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tehát én is a hála és bizalom amaz érzelmeiben, a 
melyekkel a nemzet annak nagynevű szerzője 
iránt viseltetik, azért is, mert bizton hiszi, hogy az 
ó' bölcs vezérlete alatt sikerülend eljuthatnia az 
igéret földjére a nélkül, hogy sarkalatos jogai 
csorbát szenvedjenek. (Éljenzés.) 

Önöktől függ, uraim! hogy imént előadott 
egyéni fölfogásomat — melynek érvényesítését, 
a mennyiben az a modus procedendire nézve a vá
laszfeliratétól eltérő, ugyanannak részletes meg
vitatására fenntartanom kelletik — átalános szem
pontokból megbírálják. Nem ajánlom ügyemet 
önöknek, mert az a hazának közös ügye; meg
elégszem , ha itéletöket mindenekelőtt e haza 
érdekeire alapítják, mert meg vagyok győződve, 
hogy azok a birodalom és közös trón érdekeivel 
azonosok. 

Az egyedüli érdem, mire igényt tartok, ez : 
a jelen rendkívüli fordulatra vonatkozó eszméim
mel, a melyekre nézve kiki közülünk kell, hogy 
már is tisztában legyen önmagával, minden fenn- | 
tartás és melléktekintetektől menten, elvhiányt 
és félszegséget, megalázkodást és elbizottságot, 
önzést és gyűlöletet egyaránt kerülve, ngy mint 
azokat eszem fogamzá, szivem helyeslé és Isten j 
szavakba foglalni tudnom engedé, önök előtt j 
felfejteni, az előttünk fekvő czélt, az arra vezető 
eszközöket biztos kézzel meghatározni, a kedvező 
alkalom felhasználására az utat megtörni igyekez
tem; a miért is — legyen bár a padló, min állva 

önök türelmét oly hosszasan igénybe venni me-
reszlém, saját mindenképen csekélyre becsült poli
tikai jelentőségemnek emelője vagy sülyesztóje, 
de legyen az bár virrasztó gondjaim egyedüli tár
gyának , imádott hazám jövőjének egyik gyenge 
mentő szála, vagy az enyészte fölé borulandó sír
földének repedező deszkája — én, mi önnön sze
mélyemet illeti, egyenlő' nyugodtsággal lépek a 
nemzetnek, s ha az idők árja hasonló igénytelen 
szózatok pillanatnyi jó vagy rósz hatását kérlel-
hetlenül el nem törölné, magának az utókornak 
ítélőszéke elé ; mert a napi vélemények tarka ve
gyületén felül emelkedve érzem , hogy az ősök hű 
sarjához, a jelen nemzedék hazafias többségéhez , 
vagyis a küzdők amaz elszánt soraihoz tartozom, 
kiket csupán jó indulat, elfogulatlan irány, s e 
kettőből önkényt fakadó ellenállhatlan meggyőző
dés vezérelnek egy nagy, egy szent vállalatban — 
és mint ilyes tévedhetek ugyan, de tévedéseim
ért emberek előtti mentségre nem szorulva, a tel
jesített kötelesség tudatával mondhatom el a nagy 
reformátornak, saját epochális missiójához képest 
oly remek, mert sokat mondó, és mégis egyszerű, 
de ép ezért a jó ügy szerény közharczosához is 
illő szavaival : „íme itt állok ; másként nem 
tehetek; Isten engem ugy segéljen lu (Zajos 
éljenzés.) 

Elnök: Holnap d. e. 10 órakor folytatjuk a 
tanácskozást. 

Az ülés végződik d. u. 21/l órakor. 
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Tárgyai : A fölirati vita folytatása. Bartal György módosítványokat nyújt be a fölirat két szakaszához. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

Elnök : A tegnapi ülésben működéssel meg
bízott jegyzők működésöket mai nap is folytatják. 
Folytatjuk a tárgyalást. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Fel van jegyezve 
Madarász József. 

Madarász Józse f : Mélyen tisztelt képviselő
ház ! Midó'n hazánk e nagy kérdésében felszólalok, 
teszem azt egyrészt azon reményben, hogy a vá-

laszfelirati javaslat is fenn kívánja tartam a Szent-
István koronájához tartozó magyar birodalomnak 
törvényekkel biztosított önállását, függetlenségét, 
önkormányzatát, az örökös tartományok vagyis az 
osztrák birodalom irányában is ; hogy az sem fog 
elismerni mást, mint personál-uniót; az is fenn kí
vánja tartani nem csak az 1715, 1723, 1790, 
1827, de minden szentesített, hazánk alkotmá
nyát biztosító és így 1848-iki törvényeinket 
is ; (Helyeslés) — de mivel a válaszfelirati javas-
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latból, annak összefüggését, ugy egyes tételek
nek másokhoz viszonyait tekintve , könnyen 
azon következtetést lehetne vonni, mintha az or
szággyűlés , a viszonyok kérdésének rendezése 
czime alatti tanácskozás által, hajlandó volna, tör
vényeink teljes helyreállítása előtt, törvényeink 
lényeges módosítási tárgyalásába bocsátkozni : 
teszem azt másrészt azon indokból és azon szán
dékból , mert a válaszfelirati javaslatnak néhol 
félremagyarázható, néhol hiányos kitételeire nézve 
megnyugtatást óhajtok. 

Megnyugtatást óhajtok pedig annál inkább, 
inert habár a Tolnainegye pinczebelyi választókerü
letének érdemes képviselője által tegnap elmondot
taknak részletes vagy csak átalános taglalásába 
is ma bocsátkozni elegendő hivatottságot nem 
érzek; (Helyeslés) de mivel egy oly ma-ában véve 
mindenesetre remek szónoklatot csak akkor lehet 
valódi és igazi bírálat alá venni, midőn azt minden 
tételeivel, egész összefüggésében is bírni fog
juk ; és ha van, mert van némi észrevételem az ér
demes képviselő nyilatkozatára, fenntartom azt a 
részletes vitatás alkalmával előadni: (Helyeslés) 
csak átalánosságban egyetlenegy szempont az, 
melybe most mindenekelőtt bebocsátkozni szándé
kom s melyre nézve aggodalmamat el nem hallgat
hatom, ez pedig hivatkozás őseinknek azon óvatos
ságára, miszerint ,,a körülményekkel mindig meg 
tudtak alkudni". Helyeslem és osztom az érdemes 
képviselő e véleményét, de helyeslem azt azon 
irányban, melyben én felfog'om. Ismerem én is ha
zánk történetét; annak sok szomorú és sok fényes 
lapja van; és voltak idők, midőn még az alkotmá
nyosságnak is némi rovására őseinknek egyezked
niük kellett; de a midőn egyezkedtek, mindig 
ugyanazon alkotmányosság sánczaival vették kö
rül hazánk önállóságát, függetlenségét és önkor
mányzatát. (Helyeslés.) íme ott van például az 
1222-diki arany bullában amaz ellenállhatási tör
vény, mely gyakoroltatott, mig a kor kivánata 
folytán el nem törültetett. (Derültség.) A kor, mely 
nem tartotta czélszerünek és az akkori alkotmány 
eszméjével öszkangzónak, eltörölte, de azonnal 
helyébe igtatta a királyoknak esküvel szentesitett 
amaz igéretét, hogy a haza alkotmányát és a haza 
által a királylyal és a nemzetgyűléssel együtt ho
zandó törvényeket fenntartják. 

Azon óvatossággal, mikép ezt őseink eddig 
mindenkor tették, én is hajlandó vagyok, hazám 
önállóságának, szentesitett törvényeinek biztositása 
mellett, a kiegyenlítésre és kibékülésre ; s elismerem, 
hogy az 1861-diki korszaktól sokban eltérő az 
1866-iki korszak. íme közbejött a fejedelmi jó 
indulat; közbejött, hogy a jogeljátszás elmélete 
elvettetett; és a fejedelmi székről részint az úgy
nevezett pragmatica sanctio, részint többi törvénye

ink elismerése is kimondatik. Itt átalánosságban 
azonban kiindulási pontul veszem azt, hogy én 
irányeszméül a fejedelemnek és a nemzetnek a 
szentesitett törvények iránti közös tiszteletében ta
lálom azon kiegyenlítési alapot, mely engem mind 
az átalános, mind a részletes tanácskozásnál ve-
zetend. (Helyeslés.) 

Három fő tétel az egyedül, mind a legmaga
sabb királyi megnyitó beszédben, mind a válaszfel
irati javaslatban, melyekre nézve aggodalomra 
okot találtam. (Halljuk!) 

Első az 1723-iki vagyis a felséges uralko
dó-ház nőágának örökösödését biztosító törvény. 
És itt engedje a tisztelt ház megjegyeznem, hogy 
bár hol forduljon elő e név: pragmatica sanctio, 
alatta semmi egyéb , mint tisztán az 1723-ik tör
vénynek erre vonatkozó czikkelyei értetnek. Sza
bad lesz még azon megjegyzést is tennem, hogy 
törvényeink nyomán a magyar koronához tartozó 
országokon kivüli, ugyanazon egy fejedelem birto
kában levő többi országrészeket mint örökös tar
tományokat tekintem az osztrák birodalom össze
gének. 1723-iki törvényeink ez értelmére sza
bad legyen a tisztelt képviselőház előtt, vélemé
nyem érvényesítésére az 1861-iki feliratból a követ
kezőketfelolvasnom: „Az említett sanctio pragma
tica, midőn egy részről az uralkodó-ház nó'ágára 
is átruházza a trónöröklés jogát , más részről ha
tározottan kiköti, hogy a király Magyarországban 
máskép ne uralkodjék és ne kormányozzon, mint ma
gának az országnak eddig alkotott vagy jövendő
ben alkotandó saját törvényei szerint: más tarto
mányok kormányzati módját Magyarországba be 
ne hozhassa, uralkodásának kezdetekor magát min
dig törvényesen megkoronáztassa; koronázása 
előtt ünnepélyes hitlevelet adjon ki, s abban az 
országot biztosítsa, hogy annak területi épségét, 
jogait, szabadságát s törvényeit sértetlen fenn fogja 
tartani, s mindezeket királyi esküvel is szentesítse ; 
végre, ha O Felségének I. Lipót császár és ki
rálynak minden maradéka nőágban is kihalna, 
visszaszálljon ismét az országra azon ősi törvényes 
jog, miszerint királyát szabadon választhassa" ; — 
és szabad legyen nekem még véleményem érvé
nyesítésére és támogatására a tegnap szólott igen 
érdemes képviselő, Bartal György 1861-iki erre 
vonatkozó véleményét felolvasnom: „E lényeg nem 
más, mint tagadása a Magyarországgal kötött 
pragmatica sanctio kétoldalú érvényének, taga-
dcisa fiz 1849-ig fennállott s az osztrák államfér
fiak által nyíltan kétségbe vonni soha sem mert 
personális unión alapuló régibb és ujabb alaptör
vényeink szentségének, szóval tagadása ama histó
riai jognak, melyhez viszont mi szivünk vérével 
ragaszkodunk; mert meg vagyunk győződve, hogy 
a népek hozzájárulásával hozandó minden tör-
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vénynek csak egy garantiája van , s ez az előb
bi törvények kötelező erejének elismerése, szen
tül tartása." Az 1723-iki törvény tehát, midőn 
egy részről biztosította a felséges uralkodó-ház nő-
ágának a magyar szent koronát illető örökösödé
sét, ezt más részről azon föltétel alatt adta át, hogy 
az uralkodó a maga részéről, utódaira nézve is, biz
tosította a nemzetet, hogy hazánk önállása, füg
getlensége és önkormányzata fenntartatik. Magyar
országnak soűverainitása tehát, a mely az önkor
mányzásból és függ-etlenségből áll, az 1723-iki tör
vények szerint teljes és semminemű korlátozás által 
meg nem szorítható : sem oly korlátozás által, mely 
a törvényben nincsen, mint a mit a legmagasabb 
megnyitó bes?éd mond, a birodalom nagyhatalmi 
állása; sem az által, a mi a felirati javaslatban fel
állíttatik, a közös védelem kötelezettsége által. En, 
uraim, a közös védelem kötelezettségét az 186 3-iki 
felirat szerint csak mint e haza és mint a király 
iránti védelmet tekintem törvényesnek. Én az ön
állóságnak , a függetlenségnek, az önkormányzat
nak sem tágabb, sem szűkebb körét nem ismerem, 
mint a melyet a törvényhozó hatalom gyakorol — 
mit Magyarországon a koronázott király és a nem
zet együtt képeznek, mert minden ezenkivüli kor
látozásnál a souverainitás megszűnnék. Törvénye
ink szerint tehát én semmi ily korlátozás rendjét nem 
ismerem. Magyarország, törvényei szerint, teljes 
jogot tarthat az önkormányzathoz. Ez az, mire nézve 
első aggodalmamat illetőleg a részletes tanácskozás 
alkalmával a képviselőház figyelmét felhívom. 

Második aggodalmamat a legmagasabb meg
nyitó beszédben úgynevezett közös ügyek gerjesz
tik. Én.t . ház, közös ügyeket nem ismerek, sem ossz-, 
sem közös birodalmat. A hol közös ügy van, ott kell 
lenni közös birodalomnak; a hol közös vagy összes 
birodalom van, ott kell lenni közös ügyeknek: ezt 
elismerem. Azonban méltóztassanak megengedni, 
hogy erre nézve ismét az 1861-ik feliratnak eme 
szavait olvassam,fel : „De mi soha el nem fogad
hatjuk azon nézetet, hogy Magyarország az auszt
riai császárságnak provincziája. Ausztria császára 
egyszersmind Magyarország királya, de nem ugy, 
s nem azért, mert császára Ausztriának, hanem 
egyedül azért, mert a sanctio pragmatica szerint a 
két külön trón ugyanazon egy fejedelmet illeti." 
(Helyeslés.) A hol külön trón van, ott, uraim, a 
trónnak külön birodalma van. Szent István koro
nájának birodalma eddig a magyar király birtoka, 
•és senki másé. Nem állítom, hogy a koronázott 
fejedelem és a képviselőtestület nem volna feljogo
sítva más törvények hozatalára; de a jelen törvé
nyek megváltoztatása ismét csak a koronás fő és a 
másik tényező, a képviselőház által történhetik; 
addig pedig, míg ez nem így történik, én egyebet 
nem ismerek. Ezek következtében szabad legyen a 

viszonyokra nézve nyilvánítanom, hogy igenis az 
1848-iki törvények azt tartalmazzák, hogy azon vi
szonyokról, melyek a házat az örökös tartományok
kal közösen érdeklik, O Fölsege személye mellé 
rendelt felelős magyar miniszter fog intézkedni; és 
mivel az 1790-iki XII . és egyéb törvények sem
minemű szentesített törvény egyoldalú megvál
toztatását s akár az ország-íjvülés, akár a koroná-
zott király és így a törvényhozás egyik ténye
zője nélkül tárgyalás alá vételét nem engedik; 
és mivel ezt nem csak Magyarország mint Magyar
ország jogainak védelme igényli: felhívom a tiszt. 
képviselőház figyelmét az ezen tételre nézve támadt 
ag'godalmaimra, miért nem akarom én , hogy ezen 
viszonyoknak, mielőtt törvényeink tökéletesen hely
re nem állíttatnak, tanácskozásába bocsátkozzunk. 
Nem akarom először azért, mert a fennemlített 
1848-diki törvény rendelkezett ezek közvetítéséről, 
és másodszor nem, azon politikai oknál fogva, mert 
épen az által , ha törvényeink teljes visszaállítása 
előtt lényeg'es törvényeink megváltoztatása fölött 
csak tanácskozásba is bocsátkoznánk, adatnék rés 
törvényeink teljes vissza nem állítására, így minden
kor a hatalomnak állván szabadságában a mi előter
jesztéseinket keveselni, tovább odázni az ország-
gyűlést,jés szem előtt nem tartani azt, hogy a koro
názott királynak és a másik tényezőnek,t. i. az or
szággyűlésnek csak együtt szabad a törvényho
zásba bocsátkozni. 

A harmadik, a mire a tisztelt képviselőház 
figyelmét fölkérem, az 1848-diki törvényeknek alaki 
elismerése és módosításának kivánalma. Üdvözlöm 
a fejedelmet az elismerés alaki terén (Derültség); 
azonban legitim hatalommal és a legitim hatalom ré
széről szoros következményül tekintem a jogilag 
törvényeseknek elismert törvények életbeléptetését. 

Mivel pedig a részletes vitatkozások alkalmá
val nem kívánok minden egyes pontnál módosit-
ványokkal előállni, és vágyaimat s aggál}'aimat 
ott, a hol az 1848 legelőször említtetik, nem óhajtom 
kifejezni, bocsássák meg, hogy az 1848-diki ese
ményeknek a javaslatban és bárki által felemlité-
sére nézve, csak röviden, de nyilatkozzam. Az 
1848-diki események világesemények; az 1848-ban 
kivívott koreszmék a világ eszméi. Nemzetünk 
1848-ban alkotmányos önállásának és e kivívott 
eszméknek védelmére kelt fel és a történet megha-
misíthatlan lapjain örökité meg dicső nevét. (He
lyeslés.) Azoknak tehát — és többet az 1848-diki 
eseményekről nem szólok — kik bírálat alá ven
nék, úgy hiszem, nem mondhatunk mást, mint: 
fedjék el tekintetöket, hunyják be szemöket, hogy 
képzelt nagyságukban el ne törpüljenek a valódi 
nagyság előtt. 

Magyarország törvényekkel korlátolt fejede
lemség ; Magyarország koronázandó örökös kirá-
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lyát, ugy mint a nemzetet, törvény kötelezi. 
E törvény az 1790: III . t. ez. az örökös király kö
telezettségeit illetőleg oly szabatos, az 1790: X. 
és XII . t. ez. mind a koronás királyra, mind 
a nemzetre nézve oly világos, oly kötelező, hogy 
miként mi a másik törvényes tényező nélkül 
nemzetünk törvényeinek semminemű törvényes 
módosításába nem bocsátkozhatunk: akként a ko
ronás, az örökös, a koronázandó királynak , ko
ronázásáig is, elengedhetlen kötelessége hazánkat 
saját törvényei szerint igazgatni, lelkiismeretes kö
telessége, hogy mind maga megtartsa, mind má
sok által^ megtartassa hazánk szentesített törvé
nyeit. (Éljenzés, helyeslés). 

Ezek azok, mélyen t. képviselők ! a mikre 
nézve én is, mint tegnap szólott érdemes képviselő 
társam, lelkiismeretesen elmondtam meggyőződé
semet. Iparkodtam azokat minél szabatosabban, mi
nél rövidebben elmondani a t. képviselőháznak, és 
miként, hiszem, hogy a ház minden tagja, ugy én is 
meg vagyok győződve, hogy e képviselőház őseink
től örökölt bölcseségében és századokon keresztül 
annyi nemes áldozattal is megpecsételt önállása és 
függetlensége megóvása, fentartása mellett meg-
te end mindent, mit jog, méltányosság és igazság 
kivan; de soha önkormányzatunk feláldozásá
val. (Helyeslés.) Es miként én hiszem , hogy 
bár ki e képviselőház tagja, mindenik lelkiismere
tes meggyőződését követve szól, ugy hiszem, ép 
oly meggyőződéssel viseltetnek ők is az én aggo
dalmaim iránt, mert figyelembe fogják venni min
dig azon gyászos eseményeket, melyekért küzde
nünk kellett folytonosan, hogy önállásunk, alkot
mányunk s hazánk souverainitása fenntartassék. És 
ebben egyetértek a tegnap szólott érdemes követ
tel : e harcz az, melyben „megfogyva bár, de törve 
nem, él nemzet e hazán." E harcz az, melyben én 
örökké óhajtom, hogy éljen a képviselőház ; annak 
óhajtok lenni hű szolgája és védője. És azzal vég
zem beszédemet, hogy miként hazámhoz, önállásá-
hoz, függetlenségéhez és souverainitásához hü le
szek, ugy áldjon Istenem ! (Éljenzés.) 

Eötvös J ó z s e f b . : Avval kezdem beszéde
met, hogy én a ház asztalán fekvő felirati javasla
tot nem föltételesen, nem, mert abból bizonyos dol
gokat kimagyarázni lehet, de átalánosan elfoga
dom, minden részleteiben. (Hosszas helyeslés.) 

