló 1514-ki 11. Decr. 1., 2., 3. §-sa elidegenithetleneknek nyilvánít, 
saz 1713: XVI. t. ez. 2. §-a mint „nemzeti javakat" különös figyelem alá vészen, az 1608:XXH. t. ez. 1. §-sa 
1609 :LIV. rendelete folytán jelenlegi bitor (s jövedelmeikben elmarasztalandó) tulajdonosaik kezeiből egy
szerűen visszafoglaltassanak. — Követeljük, hogy az 1559 :XLIII. , 1723 :V., 1741 :XXVI. , 1791 :LVI. t 
Czikkek ellenére, hazánk annyi fia ellen, illetéktelen birák által, idegen tön-ények szerint követett jog és 
érvénytelen eljárásnak eredményei megszüntessenek. — És hogy mind e jog — és törvénytapodás lehetősé
gének jövőre legalább eleje vetessék; követeljük, hogy az ősi törvényeink szellemén végig vonuló s Ulászló 
VI. Decretuma VH-ik czikkében tisztán formulázott felelőssége a kormányi hatalomnak ujolag és határozot
tan kimondattassék Szóval: követeljük vissza mindazt, miből szegén)' hazánkat a 12 évig dülöngött 
önkény a bosszú méltatlanságával, s az irtó gyűlölet logikai következetességével kifosztogatta. (Közhelyeslés.) 

És , ha mind ezt visszaszereztük is , ha a jogállapotot, min tovább épithetend a jövő , megnyerénk 
is ; hány élet, mennyi köny, és mennyi vér marad fenn, mely az igazság nagy Istenétől várhat csak Ítéle
tet! Várjuk be azt, szent megadással hajolva meg végzései előtt. A sírok fölött mind örökzöld koszom virul a föl
támadás szent hite: gyarló korlátolt emberekül, tőlünk elég, hü tolmácsa lenni annak. mit a törvény paran
csol, a nemzet jogos igényei kivannak, a múltnak keserves tapasztalása követel, s a jövő biztosítása föltételez, 
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És lenni hü tolmácsa azon érzületnek, mely őseink hagyományaként — a kárpátoktól Adriáig kuny
hók- s palotákban, az összes nemzetnek Isten után legszentebb lütvallása, mely mind e szenvedés között — 
mint kohában az arany •—• mindinkább megszilárdult: hogy „vagyunk a kik voltunk, s leszünk a kik va
gyunk," és vesse igy vagy ugy fölöttünk koczkáit a végzet: lehet hogy a magyar nemzet veszni fog, de 
ho°y osztrákká legyen, az nem lehet soha! (Viharos közhelyeslés; zajos éljenzés.) 

Ez azon nagy hitvallás, uraim, mit osztunk mind annyian, és mely, mivel osztjuk, e házat a 
nemzet képviselőjévé teszi; s a hazánk nagy fia által kijelölt ösvény az, mely ez irányban közügyünk, e há
nyatott hajónak, annyi szirt között, legbiztosabbnak mutatkozik. Versenyezzünk, ki szereti inkább a hazát, 
de kövessük őt mindannyian, együtt egységes bizalommal, mely egységes erőt, egységes hatályt nyújt; 
mint a villany sodrony, egy kapcsot szőve milliók szive és karja közt. — Egyébiránt: (Szóló szédülés miatt 
beszédét ismét megszakasztja, felkiáltások: pihenjen! 2 percznyi pihenés után szónok ismét folytatja.) De-
mosthenes magasztalva irja Spártáról, (Halljuk!) hogy ott tanácskozás közben a közügyek fölött, tartalék 
nélkül nyilványitja ki-ki véleményét; de ha valami megállapítva lön, fennmagasztalják mindannyian, s tá
mogatják azok is , a kik ellenezték. (Felkiáltások: Ugy van!) Legyünk szintoly hazafiak; legyünk hívebbek 
a hazához, mint véleményeinkhez. Gyakran nem kisebb szolgálatot tesz a szó, mint a fegyver. Az ige öl és 
teremt. (Helyeslés.) 

Ha a nemzet és trón közé válfalul nem tolakodnék az elévülhetlen jognak s a pillanat követelmé
nyeinek balértése, s a közeledni kényszerült érdekeket tovább és tovább nem távolítaná; ha az igazság szó
zata a trón messzeségéig elzendülni bírna, e válságos pillanatok küszöbén ekként szólalna a fejedelemhez: 

Midőn e nemzet 14 év előtt téged, gyermekül még, jó remény fejében, oly részvevéssel üdvözölt 
mint egy diadalmas királyt: nem álmodatok, sem ő sem te , hogy a végzet egy évvel utóbb kezeidbe adandja 
a szilaj események gyeplőjét. Megragadád, gyönge gyakorlatlan kézzel. Hogy vezetőjük helyett urok lehetsz 
elhitetek veled azok, kik fiatal szived bizalmát, önérdekeik martalékául, ellesek; (Igaz !) nemes szenvedel
meidet csalképekkel izgaták, s a hitet erőd és hatalmadban azon fokig húrozák, hol a gyarló ember elé a 
lehetlenség von korlátokat. Kiket kormányzásod élére állítál; nem szolgái voltak trónod érdekével egy köz
ügynek , sőt szembe állíták, csatára szálltak nemcsak a nemzettel, harczra keltek a gondviseléssel, mely a 
népek történelmét vezéreli. A legitimitást proclamálták árulólag, ignorálva nemcsak azt a mi van, hanem 
azt is, a mi volt. E legitim császári kormány volt, mely pártot ütve a magyar király esküje ellen, tábort ala-
kita entestvéreinkből; hazánk szent földét mint hat század előtt, mongol csordák álta egy nagy temetővé 
pusztittatá, s kik a törvény parancsával a hon védelméül fegyvert ragadának, s a becsület és hűség eltiltá, 
hogy azt — mert a veszély, mint Hannibál, közelgett— eldobják gyáván s hitszegőn — mint pártütőket, ő 
maga a pártütő! a bün és gyalázat halálával gyilkoltatá le. (Közhelyeslés.) Irtott és pusztított bitón, a bör
tönök fenekén, s a mi mindezeknél több, a száműzés s a lélek gyötrelmeinek kinpadán. (Igaz!) — Es midőn 
a hóhér kifáradott, kitörlé az élet könyvéből e nemzetet, „geograpkiai fogalommá" tette e hazát, s a meg-
alázás hadjáratát inditá meg ellene hontalan zsoldosainak sáska tábora által. (Közhelyeslés.) Mint a római 
Caesarok korában, kiknek nevét megbélyegezte a történelem, oly magasra függesztetett föl a törvény, hogy 
tudomást ne vehessen róla a nép: a bitorkény nem értett nyelven rendelkezett vér és vagyon fölött, hogy 
ez európai Kánaán népe, mint a Basták korában, saját gyermekeit bocsátá áruba, s családok, kiknek ne
véhez a nemzeti hálabogiárait tűzte a história, a tönkrejutás örvénye felé sodortatának. (Ugy van!) 

Elmondhatók a kesergő prófétával: „Örökségünk idegenekre szállott, házaink a kívül valókra, 
idegenek és szolgáink uralkodtak rajtunk!" . . . (Igaz!) 

És lőn , hogy a sír, mely e nemzetet volt elnyelendő: nem azt, hanem a vérrel és könyüvel épített 
„uj nagy és egységes Ausztria" anyagi hatalmát, hírnevét s erkölcsi hitelét, künn és benn egyiránt nyelte 
el, s a koronát eddigelé is már egy országtól fosztotta meg, e vereséget tizszerezve az által, hogy miként 
fosztotta meg. 

És íme , oh fejedelem, künn a látkör elborítva vészjelekkel; benn megrázva és rengve alapjaiban 
minden, a szív dobbanásától a velők oszlásáig, s a kény ephemer creatiói fölött a Nemesis halovány arcza 
rémlik - (Szónok: szédül, kis szünet után) csak egy van, a mi rendületlenül maradt, mint a kőszál, min 
ki nem fognak a pokol kapui, — a hit: „hogy Magyarország van és lesz". (Közhelyeslés; éljenzés; taps.) 

Védangyalod sugalma volt az , oh fejedelem mely felmutatá az ösvényt, mely az enyészethez 
vezet. . . . 

Hallani akarád a nemzet szózatát. mely —• mint a hit vértanúit a hóhér bárdja szentesité meg — 
soha dicsőbb nem vala, mint gyötrelmeinek némaságában. (Közhelyeslés.) ' 

E s i m e , a népek igazsága hasonló Istenéhez: tűrő és megbocsátó. Nem idézi fel a halottakat, 
hogy halvány árnyaik érczfalként sorakozzanak a nemzet és trón közé; a megemlékezés méltó vádszavai 
nélkül ajkain, szivében a kötelesség nyugodt, meg nem rendíthető érzetével, mint Tarquin elé a Sybílla, 
lép trónodhoz, egyszer még s utoljára, a törvény szent könyvével kezében, mondván, az irás szavai sze
rint : „nem kell nekünk kegyelem, csak igazság." (Közhelyeslés.) 

Szicziliának egy bölcs királya szerint: a fejedelmek legjobb tanácsadói a halottak. A mi halot
taink vére, a mi szenvedéseink könyüje lön azon törvény pecsété, a mi mellett e nemzet felszólal — 
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értsd meg, oh király: felszólal nyugodtan, türelmesen, míg keblében, mint bősz Óceán, háborog mindez 
égő emlékezet. Szűk egy ember „engedményezése" e tengernyi mozgalomnak, mely fölött, mint egykoron,. 
az Úrnak lelke lebeg. (Helyes!) Hatjsd alá előtte a föld poráig homlokod, oh fejedelem, nehogy megdör
düljenek az írás szavai: „Magamra öltöm a haragot mint egy palástot, mert nem békét jöttem én hirdetni, 
hanem harczot és halált!" (Viharos helyeslés; taps és éljenzés.) 

Vannak a trónok történelmében pillanatok, vá1 pontok a lét és nem lét között, — mikben a vég
zet intő szózata nyilatkozik. Ne hagyd elzendülni, oh fejedelem! kormányod, a múltban három századig ví
vott e nemzet szive ellen: ne kelj te uj csatára az örök igazság elveivel; ez a harcz egy véges ember tusája 
volna a végtelen jövővel, ez harcz leendene egy király és Isten között! (Szűnni nem akaró éljenzés és taps.) 

Elnök: Figyelmet kérek! Tessék helyre menni. Most szólni fog Ballagi Mór úr. 
Ballagi Mór: Tisztelt képviselőház! Midőn e perczben fölszólalni akarok, önkénytelenül jutnak 

Cornelius Neposnak hires szavai eszembe: „Venio nunc ad fortissimum virum," annyiban, s oly értelem
ben , hogy nekem jutott e háznak legékesebben szóló férfia után felszólalni, s alig lehetne reményem a ház 
elnézésével találkozni, ha felszólalásomnak egy érdeme nem leendne, az t. i. hogy rövid és a tárgyhoz ra
gaszkodó lesz. (Helyeslés.) 

Ha csak perczig is abban a jámbor hiszemben éltem volna, hogy nem kizárólag a dynastia meg
mentésére, hanem tán jog- és igazságra is volt némi tekintet, midőn Bécsben az október 20-diki diplomát 
kiadták: e gyűlésünk kiegészittetlen volta egy maga is tökéletesen meggyőzhetett volna az ellenkezőről. 

Azonban szemünk előtt mindennap történő más törvényrontó hatalomtények is váltig bizonyítják, 
hogy a bécsi udvarnál ma sem mondtak le ama hagyományos házi politikáról, mely a körülmények szerint 
fölváltva, sújt és csábít, s ehhezképest jelenleg is csak ugy játszák irányunkban a constitutionalismust, mint 
midőn haditüntetések alkalmával az ellenséges sereghez közelednek, majd elvonulást színiének, csupán a vég
ből, hogy azt biztos positiojából kicsalják. 

A nemzet ezt igen jól tudja, de tudja azt is, még pedig a história csalhatatlan tanulsága szerint, 
hogy soha az absolut hatalom a színlett szabadság és alkotmányosság játékát ugy nem játszhatta, hogy utol
jára is nem a szabadság ügye ült volna diadalt. 

Ezt tudva mi nyugodtan nézünk a jövőnek elébe és ugy haladunk a törvény által elébünk tűzött 
ösvényen előre, mintha odafenn minden egészen bona fide történnék. 

Nyíltabban szólok, hogy azok is, kiknek az igazság elnyomása, utóbb gyanúsítás a dolguk, —< 
megértsék, mikép érez és gondolkodik a törvényességnek e hazájában egyike azoknak, kiket Bécsben fölfor
gatóknak szeretnek czimezni. (Halljuk!) 

Ha az volna a vitatkozás tárgya: szaldtani kell-e a dynastiával, vagy nyitva hagyni az utat a ki
békülésre — és ha a kibékülés, természetesen a törvény alapján történendő kibékülés eszközlése rajtunk ál
lana , tőlünk függne; akkor mindnyájan egyértelmüleg az utolsót választanok minden utógondolat, minden 
mellékszándék nélkül. Megmondom, miért ? (Halljuk!) 

Alkotmányos kormányformának legfelségesb előnye az, hogy annak szerencsés alkalmazása csak 
igen csekély mértékben függ az uralkodó személyiségétől; alkotmányos nemzet nem annyira a fejedelem jog
akaratától várja jogai biztosítását, mint azon áthághatlan korlátoktól, melyeket a törvény von a hatalom közé, 
s midőn az alkotmány élére állított fejedelem személyét sérthetlennek mondja ki, egyszersmind eleve gondos
kodott arról, hogy az csak jót tenni, de roszat művelni ne bírjon. 

Ez a mi alkotmányunknak is jelleme, s ha egyszer ennek sánczain belül mi leszünk az urak, a 
többire nézve szívesen engedünk. 

„Suis stat viribus libertás" ez a római történetíróval a mi jelszavunk, melyhez képest szabadsá
gunk , jogaink és igazaink megvédését senki mástól, hanem törvényeinktől — s ha kell — karjainktól vár
juk. (Helyes!) 

Avval szeretnek vádolni bennünket elleneink, hogy mi érzelmi politikát íízünk. 
Ha volnának köztünk, kik az ész helyett inkább szivük sugallatára hallgatva képesek lennének az 

indulatok izgalmának vetni martalékul a haza kétes jövendőjét: akkor bizonyára nem a törvényesség szelíd 
sürgetését, hanem vajmi egészen mást, egy nemzet 12 évig" elfojtva tartott haragjának menydörgő kitörését 
kellett volna már eddig is hallani e házban, (Ugy van!) annyival inkább, miután, valljuk be őszintén, csak 

• is ugy adnánk szót küldőink s átalában a nemzet valóságos hangulatának; mert bácsmegyei t. küldötttársam 
kétség kivül nagyon csalatkozott midőn a minap itten azt állítá, hogy ha küldőinknek eleve megmondtuk vol
na , hogy mi a tényleges hatalommal szóba sem állunk, érintkezni nem akarunk, akkor kevesen ülnénk itt. 
Ez épen megfordítva áll. 

Az uralkodóház iránti bizalom az utolsó 12 év fonák kormányrendszerének istentelenségei által 
oly mélyen megrendült, hogy semmi jobban nem ajánlhatja az embert a nép bizalmába, mint annak kije
lentése, hogy szenvedéseinek okozója iránti gyűlöletét osztva, a tényleg uralkodó hatalomról tudni sem 
akar, azzal érintkezni nem fog. 

A mi több, — soha az ősi alkotmány iránti tisztelet és szeretet is a társaság legalsóbb rétegeibe 
Képv. ház napi. I. k. 74 
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úgy el nem hat , a nép vérébe úgy át nem megy, ha az utolsó 12 év nyomorú kisérletei amannak áldásait 
oly fényesen ki nem emelik. 

A mely mértékben pedig nőttön nőtt országszerte a gyűlölet az önkény poroszlói ellen, azon mér
tékben mind jobban-jobban gyökerezett meg a szeretet nemzeti institutioink, hazai törvényeink, és ható
ságaink iránt. 

És — annyira szent nemzetünk előtt a törvényes alkotmány, hogy én merem még azt is állítani, 
hogy ha ma körülövezi a hazai alkotmány fénykoszorújával homlokát a hatalom kezelője, ha tényleges biz
tosítékokat nyújt a nemzetnek arról, hogy az nem múló engedmény akar lenni, hanem a törvény szentsé
gének visszavonhatlan elismerése: nemsokára, s tán épen a döntő pillanatban, a nemzet képes lenne, 
méltó haragjának érzelmeit az alkotmányos jog oltárára áldozatul vinni. 

Ezekből látható, mennyire minden értelem nélkid való beszédek azok, melyeket elleneink e hon
ban létező felforgató, mindent koezkára vetni akaró pártról a világba szórnak. 

Ha a jogtalanság uralmának véget vetni törekvő szándék, — felforgatás, ha a törvénytől semmi 
áron tágítni nemakarás, — koczkáztató játék: akkor igenis, mi felforgatók, mindent koczkáztatók vagyunk: 
de akkor mi velünk együtt, felforgató nem csak egy párt e hazában, hanem az egész nemzet. (ÍJgy 
van! Helyes!) 

Avvagy létezik-e igaz ember e honban, ki a 12 év óta rajtunk garázdálkodott önkényt s proteusi 
változatú azon kormányzást, mely a rendszert kezelőket csakúgy békétlenítette, mint az alatta nyögőket, 
emezeket, mert szenvedtek, amazokat, mert hatalmuk birtokában perczig sem voltak biztosak — szívből 
nem utálta, s annak megsemmisítésére, ha módjában vala, szívesen nem törekedett volna? 

Én részemről nyíltan bevallom, hogy arra törekedni mindég hazafiúi kötelességnek tartot
tam , de igaz lelkemre mondhatom azt i s , hogy a mi előttem az utolsó 12 év alatt gyakorlott uralkodást 
utálatossá tette, nem annyira az , a mit alatta szenvedtem, — s ki volt e honban hazafi, ki alatta nem 
szenvedett -— mint inkább amaz erőszakos forradalmi jellem , mely annak minden intézkedésein végig vo
nult , mely ma lerontotta azt , a mit tegnap épített s mely előtt semmi kötelék, semmi szokás, intézmény 
vagy jogviszony, lett légyen az bár köznemzeti, polgári vagy vallásbeli, elég szent nem volt, hogy azon 
keresztülkasul ne gázoljon s azt a maga kaptájára ütni ne akarta volna. 

Ez által az egész nyilvános élet — ha ugyan egy gépezet mozgása, bár emberekből áll is a z , 
életnek mondható — minden civilisatori igény mellett oly valóságos középkori barbarismusba sülyedt, hogy 
minden művelt jóra való ember kénytelen volt elvonulni és kerülni épen azon kört, mely egészséges állam
szerkezetben a polgárok legjavából, színéből szokott alakulni. 

Valóban ideje, nagy ideje is volt, hogy ama rendszeresített rendbontás, ama szemfényvesztő ál
lapot megszűnjék, már csak azon humanitási tekintetből i s , mert már-már félteni lehetett a nemzet ifjabb 
ivadékát, nem attól, hogy a Schulhispectorok által rőf számra kiszabott és zsandárok által erőszakolt ferde 
bölcseséget sajátjává tegye, mert arra hála Istennek semmi kdátás nem volt, hanem attól, hogy a vissza
utasított álműveltséggel szellemének természetes művelését is elhanyagolandja, nem levén számára semmi 
tér , melyen kifejtett tehetségeit érvényesíthesse 

Azon jó láttatja azonban még is volt a 12 évi szenvedésnek, hogy megtanultunk igazságosak lenni 
enmagunk s egymás iránt s megtanultuk másodszor, hogy felfordult politikával szemben nincs üdvösebb 
bölcseség a béketűrő várakozás- és kitartásnál. Mert csak időt kell engedni a fonákságnak, hogy következ
ményeit kifejtse , és — maga magát megöli. (Nagy helyeslés.) 

Ebben rejlett a nemzet 12 évi viseletének kulcsa, s ha Európa figyelnie némi részben felénk for
dult , azt valóban nem annyira annak köszönhetjük a mit tettunk, mint inkább annak, mit az erőszakos 
hatalommal szemben nemes resignatioval — nem tettünk. 

A nemtevés az , miben senki bennünket nem gátolhatott, s azért mint legbiztosabb, reánk nézve 
legüdvösebb is volt. 

S most kimondom egyenesen, hogy én a febr. 26-iki pátens után ma sem látok részünkre a 
tényleges hatalommal szemben más politikát biztos sükerrel lehetőnek, mint, jól méltóztassanak figyelni 
(derültség), az annak irányában folytatandó semmit nem tevést mind addig, mig alkotmányunk teljes re
stitutiója szabad tért nem nyit a törvény teljes tökéletes gyakorlatára, jogérvényes cselekvésre. (Helyes!) 

Ezt a multak tapasztalatai, s a jelen helyzetének elfogulatlan megfontolása egyiránt javallják. 
Bécsben évek óta ináról holnapra gazdálkodnak. Minden ember, ki az ügyek élére áll , a jö

vendő nevében emészti fel a jelent és mikor a maga részét kivette, odább áll, utódjára bizván a mestersé
get , hogy új délibáb feltüntetése által a figyelmet a sivár jelentől elvonja, a multat elfelejtesse. (Helyeslés.) 

„Aprés moi ele déluge" vagy magyarul szólva: „a ki hátul maradt, tegye be az ajtót" ez azon 
férfiak jelszava, kik míg az új Ausztriát a papiroson megalkották, a valóságos birodalmat kigázolhatlan 
bajokba, végveszedelembe döntötték. 

Lelkiismeretlenség viszás politikával kapcsolatban, hallatlan megaláztatásokat és szerencsétlen
ségeket hoztak ezen még csak két évtizeddel ez előtt büszke birodalomra. 

Utoljára kénytelenek voltak belátni, hogy a követett politika, ha tovább úgy folytattatik, egye-



XXX. ülés 1861. május 27-kén. 295 

nesen megsemmisüléshez vezet, és felhagytak egyelőre mindennel, csak azon egygyel nem, hogy minket to
vább is akaratunk ellen, az ő módjuk szerint boldogítsanak, azon egyszerű okból, mivel nélkülünk ők 
nem boldogulhatnak. 

Febr. 26-ka után — 12 év óta hatodszor — minden megváltozott, minden más lett Bécsben, 
egyedül az ellenünk követett beolvasztási politika maradt a régi, s ugyanazon emberek, kik tegnap még 
a legridegebb absolutismus nevében parancsoltak, ma mint a rögtönzött Reichsconstitution bajnokai lépnek 
fel ellenünk, és követelik a szabadság nevében, •— nem tudom, mi jogon — ugyanazt, a mit rajtunk 12 
évig az önkény követett el, jure fortioris. 

Ha a tárgy oly komoly nem volna, nevetni lehetne azon, hogy a tegnapról való constitutioná-
listák, mily praeceptori hangon beszélnek alkotmányról oly nemzetnek, melynek nyolcz századon keresztül 
a volt mindene s akkor sem tágított, mikor a többi Európa az absolutismus bálványa előtt oltározott 

Azonban készek ők még is sokban engedni, csak mi is engedjük meg nekik azt a csekélységet, 
hogy vérünkkel, vagyonúnkkal ők rendelkezzenek. 

Ily naiv politikával szemben, mely mellékesen mondva, csak annyiban különbözik az élőbbemtől, 
hogy elébb mások vetették a kötelet nyakunkba, most meg azt kívánják, hogy magunk végezzük magun
kon a nobile officiumot; (ugy van!) valóban kevés okunk van felhagyni azon eljárással, melyet az utolsó 
12 év alatt oly világos sükerrel követtünk, annyival inkább, miután oly hosszú, mint volt, várakozási 
időnk ezentúl bizonyára nem lesz. 

Mi nem törünk senki ellen, mi nem kívánjuk senki vesztét; de ha Bécsben meg nem szűnnek a 
mi vesztünket keresni: e nemzet bizonyosan nem fogja többé idétlen nagylelkűséggel vérét oly érdekek 
szolgálatában ontani, melyek lételét folyvást fenyegetik. 

S vájjon mire számítnak Bécsben ? A német szláv elem mindenik másfelé gravitálva azon álom
kép kedveért, melyet egységes Ausztriának neveznek, soká együtt karöltve haladni nem fog; s ha ama 
szövetség felbomlik, Magyarország, még pedig kibékített Magyarország nélkül, az épület, mely azon szö
vetségre támaszkodott, utána dől. 

Ilyennek látván a helyzetet Bécsben, ismervén a hangulatot hazánkban, és tapasztalván, hogy 
kinek kezébe adta a Gondviselés az ügyek jobbra fordíthatását, azt balvégzet a nemzet ig-azaival annyira 
ellenkező irányba sodorja, hogy maga rúgja el lába alól az alapot, melyen a nemzet képviselői vele törvé
nyesen érintkezhetnének, nekünk véleményem szerint nem marad egyéb teendőnk, mint országvilág előtt 
határozalilag kijelenteni, hogy mi a pragmatica sanctio határozataihoz ugyan szilárdul ragaszkodunk, de 
azon szerződés minket illető pontjaira csak akkor és annyiban érezzük magunkat kötelezve, a mikor és 
mennyiben a másik szerződő fél annak őt illető pontjait is egytől egyig beteljesíti. (Helyeslés.) 

Magyaroi'szág semmi más országtól nem függő önálló királyság volt, e minőségben akar megma
radni ; Magyarországnak meg volt törvényesen meghatározott területe, ezt kívánja tovább is osztatlanul 
bírni; Magyarország 1848-ig bírt önálló törvényhozással, annak szentesített törvényeit csonkitatlan meg 
akarja tartani. 

S midőn maga részére annyi boszút kiáltó tettek után is nem követel egyebet a szoros igazságnál, 
meg azt, hogy hagyják magára: ő viszont mások, különösen a testvérnépek irányában több mint igazsá
gos , — méltányos és a szükségben kisegítő akar lenni. (Helyes!) 

Ha azok, kik a tényleg uralkodó fejedelemhez felírni akarnak, azt kérdik talán tőlem: mi haszna 
mindezeket határozatilag kijelenteni, ha az illetővel nem közöljük? — Hogy feleljen az uralkodó, ha 
mi hozzá nem is szólunk ? Erre feleletem egyszerűen ez: mi nem is szót várunk a tényleg uralkodótól 
— ez a törvényben ott van, s nem szükséges újra elmondani, hanem tetteket, határozatunkat megelőző 
tetteket. (Kitörő nagy helyeslés.) 

Avagy mire való volna törvényre tanítani azt, kinek mint a törvényhozás egyik tényezőjének a 
törvényt ugy is ismernie kell ? (Helyes !) 

Ha tenni akar, jól tudja, mi a teendője; tudhatja azt is, hogy az országnak mi a kívánsága, mert 
ennek más kívánalma nem lehet, mint a mit a törvény rendel. 

Állítsa vissza az 1848-ki törvényeket egész terjedelmükben, nevezze ki a minisztereket, hijja 
meg az ország minden részeit a hongyülésre — szóval, lépjen a törvény terére határozottan, -— és biztos 
lehet, hogy a magyar nemzet képviselői nem fogják utánozni Bécs statusíérfiainak bölcseségét és a kétes 
jövendőért nem fogják feláldozni a bizonyos törvényes jelent. 

Ha a dualismustól irtózik, hatalmában áll attól is megszabadulni, és a határozás pillanatában an
nak is véget vetni. 

Csak kövesse a természet rendjét, hol mindenütt a kisebb testek mozognak a nagyobbak körül. 
Állítsa vissza nagy Corvinus trónusát Budán, és boldogítsa többi tartományait azon szabad alkotmány nyal, 
mely az 1848-ki stádiumában az európai szabadelvek színvonalára lépett; de már nyolcz száz évvel ez 
előtt kimondta: „Omnes homines unius sünt conditionis." (Helyes!) 

Nem szólok tovább az előttünk fekvő nagy kérdéshez, melynek mind törvényes, mind történeti 
7 4 * 
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oldalait előttem már annyian és oly fényes ékesszólással fejtegették, hogy vissza kellene élnem a t. ház tü
relmével, ha gyönge tehetségemmel én is e terekre lépnék. 

Csak annyit mondok még: meglehet, sőt valószínű, hogy minden jó szándékunk porba esik; 
hogv Bécsben a 12-ik órát is elmulasztják; de akkor prófétai lélek nélkiü mondhatjuk, hogy a felírásnak 
sem leendett volna cséppel külön eredménye: mert ha Bécsben a tények logikájára nem hallgattak: vájjon 
hihető-e, hogy a felírás bár jeles logikájára a követett irányt megváltoztassák. 

Én legalább nem hiszem s ennélfogva nem a felírásra, hanem a határozatra szavazok. (Helyes
lés; éljenzések.) 

Hunkár Antal: Tisztelt képviselőház! Magyarország állami életét nagy veszély fenyegeti. 
Az ausztriai ház kormánya alatt történtek ugyan már hajdan is sok törvényellenes és kegyetlen 

merények, de azok még sem voltak annyira veszedelmesek, mert csak az erőszak uralgott, mely az alkot
mányt lényegében annyira nem sértette; — de mit a török uralom sem cselekedett, az most a fődolog t. i. 
hogy Magyarországra német törvény erőszakoltatott. ,-• 

így első Lipót király idejéből még most is fennmaradóit ama szomorú emléke az eperjesi mészár
lásnak , és ezen tisztelt házban is léteznek közöttünk oly nagy érdemű férfiak, kiknek dicső eldődei vagy 
Eperjesen, vagy a pozsonyi piaczon törvénytelen ítélet által elvérzettek és ott hős szívük a hazáért dobog
ni megszűnt. 

II-ik Jósef császár, kit a magyarok hatalma még bölcsőjében tartott meg a trónon, s kik a prag-
matica sanctiora adott szavukat oly hősiesen váltották be, azzal hálálta meg ezen nemes nemzet hűségét, 
hogy Nagy Lajos hatalmas, és Corvin Máty ás király fényes birodalmát Ausztria tartományává igyekezett le-
alacsonyítm, és a magyar nemzetet németté akarta változtatni. 

Mennyi sebet ejtett első Ferencz királyunk az alkotmányon, azt mi élők még igen is éreztük, 
holott első Napóleon 1809-ben , midőn a magyar hadak itthon, és az egész nemesség fegyverben állott — 
a magyar nemzetet két ízben felszólította, hogy itt Rákoson országgyűlést tartva, magának más királyt vá-
laszszon. — Napóleon akkori szavát erőhatalommal is érvényessé tehette volna, és kérdem 3 hajtott-e az or
szág ezen felhívásra ? és tett-e válaszul arra csak legkisebb mozdulatot is ? Nem, —• senki sem; •—• sőt újra 
meg újra fegyverkezett ellene és több következő háborúban, melyek hazánkat épen nem érdekelték, egész 
elszántsággal hadakozott, — csak hogy koronás királyát semmi külhatalom meg ne alázza. 

Azonban ezen most elősorolt három fejedelem megbánva ferde politikáját, nyilván és rögtön vissza
állított mindent a régi törvényes állapotba, I-ső Lipót ugy mint H-ddt József császár, — Ferencz királyunk 
pedig az 1827-ki diaetán megvallotta, hogy törvénytelen tettei az ő atyai szívére kellemetlenül hatottak. De Fe
rencz Jósef császár, ámbátor 1848-ban Magyarország alkotmányát egy tollvonással megsemmisítette és az ausz
triai tartományok constitutióját is eltörölte azt mondván: hogy az Istennek számol, és népeinek ő fog törvényt 
szabni, azaz: más szavakkal azt monda, hogy 32 milliónyi népességében csak egy ember szabad, úgymint ő 
maga a fejedelem, a többi pedig mindnyájan szolgaságra itélvék. Kormánya az országot fegyveres erővel el
árasztotta , s azt egy sírkertté, és ugy a magyar, mint a velünk mindég barátságban élő szomszédnépek vé
rétől párolgó temetővé változtatta; de azon fölül még a magyarra egy német törvényt, egy megemészthetetlen 
törvényt erőszakolt, sőt a magyart még németté is akarta változtatni; — már ebben uraim én semmi logikát 
nem találok (Helyes!) ; •— egy oly ausztriai nyelvet, melyet magok a felső országi németek is alig értenek és 
melyet gyakran leirni is alig lehet, és melyet Adelungban hiában keresünk, minek a magyarra tukmálni, mi
dőn magától is több nyelvet jól beszél; ilyen erőszak tartott vagy tizenegy évig, és midőn a császár észre
vette, hogy ezen improvizálás hatalmát, mint künn ugy benn egészen tönkre juttatta: — akkor jobbját nyújt
ja a magyarnemzetnek, és mintha sem Temesvárott sem Aradon, sem Pesten, Pozsonyban, sem Bécs
ben semmi törvénytelenség sem történt volna, ezeken csak ugy könnyeden átsurranva még azt állítja, hogy a 
mi történt, annak ugy kellett megtörténni, —• félig meddig az alkotmányos ösvényre lépni látszatik; —• de 
megbánását vagyis a törvénytelenségek rögtöni visszavonását, ugy mint azt eldődei tették — semmiben sem 
nyilvánítja, és ennek nyomát seholsem is találom, — és itt eszembe jutnak néhai Kleinman. az itteni refor
mátus templomban mondott szavai: „Sei Mensch, sei Christ, sei ganz was du bist;" mert félszeg rendeletek a 
tökéletességre soha, de igen a legnagyobb bonyodalmakra bizonyosan vezetnek; igy tehát az ily állásban levő 
fejedelemmel a kibékülés ha nehéz is, de azért minthogy most már Ausztria is nyert constitutiót, talán még sem 
lehetetlen. 

Véleményem tehát az, hogy mindenek előtt írjuk meg 0 Felségének, ugy a mint azt nagyon tisztelt 
képviselőtársunk Deák Ferencz úr beadott iratában oly bölcsen földerítette, miszerint Magyarország az 1848-iki 
törvény alapján egészen joggal követeli a restitutiót in integrum, és ezúttal nevezzen O Felsége egy függet
len felelős magyar minisztériumot, mely magát a fejedelemmel érintkezésbe helyezve, őt ferde politikájától az 
igazi constitutionális törvényes térre vezérelje, — de egyúttal meggyőzze őt arról is — hogy: a mit a bécsi 
congressus 1815-ben Európára nézve határozott, azt az idő rohama mint egyoldalú kötést ma már lerontotta; 
példája ennek az egészen szabad és boldog kis Belgium, a szegény kis Görögország, és a csak tegnap király
ságra felemelkedett ifjú Olaszország; és ezek eleven tanúi annak, hogy most Európa politikai terén egy 
egészen uj és más elem kezd uralkodni — ez pedig a népképviselet, és ugy látszik, mintha csak Árpád 
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constitutioját óhajtanák utánozni, mely magában azt foglalja : hogy a fejedelmet, kit népe egész kénvelemmel 
és fénynyel ellát, vérével és pénzével védelmez: csak népe szeretete teszi boldoggá, teszi hatalmassá. 

De a mi még legfontosabb és az ennyire sülyedett ausztriai hatalmon egyedül ssgíthet az, hogy most 
Parisban létez amaz imperátio, mely a népeket a már régen elvesztett, de soha el nem ÓA ü̂lhető jogaik visz-
szakö vetélésére buzdítja; a mely hatalom tehát Napóleon császárral kezet fogva, ezen eszmét minél hamarább 
felkarolja, az leend a boldogabb, az leend az erö'sebb. Adja tehát Ferencz Jósef Magyarhonnak egészen 
vissza azt, a melytől őt 1848-ban megfosztotta, adja vissza Ausztriának azt, melyet tőle elődei 14J8-ban el
vettek, Cseh, Morva, és Sléziának pedig azt, melyet ők 1623-ban a Fehérhegyen elvesztettek: akkor mint 
igazi tekintélyes nagyhatalom Európa mérlegébe Brennus kardját bízvást bele teheti és semmi külhatalom meg 
nem fogja alázni; de mindenek előtt lépjen ki a tripleallianceból, mely a népeknek a mit igért, meg nem tartó, 
és az a szomorú forrása a mai napig történteknek, — és lépjen egy quadruple allianeera — mert: ha Fran-
cziaország, Anglia, Ausztria és Olaszország összetartanak, a világbékét is fenntarthatják, s miután igy a há-
borutóli félelem megszűnik, a minden nemzetek legnagyobb szerencsétlenségét, a hadiseregek fölöttes számát 
leszállitva: kevesebb leend az adó, a hitel helyre áll, és a mi fegyveres, folytonosan emésztő állásunk elmarad, 
és 0 Felsége a béke olajágát tartva kezében, egész csendben kormányozhatja megelégedett és elcsendesült 
népeit! de ezt rögtönözni kellene, mert a keleti kérdés a küszöbön áll, (Halljuk!) és akkor O Felsége — va
lamint Mária Therezia Lengyelország fölosztásánál maga részét, úgymint Galliciát a magyar korona jogával 
követelte vissza: ugy azon tartományokat mint Moldva Oláh, Servia, Bosnia, Eascia és Bulgáriát szinte a 
szent korona jogával viszszakövetelheti, és kereskedésünk a feketetengerig terjedend, melyért már H. József csá
szár a török háborút kezdette. És e szerint lenne csak O Felsége egy uj Ausztria alapitója — de addig: mig 
ezen fennkitűzött térre lépni nem fog, addig kibékülésről, coronátióról szó sem lehet, mert csak ezen az úton 
teendi a szent korona Ferencz Jósef császárt igazi törvényes apostoli királyivá, és a hatalmas magyar nem
zetnek csak ez által adná vissza újból hazáját (Helyeslés; éljenzés.) 

Elnök: (zaj , morgás) Tessék helyet foglalni, halljuk Zsarnay képviselő urat! 
Zsarnay Imre: Tisztelt képviselőház! Hazánk múltját előttem szóló Kazinczy Gábor képviselő 

barátom lelkes szónoklatával festé le; a min én örültem, mert a régi magyar alkotmányozók és törvény
hozók, mivel az ember csak a multat tudhatja, és csak a jelent ismerheti, mindenkor e kettőnek egymással 
összehasonh'tása, megfontolása után intézkedtek , a jövendőt ugy nézték, mint a jelennek bíráját, tudván, 
hogy az ő művökben benn van a csirája az áldásnak vagy átoknak, melyet a későbbi maradék fog arra mon
dani. — Az ő szónoklata oly nagyszerű volt, hogy én nyilatkozatomat hazánk függetlenségének fontos kér
désében nem akarom szóval kezdeni, ugyanazért követvén őseim példáját, kik mikor a szent korona jogai s 
birtokai bárki által megtámadtattak, nem szóval, nem beszédekkel, hanem tettekkel léptek fel, én is tettel 
lépek fel. (Halljuk!) E végből én 1861-ik esztendőben a magyar képviselőháznak tagja, itt ünnepélyesen 
ezennel a legmélyebb hála és tisztelettel meghajlok és leborulok, de nem Ferencz Jósef 0 Felsége a csá
szár előtt, hanem minden volt koronázott királyainknak szelleme, s különösen azon szent Istvánnak isteni 
ihletettsége előtt, kinek ezredik évi augustus 15-kén először tétetett fejére a szent korona, ki akotmányun-
-kat, melyet az Isten a magyarnak e szavakban adott: légy szabad, inkább halj, mint rabszolga légy; le
borulok , de nem a Lajthán túli törvényíró bölcsesége előtt, hanem hazánk mindazon nagy embereinek szel
leme előtt, kik a magyar törvényhozásba tettleg befolytak; leborulok, nem az osztrák absolut hatalom s 
annak őrei előtt, kik között a geheime Polizei, ha másként czélt nem érnek, — a hóhér játsza a főszere
pet; hanem az ébredő nemzetiségek, és azon európai hatalmak előtt, kik a nemzetiségek ügyét, a szabadsá
got pártolják. így vélem valósúlhatónak a remény teljesülését mind a keresztény világnak, mind a Mózes 
követőinek, kiknek hitök különbözők, de sorsuk egy; egyik hiszi hogy eljött, másik várja a Messiást, Igaz, 
született a megváltó: de az ő országa a felebaráti szeretet és szabadság országa, még el nem érkezett, mert 
ez ellen működnek azok, kik a hatalmat birják az emberiség felett. 

Felemelem két kezemet, hálát adva Istennek, hogy a népben a szeretet és ragaszkodás al
kotmányunk s törvényünkhöz nem gyöngült, hanem növekedett a nyomor ideje alatt; az october 20-ki pá
tens sehol sem pártoltatott az országban, itt pedig nem csak e házban, hanem ugy hiszem a főrendeknél 
is anathema alá vettetik. (Ugy van!) 

Hazánk függetlenségének ellenségeiről többek szóltak, de ezeknek sorát némelyek 12 évre mások 
IH, Károly, legtöbbek Ferdinánd korára — ki az osztrák házbóli királyok folyvásti sorát kezdi — viszii; 
pedig ezen ellenségek sora megkezdődött mindjárt első királyunk sz. István korában. (Halljuk!) Igaz, hogy 
mint sok bűnt, ugy ezt is némi homály fedi, de akkoron a nép véleménye, később több történetíróink ugy 
nyilatkoztak, hogy azon orgyilkosok, kik sz. Istvánt éjjel ágyában fekvőt megölni akarták, egy nőnek 
Giziella bajor herczegnőnek sz. István feleségének tudtával tevék e merényletet, melynek czélja volt, 
hogy Endre és Béla magyar herczegek a koronát meg ne nyerhessék , idegen királya legyen a nemzetnek, 
és a mi Péter király alatt tervbe vétetett, Magyarország hűbéres országgá tétessék. — Adja az ég, hogy mi-
képen a hazánk függetlensége ellem első ármány nőkezek által szövetett, s az megbukott, ugy a korunkbeli ár
mány is , mely miatt most bajunk van, bukjék meg s legyen utolsó. 

Tisztelt ház! Mielőtt elleneinkről bővebben szólanék, hazánk múltjának figyelmes átnézete után 
arról győződtem meg, hogy nekünk ez ügyben törvénytelenebb, igaztalanabb 's gyengébb ellenségünk 
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soha sem volt, mint jelenleg; valamint megfordítva ügyünk igazságosabb s biztosabb soha sem volt mint 
most; — a mit igazol leginkább azon körülmény, hogy nekünk 1848 óta nincs bajunk a haza népével, 
mely szabad, nincs bajunk enmagunkkal. A IV. Béla korát, midőn a tatárok jöttek be , és az Ulászló-ét, 
mikor a törökök támadták meg hazánkat, kivéve, alig volt általánosabb egyetértés, mint most, legalább 
bizonyosan országgyűlésünkben ily egyetértés nem volt mint most. (Ugy van!.) Én kerestem a történetben 
hasonló példát. Szerintem ezen országgyűlésünk hasonlít a keresztényeknek első conciliumaikhoz, melyekV 
ben a keletről nyugatról összejött püspökök, 's egyházatyák sokáig 's hevesen vitatkoztak, holott a lényeg
re köztök semmi különbség nem volt, az evangéliumot egyformán fogadták el, a keresztény hitért készek 
voltak martyrok lenni, a küzdelemnek oka csak az volt, mert egyik a másiknál buzgóbb követője akart len
ni Krisztusnak s evangéliumának. 

Nincs bajunk azon társországok lakóival, kiknek képviselői itt meg nem jelenhettek, mert az 
anyaország irányukban méltányos és igazságos lenni kész. (Ugy van!) Ez ügyben a történelemre visszaem
lékezés különös képeket tüntet fel. Hajdanában azon nemzetiségek a magyar korona alatt, melyek a köze
lebbi időkben egymás ellenei voltak; de a birodalomnak más tartományaiban élők is egymás között mint 
testvérek, a legbarátságosabb viszonyban éltek, a mint ezt Beniczky és Mihályi képviselők igen érzéstelve 
adták elő, együtt harczoltak, csontjaik a Kárpát, Tisza, és Duna vidékein együtt porlanak. Igen, de 
tisztelt ház! ezen hajdan egy ügyért küzdő nemzetek csontjai nemcsak hazánkban, hanem más idegen földön 
is együtt fekszenek, igen ott fekszenek a Lajthán, Wiener Neustadt határában, hol 1246-ik évben Frigyes 
herczeg a Babenbergi család utolsó ivadéka, meggyőzetett a magyaroktól, 's a csataterén Frangepán által 
elejtetett. Mely eset az akkori európai országok és nemzetek sorsára rendkivüli befolyással volt. Mert ha ez 
nem történik, Prága a hatalom főhelye marad. Bécs, melyben a hatalom az emberiség nyomorára oly sói
kat tett, egy új dynastia székhelyévé nem emelkedik. Ott fekszenek a magyar csontok a többi nemzeteké
vel Bécs alatt, hol 1273-ik évben, miután a habsburgi családból Budolf herczeg a magyarok királyát részére 
hódította, az által megszakadt a százados egyetértés a magyar és cseh nemzet között; Kun László alatt a magyar 
sereg Ottokár ellen a Habsburg főherczeg-et, már akkor német császárt segítette, mely ütközetben elesik 
Ottokár, s a Habsburg ház Stájer, Karantán és Ausztria állandó urává lesz, és későbbi hatalmának s dicső
ségének alapja megvettetik. Ezek után ki vélte volna akkor, hogy majd 425 év múlva, I. Lipót ugyanazon 
Frangepán család utolsó ivadékát épen ott Wiener Neustadtban le fogja fejeztetni, mely családnak egyik 
elődje a Babenbergiek utolsó ivadékának levágásával, azon osztrák ház jövőjének alapját vetette meg; ki 
hitte volna, hogy 600 év múlva e család, ugyanazon népeket fogja nemzetiségöktől és szabadságuktól meg
fosztani, melyek hajdan vérüket s vagyonukat áldozák érdekeért. 

Tisztelt ház! miután ezen eseményekben szereplőknek a magyarokat említettem, ne vélje, mintha 
nem tudnám, hogy ott Magyarország minden régi nemzetiségei, magyar, horvát, dalmát, szláv, s román, 
együtt küzdöttek. Magyaroknak neveztem, mert a magyar közjog szerint minden a szent korona birtokában 
lakó népfaj, különbség nélkiü nyelvre, magyarnak neveztetett, s mint ilyen bírta a képességet, tagjává lenni 
azon szent koronának, mely „Embléma totius territorii Hungáriáé et jurium majestaticorum ei inhaerentiam.0 

A nyelvtudás ahhoz, hogy valaki magyar legyen, nem köttetett; így a világ bánni részéből jött ember, ha ke
resztény volt, itt lakott, a köz terheket viselte, azonnal magyar lett, — a Venéták és Lengyelekre nézve ki
vételt egyszer tett a törvény, de már az régen eltöröltetett. 

Az első meghasonlás a társországokkal, a vallás, adó és nyelv kérdése miatt történt; de az or
szággyűlési naplók igazolják, hogy a nyelvkérdés feletti viták, akkor a nemzetiségi kérdésekkel ugyanazono
sak nem voltak. A magyarhoni követek a diák nyelv ellen vívtak, melyet a társországiak védelmeztek, s 
megtartani akartak; 1848-ban a bécsi ármány ezt fölhasználva elintette a néppel, hogy a magyarok el akar
ják törölni nemzetiségüket. Ha összejövünk horvát testvéreinkkel, mi barátságosan megmondhatjuk nekik, 
miért védték annyira a diák nyelvet, s nem a mag-ukét, ők viszont megmondhatják nekünk, hogy 20—30 
évvel ez előtt nem tudtuk, hogy a nemzetiségi kérdések korunkban ily fontosakká lesznek. 

Nekünk nincs bajunk az örökös tartományok lakóival, — hogy Ferdinánd és Mátyás alatt a bécsi 
pacificatio, melyért a német, cseh, morva, együtt küzdött velünk, reájok is ki nem terjesztetett, az bííne az 
osztrák kormánynak, de nem a mienk. 

Nekünk nincs bajunk még a katonákkal sem, — ők gyermekeink és rokonaink, a tisztek nem azt 
szégyenlik, hogy Szolferinonál megverettek, — ez Hanibal seregével is megtörtént; — hanem azt, hogy ők 
a szabadságnak nem védelmére, de elnyomására, sőt most már adóbehajtásokra használtatnak. 

A polgári jogokat a nemzet még a zsidókra is politikai hitvallásánál fogva kiterjesztem kész levén, 
már többek még a török iránt is rokonszenvöket nyilvánították. De közvetlenül az uralkodó családdal sincs 
bajunk; — mert ez jól ismeri régi állapotát. 

Köztudomás hogy az Ens folyamnak egyik oldalán fekvő vidék, mely, mivel az akkor már hatal
mas bajor herczegség irányában keletre feküdt, Ostland — Ostreich nevet kapott, Nagy Károly által az 
Avaroktól foglaltatván el, a római birodalomnak hűbéres tartománya volt, — ennek urai mint más véghelye
ken Markgrófoknak neveztettek, később a babenbergi család herczegi, majd mivel rangja a Churfúrstok 
után volt, főherczegi czímmel, de mint hűbéres bírta ezt. Mikor már Magyarország és ennek királyai Európa 
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államai és királyai között főszerepet játszottak, még akkor a habsburgi családnak itt semmije sem volt. Hol-
vetiában volt családi vára, melynek romjai körül Teli Vilmos esetét aSweicziak az ott utazóknak borzalommal 
adják elő, — ez Osztrákherczegség Magyarország királyainak jó viszonya által lett e háznak tulajdona mint 
már említeni, — igy lett Rudolf 1273. Némethon fejedelme. — Albert, első a habsburgi családból, nejét 
Magyarország királyát (mert Zsigmond leánya, Mária Rex — király volt) így nyerte el, véle kapta a ma
gyar koronát, így jutott egyszerre 3 koronához, — melyek közt a magyar korona oly fontos volt előtte, — 
hogy ígéretet tett a nemzetnek a német koronát el nem fogadni, s meg is tartotta igéretét, csak akkor koro
náztatta meg magát német császárnak, mikor a baseli zsinat kívánságára a magyar rendek ebbe bele nyugodtak. 

Ezek történeti igazságok levén, nem lehet a családról föltenni, hogy hazánk ellensége legyen. 
Tisztelt ház! minél nagyobb volt fénye hajdan a magyar koronának, annál hatalmasabbak voltak 

annak ellenségei. Európa legnagyobb királyai, császárai kívánták azt megnyerni, mert királyaink, a két császár s 
az angol és franczia király után elsők voltak rangúkra nézve, csak a régi korban legnagyobb hatalom, a római 
pápa törekedett ellene; volt idő, midőn egyszerre kelet császára Manuel, a nyugotról Ottokár a cseh király 
ostromlotta ezt, de mind ezeknek daczára ugy a római pápa törekvése meghiúsult, midőn Európa csaknem 
minden királyai hűbéresek lettek, a német császárok megkoronáztatván, kénytelenek voltak Romába menni, 
hogy hatalmukkal élhessenek,; a magyar király független volt; egyik európai király sem védte ugy meg or
szága függetlenségét e hierarchia hatalmától, mint Magyarország királyai: Kun László, Zsigmond, Hu-
nyady, Mátyás (Helyeslés), és épen ez világos bizonyság arra, hogy a placetmn és investitura kérdése Ma
gyarországon nem vallásos kérdés; mert akkoron midőn a korona függetlensége a pápai törekvés ellen min
denkor oly hatalmasan védetett eleink által, a protestáns vallásnak nem hazánkban, de egész Európában még 
híre sem volt. Azonban meg kell vallanom, hogy régi és mostani hatalmas ellenei közt lényeges különbség 
van, p. o. a pápai hatalom irányában sok ország elvesztette függetlenségét; de ez az ő boldogságukra rósz 
hatással nem volt; midőn jelenlegi ellenségünk nem csak függetlenségünk, hanem boldogságunk, kifejlődé
sünk ellen is törekszik. (Ugy van!) 

Jelenlegi ellenség-eink már mások által is neveztettek; jellemeztettek; szerintem ezek azon egyéniség-ek, 
kiket udvariak, Hofmannok neve alatt már régebben ott Bécsben, hol működnek egy nevezetes egyházi szónok, 
Abrahamus de sancta Clara, így rajzol le: „mint más embereknek, ugy a Hofmannoknak is adott Isten 
lelket, szívet, két szemet, két fület és egy nyelvet; de azért ők, ha valami hasznos előmozdítást remélnek 
szívtelenek és lelketlenek; ha vélik, hogy ebből reájok egy kis kegyelem káromolhat, minden pevczben va
kok, süketek, némák tudnak lenni; ezek közt voltak eleitől óta többek, kiknek elv, vagy szükségből életsza
bályok : ubi bene, ibi patria — quid milii refert, cui serviam; ezek hálózták be az egyes országokat, kisze
melve azokból az oly férfiakat, kikről gyanították, hogy gonosz terveiket egy vagy más országban meg
akadályozhatnák; mivel az emberek nagy része hiú és önző, a puszta czímeknek, kulcsoknak, sarkantyúk
nak, kisebb nagyobb kereszteknek egész gyárát állították fel, hogy azoknak ajándékozása által a magok 
pártját neveljék, a független lelkű honfiak számát pedig kevesitsék; igy bukott meg egyes tartományoknak 
joga, szabadsága. De a körülmények változtak; — hazánkban már régebben ismertein egy honfit, kinek 
egy német munka, — azért, mert a consiliariusi diplomát el nem fogadta, — e czímet adja: „Der würdige 
Cato unserer Zeití{, egyik grófunk nevetséges;sé tette az excellenciás czímet, másik csak azért fogadta el, 
mert remélette, hogy igy köztök levén, gonosz terveiket gátolhatja; — hála az égnek! — a viszonyok 
változtak; most már egyéb országok s nemzetek jelesbjei is ott hagyák Bécset, udvariak lenni szégyenlenek, 
mert hazájok s nemzetek ügye előttük legszentebb. A főrendek, egyháziak, világiak itt vannak, és nem
csak testtel, mi eddig is megtörtént, hanem lélekkel is , többek közölök, mint apostolai egv üj kornak, nem 
a születési, hanem a népfennségi jognál fogva velünk együtt mint képviselők jelentek meg ez országgyűlésen. 
Naoyrészben ily körülmények idézték azt elő, hogy meggyérülvén az eddigi udvariak sora, — újakról kel
lett gondoskodni, — igy lettek a régiekből a Reichsrathok, és a Reiehsrath, — én "erről azt hiszem, hogy mi 
esztelenül tennénk, ha bele mennénk; — de ha a csehek, s mások bele mennek, nem kárhoztatjuk őket; 
előttem igy áll ez ügy: ha egy ember sötét tömlöczéből az által, ki őt bezárta, — egy kevés világú szobába 
hivatik, s bemegy, nem hibázik, — de az sem hibázik, ki saját házában önszabadságával élvén, a kis 
ablakú tömlő czbe bemenni nem akar. 

En ugyan minden rósz kohóiéinak, végrehajtóinak az emiitett udvariakat tartom; de ha a kormány
zás hibáinak minden okait meg kell említenem, — a felséges uralkodó családnak is meg' van azon hibája 
(Halljuk!), — hogy bár kevés Nagy-Sándor van benne, — nekik is el lehet mondani, mit a Scithák mondot
tak Nagy-Sándornak: Si dii habitum corporis tui, . . . vagy: ha az istenek tested hasonlóra tették volna hódí
tási vágyóddal, — a világban meg nem férnél, — e vonás a család életén keresztül szövődik. 

A bajnak eredeti kútfeje itt van. Az udvari tanácsosok e gyengeséget használva föl, — hogy mikép 
lehetne valamit szerezni, osztani: fejőket abban törik, s tervökkel kedveskednek. Igy állottak elő az örökösö
dési háborúk, igy a törvényeknek, szerződéseknek megszegése. Igaz, más dynasták is szereztek országot, ko
ronát • de a különbség az,-—hogy ezek az országot azután is az ország lakosai tulajdonának— a habsbur
gi uralkodók saját tulajdonuknak, patrimoniumnak tartják, — mind addig meg nem nyugszanak, mig azzá 
nem teszik. Jelenlegi birtokaik között az olasz tartományok elvesztése után, csak a magyar korona birtokai-
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val nem tehették ezt. A társországoknak elszakitását e czélból kívánják, folytatandók a régit. Azért én nem 
a megtörténhető lehetőség s conjecturák, — hanem a múltnak és jelennek megfontolása után állítom, hogy a 
régi kormányzat nem maradhat — in membris et in visceribus kell nagyszerű reformnak lenni. (Ugyvan!) 

A kérdést illetőleg fölírás legyen-e vagy határozat ? helyzetem kellemetlen, ugy a mint terveztetik 
egyiket sem pártolhatom; más alakban mind a kettőt, mert a határozatban látom a magyarnak szilárd, ny:1* és 
önkény hatalmat nem ismerő jellemét — nekem ezzel ellenkezőt tennem lehetetlen; a feliratban tisztelem Deák 
Ferencz képviselő társamnak hazafiságát, mély tudományát, böleseségét, óvatosságát, 0 ez eljárásában hasonlít 
Bethlen Gáborhoz, — ki midőn a koronát neki kínálták, H. Ferdinándot megsemisíthette volna, amazt nem fo
gadta el, ezt nem tette, sőt Colalto H. Ferdinánd király biztosa beszédét, süvegét levéve, fedetlen fővel hallgat
ta ; hatalmas volt, s még is engedelmes; de az indítványozó méltó érdemeinek elismerése mellett e nagyszerű 
munkára nézve két észrevételem van. (Halljuk!) 

Nem tudom okát kigondolni, hogy e nevezetes diplomaticus műben miért említi oly sokszor a prag
matica sanctiót (Halljuk!); — az egész eorp'us jurisban egyetlen articulus sincs, melyben a pragmatica san-
ctio megemlittetnék, és ez nem történetből, hanem a magyar közjog elve szerint történt igy (Fölkiáltások: 
Igaz! ) ; mert a corpus jurisban csak az lett törvényczikk — articulus — mit a rendek a koronás királyivá 
együtt készítettek; a mi nem így készült, arról nem tudott, nem akart tudni az ország soha semmit, s köteV-
ző erővel nem birt; ez állításomat az, hogy az 1741-ki törvény élőbeszédében, mely nem törvény, a pragma
tica sanctio beszövetett, nem czáfolja meg. Maga 0 Felsége az octoberi patentben az 1713. september 19-di-
kén kelt pragmatica sanctiora hivatkozik; az akkor készült, de csak ugy mint most a trónbóli lemondás, csa
ládi körben; itt és ekkor terveztetett a szövetség, mit némelyek házasságnak neveznek Magyarország a meny
asszony és a habsburgi család a vőlegény között; de a valóságos szerződés 1723-ban köttetett meg, (Ugyvan! 
Helyes!) erről már akkor úgy beszéltek: a menyasszony sírt, a vőlegény nevetett, gondolván magában, csak 
összeköttessünk, én leszek a gazda. Azonban az mindegy, akár hogy készült, megköttetett a szerződés, ezt az 
országgyűlésen őseink elfogadták; emlékezzünk Várnára, a magyarnemzet őseinek kötését tisztelte; hitsze
gő soha sem volt. III. Károly király, a mint emlékezem, föl sem mutatta a pragmatica sanctiót a diaetának; 
ha azt felmutatja, — mintán abban az országok mint családi jószágok adatnak elő, mert egy senioratus alapí
tása terveztetett, — leányörökösödés alig fogadtatott volna el; csak ez után, 1724-ik évben, közöltetett Euró
pa hatalmival a pragmatica sanctio; de a mind kelletett volna ennek történnie, az 1723: I. II. t. czikkekről 
aligha értesíttetett a világ; a pragmatica görög szónak tulajdonképeni értelmét magunk sem tudjuk, az ot-
honiak még kevésbé, azért én a pragmatica sanctiót csak egyszer vélem említendőnek, mert a pragmatica 
sanctio unilateralis, de az 1723:1. II. t. ez. bilaterális. Már IV. Béla és a német fejedelem között épen ma-
o'yar korona miatt, épen a bilaterális contractus éilelmezése fölött volt vita, ezt a római pápa döntötte el. Ha 
a felséges uralkodó az eg-ész világ törvénytudói véleményét, mely mellettünk szól, figyelembe nem veszi. 
hódoljon a római pápa ítéletének. 

Másik észrevételem a lemondási okiratról szóló szakra van. Nem az a kérdés, hogy ki vette le a 
magyar király V. Ferdindánd 0 Felségének fejéről a szent koronát, mely fölött a magyar nemzet tudta nél
kül senki sem rendelkezhetett jogosan, ki készítette azon okmányokat; hanem az, hogy bár ki tette azt; az 
ránk nézve semmi kötelező erővel nem bir; én jogilag Mag varország királyát 0 Felsége V. Ferdinánd szemé
lyében tisztelem — ezt elvileg az indítványban is látom; — a különbség az, hogy én az elkövetett hiba hi-
javitását, ha 0 Felsége V. Ferdinánd király csakugyan lemondott, s lemond a trónról, úgy kívánom eszkö
zöltetni, hogy addig míg ez történnék, legyen a nemzet in possessorio, az indítvány szerint az ország extra 
possessorium lesz. Szerintem e miatt zavarok nem állhatnak elő, voltak ilyforma esetek; a meg nem koroná
zott király intézkedéseit megerősítette koronázása után, s tetteit helyben hagyta a diaeta, első tévlépés sok ro-
szat szülhet; emlékezzünk az 1830. diaetára, mikor kérdés volt Ferdinánd czíme felett, hogy Fső vagy V-ik 
legyen-e ? 

Én meggyőződésem szerint a felírást pártolom, de nem Ferencz József, hanem törvényes királyunk 
V. Ferdinánd Ü Felségéhez; de nem oly alakban és modorban, mint az asztalra tett felirás van szerkesztve. 
A magyar nemzet, még ha némi félreértés volt is közte és királya között, törvényesen megkoronázott királyá
hoz mindig legnagyobb tisztelettel és hódolattal szokott szólani; — hogy ezt tegyük épen azon törvény és a 
történethez hü ragaszkodás parancsolja, melyre itt mindenki hivatkozott. (Fölkiáltások: mi nem!) — Uraim, 
engemet egyesek véleményei nem ingatnak meg, én nem áldozom fel meggyőződésemet pártérdekeknek. (Zaj !) 
Ismerem a pártok működését Angol és Franczia honban, •— ott lehetnek pártok, — elbukik egy párt, a haza 
el nem vész; — de ki itt pártokat teremt, megöli a hazát; mindazt, mi 12 év alatt történt, hogy mostani a 
bajunk, e felírásban terjeszteném elő — együtt óhajtásunkkal: mit kívánunk tenni e diaetán. Ha ily értelem
ben a felirás nem pártoltatik -— mivel én is a törvény s alkotinányunldiozi ragaszkodást tartom egyedül véd-
paizsunknak, ha azt, a mi meggyőződésem szerint egyedül törvényes, nem tehetem: azt, a minek törvényességét 
nem látom, kivált mikor haszon sem néz ki belőle, — nem teszem; -—: a határozatot pártolom, de ugy, 
hogy bármi utón és módon közöltessék a tettleges hatalommal; hogy ily rendkívüli helyzetében a hazának — 
miért kell magunkat megkötnünk, hogy csak agy vagy más módot válaszszunk, okát nem találhatom ki; a 
haza oly állapotban van, mit a régi juristák: ,,mpderamen inculpatae tutelaenck neveztek; ilyenkor minden 
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lehető módokat, utakat meg kell próbálnunk, kivált ha több ut választása nem szakadást, hanem, — a mi 
legfontosabb, köztünk és a hazában — egyesülést szül; én tehát —• mint ezt Somsich Pál képviselő barátunk 
tévé — felhívom a házat, fogadtassék el véleményem, vagy ha — a mit én sajnálnék —• V. Ferdinándhoz 
nem pártoltatik a felirat, a mi szerintem a restitutio in integrum és az 184% törvények tettleges életbe lépte
tése lenne — nyugodj mik meg abban, hogy a határozat elfogadtatván, az a tettleges hatalommal közöltes
s é k Hogy politikai jellemem, nyilatkozatom iránya megismertessék: a nagyméltóságú Sokesevics (Halljuk!) 
Hórváthországi bán beigtatási beszédére emlékezve, kívánom, hogy száradjon -el karom, ha régi jogokat ós 
állam-alaptörvényi szerződéseket megsemmisítem akarok, — de száradjon el karja annak is, ki bármi czélból, 
akár egyes embereknek, akár egy nemzetnek legszentebb jogát , hogy szabad s boldog legyen, megsemmisíte
ni törekszik, s működik az ellen, a miért e szavakban: „Jöjjön el a te országod!", minden nap milliók imád
koznak. (Helyeslés; éljenzés.) 

Elnök: A tanácskozást mai nap talán bezárnók: holnap azt folytatni fogjuk. 
Ezzel a mai ülés d. u. 2% órakor feloszlott. 

XXXI. 

ORSZÁGOS CLÉS. 
Május hó 28-án délelőlli 1 0 érakor. 

Elnök: Az ülés megnyittatik. A jegyzőkönyvet Csengeri Imre ilr vezeti; a szólókat pedig azon 
jegyző urak jegyzendik, kik eddig jegyezték. 

Mindenek előtt a tegnapi ülés jegyzőkönyvét fogja meghitelesités végett Révész Imre jegyző 
úr felolvasni. 

Olvastatik a XXX-ik ülés jegyzőkönyve, melyre nézve észrevétel fenn nem forog. 
Elnök: A jegyzőkönyv meghitelesíttetvén, bejelentem a t. háznak az időközben hozzám érkezett 

iratokat. (Halljuk!) 
A Hajdúkerület közönsége mélyen érzett fájdalmát tudatja a t. házzal néhai Palóczy László és 

Teleki László gróf elhunyt hazánkfia halála felett. Fájdalmas részvéttel tudomásul vétetik. 
Szinten azon Hajdúkerület közönsége, a törvénytelen adó erőhatalommali behajtása tárgyában 

a cs. adó-bizottmány feloszlatásának kieszközlése iránt folyamodik a t. házhoz. Ezen folyamodvány annak 
idején a hasonnemü kérvényekkel, az adó-kérdésének tárgyalása alkalmával fog- figyelembe vétetni : 

Győr város közönsége kéri a t. házat, miszerint a pozsonyi vagy sopronyi kerületben felállítandó 
váltó-törvényszék Győr városába tétessék át , úgy szintén a Dunán-táli kerületi tábla székhelyéül Győr tű
zessék ki. Méltóztattak egy kilenczes bizottmányt a törvénykezés rendezése tárgyában kiküldeni; a beadott 
kérvények tehát ezen bizottmányhoz utasítandók. (Helyes!) 

Középszolnok Nagyebed Szilágycsehi választó kerület képviselője Vécsey László úr bemutatja a 
t. háznak megbízó levelét. Az igazoló bizottmánynak lesz kiadandó. 

Horeczky István Nyitra-Szerdahelyi lakos és volt kerületi jegyző panaszt emel a Nyitramegyei 
állandó bizottmány állítólagos önkényes eljárása ellen. A kérvényi bizottmánynak adatik ki. 

Ezek után még van szerencsém a t. háznak jelenteni: hogy Primás ő herczegsége vezérlete alatt 
folyó hó 30-kán tartandó úrnapi ájtatosságra a képviselő-házat a belvárosi plébános és prépost úr tisztelet
tel meghívja. 

Ezek után, — más beadvány nem lévén, folytatandó a napirendre kitűzött tárgy iránti tanács
kozás. Felkérem a jegyző urat méltóztassék a következő szónok urat felszólítani. 

Tolnay Károly; A jelen hongyülés egyike azoknak, melyek nyom nélkül nem merülhetnek el 
az ido mélyébe. Egyike azoknak, melyek által vagy sikert ai*atunk, vagy ha nem, legalább a késő uno
kák tettre hevüljenek, hogy méltó utódainak tartassanak azon ősöknek, kik múlékony jóllétnek, és Ön
kényből eredeti alkotmányoknak a jogot, és törvényt feláldozni hajlandók nem valának. 

Minő cselekvények igényeltetnek ezen czélra, aziránt a nemzeti közvélemény, és országos köz-
Képv. ház napi. 1. k. íja 
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akarat oly hathatósan nyilatkoztak, hogy követek utasitásuk daczára is valaha ugy kötve nem valának, 
mint kötelezve vagyunk mi jelenleg. Minket tehát a haza közjavát érdeklő főelvekre nézve a szó ereje, és 
pillanat hatalma nem vezérelhetnek, az elhatározás órája reánk nézve ütött, mikor a követi állomást 
elfoglaltuk. 

Ennek érzetében, midőn én Pest-belváros követének jeles indítványában ragyogó tükrét látom a 
haza közjavát érdeklő főelveknek, egyúttal azon meggyőződésemet fejezem ki , hogy a ház minden tagja 
azt lényegében és szellemében osztatlanul magáévá teszi, és benne oly okmányra ismer, mely ausztriai csá
szár Ő Felségének okulásul, a mívelt Európának értesítésül és a szigorú történelemnek hagyományul minden 
kétkedés nélkül átbocsáttathatik. — Ha az indítvány pártolásánál, a sors nehéz csapásitól megingatott, de 
meg nem tört magyar nemzet képviselői beszélni kezdenek gyászdolgokat a múltból, ha hallatják a nem
zeti haragnak kitörő szózatát, ki veheti rósz néven? hiszen már oda juttottunk, hogy hullámot hányt 
alattunk a föld, és szégyen és gyalázat miatt reszketni érezők gyászhalmait apáinknak, mert sejtették bu
kásunkat , mert látták, hogy, a miért annyi század folytán híven fáradt a magyar, azt idegen hadak és 
szilaj önkénynek dagálya pusztítják el fájóan. (Helyes!) — Oh volnék bár én is a szavaknak oly lélekadó 
ura, hogy a méltó panasznak kiömlesztésével feledség fátyolát vonhatnám minden keserűre, mit a magyar 
szív éreze, de gyengeségem érzetében inkább kívánom a hullámzó indulatok árját keblembe visszafojtani, 
mintsem unalmas és ismételt előadásokkal a tiszt, ház tagjainak béketürését fárasztani. 

Az indítvány, törvényszerű állapotunknak az 1715: H. és 1723: I , I I , IH. t. ez. alapjain vissza
állítását, és minden sarkalatos, főképen az 1848-iki törvények uj erőre juttatását főfeltételül tűzi ki , melyek 
mellett Magyarhon megnyugtatása eszközölhető. És az indítványnak óriási ereje, fényoldala épen itt rejlik. 
Nem francomaniából eredett theoriai ábrándok, vagy politikai rajongások azok, melyek az indítványt átlen
gik, positiv tételek azok, melyekkel a koronának ugy, mint a nemzetnek jogai egyiránt óvatnak meg. — 
Nemzetek, melyek a szigorú törvényszerű állapothoz! ragaszkodásnak adák jeleit, a rázkodtatás mély hullá
main nem egy könnyen szenvedtek hajótörést. S habár Békésmegye érdemes követe tagadásba vévé is az An
golhon történelméből húzott hasonlatot, még én épen azon korból, melyből ő tagadását merítette t. i. King 
James korából legfényesebb példáit állíthatom fel a törvényhezi szoros ragaszkodásnak. Lord Babington Ma-
caulay, kit az irigy halál az angol történelem legnagyobb hátrányára elég korán ragadott el a vágyó szem 
elől, de kinek Westminsterabbey sötét boltozati alatt emelendő sírkövén a halhatatlanságnak örök füzére fog 
virulni, gyönyörű történelmében lord Charles Seymour jellemét emeli k i , kit a londoniak közönségesen a 
büszke Somerset herczegnek hívtak. Jelesen hja le beszédét, melyet az angol parlament törvénytelen alakí
tása iránt tartott, s idézi szavait, melyek igy hangzanak: „tudjuk átalában, hogy a testactat, és habeas Cor-
pusactat, az elsőt mint a vallás, a másodikat mint a szabadság egyedüli biztosítékait földhöz kivánják sújtani." 
De mielőtt bármi lényeges tárgyalásba bocsátkozik a parlament azt rendes választások által törvényes alakba 
kívánjuk öntetni., és semmi, a király részére teendő pénzmegajánlásokba bocsátkozni nem fogunk." Urak! 
e szavak a jelen magyar parlamentbe is illenek. Míg az ország határai azon vonalokra nem helyeztetnek, 
melyeket azoknak számára a törvények megszabnak, semmi ünnepélyes törvénytárgyalásba nem bocsátkoz
hatunk. Ott, hol az adriai tenger hullámai mossák Fiume kikötőjének partjait, ott, hol Erdély sötétlő bér
ezem túl Moldva rónája kezdődik, ott kell lenni a határoknak; s a népeknek, melyek ezek közt helyezvék; 
itt képviseltetniök, vagy legalább ide meghivatniok, hogy fölserdülvén újra a magyar, és visszanyervén ősi 
erélyét, az őtet illető tágas körben haladhasson, mint szellem szabadon, és útjának a tenger vessen határt. 
Ide illenek Somerset szavai, mik szerint nagyobbszerü dolgokat nem tárgyalhatunk, tehát pénzbeli — vagy 
adóajánlást továbbá koronázást nem vihetünk végbe, míg sarkalatos, főkép az 1848-ki törvényeink uj életre, 
erőre nem juttatnak. Igen, ezen törvényeken a tervezett revisio által lehet alárendelt, és alaki módosításokat, 
változtatásokat végbevinni, de azokat lényegökben, szelleműkben megrendíteni annyit tenne, mint a követ
nek kerületéhez, megyéjéhez és hazájához hűtlennek lenni. (Igazság! ugy van!) A nemzetiségeknek saját 
nemzetiségünkhözi jogos, méltányos viszonyát, ugy a külön hitfelekezeteknek a polgári jogokbani részesí
tését az indítvány szinte megérintvén, mindazokat, miket én törvényhozói kötelességeim érzetében közvetlenül 
teendőknek, és 0 Felsége az ausztriai császár által teljesitendőknek kitüzetni véltem, benne foglaltatnak, s 
alakját is, t. i. a felírást, — törvényes és gyakorlati levén az, — legjobb eszköznek tartom a czél elérésére. 
Vannak, kik sikert hisznek. Léteznek, kik tulpessimisták. Annyi azonban bizonyos miszerint Ausztriának ér
dekében fekszik, hogy 0 Felsége körültekintvén Magyarországban, s nem látván külömben semmi békés jö
vendőt , nem látván semmi lehetséget, mely a birodalmat a végső örvénytől megmentse, a magyarnak mél
tányos és jogos kivánatait teljesedésbe regye. Voltak időszakok Magyarhonban, midőn annyi érdek tolongott 
a honfiak közé, hogy elébb távol estek , utóbb elidegenedtek egymástól. Időszakok, midőn mindenik külön, 
egymástól nem értett nyelven szólt, mindenik különös egymástól utált reményeknek örült, mindenik erős hit
tel ragaszkodott különös meggyőződéséhez, mely neki mintegy vallásává lön. Ilyen időszakok voltak, de 
most a nemzet a sors súlyos csapásai alatt összeforrott, s el kell jőni az időnek, mikor Isten és Európa íté
lőszéke az igaz jog felett megitélendi a siker rég szomjúhozott koronáját, mert a függetlenség hajnalcsil
laga sokkal meszszebb lövellé el már ragyogó fényét, mintsem azt egyes kormányok, melyek magukat a 
felelősség és nyilvánosság elől elvonni óhajtanák, elhomályosítani képesek lennének, mert egy erős nem-
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zet vas akaratát önkény hatalma darab időre megakaszthatja ugyan, tüzét niérsékelheti némileg, de meg' 
nem törheti soha, mert végre egy megcsalt nemzetnek törvényhozását mindenkor, mikor tetszeni fog, 
összealakítani lehető nem lesz. Igenis, az őszi szél által lombjaiktól megfosztott fák a tavaszszal új zöldet 
öltenek újólag, a lealkonyodott nap holnap új sugárokat hint ismét, de egy reményében ma megcsalt nem
zetet holnap új bizalomra gerjeszteni nem rendszeres dolog. — 

Az indítványt lényegében s formájában pártolom. (Éljenzés). 
Bónis Sámuel: Tisztelt ház! Azt mondja a római történetire: a történelem tükör, melyben meg

láthatod a jót , mit kövess, és a roszat, mit kerülnöd kelletik. Soha nemzet, mely múltját könnyen feledé, 
s mely a nagy eseményeket, mik sorsára döntő befolyást gyakoroltak, a szemlélődés üvege alá nem veszi 
s annak fokozatos világánál a tényező okokat ki nem keresve, ezeket Örök tanúságul történelme táblájára 
nem vési: szabad, s igy nagy és boldog nem lehet; mert a múlt által termékenyíttetik meg a jelen, mely 
a jövőnek hordja magvát méhében. Ezen szemlélődésnek igaz,, hogy higgadtnak s óvatosnak kell lenni, de 
fátyolt vetnie a legkisebb dolgokra sem szabad, mert gyakran egy kis eltakart kerék hajtja a gépet, mely 
zúz és lapít, vagy idomít és teremt. 

Engedje meg a ház, hogy én is néhány pillantást vetve a múltra s jelenre, mondhassam meg, 
mit tartok szükségesnek követni jövőnk biztosítására. 

A múlt legrégibb történelemből csak annyit említek föl, hogy e nemzet már őseink kijövetelekor 
szabad alkotmánynak örvendett, s ez alkotmány oly féltett kincse volt, s ennek megőrzését oly eminens 
polgári kötelességének tartotta, miszerint azokat, kik a haza ügyét tárgyaló üléseken meg nem jelentek, 
nemcsak kiváltságuktól megfosztá, hanem szolgákká tette. 

S ezt csak azért hoztam föl, mivel belőle azon vigasztaló következtetést húzom, hogy egy nem
zet, mely — hogy ugy mondjam — alkotmányával összeforrott, ha Isten reá a kisértetek még hosszasabb 
sorát is szánta, elég erővel fog birni annak férfiasan s kitartólag elébe állani. 

A régibb történelem részleteiről nem szólok, csupán némelyekről, mik az osztrák házzali sze
mélyes összeköttetésünk óta történtek. 

I. Ferdinánd alatt, — kinek elválasztatását úgy indokolták, mint megmaradhatásunk exigentiá-
ját, de mely indokolást én nem tartok másnak, mint nagyjaink a trón birhatása fölötti viszálykodásaik po
litikai köpönyegének (Helyes! Úgy van ! ) , — mindjárt megkezdetett a beolvasztási kísérlet. Ezen időben 
a népek a fejedelem s nép közti viszonyt tekintve, nagy részben még azon elvet vallák, hogy a népek van
nak a fejedelemért, s nem a fejedelem a népekért, és hogy ekkor, midőn a népek csak mint hatalom esz
közei tekintettek, a fejedelem hatalma fokozására az eszközöket lehető összhangzásba hozni törekedett, 
nem csodálom. 

A refomiatio elvei, melyek hazánkban is tetemes tért nyertek, lényegesen megváltoztaták az ország-
lás elveit is; —azonban kétlem, hogy Krisztus felebaráti szeretetére alkotott tanainak az országlásban is 
megtestesítése annyi pártolókra talált volna, ha nemzetünk függetlensége szabad vallásgyakorlatunkkal egy
szerre meg nem támadtatott volna; — azonban Isten ugy akarta, hogy ki szereti hazáját, szeresse egyszers
mind vallásos hitét is, s mi természetesebb, minthogy e nemzet, mely függetlenségéért mérlegbe vetette min
denét, midőn vele egyszersmind szabad vallásgyakorlata is megtámadtatott, vére hullásával is oltalmazta azt. 
Ki ne tudná, hány ezerén hullottak el a hóhér pallosa s a háború dühe által eldődeink közöl hazájok s vallá
suk szabadsága oltalmában, és mi csodálatos, egyetlen esetet sem mutat föl a történelem, hogy azokat, kik 
e mozgalmakat vezették, haszon vagy dicsvágy vezérelte volna. (Igaz!) Bethlen Gábor, Bocskay s a Kákó-
czyak harczai nem a hatalom megnyerésének, hanem megtámadott jog'ainak oltalmának harczai voltak (Ugy 
van!); nem egy tehette volna fel közülök e nemzetnek terhes de csillogó koronáját, s ők ezt nem tevék, ők 
kardjaikat hüvelybe dugák, mihelyt az ok, mely azt kihúzni parancsolta, meg-szünt; ők inkább akartak a 
történelem előtt úgy állani, mint nemzetek szabadságáért küzdő hősök, mintsem úgy. mint nagy hódítók; ők 
készek valának az ok megszűntével a törvénynek s a törvényt tisztelő fejedelemnek ismét hü lekötelezettéivé 
lenni, —•"- lök, kik a jog védelmére felállottak, következetesek voltak, midőn mások jogait is tisztelék. 

Sőt tisztelt képviselőház! többet tett e nemzet; megmenté mindenkor azon dynastiát, mely meg
semmisítésére törekedett, mert nem tartá magát jogosítottnak megszegni hitét azért, mivel szerződő féle meg 
nem tartá azt. 

A török háborúkról nem szólok, mivel e téren lehetne felhozni ellenem azt, hogy ezen harczok a 
keresztyénség, s igy a magyar nemzet harczai is valának , szorítkozom tisztán azon hadviselésekre, melyek 
nem nemzetünk, hanem a dynastía ellenei ellen folytattattak. 

Midőn Mária Teréziának trónja ingott, s már már porba dőlt, ki menté meg más mint a magyar? 
azon magyar, melynek szemeiről még le sem száradtak a könyek, melyeket belőlük a Kopp és Karaffa van-
dalismusai csavartak, azon magyar, kinek a delegatum judicium törvénytelen ítélete által elkobzott javaiból 
egynek sem adatott vissza csak egy dénár is; mit kaptunk érte? Mária Teréziának 1743-ban július 13-kán 
gróf Pálffy János nádorhoz irott egy elismerő levelét; — s mi következett ezekre? megkísértetett, hogy mit 
a 16. és 17-ik században erőszak s csel által kivinni nem lehetett, t. i. megsemmisíttetésünket, keresztül vi
tetek az Mária Terézia és József alatt socialis utón, denationalisáló modorban. 

76* 
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Azonban a nemzet ébren volt, Mária Terézia elaltató politikája épen ugy nem ért czélt, mint Jósef 
császár germanisáló törekvése; ezen időkben, azon urak kezei működtek, kiknek politikáját a jelen kormány 
követi; ezen időben épen ugy mint most, nem a fejedelem személyének, hanem tanácsosaik fondorkodásaik-
nak lehet a történteket felróni; kitetszik ez onnan, mert Mária Teréziának szíve volt, mint azt mutatja a 
dicső lengyel nemzet feloszlatásakor berezeg Kaunitzhoz irt levele, mely igy szól: „In dieser Sache, wo nicht 
nnr das offenbare Recht himmelschreiend gegen uns: sondern allé Billigkeit und die gesunde Vernunft gegen 
uns ist, — muss bekennen: dass zeitlebens nicht so beánstigt mich befunden, und mich schon sehen lassen 
schiime. Bedenke der Fürst, was wir aller Welt fúrExempl gebén, wennwir um ein elendes Stück Pohlen, unser 
Éhre und Reputation in die chance schlagen." Mutatják ezt az okirat aláírását, mely 1772-ben történt, kisérő 
ezen szavai: „Place, weil so viele grosse und gelehrte Manner es wollen, wenn ich aber lángst todt bin, wird 
man erfahren, was aus dieser Verletzung an allén, Avas bisher lieilig und gereeht war, hevorgehen wird." 
Kitetszik, mert Jósef császár, ki különben nemcsak mint fejedelem, de mint ember is nagy volt, környe
zete által azon tévútra vezettetvén, hogy a magyar nemzetisége iránt közönbös, mihelyt a nemzet magatar
tásából az ellenkezőről meggyőződött, önmaga húzta vissza törvénytelen rendeleteit, még pedig az első ma
gvar nyelven szerkesztetett leirat által. 

I. Ferencz alatt, ismét magyar vér menté meg a dynastiát, még pedig oly harezban, mely ismét 
nem e nemzet ellen irányzott harcz vala, mint az a nagy hóditó a nemzethez intézett s Hunkár Antal kép
viselő társam által felhozott kiáltványából kitetszik; s mit nyert érte? az 1823-ki törvénytelen kísérleteket. 
V. Ferdinánd alatt végre, — kinek országlását — megvallom — én nem nézem oly rózsaszinü üvegen, 
mint Zsarnay Imre képviselő társam, de kinek országlása még is hasonlított a tavaszi időhöz, melyben 
a zivatart napfény váltja íöl — létre jöttek az 1848-ki törvények. Azon törvények, melyek mellett a jog
egyenlőségre alapított önkormányzatunk alatt, nagy és erős lett volna e nemzet s általa hatalmassá lett volna 
a dynastia. Azonban a reactio fölütötte hydrafejét, megtámadtattak törvényeink; mondatott, hogy V.Fer
dinándnak nem volt joga szentesíteni ezen törvényeket, mondatott, hogy ezen törvények ki voltak erőltetve; 
pedig ki ne tudná, hogy nálunk a törvények kötelező erőre akkor emelkednek, midőn azok fejedelmi szó
val njegszentcsítetnek; a szentesítésre a fejedelem, vagy ön személyében szokott lejönni az országgyűlésre, 
vagy képviselője teljesíti azt, ha már meg lehetne is engedni, hogy egy pár százból álló küldöttség a hatalom 
székhelyén képes volt valamit kierőltetni, ki lesz képes bennünket arról meggyőzni, hogy a dynastia majd
nem minden tagjait Pozsonyba oda erőszakolni képesek valánk, hogy Bécsből közénkbe a sanctióra megje
lenjenek? [Helyes!) 

Fegyverrel támadtatánk meg, s a magyar alkotmánya mellett bátran szembeállt: de hareza, még 
ekkor is csak önvédelem hareza volt. — Követeket küldött Jellachích bánhoz, Auersperghez s berezeg Win-
dischgrátzhez megkísérteni a törvények nyomán az egyezkedést. Mint tiszteltettek küldötteink személyében 
a nemzeti közjogok, kiki tudja: — az egyik börtönre hurczoltatott, a másik kivégeztetett. 

Végre idegen segítséggel győzött a beolvasztás politikája, legyőzetett a magyar, hontalan lett ho
nában , s méltán fölkiálthatott a Trója vesztét kesergő Aeneassal: „Oh terque, quaterque beatos quibus sub 
moenia Budae contigit oppetere." S kérdem, viseltetett-e a más segedelmével győző a legyőzetett iránt legki
sebb lovagiassággal? volt-e a szerencsétlen iránt egy körömnyi pietas szívében? üldözteténk mint vadak; 
legjobbjaink kivágattak, de rosszul fejezem ki magamat, lelövettek mint vadállatok, s felakasztattak mint 
gonosztevők (Ugyvan! Gyalázat!); mások számkivettettek, pedig tudták, kik ezt tették, hogy a magyar 
valamint a hal csak a vízben: ugy ő csak szeretett hazájában élhet meg; szétszakgattattak a legerősebb kö
telékek , melyek egyedül valának képesek a szerencsétlen embernek vigaszt nyújtani, — a családi kötelé
kek ; mások katonai törvényszékek által nem ismert törvények szerint fogságra ítéltettek. Mit szóljak ezen 
szellemileg s testileg sanyarú fogságról, melyből magamnak is nagy rész juta ? nem szólok, mivel ez önsze-
mélyemet is illeti. (Éljen!) 

Nem szólok azon átkos 12 évi kormányzatról sem, mely e nemzetet anarchia ölébe dobta,/s mely
ből hogy kimenekedett, nem a eivilisatorok bölcseségének, hanem ön józan eszének köszönheti. ^Ugy van!) 

