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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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