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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-
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nét viselő egyesség létre is jöhetne , az bizonyára 
erős és állandó nem fogna lenni. (Ugy van!) A biz
tos és rövid ut — mint a kegyelmes királyi trón
beszéd és a felirati javaslat is elismeri — a prag-
matica sanctióban találja kiindulási pontját. Közös 
az uralkodó családunk, közös a fejedelmünk, közö
sek czéljaink a birodalom védelmi képességére néz
ve, közösek anyagi s szellemi érdekeink, mint ál
lamnak más államok irányában; sőt léteznek bei-
érdekek, melyek midőn egymással érintkeznek, a 
méltányosság szerint közmegállapodás utján ren-
dezendők: az ezekből folyó kötelezettséget, eró'nk-
s képességünkhöz mérten saját érdekünkből 
is önkényt viselnünk kell, de oly módon, hogy a 
birodalomnak egyik része se tekintse magát hiva
tottnak a másik rész fölött való uralkodásra. A Laj
tán tul le kell tehát végkép mondani azon politiká
ról, mely minden eddigi belviszályoknak egyedüli 
okát képezi. (Helyeslés.) 

Ámbár egy az uralkodónk, de a birodalom 
egyik fele a másik fölött nem uralkodhatik. Ha 
ezen elv következetesen keresztülvíve és állandóan 
biztosítva lesz, mi is adjuk meg, még pedig teljes 
mértékben, őszintén mindazt, mit az elválhatlan és 
feloszthatlan együttmaradás s a közös biztonság és 
védelem tőlünk követelnek. Legyen tehát minden 
belügyekben és kezelésükben, azaz a törvényhozás
ban és közigazgatásban tökéletes dualismus, a kö
zös ügyekre nézve alkotmányos elvek szerint a pa
ritás alapján együttműködés, egység azokban, mik 
a birodalom szilárd fönnállása végett természetsze
rűleg kívántatnak. A paritás a közös ügyek elinté
zésében joggal illet bennünket nem csak a pragma-
tica sanctio alapján, s nem csak önállóságunknál 
fogva, de azon belső erő folytán , mely a magyar 
korona országaiban van. 

Azok ezt elismerni nem akarják . kik minden 
érvöket egyedül arra alapítják, hogy a magyar ko
ronához tartozó országok mind a mellett, hogy 
egyenlő mértékű terhek vettetnek rajok, minden 
egyenes és közvetett adónemek egyszerre ezekben 
is behozatnak, még pedig a földadóra nézve itt sok 
helyt aránytalanul terheló'leg, nem járulnak az ösz-
szes államjövedelmek födözéséhez egyenlő össze
gekkel. (Helyeslés.) Ezen fölfogás bizonyára szűk
keblű. Az államok erejét és tekintélyét nem lehet 
egyedül az adóképesség aránya szerint mérlegezni ; 
a vagyonosság minden jól rendezett államban nö
vekszik azon arányban, a mint ezt kedvező fek
vése, területi kiterjedése, népességének szorgalma 
és különösen jó kormányzata előmozdítják. A Sz. 
István koronájához tartozó országok területileg a 
monarchiának felét képezik. sőt valamivel többet 
tesznek, mint a másik fele. A legújabb statistikai 
adatok szerint az összes birodalom kiterjedése kö
zel 52 százalékát, azaz felénél két százalékkal töb

bet tesz. Termékenységre és kedvező helyzetre 
nézve semmivel sem roszabb a másik felénél; ha 
pedig a népesség szaporodására s a vagyonosodás 
terjedésére nézve hasonló kedvező viszonyok alatt 
állott volna, mint a birodalom másik fele, ha azzal 
egyenlő kedvezményekben részesült volna, most 
mindkettőre nézve bizonyára egyenlő lábon állana 
a birodalom másik felével, s bizonyára az adóképes-
ségi paritás néhány évtized múlva a belbéke és jó 
kormányzat által el lesz érhető, de a népesség szapo
rodása is a vagyonosodásssal egyenlő lépést fog 
tartani. (Halljuk!) Egyébiránt népesség tekinteté
ben nem állunk annyira messze a paiitástól. Az 
utolsó hivatalos adatok szerint több mint 41 szá
zalék esik a magyar korona országaira. A védelmi 
erőben pedig — ide számítva a határőrvidéket — 
bizonyosan a paritás alapján állunk. 

A másik tekervényes, bizonytalan és soha 
czélhoz nem vezető xít: folytatása azon százados, 
félszeg politikának, mely hazánk alkotmányos ön-
állásának s önkormányzati jogának korlátozását, 
egy központi hatalomba való beolvasztását külön
böző formákban megkísérté ; megkísérté még a ma
gyar állam szétdarabolásával is, hogy megtöressék 
ellenállási ereje, nem gondolva meg , hogy a szét
szaggatott s igy meggyengült Magyarország a 
birodalom védelmi erejét is gyöng'évé teszi. 

Mit érne oly kiegyenlítés, mely mesterkélt 
módokon, azon ügyeknek vég eldöntését is, melyek 
a birodalom közös érdekeinek megvédésére szilárd 
fenmaradására épen nem szükségesek, idegen be
folyás alá helyezné, idegenekre ruházná. kik vi
szonyainkat nem ismerik s érdekeinket felfogni nem 
tudják ? Mit érne oly kiegyenlítés, mely oly hátul
só ajtókat hagyna fenn, melyeken át kedvező pilla
natokban lassan-lassan ismét elvonná hazánktól a 
saját ügyei feletti rendelkezést ? Ezen mód átalá-
nos megnyugtatást épen nem eredményezhet. Meg
örökítené azon százados harczot, mely az egész 
nemzetet, ha másban nem lehetett, legalább a pas- -
siv ellentállásban mindenkor egyesité. 

Míg a monarchia másik felében az absolutis-
mus uralkodott, nem volt annyira szükséges a köl
csönös hatáskörök részletes meghatározása ; azon
ban most, midőn O Felsége a monarchia másik fe
lét alkotmány nyal ajándékozta meg , mulhatlanul 
szükséges körvonalozni minden viszonyainkat. Az. 
egyenes út képes csak megerősíteni azon kapcsot, 
melyet a pragmatica sanctió létesített, a monarchia 
mindkét felének alkotmányos alapokon való együtt
működése által. Csak is ily módon egyesülve sike
rülhet a monarchiának megadni azon állást, melyre 
az kiterjedésénél, geographiai fekvésénél és törté
neti múltjánál fogva jogosulva van : biztosítani a 
felséges uralkodóháznak oly jövőt, melynek varázs
ereje a népek alkotmányos szabadságán és megelé-
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gedésén alapul, s mely a multat fényben, jöhető 
vészes körülmények között pedig szilárdságban fe
lülmúlja. 

Szükséges végre, hogy megszűnjék a kölcsö
nös bizalmatlanság ; szükséges, hogy lemondjanak 
végkép azon sokszor rögeszmévé vált elméletről, 
melyet azok, kik a hatalmat kezelék, hatalmok ter
jesztésének vágyából igyekeztek elhitetni az egész 
világgal: hogy Magyarország alkotmányos önál-
lása veszélyeztetheti a birodalom fönnállását. 

Ennek ellenében hivatkozhatunk a történetre, 
mely fényesen igazolja, hogy midőn hazánk alkot
mányos önállása épségben volt, a birodalmat leg
súlyosabb veszélyek közöl a magyar nemzet menté 
nagy áldozatokkal meg; hogy a birodalom min
dig akkor lőn gyöngévé, midőn a beolvasztási tö
rekvések miatt hazánk alkotmányos jogai tisztelet
ben nem tartattak. De hivatkozhatunk azon körül
ményre is, mely leghatalmasabb indok a magáno
soknál, úgymint a nemzeteknél, a legszorosabb szö
vetségek kötésére: s ez az érdekközösség. A biro
dalom nem puszta esetlegességnek köszönheti je
len alakzatát. Midőn őseink a közös fejedelem kap
csa által csatlakoztak a birodalom másik felével, 
a kölcsönös védelem érdekében szövetkeztek; erőt 
kívántak nyerni és erőt adni a török hódítás ellen. 
Ezen veszély ugyan már régen elmúlt; de hasonló 
nagy fontosságú érdek köt bennünket a monarchiá
hoz, azon érdek, inelj minden nemzet előtt a leg
szentebb: az önfentartás hatalmas érdeke. 

Két dolog van, mely előttem — s hiszem, 
honfiaink többsége előtt — a legszentebb érdek. 
Egyik, mit őseink is minden más érdek fölé he
lyeztek, mit annyi viszály közt megőrizni töreked
tek, s a miért minden hazafi kebel hőn dobog: Sz. 
István koronájának épsége. A másik pedig, hogy 
tisztelve az egyes népfajok saját nyelvművelési 
törekvését, nem akadályozva nemzeti szabad fejlő-
désöket, Magyarország' magyar maradjon. 

I ly magyar birodalmat kell kívánni a közös 
uralkodónak is. ha hazánk erejével minden fontos 
kérdéseknél döntő befolyást óhajt gyakorolni; de 
ezt kell kivánniok azon nemzeteknek is, melyekhez 
mi az érdekegységnél fogva csatolva vagyunk. í g y 
maradhat azon birodalom az, minek lennie hiva
tása, teljesítheti európai egyensúlyban azon felada
tot, , hogy a keleti kérdés bekövetkező megoldása
kor ellentálljon az éjszaki és déli szláv elem csat
lakozásának, a mi nem csak területi önállásunknak 
és politikai nemzetiségünknek, de alkotmányos 
szabadságunknak is örökre véget vethetne. (Hatt-

jvk!) A pragmatica sanctio hanem léteznék, az ön-
fentartási érdekből, kölcsönös védelem és támoga
tás végett, szorosan szövetkeznünk kellene a német 
nemzettel, mely minden, bennünket környező nem

zetek között ránk nézve legkevésbbé lehet veszé-
iyes. 

De érdekközösség létezik nem csak a közös 
védelemre s közös biztonságra nézve a monarchia 
kétfelé közt; a felirat szavaival szólva, „szellemi 
fejlődésünk, anyagi haladásunk semmi tekintetben 

\ nem áll ellentétben a magyar koronához nem tar-
I tozó országok valódi és jogos érdekeivel." 

Mióta a vámsorompók megszűntek, mióta 
egyenlő terhet visel a monarchia mindkét része, 
előállott a monarchia mindkét felére nézve az anya
gi érdekek solidaritása, egyenlően érdekel minket 
és őket minden, a nemzetgazdasági erőket zsib
basztó akadály, egyenlően érne minden könnyeb
bülés és minden rendszabály, mely az anyagi 
erők szabadabb kifejlődését eszközölhetné. 

Nem lehet fontosabb körülmény, mely inkább 
áldást hozólag hatna az összes monarchia minden 
részének anyagi érdekeire, mint ha végre az állam
háztartásban az egyensúly helyreállhatna, az el
viselhetetlen terhek könnyebbülnének; mit azon 
körülmény is parancsolólag megkíván, hogy már 
oda jutánk, hogy a súlyos adók gyakran csak az 
egyesek tőkeértékének megtámadásával hajtha-

I tók be. 
A deficitek végleges megszüntetését és a ter

hek könnyítését csak is akkor lehet elérni, ha a 
belügyi kérdések legnagyobbika, a hazánkkal való 

i végleges kiegyezés, még pedig átalános megnyug
tatásra szolgáló kiegyezés sikeresen keresztülvi
tetik, ha a belbéke minden időkre biztosítva lesz. 
Akkor lehet következetesen hozzáfogni mindazon 
intézkedések kiviteléhez, melyek mindkét rész 
anyagi felvirágzását bizton fogják eszközölni. 