Elfogadom azért, mert magában foglalja mind
azt, mit jelen helyzetünkben kimondanunk kell s le
het. Okaim épen nézetemben fekszenek jelen helyze
tünkről, s azért megengedi a t. ház, hogy e néze
teimet előadjam. (Halljuk!) Talán soha törvény
hozás ennyi s ily fontosságú kérdések megoldásá
ra nem hivatott fel. Feladásunk, ha azt Európa 
más törvényhozásának feladásaival hasonlitjuk, 
csakugyan rendkivüli. (Igaz!) De ép oly bizonyos, 

hogy miután mindezen kérdések eldöntése főkép a 
köztünk és a birodalom között fenálló viszonyok 
meghatározásától függ, az, a m i feladásunk legnehe
zebb részét képezi, nem uj, hanem ugyanaz, mit tör
vényhozásunk századokon át feladásának ismert 
s min-folyvást dolgozott; mert azon időszaktól, mely
ben a felséges uralkodó ház Magyarország* királyi 
székét elfoglalá, a nemzet főbb törekvései mindig ar-
ra voltak irányozva, hogy az ország állami önállása 
csorbát ne szenvedjen, s hogy mindazon ügyek
ben, melyek a birodalommal összeköttetésünknél 
fogva Magyarországra is fontossággal birnak, ha
zánknak azon befolyás biztosittassék, mely azt, 
mint az öszbirodalomnak nem tartományát, hanem 
hasonjogu tagját megilleti. (Helyeslés.) 

Fölösleges, hogy ennek bizonyításául egyes 
esetekre hivatkozzam. A törvényeknek száma, me
lyek majd a magas Portával kötött békekötések
nél, majd a Portához a császári követ mellé egy ma
gvarnak küldéséről szólnak, melyekben igértetik, 
hogy O Fölsége hadi s udvari tanácsában magyar 
tanácsnokokat s diplomatiájánál magyar embere
ket fog alkalmazni, fölment ezen állítás bizonyítá
sától, s kétségtelen, hogy a nemzet e részben soha 
nem változtatta nézetét, s ugyanazon czélok felé 
törekszik most, melyek törekvéseinek mindig czél-
jai valának. 

Nem azért hozom fel ezt, hogy a múltból 
azon sérelmek emlékét újítsam meg, melyek ugy 
szólván egész alkotmányos történetünket képezik; 
de miután nehéz feladásunk megoldásának első 
föltétele meggyőződésem szerint annak helyes fel
fogása, azon aggodalmak megnyugtatására is, me
lyekkel sokan jelen törvényhozásunk határozatai
nak elébe néznek : jó, ha kitüntetjük, hogy az, 
mire a fejedelem által felszólittatánk, csakugyan 
az, mit törvényhozásaink századokon át legfőbb 
feladásuknak ismertek, s hogy igy arra, hogy e 
feladásnak eleget tegyünk, nem szükséges eltérni 
az elvektől, melyeket törvényhozásunk eddig kö
vetett. (Helyeslés.) 

Nem a feladás, melyet a fejedelem megnyitó 
beszédében élőnkbe tűzött, hanem csak helyzetünk 
u j ; s ha ezt tekintjük, főkép két körülmény tű
nik föl : 

1) az, hogy a nemzet, mely eddig-, midőn a 
viszonyokra, melyek Magyarországot s a birodal
mat közösen érdeklik, s melyekért vérével s va
gyonával áldozott, az őt megillető befolyást köve
teié, kitérő válaszokkal utasíttatott el, most a feje
delem által ezen viszonyok tisztába hozására fel-
szólittatik; 

2) az, hogy a birodalom minden országai al
kotmánynyal ajándékoztattak meg, 

hogy ennélfogva köztünk s őközöttök fen-
forgó kérdések eldöntésére, nem, mint előbb, csak 
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a magyar nemzet s királya közti {egyetértés szük
séges, hanem hogy arra most a birodalom népei
nek megegyezése is kivántatik. 

És nem szenved kétséget, hogy ezen változá
sok az előttünk álló feladásra nagy befolyást fog
nak gyakorolni; de az meggyőződésem szerint 
abban áll, hogy a megoldás az által könnyebbé 
válik. 

A mi az elsőt illeti, magában világos, hogy ily 
fontosságú kérdések csak a törvényhozás minden 
tényezőinek egyetértésével oldhatók meg. Hasonló 
nézetem azon változások befolyásáról is, melyek a 
birodalom alkotmányos viszonyaira nézve tör
téntek. 

Sokszor hallottam, hogy helyzetünk legfőbb 
nehézségei Ausztriának alkotmányos átalakulásá
ból származnak. De saját meggyőződésem az el
lenkező. 

Megengedem, hogy azon viszonyoknak hely
reállítása, melyek hazánkban 1848 előtt léteztek, 
a birodalom alkotmányossága által lehetlenné vált ; 
megengedem, hogy jelen zavarainkból hama
rabb bontakozhatnánk ki, ha erre csak a nemzet 
s királya közötti egyetértés lenne szükséges, ki 
azt, mire a magyar nemzettel megegyezik, mint 
Ausztria absolut uralkodója, a birodalom másik 
felében megparancsolhatná; s hogy hamarabb jut
hatnánk oly valamihez, mit kiegyenlítésnek neve
zünk;— de, hogy ezen ugynevezettkiegyenlitésnek 
nem volna s nem lehetne állandó eredménye, arról 
szintén meg vagyok győződve, s bátran kimondom, 
hogy viszonyaink békés kiegyenlítésének lehe
tősége csak azon napon kezdődik, melyen a feje
delem bölcseségében azon absolut hatalomról, melyet 
ezen oi szagok felett gyakorolt, önkényt lemondott; 
(Helyeslés) s hogy azon napon, melyen Ausztria 
népeit egy valóságos alkotmány élvezetében látom, 
oly alkotmány élvezetében, mely a 13-ik §. helyett 
a kormányi felelősség elvét foglalja magában, 
hogy azon naptól kezdve — mondom — melyen 
a birodalom népei valóban az alkotmányos népek 
sorába léptek, a köztünk s közöttök fenforgó kér
dések kielégítő megoldása meggyőződésem szerint 
már csak az idő kérdése lehet. (Helyeslés.) S hiszem 
ezt azért, mert azon pillanatban, melyben a biro
dalom két fele egyaránt alkotmányossá vált, a kö
zöttök létező ellentét megszűnt, a csalódások fő 
okai eltávolíttattak s a birodalom két felének né
pei között a legnagyobb érdekegység támadt. 

Az utolsó három századnak története egy a 
harczmezőn s tanácstermeinkben folytatott hosszú 
küzdelem; de csalódik, ki az osztrák kormánynak 
alkotmányunk elleni törekvéseiben, melyek ezt 
okozták, a birodalom egysége utáni törekvéseket 
keres. A birodalom egységének eszméje ugy, mint 
maga az osztrák birodalom fogalma, uj,mely tulaj

donkép csak akkor támadt, midőn fejedelmi csalá
dunk a római császárság cziméről lemondott, (He
lyeslés)1 s a hosszú küzdelmek, melyek alatt ha
zánk annyit szenvedett, csak az absolutismus és al
kotmányosságnak harcza, (Helyeslés) melyet foly
tatva, nemzetünk története másokétól legfeljebb 
azon szivósságban különbözik, melylyel alkotmá
nyának minden részleteit védelmezé. (Helyeslés.) 

Azon percztől, melyen a fehérhegyi ütközet 
után Csehországnak szabadsága elenyészett, s az 
alkotmányos jogok, melyekkel az örökös tartomá
nyok hajdan birtak, tiszta formaságokká törpültek, 
s a magyar király, ki egyszersmind e tartományok 
fejedelme volt, ott korlátlan uralkodásra jutot t : ki
rályainknak vagy legalább kormányaiknak törek
vései arra voltak irányozva mindig, hogy az örö
kös tartományokban birt absolut hatalmokat Ma
gyarországra is kiterjeszszék. 1791 -ki törvényünk 
hires szavai: „ne Hungária ad normán aliarum 
provinciarum gubernetur , u melyet lajtántuli 
szomszédaink ellenséges indulataink bebizonyítá
sára annyiszor felhoznak, csak a nemzetnek ünne
pélyes válasza azon folytonos törekvésekre, me
lyeknek czélja az volt, hogy hazánk „ad normán 
aliarum provinciarum," azaz absolut rendszer sze
rint kormányoztassék. (Igaz !) 

Az ellentét s küzdelem a dolgok természeté
nek kifolyása, mely szerint minden hatalom ter
jeszkedni törekszik; s én teljesen meg vagyok győ
ződve , hogy ha az előbbi viszonyok megújulhat
nának, s lehetséges lenne, hogy Magyarország al
kotmánya visszaállittatván, a birodalom többi tar
tományai ismét absolut rendszer szerint kormányoz
tassanak, e viszonynak ismét ugyanazok lennének 
következései. Nem : mert az absolutismus terjesz
tését a fejedelem érdekekivánja, kinek a legszaba
dabb alkotmány is mindig több és nagyobb jogo
kat ad, mint melyeket a legkitűnőbb emberi egyé
niség teljesen gyakorolni képes; de mert eztkiván-
ja érdeke azoknak, kik absolut országban a feje
delem nevében kormányoznak, s hatalmokat saját 
érdekökben mindig terjeszteni iparkodnak. 

Mig a birodalom egyik felében ily elemek 
uralkodnak, az egység utáni törekvések nem szűn
hetnek meg soha, s pedig azért nem,mert tagadhatla-
nul érdekében fekszik a bureaucratiának, hogy ab
solut hatalmát, melyet a birodalom egyik felében 
gyakorol, a másikra is kiterjeszsze. (Ugy van!) 

De mihelyt az alkotmányosság elve a biroda
lom minden részeirekiterjesztetett, az okkal, mely
nek minden, hazánk önállása ellen irányzott kísér
leteket tulajdonithatunk, meg fognak szűnni a kí
sérletek is. 

Nem fekszenek azok sem a fejedelem érdeké
ben, ki ha a Lajtán tul is alkotmányos népek fe
lett uralkodik, Magyarország beolvasztása által 
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nem nyerne semmivel több hatalmat, mint a melyet 
mint alkotmányos király hazánk felett gyakorol; 
sem Ausztria népeinek érdekében. Sőt miután az 
ónállás, melylyel Magyarország saját ügyeit kor
mányozza, a birodalom másik felének hasonló ál
lását föltételezi: biztosan előre látható, hogy saját jo
gaink védelmében Ausztria alkotmányos népeinek 
támogatására számolhatunk, mindaddig, mig az a 
birodalom hatalmának és érdekének veszélyeztetése 
nélkül lehetséges. 

Tagadhatlan, hogy ez utóbbi tekintet Auszt
ria népei előtt nagy fontossággal bir. Nem csak a 
természetes önérzet, melyért semmi nép az egyszer 
elfoglalt állásból lejebb szállni nem akar, de a bi
rodalom anyagi érdekei, melyek annak hatalmi 
állásával a legszorosabb kapcsolatban állanak, 
megmagyarázzák, hogy Ausztria népei e tekintet
nek minden egyebet alárendelnek; csak egy van, 
mit azok, kik ezt kiemelve, ebből érdekeink ellen
tétét akarják kimagyarázni, elfelejtenek, s ez az, 
hogy azon percztől fogva, midőn a birodalom mind
két fele alkotmánynyal bir, s Magyarország befo
lyása a birodalom közös ügyeibe biztosítva van, e 
részben is a legnagyobb érdekegység létezik. 

Kétségtelen, hogy ez eddig nem volt igy, s 
hogy a birodalom hatalmi állásának, melynek fen-
tartásáért e nemzet annyiszor ontotta vérét, hazánk
ban nem nagy fontosság tulajdoníttatott. (Zajos he
lyeslés.) Miután a birodalom hatalmi állása nem csak 
nem Magyarország érdekében, de sokszor ellenünk 
használtatott, s a tapasztalás azt mutatja, hogy alkot
mányunkat soha nagyobb veszélyek nem fenye
gették, mint valahányszor a birodalom külső meg
támadásoktól biztosnak érzé magát . természetes, 
ha ezen ország a birodalom hatalmi állásáért nem 
lelkesült; sőt ha egyesekben azon meggyőződés 
támadt , hogy a birodalom hatalmi állásának fen-
tartása nem fekszik érdekünkben; de épen oly bi
zonyos az, hogy mihelyt e természetelleni helyzet 
megváltozik, meg fog változni az állás is, melyet 
nemzetünk e tekintetben elfoglalt. 

Mert miután azon kapcsokat, melyek e hazát 
a birodalom tartományaival a sanctio pragmatica 
értelmében összekötik, felbontani nem akarjuk, s 
mig ezen viszony megmarad, az állás, melyet nem 
zetünk Európa népei közt elfoglal, a birodalom ha
talmi állásától függ. 

Miután ennek fentartása anyagi érdekeinkkel 
is a legszorosabb kapcsolatban áll, s ha a múltra 
tekintünk, nemzetünk e hatalmi állás megszerzé
séért legalább ép annyit tett, mint a birodalom bár-
mel) más népe, s ha a jövőre hazánkat, főkép a ke
leti kérdés megoldásánál legalább ép annyi veszély 
fenyegeti, mint a birodalom bármely más részét: 
én nem láthatom át, miért viseltetnék nemze
tünk a birodalom hatalmi állása iránt kevesebb 
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érdekkel, mint más nemzetek azon viszonyok 
iránt, melyek külső állásuk felett határozók. 

Legyen az önzés, melyet elleneink szemünkre 
hánynak, mégnagyobb; legyen a szívósság, mely
lyel alkotmányunkhoz ragaszkodunk, még oly kí
méletlen ; legyen nemzeti büszkeségünk még oly 
határtalan: azon pillanatban, melyben a biroda
lom közös ügyeinek kormányzására a hazánkat 
megillető befolyás megadatott, s biztonságot nyer
tünk az iránt, hogy a birodalom hatalmi állása sa
ját önállásunkat s alkotmányunkat veszélyekkel 
nem fenyegeti; mindazon tulajdonok, melyeket el
leneink szemünkre hánynak, csak azon erélyt fog
ják nevelni, melylyel a birodalom hatalmi állását 
védjük, s a magyar nemzet, épen mert büszke, nem 

i fogja tűrni, hogy a birodalom, melynek felét képezi, 
I gyenge legyen. (Helyeslés.) Nem, mert a nemzet nagy
lelkűsége, melyre, valahányszor arra szükség van, 
mindig hivatkoznak, ezt ugy hozza magával; nem, 
mert a magyar nép áldozatokra kész; de mert 
érdekei kívánják, s most századunkban nincsen 
nép, mely legfontosabb érdekeinek nagy áldoza-

í tokát hozni kész ne volna. 
Áldozatokról szóltam , — nem akarok félre

értetni. Meggyőződésem szerint a magyar nem
zet kész vérével és vagyonával áldozni királyáért 
és a hazáért, de nem készül áldozatot hozni alkot
mányából; s ami engem illet, ez saját érzelmem is. 

Nem látom á t , miért kellene a birodalom 
hatalmi állásának fenntartására mindig csak Ma-
gyarországnak áldozni, miért kellene a magyar 
nemzetnek többet áldozni, mint másnak, miért nem 
követelhetne saját érdekében ő is áldozatokat má
soktól ; s mert ezt nem látom át, nem is érzem ma
gamat feljogosítva, hogy hazám alkotmányos ér-

| dekeit, nemzeti önállásunkat, bármily érdeknek fel-
| áldozzam. (Helyeslés.) 

Azonkívül a kegyelet, melylyel egy rég fenn-
| állott, birodalom iránt viseltetünk, azon felebaráti 
J szeretet, melylyel saját érdekeinket másokért föl
áldozzuk, nem is azon alap, melyen egy nagy biro-

| dalom hatalma felépülhet. 
Mi, kiket Magyarország népe, és nem más vá-

| lasztatott képviselőiül, csak Magyarország érdekeit 
j s nem másokat tarthatunk szemünk előtt. 

Első kötelességünk tehát követelni hazánk 
| számára mindazon önállást, melyet nemzetünk 
törvényeink értelmében igényelhet, s mindazon 
szabadságot, mely Európa egyik legrégibb alkot
mányos népét megilleti; (Helyeslés.) 

kötelességünk követelni, hogy miután Ma
gyarország soha a birodalomnak alávetett tarto
mánya nem volt, hanem az 1791. törvényértehné-

j ben szabad,külön alkotmánynyal bíró ország, ha-
i zánk számára a kellő befolyás biztosíttassék mind-

23 
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azon viszonyok elhatározásában, melyek a prag-
matica sanctióval felvállalt közös kötelességekből 
folynak; 

kötelességünk őrködni a felett, hogy a meny
nyiben a megváltozott körülmények egyes intéz
kedéseket tennének szükségessé, melyek az eddigi 
gyakorlattól eltérnek, Magyarország önállása ez 
által ne ̂ veszélyeztessék, s mint eddig volt, ugy 
ezentúl ne a birodalomnak tartománya, hanem an
nak hasonjogu fele maradjon. 

Csakhogy midőn a kötelességeket teljesítjük, 
nem feledhetjük el , hogy saját szabadságunk leg
biztosabb garantiáját csak a birodalom minden né
peinek alkotmányos szabadságában kereshetjük , s 
hogy azon befolyásnak becse és haszna, melyet a 
birodalom közös ügyeinek kormányzására nyerhe
tünk, az öszbirodalom állásától függ; s igy habár 
legfőbb kötelességünket, melynek minden egyebet 
alávetendünk, csak hazánk minden érdekeinek biz
tosításában találjuk, nem biztosithatjuk saját érde
keinket a nélkül, hogy egyszersmind a birodalom 
érdekeit ne tartsuk szemünk előtt. 

Valamint addig, mig a birodalom másik felé
ben absolut rendszer uralkodott, hazánk alkotmá
nyos léte s a birodalomnak kormánya természetes 
ellentétben álltak egymással; valamint akkor , mi
dőn a birodalom hatalma egész Európában minden 
absolutismus támaszának tekintetett (Tetszés) s a 
magyar nemzet azon viszonyokra, melyek a bi
rodalom minden országait közösen érdeklik, min
den befolyástól kizáratott, legfeljebb királyai iránti 
hűségből küzdhetett a birodalom hatalmi állásának 
fenntartásáért: ugy azon pillanatban, midőn az alkot
mányosság a birodalom minden részeiben biztosítva, 
és mindenben, a minek fentartásához járulunk, jogos 
befolyásunk elismertetik, a káros ellentétnek okai s 
velők maga azon ellentét elenyészik, s épen érdekeink 
ezen ugyanazonossága az, miben én az előttünk fek
vő nagy kérdések megöldhatásának lehetőségét, sőt 
bizonyságát látom. (Helyeslés.) Mert miután a bi
rodalom, mely alakulását nem az erőszaknak, ha
nem szerződéseknek köszöni, s csak azon szigorú
ság által tartatott fenn, melylyel a legnehezebb idő
ben a jogfolytonosság elvéhez ragaszkodott, ezen
túl is csak a jog alapján állhat fenn biztosan; s 
miután századunkban, midőn a korlátlan hatalom
nak azon foka, mely egy nagy birodalomnak kény
szer általi fenntartására szükséges, lehetetlenné 
vált: a birodalomnak feloszthatatlan együttma-
radását csak minden népeinek közös szabadsága s 
azon meggyőződés biztosíthatja,melylyel az öszbiro
dalom minden része a közös egészhez ragaszkodik, 
mert benne látja legfőbb érdekeinek támaszát. Meg 
vagyok győződve , hogy az , mit a birodalom jól 
felfogott érdekei, s a nemzet megnyugtatása egy
aránt kivan, így végre létesülni fog. 

A fejedelem ekként fogta fel magas feladatát, 
s midőn trónbeszédében ezen határozatát velünk 
közölve, felhí, hogy e dicső munkában, mely egy 
nagy birodalom alkotmányos szabadságának meg
alapítása, segédjei legyünk, kötelességünkké tévé, 
hogy tisztán s őszintén fejezzük ki nézeteinket azon 
módok iránt, melyek által ezen szándéka meggyő
ződésünk szerint elérhető. S mert azon felirati ja
vaslat , mely e ház előtt fekszik. ezen kötelesség
nek megfelel, ez az , miért én azt egész ki
terjedésében elfogadom , (Zajos helyeslés) mint 
olyant , mely mindent magában foglal , mit 
e pillanatban kimondanunk kell és lehet. Mert 
midőn e feliratunk a sanctio pragmaticát fo
gadta el kiindulási pontul, kiemeli ezen alap
szerződésünknek czélját , mely a nőöröködésen 
kivül az vala, hogy „a megállapított trónöröklés 
rendje szerint egy közös uralkodó alatt álló s fel-
oszthatlanul s elválaszthatlanul együtt birtoklandó 
országok s tartományok együttes erővel könnyeb
ben és biztosabban ellenállhassanak minden külső 
s belső ellenségnek;" s mikor ünnepélyesen kimond
ja , „hogy e czélnak biztosítására mindemt híven 
teljesítendünk , mit kötelességünk parancsol s ha
zánk közjava kivan"; s midőn elismeri, ,,hogy lé
teznek oly viszonyok, melyek Magyarországot s az 
O Felsége uralkodása alatt álló többi tartományokat 
közösen érdeklik : kijelenti, hogy igyekezetünk oda 
lesz irányozva, hogy „e viszonyok megállapítására 
s mikénti kezelésére nézve oly határozatok jöjjenek 
létre, melyek alkotmányos önállásunk s törvényes 
függetlenségünk veszélye nélkül a czélnak megfe
lelnek, s hogy haladék nélkül hozzáfogunk e tárgyra 
vonatkozó javaslat kidolgozásához." 