Nem szólok arról sem, mint szegényedett cl tizenkét év alatt a monarchia, mint sülyedt le tekin
télye , — ezt nálam avatottabb szónokok már kifejtették. Egyet azonban ezen tizenkét évi kormányzat tettei 
közöl el nem hallgathatok: megkísértetett megbecsteleníttetésünk, kigunyoltatásuuk. A magyarnak néha 
bűne, de mindenkor ereje volt büszkesége, ezt megtörni igyekezni annyit tett, mint a magyar királyt leg
jobb erejétől megfosztani .* — bizony bizony mondom, kik ezt cselekedték, nem jó szolgálatot tettek azok
nak ; mert mi az osztrák császár hatalma, ha ő nem egyszersmind egy erős magyar nemzet királya is ?! Én 
gyermek korom óta kiválólag szerettein a történelmet, kivált a római történelmet, egy azonban benne ne
kem soha nem tetszett, t. i. az, hogy a győző győzelmi menetet tartott, maga után burczolva a legyőzötte
ket. Ámde a római győzők kocsiját voltak kik körülvevék, s időnként a győzőnek fülébe kiálták a mementó 
mórit: ezen más segítségével győző urak is diadalmenetet tartottak s nem volt ki őket rá emlékeztesse, hogy 
ők is halandók! Megkészíttetett ön magunk általi megszégyenítésünk, a hatalom szolgáit díszpolgárokká ne
veztették ki, azokat kik bennünket legyőztek; hasonlóul ahhoz, midőn a cseheket oda kényszeriték, hogy 
processióval járjanak a Fehérhegyre köszönni Istennek, hogy szabadságukat, függetlenségüket s mindent, 
JJU embernek kedves c földön, ott veszitek el. (Ugy van!) 
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Végre a tények logicája szerint bekövetkezett azon bölcs államférfiak tanácsának következménye kik a 
barikádokon a sturmpetítióval kezdek, a gleiche Berechtigunggal folyteták s az absolutismus leggvtilöltebb 
nemével végezek (Ügy van!) ; Ausztria tekintélye leromboltatott, forrásai kiapadtak, nem volt frigyes kívül, 
nem erő mire támaszkodhatott volna benn, s mit tettek ezen bölcs urak ? a helyett, hogy a kibékülést teljes 
mérvben megkísértették volna, ide dobták az October 30-ki diplomát, egy morzsát a kenyérből, mit tőlünk 
elerőszakoltak; a számítás valóban machiavellistikus volt: ha felkapja a nemzet a morzsát, teljesedik mit 300 
évig erőszak- s csellel elémiök nem lehetett, mert önmaga magát olvasztja be, vagy ha — mire hiszein 
szintén számítva volt — idő előtt kitör, iljra legyőzetik; de mert Isten úgy akarta, hogy e nép választott 
népe legyen, mindez nem történt, elfoglalta a kinyílt tért s egy akarattal kimondá, hogy az 1848-ki törvé
nyekből egy talpalatnyit sem enged. 

Ezen törvények alapján gyűlt össze ezen képviselőház, ezen törvényeket vallják magukéinak an
nak minden egyes tagjai. Ezen törvényekre van fektetve az indítvány is, s mint ilyet lényegében, némely 
módosításokkal, melyeket a részletes tárgyalásoknál előadandok, pártolom. 

Mi annak formáját illeti, itt először ez éleiben e pályán nem lehetek egy vélekedésben az indítvá
nyozóval, nem mert: 1-ör. Az abdicatio aetája nincs a maga törvényes formájában, törvényes magyar mi* 
niszter által ellenjegyezve s a ház asztalára letéve; mert 2-or. Ha ezen lemondási okmány törvényes formá
ban törvényes magyar miniszter által ellenjegyezve közöltetett volna is a magyar nemzettel, s ha elismerném 
is, hogy Ferencz Jósef császár törvényes és közvetlen trónutód, —még azon esetben is tudni kívánom 
okát, miért a törvény azon rendeletének, miszerint a trónutód hat hónap alatt magát megkoronáztatni tar
tozik , s mely törvény azt czélozta, nehogy az interregnum alatt ilyen 12 évi kísérletek tétessenek, elég 
nem tétetett; (Nagy helyeslés) de: 3-or. Véleményem szerint, mielőtt a magyar trónutódjához szól, ki kell 
lenni egészítve országgyűlésünknek s helyre kell lenni állítva teljes kiterjedésben elerőszakolt jogainknak s 
törvényeinknek. 

En is szeretem hazámat jobban, mint gyűlölöm elleneit, sőt jobban mint magamat, jobban mint 
családomat; nem vezet engemet sem a multak sérelme által felzaklatott indulat, bátran állok legjobb bará
tom, enlelkiismeretem elé, bátran mondom szemébe, hogy ha akkor, midőn a hóhér kötele nyakam körül 
volt, teljesítettem hazám irányában parancsait; teljesítendem azokat ezután is. (Éljen!) Örömmel feledem 
azokat, mik személyemet illetik; — bár nekem is jutott a keserűség poharából egy adag; — de hol hazám 
sorsa forog kérdésben, — miután egy a római császárságróli lemondást a megyékkel tudató iratnak egyes 
kitételeit, a német civilisator urak már képesek voltak, mint a birodalmi egység melletti érvet felhozni,—> 
óvatos leszek s nem nevezek királynak senkit a Mirásban, mielőtt követelése törvényességéről a maga ut
ján meg nem győzött. 

Egyet bátor vagyok még megjegyezni. E hazában a teljesített polgári kötelességek, Istennek hála, 
respectáltatnak s tekintélyt adnak, annál nagyobb súly nehezedik az ellenvéleményüekre, midőn a tisztelt 
indítványozó, kinek kitűnő érdemeiért első helyet mutatott ki a közvélemény, indítványa, érvéül azt hozza 
föl, hogy azért is fölírást kivan, mivel a süker hiánya esetében a törés vádja, ha az országgyűlés eloszla-
tik, nem a nemzetet fogja illetni. Ámde sükert a fölírok közöl is, kivéve egyetlenegy, senkit sem hallot
tam , hogy remélene; a törés vádja tehát nem minket, de azokat fogja sújtani, kik elerőszakolt jogainkat 
visszaadni nem akarják. En bízva nemzetemnek 12 év alatt tanúsított józan értelmében, bátran megyek a 
jövő elé, — s azt hiszem, hogyha ezen országgyűlés eredmény nélkül szótoszlatik, e ház minden egyes 
tagja apostola lesz elnyomatásunknak mindenfelé, valamerre a magyar nyelv zengedez s meddig e hon ha
tára terjed. En tehát a határozat mellett szavazok. (Zajos éljenzés.) 

Zichy Antal: Tisztelt ház ! Ezen ünnepélyes alkalommal mindnyájan mintegy felhíva levén, hogy 
azt, a mi leginkább szivünkön fekszik, kimondjuk, s az ország összes állapotáról s a jelen helyzetről a 
közvéleményt, részint a mint az tudomásunkra van, híven s leplezetlenül tolmácsoljuk, részint annak némi 
irányt is adjunk: — engedjék meg önök nekem is, hogy némelyeket, tőlem kitelhető rövidséggel előadhas
sak; (Halljuk!) 

Mennyi kárt tett ama minden fogalmat felülhaladó, s elég erős szavakkal nem bélyegezhető szeren
csétlen „rendszer", mely hiú theoreticusok elméjéből születve, vaskaru exequensek által végrehajtva, a des-
potismus legundokabb nemét állandósította meg közöttünk, mignem — benső tartalom hiánya miatt — a kor 
szellemének egy fuvallatára összeroskadott, s mit hagyott hátra egyebet, mind romokat, gyűlöletet, össze-
zavarását minden fogalomnak, s egy egész nemzetnek véghetetlen nyomorát; mindezt fejtegetni nehogy gyó-
gyíthatlan sebeket érintsek, nem akarom; de emlitetlenül hagynom lehetetlen , (Halljuk!) mert a ki ignorálja 
vagy csekélyebbnek veszi a bajt, az annak orvoslója nem lehet. 

El nem mulaszthatom, hogy Tisza tagtársunk kifakadása! ellenében elismerésemet ki ne fejezzem 
azon jeles hazánkfiai iránt, kiknek hazafisága, kitartása s értelmi felsőbbsége a zsarnokság ama bitor-
templomát halomra dönté s ugy szélnek ereszté, hogy ember legyen, a ki annak omladványait újra össze
szedi s azokból egy egészet alkot. (Zaj; Zúgás; Halljuk!) 

Ők, kiket mi korábban sokszor félreismertünk, ki merem mondani. a haza hálájára érdemesek s 
maguknak oly emléket emeltek, mely Horatiusként: 

Képv. ház napi. I. k. • « 
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Monumentum aere perennius 
Regalique situ pyramidum altius ! 
De ha ok a baj főkutforrását bedugták is : s a kezdeményezés dicsőségét előlünk elvették, az utó

bajak még fönnmaradtak. Ezekét enyInteni, megszüntetni, s a romok helyén ujat építeni most már a mi feladatunk., 
Nem adok tehát szót a honfikebel fájdalmának, mert hisz az ilyen fájdalomnak ugy sem lehet elég 

méltó szavakat találni! nem említem a kárt, mit nekünk tettek. „El még nemzetem Istene" kifogjuk nyögni 
idővel azt is, mint annyi mást, mit a sors keze századok alatt reánk mért; mert ki mérné nemzetek életét 
évek szerint, hol nem évtizedek, csak századok határoznak! nem szólok tehát erről. De felpanaszlom, nem, 
az indulat, hanem a higgadt megfontolás, nem a káröröm, hanem a jóakarat hangján azon kárt, mit az osz
trák birodalomnak, - - azon kárt, mit a civilisatio ügyének, — azon kárt, mit az uralkodó dynastiának tet
tek, tehát azon ügynek, melynek zászlaját önhittségök diadalmámorában egy nemzet romjai fölött tűzték ki. 

Részemről soha sem átallottam népszerűtlen eszméket is fejtegetni, s igy most is ki merem mon
dani azon régi s ujabb időben sem változott meggyőződésemet, miszerint én mint magyar ember az osztrák 
birodalom felbomlását egyátalában nem óhajtom. (Zaj; Zúgás; Halljuk l~) 

Én ugy látom, hogy ha mi magyarok a birodalom felbomlásán dolgozunk, akkor a tékozló fiúhoz 
hasonlítunk, ki a reá néző gazdag örökséget még apja életében prédálja el. Előbb utóbb Ausztria be fogja 
látni régi hires hadvezére, s legnagyobb államférfia, a savoyai Eugen jóslatának alaposságát, — s a biro
dalom súlypontját ott fogja keresni, a hol van t. i. Magyarországban, s ha későn nem lesz, keserűen meg 
fogja siratni mind azon balfogásait, melyek által Magyarországot s ez által saját szíverét oktalanul gyengíté. — 
Mi pedig nyugodtan elvárhatjuk a jövőt, mely a miénk! 

Én ugy látom, hogy a világ e pontján, melyen mi lakunk , okvetlen szükséges egy nagvhatalom, 
mely a nyugati civilisatio, s a keleti indolentia, a nagy múltú németség s a nagy jövőjű Slavismus között 
mintegy közvetítő kapósul s mérséklő elemül szolgáljon. — Ezt elnémetesiteni szintolv politikai hiba volna, 
mint eloroszositani vagy tótositani. 

Már hogy ezen, szerintem szükséges, nagyhatalmat Ausztriának hiják-e, vagy Hunniának? ez 
reánk nézve, speeifiee, nagyobb érdekű kérdés, mint Európára. Szerintem Ferencz császár nagy politikai 
hibát követett el, midőn a római szent birodalomnak, —- mely Voltaire szerint se római, se szent nem 
volt, -— összekorhadásakor a szilárd alap nélküli ausztriai császári czfmet vette föl, a helyett, hogy az ezer 
éves, magyar birodalmat, melynek Árpád vére s a nemzeti akarat jogánál fogva alkotmányos királya volt, 
iktatta volna be diplomatice is az őfcet megillető európai nagyhatalmi rangba és állásba. 

De fölfogásom szerint annyi kétségtelenül áll, hogy ha a most létező s oly sok heterogén elemek
ből nem véletlenül, hanem egy magasb végzet következtében, s a helyzet parancsoló kényszerűségénél fogva 
összeállott ausztriai birodalom fólbomlana is, helyébe azonnal, — más név és forma csoportosulás alatt tán, — 
de mindenesetre egy hasonló nagyságú és erejű birodalomnak kellene alakulni. 

Ugy látom továbbá, hogy a históriai jog, mely Ausztria fönállásának alapját képezi, egyúttal azon 
alap, melyen a mi nemzeti lételünk is nyugszik, hogy ezen elv közösségénél fogva mi nekünk barátokká kel
lett volna válnunk, nem pedig, mint az osztrák politika következtében történt, ellenségekké, mert, tiszta 
meggyőződésem szerint, mi magyarok a forradalmi elvtől, melyet én a szabadság elvével épen nem tartok 
azonosnak, szinte oly kevés jót várhatunk s remélhetünk mint Ausztria. 

S az, hogy a forradalom most már átalános jellemet vett föl, s Európa újjáalakítása s egész tér
képei megváltoztatásának tervével foglalkozik, fölfogásom szerint, ügyünket inkább hátra, mint előre 
löki. (Zaj.) 

Lengyelország miatt; — mely név minden érző kebelben fájó viszhangot kelt, s mely élő halottnak 
föltámadását lehetetlen nem óhajtanunk (Helyes), — a szerencsétlen élve eltemetett Lenyelország miatt — 
mely e küzdelemben első szövetségesünk, —gyanakodóvá, sőt ellenségünkké teszi az oroszt; a dunai tar
tományok végett a még meg nem halt törököt i s , s a Horvátországban mutatkozó déli szláv mozgalmakkal 
egyesülten, földarabolja hazánk territóriumát s politikánkat európaivá s szabadelvűvé teszi ugyan, de ma-
gyaratlanná is. 

Én a régi magyar iskola növendéke vagyok, melynek előharczosait, néhány jeleseit most is so
raink közt s vezéreink gyanánt tisztelhetjük, s ők a régi oppositio korszakában, minden alkalommal fennhan
gon tiltkoztak azon insinnatio ellen, mintha ők Ausztriától elszakadni akarnának. 

8 hogy e tiltakozások őszinték voltak, azt a történetírás feladata leend minden kétségen fölül emelni. 
Miért van tehát, hogy e nézet, mely akkor axióma gyanánt ismertetett el, napjainkban oly nép

szerűtlenné vált? 
Ez ama Schwarzenberg, Bach — rendszer szerencsétlen egyik eredménye, melyért feleljenek a 

világtörténetnek. 
Másik eredménye azon ellenszenv, azon szenvedélyes reactio, melyet minden ellen keltett a 

mi német. 
A nemzet fölvilágosodott része jól tudja, mennyivel tartozik a világ, az emberiség' s különösen 

magyar hazánk is a német műveltségnek, 
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Első szent királyunk alatt a kereszténységet s vele a polgárisodást plántálták át hozzánk, majd a 
reformatiót s a tudományok vele járó újjászületését, végre az irodalmat, az ipart és kereskedést. Mi tudjuk 
s elismérjük ezt. Valamint a német irodalmat az angol és franczia jóval megelőzte, s nemcsak Fridrik ud
varában, hanem még egy Göthe Schiller korszak előtt is csak franczia könyveket olvasni tartott bontonnak, . 
siblytonos erőltetésre, rábeszélésre, hazafiságra való hivatkozásokra, majd a gúny visszataszitó s végre a genie 
hódító fegyvereire volt szükség, miszerint a német nyelv és literatura Németország áldott téréin a Rajnától 
a. Dunáig átalánosan elterjedhessen: szintén azon arányban előztek meg viszont minket a németek. Első mes
tereink, példányaink voltalí, majd zsarnokaink, kiknek suprematiája alól végre mi is ugyanazon szellemi 
fegyverekkel emancipáltuk magunkat, melyekkel ők éltek előttünk az őket megelőzött angolok és francziák 
ellen. S ez igen rendén volt. 

De midőn a németség a lélekölő bureaucratia, a zsandár, a financzőr s minden utált s gyűlölt — 
mert törvénytelen — kormányközleg alakjában lolta fel magát ránk, s azt a nélkül, hogy szellemi felsőbbsé-
gét velünk többé elismertetni képes lett volna; — ekkor mindazon jót, mit valaha velünk tett, letörlé em
lékezetünk táblájáról, s valóban alig hinné az ember, hogy a szelíd, a philosoph, a költői Németország nem
zett ily fiakat, kiket még fölül rá — a civilisatio apostolainak gúnyolt! 

A „német" e fajáról tegnap nagyérdemű barátunk Kazinczy Gábor (Éljen!) utánozhatlan, kétség
beejtő genialitású ecsettel (Halljuk 1) oly képet állíta elénk, hogy kontárkodó retovehirozások által azon csak 
ronthatnék. 

Hogy ezen eljárás bárki ellenszenvét is felkölté, s a nemzettel félrevetteti a jut is , sőt lehetetlennek 
láttatja, hogy bármi jó lehessen, mihelyt német: ez oly természetes, melyen az , a ki az emberi természetet 
ismeri, legkevésbbé sem csodálkozhatik, s melyért ismét azt mondom: ama szerencsétlen kormányrendszer 
koholói és végrehajtői feleljenek majd a nagy Ítélőszék előtt,, melyről oly találóan monda ama nagy német, 
akihaélne, utálattal taszítaná el őket magától, a halhatatlan Schiller: „die Weltgeschichte ist das Wiltgerieht!" 

Végre emlitsem-e a kárt, melyet az uralkodó dynastiának tettek? 
Ezen egész tárgyalás, ezen idegeinket reszkettető fájó indulatvihar, melyet csak mindnyájunk ha

zafi hűsége tart féken, hogy minden perezben ki ne törjék, ez a tikkasztó hangulat, mely közöttünk s az e-
gész országban uralkodik, s mely elmérgesíti úgyszólván a levegőt is , mely csak az imént gr. Teleki László 
ravatala körül is eléggé nyilatkozott, mind ez hangosan beszél; qui habét aures audiendi, audiat! 

S mi hozhatna e fekélyre is írt? 
Hogyha nem a magyar hazafiság érzete, mely nem képes annyira gyűlölni ellenét, mint tudja 

szeretni a hazát: ugy bizonynyal azon szintén magyar, mint alkotmányos elv, miszerint mi mindig el tudjuk 
s el akarjuk választani a fejedelem személyét, melyről 1848-ki alkotmányunk legelső szava is azt mondja, 
hogy: „szent és sérthetetlen", — a kormánytól, mely felett ország, világ színe előtt, ama 6-ik nagyhatalom; 
a közvélemény s ama világitélet: uz utókor előtt eltörjük a pálezát, s utána küldjük egy vérig sanyargatott 
nemzet sorvasztó átokszavát. 

S ezen alapelvnek, — melyet minden alkotmányos nemzet elismer és szentül követ, bár csak pil
lanatnyi mellőzése is az alkotmányos kormányzatot s valódi polgári szabadságot, hozzá merem tenni: a köz 
boldogságot is — nem csak megzavarja, hanem lehetetlenné is teszi; — ezen alapelvet nekünk szem elől 
téveszteni vagy föláldozni még akkor sem szabad, ha más oldalról azt teszik, s ha a fejedelem és kormány 
magukat egymással, szánandó elvakultsággal, azonosítják. 

Ezen elv az, mely egyrészt a népfelségnek a koronában symbolumot ad s az országnak biztosítja 
ama stabilismust, melyre szüksége van, s mely nélkül anyagi és szellemi felvirágzása merőben lehetetlen, 
más részt életbelépteti a többséggel kormányzást, a felelősséget, hatalommá emeli a közvéleményt, s szár
nya alá veszi a haladás, a szabadság életrevaló eszméit. 

S épen az alkotmányosság ezen alphája, ezen kezdő betűje vezet engemet oda, hogy az indítvá
nyozott fehrást, melyet nem csak abban tartok tökéletesnek, a mit elmond, hanem abban is , a mit elhallgat 
vagy csak érint, mind tartalmára mind formájára nézve, pártolom. 

S e szavazatomat legkevésbbé sem gyengíti az, a mit Jókai tagtársunk, — kit nemcsak tisztelek, 
de szeretek is , —• e napokban nagy szépségű szónoklatában ellenvetett, hogy azon fejedelmet, akihez felira
tunk szól, egy idegen, sőt egy nem létező, ország miniszterei veszik körül. — Mert hisz nem ezen urak kezébe 
tesszük mi férfias nyilatkozatunkat; hanem épen azok jogtalan beavatkozása ellen a leghangosabban tilta
kozva , egyenesen Ferencz József 0 Felségéhez, a leendő magyar királyhoz fordulunk (Nagy zaj; zúgás), 
a kit, s bármely fejedelmet, hogy népe óhajtásának teljesítése lealázna, ez eszme oly ujonan felfedezett üstö
kös volna az alkotmányos élet egén, (Zaj; Elnök: Halljuk! Halljuk!) mely jót nem, hanem csak véres pol
gárháborúkat jóslana, de a mely, közelebbről megtekintve, ködként enyészik el, s fényes hüvelyének mag
va nincsen. 

Nem az alázza meg a trónt, ha a nép óhajtását teljesíti; sőt csak ez az egy mód az, mely azt 
megszilárdítja. 

S azok compromittálták a trón tekintélyét, kik a nemzet legszentebb jogait galádul lábbal taposták! 
Lesz-e e lépésnek óhajtott sükere ? azt nem tudom. 

77* 
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Részemről ugy vagyok meggyőződve, hogy a pessimismus több kárt tett az emberiségnek mint
áz optimismus. Ez fölteszi előre a legjobbat; amaz a legrosszabbat, s vajmi sokszor mind a kettő azt, a 
mit feltett, elő is idézi vagy legalább elősegíti. (Zaj; Halljuk!) 

Mert az akarat: — erő. 
A mint szorongó kebellel látom azon csüggedést, azon levert — majdnem kétségbeejtő hangula* 

tot, mely hazánk annyi jelesei kedélyén uralkodni látszik, s őket pessimistákká teszi; úgy nem csekély 
megnyugvásomul szolgált, hogy e háznak, a hazának egyik oszlopa s első ragyogású csillaga Somogy lel
kes fia s büszkesége, Somssich Pál az ellenkező nézetnek volt tolmácsolója s classicus szónoklatában kissé 
derültebb színben láttatá velünk a helyzetet. 

Ha tudjuk mindnyájan, mit akarunk, tehát akarjuk azt komolyan és igazán, ne csak félig med
dig , vagy pro forma. Ellenünk észre fogja venni, ha magunknak sincs bizodalmunk önakaratunk sikeré
ben, s ez esetben, higyjük el, imponálni bizonynyal nem fogunk neki. Viszont a mit nem akarunk, ne is 
tegyük fel mint lehetőt. Ne beszéljünk mindig ügy, de ne is gondolkodjunk úgy, mert hisz politikában a 
gondolat, az irány szó nélkül is elég világosan elárulja magát! — azért mondom, ne is gondolkodjunk úgy, 
mintha tulajdonképen már mindegy volna nekünk. (Zaj, Halljuk!) 

Én a ki modern dogmatikusaink irányában ki merem mondani a nagy Széchenyinktől eltanult 
szót: „taktika" s a Horatiusi „impavidum ferient rninae" jelszót, mintegy monopolizálok ellenében ismételni 
bátorkodom azt, a mit bármely szinezetüek is gyakoralni inkább szeretnek mint mondogatni, hogy t. i. „a 
politika az exigentiák tudománya" s eszerint a mi ma helyes és czélszerü, az holnap képtelenség lehet s vi
szont ; mindamellett én a politikában, mint minden komoly dologban, az őszinteség embere vagyok. 

A mit mondok, azt komolyan mondom és őszintén értem; viszont a mit más mond, komolyan 
kell vennem és őszintének hinnem. 

Embert a szavánál! 
Ha azt mondom, hogy az idegen nemzetiségek jogos viszonyait ki akarom elégíteni, ezzel mind 

azt elfogadtam a mit, hogy ezt tehessem, elfogadnom kell. Ha viszont a horvátok azt mondják, hogy nem 
a reactionak akarnak szolgálni, s hogy nem ellenséges indulat vezérli őket ellenünk, ugy e kijelentést ő-
szintének kell vennünk s föltennünk, hogy a kik azt kimondották, következetesek lesznek, s nem fogják to
vábbi eljárásuk által önmagukat meghazudtolni. 

Akarjuk-e az országgyűlést, melyet jelen csonka alakjában bármely határozat hozatalára illetékte
lennek kell tartanunk, kiegészíteni ? — Akarjuk-e kérdem, komolyan és igazán ? 

Kell tehát a módot is akarnunk, mely e czólra vezet. 
E mód nem lehet más, mint azon „tényleges hatalmat", — ám nevezzük addig így, ha tetszik — 

a melynek hívására a „csonka" országgyűlés összejött, felszólítani, hogy ugy, a mint minket összehívott, — 
vagy hogy egy u j , előttem megvallom, érthetetlen phraseologiával éljek, — hogy a mint mi előlünk az 
„akadályokat elhárította", miszerint itt Pesten, mint országgyűlés összejöhessünk s iüéseket tarthassunk, 
most hát ugyanazt tegye mindazokra nézve is, a kik még nincsenek itt, de a kiknek, hogy határozataink 
érvényesek lehessenek, ha nem is jelen, de meghíva mindenesetre kell lenniök. 

Azt az akadályháritási phrasist, vagy argumentumot értem, ha a megyéről, — de nem értem, 
ha országgyűlésről van szó. E kettő közt igen nagy a különbség. A mi helyhatósági autonómiánk oly per
manens valami, hogy itt joggal lehet mondani, miszerint megszűnvén a tényleges akadály, mely alkotmá 
nyos jogainknak e térem gyakorlatában gátolt, azt azonnal a régi mód szerint folytattuk, azaz: restaurál
tunk, gyűléseztünk mint mindig. Nem igy az országgyűlés. Ez nem permanens, ez össze nem jöhet, csak 
ha összehívják, miként ezt nagyérdemű követtársunk Deák Ferencz kifejté, — hanem ha forradalmi utón. 

De menjünk tovább. 
A „tényleges hatalom" ország, világ előtt ünnepélyesen kijelenti, hogy nem akar többé tényleges, 

hanem akar jogos és alkotmányos lenni. Kijelenti azt nemcsak az oct. 20-ki pátens által, melynek azon 
részét, mely régi alkotmányos alapelvünket Corpus Jurisunkból kivett szavakkal, — miszerint törvényt 
hozni, változtatni, megszüntetni csak országgyűlésen lehet, — újra kimondja, sőt az osztrák örökös tar
tományokra is kiterjeszti, s ez által nemzetünk egy régi óhajtását legalább in thesi teljesiti, nem látom át , 
miért repudiálnók? (Zaj) Oct. 20-ka a Lajthán tűi mindenesetre epoehát képez, mit figyelem nélkül nem 
hagyhatunk. Igaz, hogy a mit kaptak, az árnyéka csak a szabadságnak; igaz, hogy ráillik Aesop mesé
jének ama jelmondata, melyet Tisza képviselőtársunk idézett, de végre egy tökéletlen alkotmány is jobb, 
mint semmi alkotmány. (Nagy zaj, Halljuk!) Am lássák ők, miként boldogulnak vele, miként fejlesztik to
vább azon alapot, melyet Corpus Jurisunk kölcsönze nékiek. De ha mi az oct. 20-ki pátenst alkotmányos 
szempontokból egyáltaljában tudomásul nem veszszük. ignorálhatjuk-e az országgyűlésre meghívó ki
rályi levelet? 

Nem ignorálhatjuk mert nem ignoráltuk. 
Ha valaki azt mondja, hogy ő a tényleges hatalmat nem ismeri el mindaddig, mig az 1848-ki 

törvényczikkek minden §-át nem teljesíti; ha valaki azt mondja, hogy a meghívólevél nélkülözi egy felelőa 
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magyar miniszter ellenjegyzését, ergo érvénytelen; s ha ennélfogva sem választónak be nem irattá magát, 
sem követjelöltnek fel nem lépett: ezt értem és meghajlok ugy jellem szilárdsága, mit logikája előtt. 

De ha valaki túltette magát ama formaságokon, s eljött mint tagja a még csonka országgyűlésnek 
s most, miután itt van, nem akar s nem tud a tényleges hatalommal érintkezésbe jönni, ezt nem értem. 

Az országgyűlés egybehivása, a koronázási eskü- s diplomának legmagasb helyről történt indít
ványozása oly tények, melyek mindegyike az eddig követett absolutísticus rendszernek határozott megtaga
dását s az egyedül üdvre vezető útra, az alkotmányosság, törvényesség útjára lépés szándokának világos, 
tiszta, s szerintem visszavonhatlan kijelentését foglalja magában. 

Czélra vezethet-e, bármi jót eredményezhet-e a megtagadás, és e megtérés őszinteségét kétségbe 
vonni ? titkos indokait kutatni ? 

Hogy van reactio, tudjuk; de hallgat; kényszerítsük további, sőt örökös hallgatásra. Ne segítsük 
elő titkos czéljai kivitelében azon hitnek terjesztése által, hogy a desavouálva csakugyan nincsen, hogy ő 
még lehetséges, hogy ővé, habár csak a legközelebbi jövő, habár csak egy kis tünékeny pünkösdi királyság. 

Ez ajavíthatlan kérlelhetetlen reactio, mely forradalomnak bélyegzi az önfenntartást s lázadóknak a jog 
embereit, mely az idők folyamában nem tanul semmit, nem felejt semmit, mely készebb volt egy véres pol
gárháború iszonyait fölidézni, semmint egy büszke s jogaira féltékeny, de hű és lovagias nemzettel alkudo
zásra lépett volna, mely inkább egy gőgös idegen hatalomnak lábaihoz borulva compromittálta a birodalom 
nagyhatalmi állását, melyet később, a világot bámulatba ejtő s rút háládatlanság által ügyekvék vissza
szerezni , ez a reactio, mely mindnyájunk élénk emlékezetében van, félek e rövid idő alatt is megint annyi 
kárt tehetne nekünk, a mennyit tíz országgyűlés sem bírna helyre hozni. (Halljuk!} 

En tehát azt mondom, t. ház! fogjuk szavánál ezt a „tényleges hatalmat" s vegyük komolyan és 
őszintén a szót, mit az komolyan és őszintén — vagy ha nem is ugy — de intéz hozzánk. 

En tehát a felírást mind alakjára mind formájára nézve pártolom (Helyeslés, éljenzés, pi-
szegés, zaj). 

Madách Imrv: Tisztelt képviselőház! Gibbon a nagy angol történetíró azt mondja: „Ha Alarich 
a ravennai tanácsban jelen lett volna, valószínűleg ugyanazon rendszabályokat javasolja, melyekhez Hono-
rius miniszterei, az ő ellenében valóban nyúltak.a E jelenet ismétlődik mindenütt a világtörténetben, hol 
államok indulnak bomlásnak, mert országokat nem intézményeik jósága, de a közszellem, nem theoriák ra
gyogó volta, de a polgárerény tartja fel, s mint koszorús költőnk mondja: 

„Minden országnak támasza talpköve 
A tiszta erkölcs, mely ha megvesz: 
Róma ledől s rabigába görnyed." (Ugy van!) 

S miket Gibbon a romladozó római birodalomról ír, mind azt szemeinkkel látjuk megújulni a bécsi 
urak tanácsában, mint megdöbbentő jelét az időnek, mert valamint Cincinnatusokat, és Aristideseket, Pe-
rényieket és Csányiakat csak nagyjövőjü nemzet szülhet: ugy Heliogabalusok és Cleandesek, Bmckok és 
Eynattenek csak ott teremhetnek, hol Hamlet szerint valami rothadás van az álladalomban. (Ugy van!) 

E rothadást 12 éven keresztül mindnyájan keserűen érezők; azon 12 év alatt, melyről Tacitussal 
méltán elmondhatjuk: „Magnum profecto dedimus patientiae documentum" de melynek borzadalmait oly re
mekül eesetelték már előttem, hogy halovány színnel hozzá járulni nem akarok, s csak annak vizsgálatába 
bocsátkozom, ha vájjon azon osztrák status férfiakat, kik oly szentségsértő kezekkel merészeltek a történeti 
fejlődés és emberi jog kerekébe belekapni, s kiknek politikáját a süker, a kormánytudomány örökös mérő 
serpenyője régen elitélte; birtak-e legalább eszményképül oly nagy, oly lelkesítő ideát, mely eljárásuk 
mentségéül szolgálhat? 

Ez eszmék egyike, melyek e statusférfiakat vezették, a birodalom egysége volt. Az osztrák dy-
nastia alatt conglomerált heterogén országokból egy homogén államot alkotni, mint az Spanyol-, Franczia-
országban vagy Nagybrittaniában történt, szép és nagy eszme volna, csakhogy 1400 esztendővel késett el, 
és miután du sublime au ridicule il n'y a qu' un pas, valóban e nagynak látszó eszme is nevetségessé vált, 
épen ugy, mint Don Quixot törekvése a lovagkor visszaállításában, mi pedig nem is 14, csak egy félszá
zaddal késett el, mint nevetségessé válnék a keresztes hadak maga idejében magasztos ideájának napjaink
ban felmelegítése. (Ugy van! helyes!) 

Mielőtt még a nemzetek és államok egyéni kifejlődést nyertek, midőn még egy zűr volt az egész, 
akkor az elemek egyesülhettek nagyobb organismusokká; de akkor sem egyes intéző bölcsek szavára, de 
önmaguknak készítve életprineipiumot, a históriát, rejtekben halkan, mint az organizáló természetben min
den és mindég. Ki azonban már meglevő életvidor organismusok közé lép, s azokat akarja összeolvasztani: 
annak gyilkolással kell kezdeni, és romlást, rothadást igen, de életet előidézni soha sem fog. (Helyes!) 

Tudniok kellene azon kivül azon igen tudós doctoroknak, kik mindenhez értenek, azt is , hogy 
külön népcsaládokhoz tartozó nemzetek, még azon organizáló századokban sem olvadtak össze soha, s hogy 
csak két példát említsek fel, mint az amerikai faj soha az európaival nem egyesül, de inkább kivesz, mint 
a vegyest lakó török és görög nem olvad össze; ugy az altáji magyar sem olvadhat össze az indogermán 
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népekkel soha; de uraim, kiveszni sem fog, mert világtörténeti hivatása van, melynek még csak első fel
vonását játszotta el. (Helyes!) 

Ezért tehát az osztrák államférfiak egységes Ausztriájokkal a legenda hit alvójaként tűnnek fel 
nekem, kik nagy későre fölébredve, olyan pénzzel kínálták a világot, melynek már régen nem volt ke
leté, ( ü g y van!) 

Másik vezéreszméjok az osztrák statusférfiaknak az volt, hogy bennünket civilizáljanak, mint 
olyanok, kik hivatvák a civilizátiót keletre terjeszteni. 

Ezen egész kiindulási pont részint vastag ignorantián, részint malitiosus ámításon alapszik. 
{úgy van!) 

A magyar nemzet Szt. István korától kezdve mindég a többi Európa civilizatiójának színvonalán 
sőt sok esetben azon felül is állott, mire hogy a részletezéssel a ház türelmét ne fárasszam, csak néhány 
példát kapok ki. Ott áll a legbabonásabb századokban Kálmán királyunk törvénye a boszorkányok nem lé
téről (Helyes!); ott áll az első keresztes hadak idejében nemzetünk felvilágosodott magatartása. Ott azon 
tény, hogy a feudalismus nálunk soha oly virágzásra nem juthatott, mint az állam egész megsemmisítésé
vel jutott szomszédainknál. Ott van végre mint fényes lap a protestantismus első idejéből vallási türel
münk akkor: midőn Europaszerte az eretnekek máglyái lobogtak. (Közhelyeslés) 

De honnan merített tudományosságunk is uj táplálékokat ? az első időkben, a konstantinápolyi 
bölcsektől, később az Anjouházbeli királyok alatt Olasz és Francziaországból, melyeknek egyetemeit láto-
gatá túlnyomó számmal ifjúságunk, 's csak midőn a korszükséggé vált vallásreformátio szavát épen Né
metországban emelte fel: kezdtük a német tudományt fel keresni, és akkor is kérdem, nem-e épen a mostani 
osztrák államférfiak elődei szellemben és hatalomban voltak azok, kik ez eszmék áldásos hatását a legújabb 
időkig hazánkban mindig gátolni paralelizálni igyekeztek. Litteraturánk újra teremtője végre Kazinczy, nem 
e latin, görög és franczia mintákat honosított, németek helyett? (Helyeslés.) 

Hol keressük tehát a német civilizáló hivatás eredményét keleten? A dunai fejedelemségekben, 
Lengvel-, Oroszországban franczia mivelődés, franczia eszmék virulnak. 

A hozzánk költözött német vendégek nem csak kenyeret és sót, nemcsak örömet és veszélyt, 
de szokásokat, művelődést és hazafiérzetet osztanak velünk. 

Vagy forduljunk másfelé? Amerikába, hol a német a nagy angol nemzet szabad intézményeiért 
szívesen felejti nemzetiségét és szolgasága emlékeit, vagy Afrikába, hol ismét angol missionáriusok hirde
tik kiválólag az igét. 

Hogy terjesztek az utolsó 12 év alatt köztünk a civilizátiót, — az ismét el volt mondva fénves 
szónoklatokban; én csak még azt jegyzem meg, hogy midőn Bach a democratíco-absolut kormány-forma 
feltalálója Rückblikjében civilizatori eredményeit tálalta világ elé, az részint szemtelen elcsavarása volt a 
tényeknek; mint például az, midőn elősorolja mennyi 3—4 osztályú tanintézettel ajándékozá meg hazánkat; 
mert azt elhallgatja, hogy ezeknél sokkal több 6—8 osztályú tanintézetünket töi'űlt el (Igaz! Helyes!) — 
Elhallgatja, hogy míg a mi volt intézeteinkben a birtoktalan tudnivágy ingyen képezheté magát: addig az 
övének súlyos terheit a vagyonos is alig bírja el. (Helyes!) 

Részint pedig oly eredmények felmutatása, melyek korán sem a kormány pártolása által, sőt a 
kormánynak is ellenére, az előretörő nemzeti genius termékenyítő fuvalma alatt keletkeztek, — 's igy IS 
azon kakas nevetséges szerepét játsza, mely kukorikolásának tulajdonitá a hajnal hasadtát (köztetszés; 
taps) Valóban ennyi arrogantia eszembejuttatja a német költő eme szavait: 

„Wo ist des deutschen Vaterland? 
Wo's Pulver einer einst erfand, 
Und heut' noch jeder denkt dabei: 
Dass er der Mitterfinder sei." (Tetszés) 

Mindezeknél azonban még igazibb hévmérője a civilizátiónak a politikai érettség és szabadság, 
s e tekintetben önérzettel kérdhetjük Európa népeit, kérdhetjük szétzilált szerencsétlen szomszédainkat, kik
nek szívből kívánjuk állapotaik javulását: ki állt századról századra elébb mint mi, s ki áll jelenleg is jogban 
és érzelemben erősben nálunk, ha szerencsében s anyagi erőben nem is. (Helyes!) 

Magna chartánk az angolokéval egyidejű; mit a genfi bölcs csak a múlt században elméletként 
bírt fői állítani a „Contract sociale{íról, — az államunk alakulásában már egy ezredév előtt históriai tény 
volt. Mit a vílágrenditő franczia forradalom véres küzdelmek közt birt csak kimondani — a nép felségről, 
az 1790-ben törvényül lett nálunk formulázva, hogy minden majestas a nemzetnél van, s mi törvényben 
kimondatott, azt a gyakorlat életbe lépteté, s már akkor a vegyes ülések igy lőnek szólítva: „Fölséges ha
za.* (Igaz!) t 

S minket, kik ily előzményekkel bírunk, akartak 12 évi sanyargatással, melyben a római íróval 
szólva: „vidimus quod ultimum esset in servítute* mint Izrael népét a babilóniai fogságban rákényszeríteni, 
hogy Isten ujjával irt törvényeinktől elpártolva egy Baalhoz szegődjünk, kinek Istenségét más nem bizonyítja, 
mint telhetlen oltárán füstbemenö vagyona millió szegénynek, s elfolyó vére ember-áldozatoknak. (Helyes!) 

De bár e 12 év alatt cselekvésük korlátot nem ismert, hogy reája illettek szent Bernát szavai 
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„facitis quia potestis, an autem oportebat quaestio est," — végre kisült, hogy non oportebat, (Derültség) 
villámaik, melyeket reánk szórtak, épen ugy nem ártottak, mint egykor a pápa egyházi átka, melyet egy
szerre az Európába törő törökök, az égen feltűnt üstökös és a sáskák ellen kimondott (Derültség). A kísér
let nem sükerült, gyöngébb volt az erőszak mint a szellem. 

Mi a democratico-absolutisticus kormányforma (Derültség) feltalálójának nem sükerült, azt 
Schmerling az absolutistico-democratia feltalálója kisérti meg újra, még pedig az alkotmány zászlói alatt 
mert az alkotmányos eszmék legnagyobb győzelme az, hogy a mai korban ellenük is csak a szabadság szí
ne alatt lehet harczolni. 

Ott állunk tehát ismét, hol 1850-ben álltunk, csak hogy a tér még szégyenletesebb; most ve
lünk , általunk, törvényes úton szándokoltatik a nemzetgyilkolás végbevítetni; mi az erőszaknak nem sü
került ; s még az országot dragonade-ok rémülete járja végig, utolsó filléreinktől fosztogatva, hogy azokkal 
a modenai herczeg hadseregét fizessék (Zajos tetszés); míg nem ismert hatalom bérenczei visznek ijedelmet 
a békés lakokba, mig ugyan azon hatalom tisztviselői felmentetve törvényeink alul, intézkednek fölöttünk, 
(Ugy van!) mig e ház lépcsőin lelépve, elhagytuk egyszersmind a tért, melyen ősi törvényeink respectál-
tatnak (Helyes!) addig mi Magyarország törvényhozótestülete, mint tengeri rabló álzászlója vagyunk a 
külföld elámitására, pellengérre állítva. (Helyes!) 

Azonban hiszem erősen, hogy az eredmény ugyanaz fog lenni; mert nemzetem politikai érettsége 
sokkal nagyobb, hogy sem Ját ne lássa, miként a Bach, és Schmerling rendszer, hogy egy triviális spanyol 
közmondással éljek, —> ugyanazon kutya, csak más nyakravalóval (Zajos derültségi taps!) 

Hiszem, hogy az eredmény ugyanaz fog lenni, ha mi is, mint a római senátus Brennus barbár
jainak betörése alatt, — tógáinkba burkolózva törvényes helyeinken várjuk be mozdulatlanul csapásaikat. 
(Helyes!) 

E törvényes tért látom én mélyen tisztelt Deák Ferencz képviselő úr indítványának legtöbb pont
jában elfoglalva, azért szavazatommal én is hozzájok járulok. 

De épen mivel ily rendkívül kétes állásban vagyunk, legkisebb oly tér feladásától is félek, mire 
a rósz akarat későbbi lépéseknél utalhat. 

Ez óvatosságra példa int a legközelebbi napokból. 
A megyék organizálták magukat, a megyék felírtak, bár jól tudták, hogy egészen törvényes téren 

nem állanak, — csak azért, hogy lehetségessé tegyék az országgyűlést, melyben a nemzet, mint ilyen 
nyilatkozhassak, s nyilatkozhass ék a törvény az alkotmány legszigorúbb megtartása mellett. 

S ime már a megyék felírásait érvekül halljuk felhozni a mellett, hogy irjunk fel mi is; — az első 
engedő lépést halljuk okul felhozni, hogy tegyük meg a másodikat is. (Ugy van!) 

Rajta vagyunk a szoros jogtól való eltérés lejtőjén, melyet csakhamar arra használandnak elle
neink , hogy belőle az egyezkedés harmadik lépésének logicáját következtessék (Helyes!), miről pedig a szó 
valódi értelmét véve, ugy hiszem, e házban senki nem álmodik; mert egyezkedni annyit tesz —, mint kö
veteléséből engedni is akarni, a mi követeléseink pedig épen ugy nem lehetnek engedés tárgyai, minta 
lenni vagy nem lenni, mint az élet és halál. (Helyes!) 

Kerüljük tehát annak látszatát is, a felírás választ, ez viszonválaszt feltételez ; mind ebből a rósz 
akarat — pedig nem jó barátokkal van dolgunk •— egyezkedést magyarázhat ki, s valóban, ki nekem ulti
mátumát beadja, de az előszobában marad, az némi gyanút méltán is költhet fel bennem, hogy még ez 
nem volt utolsó szava. (Helyes !) 

Azért pártolom én Tisza Kálmán, tisztelt képviselő űr módósítványát, s a határosat formáját; 
mert ezt tartom jogaink védelmében óvatos politikának. 

Mondják, hogy minden antecedentia a felirat mellett van; de azon álláshoz, melyen vagyunk, 
még antecedentiát nem hallottam a történetből idézni; s így mindaddig mig azt nem ballom, én sem kere
sek anteeedentiát a határozatra. 

Mondják, hogy a határozat magunkon kivül senkit sem kötelez. S vájjon kit kötelez a jogaiban 
megsértett gyöngének protestátioja, kit az összeroskadó harczos jajkiáltása? ugy e bár senkit, és mégis 
mindenkit, kinek keblében nemes érzés lakik, sőt azt is, ki pirulva érzi, hogy ő e jajkiáltás okozója. (He
lyes! Igaz!) 

S most midőn a szó perezek alatt körüljárja a világot, ne féljünk, hogy süketen hangzik el sza
vunk, ne féljünk, hogy azon hatalom fülébe nem hat, mely okozója, hogy köztünk törvényes kormány 
nincs, mely a vele való közlekedés egyetlen törvényes eszköze lehetne, mely okozója, ha csonka parlia-
ment vagyunk, s igy képtelenek azon kitűnő törvényhozási cselekvény gyakorlatára, hogy felirhassunk. 
(ügy van!) 

S ha e hatalom oly térre kívánna lépni, melyen lehetséges, hogy kezet foghassunk, ne mondja 
senki, hogy azt felírás nélkül nem teheti, ott van törvénykönyvünkben megírva az út, mely e térre vezet. — 
Addig folyamodást írhatunk a hódítónak, kérve kérhetjük: uram! már sok a sanyargatás, a nyomor, me-
iyet reánk küldesz, könnyits terhünkön; de felírást mint nemzet fejedelméhez addig nem küldhetünk. 
^(Helyeslés.) 
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Épen azért tehát, mert tudom, hogy szavunk határozat formájában is végig fogja rezegni a világot, 
hiszem én is , mit igen tisztelt képviselők mondottak, hogy országgyűlésünk nem lesz eredménytelen; mert 
most a jelenben más eredményt nem is várok, mint azt, hogy megértsen a világ, s hiszek lételünk biztos 
voltában a jövőben, mert, e megértett szó a jog, az igazság és haladás szava leend. 

Összecsaphatnak még egyszer fölöttünk a keserűség setét hullámi; de a mi győzelmünk csak idő 
kérdése, a durva ezőszak csak ephemer győzelmet arathat, az eszme fölkél és közvagyonná lesz, melyért 
első kimondói elvérezének. 

Még csak néhány, részint a házban, részint szomszédainknál felmerült eszmére kívánok reflectálni. 
A placetum iránt az előttem mondottak után szólni, halottak elleni küzdés volna, csak azt aka

rom még megjegyezni, hogy a placetum joga soha a magyar catholica egyház függetlensége ellen nem volt 
irányozva, csak egy politikai külhatalom befolyása ellen; —> s valamint hazánk Mátyás király alatt legjobban 
virágzott, ki a placetum jogát vas marokkal tartá fenn: ugy Ulászló alatt a placetum joga megsértetvén, 
tudjuk siralmas következményeit. (Igaz!) 

Igen tisztelt szónokok fényesen bebizonyiták, hogy Ausztria nagy hatalmi volta nem az egysé
ges Ausztria, sőt épen a dualismus feltétele. En errre csak azt jegyzem meg, hogy ha az ellenkezőleg volna 
is, az opportunitas elvét soha érvül el nem fogadhatnók, a nélkül, hogy egyszersmind mindem rablást, 
minden elnyomását a gyengébbnek, ne szentesítsük, hogy vele el ne ismerjük, miként annak, ki saját va
gyonából úr nem lehet, joga van emberfele zsebére. De különben i s , tartozik-e az boldogságunkhoz, hogy 
nagyhatalmasság legyünk? hallottuk-e valaha, hogy egy belga azért megirigyelt volna egy orosz alattva
lót? (Helyes! köztetszés.) 

Yégre azt mondják szomszédaink, hogy mi forradalmi téren állunk. Ha forradalmi téren az áll, 
ki a történeti jogokat lábbal tapodja, ha az áll, ki minden kegyeletet levetkőzve, erőszakosan ültet uj intéz
ményeket elrombolt régiek helyére; ugy a forradalmi téren ők vannak, a conservativ magyar nemzet elle
nében, — s Európa érdeke minket irányokban győzelemre vezetni, nehogy elbirhatlan zaklatások után azon 
térre szorítva, egygyel szaporítsuk azon megyilkolt nemzetek sorát, melyek egyike tavaly megifjulva és 
fenyegetve kelt fel halottaiból; másikának véres kísértete pedig Banquó szellemeként még folyvást rémíti az 
európai diplomatiát. (Közhelyeslés, tetszés, taps, zajos éljenzés.) 

Eötvös Tamás : Tisztelt képviselő ház! Nagyon tisztelt képvilő társunk Deák Ferencz által a ház 
asztalára letett indítványt valamint tartalmára, ugy formájára nézve is pártolom. 

Pártolom tartalmára, mert mindent magában foglal, mit a nemzet jogosan követel. 
Pártolom formájára, mert a képviselőháznak a nemzet óhajtásait, akaratát kell képviselni, a nem

zet hogy óhajtotta magát a tényleg uralkodó hatalommal Ferencz Jósef ausztriai császár O Felségével érint
kezésbe tenni, saját nézetem szerint abból következtetem; mert 20-ik octobertől nem volt a nemzetnek for
róbb , s általánosabb vágya, mint az országgyűlés, —• épen azért, hogy magát érintkezésbe tehetvén a tény
leges hatalommal, jogait attól viszszakivánhassa, e czél elérésére én pedig más módot nem tudok, mint a 
felirást, és ha meg nem volnék győződve a fehrás helyességéről, akkor a határozatot sem pártolnám, mert 
nézetem szerint határozatot csak az hozhat, ki hatalommal bír azt végre is hajtatni, de itt az jelenleg lehet-
len levén, ha, mint mondám, a felirat ki nem elégítne, ugy inkább nyilatkozatra szavaznék, a határozat sem 
levén egyébb, mint nyilatkozat szelídebb név alatt. 

Pártolom még azért is a feliratot, mert mint tisztelt barátunk képviselőtársunk Somsich Pál meg
említette, ő sükert is vár a fölirattól, én is várok, még pedig teljes sükert, azt t. i., hogy minden törvényes 
kivánataink megadatnak, melyek az 1848-ki törvények teljes életbeléptetésén öszpontosúlnak, ha csak a 
bécsi államférfiak az összes Ausztria ábránd eszméitől nem annyira elfogultak, hogy nem látják előre a vészt, 
mi a birodalmat fenyegeti a megtagadás esetére, de ezt a bécsi kormánynak lehetlen nem látni, hiszen egész 
Európa látja, az egész európai sajtó legtekintélyesebb kormányokat, népeket képviselő része hirdeti. B 

Hiszem tehát a sükert, mert a felséges ausztriai ház minisztériumával együtt századokon át nem
csak mindig pártolta a legitimas eszméjét, de valóságos zászlóvivője, s előharczosa volt a legitimitásnak, sok 
példákat lehetne előhozni, de szükségtelen, mert ha csak a legutolsó időből említünk is egy párt, a franczia 
restauratiót, s Carlos harczait Spanyolországban, eléggé meggyőzhetnek ez állításról, lehet-e tehát képzelni, 
ha előre látás van, hogy ezen századokig vallott elvet, mely annyi jó szolgálatot tett, most oly válságos idő
ben, mikor Ausztria nagyobb rázkódtatásnak néz elébe, mint valaha, megtagadja. 

Lehet e képzelni, hogy azon egyetlen legitim kapcsot a pragmatica sanctio Corpus Iurisba ikta
tott 1723-ki törvényeit, melyet 1849-ik mart. 4-én széttépett, ha a magyar nemzet felejtve ennek következ
tében 11 évi súlyos szenvedését, össze akarja csatolni az egyedüh törvényes kapcsot, mely Magyarországot 
sz. István koronájával a fels. ausztriai császár személyéhez csatolja, hogy ezt, mondom, most, ily válságos 
időben ne igyekezzék még szorosabbra fűzni, s midőn egy megbántott, nagy, 15 millióból álló, katonai és 
lovagias szellemű nemzet, — mint e tény is mutatja, — békejobbját nyújtja, el ne fogadja azt, ha csak a 
bécsi államférfiak elfogultságukban nem akarják látni a közel fenyegető vészt akkor, midőn a közel jövőben 
már látható keletről ugy, mint nyugatról a zivatar. Ezek közé, mint ék szorítva, miként állhat meg Ausztria 
elégedetlen népeivel, pedig ha a magyar nemzetnek megadja azt, a mi a nemzeté, — s ez nem sok, ennél 
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a nemzet kevesebbet nem köA^etelhet, t. i. törvényeit,—boldog fejedelem lenne. Kinek leghatalmasabb népe 
oly conservativ, hogy csak ős törvényeit kívánja, s ezt megkapva ki van elégítve, akkor Ausztria a nagy, 
rövid időn bekövetkezendő eseményekre eddig nem bírt sűlylyal fog befolyhatni, mindenkor a mérlegbe vet
heti kardját, ellenkező esetben egy szép bolygó tüz utáni kapkodásért bomlásnak indulhat, a menynyiben, ha 
a legitim kapocs össze nem füzetik, nem marad az ausztriai császár 0 Felsége és Magyarország közt más 
viszony, mint a mi van az elnyomó és elnyomott közt, ez pedig a legyengébb kapocs, mint a legközelebbi 
európai események igazolják, mert a természet törvényénél fogva az elnyomott az elnyomót minden alka
lommal igyekszik lerázni nyakáról. Már pedig uraim lehetlen nem tudni, hogy az utolsó évtizedben az ese
mények váratlanul és villámsebességgel rohantak; ki hihette a keleti háború kezdetén, hogy négy év múlva 
azon olasz nép, mely a római birodalom bxdcása óta apró zsarnokok alatt nyögött, egy nagy összes király
sággá alakúi, egy király alatt? pedig így történt. 

Ki hihette, hogy az akkor még biztosan, és századok óta fényesen uralkodó Bourbonok, különösen 
a nápolyi király, ki oly biztosnak hitte helyzetét, valamint előde, hogy bár Európa csaknem összes diploma-
tiájá intette, — valamint eldődét, — adnák vissza nemzetüknek alkotmányát, elégítsék ki a nemzetet, al
bizottságukban nemcsak nem tették, de készebbek voltak a diplomatiai összeköttetéseket megszüntetni, 
mint a nemzet óhajtását megadni? S ime, pár hónap alatt a nápolyi király Európa paradicsomát a két Szi-
cziliát elvesztette, s most ország, korona, s haza nélkül bolyong, pedig ez így történt! 

Ki hihette, hogy III. Napóleon, akkor még a zsarnok a szó teljes értelmében, eszköz leszen, hogy 
egy hatalmas szabad elveken kormányzott Olaszország alakuljon tőszomszédságában, ime pedig ez így tör
tént. Ezek mind élő tanúságok arra, hogy egy uralkodó csak akkor biztos, ha népei elégedettek, mert akkor 
azok ragaszkodását birja, s ha azt birja, győzhetlen, a história tanúsítja ezt, bizonyosan átlátják a bécsi ál
lamférfiak. 

De ha mind ezen állításaimtól el is térek, Ausztria pénzügye kényszeríti a bécsi kormányt Magyar
ország törvényes lábraállítására, mert azt, hogy az ausztriai pénzügy gyenge lábon áll, egész világ tudja, 
Plener, mikor a pénzügyek kezelését átvette, — ha a lapoknak hinni lehet, •—• azt monda: Ausztria pénz
ügyén csak a népek bizalma s kormányhozi csatlakozása által lehet segítni. De akár monda ezt Plener, akár 
nem, az elv örök igazság, mert ugyan hogy lehessen a külföldnek bizalma oly kormány papírjaihoz, s hogy 
hitelezhessen oly kormánynak, melynek jövedelme, s hadereje nagy részét népei fékentartására kell fordítani. 
De pénzviszonyait azért sem hozhatja Magyarország törvényes lábraállítása nélkül jobb állapotra, mert 
mint több előttem szólók mondák: ha nemzetünk ki lesz elégítve, s törvényes személyes kapcsolatban le
szünk az osztrák császárral, a nemzet, bár törvényesen nem tartoznék, — a birodalom megszilárdítása 
tekintetéből, nem lenne idegen —• figyelembe vévén a külföldi viszonyokat Ausztriához — a terhekben mél
tányos részvéttől, de ezt addig, - föltéve, de meg nem engedve, — ha akarná is ez országgyűlés nem te
hetné. Soknak kell ezt megelőzni, azl848-iki törvények életbeléptetésének, s igy az országgyűlés törvényes 
állásba tételének, az ausztriai császár magyarországi királyivá koronáztatásának, mert csak mint olyan or
szággyűlés , ilyen király beleegyezésével hozhat a nemzetre kötelező törvényt, már pedig csak az öntene bi
zalmat a külföldbe is Ausztria pénzviszonyához, s lehetetlen, hogy ezt a bécsi államférfiak át ne lássák. De ha 
még is ezen szerencsétlenség' léteznék, akkor Ausztria a legelső európai nagyobb eseménynél az örvény 
szélére sodortatnék. 

Mi csak törvényt kívánunk, s a bécsi ellenséges lapok mégis forradalmi tendentiákkal vádolnak, 
ugyanazon lapoknak némelyek által tisztelt szerkesztői, gondolkoztak-e azon valaha, meddig mehet egy 
alkotmányos állam törvényes követelése, a min tál kezdődnek a forradalmi lépések? En azt gondolom, mi 
magyarok sokat gondolkoztunk, mielőtt lépéseinket elhatároztuk, de ők nem gondolkoztak, külömben oly te
kintélyeknek, milyenek a civilizáló hírlapok szerkesztői, lehetetlen lett volna azon meggyőződésre nem jönni, 
hbgy bizony azon nemzet, mely a kormánya által széttépett legitim kapcsot ismét össze akarja kapcsolni, 
csak törvényes koronás királya által szentesített törvényeit kívánja életbe léptetni, s azon esetre maga akarja 
a koronát királya fejére tenni, nem lehet forradalmi téren, de ezen kivánatainkat mulhatlanul meg kell kap
nunk, mert különben a birodalom jelen súlyos helyzetén még akkor sem lehetne segíteni, ha a föllebbi 
okok nem léteznének. Ugyanis ha törvényeink meg nem adatnak, mit tesz a kormány? egy alternatíva áll 
előtte: vagy feloszlatja a jelen képviselőházat, s uj választást rendel, azon reményben, hogy az uj választás
nál többsége lesz, de a ki ezt hinné, az nem ismeri a nemzet hangulatát, még kevésbé mennyire fokozód
nék az ingerültség, ha a képviselőház minden törvényes utat megpróbált a nemzet jogai visszanyerésére, 
még is sükeretlen oszlanék el a gyűlés, — vagy eloszlatja a jelen országgyűlést, s provisoriumot hoz be. 

Ezt megteheti, de akkor mi fog történni? a jelenlegi főispánok nem fognak szolgálhatni proviso-
riumban, a megyei tisztviselők példájokat fogják követni s lemondanak, no, de hagyján, mondja a bécsi 
minisztérium, küldünk cs. biztosokat, s hogy alkotmányos színezet is legyen, azok befolyása alatt fognak 
\Vj megyei tisztikart választatni. Ez meglehet, de mi történik akkor? egy nemzet összeforrt közvéleménye 
ellen ki fog merni hivatalt vállalni, kiben a hazafi érzésnek csak valami árnyéka is van ? bizonyosan senki 
sem! Ezt gyaníthatja a kormány, de szinte tudja tapasztalásból, vannak proletariusok, kiket bizony nem 
lehet hazafi buzgósággal vádolni, ezek fizetésért elvállalnak mindent, de nem olyan fizetésért, milyen 
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a megyei tisztviselők jelenlegi fizetése, mert abból élni nem lehet, ezeknek pedig abból kell élni, tehát oly 
fizetést fog adni a kormány, mint october 20-a előtt, akkor az adrninistratio szintoly költséges lesz, mint 
october 20-ka előtt, s igy a nagy adót, mit a nép már most is alig bir , a kormányzat, s a nép fékezésére 
szükséges katonaság fölemészti, — s mi történik akkor? a miliardok kamatai nem fizettethetnek, s mi ak
kor? a hitel elvész teljesen s mi akkor? állambanquerot, és mi ebből? pénz és hitel nélkül kormányozni nem 
lehetvén, a birodalom feloszlása. Hol egy dynastia s birodalom fennállásáról van szó, ott nem néhány évre, 
de századokra kell előre gondolni, mert más egy birodalmat néhány évre fenntartani, — ezt lehet kellő erő
vel, — de más századokig, ezt csupa erőszakkal nem lehet. " - Í-

Ha ezektől is eltérek — az osztrák birodalom két részből áll, Magyarország és a német-szláv tar
tományokból, de a német-szláv tartományok meghasonlottak, a szlávok épen ugy nem centralisták, mint 
mi, a németek vannak 7—8 millióan, a szlávok 13—14 millióan, de több csoportozatban, Magyarország 
számol 14—'15 milliónyi egy compact testet, s mivel a szláv párt is foederalista, a magyar personalis uniót 
akar, csak a német centralista, s a 8 millió német akar szinte 30 millió más fajt germanisalni, igy 8 millió
hoz kellene szabni magát 30 miihónak, de ez csak ugy lehet, ha a 8 millió oly pénz és katonai erővel fog 
bírni, hogy bizonyos esetlegessségeknél kitartólag imponálhasson a 30 milliónak, — ez lehetetlen, — ezért 
is tehát mulhatlan azon kell a bécsi kormánynak igyekezni, ha a birodalmat századokig fenn akarja^tartani, 
hogy Magyarországot megnyugtassa, akkor mi a "törvényes personalunio mellett oly hatalmassá tesszük az 
osztrák birodalmat, milyen soha sem volt. (Éljen!) -. 

Bánó Miklós: Mélyen tisztelt ház! Az 1849-ki év egy nagyszerű drámát fejezett be. Világosnál 
egy függetlenségért és szabadságért küzdő nemzet lett földre terítve; mellette két hatalmas ellen, mindkettő 
a szív felé irányzott sebekkel, az egyiké halálos, a másiké genyedés következtében lett azzá. Nem maga 
bukott a nemzet, mellé rogyott nyomban Ausztria, s érezvén a halálos tőrt kebelében, dúlt és dühöngött 
mint egy bőszült vad a kiterített ifjú testén; vérpadra ezipelteté ennek legjobbjait csak azért, mert e nemzet 
nem tartá nemességéhez illőnek kegyelemre megadni magát annak, ki e csatában nálánál gyöngébb vala 
s inkább elvérzett. 

De Ausztria segédtársa irányában is méltatlan volt. A katonai interventio által érezvén megalázta
tását , jónak vélte fölhasználni az első alkalmat, függetlensége bebizonyítására; ez alkalom a krimi hadjá
ratnál ajánlkozott. Ausztria elpártolt, a szent alliance fölbomlott. A muszkák katonai főparancsnoka dölyfös 
hangon monda czárjának: Magyarország lábaidnál fekszik. De mi válaszul öntudatosan elmondhatjuk: az 
európai rém, a szent alliance, Világosnál kapta haláldöfését. Világosnál mellénk rogyott Ausztria, s ké
sőbb összerogyott a szent alliance. Az igazságos Nemesis nagyszerűen megboszulta e nemzetgyilkolást. De a 
mindenható kegyelme e halálcsapásért megjutahnazá e nemzetet; mert ez megifjodott s megkettőzött erővel 
támadt föl újra, de a szent alliance aligha fog többé föltámadni, s az ábsolut Ausztria soha. 

Igenis, a 13 évvel ezelőtt e két nagyhatalommal párbajba erőszakolt nemzet újra föltámadt, s 
most Európa láttára Isten és ember szine előtt, követeli törvényes apai örökségét, mely igy hangzik: az 
1848-ki jogos vagyonomat kívánom viszsza, hogy egy formán megoszthassam azt testvéreimmel. E n n e m 
akarok majorátust, én testvéri osztályt kívánok. 

Bevégzett művészi gyakorlottsággal s igazi statusböleseséggel emeli ki e testvéri osztályt is a ház 
elé tett javaslat. A vallás s nemzetiségek egyenjogúsága ez. Csupán azért érintem, hadd lássa a hazának 
minden polgára, hogy e házban e két szent kincset minden képviselő, mint közvagyont, egyformán sürge
ti fölosztani. 

Visszatérek előbbi álláspontomra. Midőn Világosnál földreterittetett, ifjú és tapasztalatlan volt e 
nemzet, s ha voltak botlásai, ezek szíve hevének, vére ingerlékenységének rovandók föl; de e nagy csa
pás meghűté a vért, előtérbe lépteté az észt, s e nemzet most szívét esze által megzabolázva, férfias erővel 
állott újra a sorompókba. 

Ha az 1848--*49-ki esemény a szív forradalma volt, ez pár évvel később, az uj élet lüktetésé
nek beálltával az ész mozgalma lőn. Igenis, mi az ész uralmát fogadók el. A forradalomban megtanultuk a 
támadást, de most megtanultuk a védelmet; egyik kezünkben a törvényes szabadság zászlóját lengetjük, 
másikban az észnek pajzsát tartjuk, ezzel fedve testünket azon csapások ellen, melyeket reánk irányoznak. 

De az 1848—49 után következő évek, bár az «sz uralmát s vezérséget állapiták meg köztünk, 
toít ellenségeink jól jegyezzenek meg, — s bár ez idő után egy nagy vivmánynyal gazdagodánk, hogy t. i. 
ez utolsó évtizedben érettebbek levénk, mint ezelőtt egy század alatt, — s bár ez időszak bizonyos tekintet
ben áldásdús volt, mint áldásdús néha egy halálos betegség, mely egészen reorganisálja a testet: mégis 
visszatekintve e szenvedésekre, melyeket Mállánk, lehetetlen föl nem jajdulnunk, el nem borzadnunk. . 

A Haynau-vérpad mellé a Bach-féle szellemi életet ölő vérpad állíttatott: hogy mit annak vadászai ki nem 
irthattak, azt végezzék be ennek huszárjai. A Bach huszárok szerencsénkre nem magyar huszárok voltak, 
(Derültség) mert ezek még a rósz ügyet is jobban tudták volna védeni, hanem volt összeszedett csőcselék, 
a monarchia hulladéka, a forradalom szemete. És most megkezdetett a szellemi irtogatás. Szétszaggatták 
országunkat, elválaszták tőlünk a Vajdaságot és a testvér horvátokat, letépték szívünkről Erdélyt az iker
hazát , eltépték alkotmányunkat, törvénykönyvünket, kurták nemzetiségünket, s hogy a gyermek elfeledje 
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• a hangot melyet anyjától hallott, behozták iskoláinkba a német nyelvet; s hogy e dicső mivöket megko
ronázzák , behozták ezekbe a jezsuitákat, kikről a históriából tudjuk, hogy ilyforma nemzeti operatióknál a 
legügyesebb assistensek. — Nem czélom e garázdaságokat fejtegetni, gyönyörííen fejték ezt ki többen, rö
viden csak azt mondom: a halál angyala egyformán fojtogatá és ölé mint anyagi ugy szellemi életünket, és 
gazoltak a nemzet testén, mint nem gázolt előttök a török, nem a tatár, de még a német sem. (Ugy 
van! Igaz!) 

És e dúlás után hagytak-e némi emlékeket maguk után? A spanyol mórokat barbároknak tartá 
az európai civilisatio, s olyanoknak Egyptom volt Pharaóit. De a mórok örök emlékül hagyák a művészetet, 
egy Alhambrát; az egyptomi zsarnokok itt hagyák a késő századoknak a pyramisokat. Es ők, Örök emlé
kül itt hagyák az uj épületnek, ama magyar Bastille-nak véres udvarait, az aradi várnak szent sánczait. De 
akaratlanul itt hagyának még egy nagy kincset, és ez az egyetértés; (Helyes!) s mit az ifjú szabadság nem 
vala képes összeforrasztani, azon részeket most összeenyvezé a közfájdalom, köznyomor! Mert az egész 
ország egy siralomházzá lőn. 

A Schwarzenberg-Bach-féle rendszernek tarthatlanságát, főleg az olaszországi csapások után, be 
kellett látnia az uralkodónak, be kellett látnia, hogy ha a státus végbomlását ki akarja kerülni, ezt más 
alapokra kell fektetnie mint a szuronyokra és paragraphusokra; mert a bajonettek csak sebeket ütnek, de 
sebeket nem gyógyítanak (Helyes!) s a német paragraplmsoknak csak negatív pólusok van, csak büntettek, 
csak kötelességeket szabtak a polgárokra, de nem adtak egyszersmind jogokat is, nem adták meg azon jói-
tevő , vonzó, éltető meleget, melyet a fejedelemnek mint napnak bírnia kell, bírnia főként e birodalomban, 
hogy e sok csillagok, az egyes országok, egy systhemába csoportosuljanak körüle. Sokan azt hivék: ez 
uj alap az October 20-ki diplomába tétetett le , s bár a Február 26-ki leirat legalább a szent István korona 
alá tartozó népekre leverőleg hatott, mert ebből Ausztriába való beolvasztási szándokot olvasának k i , — 
még is látván az utálatos zsarnoki Bach rendszemek naponkénti bomlását, azt hivék, hogy a tettleges ha
talom talán mégis az alkotmányosság terére akar visszalépni, a kibékulési politikát követendi, s visszaállítja 
a törvényességet. 

De alig jövénk össze, már is mindünen hallánk és láttuk, mint működik ellenünk a mestersége-
"sen táplált reactionarius szellem; tudtunkra esett a katonai főparancsnok ellenséges és sértő napiparancsa; 
fájdalmasan olvasánk a cseh országgyűlés elnökének ellenünk irányzott szavait, midőn apáink tróntmentő 
mondásával „Moriamur pro rege nostro" a magyarok leigázására izgatott. Most kérdem, lehet-e ezt másnak 

"venni, mint ugyanannyi provocatiónak? 
Vagy midőn a bécsi trónbeszédben egy szóval sem látjuk említve a pragmatica sanctiónak minket 

bíztositó pontjait; de einlítve látjuk a Február 26-ki leiratot, mint reánk octroyrozott alaptörvényt, s em
lítve az egységes és oszthatlan Ausztriát, melyet a császár minden hatalmával összetartani akar; akkor kér
dem lehet-e itt föltenni kibékulési hajlamot? 

Es midőn a legnagyobb részben bureaucratákból Összeállított bécsi Reichsrath válaszföliratában 
semmi egyebet nem olvasunk, mint a trónbeszéd visszhangját, semmit, mint fölséges, dicső Ausztriát, — 
mely dicső szóra, melleslegesen legyen mondva, mi lelkesülni nem tudunk, — (Ugy van!) semmit, mint 
beolvasztási szándékot, és ezt halljuk azon népek képviselőinek szájából, kik ha csakugyan szabadok lesz
nek, főleg nekünk mint úttörőknek köszönhetik alkotmányukat, és most jutalomban azon tüskekoronáért, 
melyet 12 évig megváltó gyanánt értök is viselénk, most a trónbeszéd válaszában azzal felelnek, hogy 
minket beolvasztanak. Akkor kérdem, nem szükség-e, nem kötelesség-e, hogy mi e kesztyüdobás után 
szintén határozott jellemet oltsunk magunkra, s nekik röviden azt válaszoljuk: jöjjetek és próbáljátok ?! 

És ok ezt kimondák azon perczben, midőn százados nyomás után legelőször fejezhetvén ki fájdal
maikat , különben is oly lágy, oly békülékeny szokott lenni a kedély. Uram bocsásd meg tévedéseiket, 
mert nem tudják mit cselekesznek! Mert ha tudnák, nem ásnák a magyarok beolvasztása által önszabadságuk 
sirját, mit már is több szónok oly jelesül mutatott ki. Es ezért még egyszer nyíltan kimondom: e válaszföl
irat nem a Lajthántuli népek hangja, mert a nép mindenütt igazságos, de dignitáriusok és bureaueraták 
hangja. (Ugy van!) 

A válaszfölirat beolvasztásunkat kívánja; de kérdem, mi jogon ? Mig a Lajthántuli országok abso-
lut hatalommal kormányoztattak; addig a magyar országgyűléseket tartott, s intézé dolgait függetlenül, 
Ausztria minden befolyása nélkül; miért ? mert független volt ettől: mi ha nem lett vohia, ugyanazon abso-
lut rendszernek kellett volna itt is léteznie. Ez világosan mutatja, hogy azzal semmi legkisebb reálunk) nem 
köté össze. Es a státusösszeg fönnállott s hatalmas volt. Nem a lenni vagy nem lenniről van itt tehát sző 
Ausztria részéről — midőn a Reichsrathba akarnak erőszakolni, sőt inkább nemzetünk megsemmisítéséről 
eonstitutionális utón, mi 336 évig absolutisticus utón nem sükerült. 

Ha 340 évvel ezelőtt a fölségesen uralkodó habsburgi ház kialszik, s a Lajtkántuliak jőnek király
ainkhoz, hozván koronát —• s ezért viszont ajándékul csak üldözést, csak több mint 300 évi nyomást kap
nak s most mi azt mondanók .• fejedelmünk adott számunkra valami octroyrozott constitutiót, mi ezt meg
osztjuk veletek, de olvadjatok belénk; vájjon elfogadnák-e ezt Ausztria népei? Ugy hiszem nem. — Sokkal 
természetesebb, hogy mi is azt mondjuk: Tartsátok meg az újra festett kremsiri gyermekjátékot, mulassa-
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tok vele, mig újra el nem veszik, mi addig azon tölgyfa erdőnek alkotmányos árnyékában akarunk pihenni, 
melynek magvait apáink egy ezred év előtt, még Etelközről, a Bugh és Szered partjairól hozának magukkal. 
(Helyes! Ügy van!) 

De legfájdalmasabban hatott az, mindőn panaszképen mindennap s mindünnen azon boszantó té
nyeket kell registrámi e háznak, azon panaszos jelentéseket olvasni, hogy mig mi alkotmányos utón azon-ta
nácskozunk, miként fűzhessük össze nemzet és fejedelem közt a bizalom kapcsait; addig ugyanazon hatalom, 
mely nekünk azt monda, hogy velünk kibékülni akar, — legtörvénytelenebbül, legkíméletlenebbül, s valósá
gos keleti önkénynyel durva katonai executiókkal zsarolja népünk minden osztályait, ön családainkat. Kérdem, 
van-e erre példa alkotmányos kormányok életében? Nem valóságos Faustnak ördöge-e ez , mely a bécsi kor
mány által e terembe dobatott, hogy mig mi nagyszerű kérdéseket tárgyalunk: addig e mephisto velünk inger
kedjék , minket gúnyoljon s letereljen azon dicső útról, melyet követni mi magunknak kitüzénk. Azt hivők a 
Mynothaurusok ideje lejárt, de most látjuk, hogy élnek azok, nemcsak a mythosban, — hazájok Ausztria, 
itt élnek e fél ember, fél állat szörnyek, ez absolut alkotmányos országban. 

Igenis, ily körülmélyek közt, főkép a tényleges hatalommal szemben, határozott jellemet kell öL 
ten'dnk; ki kell mondanunk, hogy mi ily körülmények között nem birhatunk annyi lelkierővel, tanácskozása
inkat folytathatni s inkább itt hagyjuk e termeket. Elbirtnk az önkényt, de a metsző gúnyt nem tűrhetjük-
mert ennek sebei még kinzóbbak, mint a legdurvább önkényé. Ki kell mondanunk, hogy a magyar király 
nem lehet az ausztriai császár satellese, a szent István palástja nem lehet a császárság palástjának foltja. (He
lyes !) Ki kell mondanunk, hogy Ausztria mint központ egy emeletes ház, melynek alapja nincsen, — s ki 
homokra épit: kártyavárat épít. S bár egy előttem szóló szónok emlité is Magyarországot mint súlypontot, az 
én véleményem az, hogy nekünk foederatio kell, nem alárendeltség, de ha csakugyan nem állhatna meg egy 
birodalom súlypont nélkül, akkor megegyezem a tisztelt szónokkal, hogy ez csupán Magyarország lehet, mert 
ezredéves alkotmányunknál fogva ez egy gránit alap, melyre pyramidokat lehet épiteni, melyeknek csúcsán 
az európai uj constellatio közepette, ezredekig ragyoghat még szent István koronája, mindig nagyobb fény
ben, nagyobb glóriában. (Vgy van!) 

Méltóságos de határozott nyilatkozatunkkal mondjuk ki azt, mi nemzetünk lovagias jelleméhez illik; 
mondjuk ki egyszerre ultimátumunkat egy határozatban, s csak azért nem fölirásban, mert ez formájánál fog
va lágyabb leven, bele van értve az alkudozási térnek fogalma; alku csak uj törvényeknél lehetséges; de 
meglevő törvények fölött nem alkudhatunk, s csak annak fejére tehetjük mi szent István koronáját, ki azon 
törvényeket megtartja, melyeket a szent István koronával ékített elődök szentesitettek. — Nyilatkozzunk az
ért határozatban s nem fölirásban, mert mi az abdicationális diplománál fogva önhibánk ellenére azon kelle
metlen helyzetbe téteténk, hogy voltaképen nem tudjuk kinek és hova Írhatnánk föl. 

Tegnap egy tagtársunk azt indítványozá, hogy írjunk Prágába, de oda alig Írhatunk, mert mint 
tudjuk, bár nem rendes utón, s nem rendes kellékekkel ellátott módon a lemondás megtörtént, s így a tény
leges hatalom ellen látszanánk demonstrálni akarni, s ezért talán eszélytelenséget követnénk el. 

Bécsbe szinte nem tudom mi utón Írhatnánk föl, miután a magyar csak törvényes királyának 
vagy legfölebb világos koronaörökösének szokott fölírni; olyannak ki az 179% törvények azon szakaszainak 
tesz eleget, melyeket teljesiteni mint koronaörökös tartozik. Tudjuk ugyan, hogy Bécsben honol az ausztriai 
császár, kinek a pragmatica sanctio alapján igényei vannak a magyar koronára: de uralkodásának reánk 
nézve oly nehéz 12 éve alatt, soha jelét nem adá annak, hogy ő a magyar trónörökös, vagy hogy ő magyar 
király akar lenni, pedig ezt uralkodásának első 6 hónapjában kellé vala tudnunk, s mindjárt a lemondásba 
s ezen átruházásba beleegyeznünk. 

Van tehát ausztriai császár, de se magyar király, se törvényes magyar trónörökös nincs; már pe
dig a magyar ember Isten után a magyar királyt tartja legnagyobb urnák, s csak is ennek szokott fölírni; 
már pedig ha az ausztriai császárnak írnánk föl, mi maradna azután a magyar királynak ? 

Jól megkülönböztették ezt már apáink is az 1790-ki országgyűlésen. Még a világos trónörökösnek 
is három izben csak egyszerű leveleket küldenek; s csak midőn törvényesen visszahelyeztetett a statusquo, s 
csak midőn ez visszaállíttatván, nyugodtan tanácskozhattak a koronázási okmány mikénti kiadásáról, csak 
akkor nyilatkoztak föliratilag. De azért sehol sem látjuk nyomát, hogy e levél-forma miatt Leopold sértve 
lett volna; pedig az egész világ tudja menynyivel jogosultabbak vagyunk mi még azon ösvénytől is eltérni, 
melylyel apáink Leopolddal érintkeztek. (Helyeslés.) . • . 

És ne feledjük a fő érveket, ne feledjük, hogy még akkor az 179%: III. t. ez. meg sem vala hoz
va, t. i. a hat hónap alatti koronázási kötelezettség, mely törvényczikk azért hozatott meg, hogy egy Jósef 
császár törvénytelen korszaka többé ne ismételtessék. Ok levélben tevék magukat összeköttetésbe, az 1790 
-ki törvény előtt a törvényes trónörökössel, — s mi fölírjunk a törvény hozatala után, reánk nézve egy 
fönnséges ausztriai főherczeghez, kinek még koronás nagybátyja él, kiről diplomatice nem tudjuk, s hibás for
ma miatt nem szabad tudnunk, hogy a magyar koronáról leköszönt, melyről a nemzet beleegyezése nélkül 
leköszönnie nem is szabad; kinek fönnséges édes atyja él; fölírjunk csak azért, mert a tényleges hatalom, 
talán titkos cselszövény vagy valami titkos házszabályok szerint, jelenleg az ő kezében van. Uraim! az ab-
dicatio maga a pragmatica sanctio legmélyebb sérelme; hiszen ha a családnak magának meg szabad változ-
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tatni az örökösödési fonalat, a nemzet beleegyezése nélkül: akkor lehet «set, hogy minden trónváltozásnál 
megkísértetnék a korlátlan uralkodás, folytattatnék 12-20 évig is, ha sikerülne jó, ha nem, mindig fönnma
radna egy kibúvó ajtócska — a koronázás; lehetne eset, hogy valamint most testvérről testvérre és erről en
nek fijára szállíttatott által a hatalom: jövő alkalommal 5-6 íz mellőztethetnék. S vájjon hova vinne a dolog ? 
okvetlen családi forradalomra, mely magával rántaná a nemzeteket is. Midőn tehát az ily esetek ellen határo
zottan tiltakozunk, s ily eshetőségek ellen magunkat szigorú törvények által akarjuk biztosítani, azt nem csak 
magunk érdekében, de főleg a magas dynastia érdekében teszszük. 

Röviden tehát, ha áll a sanctio pragmatica, nem áll az önkény, nem állhat az erőszakoskodás s 
kell hogy mielébb megszüntessék azon sértő kormányzási rendszer, mely legközelebb is használtatik irányunk
ban. S ha a história leghasonlóbb esetét, Leopold korát a mienkkel vetjük össze, akkor nem tudom íni-
nek választanok e fölirási formát, minekutána akkor levél által érintkeztek. Jelen perczbcn azonban csak föl-
irás, és határozat között lehetvén választanom, én a határozatot pártolom; de ha arról lesz szó, miként közöl
tessék ez a tényleges hatalommal, akkorára föltartom nyilatkozkatási jogomat. (Helyeslés, éljenzés.) 

Elnök: (Halljuk!) Több oldalról azon panaszt hallottam, hogy a lég ma e teremben különösen 
nyomasztó, s kénytelen vagyok bevallani, hogy ezt ón magam is ugy érzem.Rendelés van téve, hogy hol
napi ülésünk alkalmával nagyobb rések nyittassanak fel a felső ablakokon. Ez okból mai napon talán be-
végezhetnők a tanácskozást. (Helyes!). Holnap d. e. 10-órakor az ülést folytatni fogjuk. 

Ezzel a mai ülés d. u. 12% órakor feloszlott. 

xixn. 

RSZÁGOS ÜLÉS 
Május hó 29-én délelőtti 10 órakor. 

Elnök: Az ülés megnyittatik. A mai ülés jegyzőkönyvét Jura György jegyző úr fogja vezetni, 
a szólani kívánókat továbbá is Keglevich és Csengeri jegyző urak jegyzendik fel. Csenged jegyző úr meg-
hitelesités végett felfogja olvasni a tegnapi ülés jegyzőkönyvét. 

Olvastatik a XXXI. ülés jegyzőkönyve, melyre nézve észrevétel nem volt. 
Elnök: A jegyzőkönyv meghitelesitve lévén, bemutatom a t. háznak Hunyad-megye bizottmá

nyának feliratát, mely szerint Teleki László gróf emlékét örökíteni kívánván elhatározta, hogy az elhunyt 
nemes gróf iránti kegyeletből fájdalmas érzéseit jegyzőkönyvileg kifejezze, s ezen jegyzőkönyvnek kivo
natát a t. házzal közli. Tudomásul vétetik. (Helyes!) — Miskolcz városa déli kerületében megválasztott 
képviselő idősebb Szathmáry Királyi Jósef bemutatja megbízó levelét, mely az igazoló bizottmánynak lé
szen kiadandó. Egyébb beadvány nem érkezvén folytatni fogjuk a napi renden levő tanácskozást. 

Vadnay Lajos •' Tisztelt képviselőház! A közelebbi szerencsétlen kormányrendszer változtával oly 
élénken s erélyesen nyilvánult hazai közhangulatból tudjuk, hogy midőn az annyiszor emiitett october 20-ki 
diplomát országszerte közzétették, az nem termetté meg azon gyümölcsöt, melyre felsőbb körökben számí
tottak; a hol — úgy látszik — igen hajlandók voltak magukkal elhitetni azt, hogy tizenkét évi kínos 
szenvedés, és a haza anyagi és szellemi erejének önkényes lenyügözése után, a hevenyében megváltoztatott 
politikai ég eme hulló csillagának hideg fényét is, éltető napsugár gyanánt fogja üdvözölni a magyar. Hit
ték ezt elannyira, hogy az osztrák birodalom képzelt érdekében túlbuzgó tanácsosok, kik ezen alkotmány-
színű hálózatot készítették a magyar nemzet számára, nem számítva a nemzetnek hosszas szenvedések után 
is kitartó szilárd jellemére, előre kimondatták az uralkodó fejedelemmel azt is, hogy ezen alkotmányféle en
gedélyre , a királyi esküt is letenni s magát megkoronáztatni kívánja; s ezt kimondatták akképen, mintha 
csupán egyoldalú, föltétlenül szabados tetszéstől függne a koronázás. — - Hiedelmükben mindazáltal igen 
megcsalatkoztak; mert öröm helyett aggodalom, s avart bizalom helyett gyanú s kétkedés szállotta meg 
minden igaz honfi kebelét, — nem látva s nem tapasztalva azon akarat teljességet, mely biztos reményt 
nyújthatott volna a magyar alkotmány visszaállítására nézve. Jól látta ugyanis mindenki, hogy az említettem 
oklevél tartalma merőben ellenkezik az alkotmányos érzületű nemzet törvényes követelményeivel; —jól 
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látta mindenki, hogy alkotmányunk legsarkalatosabb jogarnak s biztositékainak, minő a pénz —-- s had
ügy, egy — az ország határain kivül, nagyobbrészt idegen elemekből öszszealkotni szándéklott törvény
hozó testület számárai fenntartása, hazánk törvénybiztositotta önállását, függetlenségét s alkotmányos lé
telünket semmisítené meg; — j ó l látta mindenki azt i s , hogy ezen fenntartás nyomasztó idegen elemek ha
tása alatt nem lenne más, mint a birodalmi egység kedvencz eszméje valósításának, — az ellenünk oly 
buzgón czélba vett reális unió érvényesítésének ujabb megkísérlése — s az által hazánk ügyeire nézve az 
eddigi absolut befolyásnak alkotmányos formák közötti megszilárdítása. Azért nem is találkozott senki e 
hazában, •—• legalább nyíltan nem, — s remélem, ennekutánna még kevésbbé fog találkozni, a ki ezen 
alkotmányellenes kikötések elfogadását lehetőnek hinné, avvagy hihetné. De más részről a komolyan vizs
gálódó feltalálhatta a kérdéses oklevélben azon alapelvet is, mely kilenez század óta az alkotmányos szabad
sággal fölruházott magyar nemzetnek elidegenithetlen tulajdona; feltalálhatta különösen azon alapelvet, 
melynél fogva maga az uralkodó fejedelem ünnepélyes ígéretet tőn a nemzetnek Európa szine előtt: hogy ő 
a pragmatica sanctio, — vagy is hazánk jogviszonyai szerint, — máskép értelmezni nem is lehetvén -— az 
1723-ki I és II. t. czikknek alapján, a maga teljes erejében vissza akarja állítani a magyar ősi alkotmányt. 
Nézetem szerint, valamint a protestánsok ügyében kiadott pátensben az 1790: XXVI t. czikknek nyíltan 
történt megismerése dönté el a kérdést: ugy itt is az oklevélben fölhívott pragmatica sanctio kétoldalú ter
mészetéből önként foly azon elv, mely egyszersmind magában foglalja teljes czáfolatát azon alkotmányellenes 
kikötéseknek. Ez azon alapelv, melynél fogva siettek a törvényhatóságok az előttük megnyílt alkotmányos 
tért, nem mint engedményt s kegyelmi adományt elfogadni, hanem mint a nemzetnek elidegenített tulajdonát 
tettleg visszafoglalni; — siettek magukat szervezni részint azért, hogy a nemzet által gyűlölt idegen elemek 
kormányzati befolyásától megszabadíthassák a népet; részint pedig s főképen azért, hogy mentül előbb lé
tesülhessen az országgyűlés. A jelen országgyűlés volt tehát a nemzet legforróbb óhajainak egyike. Ohajtá 
pedig nem épen azért, mintha biztos sikert s csalhatlan eredményt várna ezen országgyűlés munkás tevé
kenységétől, mert jól tudja, hogy az országgyűlésnek egyoldalúkig, a felsőbb őszinte akarat hozzájárulása 
nélkül, nem állhat hatalmában eljutni az ígéret földére; — hanem ohajtá különösen azért, hogy az ural
kodó fejedelemmel szemben, elfoglalva a törvényhozási tért, híven s őszintén előadhassa a nemzet törvényes 
és igazságos követeléseit; — hogy minden szabados nt s eszköz felhasználásával igyekezzék kivívni a nem
zet alkotmányos szabadságát; és igy a haza jelen kétes és válságos állapotában, a nemzetben fölébresztett 
reményeknek valósulását; — ha pedig minden buzgó törekvései mellett sem hallgattatnék meg, akkor tör
vényes magatartása által a mivelt világ rokonszenvét kiérdemelve, egy ujabb keserű csalódás esetében , i-
gyekezzék legalább erkölcsi megnyugvást szerezni a nemzetnek. S ez azon szempont, mely oly nagy fontos-
ságuakká teszi a jelen országgyűlés első teendőit; ebben rejlik azon felelősség is, melyet oly mélyen érezünk 
mindnyájan e képviselőházban. S e ponthoz érve, tisztelettel kell meghajolnom azon egyetértés előtt, mely 
teendőink lényegére nézve jellemzi az eddigi hazafias nyilatkozatokat; de tisztelettel hajlok meg azon véle
ménykülönbség előtt is , mely a mód megválasztásában kissé aggodalmasabban nyilatkozik, mert ebben is 
csupán a haza javára s boldogitására intézett mag'asztos hazafiúi buzgalomnak és lelkesedésnek látom vilá
gos tanúbizonyságát (Tetszés). Legyen tehát megengedve, hogy képviselői állásomnál fogva én is saját né
zeteimmel támogathassam meggyőződésemet teendőinknek ugy lényegére, mint alakjára nézve is. (Halljuk !) 
Mélyen érzem ugyan, hogy a reinek tollból kifolyt indítvány, s a már előttem nyilatkozott kitűnő tehetsé
gek sokoldalú fejtegetései után, én ujat nem mondhatok, ismételni pedig nem szeretek; ezúttal szükségesnek 
látom azonban részemről a teendőink lényegére tartozókat — habár ismétlőleg is — röviden megemliteni, 
egyrészről azért, hogy véleményem tiszta színezetét megismertessem; másrészről pedig különösen azért, mi
vel egyéni felfogásom szerint a jelen kérdésben a tárgyak határozott körvonalozása, a czél és az alak elvá-
laszthatlan logicai kapcsolatban állanak egymással. 