Az elavult tanok közé tartozik már azon té
tel, hogy az egymással szoros kapcsolatban élő 
nemzetek közül egyik akkor gyarapodnék, ha a 
másikat elszegényíti. Nekünk érdekünkben áll, 
hogy azon szomszéd nép, mely a gyáriparral is 

\ foglalkozik, gazdag és virágzó legyen, hogy nyers 
terményeinket folyton kedvező áron megvenni 
képes legyen, s nem lesz féltékeny, ha mi is a né
pesség és tőkék szaporodása folytán azon iparága
kat fejlesztjük, melyekre helyzetünknél fogva in
kább vagyunk hívatva; viszont nekik is érdekök-
ben áll, hogy mi is gyarapodjunk, hogy gyártmá-

] nyaik és termékeik fölöslegét megvenni képesek 
| legyünk. Mindkettőnk egyenlő érdekében áll, hogy 

a czélszerü hitelintézmények, tökéletesített közle-
kedési eszközök, az iparnevelés és takarékosság, 
ezen fő forrásai a nemzetgazdasági erők gyarapuíá-
sának, egyaránt nálunk is, nálok is erősödjenek. 
Áll tehát, a mit a felirat kifejez: „a mi nekünk 
erőt és súlyt kölcsönöz, növeli azoknak súlyát és 
erejét is ; midőn bennünket emel, az egészet emeli." 

| Elleneink — ellenei a békés kiegyenlítésnek 
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— nem egyszer támadtak meg azon ráfogással, 
hogy ha hazánk alkotmányos önállása és önkor
mányzata megadatnék, kivonni igyekeznénk ma
gunkat a közös ügyekből származó terhek viselése 
alól. Erre is megfelel a felirat: kimondja, hogy 
azon súlyos terhek viselésében is részt fogunk 
venni, melyek a törvény szabta kötelesség mértéke 
szerint bennünket nem illetnének. Nem arról van 
tehát a szó , hogy mi adóképességünk aránya 
szerint az államadósságok viselésétől, vagy a kö
zös ügyek fedezésére szükséges kiadások elválla
lásától vonakodnánk; de arról, hogy ha alkotmá
nyos jogaink teljesen elismertetnek, egyesült erő
vel igyekezzünk a terheket mindkét részre nézve el
viselhetőbbekké tenni, igyekezzünk alapját meg
vetni egy anyagilag is virágzóbb jobb kornak, 
melyre ezen, a természettől sok tekintetben megál
dott birodalom hivatva van, s melyet már eddig is 
elérhetett volna, ha az egyesítési és központosítási 
rögeszmének nem áldozza fel — (ügy van!) már 
közel két évtizeden keresztül — a népek fáradsá
gos keresményeinek legszebb gyümölcseit. Hol ál
lana most a birodalom anyagi tekintetben, ha az 
1848-ki szomorú események után előbb az absolu-
tismus, később pedig az alkotmányosság utján, az 
annyira nem sikerült beolvasztást és minden áron 
centralisatiót meg nem kísérli'? ha azon milliárdok, 
melyek a fölemelt adók által és a deficitek födözé-
sére kötött drága kölcsönök utján beszedettek, a 
monarchia népei kezében maradva, a nemzetgaz
dasági erők gyarapítására fordíttattak volna'? 

De van a békés kiegyenlítésre nézve még egy 
hatalmas szövetségesünk, miről tegnap tisztelt ba
rátom. Eötvös báró oly jelesen szólt, mely eddig 
ugyan még azon erőt és támogatást nekünk nem 
adta. melyet saját érdekéből adnia kellene: ez a 
lajtántuli népek alkotmányos érzete. Vannak né
pek, s azok közé sorolom nemzetünket, melyek 
előtt az alkotmányosság a fő kincs s mindenek 
fölé helyezett érdek, melyért minden nélkülözést, 
szenvedést és nyomást évtizedek hosszú során el
tűrni képes. Birnának csak a Lajtán tul oly alkot
mánynyal, mely annyi század óta fennáll, mint 
a miénk, melynek kezdete a legrégibb alkotmány
nyal, az angollal egykorú, melyet százados küz
delmek mindig mélyebben véstek a népek szivébe: 
bizonyára ők ezen érzést helyeznék minden érdek 
fölé. De úgy hiszem, lesz alkalmunk a közös ügyek 
fölötti tárgyalásnál megmutatni, hogy mi a biro
dalom szilárd fennállását mindenek felett óhajt
juk ; lesz alkalmunk meggyőzni őket arról, hogy 
mi őszintén akarunk velők osztozni azon téritek
ben, a melyek az állam fentartására megkívántat
nak, hogy csak békés kiegyenlítés után fog kellő
kép az anyagi jobblét felvirágozhatni: ekkor a 
lajtántuli népek azon része, mely lelkesedni tud a 

még oly kevéssé élvezett, oly kevéssé megszokott 
alkotmányos szabadságért, lesz legbiztosabb és 
őszintébb szövetségesünk, leghűbb pártolója a bé
kés kiegyenlítésnek. Adja az isteni gondviselés, 
hogy beteljesedjenek a felirat szavai: „ A polgári 
szabadság oly kincs, mely nem fogy, nem gyen
gül az által, ha mások is polgári szabadságot nyer
nek, sőt a hasonló közjogi állapot gyakran köze
lebb hozza érzelmekben egymáshoz a népeket, el
hárít sok idegenkedést, bizalmatlanságot és kese
rűséget." (Helyeslés.) 

Tehát a békés kiegyenlítést — mely csak is 
azon alapelvek szerint sikerülhet, melyek a felirati 
javaslatban foglalvák — kell kívánni a fölséges 
uralkodó-háznak, mert az adhat állandó biztossá
got a honnak, az erősítheti meg a birodalom ha
talmi állását. Egyaránt kell ezt kívánni lajtánin
neni, úgy a lajtántuli népeknek, egyaránt azoknak, 
kik alkotmányos szabadságot óhajtanak, mint azok
nak is, kik evvel nem annyit gondolva, anyagi 
jobblét után vágyódnak. 

O Felsége trónbeszédében oly igazán mondja, 
hogy legmagasabb szándékát azon őszinte nyílt
sággal nyilvánítja, mely a fejedelmek és a népek 
közti bizalomnak nélkülözbétlen föltétele; ezért 
nekünk is kötelességünk az adandó válaszban ha
sonló nyíltsággal kifejezni a nemzet őszinte óhaj
tását. 

Komárom városa nagyérdemű képviselője 
engedje meg, hogy tegnap tartott nagyfontosságú 
beszédére, melyben oly behatókig jellemezte haza
fiúi nézeteit, az ősi alkotmánv iránti szeretetét és 
aggodalmait, törvényeinkre hivatkozva oly hatal
mas érvekkel küzdött az örökölt jogfogalmak szent 
és sérthetlen megőrzése mellett, ha kitűnő beszé
dének csak is egy szavára, illetőleg kifejezésére 
teszek egy észrevételt. Meg fogja nekem ezt en
gedni, mert egymás gondolkozását nem most is
merjük először : huszonhárom éve lesz, hogy az 
1843-diki országgyűlésen együtt munkálva—mert 
mindketten a törvényhozásnak munkás tagjai 
közé tartoztunk — sokat értekeztünk együtt ha
zánk jobb sorsa felett , melyet annyira meg
érdemelne. Nézeteink sokban öszszetalálkoztak, s 
leginkább abban különböztek, hogy ő már akkor 
minden nevezetesb teendőnél hazafiúi szeretetéből 
eredő aggodalmait eltitkolni nem bírta, engem 
pedig, mint akkor még igen is ifjat, egy szebb jövő 
utáni vérmes remények lelkesítettek. Most. midőn 
mindketten annyi viszontagság után az érett kor
ban vagyunk , ezen különbség nézpontunkban 
még szintén létezik : én egy perczig sem tudtam 
elhinni, hogy nemzetünk egy jobb, egy szebb 
jövőre ne lenne hivatva, sorsa és jövője felett 
nem tudtam kétségbe esni, és ez adott erőt arra, 
hogy még a legnyomasztóbb viszonyok közt is mo-
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zogni kívántam, mert biztam s bizom a jövőben. 
Nemzetünk nincs még az enyészetre kárhoztatva; 
voltak fölötte borúsabb és kétségbeejtőbb korsza
kok : és minden vészt leküzdeni és fennállani ké
pes volt; mert volt benne elég józanság és előre
látás, a kor eszméivel haladva magát a helyzet 
magasságára emelni. Ezt a történelem századokról 
századokra fényesen kimutatja. Az egy évezred 
előtt harczias ősök, kik e helyre mint hónfoglalók 
jöttek, még idejében megértve a kor igényeit, meg
tanulták a fegyver mellett az eke szarvát is for
gatni, az akkori műveltség színvonalára tudtak 
törekedni a keresztyénség fölvétele által. Később 
gondosan rakták le az alkotmányosság elveit, me
lyekből támadt és növekedett az alkotmányosság
nak azon vallásos mély érzete, mely mindnyájunk 
keblében kiirthatlanul él. (Helyeslés.) De nem vol
tunk-e magunk tanúi, sőt eszközlői annak, hogy 
törvényhozásunk, megértve a kor igényeit, bevette 
az alkotmány sánczai közé az összes nemzetet, és 
igy azt erősebb és tartósabb s szilárdabb alapra 
helyezte'? nem kellett-e ezzel megrögzöttfogalmakat, 
százados gyakorlatot, s az előítéletek egész seregét 
eltemetni ? A nemzet törvényhozási joggal bíró 
része ritka önmegtagadással tudta ezt tenni, tudott 
a helyzet magasságára fölemelkedni. (Helyeslés.) 
Azt hiszem, hogy mihelyt a nemzet ismét saját 
ügyeink vezetését kezébe veheti, meg fogja érteni 
a jelenkor igényeit és annak utján erőteljes hala
dást fog tenni kettőztetett erővel, érezve nagy elma
radását. A jelenkor igénye a szellemi haladás, minek 
első föltéte a szabad, alkotmányos élet és az anyagi 
gyarapodás, az anyagi érdekek fontosságának elis
merése és ápolása munka és takarékosság által, 
hogy mind a magánosok, mind az azok összegét 
tevő nemzet szellemileg és anyagilag erős és füg
getlen legyen. Mindkét hatalmas érdeket pedig 
csak az által mozdíthatjuk elő. ha alkotmányos ön-
állásunk biztositása mellett az államot befolyásossá 
és hatalmassá teszszük, azon föltétel mellett, hogy 
annak sorsa intézésében azon jogos befolyással bír
junk, mely bennünket minden tekintetben megillet. 
Azon nemzet, mely jogai mellett annyira kitartó és 
lelkesült, de ha kellett, a helyzet magasságára való 
emelkedés eszélyével tudott bírni, nem veszhet el. 

Tagadhatlan, hogy helyzetünk nehéz; aggo
dalomra sok okunk van; de elcsüggedésre nincs 
mindaddig, míg törvényes jogainkat a helyzet föl
ismerésével védeni tudjuk. Minthogy a fölirati 
javaslat ennek megfelel, egész kiterjedésében pár
tolom. (Helyeslés.) 

Faragó Ferencz : T. ház! Mélyen tisztelt 
Eötvös báró . . . 

Tóth* V i l m o s j e g y z ő : A házszabályok 
46-dik §-a értelmében Ónossy Mátyás képviselő ur 
szót kér. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . I. 

I Ónossy Mátyás : A házszabályok 46-dik 
szakasza azt mondja, hogy szót kérhetnek bármi
kor azok, kik a házi rendre akarnak hivatkozni. 

I Bátor vagyok hivatkozni a szabályok 42-dik sza
kaszára, mely igy szól: „A meddig egyenlő szám-

! ban vannak a bizottniányi jelentés mellett és ellen 
szólók, fölváltva juttatnak szóhoz." Kérdem a 
tisztelt házat, mi e szakasz értelme V Nemde az. mi 
az észtan szabályai szerint minden vitatkozásnak 
kell, hogy értelme legyen, t. i. hogy csak ott van 
vitatkozásnak helye, hol vannak, kik pártolják, 
vannak, kik ellenzik a kérdésben levő ügyet? Már 
most, ha visszatekintek háromnapi vitatkozásainkra, 
azt tapasztalom, hogy az eddig szólott tisztelt kép-

[ viselő urak azzal kezdették vagy végezték előadá-
I sukat, hogy az előttünk fekvő bizottmányi javas-
j latot a részletes vita alapjauk elfogadják, azaz, 
! pártolják. Mert ha ellenzők is volnának, fel kellene 
j tennem a tisztelt képviselőház elnöke és jegyző-
| sége részéről, megtartották volna a ház-szabályok 
! azon parancsát, hogy felváltva szólítsák föl azokat, 
kik pártolják, s ismét azokat, kik ellenzik a javas
latot. Az eddigi nyolez szónok közül még egyik 

j sem ellenezte a felirati javaslatot, minek termé
szetes következése az, hogy — föltéve az elnökég
ről, hogy a ház szabályait megtartja — olyanok, 
kik a felirati javaslatot ellenzik, nincsenek. Bátor
vagyok ennélfogva indítványozni, hogy miután 
előreláthatólag minden szónoklat után is. csak ezen 
fölirati javaslat fog a részletes vita tárgyául szol
gálni, legjobb lesz, ha az átalános vitát befejezvén, a 
részletes vitát legott megkezdjük. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha a tisztelt ház tagjai ezen indít
vány elfogadását oly czélszeranek látják, mint én 
részemről szükségesnek tartom, akkor fölszólítom 
azon képviselő urakat, kik a szólásra fel vannak 
jegyezve, hogy szavuktól álljanak el : akkor az
után be van fejezve az átalános tárgyalás és átme
hetünk a részletes vitatkozásra. 