Kijelöltük az elveket, melyek meggyőződésünk 
szerint hazánk jóllétének s a birodalom hatalmi ál
lásának egyedül biztos alapját képezik, s kinyilat-
koztattukkészségünketmindenre,mit alkotmányunk 
iránti hűségünk megenged , s a birodalom közös ér
deke kivan, (ügy van!) 

Hangzatosabb szavakkal élhettünk volna és 
szebb szókötésekben mondhattuk volna ki hűsé
günket , s a hálát, melylyel a fejedelem iránt visel
tetünk; de nem mondhattuk volna ki ezeket tisztáb
ban, s oly módon, mely érzelmeinket hívebben fe
jezi ki. (Köztetszés.) 

Tovább vettem igénybe a t. ház figyelmét, 
mint önök és magam is óhajtottam. Szolgáljon 
mentségemül a pillanatnak fontossága. Hazánk jól
léte, e birodalom állása s az alkotmányos elvek
nek szilárd megállapítása Európa ezen részében 
talán e törvényhozás határozataitól függ, s az előt
tünk fekvő felirat első nyilatkozatunk. Tarto
zunk ezen felvilágosítással a nemzetnek, mely leg
fontosabb érdekeit kezünkbe tette le, s tartozunk 
azon népeknek, kikkel fejedelmünk egysége által 
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szoros kapcsolatban állunk, kiknek egyetértése 
nélkül az előttünk fekvő fontos kérdéseknek meg
oldása lehetetlen, s kiknél az egyetértés semmi ál
tal sem eszközöltetik előbb, mint ha azon nézeteket, 
melyek Magyarország törvényhozását vezetik, tel
jesen ismerik. (Helyeslés.) 

Azonkívül van még egy ok, mely engem a fel
szólalásra inditott, (Halljuk!) s ez az: hogy ha min
dent elfelejtünk is, mi a birodalom lajtántúli felének 
képviselőházában, az utolsó évek alatt történt. 
nem fogjuk elfelejteni a rokonszenvet, mely ha
zánk elnyomott jogai iránt ott egyesek által ki
mondatott , s illőnek tartom, hogy most, mi
dőn a szólás rajtunk van, kimondjuk mi is, hogy 
nem csak saját alkotmányunk legerősebb táma
szát hanem a birodalom nagy jövőjének biztonsá
gát csak minden jogok tiszteletében, csak a biro
dalom minden részeinek alkotmányos szabadságá
ban látjuk, s ha annyi reményekkel tekintünk a jö
vőbe, ezt csak azért teszszük, mert a fejedelem 
azon elvekhez kötötte nevét s uralkodásának di
csőségét. (Helyeslés.) 

Nagy nehézségek állnak előttünk; a sebek, 
melyeket a korlátlan hatalomnak hibái, mely fe
lettünk 13 évig uralkodott, hazánkon ejtettek, a 
birodalomnak hasonló okok által előidézett álla
pota, a természetes bizalmatlanság, mely a Lajtán 
innen a birodalommal való érintkezés iránt a múlt 
tapasztalásai által elöidéztetett, s azon előítélet, 
mely a Lajtán tul uralkodik, s a birodalom hatal
mát, sőt fennállását csak a birodalom nagyságá
ban látja, s mind ezekhez a birodalomnak egészen 
sajátságos helyzete, mely miatt az alkotmányos 
életnek formái nálunk változás nélkül nem alkal
mazhatók : mindez látszólag legyőzhetlen akadá
lyokat gördit feladatunk elé. De ha a birodalom 
csakugyan, mint a világ hiszi, európai szükség, s 
ha annak fennállása, mint mi meg vagyunk győ
ződve, csak az alkotmányos szabadság által lehet
séges, a formák fel fognak találtatni, melyek által 
ez létesíthető. (Ugyvan!) 

Nem rögtön talán, mert hosszú törekvések 
után, de bizonyosan; mert egyről meg vagyok 
győződve: s ez az, hogy a fejedelmi szó, melylyel 
alkotmányunk jogalapjai elismertettek , s a biro
dalom minden népei alkotmányos szabadságra hi
vattak fel, a szó, mely a trónról mondva annyi 
milliók meggyőződésévé vált , s melyet a történet 
följegyzett lapjaira, honnan semmit kitörülni nem 
lehet, minden nehézségek, fondorkodások^, ellen
szegülések daczára végre teljesülni fog. (Éljenzés.) 

Zsedény i Ede : (Zaj. Szavazzunk ! Elfogad
juk! Halljuk! Az elnök csenget).T.képviselőház! A 
most hallottak után eleve kijelentem, hogy én 
ezen felirati javaslat megvitatásakor sem alajtántuli, 
sem valamely német szövetségi szempontból, ha

nem egyedül — mint Buda város érdemes követe 
beszéde egyik részében emliti — egyedül magyar 
hazafi, nemzeti szempontból indulok ki (Helyeslés) ; 
mert a tisztán magyar tollal irt felirati javaslat sorai
ból 17 nehéz év emlékezete szól a magyar nemzethez, 
szól a magyar kormányhoz az áldozatok emlékezete, 
melyeket a nemzet a jogfolytonosságnak hozott. (Él
jen!) Madarász ur tagtársunknak az általa ecsetelt 
48-ki események nagyszerűségére pedig azt felelem, 
hogy okvetlen lesz idő, midőn kérdés, min fognak az 

I akkor élők inkább bámulni : aaon-e, hogy volt 
j magyar országgyűlés, mely egy évezred által biz-
; tositott helyhatósági jogaitól elpártolva, egy fran-
| czia modorú központosításban kereste független-
I sége biztositékát ? (Derültség. Zaj.) vagy hogy 

voltak az ausztriai monarchiában kormányok, 
I melyek oly kicsibe vették és oly kevéssé méltatták 
| a magyar nemzet alkotmányát, melynek korszerű 

kifejtése, a nemzetnek megtörhetlen monarhicus 
! szelleménél fogva, kétségen kivül csodaszerüleg ha-
| tott volna a közbirodalom tekintélyes állásának 
| öregbítésére ? Ezeken azonban tullevén, a jelen en

gesztelő fordulat terén a leélt események tanúbi
zonyságát kell használni arra, hogy azokat kellő-

j leg méltányolván, üdvös sikerrel biztosíthassuk 
1 őseinktől öröklött alkotmányos állásunkat, azon 
í kincset, melynek históriai lépcsönkinti kiképzése 
I nélkül, bár miként erőlködjünk is egyébiránt, sot 
I hasem leszünk urak saját házunkban. Bármi

mondjon a pillanat felhevülése, bármit követelje
nek a most népszerű eszmék : midőn hazánk min
ket ide rendelt, hogy védői legyünk bal és jó sor-
sában.hogy alkotmányunk és függetlensége fenntar
tásával boldogságát a valóságos életben eszközöljük, 
azt egy részről sem kényszerítő erő, sem más rész-

I ről elvont eszmék vagy szenvedélyek többé meg 
I nem törhetik. Hiszem, hogy a mi frigyünk egy 
| pragmatica sanctioja a természetnek, alapítva ha-
] zánk szükségeire, szentesítve a haza szeretete által. 
I Feladásunk valóságos állása úgy is nyíltan fekszik 
j előttünk : alkotmányos jogainknak nem csak elis-
j mérését követelni, de életbeléptetését is biztosítani, 
I és így azon akadályokat is számba venni, melyek 

a követelés és valósithatása közt fekszenek; mert 
ha a nehézségeket, melyekkel küzdenünk kell, min-
magunk előtt titkolgatnók, remény nem lehetne 
az eredményhez. A feladás ezen pontjának — né
zetem szerint — nem egészen felelt meg a válasz-
felirati javaslat (Halljuk!), főleg azon részében, 
melyben a 48-ki törvények tettleges végrehajtásá
ról és a parlamenti kormány helyreállításáról szól. 
(Halljuk!) Igenis tudom méltányolni egész tartal
mának tökéletes törvényszerűségét, az engesztelő 
hangulatot, de midőn a fejedelmi jogok hatályát s 
a kormányzat hatáskörére vonatkozó, a trónbe
szédben is emiitett nehézségeknek gondos méltány-

23* 
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lását, azaz a 48-ki törvények revisióját, a jogi foly
tonosság tettleges életbeléptetésétől a parlamenti 
kormány, a minisztérium helyreállításától, sőt a 
koronázástól is fölfüggeszti, meggyőződésem sze
rint nem azon térre lépett, hol az ország jelen álla
potában fekvő veszélyek elhárítására nézve nemze
tünk megnyugtatásának, nem csak szót, hanem tes
tet is adhatunk. Mi igenis mindnyájan a 48-ki 
törvények alapján állunk, (Helyes! Zaj.) alkotmá
nyunk alapját azonban ezen törvényekkel együtt 
nyolez század története őrzi. Nemzetünk ezen tör
vények szerint törvényes kormányát, alkotmányos 
jogait követeli, de gyakorlatban, nemcsak papíron, 
mert már most a türhetlen jelen állapotból az al
kotmány tettleges birtokába akar jutni. A törvény
hozás pedig a maga rendeltetésénél fogva a nemze
tet nem engedheti át megint az önkénynek és nyo
mornak, ha alkalma van alkotmányunk mezején a 
lehető jogfolytonosság alapján üdvös és méltányos 
kibékitést eszközölni. (Zaj.) Ha az ellenkező elmé
let állíttatnék fel, ha egy bizonyos átalános jogsze
rűség vagy jogfolytonosság vétetnék alapul, és ha 
ilynemű jogfolytonosságot értene a felirati javas
lat, mely nélkül alkotmányunk nem állhat m e g : 
akkor vége van minden positivumnak, bitorlás 
minden, a mi ilynemű jogfolytonosság körén kivül 
fekszik, és a nemzet lépésről lépésre — (Zaj. Közbeki
áltások : Ugy van!) A kik azt válaszolták, hogy 
ugy van, szíveskedjenek az utolsó szavakat is meg
hallgatni. Igenis, a nemzet lépésről lépésre az 
önmagáról való lemondás küszöbére jutna. (Zaj.) 

Elismerem a felirati javaslat azon állításának 
teljes jogszerűségét, miszerint törvényhozási mű
ködésünknek alapját az elvileg is elismert, tettleg is 
életbeléptetett jogfolytonosság képezi.Világos, tiszta 
igazság. De ebből nem következik, hogy a mit a 
jog, legvilágosabb inductiok után, mint tiszta kö
vetkezményt von le, az a válságos élet akármine-
mü situatiojára is alkalmazható legyen ; mert ha 
az élet logikája szerint akarjuk a j o g fogalmait al
kalmazni — pedig ez a törvényhozó föladása—akkor 
mindenekelőtt a fönnlevő, a fönnálló, létező dol
gokra kell ügyelnünk, a gyakorlat és tapasztalás 
mezejére kell lépnünk, hol syllogismusaink moza
ikmüvéhez a körülmények kavicsait nem mi ma
gunk teremtjük, hanem ugy kell vennünk, a mint 
vannak; és így tartózkodás nélkül el kell ismer
nünk, hogy 48 és a jelen idő közt az események 
roppant hatalma áll. E g y forradalom, egy köz
igazgatási absolutismus, egy ostrom-állapot, me
lyek a tévedések körét egymás után megfutván, 
tettleges állapotunkat lényegesen megváltoztatták, 
ugy hogy erre már most elvont tanainkat szigo
rúan nem alkalmazhatjuk. Azaz : az 1848-iki tör
vények tettleges végrehajtása, úgy a mint állanak, 
előleges revisio nélkül, lehetetlenné vált. (Ellen

zés.) Igenis, véges erőnk hatáskörén kivül fekszik! 
A törvényhozóknak tehát, mint gyakorlati embe
reknek, a kérdést oly térre kell vinniük, hol az élet 
honol, és a mint a felirati javaslat ezt, a I l i . és 
V-dik törvényezikk korlátozásával, Horvátországra 
nézve tette, ugy tovább is kiábrándulásra kell bír
nunk mindazokat, kik mellőzve a viszonyok hatal
mát, mellőzve a lehetőség határait , a II , I I I és 
IV-dik törvényczikkeknél egy elvont jogfolytonos
sági eszme sorozatára utalnak. 

Ezek mellett a nemzet mindent megtett, a mi 
hatalmában állott. Mint egyszerű polgárai a hazá
nak, 12 évig visszavonultunk a közügyek teréről; 
mint törvényhozók az 1848-ki törvények tettleges 
végrehajtása kérdésében nem tágitottunk, s megint 
visszavonulva, négy évig az ostromállapotnak 
szabad tért engedvén (Zaj.), a jogvesztés elméle
tére a merev jogfolytonossággal válaszoltunk. Al
kotmányunk sarkelveinek elismerése más választ 
vár. Hiszen utóvégre valami itélő ós egyszer
smind majdan vég-re is hajtó areopagra sem a ko
rona, sem a nemzet nem hivatkozhatván, csak is 
a törvényhozás két felének transactiója képes bo
nyodalmainknak véget vetni. Most sem fogadunk 
el semmi octroyálást, most sem ismerjük el, hogy 
a szentesitett 1848-iki törvények bármely részök-
ben egyoldalú hatalommal módosíttathassanak; 
de egyszersmind kötelességünk arról meg nem 
feledkeznünk, hogy óvásokkal és tiltakozásokkal 
a nemzet még nem juthat az 1848-iki törvények 
birtokába, mely nemzet már most sajnosán tapasz
talván, hogy a leélt események után az 1848-iki 
törvényeknek azonnali végrehajtását nem paran
csolhatja, végre tudni akarja, mily módosításuk 
után juthat valahára az 1848-iki törvények bir
tokába. 

A kormánya revisiót sürgeti, de a kezdeménye
zéssel az országot kínálja meg. Az ország el nem 
fogadhatja azt: mert 1) a revisiót a törvényeknek 
tettleges végrehajtása előtt nem tartja törvényes
nek ; 2) mert a kezdeményezési jog csak a törvé
nyes kormányt, azaz a felelős minisztériumot illeti; 
3) mert veszélyesnek látja azou példát, miszerint 
a koronázás előtt sarkalatos törvényeink kérdésbe 
vétethessenek. Erre már most a kormány a trónbe
szédben megint lehetetlennek állítja az 1848-diki 
törvények végrehajtását, mert nem felelnek meg a 
király jogainak, nem a birodalom hatalmi állásá
nak, nem az örökös tartományokhoz való viszo
nyoknak. (Patay István közbeszól: Próbálja meg! 
Zajos derültség ; taps.) 

Hiszen megkínálta Patay tagtársunk a múlt 
országgyűlésen is a próbával, de nem fogadta el. 
(Derültség.) 

De a kormány is ez állításait a törvény külön 
czikkeire nem alkalmazván, sehol kereken nem 
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mondta ki, mely változások után tartja már egy
szer e törvényeket végrehajthatóknak. Most azon
ban a jogfolytonosság terére lépvén a kormány, 
elismeri, hogy a törvényeknek kérdéses határozmá-
nyai csak az országgyűlések értekezletei utján mó
dosíthatók ; mely módosításokat, igaz, hogy a ko
ronázási hitlevél keletkezésének rendes, szokott 
módjától eltérőleg, a koronázás előtt kivan megál
lapíttatni. 

Erre már most a felirati javaslat el akarja is
merni és el is ismeri, hogy léteznek közös viszo-
nvok, melyek megállapítására és miképi kezelésé
re nézve szükséges javaslatok kidolgozásához ha
ladék nélkül hozzálát a képviselőház. De ezen, ter
mészetesen az 1848-diki törvények revisióját magá
ban foglaló nyilatkozattal ellenkezőleg, ugyanazon 
törvények I. és II. czikkelye szerint a parlamentá
ris kormány és a minisztérium helyreállítását kö
veteli, mielőtt ezen törvények — épen a II . és III. 
czikkelyek, melyekben a közügyek rendeztettek — 
át volnának vizsgálva; a revisiót pedig a fölirati 
javaslat azon időre halasztja, midőn majd koronás 
királyunk törvényes miniszterei által elő fogja ter
jesztetni. 

Voltak azonban már esetek hazánkban, hol 
a koronázási hitlevél megállapítása előtt, a korona 
és a nemzet közt fennforgott viszályok megoldása 
tekintetéből, a fennálló törvények módosíttattak. 
Mellőzöm az 1687-iki esetet, hol I. József, megko-
ronáztatása előtt, II . Endre decretumának ösmert 
ellenállási záradéka a királyi hitlevélből kihagya
tott ; mellőzöm azért, mert I. Lipót koronázott ki
rályunk életében és országlása alatt történt. (Zaj.) 
De 1680-ban a bécsi pacifieatiő, mely a vallás iránt 
fennálló törvényeket fölfüggesztette és lényegesen 
módosította, II . Mátyás megkoronáztatása előtt a 
koronázás előtti törvény ezikkekbeigtattatott. Elis
merem az akkor és most közti különbséget. Akkor 
bár fontos, de csak némely törvények, az igaz, az 
országgyűlésen kivül, de békekötés által függesz
tettek fel és módosíttattak, s ezen módosítások két 
évvel később a nemzet kívánatára törvényköny
vünkbe igtattattak. (Zaj.) Most nemcsak a48-diki 
törvények, de egész alkotmányos állásunk, nem 
békekötés, de absolut hatalom által függesztetvén 
fel, a nemzet tulajdonkép alkotmánj-on kivül van. 
De ezen eset bizonyítja, hogy voltak rendkivüli 
esetek — ki tagadná pedig nemzetünk rendkivüli 
jelenlegi állapotát — hol a királyi hitlevél megál
lapításában, nem a felirati javaslatban említett szo
kott és rendes módon és utón járhatunk el. Továb
bá vannak példák históriánkban, hogy ott, hol va
lami rendkivüli szükség, a nemzet önlétének fen-
tartása kívánta, maga az országgyűlés is a jogsze
rűség útjától elállott, igy p. o. a 48-iki pesti or
szággyűlésen, midőn a törvényes minisztérium, hi

vataláról lemondván, egy honvédelmi bizottmány, 
a törvényekben tökéletesen ismeretlen testület, vette 
át a kormányt. (Zaj, ellenmondás.) í g y a puszta és 
meztelen igazság mezejéről tekintve az akkori ese
mények tettleges következményeit, lehetetlen el 
nem ismerni, hogy ugyanazon események a prag-
matica sanctióban kifejezett uniót sűrű ködbe borí
tották, s bár ezen meghasonlás magva saját meg
győződésünk szerint nem a 48-iki törvényekben 
létezik, mégis oly simán és egyszerűen, mint a fel
irati javaslatban, nem lehet, visszautasítani azon ag
godalmat, melynek folytán onnan felülről biztosí
tékok kívántatnak, hogy a 48-iki törvények vég
rehajtása már most más eredményt idézzen elő, és 
a szétágazó érdekek által akkor meghasonlott oszt
rák és magyar minisztériumok, osztrák és magyar 
képviselő testületek ama törvényeknek . már 
most jóhiszemű végrehajtása gyupontjában, ezen
túl közelebb álljanak egymáshoz, mint 1848-ban. 