Három fő körülmény az, mi alapját teszi e tárgybani meggyőződésemnek: 
első: a tárgy, vagyis azon követeléseknek szabatos meghatározása, melyeket a nemzet érdeké

ben mulhatlanul elsorolandóknak vélek; 
második: a modor, melyet az elsorolandó tárgyak minősége és természete igényel; 
harmadik: a czél, melyet elérni óhajtok, s melyből némileg önként foly az alak is , mint az álta

lam fölvett czélnak leginkább megfelelni látszó eszköz. 
A mi a tárgyakat illeti átalában: 
Véleményem szerint is, követelőleg elmondandónak tartom mindazt, a mi a magyar alkotmány, 

s hazánk önállósága közjogi alapelveit s biztosítékait képezi, hogy abban az esetben, ha az alkotmány vis
szaállíttathatnék , — jövendőben a mostanihoz hasonló csapások egykönynyen ne érhessék a nemzetet. — E 
tekintetben igen sokat és nagyszerű érveket foglal magában a jeles indítvány, melyeket gyöngébb színek
kel ecseteim akarni szerénytelenség volna részemről; szorítkozom tehát csupán a főbb elvek rövid meg
említésére. 

Pártolom és követelem tehát: Hogy az ország ugy anyagi, mint szellemi erejének csökkentése 
végett szándékosan megcsonkított területe, a magyar szent korona jogainál fogva mentül előbb kiegészít
tessék, annak világos kimondásával, hogy mindaddig, mig Horvát- és Tótország, a véghelyek, a lelkes 
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Fiume és a velünk már törvényileg egyesített Erdélyország meg nem hivatnak, ezen csonka országgyűlés 
magát illetéktelennek tartva, semminemű törvényhozási rendszeres működésbe nem ereszkedhetik; 

hogy a kormány ezen mulasztása miatt, sajnosán érzi az országgyűlés, hogy hazánk "különböző 
ajkú népeinek jogos és méltányos igényeit, azoknak jelenléte s meghallgatása nélkül azon testvéries kész
séggel , melylyel óhajtaná, ki nem elégítheti; 

hogy hazánk azon szülötteit is, kik eddigelé valláskülönbség s más tekinteteknél fogva az alkot
mány jóvoltiból, s a polgári jogok közös gyakorlatából ki voltak zárva, s kiktől —• itt értem különösebben 
a magyar izraelitákat •—• a haza iránti szorosabb ragaszkodást s közszellemet némileg csak úgy várhatjuk, 
ha az alkotmányos jogokat velők is megosztjuk, — hozandó törvények által megnyugtathatja. Különöseb
ben — pártolom és követelem: 

hogy az 1848-ki törvények, — azon törvények tudniillik, melyeket a törvényes magyar ország
gyűlés alkotott, s a törvényes magyar király szentesített, — s melyek a legújabb tapasztalatok szerint is 
a nemzet egyetemes akaratának valódi kifolyásai,—minél előbb teljesen visszaállíttassanak, oly világos 
kijelentéssel, hogy ezen fönálló törvényeknek semminemű discussiójába és revisiójába nem fog ereszkedni 
az országgyűlés; fönntartja azonban magának, — miképen az 1848-ki törvényhozás is kimondotta, -— 
hogy mostani sajátságos helyzetünknél fogva, az alkotmány teljes visszaállítása és a koronázás HiUgtörténte 
után, azokat a kor kivánataihoz képest nézete szerint szabadon fejleszthesse s tökéletesíthesse; 

hogy továbbá: a magyar felelős minisztérium a maga teljességében, s különösen a pénz- és had
ügyi osztálylyal együtt, ismét helyreállíttassák, még pedig az 1848. III. t. ez. 26-dik §-árai tekintettel, 
vagyis a megyehatóságoknak s más önálló testületeknek, mint az alkotmányosság százados védbástyáinak 
önkormányzati jogához mért illő hatáskörrel, és: 

hogy az alkotmányos élet leghathatósabb szellemi eszközei: a szólás- és sajtószabadság is sértet
lenül fönntartassék, mellyek nélkül szabad alkotmányos nemzeti fejlődés nem is képzelhető. 

Határozottan kimondandónak tartom azt i s , hogy Magyarországnak az 1790. X. XII. és XIX. 
az 1827. III. t. czikkelyek, és más hazai törvények által biztosított, s fejedelmi eskük által szentesített ön-
állásához s függetlenségéhez szorosan ragaszkodva az országgyűlés, a haza törvényes határain kívül, fö
löttünk rendelkezni akaró bánninemü testületeknek felállításában vagy működésében, és igy különösen a 
birodalmi országgyűlésben i s , se közvetve se közvetlenül nem fog részt venni soha; meg levén győződve 
a magyar nemzet jelleméről, hogy az a hit malasztaiban vetett bizalommal, egy jobb jövő reménye fejében 
kész lenne inkább a lehető legnagyobb szenvedéseknek magát ujolag alávetni, mint a haza szabadságát s 
önállását könnyelműen eljátszani. 

Es mivel a nemzetek közerkölcsisége és kegyelete egyik legbiztosabb támasza az országok fenn
állásának, hazánk azon nemeskeblü kíntanuiról sem feledkezhetik meg az országgyűlés, kik az 1848-ki 
korszak miatt a világ különböző részeiben elszéledve, méltatlanul szenvednek és sanyarognak; követelen-
dőnek vélem tehát, hogy azok mint különben is se nem törvényes magyar bírák által, se nem magyar tör
vények szerint elitéltek, és igy már, vagy csak ennélfogva is, szerintünk teljesen ártatlanok, minél előbb 
szabadon és bántatlanul térhessenek vissza a hazába, s illetőleg jogtalanul elkobzott javaik is adassanak 
vissza. Végre ünnepélyesen kinyilatkoztatandónak vélem: hogy mindaddig, mig a sanctio pragmatica, 
ezen a nemzet és az uralkodó ház között törvényesen köttetett, kétoldalú szerződés alapján, a magyar alkot
mány teljesen visszaállítva és biztosítva, mig a sanyarú absolut rendszernek még maiglan is némileg fönn
álló törvénytelen rendeletei, az alkotmányellenes adórendszer, s az adónak, már ezen országgyűlés alatt, 
ennek méltósága és tekintélye tetemes sérelmével, fegyveres erő által parancsolt behajtása iránti szigorú 
intézkedések tettleg megszüntetve, e fölött az indítványban kifejtett alapos okok szerint a trónörökösödés 
rendje is a nemzet és dynastia érdekében kellőleg tisztába hozva nem leend, — addig a koronázási hitlevél 
készítésébe sem avatkozhatik az országgyűlés. (Helyes!) 

S ezeknek ily határozott alakbani elsorolása után, 
A mi a modort illeti: maga az ekópen elsorolt tárgyak minősége és természete is mutatja, hogy 

az nem lehet más, mint egyszerűen követelő; illedelmes ugyan, s a Mállott nagy szenvedések után is a 
nemzet jelleméhez és méltóságához illő, de őszintén és határozottan kijelentő, hogy az alkotmány ezen alap
elveire nézve semmi további alkudozásba nem fog ereszkedni az országgyűlés. Végre 

A czél szerintem az , hogy a nemzet forró óhajához képest, a magyar alkotmány -— a mennyire 
lehet s tőlünk függ — minél előbb teljesen visszaállíttassák, természetesnek látom tehát, hogy a nemzet 
törvényes és igazságos követelései egyenesen ahhoz intézendők, a ki ezen országgyűlést pacificatio szine 
alatt egybehívta, a ki megígérte, s a kinek tettleg hatalmában is áll visszaállítani az alkotmányt. S e lépés 
se nem törvényellenes, se nem megalázó, nem törvényellenes, mert nincs oly törvény, melylyel ellenkez
nék , nem is megalázó, mert a kért kegyelem megtagadása lehet — bár nem mindig •— megalázó; a jog
követelés megtagadása ellenben csak igazságtalan lehet, sohase megalázó. (Helyes!) Sőt még szükséges
nek is látom ezt különösen azért, mert akarom, legyen megnyugtatva a nemzet, hogy törvényes és igaz
ságos követelései híven és őszintén tudattak az uralkodó fejedelemmel; mert akarom, hogy tudja s nem 
tudnia ne lehessen az uralkodó fejedelemnek, hogy mit vár s mit követel tőle Ígéreténél fogva a nem-
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zet; mert akarom, hogy kifogás nélküli alakban tudhassa a külföld is, hogy a magyar országgyűlés szoro
san ragaszkodva az alkotmányhoz, csupán azt követelte, a mit a nemzetnek visszakövetelnie joga van; 
mert akarom, hogy elleneinknek, az úgynevezett reactiónak formakérdés se szolgálhasson ürügyül a nem
zet törvényes és igazságos követelései mellőzésére; és végre mert akarom, hogy ha az országgyűlés, 
minden buzgó" törekvése mellett i s , csakugyan eredmény nélkül lenne kénytelen eloszlani: a felelősség ne 
az országgyűlésre s közvetőleg a nemzetre, hanem azokra háromoljék, kik a nemzet törvényes és igazsá
gos követeléseit megtagadták. (Helyeslés.) 

És mivel ebbeli nézeteimnek az igen tisztelt képviselőtársunk Deák Ferencz politikai mély böl-
cseséggel kifejtett indítványa teljesen megfelel s az által még csak egyetlen egy elvét sem látom veszélyez
tetve az alkotmánynak; a határozatot ellenben nem tekinthetem egészen oly eszköznek, mely fölfelé bizto
síthatna , czélom azon kijelölt ágára nézve, hogy t. i. tudja s nem tudnia ne lehessen az uralkodó fejedelem
nek a nemzet törvényes követeléseit; és mivel végre óhajtom, hogy az osztrák kormány a positivitas terére 
szoríttatva, kénytelen legyen határozottan nyilatkozni, s követeléseinket vagy megadni, vagy egyszerűen 
megtagadni, és igy ha szakítani akarna, szakítsanak fönt, de mi ne adjunk semmi okot, melyet elle
neink felhasználliatnának: annálfogva az indítvány minden pontjaihoz szorosan ragaszkodva, pártolom a 
határozottan követelő, s az alkotmány ezen alapelveire nézve a további alkudozást teljesen kizáró fölírást. 
(Helyes! Éljen!) 

Bernáth Zsigmond: Felszólalásom t. ház! photogrammja lesz igénytelen egyéniségemnek. Ódon-
szerü lesz! mint vagyok magam. Régi modor szerint, véleményem irányadójául elemezen a napi renden lévő 
tárgyat: közös czélunk, eldűlt alkotmányunk visszaszerzése. Ennek elérésére indítvány terjesztetett elő, és 
irásba foglalt javaslat tétetett a ház asztalára. Az indítvány felirat menesztést tartalmazott azon tényleges 
hatalommal bird fejedelemhez, ki ezen országgyűlést összehívta. A javaslat nagy gonddal és bőlcseséggel 
fogalmazott felírási példány. Az indítvány indokoltatott 1-szőr azzal: hogy azon tényleges hatalommal bíró 
fejedelemmel, ki az országgyűlést összehívta, tudatni kell követelményeinket. 2-szor indokoltatott a hason 
esetekben történelmünkből és törvényeinkből merített gyakorlattal; és 3-szor legnagyobb súly fektettetett 
a törvényhozásban megkívántató óvatosságra. 

A javaslat indokokat tartalmaz, eszmetani következetü erkölcsi érveket —• hivatkozik ezeréves tör
ténelmünkre , királyi kötleveleinkre, s alkotmányos alaptörvényeinkre. 

Ezen elemezésemmel kezességet akarok nyújtani a mélyen t. háznak, hogy a tárgytól véleményem 
nyilvánításában kitéréseket se jobbra, se balra tenni nem fogok — biztosítani a t. házat, hogy azoknak is
métlésével, mik e házban oly buzgó lelkesedéssel elmondattak, s miket mi élvezettel hallottunk, becses figyel
műket fárasztani nem fogom — még kevésbbé fogok polémiákba bocsátkozni —• legkevésbbé akarhatok 
pedig a szónoklati pályán versenyezni; hiszen tudom én, mert már érzem is : hogy én az egykor neki szila-
jodott rakonczátlankodó sajtó által (talán kissé méltatlanul és igazságtalanul) gúny tárgyává tett hajdani táb-
labirói karnak egyik hamvadó reliquiája vagyok (Éljen!) 

El fogom hát igénytelen véleményemet mondani táblabírói modoromban, egyszerűen, szárazon, 
és minthogy ily egyén környezetében már a szóvirágok is hervadoznak, el fogom azt mondani olyan parlagi 
nyelven, miként azt tisztelt választóimnak mindenike megérthetné. (Éljen!) El fogom azt mondani az elnö-
kileg is kimondott szabály szerint jelenleg általánosságban. 

Mi az indítvány indokait illeti, azok között előtérben van az; hogy azon tényleges hatalommal bíró 
fejedelemhez kell írnunk, ki ezen országgyűlést összehivta; megjegyezem, hogy ha Császár O Felsége ezen 
országgyűlést a szó betűszerinti értelmében összehivta volna; bizonyára saját kijelentett czélját — t. i. meg-
koronáztatását-e napig valószínűleg megközelítette, vagy el is érte volna, a nemzetet pedig megörvendeztette 
volna országunk területi épségének s törvényhozásunk törvényrendelte kiegészítésének vigaszával. Ámde 0 
Felsége ezen országgyűlését nem összehívta hanem épen ellenkezőleg széjjelparancsolta a midőn királyhá
gón táli testvéreinknek külön országgyűlést, nálunk is megcsonkítottat méltóztatott meghívni. így azáltal, 
hogy a királyhágón túli választókerületeket meghívni elmulasztotta, 1-ször sérelmet követett el, sminket 
ismét épen azon útra akar visszaterelni, melytől az 18478 — ki törvények által hittük menekülésünket. 2-or, 
az pedig, hogy a vélünk — mindkét részről hozott és mind két részre koronázott királyunk által szentesitett 
törvények nyomán egyesitett testvéreinket, tőlünk épen ezen meghívása által elszakítani szándékozik, — ha 
a legszelidebb kifejezést használom is, —• alkotmányellenes államcsinnak nevezhető. (Helyes!) És ezen in
dokra nézve ez átalánosságban véleményem. 

A mi a második indokot illeti, t. i. a gyakorlatot, igaz az, hogy a gyakorlat, kivált ha a maga 
idejében sikeres volt — a bonyolódott kérdések megoldására igen kényelmes és rövid u t : ámde elengedhet-
lenül megkívántatik, hogy az eset kifogás nélkül analóg legyen, mert ha nem tökéletesen analóg — ugy az 
állitásnak csak hátrányára van és a bizonyítás szüksége kettőztetik; s igy van a jelen eset is. A t. ház enge
delmével előhozom az egyetlenesetet, mely akár országgyűléseink irataiban, akár történelmi búváraink iro
dalmában , akár törvénykönyveinkben található. Ez a Rudolf király és testvéröcscse II-dik Mátyás története. 
Ezen esetben is azonban csak egy parányi árnyéka mutatkozik a hasonlatosságnak: t. i. az, hogy ezen ter
mészet rendén kívül végbe ment trónváltozás is palota revolutióval eszközöltetett, valamint a jelen V. Ferdinánd 
király és Ferencz Jósefé is szintén palota forradalom által követtetett el. Azonban a különbség nagy az első 
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és az utóbbi közt. — Rudolf király szenvedélyesen űzte kedvencztudományát a csillagászatot Prágában, 
mig a-férfi- korának teljességében lévő Mátyás testvére — idejét, vérét, életét szentelé hazánk védelmére 
a százados török megszállás közt, országunk nagyjainak és az egész nemzetnek szeretetét kiérdemlette, és 
ezek által indítatva a Nagy-Szombatban tanácskozott nagyjaink reá bírták a királyt a korona átengedésre, ki 
is teljhatalommal ruházta fel Mátyás testvérét országgyűlés összehívására, mely Pozsonyban meg is tartatott, 
a királyi lemondó okirat elfogadtatott, és a koronázás előtti articulusokra esküt tőn H-ik Mátyás. 

Másként történt ez jelen esetben: egy bécsi zúgproeator, és egy rakonczátlankodó osztrák had
vezér vitték végbe Olmüczban a palotaforradaímat, még akkor nem is teljes kora helyesitett trónörökös nagy
korúnak nyilvánítatott, és színházi heroldok által uralkodónak kikiáltatott. 

J j g y hiszem t. ház, hogy ezen két esetben alig van valami hasonlatosság — döntő épen nincs. 
(Helyes!) 

Mi a 3-ik indokot illeti, mire legnagyobb súly nehezül, általános véleményem ez: 
Az óvatosság a mérséklettségnek, higgadtságnak és bölcseségnek kifolyása. Az óvatosság minden 

ember fiának üdvös. A legtöbb esetben előnyös, a legritkább esetben szokta követni megbánás. Törvény
hozónak pedig lélekismeretbe járó kötelessége. 

Egyéni nézetem szerint szintén óvatosság, nyugottan várni bé a törvényes téren azokat, miknek 
jogszerüleg ugy is be kell következniök, — mielőtt rnaga a jog is a megadás vagy meg nem adás kéte
lyeinek tétessék ki , mert a megadás amott oetroynak tartatnék, a megtagadás reánk nézve uj sérelem lenne. 
— De van még egy tekintet, mi szinte óvatosságra int, — tudva van a császári pátensekből, tudva van 
a közelebb tartott trónbeszédből: miként O Felsége alkotmányozó terveit hatalmának teljes súlyával ér-
vényesiteni eltökéllette. — Most a birodalmi tanács egybe van gyűlve —jelenleg ha felírás menesztetnék — 
ezen gyűlöletes hatalom súlyt gyakorolna és felesleges lenne a felírás, egyszerűen átküldethetnék az a bi
rodalmi tanácshoz (Nagyzúgás) —• és mi nem 0 Felségétől, hanem a birodalmi tanácstól veendenénk 
választ. 

En uraim az ilyen választ el nem fogadnám, én ily válasznyerhetósre működni magamban nem 
érzek hivatást. Uraim! az óvatosság, ha túlzott volna is , figyelemre méltó. Óvakodnunk kell még attól is, 
hogy a tények, miktől óvakodunk, ellenünk mint gyakorlat, érvül ne használtathassanak, mert magyar ha
zánkban a gyakorlat nagy hatalom — az törvényeket alkot, és még csak királyi szentesítést sem kér reá
juk ; ellenkezőleg: írott és királyi szentesítést nyert törvényeket holt betűkké tesz, — példát mondok mind
két esetre: a Verbőezy Hármas törvény könyvét gyakorlat tette törvénynyé — és lám felek és bírák köte
lezve érzik magukat általa, — a „curiales decisiones"t is gyakorlat tette törvénnyé — és én tudok ítéletet, 
miként a „Landesgericht" is ezekre hivatkozva itélt, •—• mondok példát arra is : hogy írott s király által szen
tesített törvényt törölt el a gyakorlat. Az 1525-ik évi 4-ik törvényczikkben ezen szavak olvashatók: 

„Lutherani etiam omnes ubicunque inRegno reperti fuerint non solumperEcclesiasticas, sed etiam 
per saeculares personas libere capiantur, et comburantur" és íme uraim a gyakorlat ezen törvényt is leg
alább annak a súlyosabb részit eltörlötte; mert igaz ugyan, hogy Thun osztrák miniszter elfogdostatta a 
lutheránusokat, hanem csakugyan egyet sem comburaltatott, hanem inkább törvénytelen pátensek contrasigna-
tiójára alkalmazta. ( Éljenzés, taps.) 

Ezek az indítványra nézve átalános észrevételeim. 
Mi az avatott tollal fogalmazott felírási javaslatot illeti. ez mindnyájunknak érzelmeit tolmácsolja; 

átalánosságban véleményem felőle ez: 
Én olyas országgyűlésnek, mely egyetlen egy okirattal megkezdődött és be is végeztetett volna, 

sem a középkorban, sem egyébb ujabb időkben nyomára nem akadtam. És azt hiszem ezen országgyűlés 
sem végeztethetik egyetlen okmánynyal be. — A javallatfelirás is a maga idejében t. i. mikor a nemzetnek 
mind azon jogos követelései tettlegesen teljesítve lesznek, mi mellőzhetlenek arra: hogy törvényhozó testü
let magát illetékesnek érezze alkotmányos, jelesen oly nagy horderejű okmány szerkeztésére és menesztésére, 
minő azon irat, melylyel a szoros értelemben vett országgyűlési tanácskozmányok megkezdődnek, akkor azt 
hiszem, ezen felirat módosított kiengesztelt alakban t. i. bevezetésénél méltánylásul, s a berekesztésnéljó re
mények kifejezésével fog illető helyére menesztetni; a mikor azután a részletes tárgyalásnál szavazatomra 
igényemet fenntartom. 

Ezzel be van rekesztve a napirenden lévő tárgy iránti átalában értett nyilatkozatom, —- most már 
könyörögnöm kell még néhány percznyi türelméért a mélyen tisztelt háznak, hogy azon méltó indignatió-
nak, mi bensőmben van, némi elégtételt szerezzek. (Halljuk!) 

A közelebb múlt napokban némely osztrákminiszterium által inspirált bécsi lapok széles jó kedvükben 
tetszettek maguknak, országgyűlési tanácskozmányainkat rágalmakkal illetni, hogy azok valótlanok, alapta
lanok, ábrándos túlzó merényletek — forradalmiak — ezt űzték átalánosságban, — közelebb már kihívóbbakká 
lettek, nemcsak a lapokban, hanem röpiratokban legjelesbbjeinket névszerint megnevezve rágalmazták — rá
galmazták Deákot a magyar politika tiszta lelkületű bölcs veteránját, rágalmazták báró Eötvöst alkotmá
nyosságunk és irodalmunk koszorúzott kedvenczét, rágalmazták Somsichot a vész perczeiben a legitim jogok 
egyedüE bajnokát, rágalmazták jobbra balra sok más jeleseinket. (Igaz!) ": 
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Ezek az aljasságok ugyan csak azon érdemesekre voltak czélozva, kik már felszólamlottak — ha. 
nem uraim! érzékenyen hatottak ezek azon testületi karszellemre, mely a t. ház minden tagjainak kebelében 
él , és a mely ebben az aggkebelben sem fog magamnál elébb elhalni. 

Minthogy annyira tanulmányozzák tanácskozrnányaink lapjait, lehet, hogy igénytelen nyilatkoza
tunk szemök elébe kerül; —hogyhát olvashassák minő volt a magyar alkotmányosság becsületes politikája? 
és minő az osztrák minisztérium ferde politikája ? — e két ellentétet megkísértem párvonalozva rajzolni: és hogy 
annál szembeszökőbb legyen — itt ott a kebellázító tények halmazából markolt illustrátiókkal is fogok szol
gálni. (Halljuk!) 

Kezdem tehát amúgy miniszteri tárczák sora szerint mindjárt a külügyi politikán. A magyar alkot
mányosság külügyi politikája volt: minden államakkal őszinte barátságos — viszony eszközlése — minden 
nemzetekkel, — különösen a szomszédokkali — szellemi és anyagi nem korlátozott érintkezés, — más nem
zetek belügyeibe nemavatkozás. 

Ilyen volt uraim! a magyar alkotmányosság külügyi becsületes politikája! Lássuk már most, mi
nő az osztrák minisztérium külügyi politikája? Minden államokban berendezett titkos kémek tartása — útle
velek megtagadása , — külföldi beutazók, és befóldi hazaigyekezők letartóztatása, bebörtönözése, megmo-
toztatása. Activ — és passiv interventio. 

Ilyen uraim! az osztrák minisztérium' külügyi jwlitikája; — szolgálok hozzá illustrátiókkal. (Hall
juk!) A külországokban tartott kémek illustratiójánál vérző szívvel felemlítem Gróf Teleky László kimultát, 
ki ennek következtében nyugodja ősei hamvai közt örök álmát! — nevezhetnék e ház tagjai közöl is tekin
télyes egyént, ki hazautazásában ártatlan nejével úgy tartóztatott fel, mint csavargó bitang. 

Megmotoztattak, visszautasitattak idegenek is. Felmutatom az activ interventio illustrátiójára a dániai 
eleven példát, felmutatom a passiv interventio kísérleteit, a tepliczi és varsói legmagasabb találkozásokat. 

De menjünk tovább és lássuk minő volt például a magyar alkotmányosság hadügyi becsületes po
litikája : külmegtámadások elleni biztosság — mindenben éber — és közös feláldozássali honvédelem. Ilyen 
volt a magyar alkotmányosság egyszerű becsületes hadi politikája! 

Lássuk minő az osztrák minisztérium hadügy politikája: katona malom — ostromállapot — vér
bíróság — örökös zsarolás — nemzetek lánczon tartása, — fegyveres adózsarolás. 

Ennek vannak azután kebellázitó ülustrátiói: illustrálja ezt ezen városnak szemétdombja, hol le
gyilkolt jobbjaink véres emléke van, — illustrálják e városban az egykori törvényhozó palota égbe meredező 
romjai — illustrálja a velenczei örökös megszállás —• de haladjunk a párhuzamozásban! 

Következnék a magyar alkotmányosság pénzügyi politikája, mely egyszerűen a legnagyobb költ
ségkímélés legtisztább kezelés—'és az állam vagyonárnak fenntartása és jó értékű pénz forgalomba bocsájtása; 
ilyen volt a magyar alkotmányosság becsületes politikája. 

Most már következnék bemutatni és illustrálni az osztrák minisztérium pénzügyi politikáját, — ezt 
azonban képviselő \ -írsunk Lónyai Menyhért oly szakavatottan fejtette ki, és azt a számok dönthetlen logicá-
jával — annyira bebizonyitotta, miként ennél nem képzelhető világosabb illustratio; óhajtottam volna ugyan, 
hogy a t. képviselő vihígosította volna fel az osztrák politikának azon financiális perfidiáját i s , melylyel az 
úgynevezett önkéntes, de kényszerítve bezsarolt államkölcsönt kezelte; — és én a t. ház engedelmével fel
szólítom a képviselő urat, szíveskedjék pótolólag azt is napfényre hozni. (Derültség ) 

Lássuk továbbá a magyar alkotmányosság vallásügyi politikáját. — Ez volt minden vallásnak az 
állam irányábani autonómiája. Minden felekezet egymáshozi viszonyának jogegyenlősége. — A tanintéze
teknek a haladó kor igényeihez okszerű rendezése — ilyen volt a magyar alkotmányosság vallásügyi be
csületes politikája, melynek kezelője a rágalmazott b. Eötvös volt! (Éljen!) 

Lássuk hát minő az osztrák minisztérium vallásügyi politikája? A magyar király apostoli jogainak 
eltikkasztása, a magyar evangélikusok autonómiájának caesareo pápaivá átváltoztatása. Az alapítványok 
idegen czélokra elharácsolása, — tanintézeteinknek eltörpitése; — ilyen volt az osztrák minisztérium vallás 
politikája. 

Ezt pedig ugyan könnyű ám illustrálni. Ott van a Concordatum, — ott az evangelicusok ellen 
kibocsátott pátens — ott az oktatási Entwurf— ott volt a számtalan idegen tanár; és berekesztésül: 

Lássuk minő volt a magyar alkotmányosság igazságügyi becsületes politikája ? Középkori classicus 
törvényeinknek legújabb intézményeinkhez idomítása, folytatása. Az életből merített humán büntető törvé
nyek behozatala — válogatott független bíróságok, kellőleg biztosított kihallgattatás, és védelem, lehetőleg 
legolcsóbb és gyorsabb igazság szolgáltatás, — ilyen volt a magyar alkotmányosság igazságügyi politikája, 
és ezen becsületes politikának méltó kezelője volt Deák Ferencz! (Éljen!) 

Lássuk uraim az osztrák minisztérium ezzel homlokegyenest ellenkező igazságügyi ferde politikáját! 
Gyárilag készült sok ezer paragraphus halmaza, melyeknek foliantjairól csak az hibázik: „gedruekt in der 
patentirten Ministerial-Paragraphen-Fabrik zuWien" (Nagy derültség) s politikája volt a paragrapbusok ren
deltetését— kivételes esetekben miniszteri kibocsájtványok által meghiúsító reserváta. Miniszteri kinevezéstől 
függő livererozott biróságok. (Derültség.) Az igazság kiszolgáltatásának, a társadalom ezen primitív köte-
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íességének bélyegadó behozatalávali eltorzitása. Ilyen volt az osztrák minisztérium igazságügyi politikája, 
mely maga magát illustrálta. 

Ezen párhuzamos vonalzatban, mint tükörben láthatja az osztrák napisajtó a magyar becsületes 
politikát, — láthatja az osztrák politika monstrositását; — bár minden gonosz politikának olyan lenne ez, 
mint a mesés Basiliscusnak a tükör. 

Végre még egy parányi türelemért esedezem. Somsich Pál képviselő társunk lelkesítő felszólalá
sával, sőt kérésével megrendítette a szívek húrjait egyetértésre szólítván fel a ház minden tagjait. 

Miután már belejöttem az illastratiókba, kívánom ezen felszólítás értékét is Mustrálni. (Halljuk!) 
Mutatkozott édes hazánkban a közelmúlt időben egy jelenet, mely ujjal mutatja azon biztos esz

közt, melynek sikeressége álladalmi bonyolódott kérdések megoldásában fényesen bebizonyult. 
Ezen eszköz a véleményekbeni solidáritás. 
Alig lebbent le magas állású férfiúnak, kinek jelleméhez szép reményeket köt a nemzet, alig leb

bent le mondom ezen férfiú ajkairól ezen jelmondat•: „Véleménybeni solidáritás" legazonnal — a miniszteri 
teljhatalomból kelt parancsolatokkal — bureaucratiai izgatásokkal — katonai karhatalommali fenyegetésék
kel, a mammon aljas Ígéreteivel támogatott császári nyiltparancs villámként sújtó szavai is lágyulni kezdettek. 

Nem szükség az egyetértés ezen szülöttjét keresztelnem, — mindnyájunk előtt ösmért az evangé
likusok vallásos ügye, mely véleményekbeni solidáritás és minden felekezetű honfitársaink melegen tanúsított 
részvéte által szerencsés megoldását ünnepelte. 

A t. ház érdemes tagjai bölcsen tudják a latin közmondás alaposságát: „Concordia res parvae cre-
scunt, discordia maximae dilabuntur." 

Végre sajnálatomat vagyok kénytelen kifejezni, hogy két t. képviselőtársam jelen nincs, kiket Ho-
rac azon szavaira kívántam visszaemlékeztetni: „Virtus repulsae nescia sordidae intaminatis fulget honori-
bus, nec sumit ant ponít secures arbitrio popularis aurae." 

Ösmért jellemünknél fogva hiszem, hogy a latin mondat szerint őket — „Haec contumelia non 
fregit, verum erexit* (Éljen!) 

Csengeri Imre: Azt irják némelyek, hogy a harczok óriása I. Napóleon, olykor a csata zajgása 
közben szunnyadásba szokott merülni: mintegy önmagára hagyva a dolgok fejlődését, s engedve történni az 
eseményeket, melyeket aztán lángeszének mindent áttekintő s átölelő hatalmával mesteriíeg használt föl a 
diadal kivívására. 

A küzdelemben, melyet alkotmányos függetlenségéhez ragaszkodó nemzetünk s a mindent lerom
boló önkényes hatalom között még az 1848-ki év nyitott meg, ily szunnyadás korszaka volt a közelebbi né
hány év; mi alatt nemzetünk a bevárási politika állásába helyezkedve, saját folyásuknak engedte a körül
ményeket , és magára az események kibontakozásái-a bízta kimutatását az időnek és módnak, mely bennün
ket jogaink visszaszerzésére vezéreljen. S vajha e korszakot is minél korábban kövesse a kívánt győzelem! 
Vajha mindjárt az első lépés, melyet országosan teszünk, ne hátráltassa, hanem közelebb hozza reményeink 
valósulását. 

S e tekintet az, melyből kiindulva, a képviselőház legelső fölszólalásának alakjául, részemről a föl-
irást kivánom elfogadtatni. 

Legfőbb ok erre előttem az: mivel én e részben is szorosan a törvényesség terén, s a gyakorlati 
parlamentáris forma ösvényén való maradást látom ezélszerünek. —- Némelyek e tért a mérséklet terének 
nevezik. De én nem tudom feledni, hogy már magának az ügy igazságának természetében fekszik bizonyos 
mérséklet. Nem tudom feledni, hogy épen a mérsékletben rejlik gyakran a legnagyobb evő. Engem arra 
tanított a történet, hogy a népek, a legkinálkozóbb perczekben is, nemesebb lelkűek, mérsékeltebbek s e 
miatt tartósabb életűek is, mint a hatalom vágyától elragadtatni szokott önkényes kormányok. (Helyeslés). 
S épen azért, mert a jelenlegi helyzet oly rendkívüli, s mert a reánk vállalt felelősség terhe súlyosabb most, 
mint valaha, épen ez elhatározó pillanatban nem kívánok legkisebben is eltérni a törvényesség teréről, me
lyen annyi országgyűléseink járdaltak, s a szokásos parlamenti formától, melyen őseink állambölcseségének 
ódon zamata érezhető. 

A fölirási indítványt pártolom továbbá azon okból, melyet országgyűlésünk jelenlegi szerkezetéből 
merítek. — Országunk gyűlését a főrendek és képviselők házai együtt alkotják. És én szivemből óhajtom, 
hogy e két ház felszólalásában, lényegre és alakra nézve, teljes egyetértés létezzék. (Helyes! Halljuk!) S 
távol attól, miszerint akár a főrendek szabad tanácskozási jogát illetni akarnám, akár e részben jóslói sze
repet követelni bátor volnék, én legalább ugy hiszem, hogy az egység, az egyetértés, a két ház eljárásá
ban , könnyebben elérhető fölirás utján, mint határozat által. (Zaj; Halljuk!) 

S ha meggondolom végre, miképen mi egészen magunkra hagyatva ugy, mint még soha ország
gyűlés nem volt, nélkülözünk minden törvényes kormányt, melyet egy s más tekintetben megkérdhetnénk, 
smely nekünk irányára és czélzataira nézve fölvilágosítást adhatván, közöttünk és a tényleg uralkodó fölség 
között törvényes közegül szolgálhatna; ha meggondolom, miképen velünk, különösen a birodalmi összal-
kotmány reánkerőszakolása tekintetében, nem is magyar, hanem tisztán osztrák kormány áll szemben; és 
ha meggondolom, miképen ily helyzetben, senki mással nem lehet, de viszont azzal elkerülhetlenül kell 
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közlekednünk, ki nemzetünkkel a koronázási hitlevél alapján szerződni kivan: — én részemről-semmit nem 
kétkedem, hogy a fölírást egyenesen az uralkodó fölséghez kell intéznünk, mint a ki a nemzethez már szólt, 
s a kinek szavaira felelnünk, küldetésünknél fogva i s , mind férfias nyíltságunk, mind hazánk iránti köte
lességeink kívánják. 

És most legyen szabad nekem is egy keveset böngésznem a mezőn, melyen jelesnél jelesb szóno
kok előttem már csaknem mindent learattak. Legyen szabad, bár egészségi változásaim miatt más alakban, 
mint különben tenni szándekozám, néhány szavat, mint megannyi porszemet, vetnem a mérlegbe, mely
ben hazánk sorsának életkérdése van függőben. (Halljuk!) 

Az osztrák kormánynyal mindnyájan tisztában vagyunk. Tudjuk, hogy ennek szakadatlan törek
vése nem más, mint Magyarországnak, mint ilyennek megsemmisítése, és osztrák gyarmattá-alakítása. 
Tudjuk, hogy e politika századok óta soha meg nem szűnt, s nemcsak akkor létezett, midőn az tettleges 
működésekben nyilatkozhatott-, hanem fönntartatott folytonos reservátákban és tervezetekben i s , melyeknek 
azonban kivitelét, vagy megkísérlését is, véletlen körülmények gátolták meg. S mi kisszerűek, mi számí
táson kívül esők voltak olykor e gátló események! 

III. Károly király idejében, midőn az országot a szathniári békekötés már több évi nyugalomban 
tartotta, az osztrák kormány ismét szabadabban lélegezhetett, s azonnal hagyományos rendszerének létesí
téséhez látott. Terv készült volt, miszerint spanyol és németalföldi önkéntesekből 40—50 ezernyi zsoldos 
volt fogadandó, és Magyarországban, ennek katonai megszállatása és sanyargatása végett, elárasztandó: 
„ut gens háee libertatis amans, jugique impatiens, sponte ad rebellionem concitetur," és,-miként a terv 
tovább kifejti, aztán elnyomathassék. E szép terv végrehajtása , az összeszedett hadsereg élén, Eugen her-
czegre bizatott; ki Bécsből már el is indult, de — ugy akarta a gondviselés! — elutazásának czélját egy 
főrangú hölgy előtt, kinek bájai iránt nem volt érzéketlen, ajkán kiröppentette. E hölgy egy másik barát-
néjával közié a dolgot, ki viszont Károlynak állott kegyeiben. És most mindketten egy spanyol és egy ma
gyar eredetű hölgy, sötét gyászszal sziveikben, sötét gyászszal külsejükön, a király elébe járultak. És es-
dekléseiknek, könyeiknek sikerült, a királyt Eugen berezegnek visszahívására és a terv félbenhagyására 
bírni. 

Nem azért hozom föl e tényt, mintha az egyedül állana hazánk történetében; de fölhozom azért, 
hogy kitűnjék, mily titkos utakon munkál gyakran a gondviselés keze. Fölhozom, hogy a kegyeletes ér
zelmekből, melyekkel hazánk megvédésének munkásai mint tartozunk, derék hölgyeinknek osztályrészét is 
adjuk meg. Fölhozom, hogy hitelt és vigasztalást merítsünk e körülményből is arra nézve, miszerint e 
nemzet, melynek hölgyei is így tudnak lelkesülni a legszentebbért, a hazáért, — e nemzet, melynek föl
de idegen éghajlatok leányaira is ily varázszsal bír, a miként erre napjainkban sem hiányzanak példák, — 
e nemzet, melynek férfiaitól, a bonszeretet legnehezebb kötelességeiben is , a nők alig engedik magukat 
tulhaladtatni, — e nemzet nem veszhet el, e nemzetben életerő vau, e nemzetnek homlokára Istenkéz irta 
a biztositéklevelet, melyben egy szebb jövendő iránti igényei alapulnak (Tetszés). 

De bármily vas következetességgel űzetett is irányunkban az osztrák politika: Isten áldása soha 
nem volt azon. A siker soha nem lépett azzal állandó frigybe. Midőn mármár czéljai Idvitelénél látszott 
lenni az osztrák kormány, akkor csaptak fölötte össze a hullámok, s akkor szenvedtek hajótörést erőködé-
sei. Sőt rendesen az történt, hogy tetteivel épen az ellenkező eredményt idézte elő, mint a mit elérni akart. 

Lássuk e részben csak a közelebbi évek kísérleteit, és csak néhány mozzanatait. 
Az osztrák kormány, az 1849-ki év óta , a hatalomnak mindennemű eszközeivel rendelkezett ha

zánkban. Fölfüggesztette ősi intézményeinket, megszüntette önálló alkotmányunkat, bilincsbe verte szabad
ságunkat és a gondolatot. Valahára teljesen úrrá lőn a házban, melyben már oly rég óta vágyott gazdál
kodni. Minden jól ment a §§-sok szerint. Minden ugy történt, mint a bureaucratia kiszámította papiron. Es 
ime egy zord reggelen vége volt a szép álomnak! Az osztrák kormány kénytelenittetett Magyarországnak 
történeti jogait, habár csak töredékekben, önként visszaadni vagy visszaigérni. Kénytelenittetett megérni, 
hogy e nemzet, mint egy férfi, egy szívvel s lélekkel követelje vissza teljes alkotmányát, teljes épségét. Sőt 
kénytelenittetett az alkotmányosságot plántálni be még az örökös tartományokba is, melyekben e növény 
meghonosulva seha nem volt. Ausztria, mely korábban a szabadság szűz hölgye iránt nemcsak vonzalmat 
nem érzett, de azzal még csak nem is kaczérkodott, kénytelen most egyszerre kezét Ígérni e keserű hölgy
nek : kit azonban, míg megszokott ágyasát. a merev absolutismust végkép el nem hagyja, nem fog elcsá
bíthatni. 

Hasonló történt a németesités ügyével. Az osztrák kormány és ennek hivatalnoki serege, mely ma
gáról tudhatta legjobban, mi nagj'- szerencse németnek lenni, németesítni s ez által boldogítani akarta az 
országot. A németesítési törekvés vonult keresztül az oktatatás, a törvénykezés, a közigazgatás minden réte
gein. • S a jelentések erre nézve is jól hangzottak. Az osztrák kormány mármár hitte, hogy nem meszsze az 
idő, midőn Magyarország összes lakosai német nyelven fognak, felsőbbség! engedély mellett, imádkozni az 
őket boldogító kormányért. És ime mi történt? A magyar szorosabban forrott össze nemzetiségével. Nemcsak 
nyelvét nem feledte, de felöltötte elvetett ősi ruháját is. Es most magyarabb, mint valaha nyelvben, magya
rabb öltözetben, magyarabb szívben és lélekben. (Ugy van!) , -
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A protestáns vallás autonómiája soha nem tetszett a bécsi kormánynak. Uralma kezdetén azonnal el 
is fojtotta azt, és megszüntette az egyházi igazgatás szabadságát. Utóbb szebbnél szebb, s a német rendsze
rességet ismét meg nem hazudtoló czikkelyek hirdettettek ki: melyek a protestáns egyházat biztosítani látszot
tak ugyan, de valóságban a kormányzatnak minden szálait a kormány kezeiben összpontosítván, az egész 
protestáns önkormányzatot, és igy a protestáns vallás ügyét a bécsi kormánytól tették volna függővé. Es az 
eredmény itt is ellenkező Lön. Luther és Calvin korának buzgóságával keltek föl a hit bajnokai a hit védel
mére , nem rettegve semmitől nem még a rabságnak megizeltetett fekete kenyerétől se. S a bécsi kormány 

. kénytelen volt visszalépni és a protestáns vallás autonómiájának szabad tért engedni, 
A magyar katonasággal is, — kivált annak 1848—1849-ben mutatkozott szelleme után, — többféle 

kísérleteket tőn a bécsi kormány. Első lépése volt, miszerint a honvédeket az ezredekbe besoroztatta. Mi lön 
ennek eredménye, s mennyire ellenkező a kormány számításával ? nem szükség fejtegetnem. Majd itt is a be
olvasztás elve hozatott be. Az idegen ezredek magyar ujonczokkal, s viszont a magyar ezredek, még a tős 
gyökeres magyar eredetű huszárok is , idegen fiakkal vegyíttettek. Utóbb előkerültek a Benedekféle procla-
mátiók, s a hajdani Dom-Miguel ezredhez, a saját megyém által is nagyszámú illetékkel elláttatni szokott de
rék Dom-Miguel ezredhez bocsátott napiparancs félék: melyek azt akarták elhitetni a magyar katonasággal, 
hogy a törvényesség ügye, melyért mi küzdünk, vétkes törvénytelenség, s a szent igazság ügye, melynek 
hívei vagyunk, az igaztalanságnál is több. S mi lett itt is az eredmény? Az, hogy a magyar katona lényegileg 
ugyan .most is az, de az osztrák kormány kezeiben, s ennek czéljaira, többé aligha az, a mi volt. Absolnt, 
hatalomnak, vagy legalább az absolutismussal szakítani nem biró hatalomnak veszélyes dolog a katonaságot 
gondolkodásra szoktatnia, (Helyes!) és a politikai küzdelmek rejtélyébe avatnia. A betű és az eszme eresebb 
a fegyvernél és a hadi fegyelemnél. (Helyes!) S ily eljárások daczára, sőt egy részt épen ily eljárások követ
keztében, meglehetünk győződve, hogy azon férfiaknak utódai, kiket több napi bujdosás éhség és szomj 
nem tartott vissza, hogy a veszélyben forgott édes anyának, a hazának szent földére siessenek, — azon hő
söknek testvérei, kik a világosi mezőn önkezökböl vették a halált, ágyúikra borulva, melyeket élve átadni 
nem akartak, — azon bátraknak rokonai, kik a fegyverlerakás előtt szertetépték zászlójukat a annak ron
gyait, mint becses osztályrészt, hurczolták szét magukkal, ezeknek vérei és rokonai szentebbet, mint a ma
gyar haza s drágábbat, mint a magyar szabadság, többé nem ismerendenek. (Helyes!) 

De nem részletezem tovább a rendesen ellenkező eredményekre vezető osztrák politikát. E politika, 
mely irányunkban folyvást oly ellenséges vala, alkalmasint lejárt már, s ha fönntarthatja is magát még egy 
ideig, de hosszabb jövendőre annál kevésbbé számithat, mivel az uralkodó dynastiának érdekeivel is ellen
tétben áll. Hisz a királyok gazdagsága, egyilí elhunyt királyunk jelszava szerint is , az alattvalók sziveiben 
van. S ha ez örökség könnyelműen eltékozoltatnék, ha a királyi bíbor megszűnnék a népek szeretetének 
visszasugárzása lenni, ha a veszélyek napjaiban, melyek Európa láthatárát s abban Ausztriát mindünnen fe
nyegetik , a támaszpontját eddig Magyarországban talált dynastia, e vérig üldözött országban támaszpontra 
többé nem számithatna: az a kormány , mely a dolgokat idáig juttatá, a trónt megmentem bizonynyára nem 
lenne képes. (Helyes!) 

Es igy a hagyományos osztrák politikának szükségképem megszűnése reánk nézve csak idő kér
dése levén: előttem ennél megvallom komolyabb színben tűnik föl a viszony, melynek kötelékei közöttünk, 
és a testvér nemzetiségek közt, egy idő óta megtágultak. 

En a magyar koronához tartozó minden népfajjal és nemzetiséggel, nem szükségből, nem kény
telen kelletlen, hanem őszintén, testvéri legtisztább érzelemmel óhajtok egyetértésre jutni. En velők a holtig 
tartó béke áldomását ugy akarom meginni, hogy a keserűségnek még utóíze se maradjon egyikünknél is. 
(Helyes!) S hogy ez megtörténhetik, teljes reményben vagyok. 

Tudjuk, hogy az, a ki e viszálkodásokat 184S-ban lángra lobbantotta s most is szítogatja, és a ki 
magát a külön nemzetiségek pártfogójául mutatja föl, nem más mint az osztrák kormány. Kérdés tehát: mit 
várhatnak a külön nemzetiségek e kormánytól? s mire számithatnak, ha továbbra is ebbe vetik bizodalmu-
kat? A múlt feleljen meg a jövőért s a történelem a várhatókért. 

Soha senki azok iránt, kiknek hasznukat elvette, hálátlanabb nem volt mint az osztrák kormány, 
melynek politikáját a folytonos hálátlanság bélyegezi. Avagy mi volt a hála a hős lengyel nemzet segélyeért, 
mely 1683. évben Bécset a török ostrom alól fölszabadította? E fölmentés nélkül, miként már a szent em
lékezetű Kölcsey monda, Bécsnek tornyai most romokban hevernének, s császári palotáját szintúgy hiában 
keresné a vándor, mint Buda várában Mátyás termeit. Es még is az osztrák kormány volt az, mely későb
ben Lengyelország földarabolásában részt vett, és szabadítóinak örökségében osztozott. Avagy mi volt a 
hála az orosz beavatkozásért, mely 1849-ben védelmi harczunknak véget vetett s az addig győztes Magyar
országot az osztrák kormánynak rendelkezése alá adta ? Néhány év múlva az orosz czár ellenségeinek szö
vetségesévé vált e kormány is, s róla teljes joggal mondhatá a czár a történeti szavakat: et tu mi fili Brute! ? 
(Ugy van!) Avagy mi volt a hála a legelszántabb föláldozásért s a legvéresb küzdelmekért, melyeket a hor
vát, szerb, és román népiségek ellenünk és az osztrák kormány védelmében, 1848-49 évben folytattak? 
Tett-e különbséget köztük és köztünk az absolut hatalom? Volt-e az ő házaikon, mint hajdan az ó szövetség 
választott népénél, ismertető jegy, mely a pusztítás angyalát küszöbeiken be nem bocsátotta? — Czélját el-
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érvén, mely nem volt más, mint a korlátlan uralom, — egyenlőkké tett mindnyájunkat a hatalom. — Ugyan
azon rendszer nyomta el közös szabadságunkat és nem közös nyelvünket. Az egyenjogúság nem tett egyebét, 
mint egyenlőséget a szolgaságban. S ilyen múlt után lehet-e mást várni a jövőtől ? Lehet-e bízni a hatalom
ban , mely sem jutalmazni, sem büntetni nem tud, miután egyformán sújtja azokat, a kik ellene, s a kik 
mellette álltának? 

A mi multunk, a mi politikai létezésünk közös. Olyan az , mint egy hatalmas törzsű százados fa, 
melynek nem lehet sem törzsét eldarabolnunk, — mert igy az egész fának vesztét okoznék, — sem ágait 
különválasztanunk, mert a különvált ágra csak száradás várna. — A mi érdekeink közösek, és egymást 
kölcsönösen kiegészítők. Nekünk e földön, nekünk egymás mellett élnünk s halnunk kell. Nekünk s nekiek 
mint a regebeli testvéreknek, a sors egy gyürüt adott, sebben egy talizmánkövet, az egyetértést. Vigyázzunk, 
hogy e drága követ el ne törjük, s ez által a sors haragjának villámait magunkra ne idézzük. Ha együtt éltük 
át az alkotmányosságnak századait, roig egyetértettünk: ne rohanjunk a szolgaiság halálába, melyet a viszály 
készít számunkra. Testvérek vagyunk; ha van köztünk per, igazitsuk azt magunk; ne várjunk rá más elin-
tézőt, ne gazdagítsuk általa csak a bírót. Legyünk méltányosak, s a pernek tárgya is megszűnik. — Csatla
kozzunk újra és szorosabban. Első találkozásunk könyei a feledés vizét fogják képezni számunkra. Első 
kézszoritásunk lesz a gyémánt karika, mely a közöttünk megszakadt lánczot leromolhatlanabbul, mint va
laha s boldogitóbban, mint valaha, ismét egybe füzendi. (Helyes!) 

Tisztelt képviselők! Ha elmélkedtünk valaha, amire a közelebbi évek elég időt adtak, a köz
ügyek fölött; ha képzetünk a szomorú jelenből menekülni óhajtva, elszállt a múltba és a jövőbe: lehetetlen, 
hogy ne nyugtalanította volna lelkünket e gondolat, mi sors vár e hazára? Lehetetlen, hogy ébren és ál
munkban ne merült volna föl a kérdés, vájjon van-e és minő jövendője nemzetünknek? 

Némelyek e jövendő biztositékát ügyünknek igazságában keresik. 
Mások e biztosítékot azon solidaritásban szemlélik, mely ügyünket a polgárisodás és emberiség 

ügyével kapcsolja egybe. 
En a nemzetünk jövője iránti biztosítékot nem a külső körülményekben találom föl, hanem magá

ban a nemzetben, s a nemzetélet manifestatióiban. 
Az a tiszta erkölcs, melyről írva van, hogy „minden országnak támasza s talpköve" a nemzetben 

a közelebbi évek alatt nemcsak nem hanyatlott, de gyarapodásnak indult. Ugy látszik, épen az idők és ese
mények hozták magukkal, hogy a nemzet az emberi és polgári erények tiszteletéhez mind inkább vonassák, 
s hogy közelebb simuljon mind ahhoz, a mit mint embernek és hazafinak szeretnie kell. Hiában állíttattak 
szobrok és emlékek azok számára, kik a nemzeti szabadság ellenében küzdöttek. A nép nem bántalmazta, 
nem gúnyolta azokat, s hideg közönynyel lépdelt el mellettök. De elzarándokolt a nép az egyes, és olykor 
félre eső sírokhoz, melyekben egyegy elhullott honvéd avagy a szabadságnak véráldozataí aluszszák álmai
kat s daczára a közbejött rendeleteknek, melyek a sírdombokat el — elhányatták, daczára a büntetéseknek, 
melyek a buzgólkodókat várták, fölfrissítette s naponkint virágokkal halmozta azokat. Tiltva voltak a leg-
szokottabb politikai tiszteletnyilvánítások is; de a nép talált módot és alkalmat, hogy érzelmeit és háláját az 
érdemes hazafiak iránt kitüntesse. Tiltva voltak még a jótékony adakozások is, minők a bebörtönözöttek-
nek, és egyes irók árváinak segélyezései. De a nép meghozta filléreit, meghozta ezeréit, s enyhítve lőn a 
szenvedés, fölsegélve és ellátva lőn az elhunyt író családja, életre hozva lőn nem egy alapítvány és in
tézet. 

El e nemzetben a törvények iránti tiszteletnek és az ősi intézmények iránti kegyeletnek oly neme, 
melyről a többszörös rázkódásokhoz szokoit népeknek fogalmuk sincs. A ki erről meg akar győződni, for
gassa végig csak a közelebbi évek történetének lapjait, s vegye szemle alá jelenleg is a nép minden osztá
lyát , a palotáktól a kunyhókig. Es látni fogja, hogy e nemzetnek alkotmánya és törvényei vérével vannak 
egybeforradva. 

Van e nemzetben tiszta és kiirthatatlan szeretet a haza iránt. A régi közmondás, hogy „Magyaror
szágon kívül nincsen élet," és ha a közimává vált szavak, hogy a „nagy világon e kívül nincsen számunkra 
hely" — mindezek a legforróbb honszeretet kifejezései s az a hazaszeretet, mely a Schweicz fiánál a hon
vágy betegségében nyilvánul, a magyarban a legegészségesebb, legéletteljesebb manifestatio. E honszeretet, 
ha áldozat kell, annak nem nagyságát, hanem csak szükségét méri, s áldozatát ellenállhatlan .ösztönből hozza. 
(Ugy van!) 

S ha még ezekhez számítjuk azt, miszerint a nemzetben polgári és vallási tekintetben kellő érett
ség van a politikai jogok élvezetére; ha figyelembe veszszük, miszerint hazánkban az irodalom, művészet, 
ipar és kereskedés, és minden a mi a nemzeti élet emeltyűjét képezi, folytonos emelkedésben van, és a 
nemzeti erő fokozatos haladásról tesz tanúságot: hinnünk lehet és kell, hogy nemzetünknek egy szebb és 
fényesebb jövendő iránt igényei és biztosítékai vannak. 

Es mégis nehéz aggodalom fészkel szíveinkben! Es mégis sötét ború szállja meg képzelmeinket! 
Nem tudjuk, ha száraz lábakkal juthatunk-e keresztül a tengeren, mely bennünket a jövendőnek földére vi-
szen? Nem tudjuk, ha vájjon nem ismét vér s épen polgárvér leend-e, mely nálunk a szabadság keresztvi
zét előállítandja!? 
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Hullottak és hullanak egymásután legjobbjaink! Nincs e hazának egyarasznyi helye, melyet hon
fivér nem áztatott volna! Nincs e világnak része, melyet Rodostótól a Missisippi partjáig, s a Temzétől Hel-
vetia bérczeiig, számkivetetten bujdosó testvéreink sóhajtásai és csontjai meg ne szentelték volna! Nincs á 
rendes évnek egy napja, melyre egyegy gyásznapunk ne jutna, sőt ilyekkel a szökő éveket is bőven ellát
hatjuk ! Hullanak folyvást legjobbjaink! Ez országgyűlésünk is még csak temetésekben gazdag; temetjük 
reményeinket, temetjük jeleseinket! De kétségbeesés ne foglalja el lelkeinket. A kik még élünk, sorakoz
zunk férfiasan, vállat vállhoz vetve, kezet kézzel szorítva, hogy hézag ne nyíljék sorainkban. Jelszavunk 
legyen, a mi volt a franczia gardáé az első császárság korából: „A gárda meghal, de a gárda nem adja 
meg magát!" (Éljen!) Magyarország tűrni, szenvedni ha kell, ismét tud; de jogaiból soha egy hajszálnyit 
sem enged. (Ugy van! Éljen!) 

Almásy Sándor: Midőn a lefolyt gyászos 12 év, és azon lealázó és vérlázító bánásmód után —-
mi e hazában és nemzeten elkövettetett — országgyűlésre hivattunk össze a nélkül, hogy feldúlt alkotmá
nyunk helyreállíttatott volna á nemzet egyhangú kívánatára; sőt összehivattunk azért, hogy alkotmányos 
függetlenségünket önmagunk semmisítsük meg, mi az october 20-ki diploma, — a február 26-ki pátens — 
és május 1-jén a birodalmi tanácsban tartott trónbeszéd értelméből kitűnik. 

De tudtomra egy választókerület sem választá ezen pátensek vagy meghívó levelek értelmében 
képviselőjét, mint azt Zichy Antal képviselőtársam állftá; hanem választattunk az 1848-ki törvények ér
telmében és pedig nem Budára, — hova a meghívó levelek szóltak — hanem a Pesten tartandó or
szággyűlésre. 

Továbbá, ha tekintetbe vesszük, mi minden történik és követtetik el törvényeink ellenére már az 
october 20-án kibocsátott diploma óta, meg kell győződnünk arról, hogy az osztrák politika semmit sem 
adott föl azon tervéből, mire három századon át törekszik, és mit a lefolyt 12 év alatt kierőszakolni igye
kezett ; és igy az sem tehet bennünket hiterőssé az önkényt gyakorló hatalom irányában: hogy — amint 
mondatott — a gyűlölt Bach-féle rendszerrel fölhagyni szándékoznak. Ez igen természetes, mert a mi sok 
tekintetnél fogva nem fenntartható, azzal föl kell hagyni; — de azt látjuk és tapasztaljuk, mikép nem 
azért hagytak fel azzal, hogy alkotmányos jogainkat háborítlanul gyakorolhassuk, hanem inkább hogy ily 
módok és eszközök által támadtassék meg alkotmányos függetlenségünk. Meddig nézi és engedi az ég : hogy 
ezen s ily igazságtalan és kebellázitó cselszövényes megtámadtatások követtessenek el törvényeink el
len? az a jövendő titka. Ha hitemben nem csalatkozom, és a népek hangulatát tekintem: soká már 
nem tarthat. 

Es midőn én helyzetünket úgy, mint valójában van, fogom föl, csak ahhoz járulhatok, mit a 
törvények szigora és a reánk nehezedett körülmények parancsolnak. Önkényt, s jószándékoinból semmire 
sem vagyok hajlandó azon hatalom irányába!!, mely a törvényeket tisztelni nem tudja, sőt inkább annak 
kigúnyoltatására és megsemmisítésére törekszik. Es ezek után a föliratot sem pártolhatom, mit jogosan nem 
is igényelhet a hatalom jelen helyzetében; nem pártolhatom továbbá, mert a ház kiegészítve nem lévén — azt 
törvény szerint nem is teheti; — nem pártolhatom végre, mert a képviselőház méltóságát mólyen sértve lá
tom az által, hogy midőn sértett jogaink orvoslása végett egybegyűltünk, a törvénytelen adó katonai hata
lommal a legalábbvaló módon hajtatik be ; (Igaz!) nem különben oly császári egyének vétetnek ki a közös 
törvény alól, kik jelen helyzetünkben hazánk nyugodalmára a legveszéb/esebbek. Nem osztom azok aggo
dalmát sem, kik attól tartanak, hogyha föl nem irunk, „szétoszlattatunk;" vagy hogy azzal vádoltathat
nánk , hogy mi törünk — vagy szakítunk. 

Ezen érvet haliam már felhozni akkor, midőn törvényeink ellenére. Budára kellett volna men
nünk az országgyűlés megnyitására — hova többen el is mentek. 

Tisztelt képviselő ház! Ez, előttem semmi esetre sem lehet érv, mert inkább űzzön szét az ön
kényt gyakorló hatalom bennünket ma, mintsem törvényeink ellenére bármit is tegyünk, vagy jogainkból 
csak egy vonalt feláldozzunk. (Helyes!) De meggyőződésem is az, hahogy 0 Felségének igaz és komoly 
szándéka van bennünket alkotmányos jogaink gyakorlatában továbbá nem akadályoztatni erőhatalommal, ak
kor nem lehet ok szétoszlatásunkra az, hogy a törvényes útról letérni nem akarunk. Ellenben pedig, ha 
nincsen igaz szándoka, és csak addig hagy and együtt, míg látandja, hogy sem a nemzet, sem a képviselő
ház alkotmányos függetlenségét önmaga soha sem áldozandja föl, mit nem is tehetne anélkül, hogy a haza
árulás bűnterhe alá ne esnék. Es ezen esetben szétoszlattatásunk megtörténhető, ha azt, más körülmények 
nem tiltandják; de azért a képviselőházat jogosan nem vádolhatja senki, és az egész felelősség terhe azon 
hatalomra háramlik, mely önkényt gyakorol szentesített törvényeink fölött. Es igy arról sem vádoltathatunk, 
hogy mi törünk , vagy szakítunk; mert törni csak ott lehet, hol valami kapocs létezik, de ezt, az önkényt 
gyakorló hatalom rég szétziízta, és a nemzet egyhangú óhajára mindekorig, újból összefűzve nem látom; 
sőt azon romboló hatalom jelenleg is ép ügy működik, mint működött eddig; (Helyes í) miért is szükséges
nek látom, hogy a ház határozatiíag nyilatkoztassa ki : miként fogta fel a korszellemét; melyek azon törvé
nyek , melyeket hozni óhajt, hogy e haza újból főlvirágozhassék; melyek azon sarkalatos jogai, melyeket 
föl nem áldozand soha, semmiért és senkiért! melyekért bármi veszély lyel bátran szembe néz és nézend, 
míg e haza szent földjén egy magyar lészen! (Éljenzés!) 
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Ragályi Miksa: Uraim! Én hogy rövid legyek és hogy be is váltsam azt a mit ígérek, ott kez
dem beszédemet hol mások többnyire végezni szokták. Mert oda hová 24 fontos vont csővü ágyú nem hat 
kulespnskával lövödözni nagyon sükertelen dolog. 

A szerecsent fehérre mosni merő idővesztegetés és a tanácskozások 16-dik napján a tisztelt há
zat és közönséget ismétlésekkel untatni én legalább részemről méltatlanságnak tartom. (Helyeslés) — Azért 
én a ház asztalára letett indítványt, mind formájára mind lényegére nézve úgy a mint van pártolom, pedig 
nem meghunyászkodásból a mint mondotta a túlsó oldalon egy igen tisztelt egyén; mert bátran hivatkozom 
azon bent és kint levő nagy juryre, mely az indítványt és a mellette felhozott beszédeket, s támogatásokat 
olvasta vagy hallotta, ha más okból is, de meg hunyászkodási vádból bizonyosan bennünket el nem fog 
itélni. Figyelmezzünk uraim, hogy azon vékony nyílt ajtókkal ellátott papir falat, mely a két oldal között van, 
s akaratlanul közinkbe emeltetett, ne akarjuk egy vas lemezzel felváltam; de nem ezért szólaltam fel, ezt 
csak mellékesen mondtam, hanem azért hogy felhívjam a tisztelt ház figyelmét szintén a tárgy körüli dol
gokra, ha megengednék határtalan béketürésüket igénybe venni. (Halljak!) Uraim isten jó voltából és ezen 
képviselő ház határt nem ismerő türelméből már a 16-ik napja hogy e tárgy felett tanácskozunk (Zaj . ) : ha 
hozzászámítjuk az ezeket megelőzött átalános magány- tanácskozásokat, melyekkel szintén 7 — 8 napot el
töltöttünk, és ha a felszólalt képviselők számát azokéval összevetjük, a kik mint szólók még feljegyezve van
nak , emberi számítás szerint — s a tollhiba kivételével — körül belül még 3 hónapig fogunk e tárgy körül 
tanácskozni, (Zaj, felkiáltások: Rendre !) 

Elnök.- (Közbeszólva) Ha a tisztelt szónok a felett akar talán indítványt tenni, hogy a tanácskozá
sok bezárassanak, az iránt nincs észrevételem. Különben bátor vagyok arra figyelmeztetni, hogy a napi 
renden levő tárgyhoz ily alakbani előadások talán nem tartoznak. (Helyeslés). 

Ragályi Miksa (folytatólag). Azt hiszem, miután e tárgy körül forog a dolog, s ez nem anynyira 
indítvány mint ennek hogy ugy mondjam természetes következménye, én csak fel akarom hívni a t. ház fi
gyelmét , hogy gondolkozzék és vegye fontolóra ha vájjon szükséges e még a tanácskozás ? E felett méltóz
tassék határozni. Egy pár szóval azonban akarom érinteni, hogy én részemről mikép vagyok meggyőződve 
a tárgyról. 

Voltak uraim, és történnek alkotmányos államokban törvénysérelmek, törvénymellőzések, volt erre 
példa elég. 

De hogy arra példa lett volna, hogy midőn az országgyűlés együtt van, egy aUtotmányos állam
ban, a mi lehető legnagyobb törvénytelenség, hogy ugy mondjam az országgyűlés gúnyjára követessék 
el — az még nem történt. 

En inkább kívánom — bár így bár amúgy alakuljon a többség a t. házban, — inkább kívánom azt, 
hogy szétmenetel legyen a következménye, (Nem áll; zaj : Halljuk!) mint azt, hogy itt üljünk addig míg 
othon a mieink és hozzánk taztozók katonai rablásoknak vannak kitéve. Igaz uraim, hogy lelkesedéssel, 
határtalan lelkesedéssel nézett a nemzet, és nép az országgyűlés elébe, igaz, hogy reményeket csatolt hoz
zá, de ha mi itt hónapokig forma-kérdés felett tanácskozunk— (közbenszőlások: nem forma-kérdés, Zaj , 
Halljuk!) — akkor midőn a nemzet legnagyobb része, ki azon nehéz körülményeket, melyekkel nekünk vív
nunk kell nem tudja oly körülményesen s tőlünk várja orvoslását bajainak; bizony tartok tőle, hogy azon lel
kesedés — részvétlenséggé és a remény elcsüggedéssé válik. (Helyeslés) En uraim kettőre vagyok bátor a tisz
telt házat figyelmeztetni és méltóztassék azután fölötte határozni. (Zaj. — Halljuk!) Első az, hogy méltóz
tassanak kitűzni egy határ időt, (Felkiáltások: nem lehet! — Rendre!) meddig ezen discussio tartson. Má
sodszor figyelmeztetem a t. házat, hogy sok képviselő van még, ki azóta érkezett, mióta ezen tárgyalások tar
tanak, kik megbízó leveleiket beadván a 9 tagú választmányhoz lettek utasítva. — (Rendre!) ezen bizott
mány legalább az olyanokra — kikre nézve semmi észrevétel nincsen véleményét adná be, hogy még a sza
vazás előtt igazoltassanak, azért, mivel nem csak érdekünkben fekszik de kötelességünk is a menynyire 
lehet, hogy az összehívott részek valamennyien képviselve legyenek. (Zaj. Halljuk!) 

Elnök: Arra nézve a mit az előttem szóló t. képviselő úr az igazoló bizottmány jelentésére vonat
kozólag mondott, kötelességemnek tartom be jelenteni, hogy az újonnan érkezett képviselő urak közül ki
véve Szathmáry Királyi József urat, kinek megérkezését ma jelentettem be és kivévén Vécsey képviselő 
urat, ki megbízó levelét tegnap adta be s kire nézve a jegyzőkönyv csak ma hitelesíttetett meg, ha nem csal 
emlékező tehetségem, tudtomra senki sincs, ki iránt az igazoló bizottmány jelentést nem tett volna. — Most 
jut eszembe, hogy az igazoló bizottmány Königmayer képviselő iránt sem adta még be jelentését. — Egyébi
ránt meg kell jegyeznem azt is, hogy a jelen tanácskozások a mennyire én tudom, még 16 napig nem tar
tanak, mert a mai nap az általános tárgyalásnak 10-ik, az indítvány megtételének talán 13-ik napja lehet, 
különben el ismerem én is, hogy soká tart e tanácskozás, és hogy kívánatos volna, mikép ezen tanácskozás 
annak idején, ha lehet minél előbb fejeztetnék be, (Helyes!) mert csakugyan áll az, hogy mi nem csupán 
tanácskozás, hanem végzés hozatala végett jöttünk össze, és ha mindig tanácskozunk, végezni nem fogunk. 
De azt tartom, hogy oly fontos ezen tárgy és annak annyi oldala van, miszerint azt minden oldalról kimerí
teni igen szükséges, sőt igen természetesnek tartom a t. ház számos de merném mondani talán valamennyi 
tagjának azon óhajtását, hogy ezen fontos tárgyban nézetét és véleményét mondja k i ; hogy azonban ez 
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nem lehetséges ily nagy. számú tanácskozó testületben kérdést nem szenved. Mindnyájan e tárgyban nem 
szólhatunk, ennélfogva a mint látom, hogy annak ideje beérkezett kötelességemnek fogom tartani appel-
lálni a tisztelt tagok hazafiuságára, hogy vagy mentől rövidebben nyilatkozzanak (Helyes!) vagy felszóla
lási jogukról mondjanak le;. sőt ha szükségesnek fogom látni, legközelebbi alkalommal bátor leszek in
dítványt tenni aziránt, hogy a tanácskozások mikori bezárása iránt végzésileg határozni méltóztassa
nak. (Helyes). 

Most azonban leginkább az által fogjuk a tanácskozásokat siettetni, hogy ha a tanácskozást ugy 
mint kezdettük, tovább folytatjuk. (Helyes!) 

Böszörményi László: Tisztelt Képviselők! Ha multunkban azon bíínt keressük, melynek bünteté
séül méretett talán reánk a tenger szenvedés, melynek fájdalma e házban oly méltóságosan nyilvánult, — én 
azon egy — de nagy hálátlanságban találom e bűnt, melyet őseink egyik legnagyobb királyunk, az igazsá-
ságos Mátyás ellen elkövettek akkor, midőn fiát Corvin Jánost királyivá nem koronázták. 

A hálátlanság a bűnök egyik legnagyobbika, büntetése is iszonyú. 
A Nemesis karja csakhamar borzasztóan mííködött Mohácsnál, s fájdalom, működik mai napig. 
Őseink tanultak is a nagy csapáson, s talán innen veszi eredetét a példaszó: „kárán tanúi a ma

gyar" , csak hogy tanulmányukat roszúl alkalmazák, méltatlanra, legnagyobb ellenségünkre, — az osztrák 
-házra — e megtestesült hálátlanságra pazarolták hálájukat, nagylelkűségüket; (Helyes!) s épen ezért a nem
zet nagy bűne mai napig sem lőn expiálva. 

Itt eszmelánczolatnál fogva, az e házban érdeme szerint czimegett uralkodóház és kormányának há-
látlanságait hozhatnám föl, de mert ezek csak egy részének előadása is hetekig, hónapokig tartana nem aka
rok a recrimiriátio terére lépni, s hallgatok. 

Szigetvár hős védője Zrínyi Miklós e családért is áldozá drága életét; s mi lőn jutalma? megfelel 
a család története II-ik Rákóczy Ferenczig. Es szigetvár elbukott, még pedig a Duna mellett Grönyőnél tétlen 
veszteglett roppant hadsereg szemeláttára: Bécset kellé fedezni, s a német vezér nem küldött segélyt. 

Ezt csak azért említem meg tisztelt ház! hogy mellesleg egy okát tűntessem fel annak, miért nyögte 
-hazánk másfél századon túl a török igáját ? 

De nem sorolom el Corpus Jurísunk e korbeli szomorú tartalmát, mely évről évre kimutatja, meny
nyi vért és pénzt áldozott nemzetünk a török elleni harczokra, melylyel a világot lehete meghódoltatni; nem 
mondom el, hogy e roppant áldozatoknak, még a bécsi sógorok által hálát követelve emlegetett segítségük
kel is miért nem lőn sükere. 

Csak pár szóval említem: hogy mint a történet feljegyzi, a magyar vezérek iránti bizalmatlanság, 
az osztrák katonaparancsnokoknak törvénykönyvünkben is följegyzett kegyetlenkedései, zsarolásai, a bitók, 
vérpadok, embermészárszékek nem teremhettek bizalmat, lelkesedést, mi nélkül pedig nem könnyű a győ
zelem , — mutatja közelebb Solferinó. 

Őseinknek említett nagy hálátlanságát azért kellé felhoznom, hogy fölkérhessem a tisztelt házat: 
miként nekünk utódoknak jutott ama komoly hazafi kötelesség e bűnt expiálni, s büntetését megszüntetni az 
által: hogy hazánk njabbkori nagyfiai iránt hálánkat országgyűlési első működésünkkel a nemzet nevében 
tettleg is bizonyítsuk be. 

Nem sorolom el azon buzgó munkásokat, kik az 1848-ki törvények alkotásában közreműködtek, 
kik közöl sokat örömmel tisztelek e ház padjain; de a nagy munka föintézőit — e hon legnagyobb fiát —• 
Kossuth Lajost (Hosszan tartó éljenzés), és legnagyobb martyrját gróf Batthyány Lajost tisztelettel kell em
lítenem, — kik a világesemények hatalmát üstökön ragadva — oly bátor erélylyel használták fel régi tör* 
vényes jogaink életbeléptetésére, s megteremték az új dicső hazát, a jogegyenlőség és népfelség alapján. 

Nem sorolom el önvédelmi harczunk hőseit, sem martyrainkat, kiket a bitor hatalom meggyalázó 
-halállal végeztetett ki, vagy embertelen börtöneiben és száműzetésben sanyargatott; sem azokat, kik gyászos 
leigáztatásunk óta oly erélyesen közreműködtek a bennünket megbuktatott 1815-ki bécsi születésű interventio 
elveinek megdöntésén, minek eredménye már eddig is zsarnok trónok bukásában s az olasz nemzet felszaba
dulásában nyilvánult, minek eredménye hitem szerint az is , hogy most itt ülhetünk. 

E téren — fájdalom! legközelebb égy gyászosan üres hely előtt kell meghajolnunk! Teleki Lászlót 
is , közös büszkeségünket, dicsőségünket, áldozatul kívánta az őseink által megbántott nagyszellem. De min
den hazafi küzdelmeiben, még a száműzetés keserveiben is legbensőbb, leghívebb bajtársa — Kossuth La
jos — még él és működik hazánk s az emberiség javára. (Éljen!) 

En tehát tisztelt képviselők! azt hiszem: hogy akkor tarthatunk teljesen igényt a római költő ama 
bírálatára: „Non minor est virtus, quam quaerere, párta tueri", ha első legfontosabb eljárásunknál az igen 
tisztelt indítványozó által felállított alapelvekkel együtt: miszerint „engedni ott, hol az engedés öngyilkosság, 
koczkáztatni ott, hol arra szükség nem kény szerit, egyaránt bűn volna a nemzet ellen" még azt is felhasz
náljuk: „ingrato homine nil terra pejus alit": s ezért „ingrato servire nefas" — alkalmazva magunkra és 
-barátainkra, valamint ismeretes ellenségünkre. 

Midőn az igen tisztelt indítvány bírálatához közeledni bátorkodom, az ezt kísérő beszédnek a sze
mélyes és politikai bátorságot illető tartalmára emlékezve kötelességemnek tartom kijelenteni: mikép — bi-
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tem szerint, — ha lehet, ha politikai bátorságnak lehet e házban kisebb nagyobb fokozata, de a személyes 
bátorságra nézve nincs különbség; mindenki számot vetett magával, midőn ide jött s elmondta a szentírás 
szavait: „Nem félek!" (Helyes!) . -

Most méltóztassék megengedni tisztelt ház, hogy megkísértsem országgyűlési helyzetünk e©n-
.statirozását. ; *"> *.; • 

Tisza Kálmánnal egyértelemben, többen a határozat védői közöl, és a felirat pártolója Ragályi 
Ferdinánd társunk is -— igen helyesen megmondat: hogy azon kétoldalú szerződés, mely a mi corpus ju-
risunknak 1723-iki egyik czikkelye, mely az osztrák dynastiának a magyar koronáhozi jogát, s egyszersmind 
a magyar alkotmány biztosítását szabályozza, az erőszakos hatalom által 1848. december 2-án és 1849. 
márczius 4-én széttépetett, s az akkori magyar országgyűlés — nem tehetve mást — ha az ország méltósá¬ 
gát meg akarta védeni, — az önkény tenyéré rámondta az amment 1849. április 14-én. 

Most e széttépett szerződvény visszaállításáról, más szóval: az ország- és erőszakos hatalom közti 
békekötésről van szó. 

Mert a tizenkét évi erőszakos hatalom, nem érezve többé magát erősnek a törvénytelen bitorlásra, 
.törvényben, s a magyar koronában akar erőt keresni. — S ezért ahozi jogát, vagy az 1723-ki szerződvény 
egyik felét teljhatalommal visszaállítja az 1860. October 20-ki diplomában, de az említett szerződvény má
sik felét, mely az ország törvényét, alkotmányát, a törvényes fejedelem kötelességeit tárgyazza, nemcsak 
vissza nem állítja, sőt ismét teljhatalmával — örök időre újból eltépi, megsemmisíti; s tőlünk még azt kö
veteli : hogy egy áj contractus vagy törvény által szentesítsük alkotmányunk megsemmisítését, törvényesít-
-sük a 12 évi bitorlást, jogosítsuk vérünk, vagyonunk tékozlására. 

E hatalom tehát még bukása szélén is elég vakmerő, oly törvényes szinü állapotot octroyrozni, 
miszerint az országot mindenéből kifosztja s egyszersmmd arczúlveréssel egyengeti a béke ösvényét, helye
sebben — folytatja az erőszakos harczot. 

Ennek daczára az ország hatóságai különvált helyzetükben, a botrányos jelenet általi meglepetés 
hatása alatt s talán némi reményben aziránt, hogy a kormányzó hatalom őrültségéből kigyógyuland a kilá
tásba helyezett országgyűlésig, a helyett, hogy a lealázó ajánlatot megvetéssel ignorálták volna, öntagadás-
sal megkezdek a közelítést törvényeink alapján azért is , mert különválva, a védelem nem vala czélszerüen 
intézhető, — és ide küldtek bennünket, hogy intézzük az ország méltósága — és becsületével megegyező" 
védelmet egyetértőleg. 

De nem küldtek bennünket a királyi parancsolatnak nevezett választási szabályzat, sem az úgyne
vezett regális (királyi meghívó-levél) nyomán, — melyeket, mint törvényteleneket félretettek — Budára, 
hanem az 1848-iki törvények szerint, Pestre. 

Ide jövetelünkből tehát az indítványt kisérő beszéd nem vonhat indokot a fölirásra, sem néme
lyek Budára átmenéséből, az indítványt pártoló egyik szónok. Es annál kevésbbé vonható ily indok, mert 
idejövetelünk óta igen sok történt, mire nekünk figyelnünk kell. Ugyanis, a tisztelt ház engedelmével — 
Ugyvédileg szólva — még 1860-ki october 20-kán csak kihirdettetett a nemzet elleni halálos itélet, és 1861-ki 
február 26-kán csak a végrehajtási határozat keletkezett; de már ittlétünk óta május l-jén a trónbeszédben 
a katonai brachium is megrendeltetett, még pedig az ellenszegülés bevárása előtt, mely védtelen testvéreink 
ellen működik hatalmasan, gyalázatosan. 

Az egyes hatóságok régibb maguktartásából tehát nem lehet következtetést vonni működésünkre, 
midőn jelenleg e hazában mi vagyunk az egyetlen törvényes souverahi hatalom. 

Közelebbről tekintvén a jeles indítványt, fájdalommal kell fölemlítenem: hogy bár a mélyen tisz
telt indítványozó hazafi szerint is a védelem két módon intézhető: fölirat, vagy határozat által; s bár ő maga 
mindkettőt békés útnak mondja, mégis némelyek itt e házban sem, s kivül annál kevésbbé tartózkodnak 
vissza a határozat elleni oly czélzásoktól, mintha ez, talán separatisticus czélból — törést — az országgyű
lés szétoszlatását idézné elő. (Nagy zaj. Halljuk!) 

Hiszen az indítványt kisérő beszédben elmondatott, hogy a föErat folytán is valószínű a törés, azon 
kifejezéssel pedig: miszerint a határozat esetében a törés okát, részben nekünk tulajdoníthatják; mint hinni 
akarom, nem azt akarta érteni, hogy a határozati forma, joggal — méltán vétethetnék a törés okául, ha
nem csak ürügyéül, mint Klauzál Gábor, igen tisztelt képviselőtársunk kiigazítá. Ürügyül pedig a fölírat, 
vagy határozat formáját, vagy tartalmát egyaránt vehetik Bécsben. S ezért nem tartom sem politicusnak, 
sem ildomosnak, sem méltányosnak közös ellenségünkkel szemközt az említett allusiokat. (Helyes.') 

A fölírat vagy határozatnak ugyanazon egy czélja van, s ez a támadás elleni védelem biztossága, 
a haza megmentése ; ez mindnyájunk törekvése. (Helyes!) 

Törést, szakadást egyik sem akar, különbség csak a kivitel módjában van. Es e különbség, bár 
látszólag csak a formára vonatkozik; de azért nem oly kisszerű, mert a forma, maga a törvény, s itt való
ban áll: hogy „forma dat esse rei" — s ezen fontos lényeg: hogy midőn a fölirat a törvény teréről lelép, 
addig a határozat szigorúan rajta marad. (Zaj. Halljuk!) . 

Tekintve eddigi eljárásunk positivus sükerét, — nem tudom én, minő sükert vár a fölírat párto
lók némely tagja: de azt tudom, hogy nekünk részletes stiker, — mely egy az alkudozással, — nem kell , 
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s hogy a fölírat többi pártolói sem várják az indítványozóval egy értelemben a kivánt sükert, legalább ez 
idő szerint — nem. 

E teljes rögtöni süker, a határozattól sem várható; bármelyik esetben a süker csak akkor követ
keznék be, ha erre a halalom külviszonyok által kényszeríttetnék. 

A positívus süker kérdésében tehát a fölirat vagy határozat közt nincs különbség. A negativus, 
— helyesebben erkölcsi sükert tekintve — hitem szerint élőnyösebb a határozat, mint a fölírat. 

És ezért tisztelettel tagadnom kell az indítványt kisérő beszéd azon kitételét: hogy „a tőlünk füg
getlenek irányában a határozatnak sem ereje sem czélja." Hiszen már csak eddigi tanácskozásunknak is 
volt czélja, feltűnő síikére, erkölcsi eredménye, — mit nem ignorálhatunk; annál inkább van, természete
sen egy constatirozott többség törvényes nyilatkozatának. — Sőt ugy hiszem én, miszerint igen is rendkívüli 
sükere lett volna a határozatnak, ha ez a ház közakaratával keletkezhetek. Ez esetben a müveit világ cso
dálatát vontuk volna magunkra, és megreszketett volna a zsarnokság ugy Bécsben, mint mindenütt a vilá
gon. (Helyes!) Az ily egyértelmű határozattól még positívus süker is előbb várható, mint a fölirástól, melynek 
erkölcsi eredménye is csak az által növekednék, minél csekélyebb lenne többsége. 

Az ily egyértelmű határozat tüntette volna föl teljességében az ország méltóságát, becsületét, 
múltja és törvényei iránti pietását és az 1848-ki eredményeket teremtő nagy fiai iránti háláját — és pedig leg
kisebb koczkáztatás nélkül. (Zajos helyeslés. Elnök: Halljuk kérem alássan a szónokot!) 

Azt tekintve már: hogy a fölirat vagy határozat* politikája-e koczkáztató vagy óvatos? Engem e 
házbani tanácskozások még inkább megerősítettek azon hitemben, miszerint a fölirat kevésbbé óvatos, s 
igy inkább koczkáztató, mint a határozat. (Halljuk!) Mert a fölirat minden esetre ellenkezik némely törvény-
czikkel (Halljuk!) — s ez ugy hiszem koczkáztatás — mert ha magunk legparányibbat engedünk törvé
nyeinkből , annál makacsabban fogja azokat a hatalom eltartóztatni. Koczkáztatás az indítványban az : 
hogy a királyi czimet — szükség kényszerítése nélkül — kitűzött kiinditlási elv ellenére, előlegezi. (Helyes! 
Nem áll! Zaj.) 

Koczkáztatás az: miszerint állítólag kimondja, hogy a hatalom az alkotmány terére lépett; 
holott ez, mint mindkét részről előadatott, legalább Magyarországra nézve octob. 20-án sem állott. 

Koczkáztatás az: miszerint az abdicatio kérdését tárgyalja sigy a trónöröklési jogot — az 1790-ikí 
III-ik törvényczikkről megfeledkezve — oly könnyedén veriíicálja, (Igaz!) — megelégedvén egy pótirásnak 
utólagos fölmutatásával; (Ugy van! Nem áll! Zaj) és ez által megsérti ugy a most emiitett, mint az 1848-iki 
minden — s különösen III. IV. V. törvényczikkeket, melyek szerint ezen országgyűlés csonka, s mégis 
az egyik legfontosabb törvényhozási eljárást, teljesíti illetéktelenül, a hiányzók sérelmével. 

Koczkáztatás az: hogy az 1723-ki két oldalú szerződvénynek a dynastiát jogosító egyik felét visz-
szaállítja, s ezzel a hatalom absolut tényét tettleg elfogadja, annak fölségjogot előlegez — mit eddig nem 
birt — mielőtt a szerződvénynek az országot jogosító másik fele visszaállíttatott volna; holott a mi köte
lességünk előbb az alkotmányt visszaállítani, a fölségi jog csak azután következik. 