Tisza K á l m á n : Bátor vagyok a közbejött 
kérdésre nézve csak néhány szóval elmondani né
zetemet. (Halljuk!) Hogy én részemről mennyire 
óhajtottam e tárgyalást mielőbb befejeztetni, bebi
zonyítottam tegnap, midőn késznek nyilatkoztam a 
szótól elállni, ha attól mindnyájan elállnak. De 
miután ez nem történt, én részemről nem tartom 
megengedhetőnek, hogy bármikor is a ház hatá-
rozatilag csak egy embert is a szótól eltiltson. 
(Helyeslés.) Óhajtom ugyan, hogy ne nagyon sokan 
szóljanak, vagy szóljunk — mert miután tegnap 
nem sikerült mindazokat, kik följegyezve voltak, 
elállásra bírni, magam is fentartottam szólási jo-

| gomat — és óhajtom, hogy nagyon hosszúra e vi-
; tatkozás ne nyujtassék; azonban óhajtom mindenek 
; fölött azt is, hogy joga gyakorlásában senki ne 
I akadályoztassák. (Helyeslés.) 

26 
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D e á k F e r e n c z : (Halljuk! Halljuk!) Én is a 
házi rendhez akarok szólani. Azon szakasz, mely 
itt fölolvastatott, ha nem csalódom, nem vonatko
zik különösen a válaszföliratra. A válaszföliratnak 
természetében van, hogy nem csak azok szólanak 
hozzá, kik megtámadják, hanem azok is , kik 
illustrálni akarják. A válaszfölirat szól 0 Felségé
hez, de szól egyszersmind a nemzethez, (ügy van!) 
A válaszfölirat, melyet egy bizottság elkészített, 
meg volt ugyan vitatva a bizottság szűk körében, 
de a vitatkozások magok a tagok közt maradtak. 
Miért ment valami bele a föliratba, miért maradt 
ki belőle más valami, arról a közönség nem tud 
semmit : erre való a válaszfölirat illustrátiója — 
(Elénk helyeslés) ez pedig oly tág tér, hol épen nem 
lehet követelni, hogy egyik ellene vagy pedig 
mellette szóljon, hanem egyik ugy mint a másik 
fölvilágosítja a válaszföliratot. Vitatásoknál sok
szor nincs párt, elvben az egész ház elfogad vala
mit ; és mégis hasznos, sőt szükséges, hogy az ügy 
az egész ország előtt fölvilágosíttassék. Méltóztas
sanak tekintetbe venni, hogy a mostani politikai 
álláspont olyan, melyben mi, kik utasítás nélkül 
állunk itt, számolni tartozunk a népnek, mely min
ket ide küldött. (Élénk helyeslés.) Mi által számo
lunk "? Nyilvános élet a megyékben nincs, oda 
tehát tudósításokat nem küldhetünk. Számolunk 
itt a nyilvános discussió által. (Elénk tetszés.) Ne 
zárjunk el senkit a nyilvános discussiótól, mert ma 
tán egy nemzeties párté a többség, holnap az el
lenkezőé lehet. A tanácskozás teljes szabadságának 
olyan korlátozása kétélű fegyver, mely ma máso
kat, holnap magunkat sérthet meg. (Elénk helyes
lés.) Én azt hiszem, szóljaiiak, a kiknek még észre
vételeik vannak, szóljanak, a kik a válaszfölirat
ban vagy valamit találnak, mi nekik aggodalmat 
okoz, vagy valamit máskép értenek, vagy valamit 
föl akarnak világosittatni. Az eszmecsere nem éle
síti, hanem enyhíti a tanácskozásokat. (Tetszés.) 
Az elfojtott szó sokszor több keserűséget okoz. 
mint a kimondott őszinte szabad szó. (Zajos he
lyeslés.) Folytassuk a tanácskozásokat! Azt a né
hány napot, melyet tán erre fordítunk és fordít
hatunk, nagyobb kamattal nem elocálhatjuk, mint
ha azt a szabad discussióra fordítjuk. Folytassuk 
tehát a tanácskozásokat! Minden emberre magára 
bízzuk, szükségesnek látja-e még valamit mondani, 
a mi elmondva még nem volt, vagy helyesnek 
találja-e ismételni, a mi már mondva volt. (De
rültség, éljenzés.) Ha átalánosságban kifejtettük né
zeteinket, talán az átalános kifejtés hatással lesz a 
részletes kifejtésre is. Az eddigi tanácskozásokból 
is azt látom, hogy sok mondatott a discussió foly
tán, a mi egyenesen és szorosan a részletes tár
gyaláshoz tartozik. Ez nem elvesztett dolog, mert 
vagy fölvilágosítást idézett elő, vagy a ki kimon-
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dotta nézeteit, a részleteknél csak hivatkozik ra
jok, s ismételni nem fogja : tehát itt időveszteség 
nincs. Szóljanak tehát, a kiket keblök és szivök 
érzelmei arra ösztönöznek ; hallgassuk meg őket 
figyelemmel, és ha látjuk, hogy többet, mást mon
dani nem akarnak, zárjuk be az átalános vitát és 
menjünk át a részletes tárgyalásra. Ez vélemé
nyem. (Hoszszan tartó zajos éljenzés.) 

Faragó Ferencz : Igen tisztelt kipvíselő-
ház! Mélyen tisztelt Eötvös b. és Ghyczy Kálmán 
képviselőtársaimnak tegnap tartott remek és va
lódi állambölcseséget tartalmazó beszéde kimerí
tette mindazt, mit a fölirat indokolására még mon
dani lehetett volna; nem is szólanék semmit, de 
azon az utón, melyet nemzetemnek megkell futni, 
hogy boldogságra juthasson, akadályokat látok. 
Meglehet, hogy tévedek, de az erősebbek nemes 
kötelessége a gyöngébbeket útba igazítani, és az 
aggodalmakat, ha mindjárt képzeletiek is, elosz
latni. 

Az a kérdés is fölmerül, ha mindaz , mit a 
válaszfelirat kivan, megadatik, vajon elérhető lesz-
e, hogy a birodalomnak nagyhatalmi állása, mint 
ezt Fölséges Királyunk megnyitó beszédében óhajt
ja , föntartassék ? elérhető-e ezen Magyarország né
peinek boldogsága, mint azt a felirat 50-ik pontja 
óhajtja? Én azt mondom, nem: mert akárminő 
bölcs törvények és boldog állapot hozassék be a 
birodalmi népek jólléte előmozdítására, ha a kül-
és bei-politika roszul vezettetik , fölemészti a né
pek erejét, vagyonát, s lassankint a birodalom ösz-
szeroskad. 

Ha a kül-politikábaereszkedem,(Hö!^'?(k.9azért 
teszem, mert a magyar nemzet törvényeinek bi
zonysága szerint mindig gyakorolta akül-politiká-
ban beleszólását. Több történelmi példából csak a 
sistovi békekötést említem föl, mely ellenMagyaror-
szág rendéi 1790-diki november 15-én óvást tet
tek, s nyilatkoztatták, „hogy ha a magyar szent 
korona tartományaira nézve a Portával méltányos 
és kedvező békét kötni nem lehetne, készebbek in
kább verőket, vagyonukat feláldozni, mintsem, 
hogy az uralkodóház méltósága. a szent korona 
joga, a haza jólléte s dicsősége csorbulást szenved
jen." Ebből látják, uraim! hogy őseink többre be
csülték nemzeti dicsőségöket életöknél. Mi sem te
hetünk másképen, s nemzeti becsületünk árán nem 
pártolhatjuk a német államférfiak minden áron bé
kés, de dicstelen politikáját. 

A kül-politikát illetőleg legelőbb említem a 
a német hagyományos politikát, mely szerint a né
met császárok egykori hatalmát szándékoznak 
visszaszerezni. A birodalmi népek minden baja, 
fájdalma és boldogtalansága e politikából szárma
zik. Semmi sem volt méltányosb a birodalom né
peitől , mint felséges uralkodójok dicső elődei, a 
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német császárok egykori nagysága emlékének ál
dozatot hozni, s annak visszaszerezhetése remé
nyében harezokat küzdeni. Századok óta áldoztak 
a birodalmi népek verőkkel és vagyonukkal ezen 
czél elérésére; és a czéltól távolabb vagyunk ma, 
mint valaha. A német nemzetség súlypontja eme 
harczokban az éjszaki nagy rónaságra, a porosz ki
rálysághoz fordult, mit a birodalom összes erőfe
szítése sem képes többé visszafordítani. A lehetet
lenség a természeti akadályokban fekszik. Az éj
szaki németség aDuna völgyében lakó népektől ter
mészeti határok által elválasztva, különböző ég
hajlat beléjök más erkölcsöket, más szokásokat ön
tött, melyek a Duna völgyében lakó népek erköl
csei és szokásaival soha össze nem férhetnek. Ipa
ruknak s kereskedésüknek a természet a Balti ten
gert, az éjszakot, a miénknek a Dunát, a keletet, a 
délt nyitotta meg; és igy a műveltség és nemzeti 
hatalom előmozdításában s kiterjesztésében mind
kettő irányban is ellenkezik; mivel pedig azok 
emezektől úgy belső, mint külső létezésükben el 
vannak választva és soha nem egyezhetők. joggal 
teszik az ellenvetést a birodalmi népek, mi köztik 
nekik az éjszaki rónaságon letelepült és a porosz 
birodalomban egyesült németekhez ? mi közük né
kik azon dirib-darab herczegségekhez, melyek ré
széről eddig is a legnagyobb hiba volt a nagy né
metekkel nem egyesülni? miért ontsák verőket, 
miért pazarolják vagyonukat eme herczegségek 
föntartására, melyek sem Európa politikájára, sem 
a birodalom föntartására soha hasznos befolyás
sal nem lehetnek, s külön s önálló létezésükben 
egyikre mint másikra nézve haszontalanok'? Az 
osztrák birodalomnak föntartási ereje önmagában 
van, hijába keresi azt a birodalmon kivül; az oszt
rák birodalom föntartása követeli, hogy az éj
szaki németséget saját fejedelmükre hagyja, a töb
bi csiribiri herczegség pedig vagy magában önál-
lólag. vagy a porosz birodalommal egyesüljön. 

Távol is vagyok attól, hogy ezen politikáért 
csak egy ember életét is fölajánljam. 

Ezen boldogtalan politika erőszakolásának 
következménye, hogy a felséges uralkodó család se-
cundo genituráit és befolyását az európai állapo
tokra elvesztette. 

Ezen boldogtalan politika eredménye, hogy 
a birodalom ereje fölemésztetvén, az elégületlen-
ség lenyomására és a birodalom fentartására 
szükséges erő külhatalmak szövetségébenkerestetik. 

Ezen boldogtalan politika erőszakolása, hogy 
a birodalom súlypontján kivül eső Slezwig-Hol-
steinért háború foly — s minő eredménynyel! Fáj
dalmat gerjeszt a birodalmi népek keblében , mi
dőn látják, mennyi roppant vér és pénz áldozta-
tik föl ez idegen, és a birodalomnak hasznot nem 
hajtó háborúra, hol a győzelem sem dicsőség, s 

ha eredményre vezetne is, a győzelem jutalmát, 
ép úgy , mint Lauenburgot, el kellene adni, mert 
a birodalomhoz csatolni nem lehetne. 