Maga a fölirati javaslat elismeri, hogy a pesti 
1848-ki országgyűlés méltányolván az 1848-iki 
törvényekben foglalt több pont ideiglenes termé
szetét, azon törvények revisióját maga is teendőink 
közé tűzte, de szándékának véghezvitelétől a bal 
sors által elüttetvén, már most azon revisió hiánvá-
ban soha sem tudunk jutni az 1848-ki törvények 
birtokába. Okvetlen szükségesnek tartom tehát, 
hogy ezen képviselőház, méltányolván a nemzet
nekjelen kivételes, lehet mondani, nyomorult álla-
potát; (Zaj) fontolóra vévén, hogy minél tovább 
halasztjuk a revisiót, annál inkább szaporodnak a 
jogfolytonosságon ejtett gyógyíthatlan sérelmek, 
mint azt a négy utolsó esztendő is bőven tanúsítja: 
ideje tehát, hogy ezen képviselőház a kormánynak 
utat nyisson, melyen ő, szabatosan formulázva, va
lahára közölje velünk kivánt módosítását. Jól tu
dom, bog}" fennmarad mindig azon törvényes el
lenvetés , hogy a kezdeményezési jog csak a tör
vényes minisztériumot illeti, hogy mindaddig, mig 
a felfüg-gesztett törvények teljes erejökbe tettleg 
vissza nem állíttatnak, az országgyűlés nem is bo-
csátkozhatik uj törvény-módosítási értekezésbe. De 
részemről érzem és hiszem, és velem sokan e ha
zában érzik és hiszik, hogy ha a nemzet a kormány 
által elénk terjesztett módosításokból átlátná, hogy 
igenis magyar felelős független kormányt akar 
adni, és ezt csak a birodalom létének föltételeivel 
akarja hozni öszhangzásba, maga is bízatná képvi
selőit az 1848-ki törvényeknek végrehajtásuk előtti 
átvizsgálására, mibe még a kiegyenlítésnek legfor
róbb barátja sem boesátkozhatik addig , míg ho
mály fedi a kormány czélzatait. (Helyeslés.) Hiszen, 
uraim! ezredéves történeteink bizonyítják, hogy a 
magyar nemzet alkotmányos szabadságának ép oly 
féltékeny, mint engesztelő őre, egyaránt kész vérét 
ontani és tűrni az elnyomatás rá nehezülő súlyát. 
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semhogy őseinek örökségét feláldozza, de kész is 
hallgatni törvényes uralkodójának első szavára, mely 
neki a szent béke olajágát nyújtja, — nyújtja pe
dig egy Felséges Királyné kíséretében (Zaj), ki nem
zeti nyelvünk iránti buzgalmával bizonyítja, hogy 
nemzetünk életét hordja nemes szivében. (Éljen !) 

Apáink e jellemével lépjünk tehát 0 Fölsége 
trónja elé , őszintén, utógondolat nélkül, helyre
igazítván a kiegyenlítés iránt eddig divatozó fogal
makat. Mondjuk meg legalázatosabb feliratunkban, 
hogy semmi nem jellemzi úgy Magyarország tör
tenetét, mint az önállás és függetlenség érzetének 
hű ápolása, mely n . József óta úgy tűnik fel, mint 
a nemzetnek oly értelmű tiltakozása, hogy az 
örökös tartományokkal való egység eszméjébe fel
olvadni, s egyéniségéről lemondani nem akar. Ezen 
érzet fó rugója hazánk szellemi mozgalmának, s igy 
az a kérdés: mikép biztosíthatja az ország autonó
miáját, belpolitikánknak mindig fő életkérdése volt. 
Hiszen függetlenségéért tévé ki nyolcz század óta 
ezer halálos csapásnak nemzetünk férfias mellét, és 
alkotmányos állásunkra a történet és a siker el-
idegenithetlen birtok szentségének bélyegét üté: az 
alkotmányosság tehát és a függetlenség első nélkü-
lözhetlen föltételei a kibékülésnek; első részét képe
zik a pragmatica sanctiónak, ágy, mint azt maga a 
felirati javaslat emliti. De ezen pragmatica sanctió
nak második része fölött, hol a szövetkezett népek 
és állományok közt minden kül és bel megtáma
dások elleni kölcsönös védelem megállapíttatik, egy
szersmind pedig ezen népek szellemi és anyagi ki
fejlődését gátló megkasonlások csiráinak eltávozta-
tása végett az unió kimondatik, ezen része fölött 
némileg eltérőleg a felirati javaslattól, csak akkor 
tanácskozhatnánk, ha a pragmatica sanctiónak első 
részében politikai létünknek lefektetett talpkövén 
már is bizton állanánk, azaz ha az 1848-ki törvé
nyek iránt a kormánynyal tisztában volnánk. 

Ez vélekedésem szerint az egész fennálló vi
szály megoldásának egyedüli kulcsa, melynek hiá
nyában a közös ügyek feletti értekezlet semmi ered
ményt nem igér; oda pedig más úton nem jutha
tunk, mint a revisio által. 

Ha tehát ezen képviselőház elérkezettnek véli 
azon fordulati időszakot, hol ü Felségének jelen 
kormánya a fennálló törvények alapján meg akarja 
a viszályt oldani, hol mi, mint hű népének törvé
nyes képviselői, a jelen pangó állapotot alkotmá
nyos élettel és a nemzetnek valódi jóllétével föl
cserélni törekedvén, az 1848-iki törvények iránti 
kölcsönös értekezletet elő akarjuk segíteni, nem 
elégedhetünk meg a felirati javaslat azon nyilatko
zatával, hogy a mennyiben egyedül valamely tör
vénynek a törvényhozás rendes utján leendő meg
változtatása szükséges javaslatunkat fel fogjuk Ő 
Felsége elé maga idejében terjeszteni; de azt véle

ményem szerint határozottan ki kellene jelenteni, 
hogy igen is készek vagyunk az Ő Felsége részé
ről, az 1848-iki törvények tényleges végrehajtása 
iránt ezen fölirati javaslatban foglalt felvilágosítás 
ellenére, netalán fennforgó nehézségeket is az or
szággyűlés utján megoldani, ha legkegyelmesebb 
nézeteit, melyek alkotmányunk alapelveivel termé
szetesen nem ellenkezhetnek, a törvények egyes 
czikkeire nézve, szabatosan formulázva, elénk ter
jeszteni méltóztatik. 

Ezek azok, a mik szerint én ezen felirati ja
vaslatot változtatni kivánom. í g y a kiegyenlítési 
kérdést a gyakorlati vitatkozás mezejére viszszük 
át, s azon merev állásból, melyet eddig elfoglal
tunk, kibontakozván, a kiegyenlítés iránti hajlamot 
nyíltan bebizonyítjuk. Ha alkudozásunk nem sike
rül, államjogi tekintetben ott leszünk, ahol jelenleg 
vagyunk, mert a módosítások feletti értekezések 
nem sérthetik azon elvet, hogy addig, mig a törvé
nyek az országgyűlések által nem módosíttatnak, 
erejökbenfennmaradnak. Politikai tekintetben pedig 
igen sokat nyerünk, mert ezen nyilt vita föllebbent-
vén a fátyolt, mely állapotunkat fedezi, minden
esetre helyzetünknek tiszta megismerésére fog 
vezetni. 

Tennünk kell, uraim, mielőtt elvonulna felet
tünk is a kedvező idő; tennünk pedig úgy, hogy a 
tett helyes legyen, és megteremje a várt gyümöl
csöt, csak u g y lehet, ha minden vakitó körülmény
ből kifejtekezve, teljes világban látjuk a kormány 
nézetét az 1848-ki törvények iránt, melyek után 
sóvárgunk. (Zaj. Szavazzunk!) 

G h y c z y K á l m á n *. T. ház! Csupán átalá-
nosságban vonatkozva azokra, miket előttem emii
tettek, mindenek előtt ki kell jelentenem, hogy én 
nem osztom azon véleményt, miszerint közjogi kér
déseink kiegyenlítésében szellemi és anyagi érde
keink véglegesen határozó legfőbb szempontul 
legyenek tekintendők. Elismerem ezen érdekeknek 
nagyszerű fontosságát; de épen azért, mivel ezt 
elismerem, óhajtom, hogy az előnyök, melyeket 
azok ápolásából nyerni reménylünk, ne múlékony 
ködképek, hanem magunk és utódaink számára 
állandóan biztosított nyeremények legyenek. Ez 
állandó biztosítás csak ugy érhető el, ha biz
tosítjuk azon jogunkat, hogy ezen nagyfontosságú 
érdekeink iránt Felséges Fejedelmünk hozzájárulá
sával magunk intézkedhessünk. Hogy ez jövőre 
megtörténhessék, szükséges, hogy a múltra nézve 
kimutassuk, miszerint ezen jog gyakorlatában vol
tunk és hogy annak gyakorlata bennünket jogilag 
jelenleg is megillet. (Helyeslés.) 

Közjogi kérdéseink kiegyenlítésében tehát — 
nézetem szerint — fő kiindulási pont csak a jogalap 
lehet, s magának azon kérdés kifejtésének is, melyet 
Bartal György képviselőurtegnaptöbb oldalról tag-
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lalt, a „quid consilii" kérdésének igazi értelme csak 
akkor lehet, hogyha előbb azon másik, sorban előtte 
álló kérdés „quid juris" megfog fejtetni: ezen kérdés 
azonban a korona és nemzet között ínég eldöntve 
nincsen, és az által nem fejtetett meg, hogy Bartal 
és Zsedényi képviselő urak, kik előttem szólottak, 
törvényeink alaki érvényességét elismerték, elis
merték a jogfolytonosságot elvben, és csak egy 
csekélység ellen, jogaink gyakorlata ellen tilta
koztak. (Helyeslés.) 

Midőn itt közjogi kérdések kiegyenlítéséről 
van szó, mindenek előtt szükséges constatálni köz
jogi kérdéseink jelen helyzetét; és miután a felirati 
javaslat is ezen helyzetnek szempontjából indul ki, 
azt hiszem, hogy a helyzetnek felvilágosítása a 
felirati javaslatnak is hu illustratiója lesz. 

Részemről annál szívesebb készséggel fogok kép
viselői kötelességem e részbeli teljesítéséhez, mert 
FölségesUrunknakhazánkjavára intézett atyai gon
doskodásáról teljesen meg lévén győződve, tudom, 
hogy azon irányadókul kijelentett elvek, melyek a 
trónbeszédben foglaltatnak s melyekre nézve észre
vételeimet előterjesztendő leszek, csupán azon néze
tem szerint téves felfogásnak tulajdonithatók, mely 
nemzetünk jogai, kívánalmai és érdekei iránt a kor
mány körében létezik; és így tudom, hogy a midőn 
ezen fogalmak tisztázásához, közügyeink jelen va
lódi állásának felderítéséhez csekély tehetségem 
szerint hozzájárulni igyekszem, egyenesen közjogi 
kérdéseink minden oldalról óhajtott kiegyenlítésé
nek érdekében cselekszem, azon kiegyenlítésnek 
érdekében, mely annak legbiztosabb, legállandóbb 
nemére, a szivélyes, benső kiegyezésre vezet, mely
nek, hogy ilyen legyen, megnyugtatást kell tá
masztani szintúgy a Fejedelemnek, mint a nem
zetnek szivében. (Helyeslés.) 

Hálás érzéssel fogadom a magyar korona ép
sége nagy elvének, a pragmatiea sanctio egyik ha
tározott föltételének teljesítését kilátásba helyező 
elismerését; hálával fogadom, hogy az öt évvel 
ezelőtt kiadott nyilt rendeletek, melyek közügyeink 
rendezését, jogaink, törvényeink s állami szerződé
seink ellenére, a hatalom parancsszavával erősza
kolták reánk, most megfontolás, tárgyalás s lehető 
módosítás, tehát törvényhozási intézkedés végett 
terjesztettek élőnkbe; örömmel üdvözlöm minde
nek felett a királyi trónbeszédnek irályát és han
gulatát, mert bizonyítéka Fölséges Urunk irántunk 
viseltető kegyelmes indulatának, mely már magá
ban is egy jobb jövendőnek megbecsülhetetlen zá
loga. (Helyeslés.) 

Mindemellett azonban, mindazon örömnyi
latkozatok ellenében, melyek a királyi trón
beszéd folytán fenhangon hirdettettek, sajnálat
tal bár, de ki kell jelentenem, hogy a kir. trón
beszéd a korona által közjogi legfőbb kérdéseink I 

érdemében az 1861-iki országgyűléshez intézett 
követeléseket lényegökre nézve fenntartja. (Ugy 
van !) 

A mód és eszközök, a kiindulási pont, az in
dokok, melyekkel a kitűzött czélok eléretni szán
dékoltatnak, változtak. De a czélok magok nem 
változtak, ugyanazok most is, melyek 186 l-ben és 
korábban is, már ki valának tűzve. (Helyes!) 

Hogy véglegesen elvetve és kárhoztatva van 
a kir. trónbeszédben a jogvesztés elmélete, azt hin
nünk kell; de ugy van-e valóban ? az a kir. trón
beszédből nem tetszik k i : mert a jogvesztés elmé
letére alapított, s csakis arra alapitható 1860-diki 
október 20-dikai diplomának érvénye a kir. trón
beszéd szerint megszüntetve nincs, s a febr. 20-kai 
nyiltparancs hatálya is csupán ideiglenesen van 
megszüntetve ; s ha mellőzve van a jogvesztés elmé
lete, mellőzve van a kir. trónbeszédben egyszer
smind az azzal együtt és egyenlően emiitett jogfoly
tonosságnak elve is, melyre nézve megjegyzem, 
hogy a kir. trónbeszédben nem a jogfolytonosság
nak elve, hanem, a mi ettől lényegesen különbö
zik, csupán az 1848-dik évi törvényeknek alaki 
törvényessége van elismerve, ezeknek életbeléptetése 
mindazáltal most is megtagadtatik, és igy megta
gadtatik a jogfolytonosságnak elve is, mely nem a 
törvény törvényességének elméleti, gyakorlatilag 
nem érvényesíthető elismerésében, hanem fogana
tosításának folytonosságában áll. (Helyes!) 

Akár van azonban véglegesen elvetve a jog
vesztés elmélete, akár nincs : mindenesetre mellőz
tetett, és helyette kiindulási pontul a pragmatiea 
sanctioban kölcsönösen elismert jogalap választa
tott ; és ez helyesen is történt. 

De köz- és államjogi kérdéseink megoldásá
nak fejleményét illetőleg, a kiindulási pontnak 
azon módon, mint az a kir. trónbeszédben történt, 
megváltoztatásában hazánkra nézve azon előnyt, 
melyet abban sokan keresnek, részemről nem ta
lálhatom : mert a kiindulási pontul felvett ezen jog
alapnak, a pragmatiea sanctionak értelme, a kirá
lyi trónbeszédben sokkal tágabb körre terjesztetik 
ki, mint a melyre azt a valósággal megegyezőleg-
kiterjeszteni lehet, és azután abból oly következmé
nyek vonatnak le , melyek abból ki nem fejt-
hetők. 

Tökéletesen áll ugyanis, hogy a pragmatiea 
sanctio a felséges osztrák ház kihaltáig, állandóan 
megállapította az annak uralkodása alatt álló or
szágoknak éstartományoknakfeloszthatatlan együtt 
maradását; és áll az is, hogy ennyi és ily hatal
mas országok erejének ugyanazon egy uralkodó
nak személyében egyesítése, annak s az uralkodá
sa alatt álló országoknak a dolog természete sze
rint nagyhatalmi állást szerzett s biztosít; de a pr. 
sanctionak nevezett alaptörvény a fölséges ural-
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kodóház alatt álló országok és tartományok össze
gének nagyhatalmi állását, mely törvény által kü
lönben sem létesíthető, ha megalapította is, nem ál
lapította meg: főleg pedig nem állapította meg oly 
módon, hogy abból Magyarországra, a pragma-
tica sanctióban határozottan kijelölt kötelmeken 
túl, más ujabb kötelezettségek is jogszerüleg há-
rittathassanak. 

Még kevésbbé állapította meg továbbá a prag-
matica sanctio közöttünk s 0 Fölsége többi orszá
gai és tartományai között azon jogviszonyt, mely 
szerint azért, mivel azok belkormányzatuknak 
alakját megváltoztatván, legközelebb alkotmányos 
jogokkal ruháztattak fel, Magyarország saját al
kotmányát ezekhez idomítva szükségképen és kö-
telességszerüleg átalakítani tartozzék; s hogy e 
részben félre ne értessem, nem késem kijelenteni, 
miszerint szivemből örvendek azon, hogy lajtán-
tuli szomszédaink alkotmányos jogokkal bírnak, s 
hogy azok birtokában megmaradjanak, őszintén 
óhajtom, s bizton hiszem, hogy a magyar törvény
hozás erre mindig kellő figyelemmel is lesz ; de 
azt. hogy e miatt Magyarország alkotmányának 
átalakítására jogszerűen köteleztethessék is, annyi
val itikább el nem ismerem, mert lajtántuli szom
szédaink sem tartották kötelességöknek, midőn al
kotmányuknak birtokába léptek, kérdést tenni ma
goknak az iránt, tekintettel lenni arra, hogy az ő 
uj alkotmányuk a saját fejeclelmök által biztosított, 
sokkal régibb alkotmánynyal összeegyeztethető-e ? 
(Helyeslés.) Pedig* ők velünk egyenjogúak igen. de 
uraink nem lehetnek; s azért, ha kívánják tőlünk, 
hogy uj alkotmányos életöknek fenntartására fi
gyelemmellegyünk, ezzel viszont ők is azon köte
lességet vállalják magokra, miszerint viszont te
kintettel legyenek arra, hogy a mi alkotmányunk 
szintén fenntartassék. 

A közös ügyek alatt én is csak azon viszo
nyokat érthetem, melyek hazánkat O Fölségénék 
többi országaival és tartományaival közösen ér
deklik. Én a tegnap szólott képviselő urat nem 
követhetem a térre, melyre nézetem szerint min
denesetre idő előtt lépett, midőn a közös ügyek 
mibenlétének tárgyalásába már is belebocsátko
zott. Annál is inkább nem követhetem pedig e 
térre, mivel beszédének mindjárt elején kimondá, 
hogy e részben csak saját egyéni nézetét fejezte 
ki. Kiég alkalmunk és időnk lesz a dologhoz ak
kor szólani, midőn ezen tárgy tüzetes tanács
kozás végett szőnyegre kerül : annyit mindazon
által most sem hallgathatok el, hogy a felirati 
javaslatnak azon szakaszából, melyet a t. képviselő 
ur szó szerint idézett, s a mely Magyarország ré
széről a törvény szabta kötelesség mértékén tul 
méltányosság alapján és politikai szempontokból 
teendőkről szól, a közös ügyek elismerésének azon ' 

tág értelmezése és azon kötelességszerű elismerése, 
a melyet a t. képviselő ur emiitett, egyátalá-
ban nem következik, annyival inkább nem kö
vetkezik pedig, mivel a felirati javaslatnak sark- s ki
indulási pontja, melyre alapítva van, a pragmatica 
sanctio; a pragmatica sanctióbanpedig aközös ügyek 
létezésének alapja, s oly tág értelmezése, mint ezt 
tegnap hallottuk, s mint a kir. trónbeszédben is 
fel van állítva, nézetem szerint benn nem foglal
tatik ; (Helyeslés) mert a külügyek, a pragmatica 
sanctiónak elfogadása előtt is, Magyarország és a 
cs. kir. örökös tartományokra nézve közös fejedel
meink által együtt és egyetemleg közösen ke
zeltettek; 1848-ig pedig, a midőn a közös vi
szonyok törvényeinkben először emiittettek, a 
külügyeken és némely közös katonai testü
leteken és intézeteken kivül, Magyarországnak a 
cs. kir. örökös tartományokkal törvény szerint 
más közös ügye nem is volt. 

Ezen állításomnak indokolásául azon kétségte
len történelmi tényre hivatkozom, hogy a pragrn. 
sanctiónak keletkezése és elfogadása vAkn az 1848-
dik esztendőig Magyarországnak nem csak külön 
beligazgatási, igazságszolgáltatási, vallás- és okta
tásügye volt, hanem voltak a magyar országgyűlés 
által külön zsolddal s ujonczokkal ellátott magyar 
ezredei is, volt külön közmunka- és közlekedési, 
adóztatási, ipar- és a mindig létezett közbenső vá
mok mellett külön kereskedelmi rendszere , mind
ezeknél fogva külön kincstáráig, melyekről OFöl
ségénék a fejedelemnek megegyezése és hozzájáru
lásával a magyar országgyűlés mindig önállóan 
rendelkezett. (Helyeslés.) 

Van a legmagasabb kir. trónbeszédben még 
egy eszme, a birodalom egységes létének és élet-
föltételeinek eszméje, és pedig mint olyan kitünő-
leg hangsúlyozva, mely előtt minden egyéb tekin
teteknek háttérbe kell vonulniok. 

Bocsánatot kérek, ha ezen eszme elemzésénél 
kelleténél tovább találnék időzni : de én ezt fon
tosnak, a legfontosabbnak tartom; és azon véle
ményben vagyok, hogy ezen eszmének helyes ér
telmezésében közjogi kérdéseink megoldásának 
kulcsa, és hazánknak, és a monarchiának jövője 
rejlik. Annyival inkább szükségesnek tartom pe
dig ezen eszme elemzésébe bocsátkozni, mivel ezen 
eszme, már ezen ülés alatt, ez órában is, e házban 
két oldalról is különböző felfogásokkal értelmez-
tetett. 