Hogy e szükségtelen beismerések folytán, micsoda következtetésekre jogosíthatná magát a hata
lom , én nem akarom találgatni; de annyit különösen, tisztelettel ki kell mondanom: hogy az indítvány em
lített eljárása, a többi törvénysértés mellett, merő ellentétben van az említett 1790-ik évi Hl-ik törvény-
czikk tartalmával, (Zaj) s talán épen azért maradt ki az indítványból, — mit én igen sajnálok — m e r t 
tán a törvényeinket nem-ismerők kétkednek is e törvény létezésén, midőn legfontosabb okmányunkból, é-
pen legnagyobb törvénytudósunk hagyja ki e jelen helyzetünkben mindenesetre legfontosabb törvényünket, 
mely épen a II. József-féle absolut rendszer bekövetkezése ellen hozatott apáink által, s mely fontos tör
vényt egyetlen egy hatóság sem hagyott ki az ismeretes pátensek elleni fölszólalásából. 

Tisztelettel ki kell mondanom azt: hogy az uralkodónak tízenkét évi példátlan zsarnoksága iránt, 
— s épen, midőn legátkosabban dühöng — túlságosan engedékenyek, gyöngék vagyunk akkor, midőn be 
nem várva H. József és I. Ferencz példája szerinti megtérését, alkotmányunk előleges visszaállítását, — 
m i , neki az ország nevében a koronát, törvényes föltételek mellett ugyan, — de öröklését, már előre tett
leg is verificálva — fölajánljuk az indítvány szerint, (Zaj.) 

Az ily engedékenység a kormányzó hatalmat s utódait hasonló korszakok ismétlésére bátorítja. Es 
ez, — ugy hiszem — koczkáztatás a jövőre is. 

Az előadott törvénysértések ellen senki sem védte az indítványt; míg a fólirási forma mellett, ma
ga az indítványozó ur által, törvényes gyakorlatid fölhozott eseteket — ha Tisza Kálmán — a határozat 
több védőjével meg nem czáfolták volna is, megezáfolta e ház igen tisztelt Nestora Hunkár Antal u r , meg
mondván, hogy a dynastiának fölemlített tagjai törvényesen competensek, az alkotmányosság terén állók 
voltak, vagy hibáikat megbánva — helyrehozták, ellentétben Ferencz Jósef O Felségével. 

Különben is a fölirás törvényhozási fogalom, mely csak akkor possibilis, ha él a törvény, me¬ 
lyen alapúl; fölirás-törvényhozásra törvény által jogosított souverain hatalmak közti érintkezés, mig az 
1848-ki törvények tettleg életben nincsenek, — értve a magyar katonaságnak bejövetelét, az idegennek 
kimenetelét, — addig sem teljes országgyűlés, sem uralkodói fölségjog, s igy fölirat sem lehető. 
:. Nemcsak a koronázást, de a trónöröklési jog gyakorlását is meg kell előzni a törvénynek. 

8 3 * 
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A fölirás ezek szerint sok részben eltér a törvénytől, (Zaj) mig a határozat szigorúan áll mellet
te , midőn csak a törvény teljes, tettleges visszaállítása után akarja tárgyalni ugy az abdicatiót és öröklési 
jogot, mint a koronázást. 

Jól tudják ezt Bécsben, s ezért nem szükséges az értesítés, teljesítsék kötelességüket, hozzák 
meg előre a magyar törvényes fölségi jog és korona szabott árát; ök mutassanak bizalmat tényleg, mi csak 
azután bizhatunk. 

Az előadottak szerint a fölirás sokat koczkáztat, a határozat semmit és pedig annál kevésbbé, 
mert mint e házban mindkét fél által bebizonvítatott — s így a fölirat védői által is a határozat előnye in
dokoltatott — ellenségünk a bukás szélén áll szellemileg, anyagilag, kívül és belől — hálátlansága , sze
rencsétlen kísérletei és zsarnok rendszere miatt; mi pedig — mit magánknak, s említett nagyhonfiainknak 
köszönhetünk — 1848 óta erősebbek lettünk belől az egyetértés, kivül helyzetünk fontossága s átalában a 
kórszellem által. (Közhelyeslés) 

Es épen ezért nem akarom én az indítványnyal egy uj cyclusát megnyitni az 1848-ban megszün
tetett sérelmi sorozatoknak „absque nectenda in futurum consequentia" záradékaikkal; hanem a határozat 
szerinti méltóságos magunktartásával, hitem szerint legczélszerííbben teljesítjük kötelességünket, igy is fel
maradván a hatalom,részére a fölirat egyetlen — ugy mondott — előnye, a bünbánás utolsó alkalma. 

Egyébiránt hinni akarom: hogy győzzön a fölirat, vagy határozat, a hazánkra nehezülő veszé
lyek ellen együtt fogunk küzdeni; ha feloszlattatnék az országgyűlés s nem vihetnök haza a szabadságot: — 
egyetértést, lelkesedést fogunk vinni; s kell, hogy vigyünk a nemzetnek. hogy tűrjön tovább is tártorít-
hatlanúl, nemcsak kétségbe nem esve, — Kossuth szerint, — hanem azon biztos reménynyel, mely re
mény végső analysisben, — ha e nemzet igazságos és méltányos, és a szabadságra méltó maradand, — 
csak ugy csalhatná meg e nemzetet, ha Isten nem volna az egekben, ki az igazságot védelmezi. (Közhe
lyeslés ; éljenzés.) 

Molnár Pál: Uraim! Tudom én, miként egy népképviselőnek kivált ily válságos időkben a kész
ség mellé készültség is szükség-es, mit fájdalom nem bírván, e fényes állást nem is kerestem, de választó 
kerületem osztatlan bizalma kegyes parancsának engedelmeskedni polgári kötelességemnek tartottam, nem 
ígértem, de nem is ígérhettem multamnál fogva mást, mint azt, miként nem lehet eset, melyben imádott 
hazánk ősi alkotmányát és törvényeit feladjam, ily erő most is dagasztja kebelemet, és mert látom, miként 
ennyi jeles tábornok, nemzetünk erős tölgyei, a gyengét is testvérül fogadják, és bennünk nem annyira a 
tehetséget mint az igyekezetet mérlegezik, azért bátorkodom felszólalni. 

A dicső emlékű 1848-diki évben a népek örömkönyükkel áztaták hazájuk szent főidét azt hívén, 
miként boldogságuk tartós leend, ámde a népek gyakran csalódnak, hisz ők mindig becsületesek. (Igaz!) 

A bécsi kormány látván a népek boldogságát, melyből a trónnak szilárdsága biztosan bekövetkezett 
volna, mi ha megtörténik, az absolut kormány örökre el lett volna temetve; —- pokoli mesterséggel a szent 
István koronája alatti boldog testvér-nemzeteket vérfürdőbe tereié, segité a gyöngébbet, hogy a hosz-
szabb harcz alatt erejükben mindannyian meggyöngülvén, annál könnyebben verhesse nyakunkra a közös 
szolgaság rablánczát; terve sikerült. 

Katonai uralom ütötte fel hazánkban vészterhes táborát, lelkeseink részint vérpadra hurczoltatá-
nak, részint a messze távolban találtak menhelyet, honnét csak szíveiknek honszerető lángja ragyogott 
vissza szép hazánk határára, nehéz a jó hazafinak számkivetve lenni — oh be szintoly nehéz a jó hazafinak 
saját hazájában idegennek lenni: pedig idegenek lettünk! törvényeink megsemmisítettek, lenyügöztetett 
mindaz, mi szent, felszabadhatott mindaz, mi szentségtelen. 

1847- és 1848-ban Ferdinánd királyunkat hű népeinek lelkesedése örömkönyekre fakasztá, ha a 
mostani uralkodó képzelt magasságából szokott kísérete nélkül a népek közé alászállna, és egy komoly pil
lantást vetne uralkodásának gyümölcsére, akkor uraim, a mostani uralkodónak keservesen kellene sirni; <—• 
amaz az atyai, ez a mostoha kormányzat jutalma ez életben, hát a halál után ? 

Egy fiatal exkirálynak királyi atyja nem rég meghalván, népe a helyett, hogy „nyugodjék béké
ben az úrban" azt monda: egy nemzet átka kisérte sírjába; (Ugy van!) ilyenkor uraim a holt testnek meg 
kell fordulni sírjában, hogy szemei ne az égnek, hanem szövetségesei ^felé, a pokolnak legyenek örök
re szegezve. 

October 20-ka óta az osztrák császár az alkotmányos térre lépett, miután kormányrendszere kö
vetkeztében Ausztriának ereje, tekintélye, pénze, hitele elfogyott, Lombardia elveszett, Velenczének eleste, 
ámbár jelenleg osztrák tábor, csak időkérdés (Ugy van!), mert Olaszországnak természetes kiegészítő része. 
Ilyen constellatiók között elhatározta Ferencz Jósef új Ausztriát alakítani, és hogy hatalmas legyen, szent 
István koronájának népeit is fegyveres erővel be akarja csalogatni e képzelt paradicsomba. Tudja meg az 
uralkodó, miként Magyarország ősi alkotmányának és szabadságának romjain uj Ausztria nem fog virá
gozni soha, mi ellentéte azon szent czélnak a világ óhajtotta radicalis békének, mely felé IH-dik Napóleon 
császár oly rendszeresen halad, a nemzetiségek jogos és méltányos kívánságainak kielégítése, átalános 
népszabadság alapján. 

Igy bánnak velünk! De azért a magyar nagylelkű, megmutatta ez utolsó időkben is, midőn az 
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osztrák kormány gyűlölt rendszerének zsoldosait köztünk felejté, talán azért, hogy velük együtt nagylel
kűségünk is áldozat legyen — és csalódott. 

Ébredj hát bécsi kormány, itt az idő, — fneg van mutatva az út , melyen haladván, ha a szi
lárd elhatározást tiszta szándék kiséri, boldogok lesznek a népek, és még ez egyszer meg lehet menteni a 
trónt, és ez az űt — az absolut rendszernek halotti tora. Mi csak azt követeljük a mi a mienk, törvénye
inket minden következményeikkel, ezekből egy hajszálnyit is engedni jogunk sem lévén, inkább csörget
jük a szolgaság rablánczát, Istenben helyezett erős bizalommal, mintsem közös hazánkat, édes anyánkat, 
magunk gyilkolnók le. 

A hon asztalára letett indítványt pártolom, mert törvényeinkből egy hajszálnyit sem enged, és a 
nemzet méltóságát nem sérti; ha valaki az ellenkezőt be próbálná, rögtön elállanék mellöle, mert ősialkot
mányunkra és szent törvényeinkre, melyekért bár mikor harczra kelni dicsőségemnek tartom, oly féltékeny 
vagyok, mint a serdülő hajadon ártatlan szivének első szerelmi dobbanására. Önök uraim a határozat mel
lett az absolut rendszernek az utolsó vigaszt, az utolsó kenetet szolgáltatják ki, én ettől is meg akarom 
fosztani, nehogy kétségbeesett végvonaglásukban vagy csak saját rósz lelkiismeretüket is azzal ámíthassák, 
miként a netalán bekövetkező calamitásoknak nem ők lennének okai. (Helyes!) 

Ne ámítsuk magunkat uraim! minden utat, melyet törvények feladása és a nemzet méltósága 
megsértése nélkül felhasználni lehet, meg kell kisértenünk, az utolsó át az indítványozott felírás, mit ha 
el nem fogadunk, azt mondhatja a nemzet, miként ennek meg nem kísértése okozandja a netalán bekövet
kezendő calamitásaink egy részét. Végre engedjék meg uraim! hogy azon szeretett horvát ajkú hű testvé
reinkről, kik alkotmányunkért és törvényeinkért az első birtokostól az utolsó napszámosig vagyonukat és 
életüket minden pillanatban oly szívesen hozzák áldozatul, — azokról a hős Zrínyiek földén a kies Mura
közben lakó honfitársainkról itt a nemzet szine előtt hálás elismeréssel megemlékezzem. (Éljenzés.) 

Latinovics Vincze: Minekelőtte a tárgyalás alatti igen fontos kérdés részletes vitatásába bocsát
koznám , nem mulaszthatom el, hogy két történelmi összehasonlítással ne éljek, melynek mind ketteje kü
lönbözőségére nézve annyira jellemző, hogy mai napig sem tudtam megfogni miként lehetett két, ily külön
böző cselekménynek, a mint egyforma hordereje, ugy a népek és birodalmak sorsára csak nem egy kö
vetkezése. Én számításba hozni nem akartam azon majdnem 80 évet, mely a két históriai cselekmény közt 
lefolyt; mert ha a népek feltartózhatatlan haladását és polgárisodását nem vesszük figyelembe, a népeket 
kormányzó hatalmak cselekményei ugyanazok most, mint voltak egykor: egyforma gátul állanak útjába a 
kifejlődés és haladás mivel sem akadályozható menetének; más értelmezési szótárt tartanak mondataik, mást 
cselekményeik, sőt az állítólagosán Isten kegyelméből nyert hatalmukat egészen nem isteni önkénynyel gya
korolják azon nép felett, mely önmagát is elég érettnek hiszi a kormányzatbani befolyásra. Nem számíthat
tam tehát be uraim ezen 80 évet históriai összeállításomba, mely 80 év a mint folytonos küzdelme volt a 
nemzeteknek a népsouverainitás előtérbe hozatalára: ellenkezőleg az uralkodók részéről még folytonos ellen
szegülés vala az a bekövetkezni kellető népfelsőségi czél elérésére. Ezen lefolyt időszaki öszehasonlításoktól 
eltekintve én egyedül magokra a históriai cselekményekre térek által. A múlt századi franczia forradalmat 
közvetlenül megelőzött parlament ülés alkalmával, midőn XVI. Lajosnak a miniszterek erőltetett ellenjegyzése 
melletti dcrretumai az ingerültséget tetőpontra emelek, egy igen nevezetes parlamenti tag azon most is emlé
kezetes kifejezéssel élt „le roi reigne mais ne gouverne pas" az 1849-ki forradalmak után midőn a segítségül 
hitt orosz sasok tömege a fegyveres békét egy időre helyreállitá az osztrák uj állam szerkezetnél a most tény
leg uralkodó osztrák császár O Felsége miniszterei öszeállításánál kiadott patentalis programmjában azt 
mondotta, hogy osztrák miniszterek egyedül a fejedelemnek felelősek. En nem akarom azt elhitetni bárkivel 
is , hogy mi ezen patentalis programm nélkül is ne tudtuk volna felfogni hogy a hol népképviseleti parla
ment nincs, ott felelős kormány sem lehet, de azt igen feltudtuk fogni, hogy a mint 1850-ben a 600,000 ba-
jonettre épített birodalmat hosszú ideig parlament és felelős kormány nélkül fenntartani nem lehet, ugy ezen 
kormányzati összeállításoknál az ez alatti cselekményekért a felelősség sem Isten sem ember előtt a népet nem 
érheti, mely az önkormányzatába sem közvetve sem közvetlenül be nem folyt. 80 év előtt tehát a franczia 
nép képviseleti parlament egy szélső baloldali tagja az önkénytes uralkodás vádjául hozta fel, hogy a fejede
lem csak uralkodhatik, de nem kormányozhat soha, míg 1850-ben az osztrák császár mind az uralkodást 
mind a kormányzatot önszemélyébe pontosítá össze egy oly felelősség nélküli orgánumokkal az oldalán, 
melynek nem a népek boldogítása, és a birodalom jóléte, hanem az önkénytes uralkodás központosításának 
megszilárdítása a bűnnel terhelt camarillisticus intriguak, a birodalom népeinek elszegényitése, családi ma
gán életekbeni betolakodás, titkos kémkedés, börtönzések, és gyilkolások voltak fő devisei, (Ugy van!) hol
ott a fejedelem naponkinti tapasztalataiból eléggé meggyőződhetett arról, hogy vége van azon időszaknak, 
midőn a nemzeteket egyedül diplomaticus csinfogásokkal lehete kormányozni, hogy a status ereje nem áll 
most az állandó hadseregben, hanem egy, a századdal egybefüggő nemzeti belszerkezetben és összemüködé-
sében az uralkodónak a néppel. De e tekintetek figyelembe vétele nélkül a fejedelem személyében ösz-
pontositott kormányzat természetesen igen tévesztett irányú volt és valamint ez, ugy a felhozott két his
tóriai cselekmény minden kétséget eloszlat a felett, hogy az uralkodók törekvései ugyan - egyek voltak 
akkor midőn a népfelsőség még annyira kifejtve nem volt mint most, midőn minden törekvések annak meg-
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szilárdítására irányozvák, és csak a kiviteli eszközök különböztek; de különböznek abban is, hogy még a 
múlt században az erőltetett, önkénytes uralkodási törekvések a kimüvelődésben igen hátul állott népet szen
vedélye elragadtatásában misem fékezhette és fájdalma enyhitését csak az Európát megrázkódtató forradalom 
és a koronás fő porba hullásában kereste: addig a 19 század műveltsége magasb fokára hágott nép önkebelé-
ben meggyőződve levén az állapot tarthatatlanságán, passiv ellenállással siettette azon birodalomnak vagy 
szerkezetének menthetlenüli összeomlását, melynek fejedelme hatalma tetőpontján egy édes álmában a Caesa
rok koronáját tartá kezében. (Tetszés.) 

Bocsássanak meg uraim, ha e kitéréssel türelmüket kissé hoszasban vettem igénybe, mert bár tud
tam, hogy a lefolyt 11 év alatt mindannyiunknak eszébe jutottak ezen összehasonlítások, de a mennybe 
az elsőnek netovábbját a történelmi lapokból igen bőven tanulmányoztuk, addig a másodikát még most is 
a jövőben kell keresnünk; mert ott, hol e hatalmas birodalomnak a többi európai államok ellenébeni állása 
nem csak precarius, hanem még szenvedőleges és conglomeralt állásánál fogva belviszályai miatt is , szövet
ségi kísértetei csaknem kivihetetlenek: — ugy a még most is folytonosan tartó kormányzati fondorkodások 
miatti bel megrázkódását és ennek következtében végösszeomlását a birodalomnak csak nem perczenként 
várhatjuk, mi, hiszem hogy a mint ennek talán még lehető gátlása fölött tanácskozandók jelentünk meg: 
ugy szükséges állásunkat, és a birodalomhozi visszonyainkat, de csak önfüggetlenségünk minden ároni 
megóvásával azon nyiltsággal és tartózkodás nélkül tárgyalni, mely e nemzetnek mindig sajátja volt. — Én 
nem gondolom, hogy azon hatalmas előadások után, mik e teremben a jelen kérdés tanácskozási folyama 
alatt mondattak, Önelőadásommal magának a tárgynak még nagyobb nyomatékot tudjak adni. De még sem 
akartam elmulasztani, hogy a lefolyt szenvedőleges korszak kárhozatos eljárását röviden elő ne soroljam, és 
az ebből vont köA-etkezések összeállításánál hazánknak a birodalomhozi viszonyait ne akként iparkodjam 
biztosítani, hogy bármily hasonló esetekben a birodalmat érhető megrázkodás bennünket csak azon lánczo-
latnál fogva érhessen, melylyel, maga a fejedelem személyéhez a köztünk és ezen uralkodóház között kötött 
kétoldalú szerződési csatolmánynál fogva illet. 

Nincs szándékom mindanyiunk kebelének behegedt sebeit ujolag fölszaggatni, fölemhtésével azon 
véres catastropháknak, melyek a forradalom befejeztet követett 3 hónap alatt e nemzetet örök gyászba bori-
ták; sőt nem említem meg azon utakat sem, melyeket fölhasználtak a velünk századokon keresztül testvéri 
szeretet és barátságban élt nemzetek fölizgatására, mert állításuk szerint az a diplomatia politikája volt, s 
ezzel mindent megmondottak. A diplomatia politikája az osztrák értelmezés szerint oly szőnyegből készült, 
melyre minden foltot reá lehet akasztani; (Helyes!) a diplomatia politikája volt: hogy a népeket alattomos 
utakon rablás — fosztogatás — és hajtogatásra ingerelje; a diplomatia politikája volt: hogy a békés polgá
rok fejeit lemetszve abból készítsék a pyramisokat, hogy maga a fejedelem által szentesitett törvények elleni 
fellázadásnál, ugyan a fejedelmi hadsereg álljon támaszul a lázadóknak; hogy a szomszéd határokból feje
delmi biztosok által főleg rablási és fosztogatási Ígéretekkel becsalt népek ellen a rögtönbiróság fejedelmi 
aláírással hirdetessék k i , ez uraim mind a diplomatia politikája volt; (Ugy van! Igaz!) és mivel a bakók is 
talán ezen diplomatia tagjai voltak, nehogy ők is tétlenül álljanak, mert az óra fel volt húzva, és annak 
magát lejátszani kellett, a diplomatia nekik is igen bőven adott foglalkozást, (Igaz!) oly foglalkozást: mely
lyel e nemzet kebelét örök gyászba boriták, és a melynek fölemlitésénél könnyeink árját csak állásunk 
méltósága, és azon szigor tartja vissza, melylyel mint törvényhozók hazánk — és nemzetünknek tartozunk , 
hogy jelen nemzetközi munkálatunknak oly szerkezetet iparkodjunk adni, nehogy ezen diplomatiai fogások 
újra ismételtethessenek. Mindezeknek mellőzésével tehát csak röviden említem föl azon nagyszerű szervezési 
politikát, mely Európa első és leghatalmasabb államát 11 év alatt főloszlási állapotra juttatá, és melynek ki
folyása volt a birodalom azon „precar" állása a külföld irányában, hogy önmagának, elkülöm'tve kell minden 
rohamok ellen küzdeni, melyek dél- és nyugatról fenyegetik, és melynek feltarthatására csak igen kétes, de 
biztos támaszt semmi szin alatt nem lelhet föl azon népeknél, melyeknek fényköveit önkezével dobta ki a fe
jedelmi ezredéves hagyománynyal szentesitett koronából, mint csak mit holt kincset, és könnyen nélkülöz
hető elavult házi bútort tartott meg. (Helyeslés!) Ne higyjék uraim, hogy én ezen nyilatkozatommal a ma
gyar nemzetnek fejedelméhez mindig hű ragaszkodását most kétségbe vonni akarnám, koránt sem; a magyar 
nemzetnek fejedelméhez! ragaszkodása őseitől hagyományozott szentély, de azon számtalan csalódás és jog-
csonkitás, melyen három és fél századon keresztül kellé mennie, és azon meggyőződése, hogy minden cse
lekmények - • voltak azok nyilt vagy alattomosak — oda voltak irányozva, hogy legdrágább kincsét, nem
zetiségét , és hazája függetlenségét adja áldozatai azért, hogy koronáját és vele Európa legszebb államát ad
ta fejedelme kezébe, hogy ugyan ezen fejedelmének nem egyedül hazája, hanem külföldi érdekeért is Európa 
minden talpalatnyi földjét vérével áztatá, és jutalma még is mindég egy volt; azért kellett és kell: hogy jövőre 
fejedelme iránti állását is akként szilárdítsa még, hogy semmi eset és körülmények között a külérdekeknek a 
haza érdeke — áldozatul ne essék. (Ugy van!) 

A szerbeknek Magyarország és állítólag az 1848-kí szabadsági törvények elleni föllázadását minő 
fejedelmi jutalom érte, azt eléggé tanúsítja azon számtalan vándor, kik fővárosunkat pár hét óta, hazájukba 
vonulásuk alkalmával, meglátogatják, fejedelmi szóval nyert szerb vajdasági területet, és cseh tisztviselők 
általi német tartományi önkormányzatot nyertek; ez uraim mindig szép és fejedelmi jutalom, oly áldozatért, 
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mely 40,000 árva — és özvegynek vagyona romjain nőtt Ínséget alig feledteti, és kebelükben megszülem-
leni kellett azon fájdalomnak, hogy közös hazájuk és testvéreik elleni lázadásra kagyák magokat ragadtatni 
oly Ígéretekért, melyeknek a mint törvényes alapja nem volt, ugy tartósságára sem számíthattak; (Helyes!) 
hiszen eléggé tapasztalhatták már 1790-ik september 1-én báró Schmiedtfeld János császári biztos elnöklete 
alatt tartott congressusból, hogy a szerbeknek tett pereteket csak akkor melegítették fel, midőn a Magyar 
nemzet ellen „contracarirozásul" akarták felhasználni. Mint volt az 1790—91-ki alkotmányt biztosító tör
vényeknél, ugy volt az 1848-ki szabadság és függetlenségi törvények megalapitásánál. Gondoljanak vissza 
Leopoldnak ugyan ezen császári biztoshoz irt Handbiletjére, mely elég irányul szolgálhatott nekik, minő jó 
szándékkal viseltetnek oly nemzet iránt, melynek érzelmei, sőt kívánt szabadsági intézményei egészen ellen
keznek azon elvvel, melyet az osztrákkormányféríiak irányul tűztek ki. 

A szerbvajdasági területnek Magyarországtólí elszakitásával a megmaradott rész hasonló német 
kormányzatban részesitetett, a minden oldalról betódult jövevények, kontár-művészek, gazdájoktól elűzött 
mesterlegények és pinczérek befolyásos hivatalokra alkalmaztattak, (Ugy van!) mely — nyomor - és Ín
ségtől leigázott és kiéhezett tömeg, az annyi szenvedéssel küzdött népet véginségre juttatá, a vagyon és 
személybátorság a mint alulról ugy felülről sem volt biztosítva, mert az ellenséges idegen tisztviselők önké
nyétől függő felelősség nélküli eljárás a mint az első ugy az utolsóra sem nyújtott semmi garantiát; az árva
pénztárak átvételével, az úgyis állásánál fogva már szerencsétlen árva vagyona elkoboztatván, a kormány 
közlegei által teljes értékben és hat százalékos árva vagyonra biztosított kötvényekben vétettek számadás alá, 
míg az árva nagykorúsága elértével oly államkötvényekkel elégíttetett ki, melyek már keletkeztükben a 
kormány által 85 százalékkal tétettek forgalomba és 1856 óta soha 65 százalékot meg nem haladtak és je
lenleg 54-en állanak. (Helyes! Ugy van!) Az adózások sokféle nemei, azok aránytalan kivetése, évenkinti 
szaporítása, az úgynevezett Zuschlagnak minden adónemre alkalmazása, sőt ezen Zuschlagoknak 1859-től 
fogva viszont megzuschlagoltatása, (Helyes! Ugy van!) az adónemeket 1849-től megháromszorozták, sőt 
ha az ezekre ugy a bélyeg- illetékekre büntetéseket hozzászámítjuk megnégyszeresiték, — a minden évben 
előforduló államkölcsönök általi hitel megingásával Magyarország eltulajdoníthatlan javai részint eladattak, 
részint elzálogosítattak, mely sorsba részesíttettek a sóbányák, és vasúti lineák egy része is, mind ezen 
szép gazdálkodás mellett, midőn az alig hat hetes háború egy tartományba és 190 millió forintba s a 
csempészettel vádolt pénzügyi miniszternek erőszakos öngyilkosság általi életébe került — a birodalom pénz
ügyi helyzete a legkétségbe esettebb állapotba jutott oly annyira, hogy ez önmaga az összeomlás veszélyét 
alig leendett képes elkerülhetni. (Ugy van!) 

Ezen körülmények lehettek határozók az oct. 20-ki manifestumnak megszülemlésére, én nem 
akarom és soha nem is fogom kétségbe vonni a tényleg uralkodó fejedelem tiszta szándékát ezen manifestum 
kibocsátásánál; de szerkezete, és az azóta történtek után, méltán vonhatom kétségbe azon kormánynak 
hazám és nemzetem iránti őszinteségét, melynek hagyományos politikájához tartozott függetlenségünk és 
honunk önállósága megsemmisítése és melynek századok óta nem volt egyébb törekvése, mint hazánknak 
azon állítólagos összbirodalombani beolvasztása, mely összbirodalomnak minden téglájára más bélyeg van süt
ve és más tart reá számot, (Köztetszés). Feleslegesnek tartanám pontonkénti felsorolását azon octoberi di
plomának, melynek minden sora ismert stylusba szerkesztve a magyar nemzet iránti őszinte ragaszkodás ta
nújele, és melyek mindegyikében a magyar alkotmány teljes épségbeni visszaállítása fejedelmi legszebb 
kegyelettel soroltatik elő, és uraim! hét hónapja e manifestum keltének, hét hónapja a fejedelem általi ma
gyar alkotmány visszaállításának, de ez alkotmányos magyar hazában ezen hét hónap alatt több törvény
telenség követtetett el az alkotmány ellen mint Angolhonban annak megalakulása óta; ( Igaz!) a pénz-, 
csend- és rendőrügynökök most is korlátlanul űzik épen nem alkotmányos mesterkedéseiket, mint űzték a 
manifestum előtt, és a haza iránti ragaszkodásnak ép oly veszélyesek lehetnek kinövései, mint voltak a 
Staatsanwaltok idejében és ha e nemzet jogterének elfoglalásában hanyagul járna el, az octoberi manife
stum szép helyet foglalna abban a levéltárban, hol az 1857-ki körút következtében e nemzetnek adott el
ismerési okmány letéve nyugszik, és mi most is azon patentális intézkedések terén állanánk, mint állottunk 
1849 óta folytonosan. (Ugy van!) 

Ne ütközzék meg tehát a fejedelem, ne ütközzenek meg azon urak, kik a fejedelem iránti méltá
nyosságnak oly hű pártolói, ha mi visszaemlékezünk annyi szenvedéseinkre, visszaemlékezünk a múltak
ra ,|és arra, hogy e nemzetnek fejedelme iránti bizalma és ragaszkodása szándékosan félremagyaráztatva, a 
viszonyos bizalom és ragaszkodásnak egészen ellenkezőjét kellé tapasztalnia, és hogy minden erejét a ha
gyományos udvari camarillisticus intrigák ellen fordítva, soha annyi szabad tere nem volt, hogy önmaga 
belügyeit rendezhesse és a vele együtt testvéri egyetértésben lakó népeknek maga a nemzet szabadságához 
mért intézvényeket adva, ezekkeli kapcsolatát szorosbíthatta volna; mert valahányszor a nyugalom csekély 
hézagait felhasználva, e munkálata befejezéséhez fogott, mindenkor találtak módot, nemcsak a terv kivi
tele, hanem ezen népeknek ellenünki felingerlése általi kitörésre. S ily érvhez hasonló a történelemből me
rített adatok tanítottak meg bennünket minden történhető jogcsonkitások fölötti őrködésre s e mostani eljá
rásunkkal árrá, hogy a törvényes tért elfoglalva, annak minden pontjához, és minden pontja szigora meg-
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tartásához kössük nemzeti létünket; mert a legcsekélyebb tágítással a mint hazánk ügyének ártunk: úgy 
fegyvert adunk elleneink kezébe megtámadtatásunkra. (Ugy van!) 

Nincs szándékom a t. ház türelmét hosszasban igénybe venni a múltak felemlítésével, hiszen tör
ténelmi munkáinkkal kezünkben, eléggé meglehetünk győződve minő lelki és testi erőnkbe került kedves 
hazánk és nemzetünk függetlenségének megőrzése, minő fájdalommal kell visszagondolnunk arra, hogy 
még az Árpád ház uralkodása alatt, annyi külellenségtől környezteivé, annyi elfoglalt tartományokban 
letelepedett idegen népekkel kellé intézményünket megismertetve kedvessé tenni, a különböző felmerült 
vallási viszályokkal szemben, belügyeink rendezése munkálatával bajlódni, de nemzetiségünk és hazánk 
függetlenségét a mint külellenség ellen megvédeni tudtuk, úgy az belfondorkodás általi támadásoknak ki
téve soha sem volt, még a vegyes uralkodások alatt is. V. Albert osztrák herczeg, e házból első magyar 
királynak uralkodása alatt a nemzetiségek közti viszályok először merülnek fel, sőt Buda várában a magyar 
és németek közötti vérengzések által szentségtelenítetett azon hely, hol eddig az Árpádok uralma alatt ho
nunk székhelyén, a nemzeti nagyság és dicsőség fénye ragyogott fel mindég. Ezen viszályok folytonos fel
merülésének elősorolása nem ezélom, most egyedül a vitatkozási tárgyra térek által, mely annyira kime
rítve fekszik előttünk, hogy ahhoz igen kevés leend szólani valóm. — 

A két előterjesztvény közti különbség kül tartalmára nézve, a mint látszatra igen csekély, úgy 
lényegére nézve roppant különbséggel áll egymás ellenében, annyira, hogy bár mikép iparkodnánk az ösz-
szeálh'tással egy közép utat találni, — sikeretlen fáradtsággal kellene visszatérni és szerkezetünket ismét a 
többség által kivitt modorba venni fel; én részemről a mint meggyőződésem szerint a határozat mellett va
gyok és attól eltérni nem fogok, sőt módosítását is akként formulázni, hogy a határozat érve és nyomatéka 
ezáltal erejében veszítsen, el nem fogadhatom: úgy elismerem, hogy a feliratnak is egy igen szép oldala 
van , az t. i. hogy sokat lehet benne mondani leplezetlenül ugyan, de mégis a stylba fektetve, mely a fel
iratokat mindég jellemzi, alázatos hódolattal és jobbágyi alázatossággal, (Felkiáltások: Ugy van! Nem 
áll!} azon tényleg uralkodó hatalomhoz, mely emai napig sem áll az 1622. H. t. ez. által parancsolt téren, 
sőt nem áll az 1790—9i . Ill-ik és ugyan az évi XIII. t. czikkely rendelete terén sem (Helyes! Zaj , Hall
juk !). En üdvözlőin azok meggyőződését, kik azon hiedelemben vannak, hogy a feliratnak képesek annyi 
nyomatékot adni, hogy ezekből 0 Felsége belátva a nemzet méltányos panaszát, belátva a nemzet lelkén 
ejtett roppant sebeket, azokat kegyesen orvosolni és minden eddig elkövetett törvénytelenségeket megszün
tetve , a nemzet alkotmányos jogait sértetlenül nem csak visszaállítani, hanem azt szentül megvédeni eskü
jével is kötelezendi magát; én mondom, ha van ily meggyőződés, az előtt csak meghajlani tudok és egye
düli óhajom az lenne, hogy ily meggyőződés sükere és teljesülése által az én hitem megtörve legyen; — 
de addig míg erre egy szikra kilátás nincs, míg e mai napig is a törvénytelenség és alkotmánysértések min
den nemei, a nemzetközi jogok alacsony csonkításával nem is leplezve, hanem brutal módra gyakoroltat
nak (Ügy van!) s míg a reactionárius osztrák miniszterek ellenjegyzései most is ott állanak a magyar kan-
czellárhoz küldött Magyarország belügyeire vonatkozó fejedelmi leiratokban, míg a múltból minden felira
taink mellett a nemzet egy egész levéltárat tartalmazott sérelmei feküsznek előttünk orvosolatlanul, addig 
engedjenek meg uraim, hogy meggyőződésüket magamévá soha nem tehetem, és mivel tudom sőt meg
győződésem is az, hogy az osztrák kormánynak Magyarország iránti politikáját nem a törvényesség szem
pontja, hanem azon nyomás vezeti, mely magát az osztrák birodalmat közvetve vagy közvetlenül fenye
geti; mert tudom, hogy a leereszkedés és nemzetünkhözi ragaszkodás színezete egy sürii ködfátyollal borí
tott mázolat, melynek valódi értékét csak a leleplezéssel lehet megítélni, addig bocsássanak meg, ha én in
kább a cselekvés és tett terére lépek, mintsem egy oly alázatosan kérvényezett engedékenységgel ringat-
tassam magamat, melynek keheméit csak a kábulás alatti időben élvezem, mig a felébredés és valónak ösz-
szeállításával a perczenetnyikábulás élveinek utókövetkezményeit mint a mákony káros hatását kell hosszú és 
talán örök időre siratni. ( Igaz!) A mi teendőink sokkal sürgősbek mintsem hoszas fel- és leirásokkal le
hetne időnket pazarolni. Teendők még pedig életbevágó teendők halmaza fekszik előttünk, melyek felett a 
nemzetnek határozott Ítéletet kell hozni, nem pedig a közbeszólások tömkelegét szaporitni és ezzel időt veszt
ve tetterőnket czél nélküli szószaporitásokkal vesztegetni, — melyeknek csak a hírlapi közlönybe lehetne 
egyedül nyoma és akaratunk kivitelénél ott állanánk, a hol állottunk eddig, t. i. sokat azaz mindent mon
danánk , elpanaszolnánk fájdalmunkat és végre mint a kórházi beteg könnyes szemmel könyörögnénk eny
hítő írért és kapnánk oly szert, mely a fájdalmat egy időre csillapítja ugyan, de a baj gyógyitkatatlanságát 
segíti elő, ily kitéréseknek tehát sem magam, sem nemzetem továbbra kitenni nem akarva, —: a határozati 
indítványt minden kellékeivel pártolom és elfogadom. (Helyeslés) 

Engedjenek meg uraim, ha a határozat vagy feliratnak részletes és pontonkénti tárgyalása előtt — 
a forma körüli előadások részletezésébe bocsátkozom (Felkiáltások: Most? Zaj) ezt tenni nem azért akarom, 
mintha lelkem tiszta meggyőződéséből nem osztanám mind azon hazafias előtervesztvényeket, melyek a fel
iratot pártolók által felhozattak; hanem azért, hogy belátásom szerint egészítsem ki némileg azon, a törté
nelemből felhozott idézeteket, melyek nézetem szerint kihagyattak, és én azért nem hallgathatom el nehezte-
lésemet máj- előleg a felett, hogy az indítványtevő hazánkfiának nem egyedül általunk, hanem egész Európa 
által oly igen várt indítványa — a külföldi lapok által két nappal előbb közöltetett mint maga az előterjeszt-
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vény történt (Igaz!), ha a parlamentaris életbe az indiscretio vádja, valakire alkalmazható úgy bizonyára azt 
minden tartózkodás nélkül lehet arra kimondani, ki tisztelt képviselő úrnak ezen bizalmával visszaélt, de 
bennünket a határozatot pártolókat kétszeresen sújtott ezen körülmény azért, mert az indítvány által már 
eleve okozott nagy hatás nem engedheté az osztrák államközi publico politicus állásunk elemezését, és nem 
engedé a történelmi idézmények némileges kiegészítésének taglalását. Azt uraim kétségbe vonnunk nem le
het , hogy a felirati érv erősítésére az indítványozó képviselő úr által felhozott történelmi állítmányok úgy 
mint előadattak ne állanának; de a körülmények és viszonyok körülírásának elmaradása a történelemnek 
sokszor egészen más értelmezést adhat, mint a minő színbe jött az elemezéssel. Ugyanis Deák Ferencz kép
viselő úr a mostani felirat érvéül azon körülményt hozta fel, hogy már több esetekben történtek nem koro
názott fejedelmekhez felírások, mint tanúsítja Rudolf és Mátyás kora és tanúsítják Leopold és Ferencz ko
rai. Ezt uraim tagadni lehetetlen és ép azért szükséges tisztelt követtársunknak idézményének pótlólagos ki
egészítése. Rudolf és Mátyás korszakainak eseményei Bernáth képviselő úr által kellőleg felderítetvén, ah
hoz csak kevés leend mondani valóm, (Zaj) és mellőzöm 1-ör azon események elősorlását, melyek az 1602-
dik országgyűlés egybehivását közvetlenül megelőzték; mellőzöm 2-or azon jesuiticus fejedelmi leiratot, 
mely az országgyűlés által sérelmei orvoslásáért felterjesztett 18 pontra egyenként leérkezett; sőt mellőzni 
akarom 3-or azt is, hogy ugyanazon időszakban honunk ép úgy mint a lefolyt 11 év alatt, idegen tanácso
sok, tisztviselők és hadvezérek által zsaroltatott. Az 1603-ki hongyülés — mely Mátyás föherczegnek Re-
gensburgbani tartózkodása miatt Maximilián mint fejedelmi biztos által nyittatott meg, — miután az ideig 
ínég a sérelmek nem orvosoltattak, — mind a fejedelmi előterjesztvények tárgyalását, mind az adó megsza
vazását megtagadta, — mely miatt aztán feloszlattatván csak ezen kivánt sérelmek orvoslása után 5 hónapra, 
azaz november l-jén jöhetett újólag össze, maga a fejedelem által történt megnyitásával, mely hongyülé-
sen a rendkívüli költségek födözésére kivánt adó meg is szavaztatott, de alig' hogy a megajánlott összeg a 
hongyülés szétoszlása után a hatóságok által behajtva Ion, az előbbi nyomasztó állapot ismét vissza tért. 
Ebből és más, a prágai udvar által szitott bonyodalmakból a fejedelmi ház ki nem bontakozhatván, Rudolf 
király bárgyusága színe alatt Mátyás részére a Magyarország feletti fejedelmi teljhatalmi jog, az uralkodó 
család helybenhagyásával, kieszközöltetett ugyan, de a camarilía működései ezután sem szűntek meg; sőt 
most már Mátyás ellen, kihez bizalmukat egészen elveszték fordították fegyverüket, ki a rastovi és bécsi 
kötések megvizsgálása ürügye alatt, a magyarok főbbjeit Bécsbe hívta és ezekkeli megegyezése folytán az 
1608-ki hongyülést Pozsonyba összehívta, melyben egy koronázási okmány dolgoztatván ki, —• s bírván a 
nélkül is a haza bizalmát, — ezen koronázási okmányt elfogadta, arra megeskettetett, királynak megvá
lasztatott és meg is koronáztatott; sőt hogy maga ezen egyezményi ténynek nagyobb nyomatékot szerez-
zen, 30,000 fegyveres evővel Prága alatt termett, a camarilía fészkét szétíízte és a fejedelmet lemondásra 
kónyszerítette, főleg azért, mert midőn ezen hongvülésnek a fejedelmi biztosok általi feloszlatását nem sü-
keresíthette, charte blanche-ot osztatott szét a hongyülés tagjai közt, ígérvén minden arra irt jogoknak 
teljesítését. 

Ezen feliratok között tehát és a most indítványozott között igen lényeges különbség van; Rudolf 
király törvényes fejedelme volt e nemzetnek, maga Mátyás pedig törvényes megválasztatása nélkül is a ma
gyar korona törvényes örököse, mig a mostani tényleges uralkodó csak két lemondás törvényesítése eseté
ben volna a magyar koronának praesumttv örököse. — Az is kétségbe vonhatatlan tény, hogy II. Leopold 
megkoronáztatása előtt 5 hónappal, a nemzettel érintkezésben állott, de ez nem felírás, hanem egyedül le
velezés által történt, de azt is igen jól tudjuk, hogy Jósef császárnak patentalis intézkedései, annak csak
nem halála előtti estéjén vonattak vissza, mely patentalis intézkedések folytáni átalakulás még csak fejlődő
ben volt, de még ez sem gátolta volna Leopold megkoronáztatását, hanem gátolta azon körülmény, hogy 
a koronaörökös , a Károly és Mária Terézia koronázási okmányaik elfogadását megtagadta és csak egy új 
— tizenhárom pontból álló koronázási oklevélnek az országrendei általi kidolgozása, és a fejedelem általi 
elfogadása, sikeresíthette a megkoronáztatást. — Indítványozó követtársunk által felhozott I. Ferencz idő
szakát inkább óhajtottam volna hallgatással mellőzni, mert ennek uralkodása alatti viszonyok még inkább 
megerősítettek hitemben, hogy az osztrák kormánynak Magyarország iránti politicája már a múltban is 
minden inkább volt, mint barátságos színezetű, —jóllehet azt elleneink is soha kétségbe nem vonhatták, 
hogy a múlt század vége és e század eléjéni franczia háborúkban a birodalom végelenyésztét csak a magya
rok erejének túlfeszítése mentette meg. Azt is felesleges felhozni, hogy 1809-ben I. Napóleon függetlenségi 
ajánlata visszautasítása sikeresíthette csak azon coalitiót, mely, a mint az osztrák birodalmat a már feje 
fölött összeomlandó örvényből kivonta, úgy e nemzetnek szabadsági kifejlődését csaknem félszázadra dobta 
vissza, de e nemzet fejedelméhezi ragaszkodását minden érdeken felül emelte, — és jutalma mi volt ? volt 
I. Ferencznek még a háború tartama alatt Magyarországra is kiható patentalis intézkedése a. devalvatióra 
vonatkozólag, mely világos törvényeinket, melyek a Magyarország és hozzá kapcsolt részeknek pénzügyi 
intézkedéseire nézve egyedül a magyar hongyülést rendelek illetékesnek, alacsonyan megsértette, és mely 
az összes birodalmat 848,500,000 forintba károsítá és jutalma végül az lett, hogy alkotmányunk kigányo-
lásával 1821-ben szintén patentalis intézkedés által, e mostanhoz hasonló módon katonai karhatalommal 
törvénytelenül kivetett adóbehajtást és ujonezozást kisértett meg, mely intézkedés midőn a nemzet erős 
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akaratán megtört, az 1825-ki országgyűlésen Ferencz király bánó akarattal elégítette ki e nemzetet a „do-
luit paterno cordi noströ" szavaival. 

Azt sem hittem, hogy midőn az indítványozó követtársunk oly igen szépen fejtette meg a különb
séget , az örökös tartományoknak az osztrák államokhoz viszonya és Magyarországnak ugyan ezekhezi vi
szonya között, hogy midőn mind törvényes, mind történelmi szempontból kimutatta, hogy Magyarország 
personalis, — az örökös tartományok pedig a reális unióval levén kötve a birodalomhoz, e viszony szintén 
ily különbséggel fog állani, maga az uralkodó személyéhezi összeköttetésnél is, midőn elismerte, hogy 
mind Ferdinánd mind Ferencz Károly lemondása törvénytelen, és mindaddig még ezek mindketteje nem 
törvényesittetik a megkoronáztatási kérdésbe bocsátkozni semmi szin alatt nem lehet, — midőn mind ezen 
kérdések oly szépen megvitatva fejtettek ki általa: akkor nem tudtam megfogni, hogy végül miként lehet 
oly befejezést következtetni, hogy mit fognak az örökös tartományok mondani vagy rólunk gondolni, ha mi 
azon tényleg uralkodó hatalmat, melyet ők már magukénak elismertek, mi törvényesnek el nem ismerjük. 
Én részemről épen az indítványozó követ urnák előterjesztvénye publico-politicus oldalát teljes mérvben el
fogadva mind az ideig míg az általa kifejtett kellékekkel az uralkodói állás nem törvényesittetik, valamint 
a felíráshoz nem járulhatok; ugy a törvényes térről lelépni nem akarva, csak határozatban akarnám mind
azon érveket letenni, melyeket irányul tűztünk ki. (Helyeslés). 

Buda városa érdemes követe németországi viszonyokat taglalván, igen helyesen fejtette meg, 
hogy az 1815-ki szerződések állapíták meg a német szövetségi államoknak az európai állam rendszerbe fel
vételét és hogy ezen szerződés által lettek az európai államrendszer kiegészitő részei. A mint ezen állítást ta
gadni nem lehet; ugy az is kétségbe vonhatlan tény, hogy ezen államszövetségnek érdekében fekszik Ma
gyarországnak az osztrák dualismussali függetlensége, mert ennek megszűntével, az európai állam-rend
szernek , de különösen épen talán a német szövetségnek kellene igen tetemes változáson keresztül menni; 
hanem az is tagadhatlan, hogy míg e szövetséges államok helyébe nem az állam-szövetségek lépnek, addig 
ezen dualismusi önállóság nem a német nép szövetségéhez, hanem a német kormányok érdekéhez lesz köt
ve, mely érdekek már magokban mint dynasticusok ugyanazok változatainak lesznek kitéve. 

A német nép érdeke ugyanazonos a mienkkel, mi nekünk tehát nem azon 1815-ki szerződések 
által megállapított államrendszerhez kell alkalmazni függetlenségünket; hanem kell azon német nép érdeké
hez kötni, mely már az 1848-ki törvények folytán örömmel fogadta a független Magyarországnak a német 
szövetségi gyüléseni képviseltetését, nem pedig azon uralkodó hatalmokéhoz, melyek a dyplomatiai képvi-
seltetésnek ellen szegültek. De uraim az 1815-ki szent szövetség fölötti nézeteimet — bár ide nem tartozók — 
azon egy phrasissal ki kell mondanom, hogy a mint eme szent szövetség- a belgiumi és hollandi a mint 
1831-ki krakói és ugyan az évi olasz beavatkozásokkal indirect megtöretett, — mert ezen szent szövetség 
fő elvéül kötötte ki a non interventio princípiumot — ugy az 1856-ki négyes szövetség érveiből tökéletesen 
kivetkeztetett. Magyarhon politikája, —ha szabad ugy neveznem — tehát nem fektetheti súlyát az 1815-ki 
szerződésekre, azon szerződésekre, melyek a mint rokonszenvi érdekeit sértik annak, ki a 19-dik század 
irányeszméjét „suffrage universeF tűzte ki a zászlójára: ugy a mi érdekeinknek is egészen ellentéte, de 
ellentéte most már azon német szövetségnek is, mely nem ezen szerződésre fekteti súlyát, hanem fekteti azon 
német nép szövetségére, melynek alap munkálata befejezve, valósulásához igen közel áll és melyek érdekei 
csak akkor fogják a mienket illethetni, ha azon államszövetségek a magyar alkotmányhoz hasonló alapra 
lesznek fektetve. 

Somsich Pál képviselő úr a felírás érvéül hozta fel, hogy a feliratban nem ösmerünk el senkit és 
nem adunk fel a jog-térből semmit, sőt azt is állítá, hogy e felírás nem folyamodás, melyben kérnénk vala
mit ; meglehet uraim hogy ez áll, de ez esetben ez a felírásnak egy uj neme lenne, mely eddig hazánkban 
nem divatozott. Eddig Magyarországban a törvényjavaslata eseteket kivéve, mindig akkor szoktunk felírni, 
midőn vagy alkotmányos jogaink, vagy törvényeink, vagy ezek egyes pontja sértve van; de ekkor sem fo
lyamodunk, hanem alázatos engedékenységgel kérjük sértett törvényünk vagy alkotmányunk orvoslását, ak
kor, midőn azt törvényesen követelketnők is; igaz hogy most nem vagyunk ez esetben, mert most nem tör
vényünk vagy alkotmányunk egyes pontja volt megsértve, hanem nemzetiségünk és hazánk függetlensége 
semmisittetett meg. Gróf Andrássy Gyula képviselő úr nem tudom ki által tett azon kérdésre, hogy mit te
szünk, ha a felírásra jogaink egy része megadatik, a másik pedig nemazt felelte: Ha a bécsi kormány enged, 
és egyezkedik, mi nem engedünk és nem egyezkedünk; — ha a tisztelt képviselő úrnak ily elhatározott szándéka 
van, akkor e czélját gondolom elébb eléri, ha fel nem ír, hanem a határozati indítványt fogadja el; de én gondo
lom , hogy már magában azzal, hogy a felirati indítványt fogadta el, ezen feltételétől ellállott, mert az ön
maga által is törvénytelennek vallott hatalomhozi felírással, a törvényes térből engedett, (Nagy Zaj. Felki
áltások : Nem áll! mások: Halljuk!) igy tehát nem kell tartani a képviselő urnák, hogy a bécsi kormány 
kezdi meg az engedékenységet, mert ezen felírással az engedékenységben már őket megelőzte. 

Kellene még Bács-megye ó-becsei képviselő urnák a jus publicum ellenében! kitörésére rövid meg
jegyzéseket tennem; de Somsich képviselő ur által pár szóval döntetvén meg ezen ephemer okoskodás, csak 
azon figyelmeztetést tehetem, hogy mindenki egyedül tulajdoni jogáról rendelkezhetik; ki más jogát akár 
bitorolja, akár ön érdeke által sérti, nem csak politikai, de természet elleni bűnt is követ el; ha képviselő 
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urat a pápa kezébe adott placetum regium boldogítja (Derültség), ám élvezze e boldogságát, de én mindig 
azt gondoltam, hogy a Magyar derűs sokkal büszkébb volt függetlenségére mindig (Helyes) mintsem hogy 
a képviselő ur azt velem elhitetni tudná, én részemről nem a testületi, hanem a négyfali függetlenséget sem 
áldoznám fel, a három szalagos tiara minden lógv anyaiért. — Nagyon csodálom azt i s , hogy miként vagy 
honnan jósolhatja Csengery képviselő ur már előre azt, miszerint egyedül a fölirás keresztülvitelével lehet a 
fb'rendekkeli egyezést sükeresiteni; (Igaz!) az én tudtommal a főrendek még e tárgyban egy ülést sem tar
tottak — és tartok tőle, hogy a képviselő ur jóslatai igen elhamarkodottak (Éljenzés!) 

Vay Béla báró: Tisztelt ház! Egy ország szeme függ rajtunk! egy ország szorult kebellel fog fel 
minden szót, mi e teremben kimondatik! — szegény hazám! ugy képzellek, mint egy hajót a viharzó ten
geren, mely utolsó horgonyát veti ki , mely ha nem fog: elsodortatik a hajó a vihar vészes hullámai közé! 

Ez utolsó horgonv, e végső reménysugár, melyhez e hon törvényes önállása, szabadsága s anyagi jólé
tének békés ntoni elérhetése reményét köti , — e nemzetgyűlés, e jelen képviselő ház. És most, midőn mi 
kiállva a küzdtérre, a törvény, a jog ezredéves szablyáját készüllink felvenni, hogy megvívjunk az önkény
nyel —- mely mint a százfejü hydra, mindig újból és újból emeli fel fejét; — látjuk, hogy nem vagyunk 
elegen! látjuk, hogy országunkat kiegészítő egész részek nincsenek itt képviselve! látjuk, hogy oda jutot
tunk , hogy országunk integritását merték megsérteni, országunk integritását f melyet apáink drága vérük
kel megvédelmeztek, s melynek elvét sértetlenül fenntartani nekünk is első kötelességünk. (Helyes!) És 
igy mondhatom , hogy mi mindaddig, a mig az országunkat kiegészitő részek meghívása által, országunk 
integritása elismerve nem lesz: semmi fontosabb tanácskozmányba, törvényhozásba, törvényalkotásba, an
nál kevésbé koronázásba nem bocsátkozhatunk! (Helyes!) Ez eszme, tudom, minden agyon átvillant, ez 
eszme tudom minden kebelben határozattá vált. Es ebben egy értelemben lesz velünk Magyarország összes 
lakossága; mert Magyarországot nem egy kiváltságos cast és egy pária nép; hanem egy nemzet lakja. 
Igen, hála az 1848-ki törvényeknek, melyek által örökre eltöröltetvén a régi feudális viszonyok, s minden
kinek egyenlő politikai jogélvezet s törvény előtti egyenlőség biztosíttatvíín: a nemes osztály magához emelte 
föl a régi jobbágyokat, hogy egy legyen az érdek, hogy egyformán szeressék a hazát, hogy vállvetve mind 
napszámosok legyenek hazánk nagysága felépítésénél, szabadsága biztosításánál. Es ezt a volt jobbágyok 
tudják; igen tudják, hogy őket a magyar nemesség saját jószándékából önként szabadította fel a robot 
alól; sőt ellenére az osztrák kormánynak, — ugy, hogy csak az akkori korszellemnek, az akkori trónra z-
kodtató eseményeknek köszönhetni azt, hogy már az 1848-iki országgyűlés kivihette, — az osztrák kor
mány semmi új szabad intézvényt nem pártoló politikája ellenében, — a robot és dézma eltörlését. Nem 
lévén képes az osztrák kormány 1848-ban megakadályozni a jobbágyok ezen felszabadítását: igyekezett azt 
ellenünk saját hasznára fordítani. Már 12 év múlt el az óta, és még mindig próbálja az osztrák kormány a 
volt jobbágysággal elhitetni azt, hogy a felszabadítást a császár adta, s hogy ha az, az uraktól függne, 
azok azt minden perczben visszavennék. Igen, a legutóbbi időben is nem átallották az october 20-ka óta 
kicsapott némely jegyzők, financzok, sőt pléhgalléros bezirkerek s más effélék a nép között ez alávaló rá
galmat bujtogatásiü használni fel; — sőt volt reá eset, hogy a nép ily bujtogatót fel- és átadott a megyé
nek , kinek azonban az őt kisérő őrök elől egy zsandár-kaszárnyába menekülni sikerülvén, — ezek által a 
megyének nem csak ki nem adatott, hanem mint jó polgár, ki csak kötelességét teljesítette, általuk meg -
védelmeztetett. (Ugy van!) — Az úrbér megszüntetését tartalmazó 1848-iki IX-ik törvényczikk első para-
graphusa a földesurak kármentesítését a nemzeti közbecsület védpaizsa alá helyezi. A második pedig a ma
gyar minisztériumra bizza az országgyűlés elé terjesztendő törvényjavaslat kidolgozását; hogy a földes
uraknak az eddigi úrbéri tartozásokkal felérő tőke-érték hiány nélkül kifizettessék. Lássuk, hogy e tekin
tetben is, hogy járt el az osztrák kormány. Magyar ministeriumot nem alakított, a törvényjavaslat készíté
sére — országgyűlést nem hitt össze, mely elé az terjesztetnék; hanem mindezt önkény utján intézvén el: 
megfertőztette az e tőrvényczikkben említett nemzeti közbecsület védpaizsát. (Igaz!) Ugyanis, mert nem
sokára sikerült valakinek urbéri-váltsági papirjait kikapni: 100 valóságos pengő forintból 100 uj osztrák 
értékű forintot csináltak s olyat is csak 60—70-et adnak egy 100 frtosért. De nem csoda ez egy olv kor
mánytól , mely mint már említettük, a magyar bankjegyeket minden kárpótlás nélkül beszedte és elégette, 
mely az önkényes kölcsönt exequálta; hiszen az úrbéri váltság csak egy részét érdekelte az ország lakomák 
s azt is a vagyonosabbat, melyet pedig elszegényíteni neki mindig politikájában feküdt. (Igaz!) 

De ki tudná elmondani fájdalmaink, sérelmeink Összegét; nem győzi azokat írni az utókor szá
mára a történelem múzsája. Most e tekintetben előttünk fekszik a remek szerkezet, Deák Ferencz képvise
lőtársunk indítványa, melyet én egész tartalmára nézve pártolok — s még csak a formára nézve kívánok 
pár szót szólani. (Halljuk!) Kinek és mily formában mondjuk el sérelmeinket? 

Vájjon csak kikiáltsuk-e azokat a távolba ? vájjon egy manifestumban nyilatkozzunk-e Isten és 
ember előtt mindazokról mi hazafi szívünknek fáj ? Nem, mert az egy rengetegben elhangzó kiáltás volna, 
— nem, mert megtanulta már a magyar, hogy önnön magára hagyatva kell küzdenie a balsorssal, — nem, 
mert meggyőződtünk mái' a felől, hogy az európai nagyhatalmak csak önérdeküket tekintik, s hogy a nem
zetiségi kérdéseket is csak annyiban pártolják, a mennyiben azokat saját czéljaik kivitelére eszközül hasz
nálhatják fel, — nem, mert nem akarnék még egy tőrt döfni szegény száműzött hazánkfiai szívébe, kik 
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bennünk bíznak, kik bennünk remélnek, s kik a nemzetet e nyilatkozata által már a kétségbeesés örvé
nyénél látnák állani — mely mintegy vízbefuló minden szalmaszálhoz kapkod. 

Tehát talán csak keblünkbe fojtsuk a fájdalmat? s hozzunk egy határozatot? s tegyük azt le a 
zöld asztalra? a zöld asztalra, mely talán összeroskadna a teher alatt, ha e határozatba belé tennők mind 
azt, a mi törvénytelen és reánk nézve sérelmes! Nem, mert nem akarnám, hogy nyilatkozatunk e formája 
ürügyül használtassék fel az osztrák kormány által ellenünk akkor, midőn annak lényege, ős törvényeink-
hezi ragaszkodásunk lehet az , a miért ha akarják, az országgyűlést szét is oszlathatják. Nem! mert egy 
határozat foganatosítás nélkül mitsem ér, s a határozatot én azon időre óhajtanám halasztatni, midőn 
majd Isten segedelméből azon állapotban leszünk, hogy annak foganatosítását anyagi erővel is eszközöltet
hetjük. (Jól van! Helyes!) 

E szerint tisztelt ház! szerény véleményem szerint jelenleg nem tehetünk egyebet, mint felírni a 
tényleg felettünk uralkodó hatalomnak. Igen, a forma, melybe mindazt, mi szívünkön fekszik, öntsük, le
gyen felírás. Legyen az innét egy erős hang, nem alázatos, és a kérelem hangja mint épen most Latino-
vits t. követtársunk emlité, hanem egy erős hang a sértett jog- és önérzet hangja, mely helyesen irányozva 
s a tényleg uralkodó felség trónjába ütődve ezerfelé viszhangozzék. E viszhang menydörgése nagyobb be
folyással lesz a jelenleg uralkodó hatalomra, mint egy rideg zárt kebelből eredő puszta határozat. E viszhang 
özöne eljut a testvér nemzetiségek füleihez is, s felderíti előttök a valót a testvéri szeretetet, Soloni igazsá
got, mely ly el irántuk viseltetünk. E viszhang véghullamzásai eljutnak Európa nagyhatalmaihoz is , s meg
győzik őket a felöl, hogy mi a nemzet, s a tényező hatalom között megkísértettük a kiegyenlítést, mennyire 
az a törvényességgel s becsülettel egybe fér; — s végre e viszhang nekem is mint már oly sokan mondták, 
megnyugtatja belsőmet, lelkiismeretemet: hogy történjék bármi — oszlattassék el bár mikor az országgyű
lés — ha majd haza megyünk s választóink azt kérdezik, hogy miért oszlottunk szét a nélkül, hogy üdvös 
törvényeket hoztunk volna, azt akarom nékik mondhatni, hogy szétoszlottunk, vagy szétoszlattunk azért, 
mert legszentebb jogainkat, minden felszólamlásunk daczára sem akarták elismerni, — mert ezredéves al
kotmányunkat , történelmi önállásunkat lábbal akarták tiporni, — mert azt akarták, hogy mi is mindezeket 
megtagadjuk"! — 

Azért is, tisztelt ház! én a felírás mellett nyilatkozván, pártolom tisztelt képviselőtársunk Deák 
Ferencz indítványát, ugy lényegére, tartalmára mint formájára nézve. — (Éljenzés) 

Batthyány István gróf: Előre bocsátom, hogy szerencsétlen volnék elhinni azt, miként igénytelen 
szavaim valakit capacitálhatni képesek lennének; de ellenben a fenforgó kérdésben nyilatkozni (képviselői 
állomásnál fogva) kötelességnek tartom, és azért emelem fel szavaimat. Midőn az october 20-diki leirat 
Bécsből hazánkba leérkezett, akkor az egész nemzet utat látott abban, hogy 11 évi némasága után al
kalma legyen kijelenteni azt, miszerint ő az 1848-ki szentesített alkotmányhoz híven ragaszkodik; kimon
dotta azt a nemzet egyhangúlag fenszóval és oly hangosan, hogy annak viszhangját meghallhatták és meg
érthették még azok i s , kik Bécsben laknak; azon szellemben szervezték magukat az illető községek, me
gyék és városok, ama törvény értelmében megtörténtek a követi választások, melyek gyakorlata folytán 
mink itten egybegyűltünk; a nemzet a törvényes utón megindult; azon haladt, és ottan áll most i s , elvár
ván a kormánytól, hogy ha előbb nem, legalább az országgyűlés megnyitása alkalmával megteendi a maga 
kötelességét annyival inkább, (mert qui tacet eonsentire videtur,) a kormánynak negatív állásánál fogva az ő 
beleegyezését méltán reményleni lehet; azonban a kormány mai napig mit tett, vagyis inkább mit nem tett? 
azt önök jól tudják; de annyi bizonyos, hogy a magyar ismét csalódott. A kormányt egy ravasz farkas hoz 
lehet hasonlítani, a ki a bárány bundájába felöltözködik, felköti a jóságnak, szelídségnek, és hizelgésnek 
lárváját, de csak akkor, midőn az ő sorsa ingadozik, mert alig hogy a koczka kedvezően feléje fordul, 
lerántja az álarczát és vaskörmével visszaragadja azt, mit igérni kénytelen volt; (Helyes) azt tanúsítja a 
jelenkor, azt mutatja a múlt korszak számtalanszor azóta, mióta azon szerencsétlen házasság (Helyes!) lé
tezik, melynek neve pragmatiea sanctio. Es mégis azt kívánják, hogy a magyar legyen méltányos, legyen 
udvarias, a magyar nagylelkűsége világszerte tudva van, tud ő méltányos de udvarias is lenni, de csak 
akkor, midőn az ö Isten és ember előtti jogos óhajtásai és követelései beteljesedve lesznek, mikor ősei által kiví
vott és tőle jogtalanul elrabolt alkotmányos szabadsága visszaadva és a jövőre biztosítva lészen; (Helyes!) 
ez legyen az ő szilárd akarata, és attól el ne térjen soha. lAMg van köztünk, a ki vagy programmjában, 
vagy megválasztása alkalmával, ki nem jelentette volna azt , hogy ő az 1848-ki alkotmányhoz híven ra
gaszkodik , egy hajszáit sem tér el , egy betűt sem enged; sőt vannak olyanok is , — ámbár a törvény azt 
nem mondja, de hazafias érzelmeik által elragadtatván, erre a hitet önkénytesen le is tették, — én is azok 
közé tartozom, és az ellenkező esetben hitszegő lennék (Éljen!); meglehet ugyan, hogy a koronás feje
delmek azon kiváltsági joggal birnak, miszerint ők büntetlenül hitszegők lehetnek (Tetszés) , azt legalább 
a história sok izben tanúsítja; de én részemről azon esetben nem volnék méltó eme tisztelt háznak további 
tagja lehetni; — azért tehát kívánom, a kormány legyen következetes, az initiativát onnét várom, a hon
nan jönnie kellene, vagyis inkább régen kelletett volna jönni, legyen minél előbb a z , a mi az 1848. fő 
kelléke: t. i. felelős, de független magyar minisztérium; köztiszteletben álló követtársam b. Eötvös Jósef 
a minapi beszédében azt találta mondani: meglehet, hogy a felírás kedvező választ nem nyer; a mit t. ba-
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rátom gyanít, én azt positivitással állítani merném, és azért há győz a felírás, ám legyen, de megvagyok 
.győződve arról (a háznak hazafias érzelmét ismervén) — hogy, ha kedvező siker nem lesz, akkor a ház 
egyhangúlag fogja a határozatot kimondani (Helyes!), a.mi pedig engem illet, én ezennel felkérem az illető 
t. jegyző urat , engem azok közé soroltatni, kik a határozatot pártolják. 

Dixi et salvavi animam meam. (Zajos éljenzés!) 
Elnök: A holnapi ünnep miatt á tanácskozást holnapután a szokott órában folytatni fogjuk.. ; :.í 
Ezzel a mai ülés d. u. 2% órakor föloszlott. 

XXXIII. 

ORSZÁGOS ÜLÉS 
Május hó 31-én délelölti 1 0 órakor. 

Elnök: Az ülés megnyittatik. A mai ülés jegyzőkönyvét Jura György jegyző úr fogja vezetni, 
a szólókat pedig ugyanazon jegyző urak irandják fel, kik eddig jegyzettek. A tegnapelőtti jegyzőkönyvet 
Jura jegyző ur meghitelesités végett fel fogja olvasni. •• 

Olvastatik a XXXII. ülés jegyzőkönyve, melyre nézve észrevétel nem tétetik. 
Elnök: A jegyzőkönyv e szerint inegkitelesitve levén, beadom az időközben érkezett iratokat, 
Borsodmegye közönsége fájdalmát fejezi ki azon súlyos veszteség fölött, mely gróf Teleki László 

halálával az Összes nemzetet érte. Fájdalmas tudomásul vétetik. : 
Kollár Antal Esztergom város polgármestere, panaszosan jelenti föl, miután a folytonos izgatás 

miatt gyűlést nem tarthat, hogy a városi lakosok adójának behajtása végett, a városi képviselők és tisztvi
selők terheltettek meg katonákkal. A többi hasonnemű irományokhoz fog soroztatni, hogy az adó végleges 
tárgyalásánál szintén figyelembe vétessék. 

Sopron megye közönsége kérvényezi: 1-ször hogy az 184% szabadságharcznak áldozatává lett 
minden mártír harczos neve törvénybe iktattassák (Helyeslés.); és 2-szor hogy nekik Pesten, a haza szivé
ben a harcznak nagyságához és a nemzet hálájához méltó szobor emeltessék (általános helyeslés). A Kér-
vényi bizottmánynak fog által adatni. 

Baranya megye közönsége azt kéri, hogy a pécsi lyceum ismét állítassák fel és a katonai czélokra 
elfoglalt gymnasiumi épület adatassák vissza. A kérvényi bizottmánynak lesz kiadandó. (Helyes!) 

Szeged város közönsége kebelében váltó törvényszék felállításáért folyamodik. Ezen folyamodás 
azon 9 tagú bizottmányhoz utasíttathatnék, mely a törvénykezés ideiglenes rendezésében működik. 

Több Nagyhegyi úrbéres szőlősgazda az 1848-ban állítólag eltörlött szőlődézma meg nem adásából 
származott kár megtérítéséért és a tőlük kierőszakolt kötelezvények megsemmisítéséért folyamodnak. Ez is a 

. kérvényi bizottmánynak leszen átadandó. (Helyes!) 
Esztergom megyének táti kerületében legközelebb újból megválasztott képviselő Zsitvay Jósef be

nyújtja megbízó levelét, (Éljenzés.) mely az igazoló bizottmánynak lészen kiadandó. 
Az igazoló bizottmány ismét három jelentést ad be, oly képviselő urak választási jegyzőkönyveinek 

megvizsgálásáról, kik iránt sem kérvény nem adatott be , sem jegyzőkönyveik iránt észrevétel fenn nem fo
rog. Ezen képviselő urak: Szathmáry Királyi Jósef, Miskolcz városa képviselője; Vécsey László, közép 
Szolnok megye szilágy-csehi kerületének képviselője; Königmayer Károly, vasmegyei kőszeg kerületi képvi-

, selő, kikre nézve az igazoló bizottmány előterjeszti, hogy mind ezek megbízó levelei rendben lévén s eddig 
ellenük panasz sem nyújtatván be igazoltaknak tekintendők, azon óvással, melyet a ház szabályai szerint az 
ujabban megérkezett képviselőkre nézve jegyzőkönyvileg a ház fenntartani szokott. 

Ezen alkalommal egyszersmind jelentem a t. háznak, hogy Popovits Milos a „Vidvodan" belgrádi 
-szerb politikai lap szerkesztője rendesen az országgyűlés számára hírlapját megküldi. (Tetszés.) — A t. ház 
megegyezésével az köszönettel elfogadandó és hogy azon urak, kik a nyelvet értik ezen lapot olvashassák, 
az az irodába fog kitétetni. Egyéb jelentésem nem levén, következnék a napi renden levő átalános tárgyalás 

: további folytatása. 
Képv. hát napi. I. k. 86 
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Mocsáry Lajos: Midőn e széles mederben folyó, valóban nagyszerű vitában szavamat emelni bátor
kodom, örömmel ragadom meg az alkalmat, kinyilatkoztatni, hogy én is hiszem és vallom azon elveket, me
lyek a fölirati javaslatben letéve vannak; örvendek, hogy a vitatkozás ily nagy dimensiokat öltött, hogy e 
tárgyban oly sokan nyilatkoztak. Hadd lássa mindenki, hogy a kérdéses elvek nem utánmondott és adoptált 
elvek, hanem mindenikünk saját agyának és kebelének kifolyása; hadd lássa mindenki, hogy mindnyájan 
készek vagyunk elvállalni azokért a solidaritást, s ha kell, mindennemű felelősséget. 

Ha mindaz, mi e teremben elmondatott, hiven eljut az illető helyekre, ugy hiszem, meg fogják ér
teni valahára, miért nem akarunk mi az egységes ausztriai birodalomba beolvadni, miért nem,.tudunk az uj , 
egységes Ausztria nagy eszméje iránt lelkesedni. Megismerkedtünk ezen egységes Ausztriával; annak 12 
éves története, a mi folytonos sanyargattatásunknak és kinos szenvedésünknek története. Mihelyt szabadsá
gunknak dicső harcza elnyomatott, előbb a vad és vérengző, majd a rendszerbe szorított buta zsarnokság ülte 
hazánkban folytonos saturnaliáit. Azt mondják most, hogy a forradalom után hazánk egy meghóditott ország 
volt, s a fegyver jogánál fogva esett az osztrák kormánynak szabad rendelkezése alá. Ugy látszik azonban, 
hogy e nézetet csak most akarják érvényre emelni; 1849- és 50-ben ugy is tekintettek bennünket,.mint fel
ségsértőket s a lázadás és fegyverrel való meghódítás kettős jogcziménél fogva bántak el velünk. És elkül
döttek reánk egy szörnyeteget az Albák és Caraffák régi iskolájából, ki ugyanazon szolgálati készséggel, sőt 
némi bon-homeíával ontotta nálunk a legnemesebb vért, a melylyel talán eljárt volna, ha történetesen valami 
philantropicus missiót kellett volna teljesítenie; nevezetes példánya azon erkölcsi és politikai nevelésnek, 
melyet az osztrák korlátlan hatalom létrehozott. Miután elég volt téve a büntető igazságnak, s az osztrák 
miniszterek elmondhatták uroknak, hogy a rend és csend helyre van állítva Magyarországon — jött a német 
civilisatio, jöttek a népboldogító institutiók, jött azon páratlan, undorító és képtelen államgazdálkodás, mely 
anyagi tekintetben tönkre tette az országot, s mely szellemi tekintetben csak azért nem tudott bennünket 
tönkre silányitani, mivel nem volt szellemünkön semmi foganatja; a melynek ize szánkban van és fog marad
ni, a míg csak egy is él közölünk; melynek jóvoltában e pillanatban oly bő mértékben részesülünk. De hát ám 
vessünk fátyolt a keserű múltra, ha ugyan szabad és lehet múltnak neveznünk; mert végre is, mit használna 
e multat emlegetnünk; nincs hatalom, mely nekünk megfizesse kiállott szenvedéseinket, valamint nem képes 
semmi lemosni az osztrák kormányról azoknak szégyenét; hiszen, ha jól meggondoljuk e dolgokat, csak is 
annyiban lehet különösen számba vennünk, a mennyire még igen ujak, igen fris emlékezetben vannak; 
mert ha visszatekintünk majd negyedfélszázados történetünkre, a 12 év szenvedéseiben nem sok ujat fogunk 
találni; próbáltunk mi már effélét máskor is; tegyük ad acta a legújabban történteket is ; megláboltunk mi már 
nem egy hasonló korszakot; átéltük, megláboltuk ugy látszik ezen legújabb szenvedésteljes időt is. Igaz, 
arról nem tehetünk, ha ily esetek emlékét elfeledni nem áll hatalmunkban. 

Igen, mint mondám, mi megismerkedtünk ezen egységes Ausztriával, s jojón reánk bármi szeren
csétlenség, bármi lealáztatás, míg e nép ki nem lesz forgatva természetéből, mig nemzetiségünk zománcza 
végképen meg nem törik, mig e nép a demoralisationak legmélyebb fokára nem sülyed, nem képzelhetek oly 
állapotot, hogy ezen Bach-féle Gesammtmonarchiának eszméjével megbarátkozzék. 

Mióta csak ficzamodott elméü álíambölcsek és ideologok systemákat koholnak az embereknek és ál
lamoknak boldogitására, soha— azt merem állítani— nem jött létre képtelenebb államcombinatio, mint az egy
séges Ausztria. Állami combinatióról szólok, systemáról, mert ugy hiszem azoknak, kik a legnagyobb ellen
ségeskedéssel állnak szemben velünk, van egy bizonyos része, mely ugy látszik, valóban hisz ezen combina-
tiónak mind észszerüségében mind politikai és erkölcsi jogosultságában. Felteszek ennyi becsületességet elle
neink egy részéről, egy részéről mondom, mert a legnagyobb rész az, mely köztünk kétségtelenül a legfőbb 
tényező, bizonyosan nem sokat bíbelődik az eszmével, s csupán azért zajong a Gesammtmonarchie mellett, 
azért sürgeti az egységes Ausztriát, mivel ennek voltaképeni eleme az elnyomás, az ostromállapot s végered
ményben a régi kedélyes butűlás levén, ez biztosít udvari állást, zsiros hivatalokat és kényelmes nyugdijakat. 

Az összes birodalom eszméje megszületett azonnal a forradalom leküzdése után, s az elitélések és gyil
kosságok által kapta meg a vérrel való keresztelést: de a népek sehogy sem bírtak ez állameszméért lelkesedni, uj 
egységi ragaszok lettek szükségesekké, szükségesnek látszott az egység megerősítésére az alkotmányosság 
mézes madzagát elővenni. Megjelent az octoberi diploma, s Ausztria az alkotmányos státusok sorába lépett. 
De az alkotmány még nem tudta valami különös mozgalomra hozni Ausztria népeit, még más kellett, s az 
osztrák államférfiak s mindazok, kik rendelkezésűkre állanak, szájokba vették szentségtelenül a hazaszere
tetnek szent nevét. Proclamálva lön az osztrák haza, az osztrák hazaszeretet. 

Ha látja az ember az osztrák hatalomnak e kinos vajúdását, mely nevetséges volna, ha nem volna 
más tekintetben oly szomorú,— lehetlen át nem látni, hogy ezen hatalom meg van rendülve alapjaiban; mert 
példátlan a történetben, hogy egy hatalom, mely a katonai erő vas karjai közt némán s mozdulatlanul tartja 
a népeket, melyek kénytelenek átlátni, hogy örülés volna minden mozgalmi kísérlet, a nélkül, hogy bár hon
nan is megtámadtatnék, nem látja biztosítva állását, nem hisz nem csak jövőjében, de csak fennállhatásában 
is , s ezekre nézve garantiákat keres, mint a lelkiismeret által üldözött extravagál, és a legsivárabb kísérle
tek mezején kalandoz. És midőn épen ennek következtében a népek bizton várják egy jobb jövő bekövetke
zését, akkor azt követelni tőlük, hogy épen ezen hatalomnak adják oda szivüket, vakon kövessék kisérleteinek 
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minden extravagantiáiban, hurczoltassák magukat keresztül minden abnormitásokon, ezt várni, ezt követelni 
'valóságos dőreség. 

Én meg vagyok győződve a felöl, hogy nem csak a galicziai lengyelek, kiknek távolról sem ját eszökbe 
más óhajtás, mint a lengyel nemzetnek és hazának helyreállítása; nem csak a csehek, kikben él folyvást 
huszszitai mokányság, hanem maga az örökös tartományoknak józan része, azon rész, mely nem ül bureauk-
ban és udvari állomásokban, mely még emlékszik róla, hogy ő is német, s mely 1848-ban annyira meglepte 
it füágót nem is sejtett szabadelvüségi fogékonyságának felmutatásával, — hogy maga az örökös tartomá
nyok józan része is legnagyobb közönyösséggel viseltetik a G-esammtmonarchie eszméje iránt; meg vagyok 
győződve, hogy nem igen érzik dagadni keblöket, midőn elötük a birodalmi osztrák patriotismusra történik 
hivatkozás; s Inában emlegettetik e szó igen magas helyekről, Inában toporzékol hazafiúi hevében egy-egy 
o&ztl'ák tábornok, Inában provocál napiparancsokban a híí osztrák szivekre, hiában hazudik lelkesedést egy-
egy osztrák miniszter és birodalmi tanácsos, hiában registrálja a bérencz hirlapiró a háromszoros vivátokat; 
©zen újonnan feltalált császári királyi szabadalmazott patriotismus, nem bir senkit még ő köztük is valódi lel
kesedésre hevíteni, s marad hivatalszerü érzelemhazugság; (Igaz! Helyes!) marad az egész egy uj kísérlet, 
összeragasztani azt, mit Isten nem teremtett együvé. (Helyes!) 

De mint mondjunk hozzá mi magyarok, kiknek szivéhez van forrva saját hazánknak szeretete, a 
kikkel szivünk minden dobbanása érezteti, hogy magyarok vagyunk: mini ilyeneknek van nagy multunk, 
melyhez annál nagyobb bensőséggel ragaszkodunk, minél inkább teljes e múlt szenvedésekkel, kik nem kép
zelhetünk, de nemisóhajtunk más jövőt, mint azt, hogy erőre, dicsőségre, boldogságra jussunk, mint magyar 
nemzet! Mi hagyjuk cserben ezredéves multunkat s adoptáljuk az uj Ausztriának 12 éves, részint borzadal
mas, részint ínséges történetét; mi hagyjuk cserben, irtsuk ki kebelünkből nemzetiségünkbez való ragaszko
dásunkat s vegyítsük lelkesedésünket ezen patriótáknak chorusába? tőlünk ezt várni, ezt követelni való
ságos őrültség! 

Ezen az utón nem fog az osztrák hatalom velünk soha boldogulni. Ha velünk boldogulni akar, ke
ressen más utat magának; mi már csak magyarok maradunk, mi nem leszünk soha Gesammtösterreicherck, 
9 azért nem is küldünk követeket a birodalmi tanácsba; jöjön bánni, majd megláboljuk valahogy; hisz-
szük, hogy ezután nem tart sokáig a bár hányszor visszatérő, bármi teljes zsarnokság! tudunk mi tűrni, 
szenvedni, hála Istennek, — nem veszszük észre teljességgel, hogy fogott volna rajtunk bánni tekintetben a 
12 éves szenvedés, hála Istennek, nem veszünk észre népünkön semmi depravatiot, melyet csak akkor hoz 
létre a despotismus, ha a népeknek szive megtörött; ez országgyűlés azt mutatja, hogy még egy kis közé
leti járatosság is maradt hazánkfiainak sorai közt, ha felejtettünk is egyetmást az egykor oly jól tudott lecz-
kéből, időnkint,—mint épen most — lesz alkalom ama gyakorlatunk megújítására, mintegy iskolai repétitióra; 
szóval, bizunk benne, mi majd esak megélünk magyarokul valahogy, ám lássa az osztrák hatalom, miként 
fog megélni ő. 

Talán azon észrevételt teendik némelyek előadásomra, hogy én pusztán és egészen érzelmekre 
provocálok, midőn az országnak politikai ügyeiről van szó s az érzelem politikájának vetem magam karjai 
közé. Én azt tartom, tisztelt ház! ilyen esetben, midőn azt kérdezik, akartok-e magyarok maradni ? vagy 
osztrákokká lenni ? épen a szívnek van joga felszólalni, és ha jól átgondolom mindazon eszméket, melyek itt 
e tárgyban felhozattak, csak azt látom, hogy másoknál is oda megy ki minden körmönfont okoskodás, hogy 
az osztrák rendszert teljességgel nem veszi be természetünk, hogy — bocsánatot kérek ezen mindennapi és 
triviális kitételért — nem kell se testünknek, se lelkünknek. (Tetszés.) 

Ha boldogulni akar velünk az osztrák hatalom, egészen más utat kell követnie, egészen máské
pen kell fölfogni helyzetét. Midőn a korábbi időkben, — s ez igy folyik majd negyedfél század óta, — sza
badságainkat meg akarta nyirbálni Ausztria, nem annyira törekedett arra, hogy különböző és gyakran 
változó tartományait egy egységes státusba olvaszsza, mint csupán arra, hogy megtörje nálunk a szabad
ságnak szellemét, mely ránézve folyvást alkalmatlan volt, s folytonus rosz példa gyanánt állott a többi 
tartományok előtt, mely példát egyszermásszor azok utánozni is megkísértették. Az egybeolvasztás új esz
me , melyet szőnyegre hozott Ausztria, szerencsétlenségére épen akkor, midőn a nemzetiségi törekvések a 
íeghatalmasabban élnek. Az osztrák új iskola államférfiai kétségkívül igen kellemesnek találták azon tö
mörséget, melyet Francziáország, Anglia, Poroszország, vagy akár kisebb mórtékben Oroszország is felmu
tat ; azt mondták, ebben fekszik azon országok ereje, ezt szerezzük meg Ausztriának. Elfeledték ezen urak 
legelőbb is azt, hogy nemzetiségeket ignorálni s megsemmisíteni kórunkban nem lehet, mert hiszen a pro-
clamált Gleichberechtigung csak üres szóbeszéd volt, valamint elfeledték azt, hogy ha a hosszasan gya
korlatba vett Gleichberechtigung és elnyomás áltál annyira depravaltatnék a nép, végre csakugyan olyan 
csömörletes olla putrida válnék belőle, mely igen emlékeztetne bennünket azon eulinaris hasonlatra, me
lyet egy képviselőtársunk előhozott. Elhiszem, hogy sokkal könnyebb volna uralkodni az ausztriai ház pál-
czája alatt álló népek fölött, ha nem volna baj a sok lármás és nyugtalan nemzetiséggel, ha azok kivet
kőzve nemzeti egyéniségökből, csak az új öntetü osztrák patriotismus szolgálati, különösen adófizetési 
készség lelkesítené a népeket: de ily utópiákkal hagyjon föl az osztrák hatalom és fejtse ki fennállásának s 
jövendőjének azon alapjait, melyek eddig léteztek, vagy talán még léteznek. Ausztriának el kell fogadni 
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a helyzetet, melyet rá mért a sors, s föl kell hagynia a szerencsétlen egységi ábrándokkal. Nincs más jö
vője, mint a dualismus vagy foederatio. A népek, de különösen mi magyarok soha semmiféle tekinteteknek 
nem fogjuk föláldozni önállásunkat. (Helyes!) 

Két hathatós tényező létezik nemzetünknél, melyre kellett volna támaszkodni Ausztriának a vé
gett , hogy a magyarral boldogulhasson; egyik az ágynevezett dynasticus érzelme, másik a törvényesség
hez való ragaszkodása, mely oly kiválólag jellemzi nemzetünket. De az osztrák hatalom a helyett, hogy 
folytonosan e két tényezőre támaszkodott volna, a helyett, hogy folytonosan a legnagyobb gonddal ápolta 
volna nálunk a dynasticus érzelmeket és a törvényességhez való ragaszkodást, eldobta könnyelműen a sta
bilitásnak a conservatiónak ezen hathatós eszközeit, s erőszakkal akart helyébe állítani GHeichbereehtigung 
s einiges Osterreich-féle agyrémeket. — Mi a magyar népnek dynasticus érzelmeit illeti, tagadhatlanul lé
teztek azok. A magyar nép valódi ragaszkodással és kegyelettel viseltetett nemzeti dynastiájához, az Ár-
pádházhoz; ez érzelmeket átvitte a vegyes korszakba s Nagy Lajos és Mátyás alatt még nagyobb fokra 
emelkedett a királysághoz való ragaszkodás. Átvitte a magyar ez érzelmeket az utána következett dyna-
stiára is , és mindamellett, hogy háromszázados története a jogok fenntartásaért folytatott folytonos harcz-
nak története, valahányszor csak egy kis pihenése volt ezen folytonos küzdelmekben, valahányszor egy 
kis jóakaratot tapasztalt, valahányszor egy kis gond lőn fordítva az ország emelkedésére, mindannyiszor 
lobbot vetett ezen dynasticus érzelem. Európa története nem egy szép momentumát, — Austria nem egy
szer köszöni ennek megmentését. De ezen dynasticus, érzelem mindig csak akkor tudott fönmaradni, ha 
törvényes volt az uralkodás; és ha van még némi maradványa ezen dynasticus érzelemnek, csak a törvé
nyeket megtartó koronás fejedelem iránt képes azt érezni a magyar. Az osztrák kormány könnyelműen 
koczkára tette a magyar nép ezen dynasticus érzelmét, melyet ápolva a legbiztosabb alapot tarthatta vol
na föl a birodalom fönnállására; ám lássa most már mivel és miként képes ezen hiányt kipótolni. 