Ezen boldogtalan politikának folytatása az 
oka, hogy a birodalom fennállására befolyással 
lehető népek állapotjára figyelem nem fordittatik, 
s megfojtani engednek egy népet, mely a biroda
lom múltjára is hasznos volt, jövőjére pedig szük
séges volna. 

Ezen nép a szerenssétlen lengyelországi. Az 
öldöklés, mely ott egész iszonyatoságában folytat-
tatott, nem az alattvaló visszatéritése volt az enge
delmességre, nem a hódító harcza a vallás és civi-
lisatio terjesztésére, hanem vallási fanatismussal 
összekötőt irtó háború a katholicismus ellen. A 
birodalom népei is megemlékezhettek volna, hogy 
e népnek a múltban tett szolgálataiért hálával tar
toznának ; de bennünket e szerencsétlen nemzet-

i tel nem csak az egy vallás köteléke, hanem köze
lebbről érdeklő drága emlékek fűznek össze. Szent 
István utódai a lengyel nemzetnek a katholicis
mus és civilisatio terjesztésében apostoli tisztet 
teljesítettek. A magyar nemzet királyának apos
toli törekvéseit elősegítette s apáink hamvai por
hadnak el Lengyelország terein, miket a civilisatio 
és vallásunk csúfjára a boldogtalan lengyel nem
zettel együtt az oroszokon kívül barbárok vad 
csordái taposnak. Ez még nem elég. Most a val
lási alaphoz tartozó javaktól fosztatnak meg, hogy 
lelkészeiknek ne legyen módjok balzsamot sze
rezni, melyet e boldogtalan néj) sebeire csepeg
tethessenek. S mindezt a vallás és civilisatio di
csőségére a hitsorsos népek tompa egykedvűség
gel nézik. Csak egy elaggott, testben törődött em
ber volt bátor föllépni; de fölszólitására a feje
delmek nem mozdultak, s midőn a gyászos kata-
stropha elvonult, a vallás és emberiség nevében 
elég bátor volt az emberiségét sértő iszonyatos 

| tettekre kárhoztatását kimondani. 
A történelem egykor érdemül rója fel a róm. 

I kath. vallás fejedelmének ezen tettét; de a törté
nelem meg fogja róvni azon fejedelmek tettét is, 
kik a róm. kath. vallás fejét megfosztották birto
kától , hogy az egész világban elterjedt keresz-
íyénségnek vég veszélyében anyagi segítségére 
ne lehessen. 

Jól tudom, hogy a divatos eszmék ellen cse
lekszem, ha a róm. kath. vallás fejének tettét vé
delmezni bátorkodom. Nem tehetek róla. A nemzet 

( átlátja, mit várhat a hitsorsos népektől, mit vár
hat a hitsorsos fejedelmektől hasonló veszélyében, 
s nem feledkezhetem el a nemzet múltjáról, melyet 
ezen vallás feje végszorongásaiban annyiszor segi-

| tett s maga előtt elvonulni látott, mint látott évez
redek óta a földről eltűnni hatalmas trónokat és 
álladalmakat s kétségkívül látni fogja azon feje-
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delmek utódait is eltűnni, kik magas személyében 
és hivatásában a katholikus vallást megsértették. 

Még néhány szót az olasz politikáról. Én ha
zánk múltját tekintve nem vagyok hő pártolója 
legkivált azon politikának, hogy a velenezei ki
rályság az olasz királyságnak kárpótlás mellett át
adassák. Tisztelem az olasz népet, s a magam nem
zeti becsületét is védem, de nemzeti becsületét nem 
sértem az által, ha azt mondom, hogy ha már egy 
tartománynak urat kell választani, történjék az 
ágyuk mennydörgése között, ne pedig azon érez 
pengésénél, melyen Júdás Krisztust a zsidóknak 
elárulta. (Derültség.) A velenezei királyságnak ily képi 
elárulásával nagyobb volna az erkölcsi veszteség, 
mint a tartományok elvesztése, mert azzal kárhozat 
lenne kimondva azon iszonyú vér- és pénzáldoza
tokra , melyekbe e tartomány megszerzése és ez 
ideig fentartása a birodalom népeinek került. 

A volt kormánynak a külpolitikában elköve
tett ballépéseiről, előre- és ismét visszamenéséről 
nem szólok, mert ez igen hosszura terjedne. 

Nem tanácslom én a hagyományos külpoliti
kától a nyakra-főre való megválást, hanem, hogy 
a birodalom becsülete meg nem sértésével történ
jék a kibontakozás; és ha valaki mégis a nemzeti 
becsület megsértésével volna bátor a birodalom 
fejét kényszeríteni, akkor a birodalom feje, a biro
dalom becsülete- és dicsőségéért küzdvén. első sor
ban fogja találni maga mellett hu magyar nemze
tét, győzni vagy meghalni igen, de nem hátrálni. 

Én tehát a birodalom fentartására erőteljes és 
a birodalmi népek geniusának megfelelő külpoliti
kát óhajtok. 

A belpolitikát illetőleg mindjárt előtérbe lép 
a német államférfiaknak szintén hagyományos kor
mányzati rendszere, melylyel a birodalom külön
böző nemzetiségeit megnémetesíteni törekedtek. 
Ez, el kell ösmerni, a hagyományos külpolitikával 
egybehangzásban van. Ha eddig 300 év alatt a 
nemzetiségek németesítése nem sikerült, ezután 
még kevésbbé fog sikerülni, főkép miután magok 
a német államférfiak a nemzetiségi igényeket, szen
vedélyeket .felkorbácsolták. A nemzetiségi kérdés
sel senki vigyázatlanabbul a kelepczébe nem ju
tott, mint a német államférfiak. A francziák hatal
mas császárát, ki a nemzetiségi kérdést procla-
málta, utánozva, szinlett szabadelvüséggel élesztet
ték föl a birodalombeli nemzetiségek vágyait, ön
állóságra vergődhetését, de nem azért, hogy a nem
zetiségeknek az önállóságot megadják, hanem, 
hogy németesítő hagyományos politikájukat ke-
resztülvihessék és a nemzetiségeket a schotten-
thori palotába becsalogathassák. A német állam
férfiak be nem láttak, hogy a nemzetiségi politika 
a francziák hatalmas császárjánál csupán eszköz 
czéljainak kivitelére, óriási előde I. Napóleon nap

nyugati birodalma fölállítására; nem tudták be
látni, hogy a birodalom felállását semmivel sem 
lehet sikeresebben aláásni, mint nemzetiségi politi
kával. Nem akarták belátni, hogy a birodalom már 
száz évet meghaladó idő óta dicsőségében s hatal
mában lasankint alább sülyedett, s hogy ezen 
alább sülyedése már a történetírásba is jutott, és 
boldogtalan kormányzatukkal az osztrák biroda
lom történetében a befejező czikk elkészítéséhez 
akaratlanul is hozzáfogtak. Nem tudták megfon
tolni, hogy a német egység kivitele századokra 
terjedő mű, mely idő alatt a vészesnek indult biro
dalom elveszhet, hogy ezen egység kiviteléhez a 
külön nemzetiségek vallása, erkölcsei és szokásai 
megrontásával lehet jutni, s mikor czélhoz jutand-
nak, épen a birodalmi népek vallásuk-, erkölcseik- és 
szokásaikból kivetkeztetése és megrontása miatt 
bukott volna meg a birodalom, ha eddig ezen nem
zetiségek magok föl nem forgatnák. A feljebb em
lített történelmi század alatt nem jutott a biroda
lom oly sebes rohammal elenyésztéhez, mint a né
met államférfiaknak 16 évi kormánvzata alatt. In-
nen azon kétségbeesett kipkedés, kapkodás, rend
szerváltozás és a birodalmi népek erőinek haszta
lan kizsákmányolása. Vessünk csak egy pillantást 
a birodalom állapotára: hová jutott az a német ál
lamférfiak 16 évi kormányzata alatt ? A birodalom 
népei roppant adózásokkal elszegényitve, iszonyú 
adóságokkal megterhelve: Magyarország javai, 
melyeket századok óta királyának összehalmozott, 
elprédálva; az uralkodónak népei, a népeknek ural-
kodójok irányában bizalma elgyengülve ; beltáma-
szaitól megfosztva, külszövetségeseitől elhagyva; a 
birodalom egyik részének elvesztésével megszégye
nítve : ilyennek látjuk a mostani, annakelőtte ha
talmas osztrák birodalmat. Minden attól függött, 
a magyar nemzet bemegy-e a schottenthori palo
tába vagy nem ? Ekkor el lett volna a külön nem
zetiségek, el lett volna döntve a birodalom sorsa 
is, oda, hová már egy évszázad óta sietett. Szeren
csére ez azonban nem történt. Innen a német állam
férfiak dühössége a magyar nemzet ellen, mely maga 
a schottenthori palota falai között is kitört. Kiszámí
tott ellenségeskedéssel tapostattak törvényeink, da
raboltatott szét hazánk, gunyoltattak ki nemzeti 
szokásaink, erkölcseink, kiszámított ellenségeske
déssel zaklattattak fel ellenünk a velünk együtt 
élő nemzetiségek, az örökös tartományok népei, 
hogy kárhozatot mondjanak ránk, mert rósz kor
mányzati rendszerűket elfogadni nem akartuk, s 
őseink szent hitétől, törvényeitől, nemzeti erköl
cseinktől, szokásainktól megválni nem akartunk. 

A birodalom anyagi jólléte is alá volt ren
delve a hagyományos kül- és belpolitikának. Meny
nyi fonákság , mennyi természetellenes küzdelem 
és fáradság, mennyi s mily régóta való pazarlása 
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a birodalmi erőknek: és mindezek ellenére, minő 
alásülyedése a birodalomnak! Szükségképen be 
kellett ennek ily politika mellett következni. És 
most hová jutunk ki? ki látja a jövendőt? sike
rül-e megállítani a sorsot, vagy ingunk tovább is 
elenyészésünk elébe, hogy más erőteljesebb népek
nek adjunk helyet ? 

Eddig birodalmi szempontból tekintettem a 
kérdést, most szükséges Magyarország szempont
jából tekinteni a kérdést. 

Itt mindenekelőtt találkozunk a német ál
lamférfiak azon gyanúsításával, hogy a német 
nemzetnek ellenségei vagyunk s iparkodunk a bi
rodalomtól elválni és független Magyarországot 
fölállítani. Nem szólanék ezen értelem nélküli gya
núsításhoz, ha nem tartanék tőle, hogy eme gya
núsítás a legfelsőbb körökben gyökeret verhetne. 
Az örökös tartományok népétől azért nem kíván
hatjuk az elszakadást, mert mi földbirtok, tőke, 
kereskedés és ipar mezején ezerszeres lánczokkal 
vagyunk összekötve velők, melyeket ha elszakíta
nánk, minden azokból kifolyó érdekeinket meg-
semmisítenők. Azért sem óhajtjuk továbbá az el
szakadást, mert a birodalomban létező szláv elem 
egyik része önállókig, másik része pedig a biro
dalmon kivid álló szláv elemekkel szövetkezvén, 
mindkettő egyesülni fog abban, hogy bennünket 
megsemmisítsenek, a természet azon egyszerű tör
vényét követve, hogy minket, kik nelíik, mint ré
szecskéknek, az egészhez csatlakozásukban utjok
ban állunk, mint akadályt elmozdítsanak. A mi 
fenmaradásunk tehát a felséges uralkodó-család
hoz és a német elemmel való szövetkezéshez oly 
annyira kötve van, hogy ha Magyarország füg
getlen állapotban léteznék is, a német elemmel 
való szövetséget egyátalában nem nélkülözhetné 
és kénytelen lenne mindent elkövetni annak meg
nyerésére. Gyanusittatunk továbbá, hogy külön-
válási hajlamunkkal a birodalom nagyhatalmi 
állását koezkáztatjuk. Ennél fontolatlanabb gya
núsítást alig lehetne kitalálni. Az osztrák biroda
lom geographiai helyzete követeli, hogy nagyha
talom legyen. Európa szivét foglalván el, minden, 
a mi Európában és a Földközi tenger partján tör
ténik, mélyen érdekli, s a külnépek lökéseitől ösz-
szeroskad, ha nem elég erős. A birodalomnak 
nagyhatalmi állása fentartására különösen Ma
gyarország népei vannak hivatva. Azon nép kirá
lya, mely a Duna völgyein lakó népeken uralko
dik, van hivatva uralkodni a vele határos kisebb 
tartományok fölött is, hogy azokat megótalmaz-
za, hogy más hatalmasabb birodalmak martalé
kául ne essenek. Magyarország létezésének ez oly 
szoros föltétele, hogy ha például az osztrák biro
dalom csak Magyarországból állana, meg kellene 
hódítani a mostani örökös tartományokat és egy 

erős birodalommá alakítani, hogy fennállhasson. 
Az Arpádházbeli és vegyes házból származott ma
gyar királyok is átlátták ezen czélt, s a harczok, 
melyeket küzdöttek, Magyarországnak erős és 
nagyhatalommá tételére voltak irányozva. 