Mi legyen a birodalom egységes léte, élet
föltételei alatt értendő, ezen kitételek határozat
lan értelme mellett határozottan nem tudhatom; de 
hogy mily fontos legyen a név, a melyet emliték, 
a birodalom neve eszméje, tüstént világos lesz önök 
előtt, ha figyelembe venni méltóztatnak, hogy
ha az ausztriai monarchia „birodalom" e szónak 
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lajtántuli értelmében , azaz állam , egységes ál
lam, melynek Magyarország csak egyes alkatrésze, 
koronaerszága, tartománya: akkor indokolatlanok 
mindazon követeléseink, melyeket köz- és állam
jogaink visszaállítására nézve törvényes önállásunk 
és függetlenségünk alapján mindannyiszor tevénk, 
jogosultak az októberi diploma és februári pátens, 
és a monarchia összes köz- és államügyei elintézé
sének Bécsben öszpontositása igazságos; mert örök 
törvénye az emberi észnek, hogy a rész aláren
delje magát az egésznek, és hogy a rész érdekei
nek háttérbe kell vonulniok az egész érdekei előtt. 

Mindenekelőtt tisztáznunk kell tehát a fogal
mat, mely az ausztriai monarchia, az ausztriai 
birodalom nevezete alatt értendő. 

Kétséget nem szenved, hogy a fölséges 
ausztriai ház uralkodása alatt álló országok és 
tartományok külviszonyaikban közös fejedelmök, 
0 Fölsége által törvényeink szerint is jogosan 
együtt és egyetemlegesen képviseltetnek. E te
kintetben tehát nézetem szerint külviszonyaikra 
nézve ezen országoknak és tartományoknak ösz-
szege. az ausztriai monarchia egy birodalmat, 
O Fölségének birodalmát — ha ugy tetszik, egy 
államot — képez, mely , mint i lyen, a világ 
minden államai által el van ismerve, melyre nézve 
mindazonáltal mindemellett is azon tény, ho^y e 
birodalom több önálló országokból és tartomá
nyokból áll, az által európailag szintén folyvást elis
mertetik, hogy valamint hajdan, midőn az ausztriai 
örökös országoknak fejedelme a világ akkori első 
trónjának, a római német császári trónnak birto
kosa volt, a római császári czim mellé, ugy most 
is minden európai nemzetközi államszerződésekben 
az ausztriai császári czim mellé a fölséges ausztriai 
ház minden többi országainak és tartományainak 
czimei, és ezek között kiváltképen Magyar- és 
Csehországok királyáé, mindig hozzá csatoltatnak. 

Sőt azon időről, melyben az ausztriai mo
narchia feje a német császári czimet és méltóságot 
esetleg és ideiglenesen nem viselte, jelesül Mária 
Terézia korából és az 1790—1792 évekről nem 
egy, nagy fontosságú nemzetközi államszerződés 
mutatható föl, mely Európa különböző kisebb-
nagyobb hatalmasságaival egyenesen csak Ma
gyar- és Csehországok királyának czime alatt és 
nevében köttetett. 

A mi ellenben a bérviszonyokat illeti, ezekre 
nézve a magyar korona országai egy részről, és 
O Fölségének többi országai és tartományai 
más részről ugyanazon közös fejedelemnek ural
kodása alatt is, két, egymástól ugyan elválaszt-
hatlan, de egymástól mégis független s önálló 
külön államtestet képeznek; e tekintetben tehát 
ezen országoknak és tartományoknak összege, 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % I. 

i az ausztriai monarchia , Ő Fölségének birodal-
| ma, egy birodalomnak, a szó modern értelmé-
i ben, egy államnak, annál inkább egységes állam-
j nak nem tekinthető; következőleg az e nevezet 
! alatt értetni szokott országoknak és tartományok

nak, a két külön államtestnek egymás irányában 
belviszonyai is, nem az állam eszméjének átalános 
elméleti igényei, hanem a létező tényleges jogok, 
törvények s államszerződések szerint, s igy a vi
szonyos állami önállás és függetlenség alapján sza
bály ozandók s itélendők meg. 

Ez nézetem szerint az ausztriai monarchiá
nak jogi, és, ha törvényeink felfüggesztve nincse
nek, valóságos tényleges állása; ez az annyiszor 

! emiitett, a „monarchia" latin szó helyett haszná
latba jött „birodalom" szónak mindannyiszor, va
lahányszor államiratainkban előfordul, igazi ér
telme. 

Hogy ez igy van, ezt első sorban bizonyít
ják azon érveken kiyül, melyek az 1861-ik évi 
föliratokban, és némileg- a ház asztalán fekvő föl-
irati javaslatban is foglaltatnak, az 1723-ik évi 

i I. I í . III. törvényczikkelyek , melyek a sanctio 
1 pragmatica elfogadásáról szólnak, és melyeknek 

elseje szerint az ellenünk érvül, és a sanctio prag
matica által állítólag megállapított szorosabb álla
mi kapcsolat bizonyítékául annyiszor felhozott 

i „unió et cointelligentia cum haereditariís provin-
I ciis stabílienda". az azon évi királyi mesdnvó leve-
| lekben és királyi előadásokban ugyan említve és 
1 szorgalmazva volt, de a női öröklést, a pragmatica 
j sanctiót törvény által tüzetesen szentesítő 2. tör-
: vényczikkben, mely már csak „de sincera inregno 
i animorum unione" szól. nem említtetik, s külön-
; ben is azon évi országgyűlés alatt semmi törvény-
l hozói intézkedésnek tárgyául nem szolgált; és igy 
| azon értelemben nem vétethetik, mintha Magyar-
I ország a pragmatica sanctio elfogadásakor az ural-
| kodó személyének örökös közösségén, országainak 
| elválaszthatatlan feloszthatlanságári, és ennek biz-
I tositásán kívül az örökös tartományokkal még* 
i más ujabb szoros állami összeköttetést, kívánt volna 

létesíteni. 
Nem található tehát a pragmatica sanctióban a 

! birodalom egységes létének alapja; de nem talál-
| ható az a később következett eseményekben sem. 
I Bizonyítékai ennek az 1740 — 1791, 1827 és 
I több évben hozott törvényeink s országgyűlé

seink régibb és ujabb nyilatkozatai. 
Igy az 1832 —1836. országgyűlés folyama 

alatt az V. Ferdinánd királyi czim fölvétele iránt 
kelt fölirataikban világosan kijelentették az ország 
rendéi, hogy Magyarország az ausztriai császár
ságtól törvényes egész alakjára nézve különbözik, 
az alá nem tartozik, az alá nem vettethetik. 

24 
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Az 1861-ki országgyűlés nyilatkozatát nem 
említem; mert az e helyen már mai napon is idéz
ve volt. 

Bizonyítja azt, mit mondottam. O Felségé
nek néhai I. Ferencz császárnak és királynak, 
Bartal képviselő úr által, ha jól elékszem, teg
nap fölemlített 1804. évi aug. 17-én kelt rende
lete, melyben O Felsége a császári czimet fölve-
v é , nem csak azért, mert ez alkalommal világo
san kijelentette, hogy ezt a magyar szentkorona 
jogainak rövidsége nélkül teszi, de azért is, mert e 
rendelet csak is egyedül magának ezen czimnek a 
felséges uralkodó-ház általi felvételéről, és semmi 
másról nem szól; jelesül nem szól arról, mintha a 
felséges uralkodó-ház országai és tartományai bei-
viszonyainak ez alkalommal, vagy korábban tör
tént állítólagos megváltozása volna e czini által jel-
zendó'. 

Osszehangzik ezzel V. Ferdinánd király O 
Felségének 1835-dik évi augusztus 31-dikén, ki
rályi czime iránt az akkori országgyűléshez kül
dött királyi válasza, melyben O Felsége elismerte, 
hogy az ausztriai czászári czim néhai I. Ferencz 
császár és király által, legmagasabb uralkodó-há
zára ruházott ezen örökös méltóságnak jelvénye, 
a sorban utána következő magyarországi királyi 
czimre nem vonatkozik, és Magyarország ősi sza
badságának és törvényes függetlenségének ártal
mára nincs. 

De magok 1848-ik évi törvényeink is mik 
voltak egyebek , mint a nemzet azon ó'söktó'l 
örökölt állandó öntudatának törvényes nyilvá
nulása, mely szerint hazánkat mind a mellett, 
hogy több más országok és tartományok ve
lünk közös fejedelmének, ausztriai császár O Fel
ségének uralkodása alatt áll, valamely más ál
lamnak egy egységes osztrák czászári államnak 
alkatrészéül soha nem tekintette ? 

A mi a mondottak gyakorlati alkalmazását 
illeti, azon értelmezésnek különbsége, mely e szó
nak „ausztriai birodalom" — egyrészről Lajtán 
innen, más részről Lajtán tul — tulajdoníttatik, 
a törekvés, az e fogalomban rejlő eszmét valósítani, 
nézetem szerint fő forrása hazánk minden múlt, je
len és jövő küzdelmeinek, bajainak, szenvedései
nek, s azon tömérdek félreértéseknek, melyekkel 
nyilatkozataink naponkint találkoznak. 

E szónak lajtántuli értelmezésében, mely 
szerint az ausztriai birodalom belviszonyaíra nézve 
is egy állam, egységes állam — keresik igazo
lásukat lajtántuli szomszédaink öszpontositási és 
beolvasztási minden törekvései; e szónak magyar 
értelmezésében, mely az ausztriai birodalomban két, 
egymástól belviszonyaira nézve független és ön

álló államtestet szemlél , találja fel alapját és 
igazolását a magyar nemzetnek azon állhatatos el
határozása, melylyel hazájának törvényes önállá-
sát és függetlenségét fönntartani igyekszik. 

Mig az ausztriai birodalom eszméjének laj
tántuli értelmezéséből azon következés vonatik, 
hogy a birodalom, az állam magasabb érdekei 
előtt minden más tekinteteknek, hazánk jogainak, 
törvényeinek, államszerződéseinek , alkotmányá
nak s érdekeinek háttérbe kell vonulniok, ez 
eszme magyar értelmezésének egyenes, jogszerű 
következése az, hogy Magyarország kétségenkivül 
tartozik a monarchia jóllétének és biztonságának 
fenntartásához legjobb tehetsége szerint teljes ere
jével hozzájárulni, de csak azon föltételeknek, me
lyek alatt, és azon czélnak, a melyért a monarchi
ába lépett, t. i. saját létének, jóllétének s alkotmá
nyának épségben tartása mellett, és e föltételeknek 
feláldozása más úgynevezett magasabb állami 
szempontok és érdekek tekintetéből nem" igényel
tethetik tőle, nem csak azért, mert az a birodalom 
biztonságánakjóllétének fenntartására nem szüksé
ges, hanem azért sem, mert ez áldozat által egye
nesen azon czél hiusittatnék meg, a melynek elé
rése végett Magyarország a felséges ausztriai ház
ból származott dicső uralkodóinak mély tisztelet
tel és határtalan bizalommal meghódolt. 

Ez volt nézetem szerint őseinknek hite és val
lása mindig ; ez az ősi magyar politikának 
alapja és i ránya; s jogalapja azon felirati javaslat
nak is, mely a ház asztalán fekszik. 

Az eszmék, melyeken ekkép végig menve, 
azokat való mértékökre leszállítani igyekeztem, t. 
i. a pragmatica sanctiónak kitágított jogalapjából 
következtetett birodalmi egység, nagyhatalmi ál
lás, közös ügyek tág értelmezése , és a lajtán
tuli tartományok alkotmányos lételének figyelem
be vétele képezik azon eszmefonalat, melynek kéz
bentartásával a legmagasabb trónbeszéd, midőn 
bennünket arra szólitott fel, hogy az okt. és febr. 
határozmányokat országgyűlési tárgyalás alá ve
gyük, már előre is határozottan kijelenti: misze
rint az 1860-iki okt. 20-kai diplomában körvonalo-
zott közös ügyeknek közös, alkotmányszerü keze
lése a birodalom egységes létének és hatalmi állá
sának elutasithatlan követelményévé vált, mely 
előtt minden egyéb tekintetnek háttérbe kell vo
nulnia, és igy a korábbiaktól némileg ugyan kü
lönböző alakban s más indokokból, de a dolog 
lényegére nézve most is ugyanazon követelést in
tézi hozzánk, mely az 1861-iki országgyűléshez 
intéztetett. 

Ez áll a trónbeszédnek másik részére is, mely 
az 1848-iki törvényekről szól. 

Azoknak alaki érvényessége el van ismerve, 
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de életbeléptetésök ugyanazon indokokból meg
tagadtatik, mint 1861-ben, és életbeléptetésök 
előtti revisiójok ugyanazon indokokból szorgal-
maztatik, mint akkor, és igy e tekintetben is áll, a 
mit előbb emiittettem, hogy a koronának közjogi 
legfőbb kérdéseink érdemében eddig felállított kö
vetelései lényegökre nézve most is fentartatnak. 

Elősoroltam az előadottakban aggodalmai
mat , melyeket a királyi trónbeszéd némely téte
lei bennem keltettek, s ezt annál jogosabban te
vém, mert meg vagyok győződve, hogy ez aggo
dalmakat a nemzetnek nagy része, hogy ne mond
jam, összesége osztja. (Elénk tetszés.) 

Nem tagadom, hogy helyzetünk az előadot
tak szerint nyomasztó és aggodalmas; de más rész
ről öszintességgel kimondom, hogy nézetem sze
rint az nem reménytelen. 

Igaz, hogy a korona felállított követeléseinek 
egy lényeges részét sem adta fel, csak más alak
ban terjesztette elő; igaz, hogy jogos teréről nem 
léphet vissza az országgyűlés sem, melynek nem 
szabad feladni a nemzet jogait, hanem komoly el
határozással kötelessége mindaddig védeni, mig 
biztosittatásukat kieszközölte ; de már maga azon 
tény, hogy a korona követeléseit módosított alak
ban terjeszti elő, az indokok módosítása, melyek
ből e követeléseit szorgalmazza, végre azon körül
mény, hogy követeléseit már most országgyűlési 
tárgyalás és elintézés végett terjeszti elénk, oly 
irányt és szellemet tanusit, s hazánk iránt oly ke
gyelmes indulatjáról biztosit 0 cs. kir. Felségének, 
mely szükségképen bizalmat gerjeszt és azon re
ményre ébreszt, hogy, ha lehet, és én óhajtom, 
hogy lehessen, s hiszem, hogy lehetend, módot talál
ni abban, hogy azon czélok, melyeket a korona 
felállított követeléseivel elérni kívánhat, tudniillik 
a monarchia biztonsága és jóllétének ez általi meg
szilárdítása, Magyarország jogainak, önállóságá
nak , függetlenségének csonkítása nélkül elérethes
senek : akkor a korona sem fog megmásíthatlanul 
felállított követeléseihez ragaszkodni, melyeket kü
lönben sem lehet czéloknak, hanem csak a czél el
érésére vezető eszközöknek tekintenie. (Helyeslés.) 

Azon remény, melyet e részben táplálok, oka 
annak is, hogy noha aggodalmaimat előterjeszteni 
bátor valék, és mindamellett, hogy ezen aggodal
maimat a felirati javaslat több helyén élénkebben, 
határozottabban óhajtottam volna kifejeztetni, ab
ban mégis részemről teljesen megnyugszom, és azt 
ugy, a mint előterjesztetett, pártolom. (Helyeslés.) 
Mert ezen felirati javaslat Felséges Urunk iránt 
tartozó tiszteletteljes, mérsékelt és mégis a tárgy 
fontosságának, a nemzet méltóságának megfelelő, 
nyilt, férfias komoly modorban magában foglalja, 
kifejti, érinti mindezen aggodalmakat; szól a biza

lom és remény hangján, melyet én is kifejezni 
óhajtok; és nyílt őszinteséggel kijelöli, kiegyen
geti, továbbra is nyitva tartja az utat, melyen Fel
séges Urunk a kiegyenlítés nagy munkáját sikerrel 
eszközlésbe veheti. 

Ezen u t , nézetem szerint az egyetlen, mely 
kielégítő sikerre vezethet: a jogfolytonosság ösvé
nye, az 1848-ik esztendei sarkalatos törvények 
visszaállítása, (Helyeslés) a felelős minisztérium, és 
hatósági önkormányzat. (Hosszan tartp éljenzés.) 

Emlittetett i t t , hogy ezen törvényeknek elő
leges átvizsgálás nélkül való visszaállítása lehe
tetlen. 

Engedje meg a t. ház! hogy kísérletet tegyek 
bebizonyítására annak, hogy e törvényeknek revi-
sio előtti visszaállítása először elkerülhetetlen; má
sodszor, hogy ezen törvényeknek a visszaállítás 
előtti átvizsgálása a magyar országgyűlés részéről 
politikailag lehetetlen; és harmadszor, hogy köz
jogi kérdéseink kiegyenlítésére ezen törvényeknek 
visszaállítása igen czélszerű, szükséges. (Halljuk,') 

Elkerülhetetlen a 48-i törvények visszaállítá
sa, mert az 1790:111- t.ez. az örökös királynak ün
nepélyes megkoronáztatása előtt csupán az ország
nak alkotmányával megegyező kormányzását en
gedi á t ; törvényt pedig, és igy a fennálló törvény
nek csupán uj törvény által lehető megváltoztatá
sát is egyedül a koronázott fejedelem szentesitheti. 

Ebből kettő következik: először az, hogy az 
alakilag érvényeseknek elismert 1848-iki törvé
nyek megváltoztatása a királyi trónbeszédben is 
megtámadhatlannak elismert közjogunk szerint 0 
Felségének ünnepélyes megkoronázása előtt jogi
lag lehetetlen; másodszor az következik, hogy mi
után 1848-diki törvényeink megváltoztatása ki
rály-koronázás előtt jogilag lehetetlen, a királyi 
koronázás törvényesen csak a fennálló törvények 
értelmében, azoknak épentartása mellett, és igy 
a felelős minisztérium közbejöttével lehet végre
hajtható. 

Ennélfogva tévtan az, melyet Bartal György 
képviselő úr tegnap felállított, hogy t. i. az 1848 : 
III . t. ez. szerint a felelős magyar minisztérium 
csak a végrehajtó hatalom gyakorlásában való 

. részvétre levén jogosítva, a törvényszentesitési tény 
e nélkül is megtörténhetik. 

Igaz, hogy a törvény szentesítésének ténye a 
legmagasabb jus majestaticum, melyet a királyi 
felség csak maga gyakorol és senkivel sem oszt
hat meg; de a törvényalkotásnak nagy műve
lete nem egyedül a törvény szentesítésének tényé-
ből ál l : megelőzik azt a koronának az országgyű
léssel való előleges érintkezései, követi a szentesí
tés tényének az országgyűléssel közlése. 

Ezek oly cseíekvények, melyek már a tör-
24* 
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vény alkotásának módját rendszeresítő törvé
nyek végrehajtásához . és igy a végrehajtó hata
lom köréhez tartoznak. Ezeket Magyarország ki
rályai soha sem végezték, nem is végezhették ma
gok , hanem végeztették hajdan a magyar királyi 
udvari kanczellária által; az 1848-kiIII . t, ez. pedig 
világosanmeghatározza,hogy a magyar kir.kanczel
lária minden teendői a felelős magyar minisztériumra 
ruháztatnak át. És valóban a felelős minisztérium 
világszerte bevett fogalmával tökéletesen ellenkez
nék az, ha teendői köréből épen teendői legfonto
sabbika, a koronának a törvények alkotásában 
tanácsolása elvonatnék. 

Ha elkerülhetetlen — nézetem szerint — jogi
lag törvényeink visszaállítása, ezen törvényeket 
revideálni, visszaállításuk előtt, politikailag a ma
gyar országgyűlésen lehetetlen. 

E részben legveszélyesebb lenne az átvizsgá
lás azon módja, melyet Bartal és Zsedényi képvi
selő urak jávaslottak. Azt mondák t. i.: álljunk 
előbb el ezen törvényektől magunk, vessük el ma
gunk azokat, és azután revideáljuk. (Ellenzés a 
jobb oldalon, Bartal közbeszól : Méltóztassék elolvasni 
beszédemet!) 