A mily könnyelműen bánt az osztrák hatalom a magyar nemzetnek dynasticus érzelmével, épen 
oly könnyelműen bánt a magyarnak a törvényességhez való szoros ragaszkodásával. Az osztrák hatalom ta-
bula rasá-t csinált magának, eltörölt minden régi törvényt, felforgatta még' a magyar magánjogot is; s 
hogy egységi ábrándját létesítse, végig hurczolt bennünket a törvénytelenségeknek minden nemein; mindez 
végképen megsemmisíthette volna nálunk a törvények tiszteletét, ha az nem volna oly erősen lelkébe és 
természetébe vésve minden magyarnak. De hála Istennek, habár undorral fordul el a magyar a reáerősza
kolt mindennemű törvényektől, ez nem semmisítette meg nála átalában a törvények iránt való tiszteletet, 
sőt az ősi törvényekhez való ragaszkodást még annál nagyobb fokra emelte, s nemcsak jogokhoz, hanem 
a törvényességhez való hu ragaszkodás az, mely legújabban az 1848-ki törvényeket nemzeti zászlóinknak 
jeliratává tette. — És ha nem léteznék bennünk még most is ősi törvényeinkhez való mély ragaszkodás, 
vájjon maradna-e egyébb hátra az osztrák hatalomnak mint az, hogy fenntartsa a korlátlan uralkodást s az 
örökös octroyálást; képes volna-e akkor menekülni azon rendszertől, mely reá magára nézve is oly átkos
nak bizonyította be magát ? Vájjon beszélnénk-e akkor pragmatica sanctióról, azon alaptörvényről, mely
hez két kézzel kellene az osztrák hatalomnak ragaszkodnia? Ha menekülni akar komolyan Ausztria a kor
látlan uralkodástól, a mint hogy ez reá nézve most már életszükség, ne dobja el azon alapot, melyen egye
dül fekszik lehetősége annak, hogy a personal unio utján Magyarország egy fő alatt maradjon az osztrák 
tartományokkal; a pragmatica sanctión kívül nincs más állapot, mint kényszerű despotismus; kímélje, 
ápolja a magyarnak a törvényességhez való ragaszkodását, s hagyjon föl agyrémeivel. 

Nem kétlem, hogy Ausztriának állanak még rendelkezése alatt oly eszközök, melyekkel fenn
tarthatja magát az egységi forma alatt. Kihirdetheti a mely perczben neki tetszik az ostromállapotot, sőt 
ha pénzügyi bajainak véget akar vetni, kimondhatja a Staatsbanquerottot is , de ezek csak afféle drastikus 
szerek, mint a moschus, melylyel a végvonaglásban levőnek életét is el lehet tengetni rövid perczekig. De 
ha biztos jövendőt akar magának megállapítani, használja föl azon elemeket, melyek talán még felhasz
nálhatók , melyek még léteznek teljes erejökben t. i. a magyarnak a korona és királyság iránti kegyeletét, 
s a törvényességhez való erős ragaszkodási hajlamát. — Fogadja el a dualismust, mely mellett nagy és ha
talmas tudott lenni századokig; ha Ízlésének jobban megfelelne is az egységes szerkezet, hagyjon föl vele, 
mert az lehetetlen. Megengedem, hogy az 1848-ki törvények életbeléptetése élesebben állítja fői a dualis
must, mint az korábban fennállott; de azért hol van az megírva, hogy ezen élesebben kifejezett dualismus 
mellett nem állhat fönn az ausztriai birodalom ? volt-e a dolog kipróbálva, be van-e bizonyítva ennek lehe
tetlensége ? Teljességgel nincs. Meglehet, hogy ennek következtében egészen más alakot ölt az ausztriai ál
lamfő ederatio , meglehet, hogy a dolgok természetes fejlődése következtében egészen más helyre fog a 
birodalomnak súlypontja esni, mint a hol eddig volt; de hát azért fői kell-e bomlani szükségképen a biro
dalomnak , sőt ellenben nem lehetséges-e, hogy ez fogja megadni régóta hiában keresett consistentiáját ? 

Azzal vádolnak bennünket, hogy a magyar túlbecsüli magát, hogy vágyaiban nem ismer kor
látokat , hogy sokkal többre tör , mint a mit természetes helyzeténél fogva elérni képes. En ellenben azt 
állítom, hogy a magyar a legynagyobb mérsékletnek adta folyvást s adja épen jelenleg is tanujeleit. Av-
vagy nem a legnagyobb mérsékletnek, tán helyesebben szerénységnek bizonysága-e az, hogy mi 15 mil
liónyi nép létünkre nem követelünk nagyobb s teljesebb függetlenséget mint azt, melyet az Ausztriával való 
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együttlét ígér? Avvagy nem a legnagyobb mérsékletnek jele-e az, hogy mi a szivünk fenekéről emelkedő 
véres visszaemlékezések daczára képesek vagyunk koronázásról beszélni? Nem mérsékletnek jele-e az, hogy 
mi akkor, midőn minden alkotmány-Ígéreteknek gunyjára épen e perczben széltében katonai erővel s sol-
dateseai kiesapongásokkal hajtatik be küldőinktől a törvénytelen adó, vagyis helyesebben sarez, (Igaz!) 
mégis itt ülünk, s nyugodtan tanácskozunk hazánk ügyei fölött. Es minket vádolnak mégis mérséklet 
hiányával. 

Azzal fenyegetnek bennünket, hogy épen nincs okunk hánykódni, mert a különféle nemzetiségek 
oly nyűg nyakunkon, hogy helyes okunk van meghunnyászkodni e miatt. Hiában akarnak e ténynyel meg
félemlíteni. Mi nem félünk többé a nemzetiségi kérdésektől, nem félünk pedig azért, mivel nem magyar 
ajkú honfitársaink átlátták, mit várhatnak ellenségeinktől: nem félünk azért, mert bírunk öntudatával an
nak , hogy megvan bennünk a kellő mérséklet, a kellő belátás és mindenekfölött az igazságosságnak érzete, 
hogy e nehéz kérdést szerencsés megoldáshoz vezessük. Es látva azon hangulatot, mely a nemzetiségek kér
désére nézve az egész hazában, mint e házban is nyilatkozik, kimondhatlan örömmel kell eltelnie minden 
hazafi kebelének. Ha egybehasonlitjuk e hangulatot azon izgatottsággal, mi e kérdésre nézve egy évtized
del előbb a hazában uralkodott, lehetetlen büszkeség nélkül tekinteni azon roppant politikai fogékonyságot, 
melynek köszönhetjük, hogy ily hathatósan vált hasznára a nemzetnek a szenvedések kemény iskolája. 

Es ezen átalános jó hangulatot nem zavarhatja meg az, hogy egykét hang e tekintetben másként 
nyilatkozott; a tökéletes egyértelműség politikai kérdésekben a pia desideriákhoz tartozik. Az egykét hang, 
mely ezután is mint már eddig, másként fog nyilatkozni e tekintetben, csak azt bizonyitja, hogy nem va
lami kicsinált taktika részünkről az, hogy kellőleg méltányoljuk más ajkú honfitársaink méltányos kivána-
tait , hanem hogy mindenki szól szabadon, meggyőződése szerint. (Helyes) S én nem kétlem, hogy azon 
érdemes tagtársaink, kik itt köztünk nem magyarajku hazánkfiait képviselik, legkevésbbé sem fognak rajta 
megütközni, ha e kérdés, csak ugy mint más, egész nyíltsággal, s a vélemények leplezetlen kitárásával fog 
tárgyaltatni. Fognak fölmerülni különböző felfogások, különböző vélemények, és ezek nyilvános ügyek 
tárgyalásánál másként nem is lehetnek, nem képzelhető különösen alkotmányos nemzetnél; mi pedig e te
remben, de azon kivül is szívünk és lelkünk szerint az vagyunk, és könnyebb teremteni alkotmányos in
tézményeket, mint alkotmányos szellemet. Tűrnünk kell mindenben a különböző véleményeket s kerülnünk 
minden túlságos susceptibilitást. 

Azt hiszik, nekünk csak távolról kell ijesztőképen mutatni ezen nemzetiségi kérdést, s mint a 
gyermek rögtön elhallgatunk. Csalatkoznak! Es ha valami szíthatná nálunk az úgynevezett separatisticus 
vágyakat, az épen azon átkos politikája az osztrák hatalomnak, hogy folytonosan ingerli ellenünk a más 
nemzetiségeket s tudjuk jól, hogy ingerelni is fogja mindaddig, mig könnyenhívő és fölizgatható tömegeket 
talál. Maga alatt vágja a fát az osztrák hatalom, midőn ily hathatós szert vél alkalmazni ellenünk. — Még 
csak egyet akarok a nemzetiségi kérdésre megjegyezni. Ellenségeink, kiket semmi sem ejt inkább kétségbe, 
mint az egyetértés különböző nemzetiség-eink között, — nem kétlem- azt fogják mondani: ne higyjetek ne
kik ez csak kedvkeresés, csak licitatio. De legyenek meggyőződve más ajkú testvéreink, hogy sem az a-
nyagi szükségesség, sem jellembeni fogyatkozás nem vezette még a magyart kétszinüségre; meggyőződés
ből jő mind az , ami t e tekintetben ugy a hazában, mint e házban mondanak; legyenek meggyőződve, 
hogy komolyan és őszintén készek vagyunk megadni mindent, mi hazánk integritásával összefér; midőn 
velünk van dolguk, akkor nem a Gleichberechtigung embereivel van ügyök, s meg lehetnek győződve, 
hogy a magyar ha igér, és a mit igér, azt szentül meg is fogja tartani. (Helyes) 

Miután helyzetünk és törvényes állásunk felől előadott nézeteimet, a ház asztalára letett fölirati ja
vaslatban a kellő hivatalos és diplomaticus formában, bennfoglalva találom, én ezen javaslatot elfogadom. 
Hasonlóképen elfogadom annak alakját s csak az arra nézve tett ellenvetésre kívánok még röviden némelye
ket megjegyezni (Halljuk!) 

Oda megy ki ezen ellenvetéseknek veleje, hogy a fölirat által némi tekintetben s bizonyos mér
tékben feladnók azon erős passiv állást, melyet eddig elfoglaltunk. Én azt tartom, hogy jelenleg itt az idő 
kilépni az eddigi tisztán passiv állásból, bármit teszünk most, azt az egész világ activ föllépésnek fogja 
tekinteni. A mi eddigi állásunk egy erős vár volt, most fölnyitjuk a kaput s egy lépést teszünk ki a küzd-

• térre, de úgy, hogy hátunk tökéletesen födözve marad, s a mely perczben akarjuk, visszatérhetünk erős 
sánczaink közé. De hogy szárazon s minden allegória nélkül szóljak; én a föliratban teljességgel nem látom 
legkevésbbé is compromittálva állásunkat. Nem látom azt, sem önmagunk szeme előtt, sem az európai 
közvélemény előtt. Mi önmagunkat illet, nincs positiv törvény, melyet a fölirat által megsértenénk. Elisme
rem, hogy azon előzmények, melyek a föliratra nézve előhozattak, nem felelnek meg tökéletesen a jelen 
esetnek; de épen mivel a jelen esethez hasonló előzmények összes történetünkben nem találhatók, csakis 
annyiban lehet analógiát fölállítani, a mennyiben meg nem koronázott s igy nem törvényes fejedelemről van 
szó, s erre nézve a kérdéses felhozott esetek megnyugtatásul szolgálhatnak. 

De az európai közvélemény előtt sem compronnttálhatjuk magunkat -a fölirat által. A külföld, 
. melynek jó véleményére igen nagy becset helyzek, teljességgel nem érti a mi törvényes kételyeinknek sub-

tilitásait. A külföld csak azt érti, ha mi vagy fegyveres kézzel dictáljuk Bécs falai közt a békét, vagy pe-
Képv. ház napi. I. k. 8 7 
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dig értekezésbe bocsátkozunk a tényleges hatalommal (Helyes! Zaj. Halljuk!) de azt, hogy miután ma
gunk kinyilatkoztatjuk "minden módon, miszerint mi fegyverhez nyúlni nem akarunk, mégis mindamellett 
még csak szoba sem állunk az ellenféllel, ezt teljességgel nem fogná a külföld érteni. ( Igaz! Zaj. Halljuk!) 
Sőt igen is különösnek találná, hogy mi még csak azt sem mondjuk meg, mit követelünk. Mert annak, mit 
eddig a megyékben sajtó utján mondottunk, de még annak is, mit határozati formában magunk használa
tára nyilatkoztatnánk, az ellenfél irányában nincs positiv érvényessége; ilyet csak akkor nyernek követe
léseink, ha azokat a nemzetnek habár csonka, de törvényesen alakult képviselete az illető félhez intézi. 

És ha most már a külföld azt látja, hogy mi habár fegyver nélkül kezünkben, ultimátummal ál
lunk elő, mely kizár minden alkut, mint lehetetlent; ha azt látja, hogy mi nem akarunk hallani eonces-
siókról sem, s nem a concessiók scalajára bízzuk ügyünket, hanem jogalapot mutatunk ki , melyen innen 
maradnunk nem lehet, melyet túllépni nem akarunk: vájjon meg fog-e szólani vájjon compromittált embere-
kül fog-e tekinteni bennünket? 

Én sem táplálok vérmes reményeket, de a lehetőséget, hogy jelen abnormis helyzetünkből ki
bontakozzunk , csak országgyűlés által látom megadva, mint a mely egyedül szólhat a nemzet nevében és 
határozhat mihelyt ki van egészítve, mit természetesen legelső helyen kell követelnünk a tényleges hatalomtól. 

Mi még csak az első lépés által sem compromittáltuk magunkat, mert a kormány maga tette meg 
az első lépést az által, hogy bennünket egybehívott, vagy a mint némelyek mondják, egybejövetelünket 
lehetővé tette. A mi egyébiránt ezen megkülönböztetést illeti, én megvallom, hogy habár irigylem azokat, 
kik annyira tudnak akaratjukkal logicájukon uralkodni, hogy e finom megkülönböztetéssel magukat elha
tároztassák , én ily szerencsés helyeztben nem vagyok. 

Nem hagyhatom egészen szó nélkül azon kitételeket, hogy a fölirat bizonyos megalázódást, bi
zonyos meghunnyászkodást foglala magában. Én ezt teljességgel nem vagyok képes belátni; nem taga
dom , hogy roszul esett ilyeneket hallanom, de mások vigyázatlansága miatt nem akarom visszatorlásokkal 
elkeseríteni állásunkat. (Helyes!) De ha már szükség van efféle contestatiókra, ezennel kijelentem, hogy 
legkevésbbé sem érzem hátráltatva magamat, hogy fölemelt fővel járhassak, midőn kijelentem, hogy a 
föliratot pártolom. (Éljen!). 

Patay István: Tisztelt Képviselők (Zaj. Halljuk!) Én türelmökkel visszaélni nem fogok. Mint 
újoncz lépek fel e teremben, fellépek azért, hogy megkísértsem jó katonájává válhatok-e e háznak? — 

Megígérem hogy rövid leszek — meg is tartom, — de szólok a tárgyhoz nyíltan határozottan, — 
és tartózkodás nélkül jelentem ki meggyőződésemet. 

A mi az előttünk letett indítványnak első részét illeti, azt Tisza Kálmán képviselő társam módosí
tásával tökéletesen osztom; — de addig is míg* részleteibe belebocsátkoznánk, — feltartva magamnak ak
korra észrevételeimet, — csak egyre akarom a tisztelt ház figyelmét felkérni, t. i. a katonai intézetekre tett 
alapítványok elsikkasztott tökepénzeire. — 1848 előtt sem sok volt katonai tekintetben a bécsi kormánytól 
reánk nézve kedvező; — de még is volt magyar gárda, — voltak több alapítványok: az ingenieur — és 
tulni akadémiákban, s volt papíron a Ludoviceum. — Ha a magyar ifjú nagy protectio utján valamelyikbe 
ez intézetek közöl belejuthatott, s mint 2-ik Rákóczy Ferencz a jezsuita collegiumban betanulá a tettetés 
mesterségét, s egy árva magyar sóhaj ajkairól el nem lebbent, akkor mint gut gesinnt egyén előléptetett; — 
de meddig, — kevés kivétellel legfölebb századosságig, — s addig vagyonának nagyobb részét a kül pro-
vincziákban kénytelen levén elkölteni — utoljára rongyosan elbocsátották.-—• 1848-ban ezen intézetekből 
kikerült fiatal tisztek önérdemeik után nagyobb tisztségekre vergődvén fel, megmutatták a Vich-berg és Gratz 
anciennité-system osztrák generáljainak, — hogy mit tud a magyar-, ha keblében a szabadság szent tüze 
lobog, — megmutaták hogy érettek is mi tudna lenni, ha a bécsi Hofkriegsrath őket méltányolni tudná. De 
épen azért mert azt tapasztalták, — most már nincsen gárda nincsen ingenieur Akadémia (Derültség) s az 
alapítványokra letett milliomok elsikkasztvák. Erre kértem a ház figyelmét fel. — Az indítvány benyújtása 
alkalmával tisztelt nagy hazánkfia Deák Ferencz által mondattak itten olyanok, a miket én észrevétel nél
kül sem most, sem soha hagyni nem fogok. — Ugyan is , ő említést tőn az ő jó barátjáról — lelkiösmére-
téről; — hiszen uraim! az van mindnyájunknak, van nekem is, s az kiállja a próbát bárkiével, sőt még 
az övével is. Említést tett a politikáról s ajánlá az óvakodó politikát. — Kinek kinek gusztusa szerint. (De
rültség) Én a történelemből kevés esetet tudok, hol az óvakodó politica diadalokat aratott volna, — de hol 
a nemzet mellett volt a törvény, s bár merész politikához nyúlt, ott mindig nyerve volt a győzelem babér 
koszorúja. — Ha az 1848-iki korszakban, a mélyen tisztelt felelős Minisztérium nem oly óvakodva állította 
volna ki a tíz első honvéd zászlóaljat, — bizonyára Jelachich soha se jött volna be Magyarországba. — Volt 
még egy nagy szó — a haza koczkáztatása! Ha itt visszavonást akarnék fel idézni nagyon lovagiatlan vol
nék , — s különben is a jövendő tilka Isten kezében levén, az előtt majd úgyis számolandunk. (Derültség) 
De épen azért, mert az említve volt, ha koczkáztarnám is e hazát, azt parancsolja nekem az én jó barátom, 
hogy különösen ezen tárgyban, mint már mondottam, nyíltan bátran és minden tartózkodás nélkül mond
jam ki meggyőződésemet.' (Éljenzés). 

Most hát megyek az indítvány többi részére s itt engedjen meg a tisztelt ház, ha mélyen sebzett 
magyar érzelmem kissé kitörik. — (Derültség). 
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Azt mondotta tisztelt barátom Ragályi Ferdinánd a példabeszéddel hogy: „maga kárán tanúi a 
magyar ember" — dehogy tanul, dehogy tanul, — már több 300 évnél, hogy mindég hagyja magát csalat-
ni , és most újra, midőn minden nemzetiség — s egész Európa rokonszenvét magának kivívta, — most 
mikor valahára ez árva hazát újra felvirágoztathatnók — ezen országgyűlés első lépése botlás, mert fel akar 
írni a tényleg uralkodó hatalomhoz. — Előre bocsátom, hogy én mint országos képviselő, azon, a magyar 
korona alá tartozó népek nevében, kik jelenleg e teremben képviselve nincsenek, és még az 1848-iki tör
vények egész lényegökbe visszaállítva nem lesznek} a tényleg uralkodó hatalommali minden érintkezés el
len, ünnepélyesen óvást teszek. (Helyeslés, derültség, zaj). 

De hova is akarnánk felírni ? - - azon hatalomhoz mely, — bár én se vagyok — közben legyen 
mondva — coronationális mániában—törvényesen megkoronázott királyinktól hatalmát elorzá ? Az ő firmája 
alatt testvéreink ellenünk ígéretekkel — melyek soha teljesítve nem lesznek, — fellázítottak, kik határain
kon betörve, tűzzel vassal pusztítanak, és ki akarák irtani fajunkat. Hős seregeink ezeket legyőzvén azon 
hatalom, egy pseudo-országgyülést szerze össze Pozsonyba, melynek kebeléből egy küldöttség Varsóban 
felkereste az éjszaki óriást és felkéré, hogy jőne rendet csinálni Magyarországba. (Derültség). 

El is jöttek az ő százezrei, s az osztrák zsoldosok, még harmadik czimborául az árulást megsze
rezvén , bennünket, leigázának. Akkor elmenvén a muszka, kezdődött a rend, (Derültség) előállott a fi-
náncz, zsandár, titkos és nem titkos politzei, s a mindenféle rongyból összeférczelt bureaucratia sáska se
rege (Derültség, Zaj) — a kikre nagyon jól jegyzé meg Kazinczy Gábor tisztelt barátom, hogy ex officio 
születnek, a bureaukban élnek, és aktáik közé temetkeznek, — csak azt hagyá ki, bár actáikkal együtt el
temettettek volna (Derültség), hogy ne volna még most is bajunk velük. Kezdődtek a befogatások, a jószág 
elkobzások, végre a bakó, és golyó; — de ki ne fordulna elborzadva a lefolyt 12 év undorító emlékeitől. 
— Az october 20-ki diploma látszólagosan azt mutatá, hogy azon hatalom megbánta bűneit, — de azóta 
minden lépése egy-egy bizonyítvány ellenünk rósz akaratáról. — S ezen hatalomhoz folyamodjam én, háta
mat görbítve kegyelmért; midőn mellettem van a szentesített törvény, — s követelhetek! — 

Nem uraim! én felegyenesedem, s bátran nyilvánítom, hogy én az 1848-iki törvények mellett 
élni és halni akarok, (Éljen) s inkább annak oltalmában elvérzeni, de becsülettel és dicsőén; minthogy én a 
testvér nemzetek, s Európa színe előtt magamat gyáva pulya módjára a bécsi osztrák kormány bábjává 
aljasítsam. 

Én a leghatározottabb határozat mellett szavazok. — (Helyeslés; derültség; éljenzés.) 
Bujanovics Rudolf: Azt mondja egy német példabeszéd: „mitől telve van a szív, elárad a nyelv;" 

és tapasztaljuk, hogy igaza van, mert nem lehetett hajdan kifogyhatlanabb a Danaidák hordója a mostani 
tanácskozásoknál; de nem vehetik azt rósz néven bécsi szomszédaink, mert hiszen az ő mestereik töltötték 
meg szíveinket, ám lássák tehát mikép boldogulnak az áradattal, melynek szaporításához én magam részé
ről földmivelői minőségemben csak annyiban járulok egy kis adaggal, mennyiben az ország legtekintélye
sebb — mert legnagyobb osztályának keservei eddig csak mellékesen valának érintve. 

Ertem az ország mezei gazdászatát, azon halálos sebeket, melyeket rajta azon idegen kormánv 
lelkiismeretlen működése ejtett, mely Európa előtt mindig azzal dicsekedett: mennyire gyarapodik napról nap
ra Magyarország anyagi jóléte. 

Nem egyszer kérdeztem magamtól, mi lehet fő oka azon hagyományos perfid osztrák politikának, 
melyet 300 év óta tapasztalunk, s mely alkotmányos önállásunknalc megsemmisítésével a német nemzetbei 
beolvasztásunkat czélozza, s bár mennyit gondolkoztam felette, főokát mindig azon természet ellenes házas
ságban láttam,melyre I.Ferdinánd idejében léptünk. Azt mondják: „les extremes se touchent*—• s meglehet, 
hogy egyes embereknél nem épen rósz hatású az; jobban tudják azt nálamnál azok, kik benne vannak a hí
nárban , de két oly idegen elemből alkotott nemzetnél, mint a magyar és osztrák-német, a hol a magyarok 
Istenétől kezdve minden, a nyelv, nevelés, természet, gondolkodás és életmód, szokás, hajlam sőt maga 
az étel is oly különböző, hogy az egyik nem tudja megemészteni a másikáét. kérdem, hogy lehetne ott jó 
menage ? 

Es , ha uraim éreztük ezen rósz menage súlyát, még akkor midőn magunk voltunk urak a ház
nál , valamint éreztük is , mert nem egyszer kellett a válóper kínos ösvényeire lépnünk, annál inkább kel
letett azt a múlt 11 év alatt éreznünk, a hol nem mi, de egy betolakodott idegen csoport játszotta a házi 
ur szerepét. 

Azt mondják, a kit az Isten meg akar verni, azt megfosztja eszétől; ha az igaz, akkor nem Bach 
uramat verte meg az Isten, hanem urát és minket, mert mink ketten tönkrejutottunk, ő pedig boldogult. De 
ha nem volt eszeveszettség, akkor iszonyatos malitiának kellett lenni, hogy egy ország mezei gazdasága ily 
rövid idő alatt ugy tönkretétessék, mint az minálunk történt. Midőn ezen ember kormányzatának befolyá
sát elemezni akarnám, meg kell jegyeznem, hogy csak Magyarország felföldi gazdaságát értem, miután az 
alföldi mezei gazdaság egészen más szempontokból ítélendő meg. 

S épen ebben feküdt főátka Bach gazdaságbeli directorságának, hogy valamint kormányzata 
minden ágazatában, ugy a mezei gazdaságnál is mindent egy kaptafára vert. akár kivánta azt a centralisa-
úé rendszere, akár nem. 
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Meg kell azonban vallanom, hogy az idők viszontagságai is hozzájárultak a felföldi mezei gazda
ság megbuktatásához, miután az 1848-ki törvények, melyeket a felföldi birtokosok ugyan korszerű szükségök-
nél fogva tárt karokkal fogadtak, azokat egyszerre minden üzleti képességétől megfosztották. A felföldi me
zei gazdaság ugyan is századok óta az úrbéri munkaerőre volt fektetve, annak megszűntével tehát megfosz
tatván alapjától, nem volt azon pillanatban sem vonó marhája, sem ekéje vagy szekere, és újból kellett 
felszerelni a gazdaságot, hogy azt folytatni lehessen. Alig, hogy az nagy áldozatokkal sikerült, bekövetke
zett a forradalom nagy veszteségeivel, a Muszkákkal és más még bensőbb barátokkal, kiknek a szép ma
gyar ökrök és szekerek nagyon megtetszettek, és újból kellett a fölszereléshez fogná. 

Ez nem is volt még tökéletesen befejezve, és már is jöttek Bach pusztító hadai, föld kostolóival 
és gólya mérnökeivel; az elsők onnan kapták nevezetöket, mert a föld specificus nehézségéből s annak izé
ből becsülték meg a föld termő erejét, utóbbiak pedig onnét, mert gólyaszerü léptekkel mérték meg a határ 
területének nagyságát. S ezen épületes operatio a szerint ment véghez, a minő vendégszeretetben részesül
tek ezen jó urak, és soha, mióta Magyarország fennáll, nem boszidta meg magát annyira a megtagadott ma
gyar vendégszeretet, mint akkor, mert egy szép reggel azon vettük észre magunkat, hogy két vagy három 
annyi földünk volt papiroson, mint valóságban, és az is mint jó minőségű. 

Es ez volt uraim, alapja a földadó kiszámításának, minek eredménye lőn, hogy az alatt, mig 
az alföldön a földadó, hozzá téve a sok mindenféle „Zuschlag-ot" rendesen 50 percentjét tette a jövede
lemnek , addig felföldön az egész évi jövedelmet felemésztette. Tudnék esetet idézni, hogy az illető földbir
tokos az adóösszeg fizetéséért akarta birtokát bérbe adni; de béilőt nem kapott. Sőt tudnék megnevezni birto
kost , ki birtokát a kormánynak évi adófizetés lerovása tekintetéből akarta átengedni, de el nem fogadta
tott , executióra pedig azon birtokosnak alföldi birtokára mentek, melynek a felföldi birtok adóját meg kel
lett fizetni. (Igaz!) 

Ezen adóbeli exeeutiókról lehetne foliántokat irni, melyeket Bach satellitesei keresve kerestek, 
mert nem csak diurnumokat kaptak, de mégis vendégeitették magukat; csak egyet említek, mely szomszéd
ságomban történt, a hol 800 köblös föld 400 forintért adatott el. Ezen önkényes földadó kiszámításának 
lehet köszönni a hegyaljai szőllők nagy részbeni tönkre jutását, hol már most is majdnem % része par
lagon hever. — 

Ezen adószámításnak lehet köszönni mindazon iparágaknak vesztét, melyek a földmiveléssel 
kapcsolatban állanak; mint p. o. a czukorgyároknak, melyek ötféle adót fizettek, tudni illik: föld, répa, 
hulladék, épület- és melasse-adót, melynek három elseje ugyan egy föld megadóztatása s így három bőrt 
nyúztak le egy rókáról (Derültség), mi egyébiránt ezen uraknál mindennapi dolog volt. 

Sokat lehetne még mondani az adókulcs további kiszámítása módjáról, valamint a reclamatioról 
is , melyhez folyamodnia lehetett mindenkinek, ki magát adóval túl terhelve találta; de ott volt az állam
ügyész is , ki köteles volt, minden ilyetén esetben ellen-reclamatiót benyújtani, melynek következtében, 
igen szerenesés volt a reclamáló fél, ha azon adó, mely ellen reclamált megmaradt és feljebb nem emel
tetett. ( Igaz!) De felhagyva ezzel, a kormánynak azon műtéteiére térek, melynek a felföldi gazda gaz
daságának majdnem végképi tönkrejutását köszönheti, és ez volt az accis átkozott kezelése. 

Az alföldi gazda földében leli gazdasági kincsét, a felföldi trágya dombjában; bocsánat ezen nem 
aestheticus kifejezésért, de a természet fiának erre nincsen más megnevezése. A felföldi gazda minden igye
kezete tehát oda megv, hogy ezen di'ága dombot évről évre nevelje és szaporítsa, és a mely évben azt 
nem látja kellő nagyságában gazdasága udvarán, könnyteljes szemmel tekint a jövőbe, mert azon évben 
csak nyomor és inség vár reá. 8 épen ennek előteremtését tették majdnem lehetetlenné a kormányemberei, 
az accis behozatala által, a mely perczben egyszerre megszűntették működéseiket a felföldi pálinkafőzők. 
Es mi gyászos következményei valának annak! Csak Zemplén megyében 200 pálinkaház szüntette meg 
működését, és igen mérsékelt számítással véve lehet a megszüntetett felföldi pálinkaházak számát 2000-re 
tenni. Ezen 2000 megszűnt pálinkaházban lehetett volna évenként egy millió szekér trágyát előteremteni; 

„-— azzal lehetett volna évenként 50,000 holdat betrágyázni s ez hozott volna a felföldnek 250,000 köböl 
gabonát tiszta hasznot, vagyis 1,250,000 forintnyi jövedelmet. Azon felül lehetett volna ezen 2000 pálinka-
házban 80,000 darab szarvas marhát hizlalni; mi ismét évenként 1,000,000 forintnyi hasznot hozott volna. 
Legnagyobb kárt vallott azonban a szegény sorsú földnépe, miután ezen 2000 pálinkaház leg-alább 10,000 
családnak adott volna téli élelmet. • 

Es a mint uraim ezen átkozott kezek működtek az adó és accis dolgában, ép ugy folytatták ezen 
működésöket minden más, a mezei gazdaság ressortjába eső műtételeikben. Az úgynevezett kisebb- a 
törvény által meghagyott haszonvételek élvezetét, ellenkező rendeleteik által majdnem lehetetlenné tették; 
a mezei rendőri kezelés gúny tárgyává vált el annyira, hogy a károsodott fél inkább megtoldta még a lopott 
jószágot, csakhogy panaszra ne kellessék oda menni, a h o l számtalan zaklatások igen, de igazság fellel
hető nem vala. 

De a leggonoszabb szándék, mely minden e hazában elkövetett botrányos tettnek koronáját tette 
fel, rejlett azon tilalomban, mely akadályozta a mezei gazdaságot istápoló hitel-bank felállítását, annak 
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daczára, hogy a pénz nem követeltetett a kormánytól, hanem azt az ország pénz-nagyai összeállítani 
szándékoztak. 

És ha csak ezen egy tényt tekintjük is nem jön-e önkénytelenül eszünkbe azon elszegényítési rend
szer , melyet Ausztria perfid államtanácsosai követtek ekkoráig Magyarország irányában ? És talán ezen 
tény szolgáltatja a legbiztosabb kulcsot azon kérdés megoldására, miért folytatta az osztrák kormány ezen 
elszegényítési politikát még akkor is irányunkban, a midőn ugyan egy vas vessző alatt görbedtünk a többi 
örökös tartományokkal. Voltak hypothek-bankok az örökös tartományokban, sőt még Gallicziában is, és 
csak Magyarországban nem engedték annak fehíllítását, mert tönkre kelletett tenni azon közép osztályt, 
azon úgynevezett kisebb aristocratiát, mely a felföldön eddig képviselője és zászlóhordója volt a szabad ma
gyar szellemnek, melyet az a nép legalsóbb rétegeibe bele cseppegtetni tudott s melynek köszönhetjük, 
hogy a felföld még eddig Magyarországé és azé maradni fog. Ezen magyar szellemű osztályt igen is kelle
tett tűzzel, vassal és az éhség minden nyomorával kipusztítani, hogy lehessen helyébe a Bach-féle „Voll-
blat aristocratiát" helyezni, hogy uj vért öntsön a felföld erejébe, melynek lüktetései ne legyenek soha osz
trák ellenesek. 

Es nem hinné senki, a ki nem tapasztalta, mily borzasztó hatása volt eddig is ezen elszegényítési 
rendszernek. Nem bírván ugyanis a felföldi birtokos trágya hiánymiatt földjei összegét mivelni, csak a ja
vát tartotta folytonos mivelésben, amazok elparlagosodtak, elvadultak, vízmosásokká váltak, és a termő
föld sorából kitöröltettek. Ez volt az oka, hogy az ottani föld oly annyira elértéktelenedett, hogy több örök 
ároni eladások történtek, hol egy hold föld 5 forintért adatott el. Es sajátságos dologként említem fel, hogy 
épen azon adásvevésnek nagy része Zemplénben történvén, hol mint mondám egy hold föld 5 frtba került, 
daczára ezen nevetséges árnak, daczára annak, hogy a vevők mind bécsi urak valának, kiknél tehát üzleti 
tőke volt, mert csak nem lehet hinni, hogy valaki e nélkül felföldi birtokot vegyen, kiknél a német Gründ-
lichkeit sem hiányzott, daczára mondom mindezeknek egy két rövid év elég volt arra, hogy ezen jó urak 
tönkre tétessenek és hazánkból kipusztuljanak. 

Szükségesnek sőt küldőim iránti kötelességemnek tartottam, egy kis vázlatát adni azon határtalan 
nyomorúságnak, melybe a szegény felföld Bach átkozott rendszere által ejtetett és önök figyelmébe ajánlani 
azon népet, mely ugyan tótul beszél, és tótul imádkozik, hanem mindennapi imáját csak a magyarok Istene 
felé emeli, azon vidéket, mely a legjobb indulattal és áldozatkészséggel fogadta fel mindig a szorongatott ma
gyar elemet a maga védbástyáiba. Felfogom kérni Önök atyáskodó gondoskodását annak idejében a felföldi 
gazdaság érdekében, hogy az lassankint felüdülhessen azon sújtó csajjásokból, melyeket reámért azon zsák
mány politikának legtökéletesebb mintáját föltaláló, a nép, fejedelem bizalmát egyaránt bitorló renegát bari
kád hős (Ugy van!), ki csak azért fektette democraticus alapra az absolut monarchia centralisáló admini-
stratio rendszerét, hogy hitesse el a néppel váltózhatlan democraticus szellemét, valósággal pedig azért, 
hogy annál könnyebben saját markába gyüjthesse össze a palotából szintúgy mint a gunyhó legelrejtettebb 
szekrényeiből minden jövedelmi forrás szálait s annál sikeresebben szophassa kényekedve szerint bármelyik 
osztály vérét nadályként. 

De midőn az osztrák államférfiak gazdálkodási módja ellen a kárhozat hangját emelem, nem visel
tetem az osztrák nép iránt legkisebb rósz indulattal, sőt inkább igen sok szerencsét kívánok neki azon alkot
mányához, melylyel most meg ajándékoztatott; de csak azt ne követelje tőlünk, hogy mi is részesüljünk 
benne; mert nekünk jogunk van követelni; egy olyan nép pedig nem fogadhatja el az ajándékot. Nem veszem 
azonban az osztrák népnek azon kívánságát rósz néven, mert hiszen maga sem tudja mit követel, egy nép 
ugyan is, mely alkotmányos életet soha sem élvezett, nem tudja felfogni annak becsét. Olyan az, mint azon 
ember, ki soha sem volt szerelmes és rósz néven veszi másnak, ki szerelme egész lángjával átkarolja lelke isten
nőjét, csak azért, mivel ő azt jó szívvel nem nézheti, de mire csak az az egyszerű felelet: ne tessék hát oda
nézni. Mi is csak azt kívánjuk, ne nézzenek felénk, ignoráljanak minket, sőt contumaczirozzanak, ha ugy 
tetszik, de éltünk bálványát ne követeljék, mert ahhoz nekünk is van szólónk. így kérem szinte Cseh, Mor
va és Lengyel társainkat ne nehezteljenek reánk, hogy nem nyújtottunk nekik segédkezeket a Reiehsrath-
ban a centralisticus fészek szétdulására, mit szívünk sugalatait követve szívesen tettünk volna, de nem tehet
tük azért, nehogy az ő védelmükben mi magunk elvérezzünk. 

Átmenve már mostan a ház asztalára letett indítványra, mely remekmű felett Európa szintúgy mint 
ezen ház kimondta jóváhagyó ítéletét, azt magam is csak jóváhagyhatom és nem hővithetem az abban foglalt 
horvát kérdést sem azon törvényből merített nézetekkel, melyek itt a házban felmerültek, nem azért ixiert nem 
akarok horvát testvéreink irányában ugy állani mint itelő bíró, vagy mint fél, hanem mint szerető erősebb 
testvére, ki azon testvéri nézettől van áthatva., hogy ha már egyik testvérnek veszíteni kellene, veszítsen az 
erősebbik. 

De midőn az indítványozó képviselő úr javaslatát elfogadnám, bővíteni szeretném azt egyúttal azon 
internationalis kérdésekkel is, melyeket Tisza Kálmán képviselő társunk felemlített, melyek legfőbbike a nem-

. zetiségi kérdés, melynek taglalásában kiakarnám emelni, hogy mi külön nemzettestvéreink iránti gondos
kodásunkban, a méltányosság legszélsőbb határáig menni óhajtunk, csak azt ne követeljék tőlünk, hogy azon 
túl lépjünk, mit öngyilkosság nélkül nem tehetnénk. 
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Átmegyek azon végső kérdésre, minő alakba kellessék a ház asztalára letett javaslatott burkolni, 
és igen sajnálom, hogy e részben a t. indítványozó úrral egy véleményben nem lehetek; de azokkal sem, kik 
abban csak puszta formaságot látnak, miután én részemről ezen formaságban is lényeget látok lappangani. Itt 
mindenekelőtt azon kérdés forog fenn, ki nevében szólhat egy csonka parlament ? mire a felelet, hogy csak 
azok nevében, kik azt képezik, nem pedig azokéban, kik saját hibájok nélkül hiányzanak, mert ezek irányá
ban a felelősséget magunkra nem vehetjük. És ebben látnám én az 1848-ki törvények világos megsértését, ha 
ollyan lépést tennénk, mely az országgyűlésnek legünnepélyesebb diplomaticus lépése, a nélkül, hogy erdélyi m 

testvéreink jelen volnának. Az 1848-ki törvény kimondja az uniót Erdélyországgal, ha mi tehát fölírunk 
nélkülök, mi ezen törvényesen kimondott uniót saját magunk szétbontjuk, (Ugy van! Nem áll! Zaj.) szét
tépjük önkénytesen azon köteléket, mely minket a Királyhágón túli testvéreinkkel összeköt s ez által meg-
sértenők világosan az 1848-ki törvényt; (Zaj.) s épen azért ugy vagyok meggyőződve, hogy még akkor sem 
írhatnánk fel ezen tekintetből, ha törvényes fejedelmünk volna, annál kevésbé most, midőn az nincs. De 
azt állítja a tisztelt indítványozó úr, hogy történtek már azelőtt is felírások nem törvényes fejedelmekhez, 
és négy esetet hozott fel annak igazolására. Erre már meg volt felelelve, és én csak röviden érintem meg, 
hogy én a felhozott négy eset és a mostani közt legkisebb analógiát sem látok; először nem azért: mert a 
négy érintett fejedelem mind közvetlen örökös volt és csak az egyiknek előde köszönt le és az is törvénye
sen , a nemzet beleegyezésével; a mostani osztrák császár nem közvetlen örökös, az ő előde pedig törvény
telenül lépett le a magyar trónról. Másodszor: nem említi a tisztelt indítványozó, hogy az akkori országgyű
lések nem lettek volna kiegészítve, és igy épen azért hinnem kell, hogy ki valának, annál inkább, mert 
most sem hinném, ha nem tudnám, hogy létezhet oly eset, midőn az uj fejedelem, ki sz. István koronáját 
kívánja, ne hívja össze egészen azon országgyűlést, mely egyedül jogosítva van, neki sz. István koronáját 
átnyújtani. 

Harmadszor: nincs analógia azért, mert az említett négy koi'ona örökös, mielőtt sz. István koro
náját kérte volna, törvényes térre lépett és kiengesztelte a nemzetet. Kövesse Ferencz Jósef császár ezen fe
jedelmek példáját, engesztelje ki a nemzetet, lépjen az 1848-ki törvények terére, adja ki hitlevelét azok 
értelmében, és nem lesz senki e házban, ki sz. István koronáját tőle megtagadná; de addig mig törvényeink 
letiporva vannak, az azokat garantirozó szerződés széttépve lábunk előtt hever, ős alkotmányunk helyébe egy uj 
alkotmányos S e m m i szándékoltatik, míg testvéreink odakin a hontalanság száraz kenyerén rágódni kény
telenek , benn az országban pedig az alatt mig mi itt kötelességünket teljesítjük egy durva soldateska arczul 
csapva és kigúnyolva az országgyűlést, oda haza családunkat, gyermekeinket exeentionalis kínzásokkal 
gyötrik, addig részemről nem írok fel, ha mindjárt nem is lehet mondani, melyik törvény sértetnék meg a 
felírásnak ily fejedelemhezi küldetése által elég az, hogy megsértenők az által 800 éves írott törvényeink 
szellemét, megsértenők a nemzet alkotmányos érzelmeit, megsértenők azon törvénynyé vált szokásos píetá-
sát, mely szerint a magyar nemzet csak koi'onás fejedelmét tekintette magához oly hasonlónak, kihez felírást 
intézni lehet; — sértenők uraim a nemzetnek azon méltóságát, mely épen az által, kinek felírni kellene, és 
épen azon perezben, mikor írni kellene lábbal tapodtatik; —• de sértenők végtére az eszélyességet is, mely 
azt parancsolja, hogy azon ellenséghez, ki fegyvert ránt reánk, ne közeledjünk, ha fegyverrel nem közeled
hetünk hozzá. — 

Nagy váddal illeti a t. indítványozó úr azokat, kik a felírást nem pártolják, állítván, hogy a 
nemzet a békés módoni kiegyenlítést kívánja, nem cselekednénk tehát annak érdekében, ha szóba nem 
állnánk azzal, kitől orvoslást várhatni. Es ez oly vád, mely ha igazoltatott volna, engemet is a határozat 
pártolásától elrettentett volna, de ez csak ugy történhetett vala, ha biztos remény nyújtatnék, miszerint a 
felírás által azon békés utoni kiegyenlítés kieszközöltetni fog, ahelyett azonban azt állítá az indítványozó, 
miszerint jót nem áll az eredményért, miután az osztrák államférfiak valószínűleg oly követeléssekkel lépend-
nek föl, melyek a végtörést maguk után vonandják. 

Ezen őszinte vallomása a t. indiványozónak felment tehát minket a felelősség terhe alól, de azért te
kintsük csak közelebbről váljon kivánja e igazán a nép, hogy szóba ereszkedjünk a mostani tényleges hata
lommal? a nép az october 20-diki diploma kibocsátása után meggondolta magát, elfogadja-e? s midőn azt 
tévé, csak azon ünnepélyes nyilatkozattal tette, miszerint azt csak annyiban fogadja el, mennyiben az, az 
1848-ki törvénynyel nem ellenkezik; ilyen értelemben szervezte is magát, erre következett a január 16-ki bécsi 
mennykő, megsemmisítvén mindent, mi az october 20-diki pátens ellenére történt, mire a nemzet jószívű 
őszinteségében a tényleges fejedelemnek azt válaszolta: hogy semmi törvénytelenséget nem követett el, mi
után csak az 1848-ki és többi sarkalatos törvényei ösvényén járt. Erre jött feleletül a február 26-diki birodal
mi tanácsról rendelkező rendelet, azt parancsolván, hogy magyarország is küldjön 85 képviselőt kebelébe, 
mire ismét az ország válaszul egyhangúlag hazaárulónak nyilvánított mindenkit, ki 800-dos alkotmányunk 
romjain a bécsi Reichsrathot felépíteni és abba Magyarországi képviselő gyanánt menni merészelne, — mire 
ismét végszó gyanánt a trónbeszéd megérkezett, mely minden további illnsiónak véget vetett. 

Ebből látni tehát, hogy a nemzet már három rendbeli válasziratot váltott s meg győződvén azok. 
nak eredménytelenségéről, követelheti-e tovább is, hogy a seriptum és reseriptum tenger tömkelegébe bocsát
kozzunk? — Nem! Ezt a nemzet józan logieája nem követelheti. De követelheti azt, hogy a 12 évi zsarnoki 
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uralom által a bűnös indulatok hullámain hányt vetélt kormányhajót normális medrébe vezessük vissza; — 
mi csak az 1848-ki törvények szentesítése által történhetik. — Követeli, hogy ha már meg nem szentesíthetjük 
azokat, legalább oly lépést ne tegyünk, mely azoktól, ha csak egy hajszálnyira is eltávolítson bennünket^ — 
követeli, hogy ha azon meggyőződésre jutottunk, hogy ezen czélt most nem érjük el, mentsük meg azokat leg-
-alább a jövőnek, és higyjék el Önök nekem, hogy sokkal jobban fog a nemzet minket fogadni, ha azt mond
juk neki: inkább vissza hoztuk nektek a 12 évi sanyarúságot minden szörnyeivel, mely a bécsi pénzügyi te
hetetlenség , Velencze nyakba akasztott malomköve és a többi ismert európai viszonyok mellett ugy sem tart
hat soká, de vissza hoztuk egy úttal törvényes jogaink összeségét szeplőtlen szüzességében, mint ha azt látná, 
hogy itt vagyunk ugyan, de az 1848-ki törvények szűz koszorújába fűzött legszebb gyöngy áldozattá lőn, 
mely gyöngy azon pilanatban hullana ki belőle, melyben azon pallós felé közeledünk, mely a trónbeszéd foly
tán az ország szívére szegeztetett. Az én legbensőbb meggyőződésem uraim, hogy minket a fölirás az alkudo
zás azon sikos lejtőjére vezetend, melyen megállapodás nincs, s melyen mindig tovább haladva a bolygó 

-zsidóként utoljára azon örvénybe sodortatunk, mejyből az 1848-ki törvényeket egész épségökben ki nem 
mentjük, s ez az, miért nekem lelkiismeretem nem engedi meg fölírni, — a nélkül azonban, hogy azért kö-
nyelmííen az 1848-ki forradalom terére lépnék, mint attól gróf Széchenyi képviselő úr annyira tart, ki e rész
ben tökéletesen nyugodt lehet, miután mi, kik az élet Rubikon második felére léptünk legkevésbé szoktunk 
a haza ügyében könnyelműen eljárni. 

Azt monda még az indítványozó úr, hogy merész politikát űzni nem szabad, nehogy mi idézzük 
elö a törést, de én a határozatot pártoló politikában semmi merészséget nem látok, saját maga állítván, hogy 
a felírásnak is valószínűleg ugyan azon eredménye lesz. De ha volna is merészség benne, azt most elveten-
dőnek nem tartanám, mert igenis vannak pillanatok, a hol a politikában is szükséges a merészség. A politika 
is harczmezö, és csak az a különbség van közte és a katonai harczmező közt, hogy itt az ölő szer a hideg-
vas és az elszánt bátorság, amott a hideg számítás, ravaszság, álnokság és gyakran alávalóság, az eredmény 
ugyan egy. 

A törést illetőleg meggyőződésem szerint azt előidézni nem lehet; mert az már tettleg meg van, 
A nemzet kimondta maga ultimátumát, hogy az 1848-ki törvényektől egy hajszálnyira el nem áll, a trónbe
széd ellenben azt válaszolta: jbogy a február 20-ki rendeletet minden tőle kitelhető erővel foganatositandja, 
s ezzel lőn oda dobva a nemzet elébe a kesztyű, melyet mi ugyan fölveszünk azon reményben, miszerint nem 
lesz Isten akarata, hogy az 1848-ki forradalom terére tereitessünk, de a törést nem az idézi elő, ki a kesztyűt 
felveszi, hanem az ki azt odadobja. Európa pedig átfogja látni, hol van az igazság; azon kormánynál-e, mely 
800-ados alkotmányunkat minden igaz ok nélkül elakarja törülni, vagy pedig azon nemzetnél, mely fegyver
telen corpus jurisra támasztott kézzel védi törvényes létét és éleiét. 

Végtére állítatott, hogy a közvélemény forradalmi vágyakkal illetné azon pártot, mely a határoza
tot kívánja; — de lehet-e azon pártot forradalmi vágyakkal illetni, mely az 1848-ki törvényeket esonkitlanul 
megtartani kívánja, és azért nem pártolja a felírást, mert az azoknak meg csonkításához vezethetne. Egy 
párt, mely a törvényt szigorúan megtartatni óhajtja, nem lehet forradalmi. Ezen párt egyszersmind a legi
timitást védi, mert a tényleges hatalom nem ad jogot, azt csak a törvény adja; mely párt tehát a törvényeket 
védi, védi a legitimitást. Midőn mi semmi oly lépést tenni nem akarunk, mely a mostam tényleges, de nem 
törvényes hatalmat csak látszólagosan is törvényesítené, a legitimitást védjük, védjük sz. István koronáját a 
valódi örökös számára, a tényleges hatalom ellen is, ha az tudni illik illetéktelen kézbe jutott volna. 

Mintán mindezeknél fogva nekem csak a határozat nyújtja a szükséges lelki megnyugvást, — a 
mellett szavazok. (Helyes! Éljen!) 

Csengeri Antal: (Zaj; Elnök: Urak figyelmet kérek; méltóztassanak helyet foglalni! Halljuk!) 
Előre kijelentem, hogy én mind tartalmára, mind alakjára nézve pártolom azon felséges szerkezetet, me
lyet Pest belvárosának tisztelt képviselője a ház asztalára tőn. Ellene vagyok a határozatnak, mely a lényeg 
helyett a formára veti a súlyt, s ürügyet adhatna, minden egyéb ok nélkül megtagadni, a mit megadni 
különben sincs hajlam, s pártolom a felírást, mint a mely semmit sem koczkáztat, a nélkül, hogy bármit 
feladna. 

De nem azért szólalok fel, hogy indokoljam szavazatomat az indítvány mellett, melyet oly kime-
ritőleg, oly szépen indokolt maga az indítványozó. Azok után, a mik az előttünk fekvő remek szerkezetben 
foglaltatnak, s a miket több tisztelt követtársam annyi ékesenszólással elmondott, jogaink védelmére is fö¬  
löslegesnek tartom ez úttal több szót emelni. A napnál világosabban ki van mutatva, hogy a tér, melyen 
küzdünk, a legitimitás tere; s egy szabad nép sem vonja kétségbe, hogy a jogok, melyeket visszakövete
lünk , a köz és magán szabadság szükséges biztosítékai. S hogy e jogokkal a polgárisodás érdekében fogunk 
élni, ki kételkedketik azok után, a mik 1848-ban történtek, ki fog kételkedni azon szabadelvű nyilatkoza
tok után, melyek e házban, köztetszés kíséretében, minden oldalról elmondattak ? 

Ha e szép nyilatkozatok után, a viták ily késő stádiumában szót emelek, csak azért teszem, hogy 
azon képhez, melyet a múlt évtizedről rajzoltak némely képviselőtársaim, én is járuljak egy vonással. Sok 
oldalról mutatták ugyanis föl a megbukott rendszert — s a rajz mégsem egész (Halljuk!) Én ezúttal csak a 
sajtóviszonyokról kívánok szólani. Midőn viszszaköveteljűk esküttszéki eljárással párosult sajtószabadságun-
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kat: fel akarom mutatni röviden, hogyan kezelték a civilisatio egyik leghatalmasabb tényezőjét, a sajtót, a 
mi úgynevezett civilisatoraink. 

A megbukott rendszernek, mely a birodalom erejét végkép kimerité, hitelét tönkre tévé, s nagy
hatalmi állását megdönté, — egyik főjellemvonása volt: a hazugság is. Kikiáltotta a „nemzetiségek egyenjo
gúságát" s tudjuk mit értettek alatta: a német oktatást, a német közigazgatást, szóval minden népfaj e-
gyenlő jogát — németté lehetni. (Ugy van!) „Személy és vagyonbiztosság* állottak homlokán a törvény
könyveknek, melyekkel hazai törvényeinket kiküszöbölték, —- s jól volt megjegyezve a jelen viták folytán, 
hogy a személy és vagyon hazánkban, a török pusztítások óta, soha sem volt kevesbbé biztosítva, mint e 
néhány keserves év alatt. „Democratia" állott zászlóján a miniszternek, ki a torlaszokról lépett a kabinet
be, s alig hogy belépett, már rangra, czímre vágyott, — s tudjuk, hogy az osztrák jogegyenlőség nem 
volt egyéb, mint egyenlőség a jogtalanságban. (Ugy van!) A paragraphok élén, melyeket az oktatási ügy 
rendezése iránt kibocsátott a cultusminiszter, ott pompázott e szép szó: „oktatás-szabadság." Tudjuk mit ér
tettek alatta. Képesség helyett a „Gesinnung”-ot, tudomány helyett a német nyelv tudását vizsgálták a ta
nárban , s a ki magán utón akarta pótolni a közoktatás hiányait, hányféleképen volt akadályozva. Tudok 
esetet, hogy a magán-oktatást még a növénytani physiologiából is betiltották. De talán semmivel sem űztek 
oly gúnyos játékot osztrák civilisatoraink, mint — a sajtószabadsággal! 

Az 1848-ki forradalom mint tudva van, fölszabaditá a sajtót bilincsei alul. Visszaállítani a-censu* 
rát, annyi lett volna, mint eljátszani a szabadelvüség azon reputatióját, melynek álarezával léptek föl az uj 
Ausztria államférfiai a mivelt külföld előtt. Mit csináltak tehát? Egy olyan rendszert gondoltak ki, mely — 
ha lehet — még roszabb volt az elővizsgálatnál, s mind a megelőző, mind a megtorló rendszerből egyesité 
a mi súlyos. (Igaz!) 

Ha valaki a rendőrség sajtóbureau-ja véleményét valamely kéziratra nézve előre kikérte, azon vá-
laszszal utasiták el: „nem tudja ön, hogy az osztrák birodalomban nincsen censura, hogy a sajtó szabad ?!í4 

Az iró tehát nyomdába vitte művét. A kinyomott művet, mielőtt megjelent, három napra a rendőrségnél 
kellé letenni. 

Mellőzöm azon körülményt, hányszor változtatta e törvényes letéti napokat hetekké, sőt hónapok
ká a rendőrség önkénye; mely a törvények fölött állott: csak azon keserű csalódást érintem, midőn az író
nak tudtára lőn adva, hogy műve nem jelenhet meg, s a kinyomott példányok a nyomdában már legfoglal-
tattak. Jó szerencse, ha az iró, a rendőrség különös kegyelméből, azzal menekülhetett, hogy munkájából 
egy pár lapot kivágtak, melyeket aztán újra nyomatott. Ez esetben legfölebb csak arról győződhetett meg, 
hogy a censura minden ellenkező contestatiók daczára, még mindig fennáll, és pedig költségesebb modor
ban , mint Metternich berezeg idejében, mikor a kéziratot censurázták, nem a nyomtatványt. (Igaz!) Hy 
egyezkedések egyes lapok ujranyomtatására nézve rendszerint csak akkor fordultak elő az iró és a rendőrség 
között, midőn a rendőrség nem hivatkozhatott határozott paragraphusokra, csak a felelősséget akarta magá
ról elhárítani. Az irónak nyitva-állt ugyan a felebbhivatkozás ily esetben, a rendőrség német főnökéhez, sőt 
fölebb is; — ez azonban a legjobb esetben is tömérdek idővesztéssel járt; s hogy várhatott igaz ítéletét a 
magyar iró oly körökből, melyek elé szavai, az összefüggésből kikapva, talán elferdített német fordításban, 
az első vizsgáló egyoldalú véleményezésével terjesztettek föl, s hol a magyariró iránt, már mint ilyen iránt, 
bizalmatlanság uralkodott ? Ha e tekintetek, melyekhez többnyire a rendőrfőnök fenyegetései járultak, mó
dosításra , a kérdéses hely avagy czikkely kihagyására, s a könyv illető leveleinek vagy a hirlap lefoglalt 
számának ujranyomatására birták az írót avagy szerkesztőt: a rendőrség többször beleegyezett ugyan, de 
mindenkor azon megjegyzéssel, hogy az iró önként, magától jött e gondolatra, nem a rendőrség figyelmez
tetésére, mert hiszen tudva levő dolog, hogy előző vizsgálat nincsen a monarchiában, a sajtó szabad. 
(Tetszés.) I 

Még jobb módja volt megismerni a sajtószabadságot az irónak, ha a rendőrség a büntető-törvény 
valamelly szakaszára vagy valamely felsőbb rendeletre hivatkozhatott. Ilyenkor a könyv avagy hirlap lefog
laltatott , -*- s az iró vagy szerkesztő, a kiállítási költségek elvesztése fölött nem ritkán pörbe is fogatott, 
oly dolgozatért, mely világot sem láthatott. Civilisatoraink az előző vizsgálat rendszeréből átvették a mege
lőző lefoglalást, és pedig nem a kézirat, hanem a nyomtatvány lefoglalását, s hozzáadák a megtorló rend
szer büntetését. (Zúgás.) Nem volt-e oka az irónak az ily sajtószabadságnál többre becsülni azon rendszert, 
mely legalább nem büntet oly tettért, melynek elkövetését megakadályozza, s a mely mellett a nyomtatási 
költség sem megy veszendőbe ? S szóljak-e a pörbe fogott iró folytonos zaklatásairól? Hiszen ismeretes a 
tisztelt képviselőház előtt az osztrák büntető törvénykezés. S voltak esetek, midőn a rendőrség által üldözött 
irót magok a császári törvényszékek sem voltak képesek elitélni! Pedig e törvényszékek, már. szerkezetük
nél fogva, sem lehettek a politikai üldözött menhelyei. S e törvényszékeknek azon büntető codex szerint 
kell vala itélniök, melyet a bureaucratia készített az absolutismus számára. 

Alig képzelhetni kínosabb helyzetet, mint a magyar irónak, főleg publicistának és szerkesztőnek 
jutott e büntető törvénykönyv mellett. Oly rendszerrel szemben, mely országát feldarabolta, alkotmányát le
tiporta , nemzetiségét megsemmisíteni törekedett, — egy perczig sem vala biztos, hogy oly szót nem ejt, 
mely — ha nem felségsértés — legalább is a közcsend megzavarásának van bélyegezve. 



XXXHI. .ülés i861 , m á j u s M M n . 353 

r ' , , « Maga a rendszer, mely csaknem az enyészet szélére sodorta a birodalmat, a büntető-törvény ó-
talma alá volt helyezve; s főbenjáró bűntettet követhető el , a ki a kormányzási forma, az egységes birodal
mi rendszeri, sőt a német szövetségi alholmámj ellen szót emelt. , . 

"r l íem : sorolom elő a közcsendháboritás számos esetét. Ily tettet követett volna el, a ki valamely 
tisztviselő visszaélését vagy egy részeg zsandár garázdálkodását napfényre hozza vala. Szóljak-e továbbá a 
büntetés alá eső. vétségek (Vergehen, Übertretungen) hosszú sorozatáról? Az úgynevezett izgató, köz
csendet veszélvező'közlések, az álhirek terjesztése, a pátensek, felsőbb rendeletek, hatóságok és államszol
gák elleni sértések tágas rovata alá mi könnyen volt sorozható bármely hírlapi közlemény. S a büntető
törvény mindezen paragraphusaihoz menynyi miniszteri, kormányzói, helytartósági és rendőrségi rendelet 
járult koronkint, melyeknek meg nem tartása legalább is pénzbeli büntetést vont maga után. Mily emléke
ző tehetség keuett volna csak észben tartani is mindezen rendeleteket! Megtartani? — az épen felülmúlt 
volna minden emberi tehetséget; (Igaz!) ugy. néni képzelek szerkesztőt, főleg politikai lap szerkesz-

, tőjét, a ki több izben büntetve nem lett volna, legalább is oly nagy vétségekért, minthogy a főkormányzó 
czúnét nem egészen szabály szerint irta, vagy épen elég vakmerő volt Albrecht 0 Fenségét magyarul Albert
nek nevezni. (Derültség.) , 

S a büntetőtörvény és megszorító rendeletek sem voltak elegendők. A sorok közt is olvasnia kel
éiért a rendőrségnek,- mely gyakran azt is balulértette, a mi a sorokban.volt írva. S ha a kifejezésekbe nem 
, lehetett belekötni, —.az irányt, az iró szándokát támadták meg. Elegendő ok, ha nem is pörbefogásra, leg

alább intésekre, s három megintés után egy lapnak felfüggesztésére. Képzelhetni, mily ingataggá, mily 
bizonytalanná tévé e rendszer.független politikai lapjaink sorsát! 

így állott a sajtószabadság a birodalomban. 
S mennyivel súlyosabbak voltak még a mi viszonyaink! Mert tudni kell tisztelt képviselők, hogy 

a birodalmi egység, melynek annyi emberéletet, annyi családi boldogságot hoztak már is áldozatul, maga 
sem volt e g y é b — hazugságnál. (Helyes!) Avagy nem állott-e hazánk folyvást kivételes rendszabályok a-
latt? Már fentebb érintem, hogy minden sző, mely a központosítás rendszere ellen, Magyarország önkor
mányzása érdekében emeltetett, már eleve a büntetőtörvénykönyvben, különszakadási törekvésnek, felség
sértésnek volt bélyegezve az osztrák államférfiak által. Oly büntettek, melyeknek elkövetésétől nem igen 
tarthattak a bécsi journalisták. S a bécsi lapok czikkeit utánnyomni sem mindenkor volt szabad lapjainknak, 
mennyivel kevesbbé azokra válaszolniok! Ma egy, holnap más tárgyban tiltották el az irást. S voltak idők 
tisztelt képviselők, midőn e szókat: „nemzet", „nemzetiség", „haza", „szabadság és „alkotmány" leírnunk 
is alig lehetett a bűnös izgatás vádja nélkül. (Borzasztó!) Megtörtént dolog, hogy egy lap tulajdonos, min
den ítélet nélkül, egyszerű hatalomszóval megfosztatott laptulajdonosi jogától, s egy független lap szer
kesztése , mint valamely kormányhivatal, felülről tetszés szerint kinevezett szerkesztőre ruháztatott. Volt el
véére idő: — hogy egyebeket mellőzzek, — mikor a külföldi forrásokat is elvonták szerkesztőségeinktől, s 
a rendőrség hasábonként kiollózva adott által számukra egy-egy darabkát azon külföldi lapokból, melyek az 
8 költségükön voltak megrendelve; (Igaz!) és ennyi elővigyázati rendszabály mellett az előleges censura 
is minden tartózkodás nélkül gyakoroltatott. 

Vegyék mindezekhez, tisztelt képviselők, a gondolatokra, eszmékre vetett súlyos adónemet — a 
bélyegdijt; s hogy azon filléreket, melyeket szűkölködő Íróinak segélyezésére a nemzet összeadott, a kor
mány elkobozta; mig iskoláinkból a magyar kézikönyvek kiszorittattak; s el kell ismerniök, hogy nem az 
osztrák államférfiakon, nem úgynevezett civilisatorainkon múlt, ha szellemi termelésünk szintúgy hanyatlás
nak nem indult, mint anyagi termelésünk több ága, melyet a bécsi gazdálkodási rendszer tönkre tett. (Ugv 
van! Helyes!) Jól mondja Macaulay, hogy az első gyümölcsök, melyek az irodalom mezején rósz rendszer 
alatt érnek, többnyire még a jó rendszer alatt elhintett vetésből erednek. A római császárság első évei ké
pezik a latin irodalom aranykorát, s e korszak íróit még a köztársaság utoltsó évei növelték. íróink nagy
része is egy jobb korszaknak volt még növendéke. 

Ok képezek ama központot, mély körül egy ifjabb, szintén lelkes, írói nemzedék kezdett sere
geim, így tartaték ébren a nemzeti közszellem, mely utóbb szintén visszahatott az irodalom emelésére: mind 
az irodalom, mind ama közszellem a pálmához levén hasonlók, melyről azt mondja a latin közmondás: 
„sub pondere ereseit!* Y . 

S hát az osztrák kormány fogják kérdeni, tisztelt képviselőtársaim, mi hasznot vont e szellemi 
elnyomásból ? - . . , 

Egy' oly rendszernek, melynek — a mint mondám — minden jelszava hazugság, nincs veszélye 
sebb ellene a szabadszólásnál. Ily rendszer fennállása, sajtószabadság mellett, rövid ideig sem volt képzelhető. 

* Jól tudták ezt civilisatoraink. A kik, a kincstár roppant deficité mellett is, milliókat költöttek egy 
császári körútra, hogy a megfizetett és megparancsolt demonstrátiókkal egy nagy „megelégedési" komédiát 
rendezzenek a fejedelem és a külföld ámítására, (Ügy van! Helyes!) hogyan tűrhették volna, hogy e költsé
ges manoeuvret a sajtó illetlen közbeszólása megzavarja!? Fizetett lapjainkban, röpiratokban hirdették a 
világnak, hogy Magyarország boldog, elégült, légfőlebb néhány ó conservativ siratja elveszített .kiváltságait. 
Hogyan sikerült volna ily hazugságokkal csak pillanatra is elámítani a világot, ha a sajtó szabad ? 
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A csalás azonban nem maradt boszulatlan. A magyar sajtó ha nem ostromolhatá — hallgatással 
mellőzte a kormány intézkedéseit; s az uj intézmények nem csak azért nem fogamzottak meg e hon főidé
ben , mivel idegen növények voltak, hanem azért sem, mivel a föld nem volt számukra elkészítve s Hiány
zott támaszuk a közvéleményben. Utóbb a magyar sajtó hallgatagsága teljes közönynyé vált mind az iránt, 
a mi felülről jött; s e közöny átment a közvéleménybe is. Hasztalan volt akkor már egy magasabb fölfo-
gásu, becsületesebb irányú rendőrminiszter részéről — ki csak néhány napig ült a kormány tanácsban — a 
sajtó nógatása, hogy szóljon hozzá ehhez és amahhoz, habár roszalólag. A bizalmi férfiak ideje is lejárt. 
S a kormány a nemzet minden rétegeitől elszigetelten, teljesen magára hagyatva, minden tanács nélkül, ta
lálta magát. Intézményei, melyeket a nemzetre octroyirozott, ugy szólván, halva születtek, mint a községi 
törvény. Az oetroyirozó gép, mely csak provisorinmok alkotására volt alkalmas, teljesen fennakadt. Ide 
járult, hogy a sérthetetlen bureaueratia romlottsága a legfelsőbb körökig terjedt. S minél nagyobb volt az 
ámítás, annál iszonyúbb lön a kiábrándulás, annál óriásibb az európai botrány! 

Valóban, tisztelt képviselők, az egységes Ausztria példája megmutatta, hogy a sajtó ellenőrzését 
sem a drága hivatalnoki ellenőrködés, sem az erkölcstelen kémrendszer nem pótolja, s hogy a sajtószabad
ságot , a hol még nincsen, bármi áron is meg kellene szerezni. (Helyes!) Mi nem mint uj jogot, hanem 
mint törvényesen birt szent tulajdonunkat követeljük azt vissza, (Zajos éljenzés.) 

Sárközy Kázmér: A lefolyt évek igazolták egy hajdani bölcsnek ama mondását: „A köznyomor 
az erény alkalma" mert midőn bűn volt a jog és törvény melletti felszólalás, akkor a néma hallgatagság 
elég erős lett forróbbá tenni a honszeretetet, forróbbá a ragaszkodást ősi alkotmányunkhoz, törvényeinkhez. 

Ha végig nézzük a múlt absolut rendszer kezelését, gyakran látjuk felváltva vagy egyesítve ab
ban a jogot az akarattal, a kötelességet a kényszerrel, az engedélyt a tilalommal, s végre a tekintélyt a sü< 
lyedéssel, — felváltva vagy egyesítve, a mint jobbnak látszott. Végig húzódott e fonal a fináncz és rendőri 
zaklattatástól kezdve, a kis politikai catechismusokig, melyekben az adófizetés mint főerény, s megtagadása 
mint, bűn lön feltüntetve. S mily czél éretett el? s milyen az egyoldalulag kezelt ama sajtó által, melyen el
lenünk irni mindent lehetett, felelnünk csak a mi szabad volt. Hasonlított az egy közhelyre kikötött némá
hoz , kit minden mocskolhat és szurkálhat, s visszatorlása csak fohász s a kölcsönös szégyen! (Ugy van!) 

A nemzet politikai lételének eltörlése czéloztatott, s mi erősbek lettünk, önérzetünkben, kitar
tásban és polgári erényben; mi fátyolt vetünk a multakra, csak a nemzet elidegenírhétlen sajátját, alkotmá
nyát követeljük vissza , s ezen erkölcsi alapra építjük annak jövendőjét. 

A tényleg uralkodó Felség érdekében fekszik a népek nyugalma, megelégedése. Nyugodt és meg
elégedett oly nép nem lehet, mely saját alkotmányából, a mihez őt oly sok drága emlékek s legszentebb ér
dekei kötik, hatalommal kiforgatva, oly idegenszerű alkotmánvformával kináltatik meg, melynek í'eá nézve 
sem becse , sem alkalmazása nem képzelhető. 

Az uralkodóháznak érdeke nem különöztethetik el Magyarország érdekétől, ugyanazon egy for
rásból ered, ugyanazon biztosítékkal bír, a forrás a törvény, a biztosíték annak kölcsönös tisztelete. 

E birtoklásban egyesült, de kormányzatban külön országok és népek Összeolvasztása, úgymint 
elnyomása, semmi jogos alapból nem indulván ki, azonfelül hogy semmi jogos sikerre nem vezethet, még 
természetelleni is. Még a nővérnek országában sem lehet a jól meggyökerezett pázsitot végkép eltiprani, 
vagy újra fölkél az, vagy újra hajt, s az uj hajtás az előbbinél nem csak ifjabb, de elevenebb is. 

A birodalmi kapocs érdekében szükséges végre, hogy az ausztriai államférfiak tegyék le azon 
felsőségi vágyat, melyre a magas trón fénykörében magukat jogosítva vélik, midőn fejedelmileg szentesi
tett törvényeink őket e haza kormányzatából világosan kirekesztik. 

Magyarország alkotmányának teljes helyreállításával a kétkedés teljes meggyőződéssé fog válni, 
hogy a Fejedelem hatalma s a monarchia ereje egy újjászületés korszakába lép a jogszerűség s bizoda
lom által. 

A bizodalom oly erkölcsi támasz, mely nagyra emelheti a hatalmat, de kényszert nem ismer. 
Azon virághoz hasonlít az , mely hidegben nem nyílik, de az égető nap heve előtt is összevonja — s csak 
az esti lanyha szellőnek s reggeli harmatnak tárja ki kelyhét. 

Bármi kisértessék is meg a végre, hogy e nemzetben kialudjék jogos érzete, az sikereden lesz, s 
azon államadósság, mely netalán e czélra fordíttatnék, semmi czím alatt nem terhelhetné e hazát, s bátran 
lehet hinni, hogy egész Európa előtt mint igazságtalan tűnnék föl. 

Ellenben alkotmányunk s alaptörvényeink helyreállítása az 18 48-ikiakkal s független felelős mi
nisztériummal fennhangon fogja hirdetni a kiengesztelődés, rend és nyugalom jelszavát. 

Erre a remény leginkább a nemzet békés hajlamában s a törvény iránti tiszteletben rejlik. "Ezen 
erkölcsi fegyverek győzni szoktak kitartás és szilárdság által, győzni csupán a polgári erény hatalmával, 
még a sorsnak, szerencsének változó viszonyai között is, Senecának ama kevés de velős szavai szerint: 
„Quid animus magnum promitteret sibi, si certam virtutem fortuna nmtavet?" 

Az alkotmányhoz! szoros ragaszkodásunkat melegen s indokolva terjeszti élő mélyen tisztelt Beák 
Ferencz képviselőtársunk, én azt mind tartalmára mind alakjára nézve pártolom. Olyannak tekintem ugyan 
ezen formakérdést, mint a hitet, melyben könnyebb megnyugvást találni, mint közössé tenni ázt. (Helyes!) 
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Nem vonom kétségbe azoknak tiszta hazafiságát, sőt tisztelem meggyőződésüket, kik határozatot 
vélnek jobbnak. De nézetem szerint az alkotmány visszaállítása a czél, s e positiv ezélra inkább positiv, 
mint negativszerü lépést látok czélszcrünek. A nem cselekvésre nézetem szerint a negativitás elég de a jo
gos követelésnek tettleges síkeresitésére biztosabbnak hiszem a felírást, melyet törvény nem tilt., a gyakor
lat, — ha nem teljesen mindenben hasonló esetektől vehetni is példát, — megenged, a mérséklettség java
sol, s néha még ebben is van erő, én tehát a felírást pártolom. (Éljen!) 

• Révész Imre: Tisztelt képviselők! Midőn a kitűzött nagy fontosságú tárgyhoz én is hozzászólani 
kívánok; már önként mellőzhetőnek vélem a közelebb múlt 12 év szenvedéseinek emlegetését, mert úgy 
gondolom, hogy a legnemesebb és legméltóbb nemzeti fájdalom is vesztené hitelét és tiszta voltát, ha túl
ságosan emlegetnők és hirlelnők azt; (Helyes!) mellőzöm az érdemlett bukásnak indult absolut kormány
rendszer iszonyuságainak kimutatását is, s mit maga az élet, s közöttünk is annyi jeles szónok, legalább ez 
idő szerint méltán elítélt és porig alázott, a fölött részemről is ítéletet tartani, már fölöslegesnek vélem. Nem 
számlálom elő, még azon felekezetnek általam jól ismert és érzett szenvedéseit sem, melynek kebelében 
egyik utolsó szolga vagyok; mert hiszem, hogy ezen felekezet, valamint 300 év óta folyvást, s a legköze
lebbi időkben is, midőn e hazában a szabadságért csak sóhajtani, de nem nyilván küzdeni lehetett, be
csülettel bajt vivott a maga dicső szabadságáért, úgy ezentúl is tudni fog nemesen tűrni és bátran küzdeni, 
ha a szükség úgy kivánandja, és az én itteni apológiámra vagy apotheosisomra épen nem szorult. (Helyes!) 
Veszem tehát magamnak azon háládatlan, sőt zordon és közöttünk most, úgy látszik, kelletlen szerepet, 
hogy szorosan magához a kitűzött tárgyhoz szóljak: (Derültség) s ennek mezején is, némely előttem tartha
tatlanoknak s a törvényesség szempontjából hibásaknak látszó nézeteket vegyek vizsgálat, s ha szabad úgv 
mondani — czáfolat alá. (Halljuk!) 

Az igen tisztelt indítványozó első teendőnket, első fölszólalásunkat körvonalazni akarván , ezen 
három kérdést s illetőleg szempontot állítja föl: mit, lihes és m'tiő alakban szóljunk? Azt hiszem uraim, 
hogy ezen három szempont épen nem meríti ki a tárgyat a maga egész teljességében, a melyben pedig azt 
nekünk is múlhatlanúl fölfognunk kell. Valamely ténynek, tehát egy nyilatkozatnak, egy fölszőlaíásnak 
erkölcsi és jogi értékét ugyanis, nemcsak a tartalom, nemcsak az alak, nemcsak a kihez való intéztetés, 
hanem az is határozza el és pedig lényegesen, hogy kitől vagy kiktől ered*: legyen az a fölszólalás, az a 
nyilatkozat. (Közhelyeslés) Ezen kérdést, ezen szempontot azonban, az igen tisztelt indítványozó föl nem 
állítja; igenis, mert ő nyomban a kérdések kitűzése előtt, határozottan és föltétlenül nyilvánítja, hogy Az 
országgyűlés megalakult, és \gy ez általam szóba hozott kérdést, már tényleg megoldottnak, bevégzettnek véli. 
Későbben azonban mégis az országgyűlés kiegészítéséről, integritásáról szól, s e kiegészítést, ez integritást, 
mint még most meg nem lévőt, határozottan sürgeti, követeli. (Igaz ! Zaj , Halljuk!) Es itt megvallom, 
hogy én némi nehézséget, hogy ne mondjam ellenkezést látok; mert bajosan találom átérthetőnek, hogy 
mi módon lehessen megalakultnak mondani azt, a mi még nem egész, a mi még nem integer; (Helyes! 
Halljuk!) ha megalakult is az valamivé, de bizonnyal nem azzá, a mivé fogott volna akkor alakulni, ha 
egész, ha integer lett volna, — a mi azt hiszem lényeges különbség. (Helyes!) Mi is tehát, a kik itt egy
begyűlve vagyunk, és szegény hazánk sorsáról tanakodunk, megalakultunk magyarországi népképviselők 
töredék testületévé, de épen nem törvényes országgyűléssé, a mi szintén lényeges különbség. (Helyes!) 
Törvényeink, melyeket itten idézgetni fölöslegesnek tartok, kellő szabatossággal meghatározzák azt, hogy 
a magyarországi státus-életben minemű gyülekezet neveztethetik országgyűlésnek. Es ha immár, ezen 
gyülekezetünket eme törvények mértékével mérem: ezt törvényes országgyűlésnek semmiképen nem ne
vezhetem. (Halljuk!) Nem nevezhetem eredetére nézve, mert oly tény leges hatalom által hivatott ez össze, 
a melynek erre való törvényes jogosultságát, általában az alkotmányos elvek s a. mi positiv törvényeink ér
telmében okszerűen kétségbe lehet, sőt kell hoznunk; oly módon és oly helyre hivatott össze, hogy azt tör
vényesnek tekinteni, bái-mi szempontból is, ismét nem lehet, (ügy van!) Igaz, hogy az összehívás ezen 
törvénytelenségének fnlánkját a hatóságok igyekeztek elvenni azon nyilatkozat által, hogy ők nem a kiadott 
rendeletek, hanem a törvények értelmében választanak képviselőket; azonban ki tagadhatná egyfelől azt, 
hogy ezen utónyilatkozatok a törvénytelen meghivási tényt, vagy annak alakját törvényessé már nem te
hették , más felől azt, hogy ittlételünknek , összejövetelünknek, ha nem egyedüli, de minden esetre egyik 
tényezője a törvénytelen meghívás; a tényező mivolta pedig múlhatlanúl kihat magának a ténynek, az ered
ménynek mivoltára is. Azonban, ha eltekintünk is összejövetelünknek eredetétől, hanem nézzük magunkat 
úgy, a mint vagyunk: lehetetlen gyülekezetünket törvényes országgyűlésnek nevezni, miután több oly ha
tóságok s illetőleg választó-kerületek képviselői nem hivattak ide meg, s ennélfogva nincsenek is itt, a ki
ket az 1818-ik évi, sőt részben az azelőtti törvények is, az országgyűlés műlhatlau kiegészítő alkatrészeiül 
nyilvánítanak. 

Gyakorta hallottam, sőt tényeinkben nyilvánulni láttam azon nézetet, hogy miután 22G igazolt 
képviselő van: tehát a képviselőház, a rendszabályok értelmében (15—19. §§.) megalakulva van. Ki ne 

hát i ra , hogy ezen nézetben fallacia van. Hiszen a ház rendszabályainak érvényes alkalmazása csak ott, és 
Csak akkor kezdődhetik, a hol és a midőn az országgyűlés megalakulhatásáfc szabályzó országos törvények
nek már elégtétetett; (Halljuk!) s midőn látjuk, hogy igen számosan azok közöl, a kiknek az 1848. V. t, 
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ez. 5 §-a szerint meg kellett volna hivattatniuk, meghiva nincsenek, és így a megalakulhatásnak törvényes 
lehetősége is hiányzik: a szabályokra támaszkodva azt mondani, hogy a ház meg van alakulva, annyi len
ne , mint a szentesített országos törvényéket az ezekkel mérlegbe sem tehető s ezek ellenében értékkel 
nem bíró" házszabályoknak alárendelni, s az ország territoriális és politikai integritását ignorálni.— Monda
tott az is, hogy a meg nem hivott részeket úgy kell tekintenünk, mint voltak hajdan némely megyék, me
lyek ellenséges hatalom fegyveres uralma alatt levén, az országgyűlésre meg nem jelenhettek, de azért a 
megjelent rész minden törvényhozói jogot annak rendje szerint gyakorolt. Nem lett volna rósz ezen nézetet 
speciális példákkal is igazolni, megemlíteni például azt, hogy Corpus Jutásunkban mely törvények azok, 
melyeket oly országgyűlés hozott, melyre az illető alkatrészek meghiva nem valánák. Azt hiszem, hogy ez 
nem igen könnyű munka lenne. Azonban eltekintve éttől, első tekintetre látni lehet, hogy nagy különbség 
van abban, midőn a meghívást és megjelenhetést physioai okok gátolják, és abban, midőn a meghívás el
mulasztása egyedül a törvénynek öntudatos és szántszándékos ignorálásából származik. (Helyes!) Egy szó
val : nagy különbség van a törvény betöltésének természeti lehetetlensége és öntudatos nemakarása között. 
(Helyes!) Fölhozatott Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd és Kővár vidékének példája is, mint a melyek 
nélkül t. i. több törvényes országgyűléseink tartattak. Nem is említve azon igen sajátságos, s a mostaniak
tól nagyon különböző viszonyokat, okokat és erdekeket, melyek a szóba hozott részek megjelenését gátol
ták, csak azt hozom emlékezetbe, hogy noha az 1836. XXL t. ez., s már a múlt században is több tör-
vényezikkek, ezen részek visszacsatolását kívánták és kimondották, a visszacsatolás ténye azonban csak az 
1848. VI. t. ez. következtében lön bevégezve, végrehajtva. Amiből látni való, hogy ezen részeknek, sió
ban forgó viszonyaiból a jelen esetre vagy épen nem, vagy csak 1848 utáni időkről lehetne némi -bizonyí
tási erővel okoskodni. Egyébiránt, bármit mutatnának is a múlt idők példái: azok a világos törvény iránti 
kötelezettség és hűség alól senkit föl nem oldanak. (Helyeslés). 

Az előadottakból, ellőttem legalább, kétségen kívül kitűnvén az, hogy e mi gyűlésünk épen nem 
bír azon kellékekkel, melyekkel positiv törvényeink értelmében egy országgyűlésnek birnia kell;:ebből ön
ként következik, hogy mi magunkat semminemű oly tényekre fölhatalmazva lenni nem érezhetjük,, a me
lyek törvényeink és törvényes gyakorlatunk értelmében, az országgyűlések teendői. Azt hiszem azonban, 
hogy szoknunk, nyilatkoznunk, ha nem ilgy is, mint törvényes országgyűlésnek, de úgy mint népképvi
selők testületének, mégis lehet, szabad, sőt kell is valamit. (Zaj. Halljuk!) Lehet és szabad, mert a szólás, 
a nyilatkozás örök és sérthetlen szabadságát sem a természet, sem hazánk törvényei, testületi formákhoz nem 
kötik; kell is szólanunk, mert ezt kívánja, követeli tőlünk népképviselői állásunk fönnséges és nagy fele
lősséggel járó volta, s küldőinkre és folyvást nyomorban levő szegény hazánkra való tekintet. 

Most tehát az a kérdés, és pedig szerintem második kérdés, hogy mit szóljunk, mit nyilatkoztas
sunk? E tekintetben az igen tisztelt indítványozóval jóformán egyetértek, s mindazon közjógi nézeteket, 
elveket, tételeket, melyeket remek munkálatában lefektetett, lényegökre nézve én is szíves készséggel aláí
rom. Czélszerünek látnám azonban, hogy azon pótlékok, melyeket tisztelt társunk Tisza Kálmán indítvá
nyozott , szintén elfogadtassanak, mert ezeket fölöslegeseknek épen nem, sőt jelen viszonyaink között sok 
tekintetben üdvöseknek találom. Midőn e szerint a főlszólamlás, a nyilatkozat, tartalmának érdemére nézve 
az igen tisztelt indítványozóval teljesen egyetértek: van egy körülmény e téren, a mely fölötti nagy aggo
dalmamat, hogy ne mondjam, ellenvetésemet, semmiképen el nem titkolhatom (Halljuk!) Ezen nem csekély 
figyelmet érdemlő körülmény abban áll, hogy az igen tisztelt indítványozó, mindenütt ott, hol az ország 
alapjogait, az uralkodóházhoz s az ausztriai tartományokhoz való viszonyait fejtegeti s illetőleg védelmezi, 
folyvást és igen sokszor a sanctio pragmaticára hivatkozik, még pedig mint olyan valamire, a mely „nem 
egyszerű törvény, nem egyszerű diploma, nem octroyrozott adomány, vagy igéret, hanem kölcsönös egyez
kedés folytán kötött alapszerződés1' egy szóval: ő, a sanctio pragmaticát tartja országunk alapjogai - leg
főbb , sőt majdnem egyedüli s a többi törvényeknél magasabb értékű biztosítékának. Ezen nézetben uraim 
szabatossághiány van, (Zaj.) a mit pedig mindenütt ugyan, de kivált ily nagy fontosságú közjogi tárgyak 
mezején kerülnünk kell; vagy talán bizonyos tévedés, mert hiszen ennek a legnagyobb és legbölcsebb elmék 
is alávettetvék e földön, s a köztanácskozások, azt hiszem, nem csupán szónoklatokra, de arra is valók, 
hogy egymás nézetei irányában, ha a közjó kívánja, észrevételeinket honfiúi szeretettel megtegyük és türe
lemmel fogadjuk. (Helyes!) .. 

Tehát szabatóssághiány vagy tévedés van, — mint említem, abban, hogy országunk alkotmányos 
jogainak legfőbb, vagy bármi csekély forrásául és biztositékául a pragmatica sanctio tartatik^ igenis, mert 
erről, mint ilyenről, ezen értelemben a magyar közjogi viszonyok mezején még csak szó sem lehet. Midőn 
ezen állítmány t kinyilatkoztatom, érzem, hogy nemcsak magával az igen tisztelt indítványozóval, de-az 
ujabb hazai közvéleménynyel is szemben állok; de tudom azt is, hogy maga a tiszta igazság s több mint 
egy századnak documentált törvényes gyakorlata mellettem van (Halljuk! Halljuk!)» Ugyanazért nyugodtan 
és bátran ismételve állíthatónak vélem, hogy a pragmatica sanctióról a magyar közjogi viszonyok mezején 
szó sem lehet, minthogy azon a néven teljességgel nem lehet egyebet értenünk, mint azon családi szerző
dést , azon örökösödési szabályzatot, melyet VI. Károly római német császár, némely korábbi, szintén csa
ládi szerződések alapjain 1713. april 19-én adott tudtára titokban a maga minisztereinek és udvari tanácsosainak. 
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Hogy a pragmatica sanctión valóban és egyedül az emiitett családi szerződést lehet és kell érteni, 
bizonyítják az e tárgyra vonatkozó nagy fontosságú oklevelek: nevezetesen: 

Maga az 1713. april 19-kén megtörtént tudtuladás hivatalos jegyzőkönyve; 
Mária Josefa osztrák főherczegnőnek 1719. augustus 19-én Bécsben kelt örökösödésről való lemon

dási illetőleg biztosítási okmánya; 
Fridiik Ágostonnak Mária Josefa férjének s későbben lengyel királynak 1719. October 1-én Drez

dában kelt biztosító okmánya; 
Mária Amália főherczegnőnek Josefa testvérének 1722. October 3-án Bécsben, s az ő férjének 

Károly Albertnek azon év december 10-n Münchenben kelt hasonló tartalmú okmányaik; 
VI. Károly császárnak 1723. april 7-én és 1724. december 6-án kelt okmányai, melyekben a prag

matica sanctío birodalom sőt europaszerte ünnepélyesen kihirdettetik; 
Az angol királynak s a szövetséges belgiumi rendeknek VI. Károlyival 1731. Marczius 16-án Bécs

ben kötött szerződésük, melynek második pontjában a pragmatica sanctío garantiroztatik, s mely garanti-
rozásnak szövegét, a későbben garantirozó hatalmak is általvették; 

A német birodalmi gyűlésnek 1732. január 11-én Regensburgban kelt megerősítő és biztosító ok
mánya ; - végre hogy egyebet már ne említsek: 

Maga a múlt évi october 20-án kelt császári diploma; — mindezen okmányok mondom, a prag
matica sanctío neve alatt határozottan, világosan, folyvást és következetesen az 1713. april 19-én tudtul adott 
családi szerződést és örökösödési szabályzatot értik. 