Legnagyobb bajuk azonban a német állam
férfiaknak az 1848-ik évi törvények. Én nyíltan 
beszélek. Ne higyék a német államférfiak, hogy 
bennünket elámítanak; mi sem akarjuk ámítani 
őket. Az 1848-iki törvények sem jogi, sem anyagi 
tekintetben a birodalomnak nem ártalmasak. A 
német államférfiak jól tudják, hogy ha a magyar 
minisztérium megalakul, Magyarország kormány
zása kezökből kiesik, s ebben igazuk van ; azt 
akarjuk mi is, hogy Magyarország kormányzatá
tól elessenek. A német államférfiak jól tudják, 
hogy ha a magyar minisztérium föláll, a biroda
lom súly- és összetartó pontja Magyarországra 
esik; ezt akarjuk mi is , mert Magyarország a bi
rodalom legerőteljesebb része, s legnagyobb ösz-
szetartási erővel bír, s a benne létező nemzeti erők
re támaszkodva, joggal követeli magának ezen 
fontosságot. Ez tehát nem ábrándos kívánsága a 
magyaroknak, hanem Magyarország geographiai 
helyzetében fekszik. A ki a budai hegyek ormain 
uralkodik, az uralkodik a dunavölgyi tartomá
nyok felett is. Történeti példák igazolják ezt. A 
történelem egyik legnagyobb hóditója, dicső em
lékezetű elődünk Attila is a budai hegyek ormain 
ütötte fel uralkodói lakhelyét. Midőn dicső fejedel
münk, Árpád e hont elfoglalta, szintén Budán tele
pedett meg és ormain vetette uralma alá! a duna
völgyi népeket. Szeretett emlékű királyunk, Má
tyás az igazságos szintén Budát tette uralkodása 
központjává. Es hogy a szomorú emlékeket se fe
ledjük , midőn a szomszéd török nemzet Budát 
elfoglalta, 150 évig uralkodott a dunavölgyi népe
ken és tartományokon. Azért én a belpolitikát oda 
irányulni óhajtanám, hogy a birodalom fentartó 
ereje Magyarországra, mint a birodalom legerő
teljesebb részére helyeztessék. 

A ház szokásaiban nem vagyok jár tas; de ha 
megengedhető, ugy a kül- és belpolitikára nézve 
nyilvánitott óhajtásomat a válaszföliratba fölvenni 
kérem. Ezt azonban a t. ház bölcseségére bízom. 
Hasonlóképen szánnék a válaszföliratban néhány 
részvevő sort a szerencsétlen lengyel nemzet ré
szére is. De már a válaszföliratban mindenesetre 
fölvétetni kérem Gácsországot is, mely egykoron 
szintén a Sz. István koronáját kitevő országokhoz 
tartozott, s visszaszereztetvén, mégis a koronázási 
hitlevél 3-ik pontja ellenére Magyarországhoz nem 
csatoltatott. Ez is a jogfolytonosság követelménye. 

A birodalomnak feljebb csak némely viszo
nyaiban említett amaz állapotát válságosnak és 
oda fokozódottnak látom, hogy a birodalmat vagy 
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újból átalakítani, vagy annak az eddigi kormány
zati rendszer alkalmazásával buknia kell. A dol
gok oda jutottak, hogy ha az átalakítás munkája 
késik, a birodalmat alkotó elemek vagy a súrló
dástól vagy kívülről kapott szikrától lángra gyu-
ladva, egymást és egymással a birodalmat emész
tik fel. 

Jól tudom, hogy nehéz, igen nehéz a régi 
hatalmat új rendre téríteni; azonban ne essünk 
kétségbe : felettünk áll bölcs belátással s vitézi 
magas tulajdonokkal biró fiatal uralkodónk, övé a 
választás. Annyiszor nyilvánított jóakaratában tel
jesen bizakodva, hiszem, hogy Fölséges Apostoli 
Királyunk a nép törvényes kívánságának kielégí
tésére mindent meg fog tenni, s uralkodói örömét 
lelendi abban, ha a haza fiai is boldogok lesznek. 

Különben a válaszföliratra szavazok. 
A p p o n y i G y ö r g y gr . : Tekintve a nagy 

fontosságot, melyet alkotmányos nemzetek rendes 
időben is helyeznek a válaszfölirat iránti tárgya
lásban, a tisztelt ház, követve Deák Ferencz mélyen 
tisztelt képviselőtársunknak mai bölcs figyelmez
tetését, nem fogja sokallani az időt, melyet a hely
zet és föladat komolyságához képest, többen kö
zülünk ezen tanulságos és irányadó tanácskozás
nak szánni szükségesnek tartanak. Az érintettek 
becses véleményében osztozom én is, oly mérték
ben, hogy az eddig előadottak által — bár meny
nyire szellemdúsak voltak — nem éreztem maga
mat föloldva a fölszólalás kötelességétől. Midőn 
tehát ezt teljesítem, előre kinyilatkoztatom, hogy 
az előttünk fekvő fölirati javaslatot elvben párto
lom, és hogy az átalános tárgyalásban csak né
mely eszmémet fogom emliteni, melyeknek kimon
dásában lelki megnyugtatásomat találom ; egyéb
iránt minden félreértés és balítélet megelőzése vé
gett kijelentem, hogy az igazságos és méltányos 
kiegyenlítés elérése, mint minden alkalommal volt, 
ugy képviselői állásomban is buzgó törekvésem 
czélja lesz; de e magas czél elérését tisztelt elvba
rátimmal egyetértőleg az ország államjogi önálló
ságának és sarkalatos jogainak sértetlenségéhez 
kötöm, mint szintén a birodalom irányában létező 
viszonyoknak szabályozását is a valóságos alkot
mányosság alapján törekszünk elérni. (Helyes!) 

Nincs tehát e részben elvi véleménykülönb
ség a tisztelt ház tagjai között: lehet, hogy az elv
nek gyakorlati kivitele iránt különbözünk, hogy 
a fönnforgó nehézségek súlyát nem mindig egy 
helyen keressük, és azt nem egy mérlegben fon
toljuk; de a végczélban találkozn ifogunk. (Helyes.') 

Hogy nagyok a nehézségek, azt senki sem 
tagadta eddig, ámde nagyszerű és áldásdús a ki
tűzött czél is. 

Történelmünk elhatározó időszakát, alkotmá
nyos föléledésünk döntő napjait éljük, éljük pedig 

a kényszeritett passivitás bilincseitől fölszabadítva 
és legnyomasztóbb aggodalmainktól menekülve, a 
törvényhozói alkotás szabad gyakorlatában és 
azon magasztos jognak élvezetében, melynél fogva 
visszaszerezve és föntartva a múlttól öröklött jog
alapot, nemzetünk és közvetve a birodalom milliói 
részére boldog jövőnek vethetjük meg szilárd 
talpkövét. 

E magas hivatásunk elutasithatlan igényeit 
csak ugy érthetjük meg, ha helyzetünk felett tisz
tában vagyunk, ha a múltra és jelenre nézve Hűt
sem titkolunk el magunk előtt, és a tagadkatlan 
tények következményeivel számot vetünk. 

A század világtörténelme hála az égnek a mi 
történelmünk is. Nemzetünk állása nagy sulylyal 
bir e történelemben; de e súlynak föntartása 
szükségessé teszi, hogy ügyeljünk mi is a kornak 
követeléseire, melyek elismert hatalma előtt meg
hajol a müveit világ. 

Átalakulásunk 17 évi tespedés után roppant 
feladattal nehezedik miránk , melynek magasb 
fokozását leljük fel abban, hogy teendőink hal 
máza összeesik a birodalom alkotmányos átalaku
lásának özönével. 

Midőn tehát a saját létünk és alkotmányos 
életünk feletti súlyos gondok foglalnak el, oly 
nagyszerű átalakulással találkozunk, melytől a 
birodalom jövője függ, oly világtörténelmi proces-
sussal, melynek szerencsés megoldását Európa 
elutasithatlan politikai szükségnek fokára emelte, 
és melynek hordereje, a birodalom irányában lé
tező törvényes viszonyunknál és érdekeink rokon
ságánál fogva, közvetve nemzetünk átalakulási 
müvét sem hagyhatja érintetlenül. 

Szükségesnek tartom ezért, hogy az esemé
nyek hatalma által elénk szabott magas álláspon
tot megértsük és azt magunkévá is tegyük. 

Nem lehet kétségünk a felett, hogy nem ki
zárólag magyar, hanem világtörténelmi kérdés 
megoldása forog fenn, melynek nemzetünk ügyét 
nem lehet ugyan alárendelni, de melylyel azt ösz-
hangzásba hoznunk és a melynek magas színvo
nalára azt fölemelnünk kell. (Helyes!) 

Hibáznánk most is, mint hibáztunk mindany-
nyiszor, mikor ügyünknek az európai viszonyok
kal létező szoros összeköttetését nem vettük kellő 
figyelembe. í g y történt, hogy sokszor az akadá
lyokat, melyekkel követeléseink találkoztak, kizá
rólag subjectiv ellenzésben és elleneink ismert el
lenszenvében kerestük, holott az akadály lényege 
nem ritkán a létező viszonyokban lett volna fölta
lálható : és e körülmény nyújtotta a subjectiv el
lentörekvéseknek a tápszert és emelte azokat erőre 
ellenünk oly kérdésekben is , melyek az érintett 
viszonyokkal összeköttetésben nem állottak. 

Ismétlem tehát, hogy ügyünknek világtörté-
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nelmi fontosságát tagadni nem lehet, valamint azt 
sem, hogy szoros összeköttetésben áll az a biro
dalom életkérdésével, melynek európai jelentősé
géből foly, hogy azt megakasztani sem akaratunk
ban, sem hatalmunkban nem állhat. 

E kérdés ellenállhatlanul halad kifejlődése 
felé, mert, mint mondám, szerencsés megoldása euró
pai szükséggé vált : tőlünk függ, vajon megoldása 
javunkra vagy kárunkra fog kiütni; tőlünk függ 
felhasználni a kezdeményezést, miszerint elősegít
vén a politikai nagy czélnak diadalát, egyszer
smind saját jóllétünket és alkotmányos életünk biz
tosságát vívhatjuk ki, mig elmulasztván ez alkal
mat , és a gyeplőt ismét másoknak engedvén át, 
ügyünk elsőszülöttségi joga veszélyeztetnék. 

E veszedelem léte felett nem szabad ámíta
nunk magunkat; de kezünkben van a lehetőség azt 
elhárítani, mihelyt meggyőződik a Fölség és meg
győződnek a birodalom többi alkotmányos népei 
arról, hogy feladatunkat nem önző és kizárólagos 
szempontból karoljuk fel, hogy ügyünket nem hoz
zuk ellentétbe a birodalom életföltételeivel, hanem 
hogy midőn államjogi önállásunkhoz és sarkalatos 
jogaink szentségéhez szilárdul ragaszkodunk, egy
szersmind a pragmatica sanctióból folyó kötelezett
ségeinknek, a közös érdek igényeinek és különösen 
a birodalom alkotmányos átalakulásából kifejlődött 
szükségnek megfelelni készek vagyunk. 