Meglehet, hogy hibásan értettem a beszédet, 
de ez értelmet vettem ki belőle. (Halljuk !) Mert va
jon ezen törvények teljesítése komoly követelésé
nek elmulasztása nem annyit tenne-e, mint elvetni 
ezen törvényeket, elállani azoktól; s ha egyszer 
ezen törvényektől magunk elállanánk : vajon gon
dolják-e a képviselő urak. hogy azokat még valaha 
revié eálhatnók is? Mire fognánk akkor támasz
kodni, ha az alapot, a törvényt lábaink alól ma
gunk elvetnők, ha a megkisérlendő revisio később 
nem a nemzet óhajtása szerint sikerül? Az élőket, 
ha aléltak is , némelykor meg lehet még gyógyí
tani, de hogy a megholtakis feltámasztathassanak, 
azt én nem hizsem ! (Zajos helyeslés, taps.) 

Hogy indokolhassam azt, miszerint közjogi 
kérdéseink kiegyenlítése érdekében is törvényeink 
visszaállítását szükségesnek és ezélszerünek tartom, 
engedje a t. ház habár talán már kelleténél túlmen
tem volna is figyelme igénybe vételében. — (Hall
juk! Halljuk!) hogy egy pillantást vethessek azon 
kérdés fejtegetésére, hogy mi az, a mi közjogi kér
déseink kiegyenlítését és anyagi, álladalmi és tár
sadalmi viszonyainkban közbejött nagyszerű vál
tozásoknál fogva szükséges átalakulásunk befeje
zését valóban gátolja. 

Nézetem szerint ezen akadályok elseje az, hogy 
O cs. kir. Felsége, kegyelmes Urunk, a nemzet va
lódi kívánalmairól és érzelmeiről tévesen lehet ér
tesülve. (Helyeslés. Igaz!) Második az, hogy a nem
zet a kormánynak valódi szándékairól és czéljairól 
— nézetem szerint legalább — épen nincs értesül

ve. A harmadik az, hogy az országgyűlési tárgya
lások módja, a nemzet és korona közti viszonyos 
érintkezés — melyet atyáink dietális tractatusok-
nak neveztek — azon nagyszámú és fontosságú 
teendőknek, melyeket tőlünk közjogi kérdéseink 
kiegyenlítése és átalakításunk igényel, kellő , ki
merítő és öszhangzó megfejtésére nem alkalmas. 

A magyar nemzet önállása és függetlensége 
alatt azt érti és értette mindig, hogy közügyei 
minden ágazatát felséges fejedelmének hozzájáru
lásával maga intézze el. 

E jogtudat, ez érzelem, történelmünk tanúsí
tása szerint — melyben az számtalanszor nyil
vánult — évezred óta él a magyar nemzet keblé
ben. Atyáról fiúra, nemzedékről nemzedékre hagyo
mányként átszármazott őseinkről mireánk. 

Lehet, hogy a legközelebb múlt időkben, mi
dőn az absolut hatalom ólomsulylyal nehezedett 
hazánkra, és siri csend uralkodott honunkban, vol
tak pillanatok, midőn kétségesnek látszhatott, va
jon ez érzés még létezik-e a nemzet keblében. (Meg
indulás.) Magam is azon időben nem egyszer tettem 
azon kérdést magamnak, vajon a magyar nemzet 
még eleven és csak elalélt élőtest, vagy pedig élette
len holttetem legyen-e ? 

Midőn azonban az 1860-ik év végével az al
kotmányosság sorompói — habár csak néhány hó
napra is — megnyíltak és a nemzet fölébredt bosz-
szú, nehéz álmából, szóval és Írásban nyilatkozha
tott, érzelmeit kiíéjezheté; azon lelkesült egyetér
tés, melylyel ehon minden polgárai, az ország min
den hatóságai. képviselői és főrendéi, újra. ismét 
azon közjogi elveket hirdették fennhangon, és val
lották sajátjaiknak, melyeket őseink régi törvé
nyeinkben, a jelenkor , az 1848-diki országgyűlé
sen , a különböző időszakok egymástól eltérő esz
mejárása szerint különböző alakban, de mindig 
ugyanazon értelemben kifejeztek és melyeket az 
1861-iki országgyűlés föliratai legalaposabban ki
fejtettek: akkor minden időre meggyőződtem és 
kiki meggyőződhetett arról, hogy jogainak tudata, 
beesőknek érzete és közjogunknak a 1861-ik esz
tendőben csak ujabban nyilvánított régi elveihez 
való ragaszkodás a magyar nemzet szivéből örökké 
kiirthatlan lesz. (Zajos helyeslés, taps.) 

Ha századokon át annyiszor ismételve meg
újult ily történelmi tények ellenében az mondatott 
Felséges Urunknak, hogy az 1848-ki törvények csu
pán forradalmi kárhozatos irányok szüleményei, az 
1861-ik évi országos nyilatkozatok az éveken át el
fojtott szólási viszketegnek, a szenvedett súlyos sé
relmek érzete által felizgatott kedély hangulatnak 
szenvedélyes, de múlékony kitörései, vagy épen 
egy állítólag túlzó párt fondorkodásainak következ
ményei valának 5 ha az mondatott Felséges Urunk-
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nak, hogy az 1861-ik évben behozott provisorium-
nak üdvös hatása alatt, a nyilvános élet szünetelése 
fotytán beállott országos némaságnak tanúsítása 
szerint, a nemzetnek 1861-ik évi ünnepélyesen nyil
vánult közvéleménye már megváltozott; ha ez az
zal indokoltatott, hogy a kormány gyeplőjét átvett 
némely tisztelt hazafiaknak vezérlete alatt országos 
és hatósági hivatalokba a legújabb időkben az or
szág némely vidékein részint jobb jövő- reményé
ben, részint más különféle indokból tömegesen be
léptek oly férfiak, kik azt néhány évek előtt semmi 
szin alatt teendők nem valának; ha ez azzal in
dokoltatott, hogy az említett kormányférfiak és hi
vatalnokok irányában a pesti némely körök által 
kizárólagosan vezérlett napi sajtónak egy része, 
a megyékben a kormányzók tetszése szerint meg
hívott egyénekből álló magánértekezletek fenn
hangon bizodalmat, ragaszkodást hirdettek, s hogy 
az országgyűlési követválasztásoknál ellenkező elvű 
férfiak között ugyan, de más legkülönbözőbb nemű 
tényezők Összeműködése folytán most élénkebb 
párttusa keletkezett, mint a milyen 1861-ben ta
pasztalható volt: mindezek nézetem szerint oly té
ves állítások, melyeknek a valóság nem felel meg; 
olv indokolhatlan elővélemények, melyekből a nem
zet nagy tömegének közvéleményére következtetés 
nem vonathatik, és ha vonatik, alaptalannak, meg
hiúsultnak fog mutatkozni. (Zajos helyeslés és tapsa 
bal oldalon.) 

Én részemről közjogi kérdéseink kiegyenlíté
se, és állami átalakulásunk befejezésé reményének 
áldást hozó első sugarát azon pillanatban leszek üd
vözlendő, midőn az ország felszólalásainak sikerü-
lend Felséges Urunk atyai szivét meggyőzni arról, 
hogy a nemzetnek hű ragaszkodása jogaihoz , tör
vényeihez, önállásához és függetlenségéhez nem 
múlékony szeszély és ábránd, hanem a nemzet szi
vében mélyen gyökerezett, őseitől öröklött, változ-
hatlan érzelem : érdekeinek öntudatos felismerésé
ből merített eleven meggyőződésének szülöttje, lé
tének életföltétele, mely kapcsolatban a fölséges 
uralkodóház iránti mély tisztelettel és jobbágyi hó
dolattal, a nemzet jeliemének fő vonását képezi. 

Ha e szerint lehető, hogy Fölséges Urunk a 
a nemzet kívánalmairól és érzelmeiről tévesen van 
értesülve, bizonyos az, hogy a nemzet a kormány 
valódi czéljairól és szándékairól nincs érsesülve. 

Midőn azon t. férfiak, kik a kormány élén 
j'eleníeg állanak, magas hivatalukba léptek, nyi
latkoztak törekvéseik czéljairól, némely átalános 
elvekben, és jelesen fogalmazott frázisokban , me
lyekből következtetést a további fejleményre kiki 
tetszése szerint vonhatott; felszólalt azután a napi 
sajtónak általam már előbb is jellemzett része, fel
szólaltak a röpiratok gyártói, a kormány meglevő és 
leendő hivatalnokainak teljes tizámu chorusa ; ke

ringtek országszerte a legörvendetesebb hírek; fen-
hangon hirdettetett, hogy nyerve van minden, Ma
gyarország hő vágyainak teljesítése küszöbén áll; 
s a támadt kételyek azzal utasíttattak vissza, hogy 
kell tudni olvasni a sorok között is, a ki ezt tudja, 

' látni fogja, hogy mindez csak kiindulási pont, a 
végleges jó eredmény aztán következik. 

Mély tisztelettel hallottuk azután a legmagasabb 
trónbeszédet. Örök emléke lesz az Fölséges Urunk 
irántunk való kegyességének; de tartalma, mint 
a ház asztalán fekvő felirati javaslatból is kitet
szik, a korona eddigi követeléseit, lényegökre néz
ve fentartja, és még a legmagasb királyi trónbe
széd is az irányadókul szolgálandó elveket csak 
átalánosságban jelöli ki. s így az azokból vonható 
következések tüzetes részletezése sokfelé elágaz-
hatik. 

Ki az már most. t. ház! közöttünk, ki az széles 
Magyarországban, ki tudná, mi a kormány való
ságos czélja és szándoka *? 

Bekötött szemekkel vezettetünk egy ismeret-
j len czél felé, s vajon lehet-e csodálni, hogy a vak, 

haladási legjobb szándoka mellett is, félve, tapo-
! gatózva halad hallgatag vezetőjének karján, és 
! ott is örvénytől tart, hol az talán a valóságban nem 
| létezik? (Hosszas helyeslés.) 

Vezettetünk pedig, t. ház, a dietális tractatus 
J azon kanyarulatos ösvényén, a melyen elődeink a 

magyar udvari kanczelláriával oly sok és több
nyire mindig általuk vesztett harczokat folytattak, 

A királyi előadásokra fölirat ment, erre reso-
lutio, rescriptum következett, egymást váltották 

; fel a felírások, resolutiok, rescriptumok — és az 
: ország rendéi, kik első felirásukban mindent köve-
I teltek, lépésről lépésre többet engedtek minden föl-
| iratukban, mígnem azon vették észre magokat, 
hogy nincs mit követelniük, mert mindent odaen
gedtek. 

A dietális tractatus ezen nemének a kormány-
I ra nézve azon előnye, a nemzetre nézve azon há

tránya van: hogy a mit megajánl a nemzet, az 
részletfizetésül elfogadtatik, és nem csak visszavon-
hatlan, hanem egyszersmind hidul is szolgál to~ 

! vábbi engedményekre, a melyen végezetül oda is 
\ eljuthatni, a hová kezdetben menni épen nem szán-
i dékoztunk. 

De a dietális tractatus ezen módjának mind 
! a nemzetre, mind a kormányra nézve azon egy-
! aránt káros hatása is van: hogy, s talán épen a 
! nagy óvatosság, melyet a dietális tractatusnak 
| ezen módja a nemzet képviselőinek, s hogy igaz
ságosak legyünk, néha magának a kormánynak 
is kötelességévé tesz, magát a tractatusnak sike
rét teszi lehetetlenné, mely is csak akkor remél
hető, ha az értekezők kölcsönösen tisztában van-
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nak viszonyos czéljaik felől; és igy lelkiismerete
sen számot vethetvén magokkal, ha egyben vagy 
másban engedni kénytelenek, nem csak biztattat-
nak, nem csak sejtik, reménylik, hanem biztosak 
is abban, hogy megnyerik a teljes pótlást, melyet 
ezért joggal követelhetnek. (Helyes.) 

A dietális tractatusnak ezen módjából, mely 
a törvényhozást mesterséges alkudozások sikamlós 
terére szorítván, bizalmatlanságot gerjeszt felül is, 
alant is, s ez által saját meddőségét eredményezi, 
közjogi legfontosabb kérdéseink megoldására néz
ve vérmes reménynyel, biztos siker legyen-e vár
ható ? én nem merem állítani. De mit szóljak azon 
töméntelen teendőkről,melyeket tőlünk közigazgatá
si, társadalmi, s anyagi viszonyainknak 17 év előtt 
megkezdett, s a következett események által a leg-
károsabban félbeszakasztott átalakulásunk igényel! 

Rom hátán rom, a meddig csak szemünk lát
határa terjed, állami szerkezetünk egész területén; 
újból kell mindent építenünk; és nincs megszerez
ve, összehordva, rendezve a tömérdek anyag, mely 
e roppant építéshez megkívántatik; sőt még terv
rajz sincs készítve, a mely szerint ily sok külön
féle nagy építkezések egymáshoz arányzatosan 
végrehajtandók lennének. És lehet-e idomos, arány-
zatos az épités — a munkát egészben összehang-
zólag vezető építőmesterek nélkül ? 

Mi, négyszáz egynehány képviselők, egymás
tól annyira különböző elveinkkel, világnézetünk
kel, el fogunk oszlani 9 —10 bizottmányra, hogy 
előkészítsünk, tervezzünk oly országos munkála
tokat, oly törvényjavaslatokat, melyeknek inkább 
csak megbirálására vagyunk, a képviselő-testületek 
alapszerkezeténél és természeténél fogva, hivatva; 
de másképen nem cselekedhetünk, mert tőlünk 
független, nem felelős kormánynak a kezdeménye
zés fontos cselekményét ily nagy horderejű orszá
gos tárgyakban egyátalában át nem engedhetjük. 
(Helyeslés.) 

Mi eredménye lesz munkálkodásunknak ? a 
jövendő titka. Adja Isten, hogy ne legyen az, mi 
volt azon országgyűlési munkálatoknak, melyek 
75 évvel ezelőtt a pozsonyi országgyűlés végzései 
folytán félig-meddig hasonló körülmények között 
nagy gonddal, de sikertelenül készíttettek. (Igaz!) 

Előszámláltam az előadottakban közjogi kér
déseink kiegyenlítésének, állami átalakulásunk be
fejezésének azon akadályait, melyek az ily fontos 
tárgyak természetében fekvő egyéb súlyos nehéz
ségek mellett hazánk jelen körülményei szerint lé
teznek. 

Mindezen akadályoknak ugyanazon egy kö
zös oka, forrása van: állami kormányzatunknak 
mostani alakja; (Helyeslés), és egy azoknak közös 
óvszere: a nemzeti felelős kormányzat, mely, mi
ként ezt a felirati javaslat oly szépen fejezi ki, mind 

a korona tanácsának, mind a nemzet országgyűlé
sének részese levén, és igy ismervén a korona 
szándékait, ismervén a nemzet kivánahnait, benső 
kapcsolatba hozhassa, kölcsönös kívánalmaikról, 
kételyeikről, nehézségeikről rögtön és kellőleg fel
világosíthassa a törvényhozásnak mind a két ré
szét, és felelős levén mindegyik iránt, s ennek 
alapján bizalmát bírván mindegyiknek, joggal ke
zébe ragadhassa a kezdeményezést, s közjogi kér
déseinkben ugyan nyílt programmal s annak a 
korona tanácsában szinugy, mint az országgyűlés 
tanácskozásaiban megvédésével , átalakulásunk 
kérdéseiben pedig adatgyűjtéssel, törvényjavasla
tok előkészítésével, a törvényhozás számos és szö
vevényes teendőit gyorsan, öszhangzólag és sikere
sen vezérelhesse. (Helyeslés.) 

Azon előnyökhöz, melyeket a felelős minisz
térium az ország legfőbb kormányzata javára biz
tosit, hasonlókat nyújt, az ország közigazgatásá
ban a törvényhatósági, megyei, kerületi és városi 
törvényes önkormányzat , (Halljiok !)* melynek 
visszaállítását nem csak a törvény teljesítésének 
tekintete, hanem az ország közérdeke is követeli. 

A hatósági önkormányzat első föltétele, hogy 
abban, azaz működésének fáradalmaiban, a va
gyon- és időáldozatban, melyet az igényel, részt, 
túlnyomó részt vegyenek magok a kormányzottak 
is , jelesül azok közülök,kik erre jellemüknél, szel
lemi képzettségüknél és anyagi helyzetűknél fog
va leginkább hivatva vannak. 

E nélkül a törvényhatósági valóságos önkor
mányzat nem csak üdvös nem lehet, hanem telje
sen lehetetlen is. 

A mostani törvényhatósági kormányzat szám-
' talán hiányainak is egyik fő oka az, hogy attól 
messze távol tartják magokat az ily önálló, értel
mes, független férfiak. S lehet-e csak távolról is 
remélni, hogy azok, kik a törvényes hatósági önkor
mányzatnak szíves készséggel legbuzgóbb napszá
mosai lennének, s ideiglenes szerkezetének minden 
hiányait jeílemök és képzettségök fensősége által 
teljesen pótolni képesek, csatlakozzanak, még pe
dig kellő számmal és állandóan csatlakozzanak oly 
kormányi rendeleteknek végrehajtásához, oly köz
igazgatási szervezethez, melyeknek törvénytelen
sége kétségtelen ? (Hosszas éljenzés.) 

Ne is adja a mindenható, hogy a törvény 
szentségének tisztelete, a törvénytelen tények vég
rehajtásától idegenkedés , mely minden szabad 
nemzetnek, s közöttük a miénknek is, mindig kivá
ló sajátja volt, valaha kihaljon a nemzet szivéből. 
(Éljenzés.) Az idő, melyben ez, mit Isten soha ne 
adjon, bekövetkezendik, hazánk alkotmányos sza
badságának, melyet nem a törvények irott ma
lasztja, hanem csak polgárainak hazafiusága tart
hat fenn, végórája lesz. (Tartós éljenzés.) 
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Tudom, hallottam, hogy mindazok ellen, mik 
a jogfolytonosság, az 1848-dikiévftörvényeink élet
beléptetése mellett mondattak, egy, első tekintetre 
igen nyomatékosnak látszó ellenvetés tétetik: és ez 
az, hogy ha egy részről az országgyűlés ezen tör
vények tényleges foganatosításának követelésétől 
végleges megszüntetésöknek veszélye nélkül nem 
állhat el, más részről ezen törvényeket előleges rc-
visio nélkül a korona sem foganatosíthatja, mert 
nem tudhatja, hogy foganatosításuk után fog
nak-e revideáltatok 

Meglehet, hogy az, mit ez ellenvetés ellen 
mondandó leszek, a tiszta alkotmányosság szigorú 
mértékét nem üti meg, de a gyakorlati életből van 
merítve s a rideg valósággal megegyez. 

Én ez ellenvetés ellen a bizalomnak szent ér
zetére hivatkozom, melynek kifejezése a királyi 
trónbeszédnek dicső fénypontját képezi. 

A bizalom üdvös csak ugy lehet, ha köl
csönös. 

Az országgyűlés, az összes magyarnemzet, a 
ház asztalán fekvő fölirati javaslatnak tanúsítása 
szerint, teljes bizodalommal viseltetik Fölséges 
Urunk iránt abban, hogy a fenforgó nehéz kérdé
seket az ország alkotmányos önállásának és füg
getlenségének fentartása mellett kívánja megol
datni. 

Kegyeskedjék viszont 0 Fölsége is legmaga
sabb bizalmára méltatni a magyar nemzetet abban, 
hogy azon körben, melynek átlépését képviselői 
állásunk s a jelen és utókor iránti kötelességünk 
érzete egyaránt tiltják, a magyar nemzet is meg
tesz mindent, a mit a kir. trón fényének emelé
sére, a monarchia szilárd fennállásának biztosításá
ra s jóllétének előmozdítására, saját életfeltételei
nek feláldozása nélkül, és ugy hiszem, igy is elég
séges mérvben megtehet. (Helyeslés.) 

De ha a kölcsönös bizalom eleven tény általi 
megtestesitéséről van szó: az első lépés e tekintet
ben a koronát illeti; mert a nemzet gyenge, a ha
talomról a korona rendelkezik. A gyenge, ha jogát 
veszélynek teszi ki, azt végképen elveszítheti : a 
koronát jogsérelem ellen a hatalom is biztosítja, 
melyről rendelkezik. (Szűnni nem akaró éljenzés, 
taps.) 

A ház felirati javaslata több oldalról különfé
leképen értelmeztetik. Én azt oly világosnak talá
lom, hogy az bővebb magyarázatra nem szorul. 
Meg fogja érteni azt az egész magyar nemzet, 
megmondja annak értelmét maga az országgyű
lés is f érdemleges tárgyalásának folyamában. 