Nincsen benne semmi kétség uraim, hogy ha bármely angol, francziavagy akár miféle diplomata, 
elővévén a tisztelt indítványozó beszédét és fölirati javaslatát, az abban foglalt tételekről, magukból a for
rásokból közvetlen és önálló meggyőződést akar szerezni: pragmatica sanctío név alatt a döntő eredeti for
rásokban sehol nem fog egyebet találni, mint az 1713. april 19-ki családi szerződést. Igenis családi szerző
dést , mert magában az alapokmányban pecsét, aláírás egyedül a családtagoké, és ezen alapokmányban, 
valamint a többiekben is, népekről és országokról, mint dynastiájokkal szerződő felekről, ezen szerződés 
alapföltételeiről, alkotmányos jogokról semmi legkisebb emlékezet nincs. (Helyes!). 

Azonban, igen tisztelt társunk Szalay László, minapi remek beszédében határozottan megjegyzi, 
hogy „a magyart nem az a pragmatica sanctío kötelezi, melyet III. Károly 1713-ban a Geheimrathstübel-
ben, néhány himvarrásos uri köntös előtt leolvasott, hanem az, melyet do ut des, facio ut facias formában 
tíz évvel később a pozsonyi országgyűlés alkotott meg." E szerint tehát a kérdéses egy ügyben két san
ctío pragmatica létezik, egyik a mely nem minket, a másik a mely minket kötelez. Ez utóbbira nézve azt 
hiszem, hogy egyedüli forrás, melyben azt keresnünk és föltatálnunk kellene, corpus Jurisunk lehet. (Ugy 
van! Zaj.) 

Lássuk tehát Corpus Jurisunkat! 
Corpus Jurisunkban 1713-tól fogva, a midőn a sanctío pragmatica létrejött, 1848-ig ezen név, 

hogy sanctío pragmatica soha csak egyetlenegy igével sem említtetik, (Ugy van! Igaz!) 
Mellőzve az 1715. évi III. articulust, melyben a fiág kihalása esetére a királyválasztás joga a nem

zetnek határozottan fönnhagyatik, és igy a már létező pragmatica sanctióval, noha ennek elfogadását a 
kormány s a horvát követek ugyancsak ajánlották, egészen ellenkező tétetik és az ország autonómiája ha
tározottan fönntartatik; vegyük figyelembe a későbbi országgyűlési törvényeket s kiválólag az e tekintetben 
epochális 172%-dik évi országgyűlést. 

1722. június 20-dik napjára kitüzetik az országgyűlés. Csákylmre kalocsai érsek és cardinalis mi
ként korábban ugy most is, mindent elkövet, hogy a nőág örökösödése elfogadtassék. Végre június 30-kán 
előáll Szluha Ferencz nádori protonotárius, egy terjedelmes beszédet tart a rendekhez, ajánlja a nőág suc-
cessióját, de a pragmatica sanctiót soha föl nem említi; azt sem látszik tudni, hogy létezik-e az a világon 
vagy nem. Beszéde végén acclamálnak a rendek, mondván: vivát successio foeminea; — de nem mondják: 
vivát sanctio pragmatica. (Derültség) Ekkor egy 60 tagból álló fényes küldöttség neveztetik ki, mely a fe
jedelemnek és családjának megvigye Bécsbe az örvendetes hírt. Csáky érsek és cardinalis, mint a küldött
ség vezére beszédeket tart a fejedelemhez és a család egyes tagjaihoz; de a pragmatica sanctiót soha föl nem 
említi, sőt azt sem látszik tudni létezik-e az a világon vagy nem. 

Épen így tett Erdődi Gábor egri püspök, ki az országba bejövő fejedelmet a határnál ünnepé
lyes beszéddel fogadja. 0 is a tárgyról szól; de a pragmatica sanctiót soha nem említi. Végre megalkottatik 
a Fölség jelenlétében az I. és II. t. czikk, melyek a nőág örökösödését a kijelölt vonalok és sorozatok sze
rint megállapítják; de arról, hogy most a sanctio pragmatica köttetik, alkottatik, vagy fogadtalak el, sőt 
magáról ezen névről sehol egy ige említés sincs. 

1741-ben trónra lép Mária Terézia; ekkor már ama sanctio pragmaticát minden valamire való 
európai hatalom garantirozta; ismerve volt annak neve szerteszét mindenfelé, és íme, noha a Maria Teré
zia trónralépésének jogi alapjáról több törvénypontokban van emlékezet s noha a pragmatica sanctio emle
getésére , ha valahol itt bizonynyal volt alkalom: még is a törvények ezt soha nem említik; hanem tisztán 
és egyedül az 1723. I. és II, t. czikkekre hivatkoznak. Még II. Jósef is, midőn a maga trónralépését egy 
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1780. november 30-án-kelt ünnepélyes levelében a magyarországi hatóságoknak tudtuladja: az 1723. I. és 
II. t. czikkekre hivatkozik, mint trónra lépésének jogi alapjára, de a pragmatica sanctiót egy igével 
sem említi. 

II. Leopold trónralépésének, s általában az 179% ki országgyűlésnek kora sok tekintetben ha
sonló volt a mi mostani időnkhöz. Küzdött a nemzet akkor is bátran és nemesen az alkotmányért; nagy 
fontosságú törvényczikkek és iratok maradtak fönn reánk ez országgyűlésről; melyekből látjuk, hogy az or
szággyűlés a pragmatica sanctio nevet, vagy az arra való hivatkozást elmellőzi. Az udvari kanczellár 1790. 
július 20-káról ír az országgyűléshez Leopold nevében, a királyi kötéslevél elkészítését s a koronázást sür
getvén , s ezen levélben a pragmatica sanctiót széltére emlegeti, ámde a rendek, midőn magára ezen le
vélre válaszolnak, s az általuk készitett különböző kötéslevelekben is soha a pragmatica sanctiót föl nem 
említik, s kimarad ez ezentúl, magától az udvartól jött iratokból is. Nincs ennek semmi nyoma a II. Leo
pold trónralépésére vonatkozó törvényczikkekben sem; s maga a nevezett országgyűlés X. t. czikke is , 
mely az úgynevezett persona! unióról, országunk függetlenségéről s más tartományokhoz! viszonyáról szól, a 
pragmatica sanctiót föl sem említi, de tisztán és egyenesen az 1723. I. és II. t. czikkekre hivatkozik. 

Épen igy van a dolog Ferencz és Ferdinánd trónralépésénél is. 
Tehát Öt trónváltozás s 1713-tól 1848-ig 135 év, s a magyar Corpus Jurisban a pragmatica san-

ctiónak semmi nyoma nincs. 
Fájdalom! másként áll a dolog 1848 óta. Az 1848-ki törvényekben, nevezetesen az élőbeszéd

ben s a sajtóvétségekről szóló egyik §-ban elég fataliter, s minden bizonynyal szükségtelenül, már fölemlít
tetik a pragmatica sanctio. Meg is ragadja az alkalmat a bécsi minisztérium s már azon év augusztusában 
vagy tán előbb kelt terjedelmes emlékiratában a zavarosan fölfogott, magyarázott és alkalmazott pragmatica 
sanctióból igyekszik bebizonyítani az azt vigyázatlanul és alaptalanul adoptáló 1848-ki törvények érvényte
lenségét. Emlékezzünk a mese emberére, ki a fagyos kígyót kebelére vette, S ezen időtől fogva mind e 
mai napiglan, folyvást oly nyilatkozatokban és oklevelekben történik kitűnő hivatkozás a pragmatica san-
ctióra, melyek hazánk alkotmányos szabadság'ára és függetlenségére nézve bizonynyal sérelmesek. (Helyes ! 
Halljuk!) Szabad legyen csak fölemlítenem azon okmányokat, (Halljuk!) melyek 1848-ban O Felségének 
V. Ferdinándnak lelépését s Ferencz Jósef 0 Felsége trónralépését birodalomszerte ünnepélyesen kihirde
tik; továbbá az 1849. évi mártzius 4-ki úgynevezett alkotmányt; az october 20-ki császári diplomát, s vég
re magát a mi gyülésfolyamunk megnyitására vonatkozó császári oklevelei. Mindezekben már bezzeg emle-
gettetik a pragmatica sanctio, melyről őseink és korábbi királyaink oly sokáig s oly híven hallgattak. Mel
lékesen megjegyzem, miszerint jól tudom, hogy hazánk egy ideig elszakasztott édes testvérének, most már 
törvényesen kiegészítő részének Erdélynek sorsa más volt e tekintetben. Ott már az országgyűlésnek saját
ságos, s a társadalom jogaira és autonómiájára nézve veszélyes, a hatalomra nézve pedig nagyon is ked
vező szerkezeténél fogva, épen úgy, mint az örökös tartományokban, sikerült a pragmatica sanctio nevet, 
némi hullámzó és ingatag forgalomba hozni. Nem igy, még ekkor éberebb és erősebb őseinknél. 

De vájjon nem vak történet játéka-e őseinknek és törvénykönyvünknek a pragmatica sanctióról 
való e néma hallgatása? Épen nem, mert azon hosszú idő a melyen, s azon következetes hűség, a melylyel 
e hallgatás keresztülvonul, holott annyi alkalom lett volna, a különben ismert pragmatica sanctio emlege
tésére; s azon ellentét, mely e tekintetben törvénykönyvünk s a bécsi kormány nyilatkozatai között van, 
már egyelőre is meggyőzhetnek bennünket arról, hogy itt nem vaktörténet játszik, hanem ok- és elvszerü-
ség működik. Ha pedig tekintünk a dolgok természetére s a magyar alkotmány s öntörvényhozási jog alap
elveire: akkor még inkább meg kell győződnünk arról, hogy a pragmatica sanctiónak Corpus Jurisunkból, 
tehát közjogi viszonyaink mezejéről ok-és elvszerüleg, vagyis szükségesképen ki kellett maradni. 

A pragmatica sanctiónak ugyanis abban a perczben vagy szempillantásban, a melyben a ma
gyar országgyűlési törvényhozás, vagy országgyűlés küszöbéhez közeledett, legottan lekellett vetkezni a ma
ga eddigi nevét és lényegét, hanem vagy királyi propositio vagy magán indítvány mivoltát és alakját venni 
föl; a mi igen lényeges és nagy figyelemre méltó különbség! mert a sanctio vagy szentesítmény, végteljes-
ségre jutást, bevégzett tényt jelent; a propositio vagy indítvány pedig valaminek szándékát kezdetét. Mi
ként közeledhetett volna már a magyar törvényhozás mezejéhez bánni féle szándék, akarat, — bevégzett 
tény azaz sanctio alakjában, holott nálunk az ily alak és nevezet egyedül a fejedelem és nemzet közegyet
értéssel hozott határozatát jelentheti és jelenti. (Helyeslés). Másként volt a dolog magára a császári csa
ládra és azon tartományokra nézve, a melyek öntörvényhozási joggal nem birván, eléjök az örökösödést 
megállapító családi szabályok, bevégzett tény, sanctio alakjában méltán s okszerűen terjesztethettek. Más
ként volt sőt kellett lenni, mint emlitém, Magyarországra nézve. 

De itt azt mondhatná valaki, hogy miután az örökösödési szabályzat, habár mint magán indítvány, 
vagy királyi propositio is, az 1722/23-ki országgyűlésen elfogadtatott és törvénynyé lőn: mégis beszélhetünk 
pragmatica sanctióról; e névvel nevezhetjük jelesen az 1723 : I. és II. t. czikkeket. 

En nem tudom, hogy ha ezen törvényczikkek maguk magukat soha' pragmatica sanctiónak nem 
nevezik: mi jogunk és hivatásunk volna nekünk, ezen névvel ruházni föl azokat? (Helyeslés.) En nem tu
dom, hogy ha őseink 1723 után akkor, midőn a pragmatica sanctio nevezet Európának már minden zugában 
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ismeretes volt: ezen nevezetet a törvényhozás mezején soha nem használták, mi ok indíthatna minket annak 
használására ? Én nem tudom, hogy ha az európai közjog és diplomatia mezején a pragmatica sanctio ne
vezet, az 1713. april 19-ki örökösödési szabályzat számára már régóta, azaz elejétől fogva el van foglalva, 
mi ok indíthatna minket arra, hogy a mi autonóm nemzetünk és hazánk valamelyik törvényczikkét ezen 
ominosns névvel fölruházzuk? (Helyeslés.) Bizonynyal semmi helyes ok nem indíthat, annyival is inkább, 
mert a pragmatica sanctio a magyar törvényhozás küszöbénél, mulhatlanul és szükségképen levetkezvén a 
maga eddigi nevét, alakját és lényegét, soha azzá többé nem lehetett a mi az előtt volt, hanem lett azzá, a 
mivé a magyar alkotmányos öntörvényhozás processusának organicus alapelvei szerint lennie kellett, t. i, 
egy vagy több articulussá, sarkalatos törvénynyé és semmi mássá. És e ponton tisztelnünk kell őseink nagy 
figyelmét, alkotmányos elvek iránti hűségét és bölcseségét. íme, midőn a bécsi és linczi békekötést beczik-
kelyezik, ezt világosan és névszerint kimondják. Sőt későbben is, mindenkor külön fölemlítik a békekötése
ket mint ilyeneket, külön ismét a beezikkelyező törvényeket. Igenis, mert ama békekötéseket elismerték a 
népjog örök elvei szerint önállólag is létező és a garantirozó beczikkelyezés előtt is már jogilag bevégzett 
kétoldalú kötéseknek; — de midőn a nőág örökösödését elfogadják, teljességgel nem mondják, hogy beczik-
kelyezzük íme a pragmatica sanctiót; igenis, mert az, mint ilyen, a magyar alkotmányos törvényhozás me
zején, egyetlen egy perczig is meg nem állhatott. 

Ezen egyedül helyes és törvényes szempont, annyival nagyobb fontosságú reánk nézve, (Halljuk!) 
mert nem egyszer hallottunk a császári trónról s a magasabb kormányszékekről oly szózatokat, melyek azt 
akarták elhitetni velünk, hogy a pragmatica sanctio reánk nézve is oly valami magasabb értékű és fölsőbb 
jogi hatályú szerződés, mely hazánk rendszeres és szabályszerű törvényhozásának is fölötte áll. Holott a 
történetek bizonyítása és a helyes törvényes fölfogás szerint, az 1723: I. és II. t. czikkek nem egyebek, 
mint sarkalatos törvények, a többi sarkalatos törvények között; oly törvénypontok, melyeket későbbi sarka
latostörvények, mint például az l79/í :X. s azl848-ki törvények magyarázhattak és magyaráztak, shaa szük
ség ugy kívánja: a későbbi szabályszerű sarkalatos törvények módosító vagy eltörlő hatalmának is alája es
hetnek. (Nagy helyeslés.) 

Egyébiránt, ha mindezek ellenére is csak ugyan azt mondanók, hogy a pragmatica sanctio az 
1723-ki törvények között valóban ott van: igen nehéz helyzetbe jutnánk, ha maguknak az illető törvény-
czikkeknek részletes kijelölésére fognánk szoríttatni. Némelyek, mint például a budai megnyitásra vonatkozó 
császári oklevél, azt vélik, hogy a pragmatica sanctio az 1723:1. és II. t. czikkekben van, s valóban ezekre 
történtek ezelőtt is mindenkor a hivatkozások ott, hol successióról volt szó. Ámde mi a pragmatica sanctiót 
kétoldalú kötésnek, tehát olyannak szoktuk nevezni, a melyben a nemzet jogai is biztositva vannak; ezen 
jogok pedig nem annyira az I. és II . , mint sokkal inkább a III. törvényczikkben vannak határozottan meg
jelölve és biztositva, — (Atalános helyeslés.) a mmt ezt maguk az 179%-ki országgyűlés rendéi is, midőn 
a dynastia és nemzet közötti kétoldalú kötésről szólanak, többrendbeli irataikban világosan igy jelölik ki; — 
a honnan mások az ujabb időkben is, már ezen III. czikket is a pragmatica sanetióhoz tartozónak vélik. 
Igen de itt ismét nem lehet megállapodni, mert a IV. törvényezikk annyira hozzátartozik a III-ikhoz, misze
rint igy kezdődik: ,,Et quia;" (Derültség) de itt megint nem lehet megmaradni, mert az V. VI. VII. törvény -
czikkek, mint tartalmuk világosan mutatja, ismét alapjogokról szólanak s nem egyebek, mint a IIL-iknak 
magyarázatai, részletei. íme uraim, ily sajátságos helyzetbe, ilyen tőrbe jutnánk, ha törvénykönyvünkben a 
pragmatica sanctiót keresnők. (Helyes! Igaz!) 

Mellőzzük tehát mi is, miként őseink mellőzték a pragmatica sanctio nevezetet, hanem szóljunk 
hazánk sarkalatos törvényeiről; (Közhelyeslés.) mert hazánk alkotmányos és önálló voltának természete 
szerint csupán ezekről szólhatunk. Hazánk alkotmányos függetlensége és önállósága mellett alig van egy-
egy hatályosabb bizonyíték mint az, hogy őseink a pragmatica sanctiót hiven és következetesen ignorálták • 
— és viszont, méltán tartani lehet tőle, hogy ha a pragmatica sanctio nevezet törvényhozásunk s közjogi 
viszonyaink mezején canonisáltatik, vele együtt oly ferde fogalmak és elvek fognak becsempésztetni, melyek
nek alkotmányunk organismusában lenni legkisebb jogosultságok nincs, s melyek hazánk szabadságára és 
függetlenségére nézve, veszélyes hatásuakká, vagy legalább zavart okozókká lehetnének. 

Mindezek után, áttérek már ama sok tekintetben fatális kérdés rövid taglalására, hogy első fölsző-
lalásunkat kihez intézzük s minő alakba öntsük. (Halljuk!) 

Megvallom uraim, hogy részemről legalább semmi veszélyt és semmi képtelenséget nem látnék 
abban, ha tanácskozásaink eredményét alakba épen nem öntenők s igy senkihez is nem intéznők. Hiszen 
elég példa van reá, hogy maguk a római szent birodalom gyűlései is efféle alakba öntött eredmény nélkül 
oszlottak el. Sőt hazánkban is, ha jól emlékszem az 1580. évi országgyűlés, midőn az idegeneknek a ma
gyar hadseregből s a kormányszékekből való rögtöni eltávozását s átalában az ország szabadságainak hala
déktalan helyreállítását követelte de sikeretlenül: ekkor minden alakba öntött eredmény nélkül, de méltó 
indignatióval magát föloszlatta. (Igaz!) Hiszen azon bölcs, bátor és ékes nyilatkozatokból, melyek e terem
ben föltámadtak, s melyek ügyünk érdemére nézve mindnyájan egyértelműek, mind jó barátink, mind el-
elenségeink igaz eleget érthetnek. (Halljuk! Halljuk!) E nyilatkozatok nem enyésznek el e terem falai kö
zött , nem pusztában kiáltó szózatok ezek többé, mert a sajtó szárnyain bejárják a föld határait mindenfelé, 
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még pedig oly erős zengéssel, mely elől a fejedelmi paloták sem zárkózhatnak már el. (Közhelyeslés, nagy 
tetszés.) Azért, ha mi formulázott alakban nem szoknánk is többé: a kövek fognának visszhangozva kiál
tani. (Nagy helyeslés.) 

Azonban ellőttünk levén már első fölszólalásunk kihez való intéztetésének és alakjának sok tekin
tetben fatális kérdése: kedvetlenül bár , de még is hozzá kell ehhez szalámink. (Halljuk!) 

En uraim, ha figyelembe veszem kiegészitetlen állapotunkat, ha látom, hogy mily sokan hiány
zanak innen, kiket ide törvény szerint meghíni kellett volna; ha elgondolom, hogy épen a hiányzó részek 
iránt, több rendbeli nagy fontosságú érdekeknél és viszonyoknál fogva, kiválolagos tekintettel kell lennünk: 
azon határozott meggyőződésre jutok, hogy nekünk, nem csak a törvényhozási működésektől, de átalában 
minden oly lépéstől óvakodnunk kell, a melyet velünk együtt megtenni a hiányzó részek is jogosítva sőt 
köteleztetve vannak. Nem merném magamra venni azon felelősséget, a mely reánk hárulna akkor, ha mi 
oly nagy fontosságú tárgyban, mely nemcsak minket, de a magyar koronához tartozó minden részeket egy-
iránt és közösen érdekel, az ő beleegyezésök és tényező befolyásuk nélkül, meglehet korszakot alkotó lépé
seket, érülközéseket és kiható intézkedéseket tennénk; (Helyeslés.) én nem mertein volna ama fölirati javas
latnak aláírni ezt: Magyarországnak országgyülésileg egybegyűlt képviselői; — mert én itten Magyarországot 
országgyülésileg* képviselve, sem az 1848-ki, sem az azelőtti törvények értelmében nem látom. (Nagy he
lyeslés.) És h á m i , az ország politikai és territoriális integritását, méltán oly igen sürgetjük és követel
jük: nem jönnénk-e némi részben ellenkezésbe önmagunkkal, ha a hatalommal való pacificálás roppant hord
erejű munkájához, az ország és az országgyűlés törvényes kiegészítő részei nélkül, habár előkészítőleg is 
tettleg hozzá kezdenénk. (Igaz !) 

De itt azon nagy fontosságú észrevétel sőt ellenvetés merül föl, hogy magának az országgyűlés 
kiegészítésének s minden egyéb igen számos kérelmeinknek ügyében, mulhatlanul szóba kell államink O 
Felségével 1. Ferencz Jóseffel és föl kell írnunk ő hozzá, mert ő hivta össze az országgyűlést; őt illeti a 
sanctio pragmatica értelmében a magyar királyi koronára nézve is az örökösödés; őt ismerte el ünnepélyesen 
az európai diplomatia, s ő bír azon tényleges hatalommal, hogy fönnforgó sérelmeinket megszüntesse és jo
gainkat vissza adja. Ha elismerem is azt, hogy összejövetelünknek egyik tényezője a többek közt O Felségének 
meghívó levele volt: még ez által korántsem érzem magamat köteleztetve sőt indíttatva sem arra, hogy az 
ügyek jelen stádiumán hozzá föliratot intézzek. A tizenkét évig tartott absolut rendszernek sötét börtöné
ből , egy időre legalább, megszabadultunk; elismerjük bár, hogy a zárak a börtön urának parancsára, nyit
tattak meg akkor, midőn az egész fogház épületét erős földrengés és vihar rázkódtatván, az különben is 
összedőlt volna: (Helyeslés és kitörő tetszés) mindazonáltal, a mely perczben szabad földre léptünk, teljes 
mértékben éreznünk kell önállóságunkat, és ha a hatalom velünk törvényesen szerződni akar, ahhoz bizony
nyal más kellékek is kívántatnak mint az, hogy a roskatag zárakat fölnyittatta, (Nagy tetszés, közhelyes
lés , taps, éljenzés) és én igen természetesnek látom, hogy a vele való szerződési érintkezésnek még jeleit 
is eltávolítjuk mindaddig, mig tettekben és kétségtelenül be nem bizonyítja azt, hogy vele immár biztosan 
szerződhetünk. (Helyeslés.) Egészen szükségtelennek látszik szerződési és pedig fölirásos lépéseket tenni 
annak irányában, kiről látjuk, hogy a szerződhetés törvényes képességével nem bír, sőt tettekkel bizonyítja, 
hogy a mi törvényeink értelmében azzal birni sem akar. ( Igaz! Ugy van!) 

Állítja továbbá az igen tisztelt indítványozó, hogy azon oknál fogva is fölírhatunk Ő Felségéhez, 
mert a pragmatica sanctio szerint az ismeretes lemondások után, melyekben ő csak formahibát lát, kétség
telenül Ő Felségét I. Ferencz Jósefet illeti Magyarországban is az örökösödés; mert „az örökösödésnek meg
állapított elsőszülöttségi rendé szerint, mind Magyarországban, mind az örökös tartományokban ugyan
azon egy fejedelmet illeti az uralkodás." 

Én a kérdéses lemondásokban nemcsak formai, de lényeges hibát látok, (Ugy van!) mert azt hi
szem, hogy miként a trónralépésnek, ugy a trónróli lemondásnak is , Magyarországra nézve mulhatlanul 
az országgyűlés előleges tudtával és beleegyezésével kell történni; (Ugy van! Helyes!) nemzet és fejede
lem , e roppant fontosságú ügyben is , kölcsönös kötések által korlátozott és egymásnak lekötelezett felek: 
miként lehetne már most a kötést, az egyik félnek egyoldalúkig, önkényileg, a másik fél tudta, és bele
egyezése nélkül fölbontani, megszüntetni s magát annak korlátai alól önhatalmilag kivonni ? Ha ez nem 
lényegére tartozik a dolognak: akkor minden kötés majdnem képtelenség. Lényeges hiba levén e szerint a 
lemondásban, minden bizonynyal ilyen hiba van az azon alapuló trónörökösödési igényekben is. Midőn III. 
Ferdinánd, a maga hasonnevű fiát 1647-ben megkoronáztatni akarta, a rendek már előlegesen örömmel 
beleegyeztek abba; de midőn megtudták, hogy előleges beleegyezésük nélkül a koronázás június 13-kára 
tüzetett ki , ennek a legkeményebben ellenemondottak, s hiában mondatott fölülről, hogy a koronázási em
lékérmek már a nevezett napra verettek s a pápa és fejedelmek követei azon napra hivatvák meg: a rendek 
folyvást ellenmondottak, s a koronázás azon a napon csakugyan nem hajtatott végre, a mi világosan mu
tatja, hogy őseink mily féltékenyen őrizték a haza jogait, még a puszta koronázási nap kitűzése körül is. 

Teljességgel nem oszthatom az igen tisztelt indítványozónak azon nézetét sem, a mely ide vonat
kozó okoskodásaínak alapját képezi, hogy t. i. az, a kit az örökös tartományokra nézve a származási rend 
szerint, az örökösödés vagy uralkodás illet, már eo ipso trónörökös vagy uralkodó Magyarországra nézve is< 
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Ha ez állana, akkor hazánk az örökös tartományoknak aligha obnoxiusa, alárendeltje nem lenne, a mi pe
dig önállásunkkal s ezt biztositó törvén vendekéi, mint például az 1791 :X. t. czikkel egyenesen ellenkeznék. 
Azonban a dolog — nézetem szerint legalább — nem igy áll. Igaz, hogy a mi magát a leszármazási vonalt, 
az első szülöttséget, szóval, a személyiséget illeti: e tekintetben az örökös tartományokban a trónöröklés 
vagy uralkodás épen azon családtagot illeti, a kit nálunk az 1723:1 . és II. t. ezikkek szerint, csak hogy 
mig az örökös tartományokra nézve, ezen trónörökösödés vagy uralkodás tettleges megkezdése sőt törvé
nyes igénye is semmi egyéb föltételhez kötve nincs: addig nálunk bizonyos határozott föltételeket kell a 
trónöröklőnek vagy uralkodónak megtartani, a mely föltételek teljesítése nélkül, ő törvényeink értelmében 
sem trónörökösnek sem uralkodónak nem nevezhető. (Közhelyeslés.) Van tehát igenis personal unió, csak
hogy ez Magyarországra nézve, határozottan föltételes. Ilyen föltétel a trónörökösre nézve többek közt pél
dául az, hogy hat hónap alatt magát megkoronáztatni tartozik, s hogy koronáztatásaig is mindenben az or
szág alkotmánya és törvényei szerint tartozik kormányozni, a mint ezt az 1791:III . t. ez. részletesen meg
határozza. (Helyes! Ugy van!) Sőt, hogyha soha ezen törvényezikk nem léteznék i s , nem önként követ
keznék-e az alkotmányosság természetéből, hogy a trónörökös szintúgy, sőt sokkal inkább mint a koronás 
király korlátozva legyen, mert hiszen merő képtelenséggé, sőt gúnynyá lenne akkor minden alkotmányos 
élet, ha a trónörökös a maga fölavatásáig, az ország szabadságát és törvényeit szabadon földúlhatná. (Ugy 
van! Igaz!) Ezekből azt hiszem, hogy önként és megdönthetlenül következik, miszerint O Felsége I. Fe-
rencz Jósef lehetett trónörökös, vagy lehet uralkodó a Magyarországon kivüli tartományokra, de hazánkra 
nézve mindaddig nem lehet, mig az ide vonatkozó törvényes föltételeknek tettleg eleget nem tesz. De 
mindezekből még az is szükségképen következik, hogy ha O Felségéhez sem mint koronás királyhoz, sem 
mint törvényes trónörököshöz föl nem írhatunk : nem írhatunk hozzá másként, mint meghódítottak a meg
hódítóhoz , mint sübjugáltak a subjugálóhoz. (Fölkiáltások: Ugy van! Helyes! más felül: Nem áll! nagy 
zaj, Halljuk!) 

Elnök: A beszéd folytatásával tán addig várni méltóztatnék, mig a zaj lecsendesül. (Halljuk !) 
Révész Imre: (Folytatja.) Ezt pedig mi, kik népfölségi jogoknak és történeti alkotmánynak va

gyunk képviselői, őrei és védelmezői, semmiképen nem tehetjük; mert ez nem egyéb lenne, mint az alkot
mányos és jogi álláspontnak tettleges elhagyása, vagy legalább ignorálása. A mit én ugyan részemről, mint 
hazámnak egyik képviselője sohasem teszek, s készebb vagyok inkább haza menni, mintsem hogy a népföl-
ségi jogoknak s a történeti alkotmánynak álláspontját csak egy perezre is elhagyjam. (Helyes!) 

Hogy az európai hatalmak elismerése valamely fejedelem irányában, mily ingatag, mily változé
kony és ennélfogva mily kevés erkölcsi és jogi értékű, azt mutatja századunknak, sőt épen napjainknak tör
ténete is. Az „édes testvér" szép megszólítás, aligha van valahol nagyobb képmutatással összekötve, mint 
ő náluk. De birna bár a hatalmak elismerése a lehető legnagyobb erkölcsi vagy jogi értékkel: az a magyar
országi trónralépés vagy uralkodás legitimitásának kérdését, hazánk törvényeinek ellenére vagy azok mellő
zésével soha jogszerüleg el nem dönthetné. 

De Ő Felsége kezében van a tényleges hatalom, ő bir azon erővel, hogy sérelmeinket orvosolja s 
jogainkat visszaadhassa; ennélfogva ő hozzá kell fölírnunk, mondják fölírást pártoló tisztelt társaink. (Halljuk!) 

Fájdalom! hogy ő Felsége kezében csak a physicai erő és hatalom van, nem pedig egyszersmind 
a törvényesség és jogszerűség ereje és hatalma is; — mert ime nekünk az egyik főokunk arra, hogy föl 
nem írhatunk. Igenis Uraim! mert micsoda a mi testületünk, még kiegészitetlen állapotában is; sőt mi
csoda közölünk külön külön minden egyes ember'? Nemde nem a népfölségi jogoknak, hazánk jogainak, 
még pedig történeti jogainak s törvényeinek képviselője, őre és védelmezője ? És micsoda azon hatalom, 
mely most 0 Felsége kezében van, hanemha ezen jogoknak tagadása? (Ugy van!) Tehát északi és déli 
sark, két határozott ellentót, melyek egymással mindaddig, mig jellemöket megtartják, soha nem egyesül
hetnek , sőt nem is érintkezhetnek. „Nagy a közbenvetés" mint az irás szerint Lázár és a gazdag helye 
közt vala; innen oda nem lehet átmenni, még ha akarnók sem (Derültség.) Ámde az is mondatik az igen 
tisztelt indítványozó és mások részéről, hogy 0 Felsége immár az alkotmányosság mezejére lépett; meghi
szem , de micsoda alkotmányosság ez ? Az-e ez, a melynek talpkövét a hét vezér esküje és vére pecsételte ? 
az-e ez, a mely egyidős nemzetünk európai életével? az-e ez, melyért apáink s testvéreink vére omlott, me
lyet vértanúink emlékezete megszentelt, s mely után a bujdosók sóhajtanak ? Ah Uraim! engedjük el a fe
leletet , mert az igen keserű lenne. Nekünk miként hazánk, ugy alkotmányunk is csak egy van, (Igaz!) s 
u Felségével mindaddig, mig tettleg ezen mi alkotmányunk alapjára nem áll, érintkezésbe, szerződésbe bo
csátkoznunk, aligha egyértelmű nem lenne, saját történeti alkotmányunknak veszélyes ignoráiásával (Ugy 
van!). Tisztelem én a földi fejedelmeket; elismerem, hogy ők áldások, vagy büntető ostorok az Isten ke
zében ; de micsoda nekik minden erejök a sors folyamát intéző hatalom ellenében. Számtalan példák iga
zolják azt, mi róluk már ezredévek óta egy tiszteletes helyen megírva van, hogy t. i. „nincsen bennök 
szabaditásra való erő; leikök kimegyen és elvesz minden gondolatjuk." Ugyanazért én, a physicai hatalom 
miatt, mely a földi fejedelmek kezében van, hazánk törvényes jogainak szigorú álláspontjáról, semmi föl
tétel alatt, és csak egy perezre is el nem távozóm. (Nagy helyeslés, és tetszés, zaj.) 

Elnök: Uraim! csöndet kérek, méltóztassanak nyugton maradni, halljuk a szóló urat! 
Képv, ház napi. I. k. " 1 
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Révész Imre: (Folytatja) De mondatott az is, hogy ne mi vigyük törésre a dolgot. En nem tu
dom , hogy hazánk alkotmányos szabadsága 12 év óta mikor lett tettleg éppé, hogy most kellene töréstől 
tartanunk. (Tetszés.) Hát csak october óta is a diplomák, a pátensek, a Reichsrathot megnyitó beszéd, a 
fegyveres adóbehajtások és sarezoltatások, a haditörvényszékek és több effélék nem azt hirdetik-e, hogy a 
törés folyvást áll és naponként nagyobbá lesz. (ügy van! Igaz! Helyes!) 

Mondatott az is, hogy miként a természetben az elemek egyesülve vannak: ugy kell nekünk is 
egyesíteni a szigorú jogot, a politikai bölcseséggel. Elismerem ezen elv helyes voltát uj törvények alkotá
sánál , uj vívmányok kieszközlésénél: (Helyes!) ámde a mi alkotmányunk egy létrejött, egy időszerüleg 
kifejlődött organismus, a melyben az elemek sürgetett vegyülete már megvan. Es a midőn ezen történeti 
alkotmány iránti hűségről, s ennek teljes visszaállításáról van szó: nincsen többé helye elemek vegyítésé
nek , hanem határozott és föltétlen hűségnek, oly hűségnek és elszántságnak, mint a milyennel viseltetett 
a harczba menő spártai katona hazája törvényei iránt. (Helyes!) 

Ezekből uraim látni való , hogy én a határozat mellett vagyok. (Helyes! Éljen!) 
Mi lesz sorsa a szegény hazának ezen határozat létrejötte után, azt én nem tudom, valamint egyik 

halandó társam sem tudhatja. De azt tudom, hogy mindnyájan az isteni gondviselés és igazságkiszolgálta
tás kezében vagyunk: (Ugy van!) ez a gondviselés, ha még netalán fenyíti is, de meg is védelmezi e sze
gény hazát és nemzetet; és az az igazságkiszolgáltatás, még akkor is, ha a mi gyönge erőnk jogaink vé
delmében tévelygő, vagy tántorgó lenne, — az az igazságkiszolgáltatás mondom el fog jőni a maga idejé
ben és „semmit el nem hallgat ítéletében." — (Hosszas éljenzés, taps.) 

Elnök: Az ülés holnap délelőtti 10 órakor folytattatni fog. 
Ezzel az ülés d. u. 2/4 órakor föloszlott. 

A.Alt • 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
Június hó 1-én délelölli 10 órakor. 

Elnök: Az ülés megnyittatik. A mai jegyzőkönyvet Ignatovits jegyző ur fogja vezetni; a szólani 
kívánókat mint az előbbeni ülésekben Csengén és Keglevich jegyző urak szólitandják fel. A jegyzőkönyv 
hitelesítése következnék, azonban most veszem észre, hogy Jura jegyző ur még nincs jelen. 

Hunkár Antal: Bátor vagyok a t, házat figyelmeztetni, hogy holnapra meg vagyunk híva felejthetlen 
tagtársunk néhai gf. Teleki Lászlóért tartandó gyász isteni tiszteletre; méltányos lenne, ha testületileg jelen
nénk ott meg. (Helyes!) Itt jönnénk össze fél tízkor, mert 10 órára vagyunk meghíva. (Elfogadjuk!) 

Elnök: Tehát fél 10 órakor méltóztassanak e teremben megjelenni, és innen együtt megyünk a 
gyásztisztelethez. (Helyes!) 

Jura György időközben megérkezvén olvassa a múlt ülés jegyzőkönyvét hitelesítés végett. 
Elnök: Az, hogy a szerb hírlap szerkesztője elnökíleg értesitessék — határozva nem volt, hanem 

csak az mondatott ki, hogy a ház elismerése jegyzőkönyvbe foglaltassák és az újság közhasználat végett az 
irodában kitétessék. 

A jegyzőkönyv ezen módosítással hitelesíttetik. 
Elnök: Időközben a következendő beadványok érkeztek: Sopron megye közönsége gf. Széchenyi 

Istvánnak a magyar nemzet irányában szerzett érdemeit és azoknak hálás elismerését törvénykönyvbe kéri 
igtattatni. Hasonlókép Sáros megye közönsége kéri a t. házat, hogy gróf Széchenyi István halhatatlan ér
demeit jegyezze fel a jelen országgyűlésen alkotandó törvények első czikkében. — A kérvényi bizottmány
nak lesznek kiadandók, (Helyes!) Sopron megye közönsége aggodalmát fejezvén ki az iránt, hogy a Ludo-
viceum, és más nemzeti intézetek — főként a két forintos magyar bankjegyek alapjául szolgáló hat száz 
ezer for. értékű ezüst pénz és a nemzet ingatlan vagyonai u. m. arany, ezüstbányák, korona- és királyi ja
vak részint elidegeníttettek, részint rendeltetésükkel ellenkező czélokra fordíttattak, — azt kéri, hogy mind
ezen , nagy részben elidegenített vagy elzálogosított javakat a tényleges hatalomtól a t. ház követelje vissza, 
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és eredeti rendeltetésökre fordításukat eszközölje. — Ez is hasonlóképen a kérvényi bizottmánynak lesz ki
adandó. — Liptómegye közönsége fájdalommal értette, hogy a felsőbb törvényszékek tagjai sorában oly 
férfiak neveztettek ki, kik az elmúlt 12 év alatt a hatalom eszközéül szolgálván, a haza bizalmát nem bír
ják ; (Igaz!) ennélfogva kinevezésük ellen ünnepéhes óvást tesz s kéri a t. házat, hogy oda működjék, mi
szerint helyökbe a hon bizalmát kiérdemelt férfiak neveztessenek ki. (Helyes!) Talán azon bizottmánynak 
adathatnék ki, mely a törvénykezés ideiglenes rendezésében működik. (A kérvénvi bizottmányhoz!) Többen 
óhajtják, hogy a kérvényi bizottmányhoz adassék, tehát oda tétetik át. (Helyes!) Liptómegye közönsége 
panaszt emel a helytartótanács azon rendelete ellen, melylyel tndósíttatik, hogy az adó a es. pénzügyi tiszt
viselők által katonai erővel is be fog hajtatni, és előadván a megye lakosságának szenvedett ínségét és nyo
morát, mely szerint, ha a helytartótanácstól sürgetett 40 ezer forint rajta megvétetik, a nép legszegényebb
jei éhhalál martalékai lesznek; — az iránt folyamodik, hogy a várható katonai adóvégrehajtásoktól a megyét 
a t. ház előzőleg mentse meg, és kijelenti, hogy az ínség náluk oly nagy, miszerint ha a kormány a kitű
zött intézkedésétől el nem áll, czélt tévesztend, mert a nép a törvényekhez ragaszkodik, és a nyomor oly 
nagy, miszerint, ha a kormány a katonaságot el nem látja, az szintén az inség és nyomor részese lesz. — 
Szakolcza város közönsége feljelentvén, hogy az adóbehajtás végett a pénzügyi tisztviselők a tanácsházat 
katonai erővel megszállották, az adókönyvecskéket elvették s az adó befizetésére 4 napi határidőt tűztek 
ki; — e sérelem orvoslásáért a t. képviselőházhoz folyamodik. Hasonlóan sz. k. Kassa város közönsége azt 
adván elő, hogy udvarháza katonai erővel elfoglaltatott, a pénztárból 1117 ft. az adókönyvekkel együtt el
vétetett és most már az egyes lakosoknál folytattatik a katonai executío, — ezen sérelem orvoslásáért ha
sonlóan esedezik. Mindezek számos hasonnemü kérvényekkel akkor, a midőn az adóügy tárgyaltatni fog', 
figyelembe lesznek veendők. — Kraszna megye közönsége feljelenti, miszerint a helytartótanács és a kato
nai parancsnokság által felszólittatott, hogy az illető katonai ezred kiegészítése tekintetéből a szabadsággal 
elbocsájtott legényeket az illető helyre küldje be és a hátralévő ujonezokat a besorozó bizottmány elébe állít
sa. Kijelenti ennek folytán a megye, hogy a szabadságon kin lévő legénység berendelése iránt érkezett 
rendeletet, nehogy ezen szabadságosok megbüntettessenek, köztudomásra juttatta: de a besorozás alá tarto
zó ujonezokra nézve kijelentette, hogy azon intézkedés előmozdítására mind addig, mig az országgyűlés 
törvényhozás utján nem intézkedik, segéd kezeket nyújtani nem fog. E határozatot a végett tudatja a t. 
házzal, hogy ezt a maga helyére feljegyezve, használja egyik adatául a tői vényes állapot teljes diadalát 
eredményezendő nagy munkájában. Ezen tárgyhoz tüzetes kérés nem levén csatolva, az talán tu
domásul vétethetik. (Helyes.) Jelentem továbbá a t. háznak, hogy Szabolcs megye Bogdán kerüle
tének újonnan egyhangúlag elválasztott képviselője Elek Mihály ur megbízó levelét beadta. (Éljen!) Az iga
zoló bizottmánynak fog kiadatni. (Helyes!) Hasonlóan Kraszna megyei szilágy-somlyói kerületben megvá
lasztott képviselő Bagosy Sándor ur beadta megbízó levelét. (Éljen!) Hasonlóan az igazoló bizottmánynak 
lesz kiadandó. — Bárczay Albert képviselő ur a t. ház elébe következő nyilatkozatot ad be. (Felolvastatik 
Bárczay Albert képviselőnek képviselői állásáróli lemondása.) Fájdalmas kijelentésével annak , hogy t. kép
viselő társunktól elválunk, (Ügy van!) Abauj megye közönségét uj képviselő választására elnökileg felfo
gom szólitani. Mielőtt átmegyünk a napi renden lévő tárgyalás további folytatására, bejelentem a t. háznak, 
hogy Tisza Kálmán képviselő ur az indítványt, melyet a tárgyalás kezdetén előterjesztett, formulázva hoz
zám a mai napon beadta; az indítvány hosszabb lévén, talán a t. ház nézetével találkozom, ha azon óhaj
tásomat terjesztem elő, hogy az nyomattassék ki s a tagok között osztassék szét. (Közhelyeslés.) 

Most fölkérem a jegyző urat, méltóztassék a következő szólani kívánót felszólítani. 
Benczur Miklós: Tisztelt képviselőház! Két fél közötti békiilés alkalmával, a jogot és a törvényt 

indokul vagy védőül felhozni czélszerüen csak akkor lehet, a midőn a törvényt és a jogot mind a két fél 
egyaránt tiszteli. —• Az erőszak terén álló, ha békél, ezt nem azért teszi, mert talán az igazság szentségé
nek érzete szállotta meg, — de azért békél, mert erre az anyagi hátrányoktóli félelem, vagyis a kénysze
rűség ösztönzi. Fájdalom ama kormány, a melylyel nekünk békélnünk kellene, az erőszak terén állván, a 
jogra és törvényre nem hajt semmit, s hogyha mi azt legyőzni és capacitálni akaijuk, nem elég nekünk a 
rongyokká taposott törvényeinket és jogainkat fölmutogatnunk, hanem szükség, hogy azt nyíltan és őszin
tén figyelmeztessük, miszerint a tárgy igen komoly, a melynek békés megoldásától függ a birodalom jö
vője és létele; szükség, hogy azt figyelmeztessük, miszerint az erőszak a megtámadottban az önfentartás 
ösztönét kelti fel, amaz ösztönt, a mely az erőszaknak erőszakkal! visszaverésére buzdít és vezérel. Az az 
élő lények természetében van, hogy midőn erőszak által tiportatnak, bennök az önfentartás ösztöne feléled
jen. — Még az utolsó féreg is, ha látja, hogy élete vészben forog, védi magát és szembe száll, —• józan 
észszel pedig feltenni sem lehet, hogy a magyar nemzet minden védelem nélkül hagyná magát eltiportatni 
és a legutolsó féregnél is alábbvaló lehessen. 

A magyar história e tekintetben hármat tanúsít: 
1-ször. Hogy a magyar nemzet mindannyiszor, valahányszor alkotmánya vészben forgott, annak 

védelmére fegyvert ragadott. 
2-szor. Hogy a magyar nemzet csak akkor nyúlt a fegyverhez, a midőn a békiilés érvei már mind 

kimerítettek. 
9 1 * 
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3-szor. Hogy a magyar nemzet időelőtti kitörésekben erejét nem fecsérelvén, mindig be birta 
várni a kellő alkalmat, mely eszélyessége által most is a legszebb reményekre jogosít fel. A fegyvernek ál
talam való emlegetése nem önámítás, de históriai igazság, — nem kihívás, sem fenyegetés, hanem a bé
csi kormánynak komoly figyelmeztetése azon veszélyekre, a mik az erőszak következményeiként egykor 
múlhatlanfll elő fognak állani. Vajha Bécsben el ne feledték volna, hogy a magyar nemzet az egyidőben 
oda vetett keztyüt felvette s hogy megmérkőzött; vajha el ne feledték volna, hogy a mérkőzésnek az ausz
triai birodalom hanyatlása, a monarchiái elv prostitutiója és a trón iránti kegyelet és tiszteletnek végképeni 
megsemmisülése lett az eredménye! Vajha Bécsben megfontolnák, hogy Ausztria, valamint egymaga a 
magyar nemzetet legyőzni képes nem volt, — úgy a jelen helyzetet továbbra is fentartani egymaga képes 
nem leend! Igaz, a fegyver útja sikamlós és bizonytalan, jelenleg pedig mellőzendő. Még a kedvező alka
lommal is, a hadverés Isten dolga szokott lenni. Ezért az egész nemzet egyhangúlag a békülés terére lépett 
s békülni akarok én is, komolyan és őszintén, s nyilvánítom, miszerint én a békülés terén nem az ausztriai 
birodalmat, nem is a trónt, de csak is a rendszert kívánom megdönteni. — De, hogyha Bécsben ez utóbbit 
a két elsőtől elválasztani nem birnák, vagy nem akarnák, hogyha mind a három, egyike a másikáért jót 
akarna állani, — az nem a nemzet hibája vagy vétke, sőt inkább az az önfentartási jog leend, ha a nemzet 
mind a hárommal szcmbeszállani kényszeríttetnék, a mely esetben a netáni szerencsétlenségek terhe nem a 
nemzetre, de a bécsi kormányra nehezednék. 

Én békülni akarok, — a feltételek a felirási javaslatban formulázvák. Nem kívánunk mi többet, 
csak azt, a mi a mienk, — nekünk másé nem kell. A magyar nemzet, mielőtt szavát kimondaná, jól meg
hányja , hogy mit követel, de ha egyszer kimondotta, halkufárkint többé nem alkuszik. Itt alkunak nincs 
helye, — mert már magában az alku is honárulással azonos. E feltételek mellett a haza szabad, — a bi
rodalom pedig hatalmas leend. Soha Ausztria hatalmasabb nem volt, mint midőn alkotmányunkat tisztelte. 

Ha valamely nemzet szabadsága erőszakkal leveretik, azt mondom rá , hogy igazságtalanság, 
szerencsétlenség; de ha valamely nemzet szabadságát önmaga dobja el magától, azt mondom rá, hogy 
őrültség, vagy gyalázat. — 

En a birodalmi tanácsba, — a magyar szabadság eme siralomházába nem megyek. Rósz bor le
het az, uraim, a melyről maga a korcsmáros is eleve felteszi, hogy azt a vendég torkába erővel fog kelleni 
beönteni. (Derültség) — Meghajlok én az örök igazság elvei előtt s valamint követelem, hogy az én em
beri jogaimat más tisztelje, úgy viszont én is becsülöm másnak a jogait, mik őt, mint embert megilletik. 

En magyar vagyok. A nagy költő szózatát szintén imámmá fogadtam, s midőn a kétségbeesés 
ama szavait: „egy ezred évi szenvedés kér éltet vagy halált" buzgón énekelem, — az istenséget káromol
nám , ha ugyanakkor hidegen taszítanám el magamtól azon felebarátimat, kik két ezredévi szenvedéseikkel 
kopogtatnak ez országgyűlés ajtajára. — 

En is tudom, hogy mit jelent a számkivetés, és mi az a hontalanság. Ezért kérem Istenemet, hogy 
künn lévő honfi- és bajtársaink szenvedéseit enyhítse (Tetszés) s engedje meg, miszerint eljövendvén a vi-
szonlátás napja, az ármány romjai felett, mielébb szoríthassunk baráti kezet .— 

Tisztelt ház! Én ezek szerint pártolom a felirási javaslatot annak lényegében, de pártolom azt 
annak alakjában is. — A magyar nemzetnek a gyűlölt rendszer elleni küzdelmében két positiója van: az 
egyik a békülés, a másik a fegyver. — Oly fontos a tárgy s oly drága a megvédendő és kivívandó kincs, 
miszerint kötelességünkül teszi, hogy mind a két positiót minden erőnkkel a lehetőségig kiaknázzuk, jelen
leg pedig az első álláspontot akár könnyelműségből, akár pedig magunknak túlbecsülése által könnyedén 
fel ne adjuk. — 

Többen, kik a határozat mellett nyilatkoztak, ellenvetették, mintha ők törvényes, mi pedig tör
vényellenes téren állanánk. Sajnálom őket, — mert valóban sajnálatra méltó az, a ki polgártársát törvény
telenséggel vádolja csak azért, mert az, a nemzet szabadságát és törvényeit az utolsó jottáig visszaszerezni 
akarja. A törvényes térnek ellenünkbeni emlegetése nem bír semmi értelemmel, — nincs annak semmi 
haszna, de van igen nagy kára. Mert az valóban a haza elleni bűn, jelenlegi időben a nemzetet tévútra 
vezetni s vele elhitetni akarni, mintha ez országgyűlésen léteznék egy párt, a mely törvénytelenséget akar
na elkövetni. Most a népben ez országgyűlés iránt a bizodalmat kell felkelteni, nem pedig azt gyanakvóvá 
tenni. (Helyes!) Szép az a törvényhez való ragaszkodás, mig pedantismussá és képzelődéssé nem válik. 
Nem ismerek nemzetet, a mely törvényeit annyira tisztelte volna mint az egykori római köztársaság. — A 
római senatus bölcs volt, alkotott törvényeket s azokat a legnagyobb szigorral hajtatta végre. Hanem mind
ezen törvények felibe alkotott egy legfőbb törvényt, s ennek valamennyi törvényeit alá vetette. Ezen leg
főbb törvény pedig szorul szóra így szóll: „Salus reipublicae suprema lex esto." 

Uraim! Sértsük meg bár minden törvényeinket, de tartsrik meg azt az egy legfőbb törvényt, — 
és mentve a haza, mentve a becsület. (Éljen!) 

Nyáry Pál: (Halljuk!) Nincs szándékomban tüzetesen beereszkedni okai fejtegetésébe a hareznak, 
melyet nem a nemzet kezdett, s a melyet önállása, függetlensége és alkotmányának nyílt fegyveres megtá
madása után is önvédelmére csak kényszerülve fogadott el. Elég czélomra egyszerűen felemlítem itt, hogy 
hősiesen és nemesen vívott s ha mégis a végeredmény nem részére ütött ki kedvezőn, annak okát egykor a 
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történetíró nem a nemzetnek erejébeni túlbizottságában. nem ereje aránytalanságában, a megtámadóéhoz 
képest, hanem egyrészről az akkori összes európai udvari politika rövidlátó szükkeblüségében találandja fel, 
mely Európa békéjét és nyugalmát nem a megnyugtatott és kibékített nemzetek és nemzetiségekre, de 
pusztán néhány család s még ezeknek is roszul értett és roszul felfogott érdekeikre fektette (Helyes), más
részről feltalálandja azon el nem vitázható tényben, miszerint Ausztriának, hogy a magyar nemzetet jogos 
védelmi harczában meggátolhassa, a még akkor megingathatlannak hitt északi coloss minden rendelkezhető 
ereje igénybe vételére volt szükség; és önkénytelenül jutand a következtetésre, hogy ámbár Ausztria győ
zőnek hirdette magát, a legyőzött tulajdonképen nem Magyarország, de ő maga volt, (Helyes!) mert az 
idegen hatalom segítségének alkalmazása által Magyarország irányában, öugyengeségének bevallására kény
szerült. Es ez óta Ausztria mind bel- mind kül- és pénzviszonyaiban politikailag többé nem él, csak tánto
rog ; mert hiányzik a súlypont, melyre támaszkodhatnék, és az hiányzani fog mindaddig, míg Magyaror
szág irányában szerencsétlen hódítási politikájától el nem tér; be nem látja, hogy hatalmának egyedüli 
súlypontja, csak is és egyedül a vele tisztán csak személyes unióban állható szabad, önállásu. független, 
biztosított alkotmányu és többé jogaira nézve nem féltékeny Magyarország lehet. (Helyes!) 

Nekem úgy tetszik, hogy a komáromi capitulatio után a gondviselés Ausztria sorsát még egyszer 
s tán utoljára, saját kezébe helyezé annak, s még egyszer tán utoljára próbára tette azt: tud-e, akar-e igaz
ságos és eszélyes lenni; de egyszersmind próbára tette a nemzet türelmét is. 

Es a nemzet megértette a gondviselés intő szavát, mert a helyett, hogy gyermekes panaszokra 
fakadt, vagy képmutatókig szolga és bűnbánó álcza alatt, elrablott kincseiért némi kárpótlásul, az önkény 
asztaláról kínálkozó kegyelemmorzsák után esengett. vagy idétlen kitörésekben vesztegette volna el élet
erejét , mindezek helyett, mondom, egy érzékenyen megbántott nemzet méltóságába zárkózott, s tűrt, szen
vedett és hallgatott, dedimus profecto grandé patientiae documentum. 

Ausztria ellenben Magyarországot, a három század óta meg nem dönthetett Magyarországot, a 
végzet által számára sziklára bilincselt Frometheusnak tekintette, s a helyett, hogy e nagyszerű esemény ál
tal okulva, nagyszerű gondolatok és érzelmeknek engedett volna helyet szűk keblében, a, helyett, hogy múlt
ját , jövőjét és saját érdekét számításba véve, bilincsek feloldozására sietett, s a védtelennek kezet nyújtva, 
azt férfiasság nevében hála által igyekezett volna magához lekötelezni, mindezek helyett, mondom, magát 
egyszerűen a védtelennek kifosztására, annak kicsinyes boszantására, inainak gyengítésére, s végre ama 
nagyszerű szerepre, Promotheus sasának ismeretes szerepére szánta el, s éhes mohósággal a végzetes 
májnak esett, de nem tudta, hogy e máj mindig újra nő, s nem tudta a végzet határozatát is , miszerint 
Promotheus fogsága csak addig tart, míg egy halhatlan kénytelen leend magát halandónak bevallani. 

A halhatlan a győzhetetlennel s a halandó a legyőzöttel prósai nyelven egy éi'telmü; s a vég
zet határzata Ausztriára nézve Solferinónál teljesedésbe ment, s hogy ugyan az Magyarországra nézve is 
teljesedést nyerjen, csak idő kérdése lön, s föltételezett azon magatartástól, mit a bekövetkezendő megki-
sértetés és fenyegetés korszakaiban tanusítand, 

A megkisértetés napjai, ha nem is mindjárt, de később csakugyan bekövetkeztek. 
Kihirdettettek az octoberi engedmények. 
A nép, különösen a magyar nép, bámulatos sejtelmi erővel bir, s ösztönszerű sejtelménél fogva, 

többször mint nem, tisztábban fogja fel a helyzetet, mint a leghírnevesb államférfiak. Az octoberi enged
mények , daczára a hivatalos lapok üres nagy szavainak, daczára az obligát kivilágításoknak, a népben 
rokonszenvvel és hívőkkel sehol sem találkoztak; mert mindenki, mit előbb sejtett, később csak hamar be
látta , hogy az octoberi pátens semmi egyéb, mint a tömérdek erő- és idővesztegetésben, önmagától kime
rült absolut rendszer tarthatatlanságának bevallása, de egyszersmind a kivihetlen theoriák gyártásában mes-
terileg ügyes bécsi államférfiak részéről, a czéltalansága sőt káros voltának bebizonyulta után is el nem 
dobott, csak népiesb színre mázolt absolutismus továbbfolytatása, — alkotmány és népképviselet új czég 
alatt, mely által azonban a nép semmi jogot ne nyerjen, a népképviselet utján a nép képviselve ne legyen, 
s a hatalom, annak vére és erszénye fölött azontúl is szabadon rendelkezhessék. 

E nézetből keletkezett a nemzet közvéleménye, és e közvélemény nyomása alatt alakultak meg, 
bár lassan és nehezen, de végre csakugyan megalakultak a megyék és törvényhatóságok. 

Az új kormány a megyék országgyűlésen leendő végleges rendezéséig azokat nem a fennálló tör
vény , hanem a főispányok számára kiadott, körülbelül a megbukott administratori rendszer lomjaiból fenn
maradt utasítások szerint rendelte szerveztetni, a megyehatóságot pusztán a közigazgatásra szorítván, az 
igazságszolgáltatást német törvények szerint egy ideig még a kissé megmagyarított német bíróság kezében 
hagyván: s a kényuralom alatt törvényellenesen behozott direct és indirect adóknak behajtását a megyék 
tisztviselőinek kötelességül tevén. 

A megyék és törvényhatóságok a helyett, hogy a fennálló törvényekhez képesti visszaállíttatásu-
kat szorgalmazták volna, egyszerűen a törvény és alkotmány terére álltak, s tettleg foglalták el a helyet, 
melyet a törvény jelölt ki számukra; s így megalakultak a törvény értelmében, s tettleg igénybe vették 
nemcsak közigazgatási, de jövőre nézve birói hatóságukat is; a törvényellenes adók behajtásától pedig tiszt
viselőiket , a törvény értelmében, felelősség terhe alatt eltiltották, 

Képr. ház napi. I. k. * * 
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így jártak el a megyék, a kormány által kiadott szabályok egyszerű félretételével a képviselők 
választása körül is, az 1848-ki választási törvényt tettleg alkalmazván. 

A végzet úgy akarta, hogy a tényleges hatalom, a nemzetnek ily határozottan, ily egyhangúlag 
nyilvánított akaratát, ne a nemzet erkölcsi ereje öntudatának, ne az octoberi engedmények elleni ünnepé
lyes tiltakozásának, ne pusztán szeszélynek tekintse, melylyel majd elbánnia lehetend; és ezért bár később 
tudatta megbízottja által, hogy az országgyűlés üléseinek Pesten tartását nem ellenzi, mégis a megnyi
tást Budára rendelte. 

A képviselők érezve a kötelezettséget, melylyel a fennálló törvény s azon törvényhez ragaszkodó 
nemzet irányában tartoznak, e részben, miként teljesíttették kötelességüket, tudva van. En csak annyit 
jegyzek meg, miszerint a megnyitásról e ház jegyzőkönyveiben említés sincs, mi azt tanúsítja, hogy a kép
viselőház azt, mert törvény ellenére nem Pesten de Budán tartatott, törvényesnek el nem ismerte. 

így járt el a nemzet a megkísértetés napjaiban, és tiszta öntudattal nyilváníthatja, hogy alkot
mányos jogaitól egy vonalnyira sem tért el, de azokon tói sem ment. 

Az osztrák államférfiak sokat, felette sokat tanulhattak volna a közel lefolyt öt hónap alatt, Ma
gyarországban történtekből, megtanulhatták volna, különösen azt, hogy oly nemzetet, melyet a vérpadok 
és absolutismus minden erkölcsi és anyagi gyötrései meghódítani képesek nem voltak, egy ügyetlen állam-
csínnal tévútra vezetni nem lehet; megtanulhatták volna végre, hogy e nemzet kibékítésére csak egyetlen 
út van, s ez, alkotmányának a fejedelein által is, ki Sz. István koronájára igényt tart, őszintén és utógon
dolat nélkül követendő útja. (Helyes !) 

Ámde ők a végzet emberei, ők mit sem tanultak és mit sem feledtek soha; nem feledték pedig 
különösen azon hagyományos ábrándot, mely éjjeiket s napjaikat nyugtalanítja, mely folytonosan és vég
zetszerűkig a kivihetlen s lehetlen valósítására ösztönzi őket, s mely a képzelt lehetlen jövőért, ön kezeikkel 
romba dönteti velők a lehető jelent. 

Es ezért nem lehete senki előtt meglepő, ha a megkísértés nem sikerülte után, az egyszerűen jo
gai szentségéhez ragaszkodásért általuk már hónapok óta gúnyolt magyar nemzet irányában, a fenyegetés 
terére léptek át. 

Épen azon időben, melyben a magyar országgyűlés együtt ül, tanácskozandó és határozandó a 
felett, lehető-e, s mily feltétel alatt lehető a tizenkét évi uralom emlékének feledtetése, épen ez időben, 
melyben tőlük észszerüleg az lett volna várható, hogy osztrák császár 0 Felségét, Magyarország nem tőle 
eredő jogainak tiszteletben tartására emlékeztetnék, ők jónak látták azzal a bécsi birodalmi gyűlés megnyi
tásakor mondott trónbeszédében, a februári pátensre vonatkozólag átalában, és így Magyarországra nézve 
is e szavakat ejtetni: 

„Ily feladatokat nem lehet erőfeszítés és férfias kitartás, nem vagyon s véráldozatok nélkül oldani 
meg; azonban megoldani szükségképen kell." 

E szavak, uraim! nem lehetnek a magyar király szavai, kinek tudnia kell, hogy épen azon tör
vény , mely személyének sérthetetlenségét alkötmányszerüleg fedezi, benne az embernek tévedhető akaratát 
az által köti meg, miszerint ő egyedül a nemzet képviselőinek felelősséggel tartozó tanácsosai által csak, — 
és külömben jogyszerüleg nem, intézkedhetik Magyarország ügyében. 

E fenyegetés szükségkép arra hivja fel e házat, hogy a hazát védelmi állásba helyezze, nem a 
forradalmi zászló kitűzése vagy a nemzetnek fegyverre szólítása által; nem, épen nem. 

A fegyver csak relatív erő, melylyel csak ephemer győzelmet, ephemer dicsőséget lehet aratni. 
A nemzetnek önvédelmére csak oly fegyverhez lehet nyúlnia, melylyel, ha azt gyáván önmaga 

nem löki el kezéből, bár küzdés, bár szenvedés után a győzelem kimaradhatlan s ily fegyver a nemzet ké
zében : a törvény. 

Azt hiszem, ebben mindnyájan egyet értünk, némi külömbség köztünk csak az alkalmazásban 
leíiet. S ezért engedjék meg, hogy az előttünk fekvő indítványra vonatkozva, annak egyik részétől eltérő 
véleményemet majdan a ház asztalára leteendő, következő indokolt módosítványban terjeszszem elő. (Halljuk.) 

Módosítvány. Jelen országgyűlés mind addig, mig Magyarország királyhágón túli megyéi, Horvát 
és Tóthországok, Fiume, a Tengermellék és a Határőrvidék, követeik megjelenését gátló akadályok el nem 
háritátván, kiegészítve nincs; mind addig mig a trón üresedés esetében, annak betöltéséig idő közbén is 
csak az alkotmány szerint gyakorolható végrehajtó hatalom, az országgyűlésen felelős orgánuma, a magyar 
minisztérium által képviselve az országgyűléssel, ezen egyedül lehető törvényes közege által érintkezésbe 
nem lép; mind addig, mig a kiegészített országgyűlés, az alkotmányos kormányzat felelős orgánumai közbe
jöttével , a trónváltozásra nézve jelenleg fennforgó fontos kérdést meg nem oldotta; mind addig, mig e 
kérdés megoldása, a koronázási hitlevél elkészítése, elfogadása és esküvel pecsétlése után, a koronázás még 
nem történt; uj törvényt nem alkothat, mert ezt a koronázott királyival csak együtt teheti. Van azonban 
joga, melyet a végrehajtó hatalom nélkül sőt annak ellenére is igénybe venni, az alkotmány által feffiáfal-
mazva van. és a melyet törvényesen lett megalakulása után, azonnal gyakorolni is kötelessége. 



XXXIV, illés 1861. június I -jén, Wtf 

Ezen alkotmányos jog: a fennálló törvényeknek teljes épségben és érvényben tartására ügyeleten 
kívül, a végrehajtó hatalom által, egyik országgyűléstől a másikig, a fennálló törvényeken ejtett sérelem 
megszüntetése s a megsértett törvényeknek teljes érvénybem visszaállítása. (Helyes!) 

Az országgyűlésnek ebbeli alkotmányos hatósága, mind az eljárást, mind a hatályt tekintve, 
1848-dik év előtt és után, egészen különböző. 

A parlamentaris kormány és felelős minisztérium felállítása előtt, azon esetben, ha a végrehajtó 
hatalom az alkotmányt megsértette, a törvényeket felfüggesztette, vagy önkénye szerint adott magyarázatot 
azoknak, a következő országgyűlés hatósága, a sérelmek megszüntetésének, a megsértett törvények vissza
állításának , egyenesen a nem felelős fejedelemhez intézett felirat általi követelésében határzódott, s a siker 
legtöbb esetben az országgyűlés többé, vagy kevesbbé erélyes föllépésétől s legtöbbnyire a végrehajtó ha
talomra , a külviszonyoknak többé vagy kevesbbé súlyos nyomásától függött. Az orvosolatian maradt sérel
meknek halmaza tanúsítja, mennyi hatálylyal birt ezen eljárás a végrehajtó hatalom ellenében arra, hogy 
magát az alkotmány és törvények épségben és tiszteletben tartására kötelezve érezze. 

1848-ik év után, a végrehajtó hatalom által felfüggesztett törvénynek érvényen kivül, — s azzal 
ellenkezőleg kiadott rendeletnek érvényben léte, csak az országgyűlés legközelebbi üléséig tarthat. Az or
szággyűlés a törvénytelen rendeletet ellenjegyző felelős miniszter feleletre vonataiával a törvényt, a végre
hajtó hatalom közbejötte nélkül, ön maga állíthatja vissza. 

Ha az 1848-ki III. t. ez. e joggal és hatósággal az országgyűlést ruházta fel; ha mi képviselők, 
az 1848-ki törvények értelmében vagyunk itt; alkotmányunk s törvényeinknek visszaállítására nézve, az 
idézett törvényezikkben körülírt alkotmányos eljárástól eltérő utat nem követhetünk; mert ellenkező esetben 
az országgyűlés egyik legfontosabb alkotmányos jogáról magunk mondanánk le. 

Ha V-ik Ferdinánd 0 Felsége ülne jelenleg is a trónon, ha 1848-ik évi october 3-kán kiadott, 
az országgyűlést törvénytelenül feloszlató s alkotmányt felfüggesztő rendeletét, ellenjegyző minisztere Récsey 
Ádám ülne a miniszteri padon; kérdem, mit tennénk ? azt hiszem, egyszerűen határozatikig kijelentenénk , 
hogy a kormány által törvényellenesen felfüggesztve volt alkotmányunk, az országgyűlés megalakulásával, 
azonnal tényleg vissza van állítva, s igy , úgy szólva, birtokból, határoznánk el , hogy az ország alkotmá
nyát, önállását és függetlenségét megsértett miniszter, vád alá helyeztessék. S azóta már tán az ítélet is ki 
lenne mondva, a törvénysértő miniszter ellen. 

Ferencz Jósef O Felsége, az V-ik Ferdinánd által üresen hagyott trónt foglalta el; folytatta az 
előde által 1848-ik évi october 3-kán megkezdett törvénytelenséget; függőben tartotta alkotmányunkat; füg
gőben tartotta törvényeinket; s tizenkét éven át pusztán rendeletek által kormányzott s kormányoz most is , 
az általa törvény ellenére visszaállított kormány testületek útján. 

E két eset közt, az országgyűlés által, megalakulásával azonnal teljes mértékben visszanyert al
kotmányos jogot tekintve, semmi különbség nincs; mert ellenkező esetben az következnék, hogy a végre
hajtó hatalom törvénytelen tettének, koronázás előtt, az országgyűlés ellenében hatálya nagyobb, mint ko
ronázás után. 

Az országgyűlés jogának alapja az 1791-ik évi XII. t. czikkben van letéve. 
E ' törvényczikk szerint a törvényt csak törvényhozás szüntetheti meg, vagy függesztheti fel • 

ujabb törvény által, már pedig az 1848-ik évben koronás király által szentesitett törvények hozatala óta, 
törvény nem alkottatott, de nem is alkottathatott, mely hazánk alkotmányát, önállását, az osztrák örökös 
tartományoktóli teljes és törvényes függetlenségét megszüntette volna; nincs törvény, mely az úgynevezett 
pragmatiea sanctióra vonatkozó — 1723. évi törvényczikkeknek eredeti szövegeiktől eltérő értelmezést adott 
volna; nincs törvény, mely az adó meghatározásának országgyűlési tárgyalástól el nem vonhatását biztosító 
hazai törvényeket megváltoztatta, vagy ezen mindig az alkotmány egyik biztositékául tekintett és féltéke
nyen megőrzött jogát, a törvényhozás a végrehajtó hatalomra, annál kevesbbé idegen hatalomra ruházta 
volna át: végre nincs törvény, mely a végrehajtó hatalomnak, egyedül a felelős magyar minisztérium általi 
gyakorolhatásáról, a miniszterek felelősségéről a Buda-Pesten székelő miniszterek egyike által sem ellenjegy
zett rendeletek, parancsok és kinevezések érvénytelenségéről, az 1848-ig működött kormány testületek megszün
tetéséről s a törvény biztositéka alá helyezett sajtószabadságról alkotott törvényeinket megszüntette, vagy fel
függesztette volna; sőt magából, az V-ik Ferdinánd 0 Felsége által, 1848-ik évi october 3-án kiadott, s 
minden utóbbi törvénytelenségek kezdetéül.tekinthető, egy rögtönzött miniszter Récsey Ádám ellenjegyzésé
vel ellátott, törvénytelen rendeletből is világos, hogy az elősorolt törvények érvénye, maga a végrehajtó ha
talom által is , legalább alakilag nem vonatott kétségbe. 

Mindezekből önkényt foly: hogy a törvényeknek, melyek felfüggesztésére a végrehajtó hatalom 
az alkotmány által jogosítva nincs, visszaállítását az országgyűlés attól, még az esetben, ha az alkotmá
nyos i s , nem követelheti. 

Hogy az országgyűlés saját alkotmányos jogai ellenében, azok feladása nélkül, a nem alkotmá
nyos végrehajtó hatalomnak, amannál több tért nem engedhet, 

Hogy valamint az V-ik Ferdinánd által felfüggesztett alkotmányt és törvényeket, az örsaággyühis 
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a felhozott esetben önmaga állította volna vissza, még ezentúl a törvénysértő minisztert is vád alá helyezve-
úgy az előde által megkezdett törvénytelenségek folytában, az ország alkotmányának s törvényeinek egy 
részét még most is függőben tartó s a végrehajtó hatalmat még most is nem alkotmányos közegek által 
gyakorló tényleges hatalom eljárása ellenében is , ebbeli alkotmányos jogát fel nem adhatja s ennek követ
keztében , — határozatilag kijelentheti: miszerint a haza alkotmányát s minden, törvény által meg nem 
szüntetett törvényeit, már megalakulása által, tényleg visszaállítottaknak, az azokkal ellenkezőleg kiadott 
mindennemű rendeleteket, magoktól megszűntéknek és teljesen érvényteleneknek tekinti. (Helyes!) 

Miután az 1791dik évi III. t. ez. szerint a fejedelem Magyarországban megkoronáztatása előtt i s , 
csak az alkotmány értelmében kormányozhat, s az 1848-ik évi törvények szerint, a végrehajtó hatalmat 
csak a felelős magyar minisztérium által gyakorolhatja, s rendeletei, parancsai és kinevezései csak ugy ér
vényesek , ha a Buda-Pesten székelő miniszterek egyike által ellenjegyezvék: az országgyűlés megalakulása 
óta, a tényleges hatalomnak ily kellék hiányával kiadott rendeleteit, átalában s különösen a legújabban ál
tala a törvényhozás közbejötte nélkül, az adókivetésre és behajtásra nézve tett és katonai karhatalom által 
foganatosíttatni rendelt intézkedését is teljesen érvényteleneknek. és így jogilag senkit nem kötelezhetőknek 
nyilvánítja. (Helyes!) 

Továbbá kijelenti, hogy a tényleges hatalom által, a megszüntetett udvari cancellária és helytartó 
tanács visszaállítását is, többi törvénytelen s ezért érvénytelen intézkedései közé. sorozván, ezen, régi szer
kezetük szerint nem felelős kormánytestületeknek mííködésére vonatkozólag az országgyűlés megalakulásáig 
a múltra nézve azért nem határoz, mert azok, a törvényhatóságok által törvényteleneknek nyilváníttatván, 
rendeleteik különben sem vétettettek foganatba; jövőre nézve azonban, azon esetre, ha a magyar felelős minisz
térium teljes számábani visszaállítása, a tényleges hatalom részéről tovább halasztatnék s ha csak ideiglene
sen is a végrehajtó hatalom tovább is az emiitettkormány testületek által gyakoroltatnék, azok minden, az 
ország függetlenségét, az alkotmány biztosítékait, a fennálló törvények rendeleteit, az egyéni szabadságot, 
vagy tulajdon szentségét, hivatalos minőségben sértő tetteikért minden ily tartalmú rendeletek, parancsok 
ellenjegyzéséért, a törvényben kijelentett felelősség súlya alá esnek. (Helyes !} 

Végtére kijelenti: hogy az ország területi integritását visszaállottnak tekintvén, a Királyhágón 
túli megyéknek, Horvát- és Tóthországoknak, úgy Fiumének, a tengermelléknek és ha:árőrvidéknek tör
vényesen megválásztandott követeiket, megjelenésük idején, a részükre kiadandott megbízó levelek alapján 
igazolni fogja, még az esetben is, ha a tényleges hatalom által a magyarországgyülésre meg nem hivatná
nak. E határozatok által az országgyűlés csak feladhatlan alkotmányos jogát veszi igénybe s a tényleges 
hatalom részére más alternatívát nem hagy, mint vagy egészen az alkotmány terére lépni, vagy hatalom 
által gátolni a dolgok alkotmányszerü menetét, ám de ez utóbbi annak tényleges bevallása lenne a világ előtt, 
hogy nála az országgyűlés összehívásának czélja: nem az alkotmány teljes visszaállítása volt, hanem az csak 
eszköz akart lenni épen azon alkotmánynak maga a nemzetet képviselő testület általi végleges megbuk
tatására. 

A hatalom ellen a nemzetnek más védszere nincs, mint várni és hallgatni jogosságának Öntu
datában. 

Ezekből világos, hogy a határozat és fölirat közti különbség lényeges. A határozatban az ország
gyűlés valamennyi — ellenkező törvénynyel meg nem szüntetett — törvények megalakulásának megtörténte 
által, tettleges visszaállását, magából az alkotmányból önként folyó ténynek tekinti, s az azok ellenében 
ezután folytatható minden további törvénytelen eljárást, azoknak kik a végrehajtásra segédkezet nyújtanak, 
felelősség alá helyezés által kívánja megszüntetni; az indítvány pedig a törvények \nsszaállitását és a tör
vénytelen intézkedések megszüntetését felírás útján sürgeti. 

Az utóbbi a sérthetlen és igy semmire nem is kötelezhető felség tetszésétől függőnek ismeri el 
annak teljesítését, mit elérni kivan; a határozat az eszközök felelősségében keresi a biztosítékot arra, hogy 
a törvénynyel ellenkező rendeletek foganatosításának lehetlensége által a fennálló törvények jöjenek al
kalmazásba. 

A határozat következetesen az 1848-iki törvényekben felállított felelős kormányzat elvéből indul 
ki s tért foglal. 

A fölírat e tért, bár jogilag nem, tényleg az országgyűlés alakulása után is, a tényleges hatalom 
által elfoglalva hagyja. 

A fölirat azon esetre, ha a nemzetnek abban határozottan kijelentett akarata egészben nem telje
síttetnék ; az alkotmány teljes épségben megtartására nézve, a képviselőknek kétségbe vonhatlan szilárd
ságába helyezi a biztosítékot. 

A határozat annak lehetetlenitését, hogy a tényleges hatalom részéről a nemzet képviselőihez oly 
okirat még csak intéztethessék is, melynek czélja, a haza önállásának, függetlenségének és alkotmányának 
csorbítására a képviselőház fölhívása lenne, az ellenjegyzők felelősség súlya alá helyezésének előleges hatá
rozásával akarja alkotmányszerüleg elérni. — 

A törvény alkalmazásának módja iránt, az indítványtól lényegében eltérő véleményemet ekkép 
előterjesztvén, a midőn tisztelt követtársunk indítványának többi részeire nézve vele kezet fogok, s azokat 
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Tisza Kálmán által elősorolt pontokkal kiegészítve, egy határozatban összepontosittatni óhajtva, azon kér
désre: utóbbi törvényeinkkel mennyiben megférhető, és valóban megférhető-e a fölirás ? a módosítványom-
ban előadattak után feleletem igen egyszerű. (Halljuk!) 

Á parlamentaris kormányzat és felelős minisztérium fölállítása után, a fölirásnak közvetlen a nem 
felelős Felséghez csak egyetlen esete fordulhat elő, s ez: a válaszfölirat, és ez úgyhiszem azonnal, mi
helyt a koronázás megtörtént, a koronás király által mondandó trónbeszédre, e ház által is egyhangúlag 
nemcsak megszavazva, de szertartásos szokás szerint, annak helyére juttatva is leend; de ezen eset, ugy 
hiszem, még nincs jelen. 

Több eset és alkalom a fölirásra nem lehet miután az 1848-ki III. t. ez. 28. 29. és 30. §-sai sze
rint a miniszterek az országgyűlés mindegyik táblájánál üléssel bírnak, s ha nyilatkozni kívánnak, meg-
hallgatandók, s ha akármely tárgyban az országgyűlés által fölhivatnak, feleim tartoznak, sőt a dolog ter
mészeténél fogva, minden — a fejedelmet és kormányát illető dolgokban, az initiátivát is ők teszik, és a 
mint 1848-ik évben az ujonczállítási törvénynyel nálunk is történt, a megszavazott törvényt is közvetlen ők 
terjesztik szentesítés végett a felség elébe, ekkép az országgyűléssel a királyi felség és viszont, a miniszte
rek által folytonos közlekedésben lévén, más közegre szükség nincs, nem is lehet, mert ellenkező esetben a 
felelős kormányt a felelősség alól maga az országgyűlés mentené föl. És ha ezen egyedül törvényes, egye
dül alkotmányos közeget maga a tényleges hatalom nem veszi, vagy nem akarja igénybe venni, ebből nem 
az következik, hogy az országgyűlés a törvényen kívül, sőt annak ellenére keressen más közeget; és ha 
nem keres, de határozatikig kijelenti, hogy csak a törvényes közeg visszaállítására vár, hogy közeledhes
sék : méltó-e a vád, mintha mi a tényleges hatalommal szóba sem akarnánk állni ? 

Uraim! Az országgyűlés nem kérelmező testület; hatalom az, mely egy nemzetet képvisel; és a 
nemzet jogosan követeli tőle, hogy méltóságát még formákban is respeetáltassa. (Helyes!) 

Uraim! az 1791-ki országgyűlés tagjai, mielőtt az országnak legfontosabb alaptörvényei alkotá
sához fogtak volna, mint tudjuk, a haza alkotmányának épségbentartására esküt tettek. 

Mi, azt hiszem, az eskünél nagyobb biztosítékot adtunk mindnyájan nyilatkozatainkban a hazá
nak a világ előtt, — és én, legyen többsége bár a fölirat — vagy a határozat pártolóinak, — tovább is a 
nemzet szilárd, de mérsékelt magatartására számítva, meg vagyok győződve, hogy alkotmány melletti 
átalános határozottságunk által együtt mentendjük meg a hazát. (Helyeslés; éljenzés.) 

Elnök: Hoszszabb levén e módosítás, mintsem hogy az egyszeri felolvasás által kellőleg megért
hető volna: talán jó lenne ezt azonnal kinyomatni ? (Közhelyeslés.) Tehát intézkedni fogok, hogy kinyo-
mattassék. 

Ürményi József • Tisztelt ház! Nincsen vonzalom, mely a vallásos érzelemhez, az ember cselek
véseinek ama leghatásosb tényezőjéhez annyira közelitne sőt egészen hasonlitna, mint a nemzeteknek önal-
kotta s nemzedékről nemzedékre kifejlesztett kormány formákhozi ragaszkodása. 

Természetes ezen hasonlatosság, e két érzelemnek hasonló eredeténél s eredményénél fogva. 
Bármely vallásnak híve, ritka kivétellel, nem azért az , mert alapos összehasonlítás után a maga 

felekezete tanjainak üdvözítőbb voltáról győződött meg, hanem főleg azért, mert már mielőtt ezt tenné, 
mindazokat, kik őt bölcsője óta körülvevék, meggyőződésének irányt adának, szóval mindazokat, kiket 
tisztel és szeret, azon hitben látja megnyugodottaknak, megelégedetteknek, melyben ő is született s mely
ben ezen példák után már most buzgósággal keresi i s , találja is e boldog-ságát. 

Tökéletesen igy van ez a nemzetek politikai jogaikkal is. 
Korlátolt azoknak száma, kik tanulmányozás utján, a világ körülményeinek, a geographiai he

lyezetnek , a történelem előzményeinek, az illető nemzet szokásainak, sőt véralkatának is összevetéséből 
győződnek meg egy bizonyos kormányformának helyes vagy nem helyességéről; a nemzeteknek roppant tö
meges többsége nem tanulmányozza, hanem már őseitől örökli és zsenge korától fogva szívja be alkotmá
nyának szeretetét, (Igaz!) és sokkal előbb érzi magát általa a megszokás mindenhatóságánál fogva boldog
nak és büszkének, mintsem öntapasztalása által annak másokhoz képesti előnyeiről győződhetnék meg. 

S mert ezen érzelmeknek mindegyikét egy magasztos tényező szentesíti, — amazt, a mindenha
tóságnak áhítatos elismerése, emezt az imádás más neme: a lángoló hazaszeretet, onnan van, hogy az 
ember mindegyikét e kincsek közöl, ugy mint sexnmi mást e földön, a vakbuzgóságig menő erélylyel védi. 
(Helyes!) 

Innen van ezen utóbbi érzelemnek azok előtti érthetetlensége, kiket a gondviselés kegyelme még 
nem részeltetett oly jogok élvezetében, melyeket saját meggyőződésük szilárd megvédésének, s igy önma
guknak köszönhetnek. 

Innen van, hogy a német faj azon rétegének egyénei, melyet Szalay t. barátom oly dicséretes 
óvatossággal rekesztett ki a német nemzet iránti sympathiájából, s melyet a ház aranyszájú szónoka, Ka-
zinczynk, (Éljen!) szigorún, de fájdalom, oly élethűn rajzolt, innen van mondom, hogy az osztrák kor
mány emberei azon megdöbbentő kérdést hangoztaták vajmi sokszor, vájjon minő megfoghatlan elégulet-
lenség izgatja fel a magyart, holott mint ők a korlátoltság gőgjével jegyzék meg, közigazgatása, magánjogi 
és kereskedelmi viszonyai, személyes és vagyoni biztonsága, egy rendezett, erős német kormány, egy bölcs 
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német törvénykönyv, a franczia társaságnak egy államuradalommal együtt eladott törzsvasut s a gendarme-
rie páratlan czélszerüségü (Derültség) intézetének áldása által biztositvák. Azért kérdezek ezt azon férfiak, 
mert nem jutván nekik a szerencse alkotmánynyal megáldott országban születni, nem jutván nekik az ég 
azon kedvezése, önálló, magában is hatalmas nagy hazának büszke polgárai lehetni; nemis tudják felfogni 
azon életboldogító megelégedést, melyet csak az önalkotta törvények által korlátolt szabadságnak élvezete 
nyújt, s egy nemzetnek magasztos fényét, mely királya előtt csak azért hajlik meg hűséggel, mert benne 
a vele együtt alkotott törvényeinek sérthetlen őrét hódolva tiszteli. 

Innen van végre, hogy azon roppant különbségnél fogva, mely bármi anyagi javaknak, melye
ket ész, idő, szerencse s tevékenység szerzett, s melyeket ugyanezen eszközök vissza is szerezhetnek, vagy 
pótolhatnak, s olyanok elvesztése közt létezik, melyek egy boldogító lelki-vagy ont is képeznek, az ember, 
az előbbiek veszteségét nagyságához képest fájdalmasan megérzi ugyan, de a pótolhatás bár távoli reménye 
által támogatva, komoly megadással tűri, mig ha vallásának szent érzetében sértetik, vagy ha polgári al
kotmányos jogaitól fosztatik meg, fájdalmának határa nincs, s ennek kitörése fokozatonkint a kétségbeesést 
éri el, mert boldogságának tőkéjét megtámadva, s lelkének oly kincsét megrabolva érzi, melyet nem pó
tolhat semmi. 

Ez történt Magyarországgal. 
Megszüntetett minden alkotmányos jog, s hogy ezen roppant veszteség ne csak azok által érez

tessék , kik ennek a nemzet életét sújtó jelentőségét felismerni képesek; hogy a politikai felfogásokban já
ratlan földnép utolsó rétegéig senki érintetlen e fájdalomtól ne maradjon, s hogy azonnal a három század 
óta most először tökéletesen elértnek vélt birodalomegységre az első lépés megtétessék, csakhamar elren
deltetett azon hallatlan embertelenség, mely a kaposvári tisztelt képviselő helyes mondása szerint, egyike 
azon tényeknek, melyeket e helyen constatirozni kell: — félrevettetett t. i. a magyar törvénykönyv és be
hozatott az osztrák, az azzal összekötött perrendtartással. 