Kettős tehát nemzetünknek komoly feladata: 
egy részről visszaszerezni, megőrizni és biztosítani 
alapjogait, melyekről bármely részben is csak lé
tének megtagadásával mondhatna le a nemzet, és 
befejezni a kor kivánatainak megfelelő belszerve-
zését; más részről pedig betölteni a birodalom irá
nyában létező és ugyanazon jogalapból folyó kö
telezettségeinket, megütve itt is a kor igényeinek 
mértékét, mely a birodalom fentartásában és alkot
mányos létének megszilárdításában találja kifeje
zését. 

Tekintve belszerkezetünket, azon biztos re
ményben , hogy az önálló belszervezetünket il
lető intézményeinkről alkalmunk lesz annak 
idején tüzetesen nyilatkozni, e helyen csak azt 
említem meg , miben államjogi önállóságunk 
és alkotmányos létünk fő feltételét és nélkülöz-
hetleii biztositékát találom. Ertem a törvény szent
sége által megállapított kormányformát vagy
is a felelős magyar minisztériumot; (Elénk él
jenzés) értem továbbá a törvényhatóságok önkor
mányzati jogát és törvényes állásukat, miben nem
zetünk alkotmányunk palládiumát ismerte fel min
denkor: (Éljen!) e részben feladatunknak tekintvén 
mindazt, mi ezen alkotmányos intézményeknek mi
előbbi életbeléptetését, valamint azoknak egymás 
melletti biztos megállhatását eszközlendi. 

Áttérve azon kérdésre, mely a birodalom irá

nyában létező viszonyunkra vonatkozik, és melynek 
megoldása szoros összeköttetésben áll a birodalom 
átalakulásával, én is azon bölcs véleményhez csat
lakozom, mely a pragmatica sanctióból folyó köte
lezettségeinket a közös védelem eszméjére fekteti. 
Ámde a közös védelem, melyre kötelezi a pragma
tica sanctió a birodalom minden országait bel és 
kül ellenség ellen, ha ozéljának meg akar felelni, 
mely a monarchiának fentartása, azt nem csak fegy
veres megtámadóktól. hanem azoknál sokkal ve
szedelmesebb közös ellenségektől fogja megóvni. 
Á jelen században az államok neifi annyira a har-
czias kalandban, mint inkább a szellemi és anyagi 
haladásban keresik hatalmok fő tényezőjét; miért 
is legveszedelmesebb ellenségöknek tekintik a köz
elszegényedést , a hitel csökkenését, a szellemi és 
anyagi sülyedést, (Helyes!) és ott , hol ezen bajok 
oly nagy mértékben és oly fenyegető alakban jelen
nek meg, mint hazánkban és a birodalomban is, az 
ezek elleni közös védelem a közjó sürgetős követe
lésének és az egyes országok kiáltó szükségének 
leginkább meg fog felelni. Ilyen közös védelem a 
szuronynál nemesebb fegyvert vesz igénybe, és an
nak szüksége ellenállhatlanul készteti arra az alkot
mányos országokat, hogy, függetlenségöknek fen
tartása mellett., közös érdekeik alkotmányos elinté
zése végett egymással testvérileg és bizalmasan 
érintkezzenek. 

De a közvédelemnek legnemesb és legdicsőbb 
emanatiója lesz a birodalom alkotmányos népei 
közti solidaritás, mely az alkotmányosság elleni 
törekvés és fondorkodás legyőzését. a történelmi 
jogállapot biztosítását és a valóságos alkotmányos
ság diadalát tűzi ki közös feladatának. 

Azon kapcsot, mely a birodalom országait ön
állóság-ük fentartása mellett eloszthatlan eg-észszé 
összefűzi, szentesített szerződéseken alapuló erköl
csi eredménynek tekintem, mely a jogi biztonság
ban és órdekrokonságban találja éltető gyökereit, 
és ezekből veszi minden életerejét. 

Lehetetlen lesz tehát, mihelyt valóságos alkot
mányosságnak fognak örvendhetni a birodalom 
minden népei, a pragmatica sanctióból folyó közös 
védelmet ezen jogi biztonságra és az abból fejlődött 
közös érdekre is ki nem terjeszteni. 

Az ilyen közös védelem ki fogja zárni az alá
rendelést és az absorptio eszméjét, de magában fogja 
foglalni a jogállapot teljes biztosítását, mely bizto
sításban áll a birodalom jóllétének, nyugalmának és 
erejének feltétele. A saját jogaikban biztosított al
kotmányos országok, aggodalom nélkül s örömest 
fognak önállásukkal megférő módon egymással 
érintkezni közös ügyeiknek alkotmányos elintézé
se végett, azon határok között, melyeket a való
di érdek-egység és a külön tárgyalásnak lehetet
lensége fog eléjök szabni. 
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• Előttem tehát három fő feltétel lebeg , mely
hez kötöm a közös érdekek tárgyalása feletti kér
désnek szerencsés megoldását. Ugyanis a jogálla
potnak teljes biztosítása, vagyis a magyar szent 
korona országairól szólva, államjogi önállásuknak 
sérthetetlensége, melynél fogva a közös tárgyalá
sokban is csak mint állámjogi unitás a paritás alap
ján vehetnek részt; (Elénk helyeslés) továbbá, hogy 
ezen tárgyalásokban az alkotmányos elv minden 
megszorítás nélkül tartassák fenn, mire feltétlenül 
megkívántatik az is, hogy az ezen tárgyalásoknál 
képviselt többi országok szintén azon alkotmányos 
joggal bírjanak, melylyel felruházvák a sz. koro
na országai; (Helyeslés) végre, hogy ezen közös 
tárgyalás csak azon ügyekre szoríttassák, melyek 
tagadhatlanul közösek, és csak azon határig, a 
meddig közös tárgyalásuk szüksége kétségtelenül 
be van bizonyítva. (Helyes!) 

Ilyen megállapodás után bátran foghatnánk 
a közös ügyek kérdésének tárgyalásához, szem 
előtt tartva mindig államjogi önállásunkat, de egy
szersmind azt is, mivel tartozunk, hogy a birodal
mat fentartsuk és alkotmányos létének megszilár
dítását elősegítsük. 

Tiszta szivemből óhajtom, hogy e kérdésnek 
várva várt megoldását siettessük, és nem kétlem, 
hogy gyakorlati kivitelének, mindamellett hogy 
nehézségekkel jár, foganata lesz, meg levén győ
ződve arról, hogy nemzetünk olyan elv alkalma
zásánál, melyet igazságosnak elismert, a méltányos
ságot megtagadni nem fogja. 

Ennél szebb és fényesebb jelét nem adhatja a 
müveit világ előtt nemzetünk, s az alkotmányos 
jogait képviselő országgyűlés annak, hogy a kor
nak követeléseit, a helyzetnek komolyságát és a 
törvényhozásnak magas hivatását megértette, hogy 
politikai érettségénél fogva azon magasztos állás
pontot foglalta el, melyre lépnie kell, hogy a vi
lágtörténelmi viszonyok alakulásában az Őt illető 
nyomatékkal bírjon, hogy abban mint döntő té
nyező és nem mint akadály szerepeljen. 

A trónbeszédben foglalt magasztos nyilatko
zatra, melylyel a Fölség az országot támogatásra 
hivja fel, hogy a birodalmat a nehézségek legag-
f-asztóbb fordulatain szerencsésen vezethesse á t : 
az országgyűlés tényleg adandja hatályosb és félre 
nem érthető válaszát az által, hogy azon feladat
nak megoldására, mely a birodalomnak életfelté
telét képezi, előlegesen fordítja gondját és közre-
munkálását; tényleg bizonyítja be, hogy a válsá
gos pillanatban tanúsított fejedelmi bizalom a nem
zet kebelében termékeny viszhangra talált. (He
lyes .') 

Ez lesz egyszersmind legelső és legnyomaté-
kosabb symptomája azon őszinte rokonérzetnek, 
melylyel a birodalom többi alkotmányos népei 

iránt viseltetünk, azon kölcsönös solidaritásnak, 
melybe velők a valódi alkotmányosságnak paizsa 
alatt lépni készek vagyunk, és mely a válaszfel-
irati javaslatbn is lelkes szavakkal ünnepeltetik. 
Ez fog nekik vigasztaló tanúságul szolgálni arra 
nézve, hogy az alkotmányos életök kifejlődésében 
beállott szünetelés és ez által okozott kinos állapo
tuk bennünk a legélénkebb részvétet, s azon kö
telesség érzetét költötte fel, miszerint azon függő 
kérdésnek tárgyalását siettessük, melynek megol
dásához lett kötve alkotmányos jogaiknak sorsa. 

Nem szükség a tisztelt ház előtt a kétes álla
pot súlyát kiemelnem, mely alkotmányos népekre 
nehezedik, midőn jogaiknak gyakorlata felfüggesz-
tetik, és a tulajdonuknak hitt alkotmányos szer
vezet újból kérdés alá vonatik. A mit önmagunk fáj
lalunk, azt csak komoly részvéttel szemlélhetjük a 
birodalom többi népeinél i s , és habár nem titok 
előttünk az, hogy a nálok ideiglenesen beállott szü
netelés csak a februári szervezésnek kivihetlensége 
által lőn előidézve, és habár alapos abbeli hitünk, 
hogy a Fölség irányukban is beváltandja fejedelmi 
szavát, és az előleges kérdéseknek kölcsönös érte
sülés utján leendő eldöntése után őket is alkotmá
nyos életűknek élvezetébe visszahelyezendi, (Helyes!) 
mindamellett mi sem lehet méltányosabb, mint az 
hogy jelen sorsuk iránt a legnagyobb részvéttel vi
seltessünk, (Helyes!) mert tudva van előttünk, hogy 
az általok elfogadott alkotmányos szervezésnek ha
tálya Magyarország alkotmányos jogai iránti figye
lemből függesztetett föl. Igaz , hogy a jogeljátszás 
hősei által elkövetett hibák és azok következményei 
csak őket terhelhetik; mindazáltal nemzetünk mél
tányos érzetével csak az férhet meg, hogy a dolgok 
ily helyzetében a nem hibásak kedveért siettesse ab
beli működését, melynek szerencsés befejezésétől 
függ az alkotmányos létnek fölélesztése. 

Szivemből mondja a fölirati javaslat , hogy 
minden ország alkotmányos szabadságát saját sza
badságunk támaszának tekintjük; és másutt ismét 
szivemből fejezi ki azon óhajtást, hogy a valóságos 
alkotmányosság hazánkban is, nálok is minélelőbb 
lépjen életbe. 

Az, hogy minélelőbb teljesüljön ezen óhajtá
sunk, kezünkben van nagy részben, és erre útmu
tatásul szolgálnak a trónbeszédben az októberi és 
februári okmányok közlése után mondott szavak: 
„Nem csak Magyarországnak helyesen felfo
gott érdekei, hanem a birodalom jólléte és bizton
sága parancsolólag követelik ez ügynek közegyet
értésen alapuló mielőbbi elintézését, hogy ekként 
egyes országaink alkotmányos szabadsága, népeink 
benső szövetkezése által tartósan biztosítva, szilárd 
alapokon fejlődhessék és örvendetes virágzásnak 
indulhasson" — melyek után arra is utasíttatunk, 
„hogy ha az érintett határozmányokból fölmerülő 
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aggodalmak elutasíthatok nem lennének, egyedül 
oly módosítási javaslatot terjeszszünk a Felség elé, 
a mely a birodalom életföltételeivel öszhangzásba 
leend hozható." 

Mint a fölirati javaslat is tartalmazza, mi az 
utóbbi utasításhoz tartandjuk magunkat, mely tel
jes szabadságot enged e részbeli fölterjesztésre 
nézve, csak a birodalom életföltételeivel leendő 
öszhangzást kötvén ki, és e szerint azokat, melyek
nek józan és helyes fölfogásában saját életföltéte
lünket is szemléljük. 

Tekintve ezen ügynek a birodalom viszonyaira 
vonatkozó véghetetlen nagy fontosságát és elha-
laszthatlanságát, az, hogy annak mielőbbi tárgya
lása által egyszersmind a sz. koronához nem tar
tozó országoknak kínos helyzetén segíthetünk, a 
mennyiben ez által eszközöljük azt is, hogy alkot
mányos életöket hamarább szerezhessék vissza, 
másodrendű, de mindamellett legnagyobb figyel
münket érdemlő szempont. 