Én nem tartom azt, a mit itt fölemlittetni hal
lottam, hogy mostani fölirati javaslatunk az 1861. 
évi elvektől némileg eltér. Nem elveink változtak, 
hanem helyzetünk. (Helyes!) Igaz, hogy 1861-ben 
is ugyanazon követelések intéztettek a dolog lé

nyegére nézve hozzánk, melyek most is intéztet
nek : de akkor közjogunk létezése is megtagadtat
ván, azon követelések egyszerűen elfogadás és 
törvénybe igtatás végett voltak hozzánk utasítva; 
most pedig közjogunk alapelve nem tagadtatik, 
s ezen követelések törvényhozási rendes tárg 
végett közöltetnek velünk. Ha tehát 1861-ben 
az egyszerű negatio maga helyén volt, most tör
vényhozói kötelességünk szerint a positívitás teré
re kell lépnünk ; s ez utón, nem az 1861-iki elvek
től eltérve, hanem azoknak vezérfonalán, tovább 
haladva, czélszerü javaslatok tervezésével mind 
Fölséges Urunka t , mind polgártársainkat Európa 
birói széke előtt föl kell világositanunk arról,*a mit 
a fölirási javaslat kifejez : hogy egy részről a mo
narchia biztonsága, más részről alkotmányos ön-
állásunk nem állanak egymással ellentétben, nem 
szükséges egyiket a másikért föláldozni, hanem 
egymás mellett fönnállhatnak. (Helyeslés.) 

A többi értelmezésekre nézve pedig, azon re
ményben, hogy szerencsés lehetek a támadt kéte
lyeket eloszlatni, röviden elmondom, hogy nézetem 
szerint mi a fölirat valóságos értelme. E g y római 
követ — ha jól tudom — a karthágóiak előtt azt 
mondotta : „Jobb kezemben háborút, bal kezem
ben békét hozok; válaszszatok!" Ez áll a fölirati 
javaslatra nézve is, ha a mi viszonyainkhoz nem 
illő béke és háború szó helyett közjogi kérdéseink 
kiegyenlítését teszszük. 

Benne van a fölirati javaslatban közjogi kér
déseink alkotmányunk épen tartásával eszközlendő 
kiegyenlítésének lehetősége, de ki van mondva 
abban az oly állítólagos kiegyenlités lehetetlensé
ge is, mely csak alkotmányunk, önállásunk fölál
dozásával történhetnék meg. 

Választani a kormány fog; az eredmény a 
kormány eljárásának lesz megfelelő. (Helyes! Él
jen!) Én a fölirati javaslatot egész terjedelmében 
elfogadom. (Viharos éljenzés.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Apponyi György gr. 
{Zaj. Holnap! A képviselők indulni készülnek.) 

E l n ö k : (csenget) A ház szabályai szerint az 
ülés eloszlatása az elnökhöz tartozik, a ház bele
egyezésével. Méltóztatnak az ülést eloszlatni vagy 
folytatni? (Felkiáltások: Eloszlatjuk!) A kik foly
tatni kívánják az ülést, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik) A többség az ülés folytatását kí
vánja. (Zaj.) 

' T ó t h V i l m o s j e g y z ő : A följegyzettek sorá
ban következik Apponyi György gr. (Halljuk! 
Holnap ! Zaj.) 

A p p o n y i G y ö r g y gr . : Tisztelt ház! Én alig 
vehetem ma már igénybe a t. ház figyelmét, (Hall
juk!) mert valamivel hosszabb előadást kívánnék 
tartani. (Holnap! Halljuk!) Én tehát részemről, kü
lönösen azért, mivel a följegyzések is némi vál-
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tozásokat szenvedtek,mit szintén magamra is ugyan
azon joggal alkalmazhatok, mint bárki, kérem 
a t. háznak ebbeli engedékenységét, hogy te
kintve az időnek igen nagy előre haladtát, mivel 
én hosszasabb előadásra készültem, nekem holnap 
engedjen szót. (Helyeslés a jobb oldalon. Hosszas zaj.) 

Deák F e r e n c z : (Halljuk! Halijuk!) A ta
nácskozás rendéhez, vagyis inkább — bocsássa
nak meg. t. képviselők — a tanácskozás rendet
lenségéhez (Derültség) kívánok szólani. Igen ter
mészetes, hogy ha valaki, mikor rá kerül a sor, 
szólni nem akar, kitörülteti magát; ha pedig ké
sőbb szólni akar, akkor újból felirathatja magát. 
így szólásra az következik, a ki sorban utána fel 
volt í rva; ha ez sem akar szólni, akkor az szólit-
tatik fel, a ki az után van felírva, mig csak végre 
valakit találnak, a ki szólni akar. Ha azonban 
senki sem találkoznék, akkor végre szavazás tör
ténik. (Elénk helyeslés.) 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : G-hyczy Kálmán 
képviselő után fel volt jegyezve Apponyi gr., utána 
Lónyay Menyhért , (Felkiáltások' Eláll!) azután 
SimonyiLajos b., (Felkiáltás; Eláll!) azutánTrefort 
Ágoston, (Felkiáltás: Eláll!) azután Joannovics 
György, (EMU!) Várady,Gábor (Eláll. Zaj.) 

Várady Gábor: Én csak oly feltétel alatt 
állok el, ha mindazok, a kik eddig a szótól elál-
lottak, ezután fel nem szólalnak (•Zaj.) 

Tóth Vilmos jegyző. Fel van irva továbbá 
Somssich Pál, (Eláll!) BÓnis Sámuel, (EMU!) Pálffy 
István gr., (Eláll!) Keglevich Béla gr., (EMU!) Tisza 
Lajos, (Eláll!) Benesik György, CElúll!) Ujfalusy 
Miklós, (Eláll!) Patay István, (Eláll!) Babarczy 
Antal b. (Eláll! Zaj! Halljuk!) 

Babarczy Antal b.: T. ház! (Zaj.) Midőn 
Urunk Királyunk . . . 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Bocsánatok kérek, 
Keglevich Béla gr. előbb volt följegyezve; de ő 
nem volt a teremben, midőn neve fölolvastatott, és 
most nem áll el a szótól. (Zaj. Halljuk!) 

K e g l e v i c h B é l a gr ': Tisztelt ház! Azon 
meggyőződésben voltam, hogy a válaszfölirati ja
vaslat feletti vitát bezárhatjuk. De miután, habár 
többen elállottak a szótól, s az én jelen nem létem
ben helyettem is elállást nyilatkoztattak ki, e köz
ben voltak mégis olyanok, kik szavokat fenntar
tották, én is élek jogommal. De a t. ház türelmét 
igénybe venni nem akarom, és csak egyszerűen azt 
mondom, hogy a feliratot, mely minden tekintet
ben megegyez elveimmel, egész terjedelmében pár
tolom, és nem számítom magamat azok közé. kik 
így kezdik beszedőket: „Pártolom a 48-iki törvé
nyeket, pártolom a jogfolytonosságot, pártolom 
Deák Ferencz elveit," azután pedig, előadásukat 
folytatván, azoknak lényeges pontjait mind egyen
kint kiszedik. (Zajos helyeslés.) Ez azon szempont, 

melyből mindenesetre fenntartani óhajtottam szó-
lási jogomat, hogy itt nyíltan kimondjam, hogy 
sokkal jobban szerettem volna, ha azon urak, kik 
szólottak, nem azon modorban szólottak volna, 
hanem egyenesen megtámadták volna; mert míg 
így egy részről ámítják a fejedelmet azzal, hogy 
más nézetben vannak, (Zajos helyeslés) meggyőző
désökre nézve ámítják más részről a nemzetet is. 
Ez az én nézetem. Pártolom a fölirati javaslatot. 
(Éljenzés.) 

Babarczy Antal b. : (Zaj. Halljiá!) Midőn 
Urunk Királyunk magas trónjához közeledve, nyílt 
szavunkat kívánjuk emelni, úgy hiszem, hogy mind
azok, a kik Magyarországnak az ausztriai biroda
lommal egybenlétének szükségességét és sérthetlen-
ségét hiszszük, azon meggyőződésben találkozunk, 
hogy egy teljesen és tökéletesen kielégített Ma
gyarország nélkül az ausztriai birodalom és e 
nélkül viszont Magyarország sohasem találhatják 
fel biztos fennmaradásukat s jogaik teljes, tökéletes 
kifejlődését. Ha a letűnt 17 év szomorú esemé
nyeire visszatekintünk, (Zaj. Az elnök csenget.) ugy 
fogjuk találni, hogy mind a birodalom, mind saját 
bajaink kútforrását épen ezen alapigazságnak ügyei
men kívül hagyásában kellkeresnünk.Mert valamint 
egy részről a tökéletes, föltétlen függetlenség utáni 
törekvés, ugy másrészről a hódítás előnyeinek bű
nös igénybe vétele egyaránt megtámadja a históriai 
alapot, melyen pedig egyedül nyughatnak biztosan 
trónok, birodalmak és alkotmányok. De ne időz
zünk a multak szomorvi emlékén, hanem vonjunk le 
azokból a tanulságot , melyet mindnyájunknak 
nyújtottak. Egy ujaeraküszöbére jutottunk, midőn 
ünnepelt hazánkfiának a történet tanulságából le
vont azon jóslata, hogy legsajgóbb sérelmeink min
denkor a fejedelmek vallásosságában és igazságsze
retetében érték el orvoslatukat, köz örömünkre 
teljesült és a Felséges Király az 1848 évi törvények 
elismerésével a jogfolytonosság zászlóját magasan 
tartva, a jogelvesztés átkos tanát pedig magától 
távol ellökve, s sanctio pragmaticát tűzte ki a zilált 
állapotunkból való kibonyolitás alapjául. A törvé
nyek tiszteletében és ezekhez szoros ragaszkodás
ban rejlik az alkotmányosság legfőbb biztositéka. 
Nem csoda tehát, t. ház, hogy az 1848 évi törvé
nyek érvényessegét oly egybehangzólag sürgette 
a nemzet akkor, a midőn azok a hatalom részéről 
vonattak egyoldalulag kétségbe. Nem csoda, hogy 
ezek elismerését nem csak azok sürgették, a kik 
tartalmokkal mindenben egyet értenek, de azok is 
és talán nagyobb erélylyel, kik, bár a beléjök fek
tetett elveknek nem ellenei, de meghozásuk azon 
rögtönzött módjában , miszerint életbeléptetésök-
nél egyszersmind a traditionak minden fonalai el
metszettek, megnyugvást találni soha nem tudtak; 
küzdöttek pedig azért, mert sokkal csekélyebb baj-
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nak látták egy, bár hiányos törvény következésének 
elviselését, mint magát az alkotmányt feldúlandó 
azon veszélyt, ha azok a nemzet alkotmányos hoz
zájárulása nélkül bármely részben a hatalom ré
széről eltöröltetnének vagy csak módosíttatnának 
is. A férfias, alkotmányos törekvés elérte diadalát; 
és most nem csak Magyarországnak s a birodalom
nak, de az összes Európának szemei reánk füg-
gesztvék, vajon oly ildomosak leszünk-e az újjá
alakulásban, mint minő erősek s egyetértők vol
tunk a jog fenntartásában. (Hattjibk!) A december 
14-én elmondott kir. trónbeszéddel Felséges Urunk 
megtette a kezdeményezést Ősi alkotmányunk 
helyreállítására nézve, azon félreérthetlen nagy 
szivü igyekezettel, hogy a nemzet a méltányosság 
alapján megadván azt, a mi a koronát illeti, ősi 
jogainak teljes birtokába léphessen. Örömmel üd-
vözlé a honnak minden polgára a kir. trónbeszé
det, melyben O Felsége alkotmányos érzelmei 
zálogát tette le akkoron, midőn törvényeinknek 
összegét elismerve, alkalmat nyújtott azok birtokába 
visszatérhetni. E trónbeszéd viszhangja a ház 
asztalára fektetett válaszfelirati javaslat. Ha e két 
okmányt egybevetjük, tagadnunk nem lehet, hogy 
bár ezeknek mindenikén a méltányosság hangu
lata « a törvényesség szelleme ömlik el, mégis a 
kivitelre nézve a kettő közt tetemes különbség léte
zik. I)e a méltányosság hangulata, mely abban, 
mint ebben, a békülékeny szellem, mely abban, mint 
ebben található, túlnyomó biztos reménysugarakat 
nyújtanak az iránt, hogy a dietális tractatusok 
utján a Felséges Fejedelemnek igazságszeretete, a 
magyar képviseletnek méltányossága s önérdekeit 
szem elől nem tévesztendő bölcsesége ketté met-
szendi azon gordiusi csomókat , melyeket 17 év 
eseményei összebonyolítottak s mely eket a hatalom 
kardja ketté vágni nem tudott. Azon körülmény, 
miszerint ezen felirati javaslatban hazánk közjogá
nak „egyébiránt tökéletesen correct elemzésénél, 
jelen pillanatban, midőn jogaink a magyar trón
ról 0 Felsége által el lőnek ismerve, talán kelletinél 
tovább időzünk, az 1848-iki törvények azon részé
nek átvizsgálását pedig, mely a korona jogai biz
tosítására és a végrehajtó hatalom hatáskörének 
megalapítására vonatkozik, mintegy a merev helyre
állítás föltételéhez kötjük, a siker reményének 
eshetőségeit látszólag fogyasztja ugyan ; de teljes 
megnyugvást nyújthat azon készség, mely ezen 
feliratban nyilváníttatik az iránt, miszerint a biro
dalom népeivel való közös ügyek meghatáro
zására s kezelésére teendő javaslatok kidolgozá
sában azonnal munkás részt venni kivan. (Zaj.) 
E készség az aggodalmakat elenyészteti, mert 
tapasztalni fogjuk, hogy a közös ügyek megha
tározása feletti tárgyalás mintegy magában fog
lalja némikép az 1848.^ évi törvények revisiójá-
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nak szükségét; és tapasztalni fogjuk, hogy a kö
zös ügyek tárgyalásának alapjául felvett prag-
matica sanctio nem csak a közbirodalom közvédel
mi tekintetében állapitott közösséget, hanem ezen 
közösség a birodalom minden népei nagytekintetíí 
közérdekeire s kereskedelmi viszonyaira is kiter
jed, és a sanctio pragmatica e tekintetben ránk 
nem csak kötelességeket ró, hanem hazánk anya
gi felvirágzását biztosító jogokat nyújt. (Helyeslés 
a jobb oldalon.) Az ez alapokon megindítandó tár
gyalások meg fogják mutatni, hogy bár mi, mint 
füg-getlen szabad nép, fogunk a birodalom egyéb 
szintén szabad, független népeivel érintkezni, de 
ezen érintkezés nem fogja nélkülözni a testvériség
nek közérdekeltségű szellemét, melyet századok 
története ugyanazon egy uralkodóház alatti együtt
létünk alatt megállapított és így a birodalom 
közérdekű részeseivé tett elválliatatlanul. (Halljuk !) 
így , bár mindezeket, t. képviselőház! az előttünk 
fekvő felirati javaslatban, a trónról nyilvánított és 
azóta számos fejedelmi manifestatióval illustrált 
hasonló bizodalom viszonzásaid, a birodalomhoz 
tartozó népek megnyugtatására némiképen, és 
részletesebben, melegebb szinekkel festve szerettem 
volna szemlélni; — mégis, mivel hazánknak ezen 
válaszfelirati javaslatban kifejezett közjogára néz
ve minden tekintetben és fentartás nélkül egy ér
telemben vagyok ; mivel a válaszfelirat szerkeze
tére nézve csak az érzelemnek fokozását és 
modorát, illető, különböző észrevételeim csak is 
az opportunitás körül forognak; de más részről nem 
tagadhatom, hogy ezen válaszfelirati javaslat a 
mily melegen irva, oly politikailag bölcsen fogal
mazva, a további értekezésnek lehetőségét egyáta-
lában ki nem zárja, sőt e tekintetben az 1861-ki 
felirattól lényegesen különbözik: én ezen válasz
felirati javaslatot részemről is elvben elfogadom, 
(Helyes! Szavazzunk!) és nyilvánítom, hogy a rész
letes tárgyalások alkalmával is egyedül azon 
módosításokhoz lennék hajlandó járulni, melyek a 
válaszfelirati jogszempontokat nem sértve, csak 
opportunitási szempontból látszanának az általam 
hőn óhajtott kiegyenlítésre nagyobb biztosítékot 
nyújtani. 

Több részről hallottam fölemlittetni, hogy 
mindazok, kik a jogfolytonosságot elvöknek vall
ják, ezen kimondott elvökhöz hotelének lesznek 
az által, ha a jogfolytonosságot nem bizonyos me
rev visszaállításban találják. (Zaj. Szavazzunk!) 
Azt hiszem, t. képviselőház! hogy ezen szemrehá
nyás ép oly igazságtalan, mint alaptalan: igazság
talan, mert minket is megnyugtat a lelkiismeret, 
hogy , habár különböző utakon és részletekben, 
minden esetre legalább is azon melegséggel igyek
szünk a haza java előmozdítására, mint mások; de 
alaptalan és indokolatlan is, t. képviselőház ! azért, 

25 
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mert alaptalanságának bebizonyítására épen a t. 
képviselőháznak az 1861-ki és jelen válaszfelira
taiból meritek okokat. (Halljuk, halljuk!) A tisz
telt képviselőház a jogfolytonosság elvéhez ra
gaszkodik , és mégis opportunitási szempontból 
szükségesnek látta 1861-ben Horvátország részére 
fehér lapot engedni, most 1866-ban pedig meg
nyugvást nyilvánít abban, ha küldöttségileg fo
gunk vele érintkezni. (Zaj. Szavazzunk!) Vajon a 
t. képviselőház ezen felfogása megfelel-e a jogfoly
tonosság merev életbeléptetésének, azt mindenki 
bölcs belátására bízom. (Zaj. Szavazzunk!) És ha 
a tisztelt képviselőház, vélekedésem szerint igen 
helyesen és bölcsen, mert épen czélra vezetőleg 
engedélyt tulajdonított magának a jogfolytonos
ság ilyetén megszorítására, méltóztassék türelem
mel lenni a törvényhozás másik tényezője iránt is, 
türelemmel lenni a törvényhozás ezen része és 
egyes tagjainak vélekedése iránt, ha azok, midőn 
a jogfolytonosságot nem a merev végrehajtásra 
szorítják, ez által hazafi kötelességeiket meg nem 
sértették. 

íme! egy elterjedt eszme volt közöttünk, 
hogy talán erősödnék a válaszfelirat hatálya az ál
tal, ha azt discussio nélkül itt egyhangúlag elfo
gadnék. Megvallom, némi nehézséggel küzdöt
tünk e tekintetben, mert igen fontosak voltak az 
okok, melyek eme véleményt támogatni látszottak, 
más részró'l pedig, főképen számra nézve, igen gyé
rek az erők. melyek emez átalános felfogás elle
nében küzdeni látszottak. De a discussio e tekin
tetben tökéletesen megnyugtat, és ugy látom, hogy 
a felirati javaslat erejében nem csak nem fogyott, 
hanem erősödött, mert én magamról ítélve, pedig 
a képviselőháznak én is egyik tagja vagyok, azt 
bizton merem állítani, hogy sokkal nagyobb meg
nyugvással és mélyebb érzéssel pártolom a discus
sio után, mint hajlandó voltam volna pártolni a 
discussio előtt. (Zaj.) Nem is láttam volna én az 
által a válaszfelirati javaslat érvényét, fokozva, ha 
az itten minden discussio nélkül elfogadtatván, 
épen oly kifejezése volt volna a mi vélekedésünk
nek, kik közös ügyeket ismerünk, és azokat elin
tézni önmagunk érdekében szent kötelességünk
nek tartjuk, és beleegyezését nyerte volna azok
nak, k ik , miként Madarász képviselő u r , kö
zös birodalmat és közös ügyet nem ismernek el. 
Ezen nyilvánításommal ismétlem vélekedésemet, 
miszerint lelkem megnyugvásával a feliratot pár
tolom. (Helyeslés. Zaj. Szavazzunk!) 

Nyáry P á l : Valóban, ha azok után , miket 
hallottam, szükségesnek tartanám szót emelni fel
világosításául azon tiszta világosságnak, mely a fel
irati javaslatban foglaltatik, ezt szegy élnem kellene, 
annyival is inkább azon nyilatkozat után, melyet 
előttem szóló Babarczy képviselőtársunk tett. 

rr 

O t. i. azt monda, hogy kételyei voltak, hogy ag
gódott , és hogy ő a discussio által felvilágosíttat-
ván , szavaz a felirati javaslat elfogadására. Ha ő 
felvilágosodott, és én most akarnék magamnak 
felvilágosítást szerezni, valósággal szégyenleni kel
lene magamat. (Derültség.) En a felirati javaslatnak 
nem csak elfogadására szavazok, hanem kérve em
lékeztetem, ha szabad, a t. házat arra, mit mindnyá
jan annyira érezünk, hogy ha valakinek, nekünk 
rövid az idő, s hogy üres discussiók által ezen tisz
ta tárgyat behomályosítani nem akarjuk, hanem 
egy szívvel és lélekkel mondjuk k i , hogy a javas
latot elfogadjuk. (Közfelkiáltások: Elfogadjuk !) 