Az embertelenség bélyegét azonban nem ezen egyszerű tényre mondám ki , melyhez a történelem 
hasonló eseteket az ujabb korszakból is jegyzett föl, például a Code Napóleonnak több, fegyverrel nyert 
tartományokbani behozatalát, de azt nem jegyezte fel sehol a történelem a civilisált korszakban és világré
szekben, hogy egy ország nyolczszáz év óta élő, megszokott, magával a nemzettel tökéletesedett, épen en
nek tulajdonaival, szükségeivel, szellemével megegyezőleg folytonosan kifejlett törvénykönyve, egy más, 
egészen ismeretlennek, mely egészen más természetű és szellemű nép számára habár annak is semmi hozzá
járulásával készült meg, több ezernyi paragraphusaival csak azért cseréltetett fel, hogy egy idegen biró ké
nyelmesebben s egységesebben ítélhessen egy szerencsétlen nép élete és vagyona fölött, s azon hozzáadással 
kisértetett légyen; — s ez az, mit az embertelenség bélyege illet, -— hogy ezen utóbbi, egy, mondom egy 
hónap lefolyását alig meghaladó idő után kötelező erővel birand. 

Csakhamar elmúlt a rövid engedett időhatár, a nélkül, természetesen, hogy ez akár az ügyvédek
nek, akár a birák még járatlan részének a hivatalaikhozi készülésre, sőt az új törvénynek még csak legfö-
lületesb megismerésére lett volna elég: maga a nemzet, melynek jogviszonyait érte e szörnyű csapás , tom
pa megadácsal némán várt, nem akarta hinni, hogy engedi az Isten igazsága, mikép létezhessék egy kor
mány , mely oly annyira avatatlan kézzel és eszközökkel merjen a vagyoni és birtoklási ügyek részleteibe, 
az élet és becsület végeldöntő határozataiba, a családi élet szentesített viszonyaiba nyúlni. S mégis megtör
tént , s megkezdetett a törvénykezési kegyetlenkedés s folytattatott, mig az élet minden viszonyaiban ezen 
törvények izzó fonalán be nem vezettetett a kínzás, s mig feldulatlan nem maradt egy magyar kedély. 

S ha kérdezzük, tisztelt ház, vájjon kik azok, kik ezen hallatlanságot követték el? s látjuk, hogy 
ugyanazok a nemzetek számára, de náluk nélküli törvénygyártók, kik elég arczátlanok valának october 
20-ka után, — midőn az országban az osztrák törvénykönyv hatása megszűnt, és a régi megszokott, epedve 
várt magyar törvény részben visszahelyeztetett, — a szerintük elkerülhetetlen, roppant zavar elkerülésénél 
s épen azon fennemlített jog s családi viszonyok kíméleténél fogva nagy érzékenyen feljajdulni, melyeket 
épen ők egy egészen idegen, szokatlan s visszatetsző törvénynek rögtöni behozatalával oly vérfagyasztólag 
lábbal tiportak. 

Az ily rögtönzött törvénykezési formáknak nemismeretéből, az idézések ismeretlen nyelv miatti 
nemsikerültéből, appelláták elmulasztásából, ítéletek és birói rendeletek meg nem-, vagy félreértéséből ere
dért személyes gyötrelmeket nehéz lett volna feljegyezni, valamint az ugyanezekből eredő vagyoni károkat 
felszámítani, melyek az esetek, mondhatni számtalanságánál fogva bizonynyal milliókig terjednek, melyek 
teljes joggal amaz, a nemzet értékéből félre erőszakolt milliókhoz adandók, melyeket bereghszászi képviselő 
tisztelt barátom, oly mesterileg előadott, csakhogy még nehezebb természetűek ezen milliók amazoknál, 
mert súlyokat az igaztalanul károsodottaknak égbekiáltása és az Ínségre jutott ártatlanok kétségbeesett kö-
nyei tizszerezik. (Ugy van!) 

Fátyolt vetek a többire, mi ezen helyen még hasonló joggal megemlítendő volna; fátyolt annak 
részleteire, mikép a jövendő ivadéknak elnemzetlenítése nem csak czélba, de eszközlésbe is vétetett, mikép 
a tudományok útja kizárólag németté alakíttatott, mikép az ország pragmatica történelme sehol, de sehol a 
magyar földön már nem taníttatott, s ott i s , hol ez, mint az osztrák történelem része helyet foglalt, szent-
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ségtelen kézzel meghamisított történelmi adatokkal megszeplősíttetett; (Igaz!) fátyolt mind arra, mit 
egy nagylelkű nemzet, ha önmegtagadással is, megbocsátani ugyan majdan tudand, de elfelejteni so
ha. (Helyes!) 

Áttérek a tisztelt ház engedelmével némely kevés megjegyzésekre, az osztrák kormány 1848 ótai 
állását és jelen eljárását illetőleg. 

Alig létezhetik minisztérium, melynek 12 évi szerencsétlenebb előzményei lehetnének, mint a mos
taninak , nemcsak a körülmények állam veszélyeztető súlyos volta, hanem főleg az elődeik bizalomvesztett, 
de arra méltónak nem is mutatkozott hivataloskodásuknál fogva O Felsége mostani tanácsosai oly térre lép
tek , melyen hosszú évek során a korona, annak méltósága és hatalma soha még elő nem fordult módon 
compromittáltatott, — oly térre léptek, melyen minden a mi jó vala, felforgatva, minden a mi javitandó 
lett volna, legázolva hagyatott, s mert mindezek nem talán elhamarkodott hirtelen elhatározásnak, hanem 
hosszú, alapos tanácskozásoknak, sőt a mi legnevezetesebb, minden egymással ellenkező tanoknak, a ta
nulmányozás félreismerhetetlen vágyával a szerencsétlen nemzeteken quasi in corpore vili tett kísérletek foly
tán történtek, megromlott ez által a kormányzat mezejének még talaja is, a népek bizalma. De hogy is ne ? 
mert, hogy létezhetik egy minisztérium, mely fejedelmének az általa népeinek adott alkotmányos jogok meg
szüntetését vagy felfüggesztését tanácsolja, arra a történelem egynél több sajnos példát jegyzett fel, s így 
ezt, mert volt, lehet is, s megérthető; de hogy ugyanazon egy minisztérium lehessen az, mely császárjá
nak esküdt hűsége folytán nyert bizalmával annyira visszaéljen, miszerint neki a 18 évesnek, ki magas hi
vatására való előkészülésére az emberi életkor s az örökösödési rendszernél fogva hosszú évek sorát remél
hette , s a kit a sors, midőn az élet színpadára hívta, ugyanakkor a világesemények, felizgatott roppant 
szenvedélyek, s néhány kormányhibák okozta bonyodalmak már vérrel elárasztott mezejére léptette, - - a 
mint hinni kell, a meggyőződés meleg erejével az 1849-dik mártius 4-ki alkotmánynak megadását minden 
kényszerülésnek, mentségül még későbben sem említett nyomása nélkül tanácsolá, nemcsak, hanem annak 
életbeléptetését s fenntartását felelet terhe alatt ünnepélyesen elvállalá, s ezt a császár u Felsége által e kö
vetkezendő nevezetes szavakkal ki is mondata: „Elhatároztuk népeinknek azon jogokat, szabadságokat és 
politikai institutiókat szabad akaratunkból és császári hatalmunkból megadni, melyekről azokat magas nagy
bátyánk s elődünk I. Ferdinánd császár s mi magunk is biztosítottuk, s melyeket mi legjobb tudásunk s lel
kiismeretünk szerint Ausztria javára legüdvösebbeknek s hatásosabbaknak ismertünk be, s igy hirdetjük mai 
nap az alkotmány diplomát/' — hogy mondón ugyanazon minisztérium főemberei — egy tisztelettel emlí
tendő kivétellel — legyenek azok, kik csak két esztendővel később december 31-dikén a világ bámulatára 
e következő szavakat hirdették szintén a császár magas aláírása alatt: ,;Minekutánna a tartott tanácskozások 
eredményekint az említett alkotmány — diploma sem alapjában az osztrák császárság körülményeihez nem 
alkalmazható, sem rendeleteinek összefüggésében kivihetőnek nem mutatkoznék, (Derültség, Halljuk!) 
minden indokok gondos latolgatása után uralkodói kötelességünktől késztve érezzük magunkat az 1849-ki 
mártius 4-ki diplomát ezennel erő- és törvényes hatás nélkülinek nyilvánítani ,a hogy végre ezen miniszté
rium főtagjai — mi mindezeknek koronája — ezen második elvbe homlokegyenest az előbbivel ellenkező 
kormány élén, részint hivatalaikban megmaradjanak, részint ismét abba belépjenek, s azok ellen, kik az 
általuk kihirdetett mártiusi alkotmányra hitet letéve, nem úgy mint ők, annak hívei maradni kívántak, 
mint a császár veszedelmes és hűtlen jobbágyai ellen fellépjenek, erre úgy hiszem példa több e föld kerekén 
nincs; s ily eljárásnak, minthogy fogalma is új, neve sem találtatott fel. (Zajos tetszés). 

Hogy ilyesmire csak oly egyének képesek, kik sem érzéssel, sem kellő felfogással az alkotmá
nyosság legprimitívebb fogalmához sem bírtak közeledni, s csak oly nemzetek átellenében történhetett, me
lyeknek sem roppant birtokú aristocratiája, sem szorgalmatos, iparos becsületes népe nem bírt egy termé-
szetellenies gyámság nyomásán keresztül azon parányi alkotmányos önérzésig fölemelkedni, miszerint ab
ban, mi tőlük alig megadva, oly könnyen elragadtatott, életszükségü jogvagyonukra s visszatartóztatott 
tulajdonukra ráismertek volna, ez igaz, hogy a mondottakból folyó, valóban szomorító jelenet. 

Ezen elvnélküli minisztérium miként járt el Magyarország irányában, nem érintendem, mert ez 
e helyütt nyomósán, szívrehatóan s részletekben soroltatott már fel. 

Habár nem gyanusítgatások, nem kétes vádak azok, mikkel érintem az 1848 és 1851-ik év ótai 
kormányt, habár annálfogva, hogy csupa ország — s már most világszerte ismeretes tényeket jegyzék csak 
meg, mégis a visszatetszés egy bizonyos nemének nyomása alatt érezném magam, midőn kénytelen vagyok 
°ty egyének politikai vétkeit s jellemüket megbélyegezni, kik itt jelen, vagy képviselve nincsenek, ha más
kép nem intézkedett volna már a sors nehéz keze. Négyen közülök már az utolsó igaz biró előtt feleltek tet
teikért s egyre a valódi közvélemény, ama megvesztegethetlen bírónak veridictje, az eltemettetést monda 
ki halála előtt. 

Lássuk már tovább a mostani kormány eljárását. 
Az előbb idézett szomorú példák után azt lehetett volna jogosan hinni, miszerint az ujabb kor

mány belátván azt, hogy 0 Felségének bizalom vesztett tanácsosai vétkes hibája abban rejlett, miszerint 
a helyett, hogy a nemzeteknek részint jogait, részint kivánatait alaposan kiismerve, s az azokhoz kifejlett
ségük arányában valósággal létező ragaszkodásukat vévén zsinórmértékül, a birodalom-egységnek mibeni s 

9 3 * 



372 XXXTV. ülés 1861. június l-jén. 

meddig terjedhető mértékét ezek szerint foglalták volna tervbe, a helyett mondom, azon képzelt egységnek 
tervét, mely a megszokott osztrák önkényes kormányzásnak alkotmányos palástot kölcsönözött volna 
előbb készítvén el, s elfogadás végett előbb terjesztvén elé a császár Ő Felségének, — mint azon egyetlen 
módot, melyen még ősei öröksége megtartható volna, — ehhez csak utólagosan kívánták még a nemzetek 
hozzájárulását, később pedig nyíltan kiáltván ki az egyedüli hatalom jogát, az ezzel ellenkezőket, vagy 
csak megjegyzéseket tenni, vagy nyílt kérvényekkel a fejedelemhez járulni kívánókat mint ellenszegülő 
megelégületleneket szigorral, sőt fenyegetőleg utasiták vissza. 

Lehetett volna mondom hinni, hogy a reá következő, — főleg pedig a legújabb kormány — leg
alább azon egység fogalmának megtestesülése körül, különös óvatossággal járand el, a mint elkerülhetet
len főlényeget, mindenek előtt a nemzetek eziránti valódi véleményüket alaposan tudandja meg. — Csa-
latkozánk! 

Nem tagadható, miszerint úgy, mint a Schwarzenberg-Bach, úgy a Schmerling minisztériumnak 
maradandó érdeme az osztrák birodalom alkotmányos alapokrai fektetésének megkísértése s annyival inkább 
ez utóbbinak, minekutánna akarjuk hinni, miszerint emez nem bánand el gyermekével oly saturnusi mó
don, mint amaz. 

Ezen általános érdemen kívül a nem magyar korona alatti tartományok neki köszönendik talán, 
ha dualismus mellett is , de mégis mostam erejöket, roppantul növesztő alkotmányos egyesüléseket, vagy 
legalább a legroszabb esetben tartománykénti önkormányzásukat, de egészen más alakban látom ezen mi
nisztériumot, 1) a császár O Felsége, 2) az összes birodalom, vagyis úgynevezett egységes birodalom át
ellenében ; mert hiszen ennek tartatnak ők minisztereinek s ennek parlamentje az összehívott Reichsrath, 
lássuk mind a két helyezetet. 

A császár átellenében mint tanácsosok jelennek meg, kik uruk által válságos nagy időben hivat
ván meg az alkotmányos és egységes birodalom tervével, melynek tökéletes czélszerüségéről, és nem ke
vésbé kivihetó'ségéről O Felségét biztositák, s melyben természetes, hogy a magyar korona jószágai főhe
lyet foglalnak, megszületett az october 20-dika és egyszerre ezzel visszahelyeztetett a helyhatósági rendszer 
Magyarországban, a nemzet az engedett tért elfoglalá, a vármegyék szerveztettek, s habár nem az vala 
fölülről a hang, melyet epedve várt a nemzet, bár nem teljesedett még semmi remény, de ennek a munici-
pális szerkezet további fejleszthetése és a várt országgyűlés még helyet hagyott, sőt habár meg nem egye
zett a diploma tartalma a nemzet kivánataival, az azt kísérő császári kéziratok sem rekesztették azt ki egészen, 
midőn a csalódás annyiszori ismétlődésének ujabb felfedezőjeként jelent meg a február 26-ka. 

Ezen nem szerencsés születésű okirat minden betűje távol ejti a nemzetet mindentől, a mi e téren, 
kiegyezkedési remény, oly sérelmessé változtatja az általa kimagyarázott october 20-kát, mint ő maga. Az 
sarkából kiforgatja Magyarországnak Ausztriávali, — a sanctio pragmatica alapján fennálló jogviszonyát; 
fel az önkormányzás leglényegesebb biztosítékait. 

Azon minisztérium, mely csak legkisebb kétségben nem lehetett a fölött, miszerint Magyarország 
soha ezen kiegyezési módra reá nem álland, az a korona tanácsosainak első kellékét nem követelheti magá
nak , a nemzet és az ország alapos közvéleményének ismeretét. (Helyes!) 

De mutatkozott ez az eredményben, mert megtörtént az, mi alig hiszem, hogy megtörtént vala
ha , hogy t. i. egy alkotmányos minisztérium ellen lényeges kormányrendezési életkérdésben több mint a bi
rodalom felében nem parlamentaris többség. hanem parlamentaris, sőt országos egyhangúság lépett volna 
fel. Ha már most a velenczeiek hasonló meg nem jelenését a Halics- és Ladomérország képviselőinek tiltako
zását tekintem, azon testvéri érdekkel kísért országénak, melynek lobogója a magyar király koronázása 
alkalmával oly díszes és törvényes helyet foglal, — akkor nem lehet tagadni, miszerint O Felsége tanácso
sai , mint olyanok, főleg mióta a trónbeszédben ezen elősorolt erkölcsi, közjogi és alkotmányos lehetetlen
ségeket, mint a császári hatalommal elhárítandó akadályokat ismertetik meg, O Felsége e bizalmának meg
erősödésére nagy előnyt alig nyerhettek. (Úgy van!) 

Ha pedig ezen minisztériumot a Reichsrath átellenében tekintem, állása még különösebb alakban 
tűnik elé, mert, föltéve, hogy a magyar korona országai és Velencze ma teljesítelek minden további kö
vetkeztetés elleni tiltakozás mellett a minisztérium kívánságát, s betöltenek a Reichsrathban fenntartott ülé
seiket , kérdem, a tudvalévő átalános vélemény egyhangúságánál fogva, ezen, a már is a Reichsrath com-
petentiája ellen tiltakozó halicsiakkal összesen 183 követ és így a háznak 11 vokssali többsége nem monda
ná-e ki s nem mondja-e ki már most is meg nem jelenése által a Reichsrathnak magának institutiója ellen 
világos meg nem egyezését? (Helyes!) a miből már az következnék, hogy a Reichsrath legalább a maga 
átalános birodalmi egységi szerkezetében fictione juris már is nem létezik, ( Igaz , Helyes!) s már akkor 
ujabb kérdés támad, vájjon mi módon lehet a minisztérium (feltéve ha valahára az alkotmányos és parla
mentáris kormányelveit őszintén elfogadni s természetesen magára is alkalmazni kész), mondom mi módon 
lehet a minisztérium egy minoritásnak minisztériuma? még pedig oly majoritás átellenében, mely magát az 
institutio fennállhatását, a birodalom képviselési egységét tagadja; s pedig alaposan s törvényesen tagadja. 
(Hosszas és zajos helyeslés.) Azon kérdés támad továbbá: 

Vájjon már most mily helyzetben van a de facto ki nem egészített, s de jüre el sem ismerhető 
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Reichsrath és 0 Felsége közt ezen a parlamentaris kormány elvei szerint szinte már fenn nem állható mi
nisztérium, melynél már most hiányzik azon elem, melyet részint a korona átellenében képviselni, részint 
azt a korona nevében, de mindig csak a parlament többsége bizalmával kormányozni hivatása? 

Ezek mind oly kérdések, melyekre a feleletek alig leendhetnek a minisztériumnak kedve
zők. (Helyes!) 

Ezeket csak azért érintem itt, hogy megismertessem azon tér körülményeit, melyben való hely
foglalásra hivatva vagyunk. 

Bocsánat, hogy oly igen soká élek vissza a ház becses türelmével. Csak kevés szót kívánok még 
a ház asztalára letett indítvány formáját illetőleg mondani. (Halljuk!) 

Kívánván e részben meggyőződésemet vagy szilárdítani, vagy módosítani, feszült figyelemmel 
követtem az e részbeni tanácskozásoknak fonalát. Leginkább egy aggodalom körül látszanak öszpontosulni 
a határozatot pártoló vélemények, a körül t. i., mintha a fölirás által a ténylegesen uralkodó fejedelem tör
vényesnek ismertetnék el. 

Erre azt jegyezem meg, miszerint nem tudom magamnak megmagyarázni, mikép tartassák bár
mily formájú levél olyasmi elismerésének, minek világosan kimondott el nem ismerése képezi azon levélnek 
tartalmát. Továbbá a történelem is megnyugtatja ezen aggodalmat, mert nehéz volna az 1861-ki ország
gyűlésnek annyiban sem ismerni el a tényleg uralkodó fejedelmet, mint a mennyiben elismerte ugyanazt az 
1848-ki országgyűlés, mely december 31-kén azoknak, kiket egy szomorú járatban külde k i , utasításul 
adá, miszerint, ha czélt nem érnének „magához O cs. k. Felségéhez Ferencz Jósefhez is járuljanak". Hogy 
pedig akkor az országgyűlés ebben elismerést nem értett, tudva van. 

De azt tartom, tisztába kell hogy legyünk, vájjon mi az a mit elismerni nem akarunk. Ez nem 
lehet más, mint az, a mi a felírásból is kiviláglik, hogy t. i. az uralkodó császár még' nem törvényes kirá
lyunk , erre nem szükség kimondani, miszerint e felett különböző vélemény nem is lehet, mert az oly tény, 
melyet O Felsége maga is világ'osau elismer, minekutána megkoronáztatása kívánságának csak ez a lehető 
oka. De az, a mit viszont nem elismerni nem lehet, az, hogy O Felsége a törvényes feltételek betöltése 
után, s alkotmányunk egyik alaptörvényénél fogva is, csakis ő jövendő törvényes királyunk. Minekutána 
pedig ez alkotmányilag tagadhatatlan, már akkor lehetetlen, s a nemzet méltóságával nem könnyen egyez-
tethetőnek tartom az illedelem azon conventionalis formáinak megtagadását, melyeknek elmulasztása a par
lamentaris európai közelfogadás szerint a tiszteletkifejezésnek ellenkezőjet jelentené ki annak irányában, kit 
egykor az alkotmányos király tisztelete illetend. 

Azonban az, a mi engem meggyőz arról, hogy felírás a kellő választandó forma, az szinte egy 
aggodalom, s ez épen a fennérintett illedelem formáinak elmulasztásából eredhető viszálynak aggodalma. 
A nemzet véghetlen sokat és jogosan vár az országgyűléstől, t. i. mindazt: minek fogytán volt 12 év óta. 
Epesztő nyugtalansággal vár törvényes kormányt, rendes törvénykezést, békét, nyugalmat, megelégedést; 
én szent kötelességnek tartom, mondom, a legtávolabb lehetőségig mindent kerülni, á mi ezen vajmi jo
gos kivánatok teljesedését késleltethetné. 

Ha megtörténnék, mitől az ég Ura mentsen, a viszály, vagy a felírás és határozat lényege azaz tar
talma, — vagy formája miatt történnék az. — Ha lényege miatt, egyhangúlag állunk a szerencsétlenség 
elébe, mert hiszem, hogyha szenvedünk annak kimondása miatt, a mit elhallgatnunk szabad nem volt, 
nyugodt megadással varjuk az Isten igazságos ítéletét. Nehogy pedig a forma miatt történhessék, válasz
tom azt, a mely miatt nem történhetik. Szavazok a felírásra. (Éljen!). 

Zlinszky György: Hogy kezdjem beszédemet, hogy a ház figyelmét kinyerhessem. Mások után 
okulva, kik szintén azon kezdették beszédüket, attól tartok, hogy a tisztelt ház majd nem hiszi el —- ta
nácsosabbnak tartom tehát ott kezdeni, a hol a előttem szólók végezték — igy legalább a tisztelt ház tag
jai is tetszésök és nemtetszésök nyilvánításában jobban tudják magokat tájékozni. (Helyes!) En tehát a 
felírást nem pártolom, okaimat alább eléadandom, különben az indítványt érdemileg pártolom, annak köz
jogi oldala különösen oly erős, hogy nem csudálom, ha az ellenséges bécsi journalistica egy serege kel fel 
ellene, — sőt némelyike azt óhajtja a világgal elhitetni, hogy mi magyarok nem tudjuk a magyar közjogot. 

Ez olyan állítás, mintha én azt fognám reá a volt Bach minisztériumra, hogy nem tudott para-
graphusokat és adósságokat csinálni (Derültség), pedig épen ez volt az erős oldala, mert a mint nem csinál
hatott adósságot, mert nem adott neki senki kölcsön, azonnal megbukott s nevét is csak Ausztria adósságai
val örökítette meg, különben átkos emléke is elenyészett volna pár év múlva. (Ugy van!). 

Érzik azt Bécsben, hogy mi tudjuk a közjogot, csak az fáj nekik, hogy nem ugy tudjuk a mint 
ők szeretnék, hanem ugy tudjuk a mint az valósággal fennáll és a mint azt egy szabadsághoz és önállóság
hoz szokott nemzet a vele mindig ellenségkint szemközt álló hitszegő hatalom ellenében biztosítani akarta 
és a mennyire papirosán és betűvel biztosítani lehetett, biztosította is. 

Mert bár nézzük meg törvényeinket, tapasztalni fogjuk, hogy közjogunk olyan volt mint egy 
vár, melynek erősítésén minden országgyűlés dolgozott, és minden országgyűlés azt az oldalát erősítette, 
melyet legközelebb — hitszegés, árulás — ármány vagy erőszak meggyengített, de a mit emberi ész a 
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biztosításra kigondolt, azt az osztrák hitszegés és erőszak kijátszották, igy állunk jelenleg is közjogunk
kal (Helyes!) 

Elhiszem, hogy a bécsieknek nem olyan juspubHcum kell - - hanem olyan, a milyen az elmúlt 12 
év alatt fennállt — mely azon egyetlen paragraphusba foglaltatott, — hogy nem kell okoskodni, csak fi
zetni, (Tetszés. Taps.) ilyen jus publicumot szeretnének számunkra a Reiehsrathban készíteni. 

De én meg .azt mondom, hogy nekik nincs még csak fogalmuk sem az igazi eonstitutionalismus-
ról; de hogy is volna, kik a Metternich systemája és Czapka vesszeje alatt neveltettek fel és a lelket és 
szellemet elölő Bach absolutismusa alatt fejlődtek ki nagy statusférfiakká, — ilyenek tudnák az
után a közjogot jobban mint mi, kik 800 éve élvezzük az alkotmányos szabadságot — s kik önállóságunk 
s függetlenségünk érzetét édes anyánk tejével szívtuk be — s kik 1849 előtt a policzájról, zsandárról és fi-
nánczról mint valami mesebeli állatokról hallottunk regélni, (Derültség) — de soha nem ismertük, s kiket 
az átkos 12 év szabadságérzetünkben nem hogy megrendítettek volna, hanem inkább megedzettek. 

A bécsiek elhiszem, hogy beérik az áryékával is a constítutiónak, mert ilyet sem élveztek, és 
igen kényelmesen nyújtóznak a Reichsrathban — mert ott még ellen is szabad a kormánynak mondani, a 
miről nekik még fogalmuk sem volt, és én fel tudom fogni megelégedésüket, mert ugy vannak vele, mint 
azon rab, ki élethossziglan nehéz és rövid vasra lévén ítélve, midőn egyszerre hosszú és könnyű vasra ke_ 
gyelmeztetik, azt hiszi, hogy egészen szabadon mozoghat; de mi, kik egész életünkben szabadok voltunk, 
nekünk a legkönnyebb láncz is elviselhetlen. 

Bocsánat a kitérésért, de ezen centralista párt szabadság és constitutionalis fogalmairól dífficile 
est satyram non scribere — és én csak sajnálni tudom azt a sok okos szót, azt a sok becsületes jó tanácsot, 
melyeket e helyen igen derék és jeles hazafiak azon uraknak elmondottak, — mert süket füleknek beszél
tek és falra hányták a borsót, (Derültség) — mert valamint a guttapercha be nem veszi a vizet: ugy ezen 
urak se veszik be az okos szót és jó tanácsot, mert a megátalkodott roszakaratot, nem sikerült még senki
nek bár cicerói ékesszólással, jó indulattá átváltoztatni. 

Egyszer és mindenkorra megjegyezni kívánom, hogy azon bécsi urak alatt nem czélzokanagy né
met nemzetre, sőt a kis osztrák népre sem, kiket Szalay László barátommal együt tisztelek, hanem czélzok 
azon kipfelhauser féle politikusokra, kik az elnyomatást Grleichberechtigung, az adósságcsinálást financz-
operatiónak, a fosztogatást önkénytes kölcsönnek szerették nevezni, (Derültség, Taps) és minket illyenek-
kel akartak boldogítani. 

Visszatérve az indítványra, a mint mondám, azt érdemére nézve pártolom, pártolom továbbá 
Tisza Kálmán úr módosítványát, — de a formát nem pártolom — nem pártolom pedig először : 

Mert okulva azon 300 éves csalásokon és esküszegéseken, nem tartom tanácsosnak a törvényte
len téren álló hatalomhoz, — bár mint itt is hallottam említeni, — csak szokott stylaris jobbágyi alá
zatossággal felírni, mert meg vagyok győződve róla, hogy ezen békés kiegyenlítésre hozott áldoza
tot másszor mint kötelességet fogná követelni (Helyes!) — nem akarom tehát utódainknak sorsát 
gyengíteni, hogy ellenének egy fegyvert, egy paragraphust adjak a kezébe — melyre mint a jelen ország
gyűlés cselekvényére utalhasson — álljon elébb a törvényes térre — de arra nem látok semmi szándékot, 
mert bárhová tekintek, nem látom a megosztott hatalmat, hanem az erőszakot, önkényt és kigúnyolását 
constitutionalis létünknek; már azon mód, melylyel a trónbeszédben bent a birodalomban, diplomatiai jegy
zékekben a lcülhatalmaknál, Magyarországnak a birodalmi tanácsba való részvételéről remény őket fejezik ki, 
sőt arról mint bevégzett tényről beszélnek, nem kigúnyolása-e az egész ország azon hangos és ünnepélyes 
nyilatkozatának, melylyel a birodalmi™tanácsba való minden részvét ellen oly egyhangúlag tiltakozik ? de 
ezen felszólalás és tények előtt mind a tényleges hatalom, mind a Staats-Miniszterium behunyják szemöket 
és bedugják füleiket, — mert olyan véleményben vannak, mint azon selyembogár-tenyésztő, ki azt álh'totta, 
hogy a selyembogár is hernyó-species lévén csak kényességből nem eszik mást mint eperfa-levelet, meg 
kell csak, monda éheztetni, s meg fogja mindenki látni, hogy megeszi az a bodzafa levelét is. (Taps, 
éljenzés). 

Ilyen bogarászokból áll most a Staats-Miniszterium; azt hiszik, hogy a magyarokat csak meg kell 
éheztetni és megesszük majd a február 26-ki Verfassungot is. (Éljen !) 

Oh nagyon csalódnak, mert magukról ítélnek; de mi nem tartozunk azon hernyó-specieshez, a 
melyet Kazinczy Gábor barátom oly találóan jellemzett; mi nem pusztítunk el idegen alkotmányokat s nem
zetiségeket , mi készek vagyunk éhezni, szenvedni, de nekünk más alkotmány nem kell mint a miénk, nem 
kell minket akaratunk ellen, másutt mint itthon, és nem is lehet boldogítani, s mi nem vagyunk olyanok, 
mint a líceum, hogy ha akár az árkon belül vagy kívül ültetik mindegy, ott is megfogan és otthon érzi 
magát. (Derültség). 

Másik indokom az, hogy én esküre, ígéretre, mely a Lajthán túlról jön, nem adok semmit, 
(Helyes!) nekem tények kellenek, szabadítsa magát fel tettleg a fejedelem a bécsi minisztérium befolyása 
alól, kik mint hívatlan sensalok tolakodnak a nemzet és fejedelem közé, hogy a talán megkötendő egyes-
ségből a tiszta hasznot zsebre rakhassák, s kik inter duos litigantes a harmadiknak szerepét játszák, és ta
núsítson tettével jó szándékot, — egy szóval, legyen restitutio in integrum — akkor pártolni fogom a fel-
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irást, de ígéretekre semmit sem adok, hisz annyi ígéretet tettek és tesznek Bécsből, hogy ha annak a két
fejű sasnak 12 feje volna, minden fejével másfelé koketirozna és más-más ígéretet tenne, mehet esze-ágába 
sincs megtartani, (Folytonos derültség) s csak azért teszi, hogy népeket és nemzetiségeket egymás ellen 
ingerelvén, ha azok összevesznek, anyagi hatalmával azon két feje alá rejtett telhetetlen gyomrával minden 
nemzetiséget és szabadságot felemészthessen. 

Azokkal sem lehetek egy véleményben, kik elismerik ugyan, hogy sokat szenvedtünk, de azt 
mondják, hogy felejtsünk el mindent és legyünk nagylelkűek. — 

A nagylelkűség a gyenge irányában erény s a hatalom irányában gyávaság színében tűnik fel, 
(Igaz!} — és én mondhatom, hogy tatár és török csordák nem tettek nekünk annyi kárt , mint nagylelkű
ségünk; mert a tatár pusztított s elment és az ország kevés idő múlva rehabilitálta magát, de nagylelkűsé
günk meghonosította keblünkben az ellenséges hatalmat, mely ármányt, erőszakot használva, most is 
pusztítja országunkat. 

Én tehát, mig a bécsi ministeriumtól jönnek rendeletek, de mig annak hazánk ügyeibe legkisebb 
befolyása lesz is, mig ez, csak mint sensal lép fel a nemzet és uralkodó közt, és mig az országgyűlés ki 
egészítve nincs, alkudozásokba bocsátkozni s ajánlatokat tenni nem akarok és ezért a választóim előtt a fe
lelősséget magamra is vállalom, mert őket sokkal nem kecsegtettem, csak azzal, hogy az ország jogait fel 
nem adom — önként. (Zajos Éljenzés!) 

Elnök •• A karzatokat figyelmeztetem , hogy itt semmiféle tetszés-nyilatkozatot nem tehetnek; ezt 
a ház szabályai követelik, aztán zajban a gyorsírók sem írhatnak. Kérem a képviselő urakat i s , méltóztas
sanak helyet foglalni és csöndben maradni, hogy a következő szóló urat hallhassuk. 

Vlád Alajos: Azon szokatlanul számos ékes eszme és tartalomdús beszédek által, melyek az or
szágosan tisztelt Deák Ferencz képviselő társunk indítványozta felirati javaslatot illetőleg e helyütt mindkét 
részről elmondattak, s melyeknek néhánya az angol pai'liament, s a franezia kamarák szonoklati remekeivel 
versenyez; a tárgynak anyagi része oly bőven, oly sokoldalulag, s oly szakavatottan deríttetett fel, illustrálta-
tott s vitattatott meg: miszerint nekem nem maradt fenn egyéb, mint a szónoklat tarlozatján némi böngészetet 
tartanom. Nem igen háládatos e foglalkozás, de nem árt azt, mit mások elmellőztek, vagy nem elegendőleg 
használtak fel, tüzetesen megvitatni; ennélfogva én a felirati javaslatnak azon passusát veszem értekezésem 
tárgyául, (Halljiik!) mely mellett az előttem szólóknak egy része csak elsurrant szónoklata közben, másik 
része megérinté ugyan, de mint egy noli me tangere féle plántához közelebb nyúlni nem merészelt, s csak 
egy része nyilvánitá e tekintetbeni felvilágosodott s határozott nézeteit, a nélkül azonban, hogy magával a 
tárgygyal huzamosb ideig foglalkozott volna; s ezen tárgy, uraim! a nemzetiségek kérdése; (Minden oldal-
rul: Halljuk!) mely az indítványozott felirati javaslatban alkalmasint gyöngéd óvatosságból a leggyöngébben 
van érintve, s melyről a Nyáry Pál képviselő társunk által most felolvasott módosítványban éppen semmi 
érintés sincs téve. 

Mely körülmény nagyon is érezteti velem azon veszteséget, melyet annak halála okozott, kinek hol
nap tartjuk meg requiemét, értem gróf Teleky Lászlót, miután a nemzetiségek kibékítése tárgyábani szabad
elvű s felvilágosodott nézetei ez ügynek, e házban túlsúlyt biztosítottak volna. Pedig uraim bárki mit mond
jon, ez az achillesi sark, ez a kérdések kérdése, melynek okos, szerencsés vagy szerencsétlen megoldásától a 
legnagyobb részben föltételeztetik ezen jobb sorsra érdemes ország jövőjének, boldog vagy boldogtalansága. 
E tárgyban mulhatlanul szükséges, hogy addig is, mig a tisztelt ház vele tüzetesen foglalkoznék, constatiroz-
zuk a helyzetet, s magunkat tájékozzuk azon szempont iránt, melyből elintézésénél kiindulnunk kellend. 
(Halljuk!) 

A tisztelt képviselő háznak egyik átalános tiszteletében részesülő s kegyelt tagja, kit előttem szólott 
Ürményi Jósef képviselő társunk aranyszájunak nevezett el; de én, tekintettel azon, a magyar nemzeti nagy
ság múltján merengő, örömet és vigaszt csak abban találó borongós kedélyre, mely őt, s azon ragyogó ke
leties szó- és eszmeárt, mely szónoklatát és iratait jellemzi, magyar Chateaubrianknak nevezném el; azt mon
da a múlt napokban e házban tartott beszédében, hogy a magyar nemzet azon „hospesek" iránt, kiket e hon
ba hozott az ínség vagy reménykedés, több nagylelkűséget mutatott, mint a földnek bármely nemzete, s hogy 
azon betoluló népcsoportoknak autonóm állását biztosította; sőt statust in statuengedményezett, s hogy ezek 
ezen nagylelkűséget azzal hálálták meg, hogy előbb a sajtó halk terén az osztrák censura sasszárnyai alatt, 
késölbb a társadalmi téren, Magyarország alkotmányos institutioinak védelme alatt, a közhatalomnak szeme
láttára, nemzeti törekvések palástja alatt egész hálózatát szővék a magyar álladalmat lételében megtámadó 
fondorlatoknak. (Zaj!) 

Én lelkem mélyében vagyok meggyőződve, s ugy hiszem mindenki, arról, miszerint ezen súlyos 
vádat azon nemzetre, melyből eredni szerencsés vagyok, értem a román nemzetet, alkalmazni nem lehet. 
(Kazinczy közbe szól: nem is értettem alatta az oláhokat!) Magam sem állítom azt, miszerint ön a román népet 
is ily súlyos váddal illette, vagy jogosan illethette; de mivel szónoklata közben, hospesekről szól, a román 
nép pedig az ország azon részein, melyen lakik, nem hospes, s mivel egy másik képviselő e házban nem rég 
tett nyilatkozata szerint a reactio teremtette elő a különféle e honban lakó nemzetiségeket, s azok csak a re-
actio kegyelése következtében követelnek nemzetiségi jogokat, mit én egyébiránt határozottan tagadok, sziik-
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ségesnek véltem a Magyar- s Erdélyországban lakó román nemzetnek állami történetét dióhéjba szorítva, 
elő adni. (Halljuk!) 

Midőn 884. évben a harczias magyar nemzet Don folyó melletti hazájából a hármas bérez koszo
rúzta, s négy fő folyam öntözte Pannónia sik téréin, ezen tejjel s mézzel folyó s a természet minden gazdagságá
val megáldott Kánaánban megjelent, magának itt uj hont foglalandó; a magyar történet Herodotja, Béla 
király névtelen jegyzőjének bizonyítása szerint, a Szamos, Tisza, Maros és Duna közötti tért , valamint Er
délyt román nép laka, mely azt, miután Traján római imperátor által mégl05-ik évben telepitetett le ezen vi
dékeken, több mint 700 év óta birá, s 3 részre osztva, tulajdon fejedelmei alatt nemzeti államéletet élt, s ezen 
országocskák birtokába a magyar nemzet csak hosszas csaták után jutott, és ha mindjárt igaz volna is az, 
hogy a három részre osztott nép fejedelmeit legyőzte; az, hogy a román népet leigázta, s azt, miként azon 
időben szokás volt, rabszolgává tevén, előbbi intézményeitől s a magyar állodalmi élet jótékonyságaiból 
kizárta volna, egyátalában nem hihető, sőt egészen valószínűtlen; mert Ménmarót bihari fejedelem, miután 
leányát Árpád fiának Zoltánnak nőül adá, élete végéig, azaz még másfél évig maradt birtokában fejedelem
ségének, s csak az ő halála után szállott az vejére, Zoltánra. 

Mi pedig Erdélyt illeti, erre nézve Béla király névtelen jegyzője, műve XXVII. fejezetében nyíltan 
bevallja; hogy a föld lakói urok halálát látván, tulajdon maguk jószántából kezet adva, Tuhutum magyar fő
vezért urokká választották, s azon helyen, melyet mai nap is Esküilőnek hívnak, hitöket esküvel erősí
tek , s az naptól fogva Tuhutum azon földet békével s boldogan bírta sőt maradékai is sz. István királyig 
bírták. Miből kitetszik annak valósága, mit elébb állítottam, hogy a román nép le nem ingáztatott, s hogy 
nemzeti s államélete meg nem semmisíttetett, s csak a magyar intézményekkel összhangzásba hozatott; mert 
különben fel nem lehet tenni, hogy egy magát vitézül védelmezett, de a harcz koczkájának változása miatt 
legyőzött nép, azon esetre, ha attól, mi neki legdrágább volt, nemzeti életétől s szabadságától fosztatott 
volna meg, mintegy két száz év lefolyása alatt, azaz Tuhutum és maradékai uralkodása alatt nem kisértette 
volna meg felkelés utján, fegyverrel kezében visszaszerezni előbbi szabadságát s nemzeti életét, s ekkor 
Tuhutum nem bírhatta volna Erdélyt békében és boldogan. De továbbá kitetszik az is, hogy a magyar ve
zérek nem csak a kardforgatás és harczolás mesterségét értették; de ezeiddvül oly kitűnő államférfiúi böl-
cseséggel s eszélylyel jártak el a legyőzöttek, különösen a román nemzet irányában, miszerint irántuk 
a késő kor tiszteletteljes bámulattal telik el. 

Hogy továbbá az Erdélyben lakó román nép azután is, hogy sz. István király uralma és koronája 
alá jutott, sem vesztette el nemzeti önállását, sőt egyenesen mint nemzet vett részt az Erdélyben lakozó többi 
nemzetekkel, a magyar, székely és később H-ik Géza alatt bevándorolt szász nemzettel az ország törvényho
zásában s belkormányzatában, egyéb e tárgyra vonatkozó okiratok elpusztulása s hiánya miatt elegendőleg 
vélem bebizonyíthatni, egy a kolosmonostori Boldogságos szűz Máriáról czmizett convent által 1437-ik év
ben kiállított bizonyítvány foglalta okirat által, melyben az erdélyi román nép, mint a többi nemzetekkel 
tökéletesen egyenlő, s mint ilyen a törvényhozásba befolyt nemzet ismertetik el, s e szerint ezen időpontig 
nemzeti életet élt, és csak 1438-ik évi február 2-án sugallá a pokol Lépes Loránth erdélyi kath. püspöknek 
azon ördögi tanácsot, hogy testvére Lépes Görgy erdélyi vajda közreműködésével az úgynevezett Unió trium 
nationum czímű vérlázító s az erdélyi román nemzetnek mint ilyennek tökéletes és teljes megsemmisítésére irány
zott átkos emlékű frigyet létesítse. 

Ezen időponttól kezdve az erdélyi román nemzet, köznéppé sülyesztetve le, a legembertelenebb s 
alig hihető üldözéseknek, lealázásoknak és sanyargatásoknak lett martaléka. 

Ezután hozattak az aprobatakban és compilatakban foglalt számos, a román népet állattá lealj ásító 
végzések, melyek az erdélyi románok ellen nem mint egyesek, de mint nemzet ellen intéztettek, mit azok
nak szövege eléggé igazol. 

Az úgynevezett nemzeti fejedelmek fájdalmas emlékezetű korszakában 1525-81 kezdve egészen ad
dig , mig Erdély az ausztriai ház birtokába jutott, nemcsak az erdélyi román nép, de a papság is, sőt ma
guk a püspökök is, a nevezett fejedelmek által a legembertelenebb módon üldöztettek, sőt kannibáli módon 
kínoztattak is, mint apáczai Cserei János és más erdélyi magyar krónikaírók is fájó szívvel, és pirulva azon 
barbárságon bizonyítanak. (Zaj.) 

Azon időszaktól kezdve, midőn Erdély az osztrák ház uralma alá esett, az erdélyi román nép kín
szenvedései némileg, de nagyon csekély mértékben enyhültek; mert az osztrák kormány akkori feje Kolo-
nics érsek, átlátva azt, hogy az Erdély népességének több mint felét tevő román nép sorsávali foglalkozás 
által, azt, mely az ausztriai uralkodó házat mint megváltóját üdvözlé és tekinté, egy hatalmas factorul és 
mindig kéznél levő eszközül használandja a nagy részt elégületlen, nyíltan zúgolódó, és felkelésekre hajlandó 
magyar és székely nemzet fékentartására, a helyett, hogy minden befolyását felhasználva, az erdélyi román 
népnek megfosztott jogaiba leendő visszahelyezését kisértette volna meg, tartva a többi nemzeteknek e miatt 
kitörendő elégületlenségétöl és addig kizárólag élvezett jogaik áruba bocsátása miatti vádtól, de talán nem 
is akarván a román népet, melyről a Diploma Leopoldinumban érintés sincs téve, önállóságra segítni, attól 
tartván, hogy így a biztos eszköz kezeiből kisiklanék: a román népnek sorsa enyhítését, s annak a többi 
együtt lakó nemzetek elleni felléptetését egy másik mellékes utón kísérté meg. 
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Ugyanis az erdélyi román népet a Gyulafejérvártt lakó érsek utján, a lelkészek által oda tudá vinni, 
miszerint az 1690. évben Gyulafehérvárit tartott egyházi egyetemes zsinaton, az erdélyi összes, valamint & 
Máramarosból s Magyarország többi részeiből is azon megjelent több ezernyi egyházi és világi küldöttek által, 
a román nép, mely azelőtt, a görög-nem-egye sült vallást követte, a római kath. egyházzali egyesülését decre-
tálta, illetőleg elfogadta, mi által a román papság mint a recepta rom. kath. valláshoz tartozó, az alkot
mány sáncaiba becsempésztetett, s ekképen megmentetett a robotolástól s más elviselhetlen terhektől, melyek
nek súlya alatt addig görnyedezett. 

Ezen államtény szerfelett nagy hálára, köté le a román népre különösen nagy befolyást gyakorló 
papságot az osztrák uralkodó ház iránt, s a nem nemes néposztály is , mely baromként viselé a rabszolga
ság jármát, egy magasabb lényt, a gondviselés küldöttét tekinté abban, mely öt százados rabságából meg-
szabadítandja. Midőn azonban az osztrák kormány feje, mely akkor vaskarral igazgatá nem csak az örökös 
tartományokat, de Magyar- és Erdélyországot is, azon ürügy alatt, hogy a gyulafehérvári érsekből püs
pökké degradált román egyházfő és a román főpapság nem járatos a magasabb theologiában, az érintett 
püspök mellé jezsuitákat rendelt, s ezek világszerte ismert természetüket, a kormányzást minden áron ke
zeikbe kerítni akarni itt sem tagadák meg, s nemcsak a papság, de maga a püspök is csak báb volt azok 
kezében, — az előbbi lelkesedés lehűlni, s a nagyszerű várakozások is csökkenni kezdettek, minek eredmé
nye lett az, hogy igen sokan azok közöl, kik azelőtt az egyesült vallásra áttértek volt, ettől elpártoltak, s 
lemondván mind azon előnyről, melyeket mint egyesültek élvezhettek volna, hogy a jezsuiták uralma alul 
megmenekölhessenek, a görög-nem-egyesült egyház kebelébe visszatértek, s abban maradékaik mai napig' 
is megmaradtak. 

Ezen vallási epochalis mozgalomnak azonban az erdélyi román népre azon jó hatása volt, hogy a 
mellett, hogy néhány egyházi férfiak magoknak magasabb műveltséget szereztek tanulmányaik által, kik 
aztán a nép felvilágosítására nagy befolyást gyakoroltak; a nemzeti öntudat is , mely egy ily nagyszerű 
mozgalommal kézenfogvajárt, felébredt az erdélyi román népben, s ez miután 1740-től egész 1780-ik évig 
folytonos forrongásban volt, 1784. évben Hóra és Kloska zendülése által tettleg kitört, s habár ennek erő
szakos elfojtása után nemcsak abban tettleg részt vettek, irgalom nélküli kínzások között kivégeztettek, 
de sok ártatlan is bűnhődött, vagy legalább üldöztetett, s minden román kíméletlen gúny és megvetés tár
gyául szolgált: mégis nem szűnt meg a nemzetiségi felébredt szellem parazsa a kedélyeket melengetni, sőt 
annnak következménye lőn azon supplex libellus Valachoritm Transsilvaniae, melyet 1791. évben az erdélyi 
mindkét felekezetű román püspök s több főpap önkezűleg aláírva, II. Leopoldhoz, mint Erdélyország nagy 
fejedelméhez benyújtottak, s melyben az említettem 1437. évről kelt okirat alapján esedeztek az iránt, hogy 
az Erdélyben lakozó román nép negyedik nemzetnek ismertessék és fogadtassék el, s mindazon jogokban 
részesítessék, melyeket a többi három nemzet élvezett. 

Ezen kérvényt II. Leopold az 1791-ki erdélyi országgyűléshez tette által tárgyalás és elintézés vé
gett , ez azonban elég tapintatlan volt azt egy, a román nemzet iránt legnagyobb ellenszenvvel viseltető 
szász irónak commentálás és czáfolás végett kiadni, s utoljára azt a legnagyobb indignatióval elvetni, sőt 
az azt aláírt püspököket fiscalis actioval fenyegetni. 1834. évben az erdélyi román nemzet használni akarván 
az akkori alkalmat, újból felteijesztette keserves panaszait, de legkisebb siker nélkül. Az 1837., 1842. és 
1845—7-iki országgyűléseken is petitionáltak, de hasonlag haszontalanul; míg 1848-ik évben Erdélynek 
Magyarországgali egyesülése nélkülök kimondatván, az erdélyi román népre különösen a legnagyobb rész
ben nehezedett terhek megszüntettek ugyan, de nemzetisége nem biztosítatott. (Zaj.) 

Ezeknek előrebocsátása után áttérek a bánsági román nép történeti múltja vázlatára. 
Hogy Glád fejedelem, ki Béla király névtelen jegyzője szerint, a Maros folyótól a Harámvárig, 

tehát a később temesi bánságnak nevezett földterületen uralkodott, Zoard és Kadosa magyar hadvezérekkel 
aTemes folyó mellett vívott csata után, Kéve várának átadása mellett nem fosztatott meg fejedelemségétől, 
s a bánságban lakott román nép nem igáztatott le , s annak nemzeti államélete nem semmisítetett meg; az 
magából Béla király névtelen jegyzőjének előadásából kivehető; mert érinti, miszerint Glád nemzetségéből 
származott sok idő múlva Achtum, kit miután saját vezére Csanád elárult, szent István legyőzött, mely 
körülmény világosan tanúsítja azt, hogy a Bánságnak Glád maradékai alatt szent István királyig autonomi-
cus kormányzata volt, s csak ezen időben kebeleztetett be teljesen a haza nagy testébe. De hogy ezen idő
ponttól kezdve is a bánságban lakott, s annak népessége legnagyobb részét tevő román népnek nemzeti bei-
igazgatása volt: eléggé bizonyítja egy V. László magyar király által 1457. évben keresztelő János ünnepén 
Bécsben kiadott szabadéki okirat, melynek eredetije a gyula- máskép károly fej érvári káptalan levéltárában, 
egy hiteles átirata pedig a lugosi gr. n. e. templom levéltárában létezik, mely szerint nevezett magyar ki
rály, Lúgos, Szebes, Mehadia, Almás, Krassova, Berzava, Komjáth és Illadia kerületek összes román 
nemeseinek, kenézeinek, s többi román lakosainak, az előbbeni magyar királyok által az Alduna védelmé
vel járó szolgálattételeért engedett valamennyi szabadékait, kiváltságait s előjogait megerősíti, s azokat 
ujabbakkal megbővíti, és világosan meghatározván, azoknak az állomhozi viszonyát szabályozza, mely 
okiratot később Izabella, Zápolya János király özvegye is megerősített, s Lúgos városának irántai hűsé
géért, s lakosainak ügye védelmében tanúsított vitézségükért egy nemesi czímert engedményezett, valamint 
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azon szabadalmat Báthory Gábor s más erdélyi fejedelmek is helybenhagyták és megerősítették, s melyek
nek háborítlan élvezetében az érintett 8 kerületben lakozott román nép mindaddig meghagyatott, és oltal-
maztatott, mig a törökök a bánságból kiűzettek, — s ez sub praetextu et titulo juris armorum az osztrák 
kormány uralma alá jutott, a mely időszaktól kezdve , előbb katonai, később pedig kincstári igazgatás alá 
került; de még ezen időszakban is birt a román nép előbbi kiváltságai némi árnyékával; mert helységenkint 
saját kenézei és kerületenkint saját véréből származott oberknezek, s vidékenkint praefectek által igazgat
tatott , mely utóbbi körülményt, egy a lugosi gr. n. e. régibb, s már omladozásban található templom tor
nyán olvasható latin felirat is igazol, s csak miután a Bánság, Mária Terézia alatt 1779-ben Magyarország
hoz visszakapcsoltatott, szüntettek meg a bánsági román nép kiváltságai, a törvény azon rendelete által, 
hogy „Privilegia Walachorum tollantur." Ezen időtől kezdve a bánsági román kerületek nemzeti önkormány
zatának nyomai teljesen eltűntek, s megyei hatóságok álh'ttattak fel, melyek alatt egészen 1848. év végéig 
állottak a bánsági románok; melynek kezelésébe azonban, miután a régibb nemesi családok jobbára elpusz
tultak, vagy máshova vándoroltak, az 1848. év előtt uralkodott rendszernél fogva semmi befolyást sem gya
korolhattak. 

Mind ezekből tehát kitűnik azon állításnak alaptalansága, hogy a román nemzetiségi törekvése
ket csak a reactio idézte elő; mert ez nem egyéb, mint a felébredt nemzeti szellemnek törekvése: visszafog
lalni a tért melylyel bírt, s mély őt történetjogilag megilleti. 

En nem mondom azt, hogy reactio nem igyekezett és nem vett részt a nemzetiségi törekvések 
gyámolításában; de ezt én csak olyannak tekintem, mint a síktengerre szállott hajó vitorlájába ütköző ked
vező szelet, mely csak könynyíti az óhajtott révparthozi minélhamarábbi eljutást, (Zaj.) — s részemről ki
nyilatkoztatom , hogy nem hiszem azt, miszerint akadt volna az összes román nemzet kebeléből oly alá
való , ki tudva és készakarva aljasult volna le a reactio hitvány eszközéül, s azért, mert valaki nemzetiségi 
jogokat követel, azt a reactio bérenczének nem lehet megbélyegezni. 

De különben is, én nem tudom megfogni gyarló eszemmel, hogy mi oka és czélja volna valakinek 
a román vagy más nem magyar nemzetek közöl a reactíot segitni elő; hiszen azon gyönyörű 12 évi idő
szak, melyet oly megragadólag hallottam itt ecsetelni, s eg'ész meztelenségében feltüntetni, — a mellett hogy 
anyagi szempontból tekintve ezen országot, s annak lakosait, nemzetiség különbsége nélkül koldusbotra jut
tatta, vagy legalább juttatni akarta, — sokkal nagyobb sebeket okozott a nem magyar nemzetiségeken; mert 
a magyar legalább Magyarországban használta nyelvét, holott a román, szerb és szlovén nemzetek nyakára 
csupán csak a gleiche Beknechtigung, akarám mondani gleiehe Berechtigung alapján, a német nyelv tola
tott, s az általuk lakott vidékeken az alatt, hogy saját fiaik üldöztettek, idegen cseh, morva, polák, kutseber 
és Isten tudja miféle hivatalnokok sáskaserege gazdálkodott', piszkolva, gúnyolva és zsarnokilag üldözve és 
nyomva mindenkit, ki a nemzetiségek pártolója, vagy éppen elősegitője lenni merészkedett, s az uj eivilisato-
rok vasakarata előtt földig meghajolni nem akart. (Helyes!) 

Az 1848-ki eseményekről, melyek mindnyájunk előtt ismeretesek, s a nemzetiségeknek egymás 
közötti véres fellépéséről, s annak okairól szólani nem akarok; mert nem akarom a hegedő sebet feltépni, 
kerülni akarván a kölcsönös recriminatiokat, mire nézve elég legyen kimondanom, hogy Iliacos intra muros 
peccatum est, et extra (Zaj. Elnök : Tisztelt ház! a tárgy fölötte fontos, azért ismételve kérem a képviselő 
urakat, méltóztassanak szólót csendben meghallgatni). 

Mélyen érzi és fájlalja a történteket mindenki, nemzetiség különbsége nélkül, s én megvallom, hogy 
hazafiúi örömmel tapasztaltam az egész vita folyama alatt azon készséget, eszélyességet és méltányosságot, me
lyet a nemzetiségek megnyugtatása és kibékítésére nézve e háznak majdnem minden tagja tanúsított, s remé
lem, hogy ha Isten is ugy akarja mint magunk, ezen kényes természetű, mindnyájunkra nézve legnagyobb 
horderejű ügyet az igazság*, méltányosság és nemzetiségi jogegyenlőség alapján közös akarattal s egyetér
téssel elintézendjük. (Helyes!) 

Az idő és alkalom itt van, ragadja és használja fel azt a tisztelt képviselőház, és akkor nincs erő, 
mely felettünk győzedelmeskedhetnék. 

Ezek után eíttérek a felirati javaslat alaki részére. 
En uraim a feliratot pártolom, s mivel többen vannak közöttünk, kik azon, hogy én, ki az 1848-i 

1849-i országgyűlésen mind végig jelen voltam, s ki politikai elveimet illetőleg 1848. és 1849-ben radical elvű 
voltam, vagyok, és leszek mindég, (Éljen!) mind e mellett a feliratot pártolom, megütköznek, röviden elő
adom azon okot, mely engem erre bír. (Minden oldalról: halljuk!) 

Ha e teremben, vagy bár hol másutt, jelenleg csak az 1848- és 1849-i országgyűlésen mind végig 
jelen volt képviselők ülnének, s ezeket, mint az V-ik Ferdinánd magyar király által törvényesen egybehí
vott, és törvényesen soha fel nem oszlatott országgyűlésnek tagjait, Palóczy László korelnök hívta volna egy
be, az időközben megakasztott országgyűlési tanácskozások folytatása végett: akkor uraim magam is azt vél
ném, hogy már csupán következetességből is határozat által kellene az ország akaratát kinyilatkoztatni, habár 
én a politikában a merő következetességet nem mindig találom is czélravezetőnek, s e tekintetben a hazai 
történet is több eltérési esetet jegyzett fel, a többi között az 1707. évben Ónodon tartott országgyűlésen is 
hozatott oly határozat, minő 1849. évi április 14-kén Debreczenben, a azért mégis ugyanazon országgyűlés-
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nek tagjai 1711. évben Szathmáron Pálfy tábornokkal I.-ső Jósef császár meghatalmazottjával Károlyi Sán
dor közreműködése mellett alkudozásba bocsátkoztak s megkötötték a békét, mi által nem a haza átkát, ha
nem áldását érdemelték ki 

Miután azonban ezen képviselőház nem az 1848-i s 1849-i képviselőház tagjaiból áll kizárólag, 
sőt ennek, itt jelen levő tagjai is, mint például magam is, nem 1848-ik évben történt megválasztásom folytán, 
hanem egy ujabb, a Ferencz Jósef ausztriai császár mint magyar király alkotmányos királyivá leendő meg-
koronáztatása és egyéb teendők végett f. évi april 2-ra egybehívott országgyűlésre szükségelt képviselői vá
lasztás, s illetőleg ujabb mandátum következtében ülök s velem együtt mind a régibb képviselőházi, mind a 
jelenleg először megjelent ujabb tagok ülnek, sigy mi, az 184%-i országgyűlés tagjai, az előbbeni tért lábaink 
alul magunk engedtük kisiklani (Egy felöl zaj, más felöl: Halljuk!) igen természetesnek találom, hogy azt, 
ki a jelen országgyűlést egybehívta, ignorálnunk se az illem, se az eszély nem engedi, s ennek következtében 
az ország sérelmeit csak felirat utján fejezhetjük ki legczélszerűbben. (Zaj.) 

S ezen feliratot én, nem V. Ferdinándhoz, mint azt Zsarnay Imre s Kubinyi Ferencz képviselő 
társaim indítványozák, — hanem egyenesen ahhoz, kinek meghívása következtében vagyunk itt, kinek be
leegyezése nélkül itt nem tanácskozhatnánk s ki nem csak a tettleges hatalom élén áll, de az egész világ 
kormányai által mint az ausztriai birodalomnak, melynek legtekintélyesebb részét Magyarország teszi — 
uralkodója elismerve van, kívánom intéztetni. (Zaj.) V. Ferdinándhoz nem akarom azért, mert ha igaz is az, 
hogy az 1848-ki törvényeket ő adta és szentesítette meg, de más részről az is igaz, hogy ugyan csak 0 Fel
sége volt az, ki 1848-i september hóban az osztrák Doblhoff Wessenberg féle minisztérium által szerkesztett 
memorandumban, az 1848-i törvények lelkét, a pénz — hadügyi, külügyi s kereskedelmi tárczákat vissza-
követelé, s mivel az akkori országgyűlés ezt nem tette, ezt feloszlatta; az országgyűlés azonban ezen felosz-
latási rendeletet törvénytelennek nyilatkoztatta ki, s tovább is együtt maradt, inig a harczi események kedve
zőtlen fordulata, a világosi katastrofa után a térről le nem szorította. 

Ugyanezért habár én Ferdinánd 0 Felsége köztudomássá vált jósága előtt egész hódolattal meg
hajlok is, de miután lemondott s nyugodalomba lépett, lelépését a formák megsértéseérti óvásnak a Ferencz 
József császár 0 Felségéhez intézendő feliratban leendő kifejezése mellett egyszerűen tudomásul venni aka
rom ; mert azt tartom, mit egy példabeszéd: hogy nincs háládatlanabb feladat, mint oly kocsi után futkosni, 
a mely az utána futót megvárni nem akarja. 

Végre Tisza Kálmán képviselő urnák azon állítására, hogy az országgyűlésnek kétségtelen joga 
van, a mikor szükségesnek véli, magától is öszejönni, azt jegyzem meg, miszerint az indítványozó Deák 
Ferencz úr már az indítvány kíséretében előadott beszédében kifejtette, s példával bizonyította be, hogy 1790-
dik évben az országos küldöttség- bele akarta ugyan tétetni a diploma inauguraléba azt is, miként az ország
gyűlés minden 3-ik évben Pesten összejöjjön, még akkor is, ha egybe nem hivatnék; de azt az ország karai 
és rendéi el nem fogadták, mert az országgyűlés egybehivási jogát fejedelmi jognak nyilatkoztatták ki. 

Ezen okoknál fogva pártolom Deák Ferencznek indítványozott felirati javaslatát alakjára nézve 
feltétlenül, mi pedig annak anyagi részét illeti, fenntartom magamnak a jogot, annak egyes — megelégedé
semet nem bíró pontjaira, a pontonkénti tárgyalás alkalmával észrevételeimet előadhatni. (Helyes! Fölkiáltá
sok : szavazzunk!) 

Ignjatovich Jakab: Örvendetes jelenség az tisztelt ház, midőn egy évtized alatt elnémított alkot
mányos erők az ország jogainak védelmében oly bámulatosan összpontosulnak. Ez reánk nézve roppant 
nyereség ? mert ez által jóakaróink előtt ügyünk fontossága növekszik, elleneink pedig a czélba vett me
rénylettől visszaborzadnak. Ez országos jogvédelem nyilatkozatában egyedül a formakérdés fölött ágazván 
el a vélemények, erre nézve bátor vagyok nézeteimet a t. ház elébe terjeszteni. 

Elismerem a felírási indítvány nagy becsét, a mennyiben az országunk államjogát és követelmé
nyeit a hatalom ellenében, tisztán, becsületesen s kimerítve adja elő; de abban nem értek egyet, hogy e 
jogvédelem a tényleges hatalom legfelsőbb képviselőjéhez felirásilag intéztessék. 

Magyarországban, mint tudva van, a souverainitás országos alaptörvényeink értelmében király 
és ország közt meg van osztva. Király nálunk az, a ki Sz. István koronájával megkoronáztatott s a hazai 
alkotmánynak lekötve hódol. 

A felírás csupán alkotmányos királyhoz intézhető, és nem más valakihez, ki alkotmányos király 
attribútumaival nem bír. 

Jelenleg nincs még koronázott alkotmányos királyunk; de még oly tényleges hatalom sem léte
zik , mely alkotmányos attribútumokkal bírna. 

Hogy nincs még alkotmányos királyunk, elismeri maga Ferencz József császár ő Felsége , mert 
megkoronáztatni kívánja magát azért, hogy törvényes király lehessen, (Igaz!) hogy nem létezik tényleges 
alkotmányos hatalom, kitetszik abból, hogy ez interregnumban nem kormányoztatik kikötött alkotmányos 
alaptörvények szerint az ország. 

E helyzetben kinek írna fel az országgyűlés? Tényleges hatalomnak? hiszen az még nem törvé
nyes király. Es ha mégis felírna, mi lenne annak jogi következménye? Az, hogy a souverainitás, t. i. az 
országgyűlés meghajolna a nem souverainitás előtt. T. ház! ha az országgyűlés az ország jogait felírásban 
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követeli vissza, ezen visszakövetelés mégis panaszkodva történik, jaj pedig annak a status jognak, mely 
panaszszal eszközlendő ki. Jelen kérdésben mi, és a tényleges hatalom peres felek vagyunk, ós ezen felek 
közös birája Magyarország alaptörvénye. 

De ha ezen alaptörvény a bíró, akkor nem lehet az a tényleges hatalom, mely csak fél irányunk
ban , s igy jogilag nem is folyamodhatunk hozzá. Mi felperesek vagyunk, a tényleges hatalom pedig al
peres ; köztünk pedig az alaptörvény mint bíró határozzon. A felírási eszmének gyönge oldala gyakorlatban 
még jobban feltűnik. A felírás elfogadása által a jelen tényleges hatalom mint auctoritás ismertetnék el az 
országgyűlés irányában, már pedig országgyűlés maga mellett csak törvényes, alkotmányos hatalmat ismer
het el auctoritásnak. 

A felírás elfogadása által tényleges hatalomnak tulajdoníttatik valami adhatási, vagy nem adhatási 
jog arra nézve, mire az, egyszerű kötelességgel van lekötve. Tegyük, hogy a tényleges hatalom felirásra 
nemmel fog felelni. Erre a ház kétségkívül akkép nyilatkoznék, hogy el van határozva a törvényes térből 
mitsem engedni, a mi aztán nem egyéb' határozatnál. De a jog és következményei közt logieai összefüg
gésnek kell lenni, s ha a határozatnak meg van a jogi alapja a felírás megveretése után, van annak jog
alapja felírás előtt és nélkül is. Ha a felírás megveretnék, e megveretés után az országnak nyilatkoznia kel
lene jogai sértése ellen, mert e sértés hallgatással nem mellőzhető; már pedig e nyilatkozat nem lehetne 
többé panaszfelirás, hanem a nemzetnek rendíthetlen elhatározása az ország jogainak védelme mellett. 

Itt azonban nem látok logikai összefüggést előzmény és következmény közt, s igy a felírást az al
kotmány szempontjából jogi lehetlenségnek tartom. 

Történt hivatkozás ususra, t. i. hogy hazánkban a meg nem koronázott tehát még nem törvényes 
királyokhoz is intéztetett felírás. De az idézett példák helyzete a mostani helyzet természetétől egészen eltér. 
Igaz ugyan, hogy intéztettek felírások a magyar korona törvényes örököseihez, de ezek oly koronaörökö
sök voltak, a kik az ország irányában törvényes tért foglaltak el, a kik megkoronáztatásuk előtt az alkot
mány sértetlen fönntartását stipulálták, és országos törvények szerint kormányoztak. 

Ily helyzetben az országgyűlés, ha ugy tetszett neki, intézhetett felírást, mert nem intézte azt oly 
hatalomnak, mely az ország törvényeit el nem ismerte; hanem intézte azt oly tényleges hatalomhoz, mely 
már is országos törvények értelmében kormányozott; egyszóval, az országgyűlés a felírással alkotmányos 
hatalommal jött érintkezésbe, s az aztán méltóságának nem praejudicált; ámbátor joga volt fel nem írni , 
hanem egyszerűen törvényre hivatkozva határozni. 

Az említett usus tehát nem kötelesség. 
Jelenleg oly tényleges hatalommal állunk szemközt, mely alkotmányunkat sarkából kiforgatta, 

mely múltjában vérfoltos s mely jeleideg is alkotmányunk mellőzésével kormányoz. Kérdem, lehet-e alkot
mányos országgyűlésnek felirni egy alkotmánytalan hatalomnak? Nem! ez incompatibilitas. Uraim! ismé
telve mondom, én a feliratot alkotmányos lehetlenségnek tartom. (Helyes!) 

Eddig, a mi a kérdés jogi oldalát illeti. Most átmegyek a czélszerüség kérdésére. 
Elmondatott e házban, hogy a felírás czélszerübb a határozatnál. Igaz, a felírás simább, de si-

kamlósabb is. A felírás a tényleges hatalomhoz directe szól, és pedig udvarias hangon, bizalomteljesen. 
De ott, a hol a jog nagyszerűsége mérlegbe j ő , van-e némi súlya az udvariasságnak ? határoz-e ez ? Ellen
ben ha csupán határozunk, ha a törvényre, s a jog örök igazságára hivatkozunk, sértünk-e valakit ? 

Ferencz József császár O Felsége,.nem adta ugyan vissza alkotmányunkat, nem uralkodik alkot
mányunk értelmében, de még is az octoberi manifestumában kinyilatkoztatta, hogy alkotmányos császár, s 
igy még is meg van alkotmányos jelleme, habár az reánk nézve idegen is. Ha még most nem is alkotmá
nyos királyunk, de legalább osztrák alkotmányos császár 0 Felsége. Ha Ferencz József császár O Felsége 
csakugyan alkotmányos érzelmű, mit tagadni nem akarok, akkor nem veheti rósz néven azt 0 Felsége, ha 
mi még formalitás tekintetében is alkotmányossághoz ragaszkodunk. Hiszen, ha mi az alkotmányos formák
hoz oly erősen ragaszkodunk, és panaszkodni nem akarunk a tényleges nem alkotmányos hatalom előtt, az 
maga a császár Ő Felsége érdekeire igen jó hatással van, mert oly keményen védvén meg még az alkotmá
nyos formalitást is, — ha a király visszaadná már egyszer az alkotmányt, s megkoronáztatnék épen ezen 
alkotmányos szigorunk által; kötelességi érzetünknél fogva még keményebben megvédenők mindenki ellen 
azon törvényes királyt, — ki alkotmányunknak egyik főlényege. A határozat nem pietás hiánya a király 
személye irányában, hanem eszköz azon pietás helyreállítására. 

Tisztelt ház! Tudva van, hogy az angol nemzet pietással viseltetik a maga királya irányában. 
De ha Viktória királynő Ő Felsége parancsára a parlament önállósága eltöröltetnék, ha a sajtószabadság 
elvétetnék, ha az adó tetszés szerinti mennyiségre felcsigázva katonai erő által hajtatnék be , ha Anglia sza
bad fia katonák által elfogatva, letartóztatva, rendkívüli törvények alá vettetnék, — ha a parlament az
után alkalmilag összejönne, kérdem, felirna-e az? Azt vélem, nem; határozna, és pedig ugy határozna, 
hogy Victoria királynő Ő Felségének Nagybrittannia ködös partjait örökre el kellene hagyma 

A hol alkotmány létezik, ott az uralkodó és a nemzet közt, mint mondám, itélő bíró az országos 
alaptörvény. A király, ha alaptörvény szerint uralkodik, nem tartozik a nemzetnek hízelegni, s azt hiu 
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ígéretekkel altatni; de a törvényhez ragaszkodó nemzet is csak tisztelni tartozván királyát; nem tartozik 
hízelegni és álérzelmeket színlelni; sőt fejét lehajtani akkor, midőn jogai csorbitatnak. 

A határozat, bármily udvariatlannak tetszik is az, mégis a legitimitás biztos kunyhója, menhelye, 
melyben a király, népével együtt a zivatar előtt magát megóvhatja. 

De midőn oly jogosnak, oly üdvösnek tartom a határozatot az alkotmányos király és nemzet érde
kében, hogy mellőzhetném azt, hogy átkaroljam a felírást szemközt a nem alkotmányos hatalommal; hogy 
udvarias legyek akkor, mikor az koporsót készit a magyar alkotmánynak? 

Mit tett a tényleges hatalom tizenegy év leforgása alatt, az már mások által elmondatott és élesen 
jellemeztetett; de vessünk egy pillanatot arra, mit tesz az jelenleg irányomkban. 

Midőn a tényleges hatalom absolut rendszerével nem tudott tovább is kormányozni, kibocsáttatott 
az octoberi diploma. A hatalom átlátta, hogy mégis jobb némi legitimitáson mozogni, mint légben függni, 
s azért fölemelte a földről a büszkén letapodott pragmatica sanctiót, hogy ezen régi hü barátja az örvény
ből kisegitse. A hatalom elégségesnek találta a pragmatica sanctióból csak azt kizsákmányolni, mi reá néz
ve üdvösnek látszott; de a mi a másik szerződött félre jogos és üdvös, mellőzte. A hatalom e függő állásá
ból a királyi székre ereszkedett le, de a maga mellett székelő szent koronát, melyen a király és a nemzet joga 
fel van í rva, gyászfátyollal fedte be. A hatalom hivatkozott a pragmatica sanctióra, s mégis azt megnyir
bálva és octroyálva akarja visszaállítani. Nekünk ily pragmatica sanctió nem kell. (Helyes!) 

Hogy a pragmatica sanctiónak e csomdtása valami surrogatummal pótoltassék, s ezáltal maga a 
csonkítás igazoltassék, az mondatott k i , hogy a pragmatica sanctió módosíttatni fog különböző nemzetisé
gek szelleméhez s szükségleteikhez képest; s a hatalom ez értelemben megragadta a gyeplőt, s annak mó
dosítási realisalásálioz fog. De ha a pragmatica sanctiónak módosíttatnia kell, akkor a másik szerződő félnek 
ott kell lennie. Ha a nemzetiségeket boldogítani, és e végre a pragmatica sanctiónak módosíttatnia kell, 
az csak nálunk országgyűlésen a királylyal együtt eszközlendő. Ez a mi házi ügyünk. Tisztelt ház! En az 
octoberi diplomát nem tartom erősebbnek és jobbnak, mint bármely osztrák pátenst, mely ingadozó és al
kotmányellenes. 

Ebből azt látjuk, hogy a hatalom ugyanazon pillanatban, midőn absolutismusából kiábrándulni 
kezdett, és kissé lélekzetet vett, megint tévútra indult, s azon most is halad. Mikor az octoberi diploma 
világra jött, habár annak jogosságát el nem ismertük, mégis az némi reményt adott, hogy nyomán a régi 
jogos alapra visszatérünk. Azon körülmény t. i. reményt öntött belénk, hogy Ferencz József császár O 
Felsége a pragmatica sanctiót elvben elismerve, azt királyi lételének föltételéül elfogadta, s hogy egyszer a 
legitim tért elvben elfogadva, a király és ország kölcsönös egyetértésével az elv következményei is erőre 
kapnak. Mi azt hittük, hogy 0 Felsége nem fog többé hallgatni német tanácsosaira, a kik Ausztriából egy 
állammonstrumot akarnak csinálni. De csalódtunk. Reményeink közepette becsapott mint a mennykő a fe
bruári pátens. Uraim, ismerik azon pátenst. Egy osztrák egyacg mellett rajongó, félig német és félig nem 
német amphibiacus párt rábírta 0 Felségét, hogy birodalmi tanácsot szerveztessen, oly tanácsot, mely hete
rogén érdekek chaoticus conglomerátióját képviselné, s a leglényegesebb alkotmányos jogok kezelését át
venné. Ebben a Reichstagban magyarok is ülnének, hogy miután az absolutismus Magyarországot mege
mészteni nem tudta, az maga magát eméssze föl. 

A tizenegy évi absolutismus már maga elég bajt okozott az országnak, de mégis nagyobb baj kö
vetkeznék be , ha az a magyarok berekrutálásával eonsolidáltatnék. Hallottam több kitűnő szónoktól, hogy 
ha a Reichsrathba mennénk, Magyarország osztrák provincziává válnék. Ez mind kevés, a Reichstag na
gyobb veszélyt hoz. A Schmerling féle rendszer veszélyesebb a Bach rendszernél. 

Bach absolut kormánya alatt a lenyűgözött ország erőszakkal osztrák provincziának mondatott ki; 
az ország ezt el nem ismerte, s élnem ismerését passivitásba burkolta, várván, hadd jőjőn a kikelet, hogy 
az alkotmány ismét felviruljon. Itt az ország remény és türelemmel védte alkotmányát. Másképen áll az , 
Schmerling és a Reichstaggal szemben. A Reichstag elvevén tőlünk alkotmányunk leglényegesebb részét, 
mely föltétele függetlenségünknek, országunk provincia sem lenne, hanem az egyszerűen osztrák biroda
lomba olvadna föl. A Reichstag jelen oetroyált attribútumai olyanok, melyek egyöntetű osztrák birodalom 
nélkül nem létezhetnek, és bennünket oda hivatván, azt akarják, hogy, mit ők kivinni képesek nem vol
tak, mi azt kivigyük, t. i. hogy Magyarország öngyilkos legyen. Bach absolut módon akart centrálisaim 
Schmerling pedig alkotmányos formában. 

Bach rendszere erőszakon alapult, az erőszak nálunk előidézte a nemzeti reactiót, a fenntartási 
ösztönt. A hol pedig tiz milliónyi nép ösztöne egyesült, ez ösztönben megkellett töretnie a maroknyi absolu-
tisticus anyagnak. Bach rendszere a kormány orgánumai által a népre hatott, de a Reichstagban nemzet 
nemzettel érintkezik, és gyakori érintkezés által többet árt, mint a Bach rendszer. A Reichstag szemfödele 
lenne a magyar alkotmánynak. Ez roszabb mint provinciává válni. 

S most ismét kérdem , lehet e fölírni a hatalomnak, mely ily nemzetölő lépéseket tesz ? —-
Azt gondolhatná valaki, hogy a hatalom átlátva az elkövetett jogsértéseket, tetteit jóvá tenni fog

ja. De arra nézve legkisebb szándékot sem mutat. A tények ellenkezőt bizonyítnak. Akkor, midőn itt ta
nácskozunk, midőn Bécsben jól ismerik alkotmányos érzékenységünket, megint oly parancsot bocsátanak 

Eépv. hái napi. I. k. 96 



382 , XXXIV. ülés 1861. június l-jén. 

ki , mely a Magyarországban lakó cs. k. hivatalnokokat bűnügyekben országmik törvényei alul fölmenti 
és azokat katonai törvényszékhez utasítja. 

Ez a Május 17-diki parancs. Tehát Magyarországban lakó s magyar polgárjogot élvező hivatal
nokok nem fognak törvényeink által bűntényük miatt megbüntettetni. Ez reaetió egy uj neme. Ez azért 
jött létre, hogy a cs. k. hivatalnokok, ha az ország ellen működnek, meg ne bűntettethessenek. — 

Tehát még most is ölelkezni fogunk ellenségeinkkel s nem fogunk a törvényre hivatkozva határozni? 
Vannak kik ugy vélekednek,, hogy bármily legyen a kérdés jogi állása, mégis jobb felírni, mert 

félnek, hogy föloszlattatunk, s mitsem téve haza megyünk, s hogy a felírás a föl nem oszlatásra nézve 
több garantiát nyújt! 

En e véleményt nem osztom. 
Midőn az absolutismus agonisatiói közt a mai politikai helyzet létrejött, az nem annak következ

tében történt, hogy az absolut kormány helyzetének igazságtalanságát átlátva s múltját megbánva, az al
kotmány visszaadását kilátásba tette volna. Az nem lehet ugy; az absolutismus sem nem igazságos, sem 
nem bűnbánó. Az engedékenységnek okát más valamiben kell keresni. Ez engedékenység kényszerűség 
szüleménye. És hogy e kényszerűséget kifejthessem, a tisztelt ház figyelmét kérem föl. (Halljuk!) 

Az ausztriai monarchia 1848-ig régi szigorú legitimitáson alapult. Ezen legitimitás a pragmatica 
sanctió. Ezen legitim alap legerősebb fegyvere volt minden forradalom ellen. 1790-ben a nemzet és a király 
e legitimitás következtében ment maradt a forradalomtól. 1809-ben I. Napóleon szuronyos tekintélye nem 
bírt keresztülhatni e legitimitáson. Ausztriának legnagyobb diplomatája Metternich herczeg, bármily nagy 
ellensége volt is az ország önállóságának, még sem merte azt nyíltan megtámadni, és pedig nem merte meg
támadni csupán azért, hogy a legitimitást, — mi Ausztriának alapja —, meg ne sértse. 

Lassú mérget készitett Metternich Magyarország számára. Az osztrák Zoll-liniát fegyverül hasz
nálta országunk terményei ellenében, hogy anyagilag ne haladhassunk; behozta az adminisztrationalis rend
szert , hogy a színlett korona jogvédelmének ürügye alatt közigazgatásunkat demoralizálja: de Metternich 
soha sem mondta ki , hogy Magyarországnak nincsen statusjoga. Es mindez engedékenység azért gyakorol
tatott csak, hogy Ausztria Európa előtt a legitimitás nimbusát fönntartsa. 1848-ban bekövetkezett a forra
dalom. Magyarország legitimitása mellett küzdve, egy év alatt legyőzte Ausztriát, és a bomladozó Ausztria 
a legitimitást lábaival taposva ellöké a sz. koronát, a muszka császár kezéből vazallképen vette át a polgár
vérrel áztatott országot. A legitimitás ledöntetvén, a hatalomnak szuronyokra kellett támaszkodnia. Es mit 
tettek az alatt az osztrák államférfiak ? Organizáltak. Es pedig organizáltak ugy, hogy a nemzettel elfelej
tessék az alkotmányt, hogy a haza nagylelkű fiait vagy kiirtsák, vagy földönfutóvá tegyék, hogy hazafiu-
ságunkat megvesztegessék, legfőbb osztályainkat megszegényitsék, hogy az elrémített országot agyonger-
manizálják, végre, hogy a classicai cultus megsemmisítésével lelkünknek nemes tüzét eloltsák. 

De az ily helyzetet csak, de csak szuronyok tarthatták fenn; de ha a szuronyok erejüket vesztik, 
vesznie kell a hatalomnak, mely azokra van fektetve. És csakugyan a magentai és solferinoi csaták meg-
tompitották e szuronyokat és megtompult a hatalom is. S ekkor a hatalom a nagy veszélyben ismét a legi
timitáshoz folyamodott. Ezen előzmények után engedte meg a hatalom az országgyűlést. 

Most visszatérek az országgyűlés feloszlatására. Az országnak szüksége van országgyűlés folyta
tására , hogy ügyeit elrendezhesse. De nem kevésbbé van a hatalommnak is arra szüksége, s tán inkább 
mint nekünk. Addig míg a hatalomnak arra szüksége van, fenn fogja azt tartani, és pedig akár felírunk, 
akár határozunk. Ha határozunk, és a hatalom szükségben van, majd fog felelni az a határozatra is és fel 
nem oszlat; ha nincs szüksége, felírásra is feloszlatással fog felelni. Csak akkor lehetne sikere a felírásnak, 
hogy ha a felírás lényegben el térne a határozattól, de miután az nem difFerál a határozat lényegétől, 
egy kis udvariasság miatt engedni nem fog. Addig, míg a Schmerling-mimszterium és a Reichstag fennáll, 
addig míg a hatalom idegen befolyás alatt ellenünk működik, addig az csak a kényszerűségnek fog hajolni, 
de nem kötelességének. 

Ausztriának egy idő óta az a maximája, hogy nagyhatalmi állásának hitelét külföldön fönntartsa, 
hogy a hegemónia terét Németországban el ne veszítse, hogy a középponti kormány status-egység értelmé
ben uralkodjék, s annak alárendelve legyen többi statusainak érdeke. 

Ha az európai kabinettek előtt a reactio tért nyer, akkor Ausztria örül s mindjárt visszavonja 
népeinek adott szavát, s ígéreteiből bűnt csinál. Míg ily természetellenes politikát követ Ausztria, szavai
ban bizni nem lehet ; de igen is bizni a kényszerűség következményeiben. 

De már tegyük fel, hogy Ausztria minden status költségéből kivetkezve, az országgyűlést fel
oszlatja. Mi lenne a következménye ? ostromzár és absolut kormány ? De hogy ekkép tengődhessék, szük
sége van nagy seregre és sok pénzre. — T. ház! ha itten Ausztriának gyönge oldalára ujjal mutatok, ezt 
nem azért teszem, hogy elleneinek táplálékot nyújtsak jövendő megbuktatására, hanem csupán azért, 
hogy tudja meg a hatalom, hogy mi is tudjuk az ő állását. Ha mi fegyvertelenek, gyöngék vagyunk, a 
hatalom még gyöngébb, melynek fegyvere nem a nemzetek érdekeit, hanem az önkényt védi! 

Ha a hatalom az országgyűlés feloszlatása után erőszakhoz nyúl, azzal helyzetét mind kívül, 
mind belül rosszabbítja, és pedig mind politikai, mind financzialis tekintetben. Ausztria 1848 előtt tekin-
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télylyel bírt az európai diplomatia előtt azért, mert a legitimitáshoz ragaszkodott. Mint stabilismus védője, 
nagy politikai hitellel bírt conservativ államok előtt. De Bach rendszere által a legitimitást ledöntve, s azt 
most is más alakban folytatva, Ausztria forradalmi térre lépett. Maga a muszka sem tartja többé az osz
trák hatalmat másnak, mint forradalminak. Tehát az európai conservativ statusok előtt nem bír politikai 
hitellel azért, mert forradalmi; forradalmi statusok előtt pedig azért hitelvesztett, mert az osztrák forrada
lom nem czéloz népek szabadságára, hanem az absolutismus fenntartására. E rósz még azzal van tetézve, 
hogy Ausztria kétszínű politikát képvisel, mert külföldön legitimitást színlel, itthon pedig az ellen működik. 
Mint néhai legitim status, külföldön a Bourbonok érdekében védi a szuronyhegyével irt ujabbkori szerződé
seket , és itthon — saját szerződéseit, melyeken létele alapszik, lábbal tapodja. Rejlik-e ily ellentétben 
valami morális erő ? 

Már most Ausztria kezdjen megint ugy uralkodni, mint uralkodott a lefolyt 11 év alatt. Roppant 
seregre van szüksége, mind Venecziában, mind Magyarországban. Magyarország ugyan békésen viselendi 
magát, de mind a mellett biztonság tekintetéből nagy figyelő sereget kellene itten tartania; a mi hasonló 
háborúhoz. Ez szolgálna Garibaldinak (Éljen! Éljen!) hasznos diversioul. Ha most ily helyzetben Garibal
di és Cialdini megtámadná a híres négyszöget s tán Dalmatia partjait is, hol van az osztrákoknak tartalék
seregük , hol van az erre szükségelt pénz ? milyen mostan és milyen lesz akkor az osztrák financzia ? Vagy 
tán az erőszakosan behajtott adóval segít magán ? hisz! az csak az éhenhalás ellen való. Vagy a nemzeti 
kölcsönnel vágja ki magát? Hol van az egyöntetű Ausztriáért lángoló népsympathia? hogy azt előteremtse? 
avvagy erőszakos kölcsönt parancsol ránk ? ide megint sereg szükséges, hogy attól a mi megmaradt, meg
fosztassunk. 

Ismeretes dolog, hogy az európai államok közt külföldön legkevesebb pénzhitele van Ausztriának 
és a török birodalomnak. Ez utóbbinak még is több hitele van, mint Ausztriának, (Derültség) mert a tö
rök birodalom nem levén alkotmányos status, a szultán kénye szerint a bányákat, s földeket, idegeneknek 
zálogba adhatja; Ausztriában pedig- ez nem igen járja meg, mert az országos törvények az ellen tiltakoznak 
s ha ennek daczára ebben kísérletek tétetnek, sikerük nem nagy. 

Több év előtt több hitellel bírt Ausztria mint jelenleg, s mire mehetett akkor is ? Egynehány év 
előtt, egy osztrák fináncz hivatalnok, Brentano, Londonba küldetett, hogy ott az osztrák kormány részére 
valami kölcsönt eszközöljön. Ha jól emlékszem a Baring háztól nagy kínnal húsz milliót kapott, s már is ezt 
az osztrákok roppant szerencsés negotiatiónak tekintették. Brentano később báró lett. Most már ennyit sem 
kapnának. A kis Hessennek több hitele van külföldön mint a nagy Ausztriának. Még egy financzialis trá-
gicomicumot kell Ausztriára nézve megemlítenem. Az osztrák lapok a híres Garibaldit (éljenzés) tengeri 
rablónak keresztelték. Garibaldi utolsó hadjáratai közepette száz millió franknyi kölcsönnel kináltatott meg. 
Ausztriának ennyit a föld kerekségén senki sem kölcsönözne. Tehát a nagy Ausztriának, mely évenkint kö
rülbelül 300 milliónyi adót préselt k i , nincs annyi hitele, mint egy tengeri rablónak. (Derültség) 

És. mily hitele van az osztrák pénznek külföldön ? Gúnyt űznek belőle. Kinek osztrák papírpénze 
van* ltülföldön, törekszik mentül előbb túladni rajta, nehogy azt gondolják, hogy ő is osztrák. Szégyenli 
magát az osztrák czímtöl. 