Bátran állítom, hogy tekintve a valódi alkotmá
nyosságnak alattomos és fáradhatatlan elleneit,mind 
nemzetünk, mind a birodalom alkotmányos jövőjére 
nézve csak akkor leszek megnyugtatva, ha a többi or
szágokban is létrejöttek a lehető legszilárdabb alapra 
íektetett alkotmányos intézvények. (Elénk helyeslés.) 
És ennélfogva, habár kénytelen vagyok hozzájá
rulni ahhoz, a mi a felirati javaslatban alaposan 
mondatik, hogy ,,ahhoz, minők legyenek a többi 
országok alkotmányos formái, és minő alapon ren
deztessenek az ő egymás közti viszonyaik, hozzá
szólásunk nincsen," mindazonáltal ugy tartom, éber 
figyelmünket attól, hogy mikép fejlődik nálok az 
alkotmányos élet ? soha el nem vonhatjuk már azon 
tekintetnél fogva sem, mert bár mennyire is fog
nék a közös ügyeket számra és mértékre nézve 
(figyelemmel mindig a birodalom életföltételeire) 
leszállítani, azok, mik fenn fognak maradni, oly fon
tosak, hogy azokra nézve csak az alkotmányos kö
zös tárgyalásban lelhetünk biztosítékot. Miután 
pedig a közös tárgyalás csak ugy képzelhető si
kerrel, ha azok, kik arra befolynak, hason joggal 
vannak felruházva, világos, hogy ránk nézve nem 
lehet közönyös, vajon minő alkotmányosság ural
kodik a birodalom többi tartományaiban. 

Ha tehát éber figyelemmel kisérjük a Iajtán-
tuli alkotmányos állapotoknak fejlődését, nem két
lem, hogy e morális befolyás, melyet gyakorolni 
fogunk, csak kedvező hatással leend alakulásukra, 
és hogy azt hálával veendik mindazok, kik ott a 
valóságos alkotmányosság elérésére törekszenek, 
szintúgy, mint mi is méltányos elismeréssel üdvö
zöltük és illetéktelen avatkozásnak nem tekintet
tük a jogeljátszás tanénak idejében azon jeles fér
fiak felszólalását, kik a bécsi birodalmi tanácsban 
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alkotmányos jogaink védelmét vállalták magokra. 
(Elénk helyeslés.) 

A békés és méltányos kiegyenlítés érdekében, 
melyet nem kívánnunk lehetetlen, a legnagyobb 
súlyt kell helyeznem a lajtántuli alkotmányosság
nak valóságára, mely nélkül a közös ügyekre nézve 
kivánt megállapodást is kivihetlennek vallom; ho
lott annak, mit a kor követeléséhez képest, és az 
örökös tartományoknak alkotmányos szervezete 
irányában, csak is az absolutismus elleni exclusivl-
tásunkból áldoznunk kell . a közös tárgyalásból 
ránk is háramló hasznon felül legbecsesebb és 
legkielégitőbb pótlását lelem fel abban, ha a közös 
tárgyalás eszméjéhez való hozzájárulásunk lesz az 
a mozgony, mely által a valódi alkotmányosságnak 
diadalát ki fogjuk vívni a birodalom többi népeinek 
számára is. 

Nem kétlem, hogy azon szempontok, melyek 
velem megéreztették törvényhozói feladatunknak 
roppant horderejét és uj korszakot alkotó jellemét, 
nemzetünk higgadt közvéleményét is áthatották; 
minélfogva a közvéleményt csak az által elégíthet
jük ki, ha ma szóval, közvetlenül pedig tettel ta-
nusitandjuk, hogy a helyzet rendkívüli komolysá
gát, hogy a fejedelemnek, a hazának, a birodalom 
többi népeinek és az európai közvéleménynek ah
hoz mért várakozását megértettük és magunkévá 
tettük. U g y hiszem, ezen érzéseim a válaszfelirati 
javaslattal nincsenek eltentétben; midőn tehát szi
vem ösztönét követve, azokat kinyilatkoztattam, 
befejezem beszédemet azzal,amivel megkezdettem, 
annak kijelentésével, hogy a felirati javaslatot elv
ben pártolom. 

S z e n t k i r á l y i Mór: Alig hiszem, hogy valaki 
mást várna tőlem, mint azt, mit most teljesítek, 
midőn kijelentem, hogy az előttünk fekvő felirati 
javaslatot egész kiterjedésében és minden részében 
pártolom. 

A fölirat föladata az, hogy válaszoljon a trón
beszéd minden pontjaira, válaszoljon először a 
nemzet, jogfogalmaival, kívánalmaival és közvéle
ményével összehangzólag, és másodszor azon bé
külékeny és szelíd hangnak, melyen a trónbeszéd 
hozzánk szól, megfelelő tiszteletteljes hódolattal. 
Mind a két tekintetben a válaszfelirat minden kí
vánatnak megfelel, és e tekintetben nem is támad-
tatott meg. Befejezhetném tehát azt, mit a válasz
feliratra nézve tulajdonképen mondani akartam, és 
hallgatnék, ha nem történtek volna oly nyilatko
zatok, melyeket megjegyzés nélkül hagynom nem 
lehet. 

Első helyen emlitem azon gyakori figyelmez
tetést, hogy a fenforgó körülmények közt, szemben 
azon fontos czélokkal, melyek előttünk fekszenek, 
nem az a fő kérdés, quid juris, hanem quid consilii. 
Én is ugy tartom, t. ház, hogy nem az a kérdés : 
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quid juris ? hanem : quid officii'? mivel tartozunk a 
hazának, mivel a jövő' nemzedéknek ? E kérdésre a 
felelet nem nehéz : tartozunk mindent elkövetni, 
hogy alkotmányos önállásunk és az ország területi 
épsége helyreállittassék; mert míg ez nem törté
nik, Magyarország nem él; mig nem él, addig mint 
magyar és ország actioba nem léphet; és mig 
actioba nem léphet, addig nem lehet kérdés, mi 
tanácsosabb. 

Ha azt mondják: „Nekünk nem kell a prag-
matica sanctio; széttépjük ezen ódonságot, mert 
oly Magyarországot, mely a sanctio pragmatica 
biztosítékaival bír, mi nem használhatunk; fegyver
rel hódítjuk meg az országot, azután szabunk szá
mára törvényt kedvünk szerint :" — ezt értem : 
ez világos; ez a jogvesztés; ez Bach és Sohmer-

Ha azt mondják : „Mi a pragmatica sanetiót 
meg akarjuk tartani, mert a pragmatica sanctio 
oly kétoldalú szerződés, melyet egyik férnek sem 
lehet felbontani; mi ennélfogva követeljük a prag
matica sanctionak minden következményeit, köve
teljük azon törvényeket, melyek a pragmatica 
sanctionak biztositéka mellett meghozattak ; köve
teljük azoknak megtartását és végrehajtását, szó
val követeljük az 1848-ki törvényeket;" — ha 
továbbá azt mondják : „Mi elismerjük, hogy e 17 
éves bonyodalmak után, melyek ránk tornyosultak, 
ezen törvények végrehajtása sok nehézséggel fog j 
járni, de mi ezen nehézségek elhárítására minden j 
tekintetben segédkezet kívánunk nyújtani, és csak 
azt óhajtjuk, hogy ezen bonyodalmak és nehézsé
gek elhárítása alkotmányos tényezők közbejöt
tével történjék :" — ezt is értem: ez a jogfolyto
nosság szózata; ez a kiegyezkedés szózata. Ez 
feliratunk. 

De ha azt mondják : „Mi akarjuk a pragma
tica sanetiót, mert a pragmatica sanctio magában 
foglalja nem csak a birdalom együtt maradásának, 
hanem Magyarország önálló alkotmányának biz
tositékát i s ; de mi a pragmatica sanctionak követ-
ményeit nem akarjuk, mert ezen következmények 
a birodalom egységével és nagybatalmi állásával 
meg nem férnek •" — ha továbbá azt mondják : 
„Mi készítettünk számotokra egy uj pragmatica 
sanetiót; fogadjátok el, vagy ha el nem akarjátok 
fogadni, készítsetek más javaslatot; de mi nem ál
lunk jót azért, hogy ezen javaslat, melyet ti felfog
tok terjeszteni, törvénynyé válik, csak azt mond
juk meg, hogy a 48-diki törvényeket, melyek a 
pragmatica sanctio biztositéka mellett keletkeztek, 
mi csak alakilag ismerjük érvényeseknek, és akkor 
fogjuk végrehajtani, vagyis tulajdonkép nem is 
fogjuk soha végrehajtani, (Derültség) hanem csak 
akkor fogjuk végrehajtani, ha előbb elismeritek, 
hogy azokat nem lehet végrehajtani, és a szüksé

ges változtatásokat megtettétek, és köztünk ezek 
iránt bizonyos egyetértés jött létre :<c — ezt én, t. 
ház, nem értem; (Derültség) mert egyátalában nem 
lehet kiszámítani a következményeket, vajon ezek 
a jogvesztés vagy a jogfolytonosság felé hajlanak-
e? Én csak azt tudom, hogy e^ az októberi dip
loma, hogy ez az októberi államférfiak okosko
dása. 

Tisztelem hazafiságukat, sőt köszönetet sza
vazok nekik, mert ők adták az első lendületet 
arra, hogy O Felsége, elhagyva az absolut rend
szert, az alkotmányos rendszert választotta. (Éljen
zés.) En csak azt mondom, hogyha ez azon consi-
lium, melyet a jog elé kellene tennünk, ezt a con-
siliumot akkor, ha mint független magyar minisz
terek állanának a ház eló'tt, talán elfogadhatnám 
tőlök, mert akkor a következményektől nem kelle
ne annyira tartanunk; de a mostani körülmények 
között nem fogadhatom el azért, mert a következ
mények igen nagy veszélylyel járnak. Tegyük 
föl, hogv mi elismernők, hogy az 1848-ki törve-
nyéket nem lehet végrehajtani, mielőtt át nem vizs
gáltatnának ; tegyük föl, hogy ennek következté
ben ezen törvények átvizsgálásába belebocsátkoz
nánk, mielőtt ezen törvények végrehajtattak vol
na ; és tegyük föl, a mit minden roszakarat, min
den gyanúsítás nélkül föl lehet tenni, hogy a nem
zetnek és koronának kiegyenlithetlen véleménye 
miatt ezen átvizsgálás eredmény nélkül maradna: 
mi történik akkor? Uj törvénytalkotni nem lehet
ne O Felsége beleegyezése nélkül; a régi törvények 
végrehajtását nem követelhetnők, mert magunk 
megvallottuk volna, hogy azokat végrehajtani nem 
lehet: hát mi marad hátra ? Miután az állam kor
mányzati organikus törvények nélkül nem lehet, 
kényszerülve lenne 0 Felsége nekünk törvényt oc-
troyálni. 

Midőn tehát az követeltetik tőlünk, hogy az 
1848-ki törvények azon részét, mely az alkotmá
nyos kormányzatról szól, vizsgáljuk át, mielőtt, és 
a nélkül, hogy azok végrehajtatnának, akkor nem 
követeltetik kevesebb, mint az, hogy saját magunk 
alkotmányunkat hozzuk áldozatul, — mert az al
kotmány nem puszta alkotmányos törvényhozás
ból áll, hanem annak lényeges része az alkotmá
nyos kormányzat is, ezen törvények pedig épen 
az alkotmányos kormányzatot illetik. 