Igenis, az ügyrend azt hozza magával, hogy 
minden javaslatnak, legyen az akár felirati javas
lat, akár törvényjavaslat, keresztül kell mennie az 
átalános és részletes vitán. Ha mi most kimondjuk 
az ügyrend szerint, hogy a )"avaslatot a részlete 
tárgyalásnak alapjául elfogadjuk, legközelebbi al
kalommal , azaz holnap fogjunk hozzá, és miután 
átalánosságban sem találunk benne semmi változ-
tatandót, pontonkint menjünk végig rajta és min
den pontját fogadjuk el. (Helyeslés.) 

Megvallom , a mikor szólónak felírattam ma
gamat, többet akartam mondani. Nekem is — nem 
kételyeim voltak, hanem hallottam olyan ellenve
téseket, melyeket, azt hittem, nem szabad elhallgat
ni ; de miután a mai előadások folytán tisztelt bará
taim , egyrészről Eötvös b., más részről Grhyezy 
Kálmán, mindent elmondottak, és mindenre megfe
leltek, és, azt hiszem, sokkal jobban és ügyeseb
ben, mint ez tőlem telhetett volna: ennélfogva ezen 
tárgyban szót vesztegetni károsnak tartanám. (He
lyes !) 

Babarczy Anta l b.: Csak egy személyes ész
revételem van. Én egyátalában nem mondhatom 
azt, hogy a feliratot a discussio előtt nem voltam 
elfogadandó. Mert ellenkezőleg, a felirat első felol
vasásakor megvolt bennem az elhatározás elfoga
dására. Csak azt állítottam, hogy a discussio folya
ma, és — engedtessék meg, azt itt most felemlíte
nem — épen ős Buda városa képviselőjének elő
adása az elfogadásra való meleg elhatározásomat 
még fokozta. (Zaj. Helyeslés.) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Következik Andrássy 
Gyula gr. 

Andrássy Gyula gr.: Elállók. 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : KövetkezikHunfalvy 

Pál . (Zaj. Holnap! Halljuk! Az elnök csenget.) 
H u n f a l v y P á l : T. képviselőház! Nem fá

rasztottam még sokszor a t. házat, s ne is méltóz
tassék szerénytelenségnek venni, ha én most, mi
dőn ugy látszik, hogy a ház tökéletesen ki van me
rülve és nem igen hajlandó további felszólalókat 
meghallgatni, mégis ragaszkodom jogomhoz , és 
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szerényen és röviden bá r . de őszintén felszólalok. 
(Halljuk!) 

Magyarországnak és az ausztriai öszbiroda-
lomnak előttünk lefolyt szomorú történetei újra 
igazolják az ezredéves tapasztalást, hogy a termé
szet adta és a történelem által kifejlett viszonyok 
sokkal hatalmasabbak, mint az emberi akarat . bár 
ez a rendelkezése alá ejthető valamennyi jogos és 
jogtalan eszközt fölhasznál is azon hatalmas vi
szonyok megváltoztatására vagy épen elmozdítá
sára. Azt is tanusitják a szemeink előtt lefolyt szo
morú történetek, hogy valahányszor az emberek 
innen és túl azon hatalmas viszonvok ellen vétkez-
tek. ugyanannyiszor a siílyos büntetés is innen és 
tói rögtön bekövetkezik. Azt lehetne há t , sőt azt 
kellene gondolni, hogy a saját iszonyú, nagy ká
ron való okulásból az önokulás nem maradhatott 
el; és az valóban el sem maradt ; hanem csak hasz
nát nem akarják mindenkor venni, azt gondolván, 
sőt azt hirdetvén is, hogy a természet adta és a tör
tenelem által kifejlett hatalmas viszonyok tulaj don
kép oda hajlanak, hova akaratuk is czéloz; minél
fogva csak várakozniok kellene, hogy azon viszo
nyoknak az akaratukkal való látszatos ellentéte 
elenyészszék ; azért nem sietnek megragadni a kí
nálkozó alkalmat ,* azért hiszik, hogy a sibyllinus 
kilencz könyvnek meséje nem rajok illik, mert hogy 
ők a követelt árért, ha nem sietnek az alkuval, bizo
nyosan mind a kilencz könyvet megkapják. A lajtán
túli politika azt hitte és fájdalom azt látszik hinni mai 
napig is , hogy a kilencz sibyllinus könyvnek tar
talma egj centralizált birodalom. (Zaj. Az elnök 
csenget.) Viszont a lajtáninneni politikáról azt 
hitték és azt hiszik mai napig is, hogy a si
byllinus könyvek tartalmában egy oly függet
len Magyarországot keres, mely semmi tekintetben 
sem tartozik az osztrák közbirodalomhoz. Ámde 
a szerencsétlenségek hosszú sora, melynek szem
mel látó tanúi voltunk és vagyunk , ép abból 
ered , hogy a politika hol Magyarországnak ön-
állását valósággal tagadta, hol az osztrák öszbiro-
dalomnak létét legalább látszott tagadni. Félszeg 
tehát a lajtántuli centralizáló politika, mely egy 
öszpontosított birodalomban Magyarország önállá-
sát el akarja fojtani, valamint a lajtáninnen gya
nított politika, mely Magyarország függetlensége 
mellett, azt hiszi, hogy az az osztrák birodalomra 
semmi tekintettel nincs. Ha félszeg nem volna a 
lajtántuli politika, öszpontosító intézkedéseivel, az 
átvett eddigi államadósságot lassankint leróvta, 
vagy legalább az anyagi jóllétét eddigien nem 
sejtett virágzásra hozta vo lna; de mert az állam
adósságokat mindegyre kénytelen volt szaporí
tani, és mert az anyagi jóllét alapját aláásta, már 
azzal legvilágosabban bizonyította, hogy oly cen
tralizált birodalom, minőt ö czélzott, ellenkezik a 

természet és történelem adta viszonyokkal. Ha fél
szeg nem volna a lajtáninneni, habár csak gyaní
tott politika, mely Magyarország függetlensége 
mellett az osztrák birodalomra és népeire tekintet
tel nem akarna lenni, az ily független Magyaror
szág minden megrázkódtatás nélkül foglalhatta 
volna el azon helyet az európai államrendszer
ben, melyet az ausztriai birodalom elfoglalt. De 
minthogy erre az kívántatnék, hogy megváltozza
nak a nemzetiségek viszonyai ide bent és meg
változzék az európai államrendszer oda kint, ezen, 
bár csak gyanított politika ellenkezik természet 
és történet adta viszonyaival. Ezen viszonyok te
hát oly Magyaroszágot követelnek, vagy engednek, 
mely törvényes és alkotmányos önállása mellett 
kellő tekintettel van az ausztriai öszbirodalomra 
is ; véget kell tehát vetni mind a lajtáninneni, mind 
a lajtántuli félszeg politikának is. 

A legfelsőbb trónbeszéd . melyet deczember 
14-én volt szerencsénk hallani, midőn a pragmatica 
sanctiot, mint közösen elismert jogalapot válasz
totta kiindulási pontul a fennforgó államjogi bo
nyodalmak elenyésztetésére, ránk nézve ünnepé
lyesen véget vetett a lajtántuli centralizáló politi
kának, és kell hogy véget vessen annak azon po
litikusokra nézve is a Lajtán túl, kik nem akarják 
elismerni az 1723-ban kötött pragmatica sanctiot, 
vagy legalább annak kétoldalú kötvényét egé
szen mellőzni szeretnék. (Zaj.) A legmagasabb 
trónbeszédre adandó válasz vessen véget azon gya
núnak is, mintha politikai törekvésünk oda volna 
irányozva, hogy ártalmára legyünk az ausztriai 
öszbirodalomnak, mintha mi mellőzni akarnók a 
nem magyarországi népek társadalmi érdekeit. 
(Nagy zaj.) A képviselőház bizottsága által készi-
tett és elénk terjesztett válasz-felirat annál köny-
nyebben eloszlathatja ezen gyanút, mert elfogadta, 
a mit el kell fogadni, a sanctio pragmaticát, mint 
közösen elismert jogalapot, és azzal tökéletesen 
megczáíolt minden felettünk nem csak Ausztriában, 
hanem egész Európában elterjesztett gyanút. Ve
lünk együtt egész Európa tudja, hogy a pragma
tica sanctio alapította meg* az ausztriai öszbirodal-
mat. Tudja, mint a válaszfelirat is mondja, hogy 
közel másfél század folyt le a pragmatica sanctio 
megkötése óta és ez idő folytán a legveszélye
sebb harczok között is meg volt védve a biroda
lom a nélkül, hogy e végett Magyarország önálíá-
sát és törvényes függetlenségét meg kellett volna 
változtatni. A midőn tehát a válaszfelirat azt mondja, 
hogy nekünk, kik a pragmatica sanctiónak min
den pontjához ragaszkodunk, korán sincs szándé
kunkban annak legerősebb föltételét, a közös biz
tonságot gyöngíteni, azzal valóban elháríthat min
den gyanút, melyet felőlünk terjeszteni szeretné
nek, mert a közbiztonság az ausztriai államok biz-
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tonsága, vagyis, amint sok helyt szeretik nevezni, 
az öszbirodalomnak hatalmi állása Európában. 

Az 1790. jun. 10-dik napján Budán 21 év 
eltelte után összegyűlt karok és rendek azt szeret
ték magokról híresztelni és bevallani, hogy egész 
Európának szemei rajok vannak szegezve, rajok, 
kik a középkori intézmények roskadásai közben 
Magyarország alkotmányának ősi, azaz középkori 
alakjait helyre valának igazitandók. Nehéz valaaz 
a munka is, mégis sokkal könnyebb azért, mert 
az akkori országgyűlés csak egy rendet, a nemes
séget képviselte, mely érdekben egy volt, tudni
illik a közös kiváltság egyesítette annak minden 
érdekét, és szemközt azon országgyűléssel állott 
maga a fejedelem, ki mögött az ausztriai biroda
lom némán állott. Nehezebb, sokkal nehezebb ezen 
országgyűlésünk föladata, mert ez nem csak egy 
rendet, egy kiváltságos rendet képvisel, hanem az 
országnak összes népeit képviseli, melyek már a 
nemzetiségi különbségek mellett is különböző ér
dekekkel viseltetnek; a fejedelem mögött pedig, 
kivel ezen országgyűlés alkudozni akar, az auszt
riai birodalom népei nyugtalankodnak, a melyek, 
mintha csak mi volnánk a birodalom bajainak for
rásai, tőlünk igénylik azon bajok orvoslását. (He
lyeslés.) Maga örökös királyunk, midőn legmaga
sabb trónbeszédében kifejezé, hogy a válságos 
időszak után, igen veszélyes körülmények között, 
ha sikerülne a birodalmat ez ország segélyével 
helyreállítani és ismét összekötni a fejedelem és az 
ország közti bizalmat, áldani fogja azt a pillana
tot, mely őneki e szándékot sugallotta. Hoppant 
tehát, és igen nagy horderejű kezdeményezés van 
kezeink közéletéve. Európa tudja ezt és azért for
dulnak szemei nagyobb várakozással felénk most, 
mint bármikor. Kész bár pillanatig is magasztalni 
bennünket, ha kikerül a nehéz feladat megoldása, 
de kész nem pillanatig, de hosszú időre elkárhoz
tatni, ha azt gondolhatná, hogy a nehéz feladat 
megoldása miattunk nem sikerült. 

Ha tekintjük a nyomasztó anyagi viszonyo
kat, melyek alatt hazánk és a közbirodalom nyög, 
s melyek könnyítését mitőlünk várják; leginkább 
ha tekintjük azon sokféle érdeket, mely bár látszó
lag egymással küzd is, és mely tőlünk vár kielé
gítést; ha tekintjük a jogi állapotok ziláltságát, 
melyek tőlünk igényelnek helyreigazítást; ha 
másfelől számba veszszük, hogy mi nehéz a jogot 
összeegyeztetni az érdekkel, melynek érzékenysé
ge legkönnyebben árthat a legalaposabb jognak 
is, — és hány sokféle érdek kapaszkodik legvilá
gosabb jogainkba: akkor valóban nagy bátorság 
kell ahhoz, hogy el ne csüggedjünk, és kétségbe 
esvén, azon politikai fatalismusnak ne engedjük 
magunkat át, mely haszontalannak tartván min
den erőfeszítést, abban hagyja a dolgot és vak 

véletlenre bizza magát. (Helyeslés.) Csak a vak 
elbizakodottság, mely nem tekinti a természeti és 
történet megadta viszonyokat, lehet veszélyesebb 
ezen politikai fatalismusnál. (Zaj. Halljuk!) 

Az előttünk fekvő fölirat tökéletesen ismeri 
azon nehézségeket; de látván a legf. trónbeszéd
ben azt, hogy O Fölsége legmagasb elhatározásá
val sok akadályt elhárított már, és abban bizván, 
hogy az ő bölcsesége segítem fog minket a nehéz 
munkában, azt ígérheti a válaszfelirat, hogy pol
gári kötelességünk érzetében mindent el fogunk 
követni, hogy a fejedelem alkotmányos akarata 
országunk alapjogaival egyezőleg létre jöhessen. 
Én már ennélfogva is pártolom a feliratot. (Éljen!) 
Nem csak bennem, hanem ugy hiszem, mindnyá-
junkban|táplálja azon reményt, hogy sikerülni fog 
a kívánt czélt elérni, mely abban áll, hogy véget 
vessünk a viszálynak, s a mennyire lehet—és orszá
gunk önállása és törvényes alkotmánya mellett le
het és szabad — elérjük a véget, t. i. a kiegyezkedést, 
a mely után hazánk milliói epednek, és melynek 
halasztását annyi meg annyi érdek nagyon saj
nálná. (Helyeslés.) Nem akarom én a válaszfölirat
nak pontjait végig kisérni, hanem csak helyeslé
semet átalában kimondani. Ismétlem, miszerint 
látván, hogy e fölirat következtében van remé
nyünk a czélhoz eljutni: a föliratot pártolom. (He
lyeslés, zaj.) 

I v á n k a I m r e : A mit mondani akartam, 
előttem szólt Eötvös József bái-ó és Grhyczy Kál
mán barátaim sokkal szebben és alaposabban ki
fejtették ; azért én csak egy kérésre és egy észre
vételre szorítkozom. A jobb oldal tisztelt szónokai 
beszédeikben a 48-iki eseményekre emlékeztetnek. 
Ez oly tér, melyre őket követni nem kívánjuk , 
mert azt hiszem, hogy ennek hangoztatása oly 
élesen hangzik fel, hogy döntő helyen nem lehet 
kellemes. (Zsedényi közbeszól: Madarász kezdte./ 
Csak arra kérem, hogy mivel ez netalán kellemet
len lenne, ne méltóztassanak e térre lépni, mert 
különben kénytelenek volnánk mi is felszólalni. 
(Jobb oldalon: Hát csak tessék!) Ha tetszeni fog, 
oda fogok lépni (Zsedényi: Ne tessék fenyegetőzni, 
hanem szólni!) 

A felirat tartalmát oly alaposnak és az or
szág közvéleményét anyira felfogónak és kima-
gyarázónak találom, hogy helyeslem, bár némely 
élesb kitétel elmaradt, mely egyéni felfogásom 
szerint talán kívánatos volna. Ú g y vélem, hogy 
a ki a kiengesztelést őszintén akarja, ezen felirat
hoz, úgy a mint van, hozzájárulhat; s valóban 
csak azok nehezítik a kiegyezést, kik a felirattól 
eltérni kívánnak. Én a feliratot egész kiterjedésé
ben pártolom. (Helyeslés.) 

E l n ö k : T . ház! Mielőtt a mai ülés eloszla
nak, egy rövid jelentésem van. Bartal György 
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tolnamegyei pinczehelyi tisztelt képviselő úr a ja
vaslat részletes tárgyalására vonatkozó módositást 
adott be a 31-ik és 32-ik szakaszokra nézve. A t. 
ház megegyezésével ki fog nyomatni. (Zaj.) 
Vagy ha kívánják, azátalános tárgyalás befejezése 
után fognak csak ezen módosítások felolvastatni 

és akkor a t. ház el fogja rendelhetni a kinyoma-
tást. (Helyeslés.) 

Az ülést befejezem. Holnap folytatjuk a tár
gyalást. 

Az ülés végződik d. u. 2SU órakor. 

XXV. ORSZÁGOS ULES 
1866. február 17-dikén 

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

Tárgya : A fölirati vita folytatása. 

Az ülés kezdődik d. e. 10l/i órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Ráday 
László gr. fogja vezetni, a szólókat Tóth Vilmos 
jegyző jegyzi fel. Az utolsó két ülés jegyzőkönyve 
fog meghitelesítés végett felolvastatni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa afébr. 
15. és 16-dikán tartott ülések jegyzökönyvét.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : A följegyzettek soro-
rozata szerint Tóth Lőrincz képviselő ur következ
nék, ez azonban Lónyay Menyhért urnák engedte 
át a szót. 

L ó n y a y M e n y h é r t : Mélyen áthatva a jelen 
országgyűlés fontosságától, melynek oly nagy és 
nehéz föladat jutott, tartózkodva veszek részt ezen 
első nevezetes tanácskozásban, melynek meglehet 
az egész országgyűlés menetére nevezetes befolyása 
lesz: nem azért, mintha enmagammal nem tudtam 
volna tisztába jönni az iránt, a mit tennünk szabad 
és mit tennünk kötelesség, vagy mintha nem bír
nék saját véleményem bátorságával, de mert a je
len kényes helyzetben, a megoldandó nagy fölada
tokkal szemben, melyeknek miképeni megoldása 
hazánk és a monarchia sorsára nevezetes befolyás
sal lehet, fontossággal bir nem csak az, mit mon
dunk, de az is, minő alakban adunk kifejezést leg
bensőbb meggyőződésünknek. 

A fontos felirati javaslat átalános tárgyalásá
nál nem tartanám helyesnek, ha egyes részletekbe 
mennénk, sőt a részletes tárgyalásnál is mellőzen
dőnek vélek minden, az elvkérdéseken túlterjedő 
nyilatkozatokat. A felirat kilátásba helyezi a kö
zös ügyek iránti bizottság kiküldetését; midőn ezen 

bizottság munkálata fog tárgyaltatni , akkor lesz 
helye az egyes részletek bővebb megvitatásának. 
(Helyeslés. Halljuk!) Engedje meg a tisztelt ház. 
hogy egész átalánosságban elmondhassam a jelen 
helyzet fölötti nézeteimet. 

Mindenek előtt bevallom , hogy a kiegyenlí
tést, még pedig a mielőbbi őszinte kiegyenlítést 
óhajtom, alkotmányos önállásunk megőrzése s biz
tosítása mellett a birodalom közös érdekeinek kellő 
tekintetbe vételével. Meg vagyok győződve, hogy 
a kiegyenlítés előbb-utóbb sikerülni fog, és sike
rülnie kell ,mert ez a dolog természetében fekszik. 
Vannak bizonyos dolgok, melyeket a félreértés s a 
hefyzet kellő fel nem ismerése egy ideig hátráltathat, 
de végre is eljön az idő, midőn a félreértések elenyész
vén, a kölcsönös jogok és kötelezettségek elismer
tetnek s méltányoltatnak. Ezen pillanattól, mely
nek elérkeztét, ugy hiszem , mindnyájan őszintén 
óhajtjuk , fog kezdődni azon korszak, mely ké
pes lesz orvosolni a természetellenes állapot által 
okozott mély sebeket, biztosítani alkotmányos és 
állandó alapokon erejét azon államnak , mely ma
gában oly sok életerőt rejt, s melyet csak a termé
szetellenes alapok keresése által lehetett meg
gyöngíteni. (Helyeslés.) 

A monarchia belügyeinek rendezése s ezzel 
annyira összefüggő tekintélyének megerősítése 
könnyen elérhető, ha erre az egyenes, őszinte és 
becsületes ut választatik; ellenben nehéz, sőt elér-
hetlen, ha a megoldásnál az osztrák államférfiak 
által századokon át követett politikából és czélza-
tokból — bár más formában — minél több kíván
tatik megmentetni. Ha ez utón valami megoldás szi-