Ily helyzetben, ha a hatalom visszaható szerepet venne fel, mily fátum segítene rajta ? Mi jól 
tudjuk, hogy Ausztriának roppant adósságai vannak, hogy maholnap az adóssági kamat fölülhaladja az ösz-
szes jövedelmet. Mi azt is tudjuk, hogy hazánk Európa börzéin meglehetős szerepet játszik. Az osztrákok 
hitelezői ránk függesztik szemeiket — reményteljesen. Mi vagyunk megváltóik — in spe. Ha a hatalom 
engedékeny, az osztrák papírok értéke felszökik; ha fenyegető, lenyomatit Ha a hatalom az országgyű
lést feloszlatja, az agió lesz 200, és Ausztria fináncziája bankrótt lesz, és ezen bankróttság roppantságát 
tekintve egyetlen lesz a világtörténelemben. De ezen financzialis bankróttság egyszersmind morális bank
róttság is lesz, mely még roszabb következményeket vonand maga után. 

Mondhatná valaki, hogy mégis találkozni fognak oly hatalmasságok, melyek Ausztriát e csapás
tól megóvják. Nem hiszem. — Anglia az osztrák birodalom bukását fait accomplinek tekintené. Annyi pénzt 
nem ad senki Ausztriának, a mennyire szüksége van. Tán a muszka ? Hisz ő maga is kölcsönöz és pedig 
ott, hol Ausztria kölcsönözött a Baring-háztól. És ha volna, sem adna a hálátlan kormánynak. — Vagy tán 
Németország segitend rajta? Az alig várja, hogy az „Einheitliches Őstreich? gyengüljön. Vagy Bajor -
ország segít rajta? Az igen kicsiny, legfölebb egy pár ezer akó sört küldhetné az osztrákoknak. (Derültség) 
Vagy tán megint interveniálna a muszka ? Nincs kilátás, mert az osztrák őt angolokkal szövetkezve, a 
keleti krisisben akadályoztatja. Csak egy esetlégben segítene rajta a muszka interventió, t. i. ha Ausztria 
veszedelme folytán Lengyelország Magyarországból fenyegettetnék. Ekkor felejtené a muszka a hálátlansá
got , mert proximus ardet Ucalegon s akkor lenni vagy nem, harczot vívnia kellene. 1849-ben is, nem az
ért segítette a muszka az osztrákot, mert a szent frigy arra kötelezte őt, se nem azért, mert sympatisált az 
osztrákokkal, hanem azért, mert a muszka is veszélyben forgott. 

By hitelvesztett helyzetben senkihez sem fordulhat a hatalom. Ez tehát a hatalom állása, ha fel-
öszlattatunk. 

Ezt figyelembe véve, hihető e, hogy a hatalom elhagyja azon legitim tért. mely neki a határozat-
9 6 * 
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ban is koronát biztosít ? De bármit tegyen a hatalom, nekünk ez alkalommal határozatikig kellene nyilat
koznunk, és pedig: hogy az alkotmány fölött alkudozni nem fogunk, hanem hogy az alkotmánynak mint 
föllebbezhetlen ítéletnek maradnia kell. 

A becses felírási indítvány azt kívánja, hogy a képviselő ház törvényes kiegészítése végett a par-
tiumok is a tényleges hatalom által meghivassanak. 

Magam is azt óhajtom, de megjegyzem, hogy ezt czélszerübbnek látom határozatikig, mint felírás
sal eszközöltetni és pedig mind a horvát, mind a nemzetiségi kérdés szempontjából. 

Tisztelem az 1848-H törvényt. Ezen törvény alkotmányunk jogi folytatása, és azon tér, melyet 
elvesztenünk nem lehet. De ezen térfoglalás leginkább a hatalom irányában szükséges, hogy az által jo
gainkba visszahelyeztessünk. Azonban az 1848-ki törvényben van egy hézag. A szerbeknek és horvátoknak 
nem az nem tetszik a mi bennök foglaltatik, hanem az nem tetszik, hogy nincs benne az, a minek ott kel
lene lennie. E kényes kérdés érintésénél egy kis türelmet kérek. (Halljuk!) Az emiitett törvények a polgári 
szabadság legszebb föltételeit foglalják magukban, de nincsenek ottan elismert nemzetiségek, nincsen Horvát
ország. 

Azon törvény jelleme, jogegyenlőség, juris communio. Távol vagyok attól, hogy míg törvénye
sen kiegészítve nem vagyunk, vakmerően az 1848-ik törvényen rángatni akarnék. Ez jelenleg alkotmá
nyunk hajójának egyetlen horgonya, mit megtörni veszélyes. Azon hézagot csak a határozat melletti 
szempontból érintem most, fenntartván magamnak annak idejében tüzetesebb tárgyalását. De mégis meg 
kell emlitenem ez úttal a következőket: 

A tényeket tagadni nem lehet; nem lehet tagadni a nemzetiségeket. A nemzetiség factum, oly 
factum, melynek morális ereje van és igy van joga is. De az 1848-ki juris communio még korántsem biz
tosítja a nemzetiségeket. A törvényes tér elfoglalása után a tisztelt ház ismert loyalitásától bizton reméltem, 
hogy a nemzetiségek kérdését, mint legégetőbb és legnagyobbszerü korkérdést meg fogja fejteni. E kérdés 
megfejtésétől függ szabadságunk, jövendőnk. Ellenben, ha a megfejtést elmulasztanék, megint mindnyájan 
a reactió és absolutismus torkába esnénk vissza. De itt vigyáznunk kell, hogy túlbuzgóságunkból ismét va
lami nagy politikai hibát ne kövessünk el. 

A nemzetiségek 1848-ban néha túl is mentek a vonalon, de mindamellett tiltakozom azon véle
mény ellen, mintha az akkor felzaklatott nemzetiségek a reactióért küzdöttek, hogy az absolutismust élőte
remthessék. Csak is a szerbeket és a horvátokat említem meg. Szerbek és horvátok nem emeltek fegyvert a 
reactióért, hanem önmagukért. A szerbek az 179}; törvények 27-ik czikke által nemzetiségi typuszokból 
kivetkeztettek. — Ezen időtől fogva megint nemzetiségi fejlődésükben a kormány által nem igen segittettek. 
Intra et extra muros hibák történtek. Az 1848-ki törvény 20 czikke a szerb nemzeti congressust, melyet a 
szerb palládiumának tekintett, — egyházi zsinattá változtatott át. Már a heves vérű szerbnek ez elegendő 
ok, hogy élet halál harczában nemzetiségi jogát minden áron védje. Előzmények és gyiianyagok itt voltak, 
és csak szikra kellett, hogy fellobbanjon. Sajnos dolog megvallom, hogy mindamellett a szerbek fölkeltek, 
s azon fölkelést közös katasztrophnak tekintem, mert ha meg nem történik, kibékültünk volna minden ide
gen befolyás nélkül, nem mosta volna testvér, testvér vérében kezeit, hanem karöltve, még az éjszaki ko-
lossusnak is ellentállhattunk volna. De bármi történt a szerbek és horvátok részéről, az indok nem volt nem
telen , nem volt reactionarius. Ok azt hitték, hogy nyelvüket, nemzetiségüket védik a magyar elnyomatás 
ellen. De ezen nemzetiségi öntudat a közös zűrzavarban a- reactiónak ürügyül szolgált, hogy az, az absolu
tismus zászlóját kitűzze. 

Tisztelt ház! engedtessék meg, hogy egy sokat rágalmazott nemzetet itten kellő fényben bemu-* 
tassak. Bármiképen dicsekedjenek is a szerbek fölött a német telepek, mégis nyíltan állíthatom, hogy az 
utolsó négy század alatt országunk valamennyi népei közt aránylag legtöbb szerb harczos vérzett el a Sz. 
István koronájáért, mert aránylag legtöbb hadfit állított ki. Nem volt egy csata, a hol a szerbek tetemes 
részt nem vettek. Mátyás hadainak zöme szerbekből állott. Kinisi Pál nem volt molnár legény, hanem 
szerbherczeg. Ismeretesek a Brankovicsok, Bakicsok, Jaksitsok, Raditsok, 1849-ben a szerb nemzet adott 
az országnak Damjánicsban hőst és martyrt. (Igaz!) Es a nagylelkű magyar aristocratia ereiben elég szerb 
vér foly. Ezen nemzet felényire apadt le a folytonos harczok miatt. Kiváltkép az osztrák hatalom kizsák
mányolta hős lelkét. Es a nemzet, nem igaz hogy kívánja a szent korona területének csonkítását, hanem 
csak nemzeti biztosítékot, az alkotmány és integritás sánczain belől. 

Nem akarom a régi sebeket szaggatni, nem akarom ez alkalommal azt feszegetni, vájjon sokat, 
vagy keveset követeltek e a szerbek 1848-ban. De meggyőződésem szerint az való, hogy ha az ármányos 
camarilla e tiszta szerb ügybe szennyes kezeit bele nem keveri, ezen házi ügyünkben kibékültünk volna. 
(Igaz!) Részt vettem az akkori gyászos eseményekben, s azt tapasztaltam, hogy a szerbek távol sem akar
tak a camarilla érdekei mellett harczolni. A szerbek legszívesebben harczoltak saját tricolorjuk alatt, de a 
camarilla nem sokára eselszövénynyel a szép tricolor zászló mellé a sárgafeketét tűzte. 

Ezen camarilla a nemzeti öntudatot még inkább fölcsigázván, maga érdekeit a nemzetiségi érdek
kel ármányilag ugyanazonosította. Az osztrák kormány oly szerepet játszott ott, mint a nemzetiség védője 
a magyar elnyomás ellen. A szerbek saját haditesteket képeztek, de 1849-ik év tavaszán Windischgrátz 
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parancsára azok a Jellaesics által.vezényleti; ,,Siidarmee-ba" olvadtak fel. Ekkor a szerbek kiábrándultak s * 
átlátták, hogy csupán osztrák érdek mellett kell küzdeniök s lelkesedésük megcsökkent. Már súrlódtak is 
a szerbek az osztrákokkal; egy izben szerbek által az osztrák uhlánusok, kik dühből a szerb zászlókat szag
gatni kezdték, becsületesen megverettek. De tovább menniök nem lehetett, mert már az osztrákok torká
ban voltak. Elég az , hogy öntudatuk soha sem volt reactionarius. (Helyes! Éljen!) 

Azon nemzetiségi hézagot az 1848-ki törvényben arra használják föl az osztrák államférfiak, hogy 
a világgal elhitessék a magyarok centralisticus vágyait más nemzetiségek irányában. Az osztrák kormány 
az európai diplomatia előtt azzal védi magát a magyar apkotmány ellenében, hogy a magyarok egyéb nem
zetiségek elnyomására törekednek, s hogy ha Ausztria megszűnnék lenni, nem léteznék ott többé valami 
consolidált hatalom, mely azt felválthatná; hogy a népfajok egymás ellen küzdve, azok folytonos barbár 
harczra kárhoztatnának el, s uraim e nemtelen rágalmat a diplomatia egy része hiszi is, s onnan magya
rázható a külföldön az osztrák érdekben néha néha fölmerülő szó. 

Es azon kormány, mely a külföldön oly sentinientalis manifestatioval van a nemzetiségek irányában 
váljon becsületes politicát követ-e itthon azok iránt? Nézzük csak, mily jótékony hatást gyakorol a német 
kormány a határőrségre ? Uraim! a szerb-horvát nemzetnek azon része, mely a töröktől legtöbbet szenve
dett, mely legtöbb vért ontott, csaknem rabszolgaként éli napjait. Midőn a határőrség intézete létrejött, 
annak az volt czélja, hogy az ozmánlik ellen a határt védje. Most erre nincs szükség, s a határőrség mégis 
a régi szervezetében marad. Igaz-e ez? A szolgálat nehéz, és feláldozásteljes. A határőrség aránylag több 
katonát álh't, mint egyéb részek, s háború idején aránylag sokkal többet is veszítenek; mint a többi ré
szek. Ha a csatában egy határőr zászlóalj megsemmisítetik, hány meg hány falunak férfiai semmisítetnek 
meg ? Egy hadjárat után sehol sincs annyi özvegynő, mint a határőrségben. Hát még milyen a közigaz
gatás? Mit az ország itten 11 év alatt szenvedett, azt szenvedi a határőrség másfél század óta. Hogy ér
demeikért megjutalmaztassanak, 1849. után zsandárokat adtak nekik is, a fegyveres határőröknek. A kato
nai hatóságok basaiíag uralkodnak, a községeknek politikai és nemzetiségi lendület nem engedtetik meg, a 
katonai hatalom szigora a lelket letörpiti, a birtokviszony satyrája a birtok tulajdonnak, a katonai feudalis-
mus a csirázó jólétet elfojtja. A vén határőr ötven éves szolgálata után meghal, és figyermeke nem levén, 
földjét nem leánya örökli, hanem az egy más fegyverhordható kezébe kerül. Es már most menjen maga po
fájával az osztrák kormány a külföld szine elébe, és dicsekedjék, hogy ő a nemzetiségek nagylelkű védője 
a magyar elnyomatás ellenében. Isten mentse őket ily védőtől. A sz. gottkárdi csatában egy tábornok így 
imádkozott: „Istenem, nem kérlek hogy mai napon engem segits a török ellen, hanem csak azért kérlek, 
hogy a törököt ne segítsd, és azután kész leszek vele." — ü g y elmondhatnák egy kis travestiálással a nem
zetek, „Isten arra kérünk csak, hogy az osztrákot ne segítsed, s mi készek leszünk vele." 

De ezzel még nincs lefestve az igazságtalanság. Nézzük csak, hogy játszatik ki mindenütt a határ
őrség és az összes szerb nemzet. Adtak a szerbeknek egy Vojvodinát, egy politikai szörnyeteget, ( Igaz!) 
milyent csak bécsi centralista világra hozhat. E Vöjvodinától szégyelte magát szerb, — magyar, —- román 
egyiránt, mert itt nem volt semmi nemzetiségi typus föltalálható, és mégis az ország területe sértve volt. 
Vojvodinát a bécsi kormány, kucséberek ( német beamterek ) hónává csinálta. E Vojvodina azért ugy neu-
tralizáltatott, nehogy egyik nemzetiség a másik fölé kerekedjék, és igy a német Gleiehberechtigungban min
den más nemzetiségnek evaporáltatnia kellé. 

Midőn az octoberi diploma a Vojvodina vissza kebeleztetését kimondta, nyomban Rechbergnek egy 
es. kir. kézirat küldetett, melyben meghagyatott, hogy egynehány előkelő vojvodinai embert összehivasson, 
hogy azok, a mikénti bekebeleztetésről véleményt adjanak. 

Ez nem sikerülvén a szerb nemzeti congressus hivatott egybe. Föladatta volt privdegiumok nyomán 
petitiót formulázni. E congressusba megválasztandó képviselőkre nézve oly szabályt is publicáltak, hogy a 
választandó képviselő loyalis legyen, a mi magyarul kimondva annyi, mint jó sehwarzgelb. (Derültség.) 

Es e congressusba nem hivattak a határőrök, kik a nemzetnek magvát képezik, s kik azon privi
légiumokért legtöbb vért ontottak, hanem csak negyedfélszázezernyi szerb provinciális népességre terjesztette 
ki a német kormány, hogy ezáltal egy részről igazságosnak tessék a szerbek irányában, más részről, hogy e 
kiszabott csekély számmal csúffá tegye őket. 

Ugy jártak a határőrök Horvátországban. Megengedtetett nekik, hogy most egyszer megjelenhet
nek ad hoc a horvátországgyülésen, de többé soha és hogy a határőri intézet az osztrákok javára ezentúl ka
tonai szolgaságban marad. Ha van Isten, meg kell neki büntetni az ily kormányt, mely örökre szolgaságra 
kárhoztatja a legvitézebb népet. 

Itt lehetlen meg nem említenem a magyar ideiglenes kanczelláría ez ügybeni jó tapintatát. A con
gressus meghívása Schmerlingtől eredt, b. Vay mellőzésével. A magyar kanczellár ezen hibát azzal igazitá 
ki, hogy ö maga is meghivási levelet bocsátott ki a szerb nemzeti oongressus megtartására. A magyar can-
czellár megengedte a szerb „nemzeti" congressus czímét és ez által jót tett a hazának. Ha ellenszegül a „nem
zeti" kifejezésnek, a szerbek lehangoltalnak, a német kormány pedig azt igenis ki tudná zsákmányolni, s azt 
mondaná a szerbeknek, hogy a magyarok megtagadják nemzetiségüket, s ő, — a német kormány — szívesen 
segítene rajtuk, hanem abban a magyarok által gátoltatik. Erre őket mindjárt megkínálták volna, hogy a 
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Eeichsrathba menjenek és a magyarokra ne hallgassanak. Es mégis mindamellett, hogy igen sok reactioná-
rius elem volt a congressusban, még sem sikerült nekik valami putschot csinálni. A józan szerb nemzet tör
vény által biztosíttatni kívánja nemzetiségét, nem kíván államban államot s nincs kívánsága a Eeichsrathba 
menni. Én e tekintetben meg vagyok győződve a háznak igazság szeretetéről, hogy a körülményeket meg
fontolva a szerb nemzet kívánságait az ország integritása és alkotmánya sérelme nélkül, annak idejében 
teljesíteni fogja. Es ha ez megtörténik, meggyőződve lehet a t. ház, hogy azzal a reactio hydrájának legutolsó 
feje le lesz vágva. 

Most vissza térek a horvát kérdésre. Az 1848-ki törvényhozásba befolyt szabadon Horvátország 
is , s így nem panaszkodhatik az ellen, hogy a magyarok rátolták azon törvényt. E törvény joga folytán a 
horvátoknak is itt kellene lenniök. Van joguk a megjelenésre, de köteleseke egyszersmind megjelenni? A 
jóg addig jó míg használ. Horvátországban 1848-tól fogva a viszonyok megváltoztak s azóta az alkotmány 
mérlegében egy rendíthetlen factum a jogot ellensúlyozza. 

T. ház! Horvátországnak 1848-ikig collectiv képviselete volt a magyarországgyülésen, de a fel
hívott törvény által megszüntetett, mert azon törvényhez képest Horvátország Magyarországgyülésen nem 
képviseltetnék többé mint ország, hanem mint népesség; már pedig Horvátország maga országos képviseletét 
mindig országos biztosítékának tartotta. Elvesztvén ez országos képviseletét, Horvátország a hatalomtól egy
behívott országgyűlését elfogadta, s most ottan arra törekszik, hogy közjogi viszonyait országunk koronája 
irányában elrendezze. Horvátország most szólni akar Magyarországhoz mint nemzet nemzethez, e czélnak 
közege pedig a jelenleg működő kettős országgyűlés. Részemről megvagyok győződve, hogy a t. ház legkisebb 
morális erőszakot sem akar Horvátország ellen foganatba venni, azt igazolja mind a felírási, mind a határo
zati indítvány is. De a fölirási indítvány ellentétes fogalom e tekintetben. Ha a hatalom egybehivatja a hor
vátokat az 1848 ki törvény értelmében, ez sértés a horvátokra; ha az ellen, sértés Magyarország iránt. Es 
ezt kizsákmányolná javára az osztrák hatalom. 

A határozatot e tekintetben jobbnak tartom a felírásnál, ha a határozatban az mondatnék ki, hogy 
a magyar országgyűlés nem kívánván a horvátokat az 1848-ki törvény alapján a hatalom által ide hivatni, 
hanem mint nemzet nemzettel idegen befolyás nélkül kettős országgyűlés közös egyetértésével a pactumot 
megújítani kívánja, a horvátok belátására bizván mikénti collectiv képviseletét ez országgyűlésben, a nem
zetiségeket illetőleg pedig kimondatnék, hogy az ország kész a nemzetiségeket természeti és történeti jog
alapon az ország integritása és alkotmánya sérelme nélkül biztosítani. 

Ezek szerint mind jog, mind czélszertíség szempontjából, és azért is azon kívül mert a boldogult 
Teleky László európai tapasztalásánál fogva azt szükségtelennek nem tartotta volna, a határozatot pártólom. 
(Éljenzés.) 

Elnök: A szokás bevett rendé szerint most azok közöl lenne egy szónok felszólítandó, kik az indít
vány mellett nyilatkozni kivannak; miután azonban az indítvány mellett szólásra már senki sincs feljegyezve, 
(Felkiáltások: Mert lemondtak!) a szólásrend az indítvány ellen nyilatkozókat fogja illetni. (Halljuk!) Ez 
alkalommal kötelességemnek tartom, a ház elé terjeszteni, miszerint a háznak minden oldaláról azon óhajtást 
hallottam nyilvánítani, hogy a jelenleg folyamatban levő tárgyalás innen onnan már befejezendő is lenne. 
(Helyeslés.) Elismerem a tárgynak nagy fontosságát, elismerem, hogy ezen tárgyalás igen érdekes és tanul
ságos , és csaknem álmélkodással kell bevallanom, hogy miután naponként azt véltem, hogy a tárgy ki van 
merítve, mindanazonáltal még is folytonosan az illető szónokok oly érveket és szempontokat adnak elő, 
melyek új fényt derítenek a tárgyra. De bár mi érdekes legyen ezen tanácskozás, végtelen még is nem le
het, s igy azon véleményben vagyok, hogy itt volna az idő, hogy a tisztelt ház méltóztassék nyilatkozni az 
iránt, hogy ezen tárgyalás mikor fejeztessék be. (Felkiáltások: Ma! — hosszasan tartó zaj.) Bátor vagyok 
tehát a tiszelt házat felszólítani, hogy méltóztassanak ez iránt nyilatkozni és egyszersmind kérem, hogy azok 
kik e tárgyhoz szólani kívánnak, ne fölkiáltás utján, hanem annak rendje szerint sorban szíveskedjenek nyi
latkozni. A szólókat Keglevich jegyző úr irandja fel. 

Csengeri Imre: A mennyiben nekem mint jegyzőnek kötelességemmé tétetett, hogy azokat, kik a 
felirat mellett nyilatkoznak, általuk tett bejelentés szerint jegyezzem fel, s neveiket annak rendje szerint szó
lítsam fel, kötelességem jelenteni, hogy voltak ugyan még mintegy 45 — 46-an kik magukat mint a fölírás 
mellett szólani akarók följegyeztették, de azok mai napon a szólástól, azokat kivéve, kik eddigelé már szó
lottak, mindnyájan elállóttak. 

Lónyay László: Engemet sem bánt a szólás viszketege, annyival kevésbé, mert a tárgy eléggé 
ki van merítve, és ahhoz sem kevesebbet, sem többet nem adhatok; de ha tekintetbe veszem azt, hogy sok 
megyének követei, s azok közöl én i s , egymás között meghasonlásban vannak, a mennyiben némelyek a 
föliratot, mások meg a határozatot pártolják, lehetetlen, hogy magamnak szólásra szabadságot ne kérjek; 
miután olyanok is lehetnek küldőim között, kik reám, ki a határozat mellett nyilatkozom, némi neheztelés-
sel lehetnének, ha érdekükben fel nem szólalnék. Részemről tehát minden esetre felszólalási jogomat, mely
től a ház szabályai el nem tiltanak, fönntartani kívánom. 

Ivánka Imre: Csak az iránt akarok felszólalni, hogy erőszak által senkitől a szót elvenni nem 
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lehet, hanem mindenki máltányossági érzetétől méltán várható, hogy senki sem fog a ház türelmével visz-
sza élni. 

Kovács László: Csak ismételni akarom azt mit Csengeri Imre jegyző úr mondott, hogv t. i. az 
elnöki jelentés azon megjegyzése, miszerint a fölirat mellett többé senki sincsen följegvezve, nem áll, mert 
fel voltak irva 46-an s ezek között én is, kik ma a szólástól elállottunk. 

Elnök: Erre nézve bátor vagyok azon megjegyzést tenni, hogy rendesen megszoktam nézni, kik 
vannak följegyezve a fölirat mellett s mint ezelőtt naponként 5—6-nál több nem volt fölírva, úgy ma sem 
láttam, hogy több lett volna följegyezve. (Helyeslés, zaj.) 

Vajai Károly: Egy régi közmondás azt tartja: „Inter arma silentjura." Ne vegyék tőlem rósz néven azok, 
kikkel szerencsémnek tartom egy lobogó alatt szolgálni, ha azokkal tartok, kik azt óhajtják, hogy a discus-
sio befejeztessék. Méltóztassanak meghinni, hogy küldőink nem azt várják tőlünk, hogy beszélgessünk, 
(Helyeslés! zaj.) hanem azt, hogy tegyünk. Hogy jelenleg az országban a fegyver uralkodik, hogy e hon
ban ostromállapot van, azt mindnyájan tudjuk. Ideje tehát, hogy'szóljunk valaha férfiasan komolyan; legyen 
bár első fölszólalásnnknak alakja fólirat, vagy határozat, de legalább lássák küldőink, hogy volt bátorsá
gunk nem csak szólani, de egyszersmind cselekedni, tenni is. (Helyeslés.) 

Csíky Sándor: En is egyike vagyok azoknak, kik magukat fölíratták, s részemről igen óhajtot
tam volna, véleményemet a fennforgó fontos tárgyra nézve kimondani, mely tolmácsolta volna küldőim 
előtt érzelmeimet; de a sor reám nem került, és az előttem szólók annyira kifejtették a tárgyat, hogy bizo
nyára nehezen tudtam volna még valami ujat hozzá adni. Tisztelem az elnök felszólítását is, s az ügynek 
menetelét késleltetni nem akarván, elállók szólási jogomtól. 

Horváth Döme: Csengeri Imre jegyző úr felvilágosítására bátor vagyok felszólalni. En is azok 
közé tartozom, kik a fölirás melletti felszólalás végett följegyeztették magukat, és ma a jegyző árnál úgy 
nyilatkoztam, hogy ha a közóhajtáshoz képest a további felszólalás ezen annyira elcsépelt tárgyalásnál egy-
értelmüleg fel fog függesztetni, magam is elállók a szólástól; de ha a tanácskozás továbbá is foly tartatni fog, 
a ház szabályai értelmében föíszólalási jogomat fönntartom. (Helyeslés). 

Bónis Sámuel: Azt hiszem, hogy a fölött tanácskozni, vájjon folytassuk-e a tanácskozást vagy 
nem, nem vezet eredményhez. Hiszem, hogy mindenki alkalmasint méltányos lesz az ellenkező párt irá
nyában (Zaj ) , de méltányos a publicum irányában is. (Halljuk!) Azonban mindenki mérlegbe veti maga 
és küldői iránti kötelességét, s én azt tartanám, hogy bizzuk minden pártra magára, miszerint magán ta-
nácskozmányaiban vessen magával számot, hogy hány szónoka van körül belül olyan, ki a szótól el nem 
állhat, s ha ekkor hozatnék fel az elnök által azon kérdés, hogy a tanácskozás mikor végeztessék be , a 
vitán könnyebben keresztül eshetnénk, mert azon maneuverrel, melylyel ellenünkben éltek, bennünket a 
térről leszoríthatnak, (közbeszólás: Micsoda maneuvre ?) — Bátor leszek tehát azt megmondani, természe
tem különben is az őszinteség. (Zaj; Halljukí) Ertem tehát itt azon maneuvert, miszerint a felírás mellett — 
mint t. elnök úr is kijelenté — mindig csak 5—6 volt felírva, holott az mondatott a jegyző úr által, hogy 
a felírás mellett szólók közöl 46-an állottak el a szólástól, tőlünk pedig mindig* felvoltak írva azok, kik ma
gukat szólásra feldiktáltatták. Nem mondom, hogy ilyesmit tenni nem volna szabad, — hanem ugy hi
szem mégis, hogy azt maneuvrenek nem nevezni nem lehet. — 

Besze János: En is eljöttnek hiszem már az időt, hogy ezen oly hosszura terjedt tanácskozást be 
kell fejezni, mert országszerte a figyelem reánk fordíttatik; jobbról balról a katonaság dobszóval hajtja 
be az adót; midőn azt mondom, hogy a tanácskozásnak végett kellene vetni, nem azt akarom mondani, 
minthogy egy részről nincsen szónok följegyezve, nekünk is el kell némulnunk, és jogunkban nem állana 
szólani; hanem azt, hogy méltán megvárja a haza, méltán a körülállások, melyek sürgetik valahára a 
tanácskozásnak befejezését, hogy a kik szólani fognak, rövidek lesznek, és nem lesznek számosan. De ha 
el nem határozza a ház, hogy a tanácskozást mikor végezzük be, hogy ha ez iránt is magunk között tanács
kozunk, ki szóljon, ki ne szóljon: akkor ismét százan leszünk, kik szólani akarunk. ( Igaz ; Zaj) Meg 
kell tehát a napot határozni, mikor fejezzük be a tárgyalást, és azt kívánom, hogy a jövő hétfőt és keddet 
áldozzuk még e tárgyalásra, és szerdán kerüljön a sor a szavazásra. 

Olgyay Lajos: A ház szabályaiban az foglaltatik, hogy senkit szólásában akadályozni nem lehet; 
ha ez szabály, akkor ennek következése az is, hogy mi nem szabhatjuk meg a napot, mikor fejeztessék be 
a tanácskozás, és hányan szóljanak még a tárgyhoz. A mi az elnök úr nyilatkozatát illeti, az iránt kell szó
lanom , és magamat igazolni kívánom még pedig azért, mivel én is egyike voltam azoknak, kik szólani 
akartak; elnök úrnak igazsága van abban, hogy csak öt hat név volt följegyezve látható, miután a jegyző 
úr úgy kezelte a dolgot, hogy az egyik napra a fölirat mellett szólani kívánók közöl csak öt hatot irt fel, t. i. 
azokat, kikről gondolta, hogy az nap rajok kerül a szólás sora (Fölkiáltások: Nem áll, Halljuk, Zaj) eb
ből azonban nem következik az, hogy többen nem akartunk volna még a tárgyhoz szólani; és ezt szüksé
gesnek tartottam részemről kijelenteni. Azt, hogy a szólástól elállók, nem pártmaneuvreből teszem; hanem 
teszem azért, mert e hosszas tanácskozás a parlamentaris modoron túlterjeszkedve, otthon, hol az adót ka
tonasággal erőszakkal hajtják be , nem a legjobb vért szüli; másodszor tudjuk azt is , hogy azon vélemény 
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uralkodik a nép között, miszerint ha netalán a felírás megy föl a kormány végleges határozatra fogja magát 
elszánni, és midőn ily reményeket köt a nép a tárgy elhatározásához: akkor kötelességemnek tartom, a 
tárgyalás mielőbbi befejezését előmozdítani. (Zaj). 

Halász Boldizsár: Magam is azt tartom, nem arról lehet szó, hogy bizonyos határnapot tűzzünk 
ki, mert ez által a szólni kívánókat megfosztanák szólási joguktól, — de igenis megvárhatjuk, hogy mi
után a tárgy ki van merítve, azok: kik magukat fölíratták, vagy röviden fognak nyilatkozni, vagy, ha a 
felszólalást nem látják szükségesnek, el fognak állni szólási joguktól. De tagadom a háznak azon jogát, 
hogy valakit elhallgattathasson. (Helyeslések; Zaj) 

Szápáry Gyula gróf: En is azok közé tartozván, kik szólás végett magukat felíratták, jelentem, 
hogy szólási jogommal élni nem kívánok; a tisztelt elnök úr által kitűzött azon kérdésre nézve azonban, 
hogy mikor fejeztessék be a tárgyalás, azt tartom, hogy a rendszabályok értelmében bizonyos határnapot 
kitűzni nem lehet, óhajtásom egyébiránt, hogy a tárgyalás mielőbb befejeztessék. 

Ráthonyi Lajos: Abban a hitben vagyok, hogy miután azokat, kik eddig szólás végett jelentkez
tek, egész türelemmel kihallgattuk, méltányos követelés, hogy mi is, kik ezentúl szólni kívánunk, kihall
gattassunk. Senki sem tudhatja, micsoda viszonyai lehetnek valakinek küldőivel, úgy különösen én is, ki 
több nemzetiséget képviselek, szükségesnek tartanám a felszólalást. 

Justh József: En részemről meg vagyok győződve, hogy a vitatkozás kelletinél tovább tartott 
ugyan; de azért abból, hogy némelyek talán hoszasabban beszéltek, mint éppen kellett volna, nem követ
kezik , hogy már most azok, kik talán nem beszélnének hoszasabban mint kellene, elüttessenek szólási jo
guktól. Mit a jegyző úr jelentett, arra nézve, hogy vannak-e a föliratot pártolók közöl némelyek szólás vé
gett bejegyezve, csak azt mutatja, hogy a mai tanácskozásra nincs feljegyezve senki; de azt koránsem ta
núsítja és bizonyítja, hogy ne volnának, kik szólni akarnak. Miért akarnak, miért nem ? Ez az ő dolguk. 
E tekintetben legyen minden tisztelettel mondva, se a háznak, se a conferentiának nincs joga meghatározni, 
hogy mikor fejeztessék be a tanácskozás. Akkor fog befejeztetni, midőn nem lesz többé senki; ki szólni 
kívánna. (Helyeslés.) 

Szüllö György: Azok közöl vagyok, kik mindjárt másnap reggel feljegyeztették magukat, s kire, 
következőleg a szólás már rég rá került volna; de noha 9-iknek voltam a feliratra bejegyezve, különböző 
tekinteteknél fogva még mindeddig nem szólhattam. Lehetetlen, hogy e részben észrevételemet meg ne te
gyem. (Helyes!) Ha egyébiránt a tiszt, háznak óhajtása, hogy a tanácskozás fejeztessék b e , s azok, kik 
felírattak, szólástól mind elállnak: úgy hódolok én is a ház kívánságának; de erőltetést nem tűrök, sminden 
ilyes ellen tiltakozom. 

Demjén István: En is azt tartom, mikép senkit a maga szólási jogában korlátolni nem lehet; de 
az is igaz, hogy a tanácskozásnak immár bezárását, a morális exigentia parancsolja. En is azok közé tar
tozom , kik feliratot akarnak, s elállók szólási jogomtól; kérem azonban a t. házat, méltóztassék figye
lembe venni, mikép lehetnek, s mint tudom, vannak is közöttünk, kiket személyes állásuk, részint me-
gyéjők viszonyai, részint a különböző népiségek tekintete arra kötelez, hogy felszólaljanak. Ezekre nézve, 
hogy küldőik előtt magukat igazolhassák, szükséges a felszólalás; de kérném a t. házat, méltóztassék lega
lább határidőt kitűzni arra nézve, hogy meddig lehessen felszólalni (Zajos közbekiáltások: Ez nem le
het!) Egyébiránt, minthogy kiki maga érzi azon morális kötelesség súlyát, mely súly alatt van részint az 
országgal, részint küldőivel szemben: azt lúszem, hogy a t. ház méltányosságból, s azon morális felelős
ség iránti tekintetből, megtehetné, hogy miután azok, kik szólás végett felírva vannak, szólási jogukról 
lemondanak, részint megnyugtatásukra, részint küldőik s az ország előtti igazolásuk tekintetéből, legalább 
nevök a jegyzőkönyvben megemlíttetnék. 

Madarász József: Jól tudom, hogy az idő késztet, bizonyos körülmények parancsolják, (Helyre! 
Helyre! Zaj) s a nemzet követeli képviselőitől, hogy végezzenek. Ha már ezen követelés teljesítése mulasz-
tatnék el az által, hogy többen még felszólalnának: úgy kötelessége minden képviselőnek, feláldozni ön sze
mélyes , s bárki iránti viszonyainak tekintetét, s meghajolni a közérdekek előtt. E tekintetből magam is azon 
nézetben valék, hogy a tanácskozásnak bezárása, vagy meghosszabbítása iránti kérdés titkos tanácskoz-
mányban tárgyaltassék (Helyeslések; Zaj) , s együtt lettem volna azokkal, kik hódolnak a közkívánatnak, 
De bocsássanak meg önök, hogy miután kényszerítésről volt szó, megjegyezzem, mikép itt tisztán s egye
dül morális kényszerítés lehet, mely parancsolja, hogy ha van még valaki, ki nyilatkozni akar, nyilatkoz
zék minél rövidebben, s nyilatkozzék úgy, hogy a tárgynak taglalását ne kezdje azon oldalról, melyen ki 
van már merítve. Es most, bocsássanak meg, még azért is , ha a hallottakra nézve néhány észrevételt va
gyok bátor tenni. (Zajongás) A napló, ezen napló, mely ki lesz nyomatva (a gyorsírók helyeire mutat) el
jár az országba. (Halljuk!) Az itt elmondottaknak nyoma fennmarad; s már —- ha szerencsétlenségem is 
talán, — d e úgy vagyok meggyőződve, hogy akár húzódik még 3—4 nap iga tanácskozás, akár nem: 
azon következmény, melyről óhajtanánk, hogy bár már bekövetkezett volna, vagy mielőbb bekövetkezzék, 
nincs feltételezve a határozatnak vagy feliratnak néhány nappal előbb vagy utóbb hozatalától. En önökkel 
mindnyájokkal egy véleményben vagyok, s nem látok semmi különbséget hazánk önállása, s függetlensége 
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kivívásának tekintetében. E tekintetben mindnyájan egy téren állunk (Igaz! Helyes!). Egyedül az útra néz
ve , a kiviteli elvekre nézve lehetnek különböző vélemények; de azért maradunk mindnyájan a hazának hü 
fiai. Ha azonban ama különbségnél fogva viták fejlődnek k i , s vannak még, kik szólani kívánnak: úgy a 
tanácskozást folytatnunk kell. Ha fonákságok mondatnának is, tűrjük el; azért adatott az értelmiség, hogy 
tűrjön s útba igazítson. De ám az, mit a hazaérti gondoskodás a nemzetnek mind múltjából, mind jelené
ből felemlít, az nemzeti kincs, melynél nem tudom, hogy többet áldozhatnának a jelen képviselőház 
tagjai; s ha bekövetkeznék a szerencsétlenség, melyet nem hiszek, melyet nem kívánok, — legalább 
azon kincsek le lesznek rakva az ország tárházába, melyek nemcsak hazánk, hanem a külföld előtt is bi
zonyságául szolgálnak annak, mikép a nemzet értelmisége, mérsékeltsége, szilárdsága, s óvatossága, 
mindmegannyi biztosítékok arra nézve, hogy egy független s önálló Magyarország a mívelt világ előtt kí
vánatossá váljék. 

Kiss Miklós: Bár a szőnyegen forgó tárgy oly fontos, s olyannyira életbe vágó, miszerint igen 
óhajtandó volna, hogy minden képviselő hozzá szóljon; de midőn látjuk egy részről, hogy már tökéletesen 
kimerítve van, jmnyira, hogy nézetem szerint felesleges minden további tárgyalás; más részről pedig kívül
ről olyanok történnek, mik felett e háznak intézkedni minél sürgetősebben kelletik: részemről nem akarván 
a tárgyalást hosszabbra terjeszteni, a mellett vagyok, hogy a tanácskozást tekintsük berekesztettnek, és 
szavazzunk. 

Elnök: Ugy látom, hogy ez alkalommal a tisztelt ház nem akar határozatilag e tárgyban fellépni. 
Én nem ismerhetem azt el, hogy e helyen párt álljon párt ellenében, azért nem gondolom, hogy ezen kér
dés párteonferentiában lenne tárgyalandó. (Helyes!) 

De azt hiszem, hogy a t. képviselő uraknak magán értekezletei, melyeket egymás közt tartaná
nak, nagyon elősegítenék azon czélnak elérését, hogy a tárgyalás minél elébb befejeztethessék. 

Nem gondolom, hogy e részben egy közös tanácskozmány tartása már most eredményre vezetne, 
mi okból arra volnék bátor felszólítani a tiszt, ház tagjait. hogy ezen kérdést magánértekezletekben méltóz
tassanak fontolóra venni, s ha lehet úgy intézni a dolgot, hogy nem sokára ez után a jelen tárgy feletti ta
nácskozás közmegnyugvással, és közakarattal berekesztethessék. (Helyes!) 

(Bónis Sámuel akar szólani; — hosszas zaj — s rendre felkiáltások). 
Keglevich Béla gróf jegyző: A ház szabályai szerint az, ki magát megsértve, megtámadva 

érzi, bár mikor szólhat: különben kötelességem szerint a feljegyzetteket sor szerint felszólítom. 
(Halljuk Bónist!) 

Bónis Samu: Midőn ezen szóval éltem „párt" én csak azon módot követtem, a mely szokásban van 
a, véleményszínezet különbségének kifejezésére. Ezt azért tartom részemről szükségesuek kimondani, mert 
én véleménykülönbséget abban, a mi a haza szeretetét vagy például a mi a kormány és haza közti vi
szonyokat érdeklő nézeteket illeti, — magam sem látok. Hanem látok vélemény-különbséget a kivitelre néz
ve , s minthogy e házban a vélemény-különbség mindig az említett szóval fejeztetik ki , azért éltem én 
is azzal, 

Rónay János: Midőn e tárgy iránti tanácskozás kezdődött, én magamat a szólók sorozatában 
nyolczadiknak Írattam fel; hanem valamint az egyik, úgy a másik részen is többek egymás iránti méltá
nyosságból , mint én is , átengedtük a korábbi szóihatást azoknak, kik magukat utóbb jegyeztették fel. Ez 
volt oka annak, hogy én bár óhajtottam volna az indítványhoz szólni, mind ez ideig nem szólhattam. 

Mindemellett azonban, miután a tárgynak fontosságát annyira kimerítve látom, hogy ahhoz úgy 
szólva semmi ujat mondani nem lehet, ha mindnyájan elállanak, magam is elállók a szólástól, Ezen nyi
latkozatom tételére a tiszt, elnök úr kijelentése után magamat kötelesnek éreztem. 

Elnök: Ha a tárgyhoz többen szólani ez úttal nem kivannak, — hétfőn d. e. 10 órakor a tárgya
lás folytattatni fog. Egyébiránt holnap 9J2 órakor méltóztassanak itten megjelenni, hogy a helv. hitvallásuak 
egyházában boldogult Teleki László fölött tartandó gyász isteni tiszteletre innen 10 órakor testületileg el
mehessünk. 

Ezzel az ülés d. u. 2lÁ órakor feloszlott. 

Képv. háx napi, I. k. 
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FOGLALAT. 

I . ü l é s 1 § 6 1 . a p r i l 6 . d. u . 4 ó r a k o r : 

Lap. 
Magyarország képviselői a nemzeti múzeum díszteremé

ben országgyűlésikig egybegyűlnek 1 
Palóczy László — Kubinyi Ferencz képviselő indítvá

nyára — közakarattal korelnökül választatik . . . . 1 
Palóczy Lászlónak az ülést megnyitó korelnöki beszéde . 1 
A képviselő-testület hat legifjabb tagja a korjegyzőhi

vatalt elfoglalja 2 
Gozsdu Manó Krassómegye főispána, mint a felsőház 

egyik jegyzője áthozza 0 Felsége V. Ferdinándnak a 
trónlemondásról és Ferencz Károly ö cs. k. fenségé
nek a trónörökösödés lemondásáról 1848 deczember 
2-án kelt okleveleiket s azon királyi rendeletet, mely 
szerint nmeit. Apponyi György gr. országbíró királyi 
biztosul az országgyűlés megnyitására kineveztetik . 2 

Nyáry Pál képviselő ezen okmányoknak a főrendeknél 
történt szabályellenes fölbontása ellen szót emel . . 2 

Az igazoló bizottmányok mindenek előtti megalakításá
nak szüksége kimondatik 2 

Az 1848-diki házszabályok kinyomatni és kiosztatni 
rendeltetnek 2 

A jelen országgyűlésre küldött képviselők betűrendes 
névsora kinyomatni és kiosztatni rendeltetik . . . . 2 

Korelnök a képviselőket megbízólevelük beadására fel
szólítja 2 

Korelnök meghívja a képviselőket az april 8-án d. e. 
10-órakor tartandott Széchenyi-gyász-istenitiszteletre 3 

I I . ü l é s : apri l 9 . d. e. 10 ó r a k o r : 

Kubinyi Ferencz, indítványára a Széchenyi gyász iste
nitiszteletnek emléke jegyzőkönyvbe iktattatni hatá-
roztatik 3 

Egy ideiglenes országház építésének tervezete iránt kül
döttség neveztetik ki 3 

A korelnök jelentést tesz 296 képviselömegbizólevél be
adásáról 3 

Csengeri Antal képviselő a házszabályok oly megváltoz
tatását indítványozza, hogy a súlyos vádakkal ter
helt képviselők az igazoló bizottmányokban ne vehes
senek részt 4 

Halász Boldizsár azon ellenvéleménye elfogadtatik, 
hogy a ház megalakulása előtt a házszabályokon vál
toztatni nem lehet 4 

Korelnök jelenti, hogy képviselő-választások ellen ed
dig 20 panasz jöttbe 4 

Az eddig jelenkezett képviselők névsora felolvastatik . 4 
A IX. igazoló-osztály sorshúzás utján megalakittatik . . 4 
Hajnik Pál képviselő megbizatik az osztályokat helyisé

geikbe bevezetni 5 
Az osztályokba sorozott képviselők neveinek kinyomta

tása elrendeltetik . . • 5 

III. ülés , april 16-án d. e. 10 órakor i 

Lap. 
A nemzeti múzeum és a tudományos akadémia könyv

tárának az országgyűlés minden nyomtatványa meg-
külilelni határozlatik 5 

Korelnök kijelenti, hogy a verificatioval mind a IX. osz
tály elkészülvén már 261 kifogáson kívüli tag van s 
e szerint a ház alakulhat 6 

Az osztályok jegyzői igazoló jelentéseiket előadják . . 6 
Követvalasztások ellen időközben beérkezett panaszok 

szintén az osztályoknak határoztatnak kiadatni . . . 8 
Mely okból a ház alakultnak ez alkalommal még nem 

nyilvánittatik 9 

IV. ü l é s : apri l 17-én d. e. 10 ó r a k o r : 

A III-dik ülés jegyzökönyvének hitelesítés végetti felol
vasása folytán , határozatba jön, hogy a m. kir. egye
temnek , az erdélyi múzeumnak s a törvényhatósá
goknak is megküldessenek az orsz. gyűlés nyomtat
ványai 9 

A IX. osztály előadói újra . felolvassák az illető osztá-
lyokbeli igazolt képviselők neveit 9 

Korelnök kimondja, hogy 261 igazolt kifogástalan kép
viselő levén, a ház alakulásához hozzá foghat . . . 10 

Ghyczy Kálmán átalános nagy többséggel a képviselő
ház elnökének megválasztatik 11 

Tisza Kálmán átalános többséggel a ház első alelnöké
nek megválasztatik 11 

Podmaniczky Frigyes b. a ház másod alelnökének áta
lános többséggel megválasztatik . 12 

V. ü l é s , apr i l 1 §-án» d. e. 10 ó r a k o r : 

A szavazatjegyek hat jegyző megválasztására beadatnak 12 
A szavazatok összeszámittatván, szavazattöbbséggel 

Csengeri Imre, Júra György, Ignjatotics Jakab, 
Tanárky Gedeon, Keglevich Béla gr. és Révész Im
re a ház jegyzőiül megválasztottaknak kihirdettetnek 12 

VI. ü l é s , apri l 1 9 - é n , d. e. 10 ó r a k o r : 

Palóczy László korelnöki búcsúbeszéde . . . . . . . 13 
A ház rendes hivatalnokai helyeiket elfoglalják. . . . 13 
Ghyczy Kálmán elnök székfoglaló beszéde 13 
Palóczy Lászlónak a haza hálája Nyáry Pál indítványára 

jegyzőkönyvileg kifejeztetni határoztatik 14 
Tisza Kálmán első alelnök székfoglaló beszéde . . . . 15 
Podmaniczky Frigyes b. másodalelnök székfoglaló beszéde 15 
A ház alakultnak nyilvánittatik 15 
Elnök a képviselőket meghívja a néhai id. székhelyi 

Majláth György emlékére april 20-án d. e. 9 óra
kor tartott gyász isteni tiszteletre 15 



Foglalat. 

Lap. 
Elnök jelenti, hogy Vaj Mihály gr., Bogdanovits Vili— 

bald, Kende Kanut, Pongrácz Lajos, Bárány Ágost, 
Királyi Pál, Erős Lajos , Lukinich Mihály, Cserno-
vics Péter és Pápa György képviselők megbízó leve
leiket beadták 15 

Elnök jelenti, hogy Pongrácz Lajos , Gaal Péter és 
Návay Tamás ellen petitiok érkeztek be; Fráter Pál 
képviselő felvilágosítást ad be megválasztatását ille
tőleg ; Simonyi Ernő és Pulszky Ferencz képviselők 
meg nem jelenhetésüket indoldó leveleket küldtek . . 16 

Hajnik Pál a háznagyi hivatallal megbizatik 16 
A kilencztagú állandó igazolási bizottmány megválasz-

talik • 17 
A képviselőház gyorsírói munkálatok alapján szerkesz

tendő naplójának kiadatása közegyetértéssel elhatá
roztalak . 17 

A ház költségeinek számbavétele iránt küldöttség nevez
tetik ki • 18 

Szüllö György és Pap Mór igazolt képviselőknek jelen
tetnek ki 18 

Zsitvay József képviselő igazolása tárgyában szólnak 
Kubinyi Ferencz • 18 

Elnök, Halász Boldiszár, Okolicsányi Antal, Madarász 
Jószef, Ballagi Mór , Kubinyi Ferencz , Podmaniczky 
Frigyes , Lónyay László, Elnök 19 

Boronkay Lajos 20 
Azon javaslat, hogy vizsgálótagul az illető osztály tagjai 

közöl senkisem küldethessék ki, el nem fogadtatik . . 20 
Zsitvay József választása iránt vizsgálat rendeltetik . . 20 
E tárgy körül szólnak: Kubinyi Rudolf, Károlyi Ede gr., 

Beniczky Lajos, Bónis Sámuel, Elnök, Csiky Sándor, 
Zsarnay Imre, Szaplonczay József, Besze János, Justh 
József 20 

E vizsgálatra Szaplonczay József kiküldetik 21 
Bánó Józef képviselő igazoltatik ; Németh Albert meg

választatása iránti vizsgálatra pedig Horváth Döme ki
küldetik 21 

VII. ü l é s , apri l 3 0 - á n , d. e. 1 0 1/2 ó r a k o r : 

Elnök jelentést lesz: Csongrádmegye a hon alkotmányá
nak védelmét kérő iratáról; Szabó György segélyt 
kérő folyamodványáról; Pópa György magválaszta
tását illető ujabb bizonyítványról 21 

Egy 20 tagú naplóbiráló és 15 tagú kérvénybizottmány 
megválasztása elhatároztatik . . • 22 

Az üléseknek falragaszok általi köztudomásra juttatása 
elrendeltetik > 22 

Károlyi János képviselő megválasztatása iránt vizsgálat 
rendeltetik 22 

E tárgyhoz szólanak: Kállay Ödön, Elnök, Bónis S., 
Tisza Kálmán, Ragályi Miksa 22 

Továbbá: Besze J . , Halász Boldizsár , Besze J. , Kállay 
Ödön, Kazinczy Gábor, Klauzál Gábor 23 

Továbbá: Allaga Imre, Buzna Lajos, Luzsénszky Pál b . , 
Ragályi Miksa 24 

Vizsgálatra nem titkos szavazással Ragályi Miksa külde
tik ki 24 

Simonyi Simon golyók általi szavazás folytán igazolt kép
viselőnek jelentetik ki 24 

E tárgy körül beszélnek: Bánffay Simon, Jókai Mór, 
Justh József 21 

Továbbá : Besze János, Kubinyi Ödön, Buzna Lajos, 
Szálé Antal, Kállay Ödön 25 

Továbbá: Jekelfalussy Emil, Elnök , Somssich Pál, Va-
jay Károly, Palay István 26 

Molnár József igazolásához szólnak : Bónis S., Bezeré-
dy László, Tisza László 26 

Molnár József képviselő igazoltnak jelentetik ki . . . 27 
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Lap. 

V I I I . ü l é s , a p r i l 3 9 - é n . »l. e l O ó r a k o r : 

A szavazatok a napló-biráló és kérvény-bizottság tagjai 
megválasztására nézve beadatnak 27 

A Hollán Ernő és Bernáth Zsigmond megválasztatásuk 
ellen bár a ház megalakulása után s igy későn érke
zett panaszok az igazoló bizottságnak határoztatnak 
kiadatni 27 

Vay Mihály gr. megválasztatása ellen folytatólag beada
tott panasz szintén az igazolási bizottsághoz utasiüalik 27 

Alsó- Felső-Örs, Lovas, Paloznak, Kövesd s Csopak 
községeknek Veszprém megyébe viszszakebelezési 
kérvényük a kérvénybizottságnak adatik ki . . . . 27 

Kozma Sándor igazolása tárgyában szólnak: Halász Bol
dizsár , Vajay Károly, Kubinyi Ferencz , Elnök , Koz
ma igazoltatik 28 

Balássy Antal igazolása tárgyában szólnak: Csiky Sán
dor, Dániel Pál, Bónis S., Eötvös József 1)., Csiky 
Sándor . . 28 

Továbbá: Bende József, I'atay Istv., Kálóczy Lajos, 
Jekelfalussy Emil 29 

Balássy megválasztatása iránti vizsgálatra Hauszer E. ki
küldetik 30 

A háznak veriíicationalis eljárásában követendő Szokás
ról : Terényi Lajos , Dessewfi'y Emil gr 30 

Továbbá : Halász Boldizsár, Elnök 31 
Nagy-Szabó Ignácz igazolása tárgyálian szólnak: Tisza 

László, Halász Boldizsár, Dediuszky József, Zmertich 
Károly, Kazinczy Gábor, Justh József . . . . . . 31 

Továbbá: Örményi Miksa, Halász B., Bezerédy László. 
És a Nagy-Szabó Ignácz megválasztatása iránti vizs
gálatra szavazattal Halász Boldizsár küldetik ki . . . 32 

I X . ü l é s , a p r i l 3 3 - á u . ci. e . l í » ó r a k o r * . 

Bernáth Zsigmond beszéde a képviselők megválaszta
tásai ellen későn érkezett panaszok tárgyában . • . 32 

A napló birátókul megválasztottak megneveztetnek és 
működéseik megkezdésére utasitalnak 33 

Kvassay Józsefnek képviselővé megválasztatása tárgya
ltán szólnak: Kubinyi Ferencz , Bodon Ábrahám, Bó
nis S. E választás megsemmittetik; a delegatum judi-
cium iránti javaslat az ügyben elvettetik . . . . . 33 

Pap János képviselő igazoltatik 33 
Blaskovich Pál képviselővé megválasztatása tárgyában 

szól Boronkay L 33 
Szólnak továbbá: Markovics Antal, Barinyai József; . 34 
Cserky István, Kazinczy Gábor; vizsgálatra Luzsénszky 

Pál b. kiküldetik 33 
Kozma Imrének képviselővé válaszlalása tárgyában és 

ennek folytán az 184;
s-diki törvények némely kiadá

saiban az V-dik t. ez. 32-dik §-ának hibás voltáról 
szólnak: Kálóczy Lajos , Lónyay Gábor . . . . . 35 

Továbbá : Dessewffy Emil gr. , Elnök, Tisza Kálmán . 30 
Továbbá: Somssich Pál, Bernáth Zs., Elnök, Teleki 

László gr 37 
Továbbá: Mihályi Gábor, Szalhmáry-Király Pál, Ráday 

Gedeon gr., Klauzál Gábor 38 
Továbbá: Csengeri Antal, Bónis S., Elnök, Kazinczy 

Gábor 39 
Kozma Imre igazolt képviselőnek ismertetik 39 
Olgyai Titus képviselő igazoltalik 39 

X. ü l é s , a p r i l 3 4 - é n . d . e . 1 0 ó r a k o r : 

Elnök bemutatja Tisza-Kirra helységnek Marmaros huszli 
kerületébe visszakebelezését kérő folyamodványát . 40 

9S* ' 
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Lap. 
Az elválasztott kérvény-bizottmány tagjai megneveztet

nek s tiszteik teljesítésére utasíttatnak 40 
Návay Tamás képviselővé választatása tárgyában szól

nak: Madarász József, Tanárky Gedeon 40 
Továbbá: Madarász J., Besze J. , Dedinszky József. . 41 
Továbbá: Nyáry Pál, Elnök. — Návay Tamás igazoltatik 42 
Vidacs János képviselővé választatása tárgyában szól

nak : Rónay János, Bobory Károly . . . • . . . 42 
Továbbá: Halász Boldizsár, Vajay Károly, Szilágyi Virgil 43 
Továbbá: Csíky Sándor, Nyáry Pál 44 
Továbbá : Károlyi Ede gr., Burián Imre, Szabó György, 

Liptay Béla b. , Dániel Pál 45 
Továbbá; Elnök, Szabó György, Nyáry Pál, Dániel Pál, 

Lónyai Menyhért, Elnök. — Vidacs János szavazat
többséggel igazoltatik 46 

Gábriel István képviselővé választatása tárgyában szól
nak: Luzsénszky Pál b. , Károlyi Ede gr., Besze Ján. 

Továbbá : Csáky Tivadar gr., Bárczay Albert. — Gá
briel szavazattöbbséggel igazoltatik 47 

XI. ü l é s , ' a p r i l 3 5 - é n , ti. e, í<> ó r a k o r : 
Elnök bemulatja Pozson sz. k. városnak — a Dunán in

neni kerületi itélö táblának kebelébe áttételét tárgya-
zó kérvényét 4S 

Podmaniczky Frigyes b. alelnök a naplöbiráló választmány 
elnökletével megbizatik 48 

Batthyányi Zsigmond gr. igazolt képviselőnek nyilvánít— 
tátik; nemkülönben Benczúr Miklós, mellette szól 
Halász Boldizsár 48 

Miskolczy Károly elválasztatása tárgyában szól: Kubi-
nyi Rudolf 48 

Továbbá szólnak: Csengén Antal, Almásy Sándor, Ür
ményi József, Csíky Sándor 49 

Továbbá: Madarász József, Elnök. Mihályi Gábor.— 
Vizsgálatra Domahídy küldetik 50 

Missics János igazoltatása tárgyában szól Tisza Kálmán 50 
Szólnak továbbá : Mihályi G., Tisza Kálmán, Bónis S.; 

Missics igazoltatik 51 
Luzsénszky József b. megválasztatása iránt Károlyi Ede 

gr. vizsgálatra kiküldetik 51 
Kurcz György képviselő igazoltatik 51 
Bika Simon megválasztatása tárgyában szólnak: Terényi 

Lajos, Kubínyi Ferencz, Vajay Károly, Elnök, Ma
darász J 51 

Továbbá: Mihályi Gábor, Csíky Sándor, Terényi L., 
Kállay Ödön , Kazinczy Gábor , Imrédy Lipót, Tisza 
László, Csenged Antal, Opicz Sándor, Ürményi Mik
sa , Elnök 53 

Bika Simon tagsági jogának fennhagyása mellett válasz
tási jegyzökönyve kiegészítésére utasittatik . . . . 53 

X I I . ü l é s , a p r i l 3 6 - á n , d. e . 10 ó r a i s o r : 

Podmaniczky Frigyes b. indítványa a beteg Palóczy Lász
ló hogylótóröl naponkinti jelentéstétel végett elfo-
gadtatik 53 

Az állandó igazoló bizottság jelentése folytán Bogda-
novich Vilibáld, Kende Kanul, Csernovics Péter, 
Erős Lajos, Királyi Pál igazoltatnak 53 

Fráter Pál magválasztatása tárgyában szólnak : Elnök, 
Halász Bold 53 

Továbbá: Ballagi Mór, Madarász J., Bónis Samu . . . 54 
Továbbá: Szabó György, Zlinszky György, Kurcz György, 

Vajay K., Kazinczy Gábor 55 
Továbbá: Elnök, Csíky Sándor, Várady Gábor , Bobory 

Károly , Bánó József 56 
Továbbá: Elnök, Bezerédy László, Elnök, Bárczay Al

bert., Kállay Ödön , Bernáth Zs 57 

Lap. 
Továbbá: Elnök, Zmertich Károly, Bezerédy L., Szilá

gyi Virgil, Csíky Sándor, Bartal György , Elnök . . 58 
Továbbá: Tisza László, Hunfalvy Pál, Ürményi József, 

Elnök, Madarász József, Bárczay Albert, Bónis S. . . 59 
Továbbá: Elnök, Tisza Kálmán, Buzna Lajos, Batthyá

nyi István gr., Kazinczy Gábor, Sárközy Kázmér, El
nök. — Justh József vizsgálatra kiküldetik . . . . 60 

Balogh János megválasztatása tárgyában szólnak: El
nök , Kubínyi F , . . 60 

Továbbá: Konkoly-Thege Pál, Sárközy József, Ráday 
Gedeon gr., Perczel István . 61 

Továbbá : Justh József, Vajay Károly, Buzna Lajos . . 6 2 
Továbbá: Ballagi Mór, Ürményi Miksa , Szabó Samu . 63 
Továbbá: Lónyay Menyhért, Elnök, Ráday Gedeon gr., 

Elnök. — Balogh János golyók általi titkos szavazás 
folytán igazoltatik 64 

XIII. ü l é s , apri l S í - é n , ti. e. 10 ó r a k o r : 

Elnök: jelenti Palóczy László halálát. E gyászeset kö
rül szóínak: Kubinyi Ferencz, Hunfalvy Pál, Ráday 
Gedeon gr., Eötvös Józef b 65 

Gyászszertartási bizottmány neveztetik ki. Tisza Kál
mán indítványára a temetésre a felsőház meghivatik. 
Jókai Mór síremlék emeltetése iránt szól 66 

XIV. ü l é s , apri l 3 0 - á n , d. e. 10 órakor: 

Elnök: bemutatja bold. Palóczy László családjának *a 
házhoz intézett hálaemlékiratát. Kubínyi F. indítványá
ra Palóczy díszkardja a múzeumba tétetni határoz-
tatik 06 

A temetési bizottmány jelentésében foglalt indítvány el-
fogadtatik 67 

A XII. ülés jegyzökönyvére vonatkozólag szólnak : Ku
bínyi Ferencz, Bónis Samu, Kazinczy Gábor, Elnök. 
Az utólag kiigazitlatik 67 

Elnök: bemutatja Kolozs megye állandó bizottmányának 
•<\z uniót sürgető levelét, mely Bernáth Zs. indítvá
nyára kinyomatni, az e fölötti öröm pedig Kubinyi F. 
indítványára jegyzőkönyvileg kifejeztetni rendeltetik . 67 

Elnök: bemutatja: Zemplén megyének a törvényszékek 
szervezése iránti előterjesztését; — Jász-kun kerüle
tek közönségének föliratát , mely szerint az külön 
nemzetiséget és kiváltsággal bíró területet nem igé
nye! , s a nádornak adózni szokott 3000 db. arany 
tiszteletdíj fizetése alul magát fölmentetni kívánja; 
Pozsonyváros kérelmét a Dunán inneni ker. ítélőszék 
oda helyeztetése iránt; Jászberényváros emlékiratát 
a hazai törvényekhez hü ragaszkodása mellett; Olnblyó 
keriiíetbeli választók kérvényét Tizedy Miklós kép
viselővé megválasztatása ellen; a ház költségei iár-
gyában kiküldött bizottmány jelentését kinyomatás és 
kiosztás végett. — Palóczy László helyébe Miskolcz 
uj követ választására felszólittatik 68 

Böszörményi László megválasztatása tárgyában szól 
Terényi L 68 

Böszörményi L. igazoltatik 69 
Bakalovich Szilárd igazoltatik . . . . 69 
Buday Lőrincz megválasztatása tárgyában szól: Eötvös 

* Tamás 69 
Szólnak továbbá: Seregély Sándor, Demjén István . . 70 
Továbbá : Mariássy János , Elnök : Buday L. igazoltatik 71 
Dobránszky Adolf megválasztatása tárgyában szólnak: 

Elnök, Bánó József, Bujanovics Rudolf 71 
Továbbá: Vajay Károly '72 
Továbbá: Károlyi Ede gr., Bónis Sámuel, Tisza László 73 



Foglalat. 393 

Lap. I 
Továbbá: Keglevich Béla gr., Csanády Sándor, Tisza 

Kálmán, Kazinczy G., Ragályi M 74 
Továbbá: Beniczky Lajos, Elnök, Szaplonczay József, 

Luzsénszky Pál b., Elnök, Eötvös Tamás 75 
Továbbá: Szentiványi Adolf, LatinovicsVincze, Bernáth 

Zsigm., Palay István, Ragályi Miksa 76 
Továbbá: Piller Gedeon, Bánó Miklós, Kures György . 77 
Továbbá: Elnök, Bónis S., Beniczky L,, Török Napó-

leon gr., Vajay K., Kazinczy Gábor 78 
Továbbá.- Luzsénszky Pál b. ; A ház egy tagjának vizs

gálatra kiküldése elhalároztatik 

X V . ü l é s , m á j u s 1. d. e . 1© ó r a k o r : 

79 

Bernáth Zs. észrevételt tesz a XIV. ülés jegyzökönyvére 79 
Elnök: bemutatja Murgu Euthim, Papp József, Buttyán 

Vazul képviselők megbízóleveleiket; Szaplonczay Jó
zsefjelentését Zsitvay megválasztatása iránti vizsgá
latról. — Várady Gábor Dobranszky megválasztása 
iránti vizsgálattal megbizatik . 79 

Vojnics Lukács megválasztatása tárgyában szólnak : 
Csáky Tivadar gr., Ballagi Mór, Opicz Sánd., Dedinsz-
ky József, Bónis S., Vajay Károly. Simics József, 
Bende J. — Vojnics L. igazoltatik 80 

Pethes József képviselő igazoltatik 80 
Horváth Elek megválasztatása tárgyában szólnak: Lónyai 

Menyhért, Böszörményi László, Bezerédy László, 
Thalabér Lajos, Horváth Bold. 81 

Továbbá: Szabó Imre, Elnök: Horváth Elek igazoltatik 82 
Ivánka Imre megválasztatása tárgyában szólnak: Besze 

J., Tisza Kálmán 82 
Továbbá: Bónis S., Tisza Lajos, Kazinczy Gábor, Tisza 

Kálmán, Besze J., Tisza Kálmán, Nagy Szabó Ignácz S3 
Böszörményi László, Bónis S., Boronkay L., Kiss M.,El

nök: Ivánka igazoltatik . . . . . . . . . . . . 84 
Konkoly Thege Dénes, Tisza Kálm. elnöklete alatt iga

zoltnak nyilvánittatik . . . . . . 84 

XVI. ülés*, m á j u s 3 . d. e. 10 ó r a k o r : 

Várady Gábornak megengedtetik, hogy kiküldetését a 
fontos tanácskozások után teljesítse. — Palóczy he
lyébe az igazoló bizottmányba Szilágyi Virgil vá-
lasztatik 85 

Beöthy Zsigmond megválasztatása tárgyában szó! Ráday 
G. gr. Beöthy igazoltatik 85 

Sóhalmi Samu megválasztatása tárgyában szólnak; Ma-
riássy János 85 

Továbbá: Bujanovics Rudolf . . . . . . . . . . . 86 
Továbbá: Bernáth Zs,, Benczúr Mihál, Thalabér Lajos . 87 
Továbbá: Nedeczky János, Zsarnay Imre, Dedinszky J., 

Szapáry Gyula gr. , Alelnök , Szentiványi x\dolf . . . 88 
Továbbá : Alelnök, Szapáry Gy. gr. , Bónis S., Szaplon

czay J., Szüllö Gy., Eötvös Tamás, Alelnök . Olgyay 
Lajos, Alelnök: Sóhalmi igazoltatik . 89 

Murgu Euthim, Papp József, Buttyán Vazul, Lukynich 
M. igazoltatnak 89 

Vay Mihály gróf megválasztatása tárgyában szólnak: Bó
nis S., Szilágyi V., Vajay K.. Bernáth Zs., Bónis S. 
Alelnök 90 

XVII. ü l é s , m á j u s 3-án, d. e. 10 órakor: 

Elnök: előterjeszti: Toroniálmegyének az adó erősza
kos behajlását bepanaszló kérvényét; a Jászkunkerü
letek azon kívánalmát, hogy a hazáért kivégeztettek 
törvénykönyvbe iktattassanak, az elhullottaknak pedig 
Pesten emlék állíttassék • Pasku Fülöp képviselő meg-

Képv. ház napi. í. k. 

Lap. 
választása ellen beadott panaszt. Vay Mihály gr. igazo
lása ügyében szól Vajay Károly. Vay igazoltatik . . 9 ! 

Bárány Gusztáv képviselővé választatása megsemmitle-
tik. — Bernáth Zsig. igazolt képviselő ellen beadott 
panasz elvettetik. — Hollán Ernő helyébe uj képvi
selő választás rendeltetik. — Pópa György megvá
lasztatása tárgyában szólnak: Szilágyi V., Simonyi 
Lajos b., Patay Istv., Pópa igazoltatik . . . . . . 92 

Pongrácz Lajos megválasztatása tárgyában szólnak: Ku-
binyi Rudolf " 92 

Halász Boldizsár, Besze J., Beniczky Lajos, ki ez ügy
ben vizsgálatra kiküldetik 93 

Pulszky Ferenc* képviselő levele Turinból 93 
Simonyi Ernő képviselő levele Londonból . . . . . . 94 

X V I I I . ü l é s , m á j u s 4 . t i . u . 1% Ó r a k o r : 

Elnöki jelentések: Wlad Alajos képviselő bemutatott 
jegyzökönyve az igazoló bizottságnak kiadatik. — 
Kubinyi Ágoston néhai Palóczy László díszkardjaéri 
a házhoz köszönetet intéz. — Szepes megye felkéri az 
országgyűlést, hogy az ország alapjogait a koroná
zó-hitlevélben biztosítsa. — Ragályi Miksa kiküldött 
képviselő Károlyi János megválasztatása iránti jelen
tését beadja. — Torontálmegyének az adóügy iránt 
beadott kérvénye kinyomatni határoztatik. — A kö
vetkező tanácskozások napi rendé megállapíttatik . . 95 

Mihályi Gábor a görög vallásúak ünnepének íigyelem-
ben tartásáért köszönetet szavaz. Károlyi Ede gr. 
ezt jegyzőkönyvbe kívánja iktattatni 96 

X I X . ü l é s , m á j u s f. d. e . 1 0 ó r a k o r : 

Elnöki jelentések: Faur J á n o s , Pascu Fülöp , Manju 
Aurél, Babesch Vincze képviselők választási jegyző
könyveiket beadják. — Zsolnai válaszlók Pongrácz 
Lajos megválasztatása ellen folyamodnak. — Aranyos
szék és Kükülló megye közönségei kérik az ország
gyűlést , hogy míg kiegészítve nem lesz koronázási 
diploma kiállításába s egyéb föcselekvónyekbe ne bo
csátkozzék 96 

Továbbá : az országbíró a törvénykezésügy sürgős el
intézésére a házat felhívja; az országbírói javaslat 
kinyomatni határoztatik. — Hausser Ernő képviselő
nek Balássy Antal megválasztása iránti jelentése az 
igazoló bizottságnak kiadatik.— Kovács Lőrincz kül-
döttségi tag Palóczy L bullájának Miskolczra szállí
tásáról jelentését beadja. — Wlad Alajos igazoltatik 97 

Gál Péter képviselővé választatása tárgyában szólnak : 
Horváth Döme , Ballagi Mór 97 

Továbbá: Szabó Imre, Beniczky Lajos, Szálé Antal, 
Fráter Pál, Thalabér Lajos , Elnök. — Gál Péter iga
zoltatik . ' 98 

Kubinyi Flórián képviselő igazoltatik. — Az aprili liölt-
ségvetés helybenhagyatik._— Bernáth Zs. indítványá
ra Hunkár Antal, Palóczy L. korelnöki székét elfog
lalja, — A IX. osztályszabály szerüleg megaíakittatik 99 

X X . ü l é s , m á j u s 8 - á n , d. e . fiO-órakor: 

Elnök jelenti Teleky László gróf halálát. Deák Ferencz 
indítványára a tanácskozás hétfőig elbalaszlatik . . . 101 

X X I . ü l é s , m á j u s i S - á n , d. e . 1 0 - ó r a k o r : 

Elnök: bemutatja a Teleki László gróf temetését rende
zett választmány jelentését, Teleki László gyászolása 
Tisza Kálmán indítványára elhatároztalik 101 

99 
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Balogh János indítványozza , hogy Teleki halála rokon-

órzelmü parliamentekkel közöltessék. A Teleki
gyászt illető határozat a felső házzal közöltetik . . . 102 

Elnöki jelentések: Háromszék és Kezdivásárhely az or
szággyűlés kiegézitését sürgeti. Debreczen, Eszter
gám, Csongrád és Zenta városok s Nyitramegye az 
adó-zsarolás ellen kérik magukat oltalmaztatni. Zala 
és Zemplén megyék a törvénykezés mielébbi szabá
lyozását kívánják. Bélabányai lakosok városuk tisz-
tujitásáért folyamodnak. Udvarhelyszék PalóczyL. ha
lála fölötti részvétét közli. Simonyi Ernő választási 
jegyzökönyve az igazoló bizottságnak kiadatik . . . 1 0 3 

Batthyány Zsigmond gr. választási jegyzökönyve és Ba-
besch Vincze választását igazoltatni kívánó folyamo
dása — az igazoló bizottmánynak kiadatnak. Manju 
Aurél és Faur J á n o s képviselők igazoltatnak . . . .104 

Az országgyűlés föteendöi iránti tanácskozás megkez
detik. Deák Ferencz fölirati javaslata 104 

Nyáry Pál észrevétele DeákF. előadására ; Deák válasza 114 
Deák javaslatának kinyoraatása és május 16. felveendő 

tárgyalása elhatároztatik 115 

X X I I . ü l é s , m á j u s 1 4 - é n , d. e , 10 ó r a k o r : 

Kimondalik , hogy emlékbeszédet Teleki L. fölött Tisza 
Kálmán lartand 116 

Elnöki jelenlések: Fehérmegye fájdalom - nyilatkozatát 
közli Teleki elhunyta fölöü. Temesvár város váltólör-
vényszékel kér. Ugodi választók Nagy-Szabó Ignácz 
képviselő igazoltatásáért folyamodnak. — A május 
hóra bemutatott költségvetés jóvá hagyatik. Elnök a 
tanácskozási terembe illetékteleneknek belolakodása 
ellen felszólal 116 

E felszólalásban részt vesznek: Ivánka Imre, Madarász 
József, Keglevich B. gr., Káliay Ödön, Beniczky La
jos , Besze J., Beöthy, Zs. Elnök 117 

Keglevich B. gr., Ürményi József, Elnök 117 
Babesch Vincze megválasztatása tárgyában szólnak: Mi

hályi G., Faur J á n o s U S 
Wlad Alajos, Bónis S., Szűilö György, Faur J . , Ivánka 

Imre, Beniczky Lajos 119 
Halász Bold., Simics József, Tisza László, Bodon Ábra

hám, Bogdán V., Manju A. 120 
Nyáry Pál, Terényi L. , Szabó György, Vajay K., Szi

lágyi Virgil 121 
Elnök: Babesch V. képviselő szavazati többséggel iga

zoltalik 122 
Balássy Antal megválasztatása tárgyában szólnak : Ha

lász K., Csiky S., Elnök: Balássy A, képviselő iga
zoltatik 122 

Zsitvay József megválasztatása tárgyában szólnak: El
nök. Halász Boldizsár 122 

Továbbá: Csiky S., Benczúr Miklós , Böszörményi L., 
Csanády S., Elnök '. 123 

Zsitvay megválasztatása megsemmittetik. A vizsgálati 
költségek iránt szólnak: Mihályi G., Szaplonczay J . , 
Bónay J. , Csanády S., Csiky S., Bernáth Zs., Ürme-, 
nyi J. , Elnök. — A kérvény-bizottmányhoz Teleki 
helyébe szavazattöbbséggel Tisza László megválasz-
tatik 124 

XXIII . ü l é s , m á j u s 16. d, e. 10 ó r a k o r : 

Elnöki jelentések: Gömör és Kishont megye Széchenyi 
érdemei beczikkeíyeztetését indítványozza. Palóczi 
Tamás Kólából bold. atyja iránti részvétért hálás kö
szönetét fejezi ki. Doboka megye és Székesfehérpár 
város Teleki fölötti fájdalmukat tolmácsolják. Nagyba-

Lap. 
nya város a törvénytelen adóbehajtást kéri orvosol
tatni. — Napirend: az országgyűlés teendői fölötti ta
nácskozás folytatása : szólnak : Tisza Kálmán (hatá
rozati programm) 125 

Szalag László . . . . , 130 
Várady Gábor 133 
Kubinyi Rudolf . 135 
Kubinyi Ferencz *. 137 
Bartal György 139 

XXIV. ü l é s , m á j u s 17, d. e. 10 ó r a k o r : 

Elnöki jelentések: Torda megye az uniót sürgeti. Krasz
na és Borsod megye az adózsarolások ellen szólnak : 
Katona J. szobra leleplezési ünnepélyére Kecskemét 
a képviselőket meghívja. Zabules József hivatalt kér . 144 

Az „országgyűlés teendői" fölötti tárgy folytatása. Be
szélnek : Csáky Tivadar gr 145 

Eötvös József br 147 
Ivánka Imre 152 
Bende József 154 
Terényi Lajos 157 
Pap Mór 158 
Bárczay Albert 162 

XXV. ü l é s , m á j u s iS -án , d, e. 10 ó r a k o r : 

Elnöki jelentések: Borsodmegyc a Palóczynak tett vég
tisztességet köszöni . 163 

Kővár vidéke, Makóváros, Szegedváros Teleki fölötti 
részvétüket nyilványítják. Torda megye föliratában 
az unió és nemzetiségek egyenjogúságának kimondá
sát kéri. Makóváros az adóbehajtás ellen szólal fel. 
Podolini választók Tizedy megválasztatása elleni pa
nasziratok viszszaküldését óhajtják.—Az országgyű
lés teendői fölötti tanácskozások folytatása. Beszélnek: 
Lányai Menyhért 164 

Szilágyi Virgil 170 
Somssich Pál 180 
Deák Ferencz indítványára a legközelebbi ülés május 

22-re tűzetik ki 185 

XXVI. ü l é s , m á j u s 9 3 - é n , d. c. 10 ó r a k o r : 

Elnöki jelentések: Bácsbodrog, Veszprém, Arad, Tor
na, Temes, Esztergám megyék és Eperjes város 
az adóügyben szólalnak fel. — Sárosmegye Teleki 
és Palóczy felett kesereg. Az utóbbi felett az emlék
beszédet Kazinczy Gábor vállalta el. Bika Simon kép
viselő igazolására vonatkozó pótiratokat ad be. Mo
csárig Lajos, Urházy György, László Imre, Popovics 
János ujképviselök választási jegyzökönyveiket be
adják. Velejte ugocsai község Marmaros megyébe be-
kebelcztetését kéri. Tisza Kálmán indítványt ad be 
a törvénykezés rendezése tárgyában 186 

Az országgyűlés teendöirőli tanácskozások folytatása. 
Beszélnek: Németh Albert 187 

Klauzál Gábor 191^ 
Simonyi Lajos b. "197 
Trefort Ágoston • 199 
Buzna Lajos 202 

XXVII . ü l é s , m á j u s 9 3 - á n , d. e . 10 ó r a k o r ; 

Elnöki jelentések: Kraszna megye két követ-küldbe-
tési jogot kér. Temes megye tiltakozik a Karlovitzi 
szerb congressus hazánk területi egységét sérteni 
irányzó törekvése ellen. Frideczky Timót és Bánffy 
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Elek megbízó levelöket beadják. — Az országgyűlé
si teendők fölötti tanácskozás folytatása. Beszélnek : 

Andrássy Gyula gr 208 
Szaplonczay József 212 
Szentiványi Károly 215 
Grabarics Ernő 217 
Gorove István 219 
Kállay Ödön 224 
Széchenyi Béla gróf 227 
Sárközy József 228 

X X V I I I . ü l é s , m á j u s 2 4 - é n d . e . 9% ó r a k o r : 

Elnöki jelentések: Szabadka város a Teleki halála fö
lötti fájdalomban osztozik. Zilah város Bánffy Elek b. 
megválasztatása ellen ad be kérvényt. — A törvény
kezés ideiglenes rendezése iránt beadott indítvány el-
fogadtatik s ez értelemben egy 9 tagú bizottmány 
megválasztására szavaznak. — Az országgyűlés teen
dői fölötti tanácskozás folytatása. Beszélnek; Beze-
rédy László . . - • • 231 

Jókai Mór . . . . . . . . • 234 
Királyi Pál . . . . 239 
Bánó Józzef 242 
Tóth Vilmos 247 
Podmaniczky Frigyes b 248 
Olgyai Titusz 252 

X X I X . ü l é s , m á j u s 2 5 - é n d . e . 10 ó r a k o r : 

Elnöki jelentések; Doboka megye fölír az 1848-diki 
törvények teljes érvényitése tárgyában. Sáros me
gye , Esztergám megye, Esztergám város az adó
behajtás tárgyában panaszolkodnak. E tárgyban szól
nak Kubinyi F . , Besze J., Madarász J 255 

A törvénykezési bizottság tagjai kijelentetnek. — Po-
povics János, Mocsáry Lajos, Frideczki Timót, 
László Imre, Vrházy György, Pascu Fülöp képvi
selők igazoltatnak. — Az országgyűlés teendői fölötti 
tanácskozás folytatása. Beszélnek: Beniczky Lajos • 256 

Jekelfalussy Emil 262 
Tanárky Gedeon 263 
Mihályi Gábor 266 
Domahidy Ferencz 267 
Ragályi Ferdinánd 270 
Tisza László 271 

X X X . ü l é s , m á j u s 2 9 ' - é n d. e . 1 0 ó r a k o r : 

A XXIX. ülés jegyzökönyve hitelesítése alkalmából szól
nak : Kubinyi F . , Ürmónyi J., Patay István , Beö
thy Zsigmond, Madarász J., Bónis S., Deák F. . . 277 

Elnöki jelentések: Szepes megye Teleki fölött kesereg, 
Gyula város az adóügyben emel szót. Néhány nyir-
megyesi lakos tagositási sérelmük orvoslását kérik . 277 

Galgőcst választók Frideczky Timót megválasztatásának 
semmisítését akarják. Több szabadhelyi lakosok Po-
povics János elválasztásának megvizsgáltatásaért fo
lyamodnak. Zilahváros ujolag BáníFy Elek megválasz
tása semmisítésére küld be iratokat. — Az orsz. gyű
lés teendői fölötti tanácskozás folytatása. Beszélnek: 

Széchenyi Dénes gr, 278 
Károlyi Ede gróf, 279 

Lap. 
Kazinczy Gábor 284 
Ballagi Mór 293 
Hunkár Antal 296 
Zsarnay Imre 297 

X X X I . ü l é s , m á j u s 2 8 . d . é . 10 ó r a k o r : 

Elnöki jelentések: A Hajdúkerület Palóczy és Teleki 
haláluk fölötti részvevő fájdalmát közli. Ugyanez az 
adóügyben szólal fel. Györmegye kéri, hogy a du
nántúli kerületi tábla és a váítótörvényszékek egyike 
Győrbe tétessenek állal. Décsey László választási jegy
zőkönyvét bemutatja. Horeczky István Nyitramegye 
bizottmánya ellen panaszt emel. — Az országgyűlés 
teendői iránti tanácskozás folytatása. Beszélnek: 

Tolnay Károly 301 
Bónis Sámuel 303 
Zichy Antal 305 
Madách Imre 309 
Eötvös Tamás 312 
Bánó Miklós 314 

X X X I I . ü l é s , m á j u s 2 9 - é n d , e . 10 ó r a k o r : 

Elnöki jelentések : Hunyad megye Teleki halála fölötti 
részvétét közli. Szathmáry-Király József választási 
jegyzökönyvét beadja. — Az országgyűlés teendői 
fölötti tanácskozás folytatása. Beszélnek: VadnayLaj. 317 

Bernáth Zsigmond 320 
Csengeri Imre 323 
Almásy Sándor 327 
Ragályi Miksa 328 
Böszörményi László 329 
Molnár Pál 332 
Latinovics Vincze 333 
Vay Béla b. 339 
Batthyány István gr 340 

X X X I I I . ü l é s , m á i u s 3 1 - é n d . e . 1 0 ó r a k o r : 

Elnöki jelentések: Borsod megye íi Teleki L. halála fölölt. 
Kollár Antal esztergami polgármester az adózsarolás 
ellen emel panaszt. Sopron megye indítványozza, hogy 
az 184%-diki szabadságharcz áldozataivá lett marty-
rok nevei törvénykönyvbe iktattassanak , s emlékökre 
Pesten szobor emeltessék. Baranya megye a pécsi 
lyceumot kéri viszszaállíttatni. Szeged városa váltótör
vényszék iránt folyamodik. Néhány margilai nagyhe
gyi úrbéres szőlősgazda dézmaváltságuk tárgyában 
esedeznek. Zsitvay József újra megválasztott kép
viselő megbízó levele a bizottmánynak kiadatik. Szath-
máry Király József, Décsey László, Königmajer Ká
roly képviselők igazoltatnak. „Vidovdan" belgrádi 
szerb lap szerkesztője által a háznak megkiildetik . . 

Az országgyűlés teendői iránti tanácskozás folytatása. 
Beszélnek: Mocsáry Lajos . 

Patay István 
Bujanovics Rudolf 
Csengeri Antal 
Sárközy Kázmér 
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$M> Foglalat. 

XXX.IV. ü l é s , j ú n i u s 1-én d, e . 10 ó r a k o r : 

Lap. 
Hunkár Antal azon indítványa, hogy a pesti helv. hit

vallásnak egyházában jun. 2-án Teleki Lászlóért tar
tandó gyászisteni tiszteleten a ház részlvegyen, elfo
gadtatok. — Elnöki jelentések. Sopron és Sáros me
gyék Széchenyi István gr. érdemeit törvénykönyvbe 
iktattatni kérik. Sopron megye az elidegenített nem
zeti javak rendeltetésükre fordíttatása végett tesz in
dítványt • . . ' . . < 362 

Liptó megye felsőbb törvényszékek tagjaiul hon bizal
mát biró férfiakat kér kineveztetni. Ugyanezen me
gye valamint Szakolcza és Kassa városok a katonai 
adóbehajtás tárgyában írnak. Kraszna megye a tör
vényellenes katonaállítás iránt terjeszti fel sérelmeit. 
Elek Mihály és Bagossu Sándor ujképviselők megbí
zóleveleik az igazoló bizottmányhoz utasittatnak. — 
Bárczay Albert képviselő állásáról lemond. — Az or-

Lap. 
szággyülés teendői fölötti tanácskozás folytatása. Be
szélnek: Benczur Miklós . . . . . . . . . .. . 3 6 3 

Nyáry Pál . , . , . . 3 6 4 
Ürményi József 369 
Zlinszky György , v -_-.. . , . 373 
Wlád Alajos 375 
Ignatovich Jakab . 3 7 9 
A napi renden levő tárgyhoz szólások tovább folytatásá

nak kérdése fölött beszélnek: Elnök, Csengeri Im
re , Lónyay László , Ivánka Imre 386 

Továbbá: Kovách László , Elnök , Vajay Károly , Gsiky 
S., Horváth Döme, Bónis S. , Besze J., Olgyay 
Lajos 387 

Továbbá: Halász Bold., Szápáry Gyula gr., Ráthonyi 
Lajos, Justh József, Szüllö György, Demjén István, 
Madarász József 388 

Továbbá: Kiss Miklós, Elnök, Keglevich Béla gr., Bó
nis S , Rónay János, Elnök: A napi renden levő tárgy
hoz szólás, még a jövő ülésen is folytattatni hatá
roztatok 389 
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