Azt mondják, hogy ha a consiliumot nem kö
vetjük a jog előtt és felett; ha állásunk nagysze
rűségét kellőleg méltányolni nem tudjuk; ha nem 
emelkedünk az európai politika színvonalának ma
gaslatára, hanem a politikát, mint juris pert, és nem 
mint exigentiák tudományát fogjuk tekinteni: ak
kor ránk nagyszerű felelősség terhe háramlik. Az 
initiativa kezünkben van, attól nem csak Magyar
ország jövője függ, hanem a birodalom jövője i s ; 
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és ezt mondják azért, mert a februári pátens állí
tólag a mi kedvünkért függesztetett föl. Elisme
rem, t. ház ! hogy a történelem előtt, melynek bí
rói széke eló'l nem menekülhet senki, felelősséggel 
igen is tartozunk; felelősséggel tartozunk nem csak 
azért, a mit tenni fogunk, hanem felelősséggel tar
tozunk azért is, a mit tenni netalán elmulasztanánk; 
de oly tényért, a mely hozzájárulásunk nélkül jött 
létre, oly tényért, melynek éle egyenesen ellenünk 
és alkotmányunk ellen volt irányozva, oly té
nyért, melynek súlyát mi szenvedtük legkeserve
sebben, én részemről felelősséget nem vállalhatok, 
sem pedig senki jog és méltányosság szerint fele
lősséget tőlünk nem követelhet, (Helyeslés.) Mi nem 
kívántuk az októberi diplomát, annál kevésbbé a 
februári pátenst. (Derültség.) Valamint tehát ezen 
okmányok keletkezésében nem volt semmi részünk, 
ugy annak, hogy fölfüggesztettek, nem mi va
gyunk okai; sőt kijelentem, mélyen sajnálom, 
hogy a Magyarország alkotmányának helyreállí
tására irányzott első lépés az örökös tartományok 
szabadságának felfüggesztésével tétetett kapcsolat
ba, (Helyeslés) és meg vagyok győződve, hogy a 
februári alkotmánynak Magyarország érdekében 
felfüggesztése csak annyiban volt szükséges, meny
nyiben ezen alkotmány Magyarországot is körébe 
vonta, Magyarországot, melynek a februári alkot
mány kelétkezése előtt századokon keresztül meg
volt saját alkotmánya, Magyarországot, mely a 
pragmatica sannctióra csak azon föltétel alatt ál
lott, hogy ősi alkotmánya épségben fentartassék. 

És most, t. ház ! engedjék meg, hogy még egy 
észrevételt tegyek, mely némileg helyzetünknek 
felvilágosítására szolgál. Hogy azonban ezen ész
revétel, melyet tenni fogok, senki által félre ne 
magyaráztassék, .és azon értelemben vétessék, mely 
értelemben én tenni akarom, engedjék meg, hogy 
egy más észrevételt bocsássak előre. 

Az absolut kormányzatnak szerencsétlensége 
az, hogy az uralkodó azon előzményeket, melyek
re határozatait épiti, mindig- csak egyoldalulag 
azon tanácsosai által szerezheti meg-, kik legköze-
lebb körében élnek, és igy nincs alkalma, hogy 
mindazoknak érvényességét más oldalról is igazol
hassa. Ebből következik, hogy azon czélt, melynél 
egyéb ezélja az uralkodóknak nem lehet, t. i. hogy 
népeiket boldogítsák, népeiket kielégítsék, népei
ket megnyugtassák, igen i'itkán érheti el; de ma
gok a tanácsosok is honnan meríthetik azon ada
tokat, melyeket az uralkodó elé terjesztenek? Bu-
reausegédjeik által le egész az utolsó fokozatig, 
mely fokozaton a néppel közvetlen érintkezésben 
állnak. Hogyha tehát ezek között vannak olyanok, 
kiknek tehetségei korlátoltak, kiknek felfogásai 
hiányosak — pedig minden tisztelet mellett, mely-
lyel a bureaucratia iránt viseltetem, (Derültség) 

I nem tagadhatom, hogy akadnak ilyenek— azálta-
lok szerzett adatok is hiányosak és tévesek lehet
nek ; ha pedig azok hiányosak, akkor azon követ
kezmények, melyek ezen előzményekből származ-

| nak, szintén nem fognak a dolgok állásának meg-
| felelni. í g y szövődik a fátum, t. ház, mely nemze

teket sodor örvénybe, és mely virágzó országokat 
igen rövid idő alatt puszta sivatagokká képes át
változtatni. (Helyeslés) Ezt átlátta Felséges Urunk 
is, és ez volt az ok. a miért az absolut rendszerről 
az alkotmányos rendszerre lépett át. 

Ennek előrebocsátásából méltóztatnak átlátni, 
hogy én nem vádolok személyeket, hanem a viszo
nyokat , a rendszert, nem vádolok roszakarattal 
senkit, még azon államférfiakat sem. kiktől az 
1848-ki évtől fogva mindazon bajaink erednek, 
melyek alatt még mai napig görnyedünk. Elmon
dom tehát már most azon tényeket, melyeket hely-

| zetünk eonstatálása végett fölhoznunk szükséges. 
Nem lehet csodálni, hogy Ausztria sajnálattal 

tekint azon sok száz millió után, melyeket az 1848-
ki törvények érvénytelenítése czéljából elpazarolt: 

-mert azt tapasztalni, hogy a roppant áldozatoknak 
i semmi eredménye sincs, azt tapasztalni, hogy ezen 
I milliók elvesztek, minden egyéb eredmény nélkül, 
j minthogy az átalános szegénységet előmozdították, 
| ez nem lehet örvendetes. De ha megengedem is, 
hogy azon áldozatok, melyeket Ausztria az 1848-
ki törvények megsemmisítése czéljából hozott, ne
hezen estek; más oldalról emlékezetbe kell hoznom 

i azon tényt is, hogy a magyar nép életének legmé-
j lyebb aknáiban örök tűzzel ég egy emlékezet, és 
I ez az 1848-ki törvényekért elhullott áldozatok ke
gyeletteljes emléke. (Hosszas helyeslés.) Én ugyan 
megengedem, hogy a magyar nép, ha kérdeztet
nék, mely szakaszait akarja megtartani az 1848-ki 
törvényeknek s mely szakaszait megváltoztatni 
vagy eltörölni: vagy épen semmi, kielégítő választ 

| pedig semmi esetben adni nem tudna; de tudja azt, 
I hogy a 48-iki törvények szentesítésének pillanatá
tól kezdődik az ő felszabadulása, és, hogy ezen tör
vények azok, melyekért fiai a csatatéren elvérez
tek. Mi tehát, mint a nép képviselői, ezen kegyeletes 
emlékezetet nem felejthetjük, és azért minekünk 

| azon törvényektől, melyekért egy ország áldozott. 
| elállanunk nem szabad. (Helyeslés.) 

Mi fog történni, hogyha mi a jogfolytonos-
! sághoz ragaszkodunk, azt megmondani nem tudom. 
I Azt mondják, ha alkotmányunk revisiójára rá nem 
állunk, ezen országgyűlés minden eredmény nél
kül el fos: oszlatni, és akkor aztán nem lesz mó-

í dunk enyhíteni azon ínséget sem, melyet tán a mos-
| tani év mostoha időjárása okozhatna. Azt mondják, 
| az országnak nem lesz módja kimenekülni anyagi 
jóllétét gátló azon tespedésből, melyben jelenleg 
van. Erre, t. ház! felelnünk nem lehet, mert mi az 
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időjárást nem csináljuk; (Derültség) a mi pedig 
a tespedést illeti, melybe hazánk jutott, azt nem 
mi okoztuk, (ügy van!) A mit tudok, t. ház, az ab
ból áll, hogy ha az van felírva a sors könyvében: 
Magyarország volt: akkor mi azáltal, hogy a jog
folytonossághoz ragaszkodunk, a sors kerekét nem 
fogjuk ugyan megakasztani, de a kötelesség telje
sítésének érzetében nyugodtan elmondhatjuk: Uram, 
legyen meg a te akaratod! Ha ellenben az van fel
írva a gondviselés ércztáblájára: Magyarország 
lesz: akkor kérdem, szabad-e nekünk megnehezí
teni a gondviselés útját az által, hogy alkotmányos 
jogainkról, a jogfolytonosságról bár mi részben le
mondunk '? Avagy nem kötelességünk-e inkább e 
kérdést legalább annyiban épségben megtartani 
jövőre, hogy majd, ha a magyar alkotmány vala
ha vég óráját elérné, az ne a nemzet beleegyezésé
vel üssön ? 

Ki az, a ki mondhatja, hogy nem fog jönni 
oly idő. melyben a birodalmi kormány be fogja 
látni, hogy Magyarországot saját törvénye szerint 
lehet kormányozni a birodalom kész javának érde
kében? ki^az, a ki mondhatja, hogy nem fog jönni 
oly idő ? Én pedig azt mondom, hogy jönni fog, 
melyben Ö Felsége legmagasabb bölcseségében el
hárítva fogja találni azon akadályokat, melyek ed
dig a magyar alkotmánynak egész terjedelmében 
helyreállítását gátolták. És ha ez az idő egyszer 
el fog érkezni, kérdem, mi ok lesz majd arra, hogy 
azon alkotmány és törvény, melyről a nemzet ön
kényt lemondott, ismét helyreállíttassák: ? 

Ha I I . József császár idejében, mely fejede
lemnek népei boldogitására irányzott szándékáról 
senki nem kételkedik, azon sokféle ferde kormány
rendeletek ellen, melyek az akkori államférfiak 
bölcseségéről nem legfényesebb bizonyítványt 
tesznek, a megyék nem éltek volna jogaik fentar-
tásával: az 1790-ki X. és XH. t. czikkek soha nem 
jöttek volna létre. Ha 1823-ban, midőn az ujoncz-
állitás és az adófölemelés országgyűlésen kivül kö
veteltetett, a megyék nem használtak volna föl 
minden alkotmányos óvszert az alkotmány fentar-
tására: az 1825-diki II . t. ez., ezen, a magyar tör
vényhozás történelmének egyetlen tiszta gyöngye, 
soha napvilágot nem látott volna. í g y cselekedtek 
apáink, a kiknek példájára utaltak bennünket; és 
nézetem szerint nekünk is igy kell cselekednünk. 

Én is elmondom tahát, mi tegnap e házban 
mondatott: „Itt állok, máskép nem cselekedhetem, 
Isten engem ugy segéljen!" (Elénk éljenzés.) 

Ragályi Ferdinánd: Tisztelt képviselők! 
Az egész ország mintegy ösztönszerűleg érzi, hogy 
a jövendő nagy eseményeket rejt. Nem tagadom, 
van ok örömre, de van ok aggodalomra is. Aggo
dalmamat nem a válaszfelirati javaslat okozza, ha
nem az, ha a múltból a jövőre vonok következte

tést. Legyen szabad egy perezre visszatekintenem. 
Szerintem Magyarország nem akkor volt legna
gyobb veszélyben, midőn közjoga erőszak által 
támadtatott meg; mert önvédelmi harczaiban a 
magyarnak —= az utolsót kivéve — többnyire ked
vezett a szerencse. Innen ama dal első r ime: „Ter
mészete a magyarnak, hogy jogait nem hagyja." A 
mi pedig az utolsó önvédelmi harezot illeti, e miatt 
nincs ok kétségbe esni; és kérdem Szepes-Szom-
bathely érdemes követétől: ábránd-e, ha egy, ugy- . 

, szólván született alkotmányos nemzet, melynek 
j Ausztria lételét köszöni, melynek legyőzésére két 
nagyhatalomnak szövetkezése volt szükséges (He
lyeslés), ha ez nem követel többet, mint törvényei 
érvényesítését és törvényei szerinti függetlenségét"? 
Én nem örömest bolygatom a fátyolt, melyet a 
múltra vetettünk, mert félek, hogy annyi sok szen
vedés után keserűbb lennék, mint a helyzet igényli; 
de ha más föllebbenti, nem ijedek meg, mert leg
forróbb óhajtásom, hogy a 48-nak történelmünk
nek éviapján emléke és az akkori történtek emléke 
törvénykönyvünkben örökre fenmaradjon. (Éljen!) 
Azt mondottam előbb, hogy Magyarország nem 
akkor volt legnagyobb veszedelemben, midőn ön
védelmi harczait vítta, hanem, midőn az erőszak 
általi győzelem nem sikerülvén, a nemzet nagylel
kűségére és loyalitására történt hivatkozás. Innen 
ama dalnak másik r ime: „De ha vele bánni tud
nak, az ingét is od' adja." (Derültség.) Nem állí
tom, t. ház! hogy ez jövőben is ugy lesz; de azt 
sem állithatja senki, hogy nem ugy lesz; mert a 
jövendő a gondviselés titka, és én csak azt akartam 
megjegyezni, hogy ha van ok örömre, van ok ag
godalomra is. 

Én nem csak szóval, hanem valósággal is 
nem ereszkedem azon nagy kérdések tárgyalásába, 
melyek előbb-utóbb úgyis napirendre kerülnek; 
csak egy kérdést vagyok bátor speciális ellensé
geinknek ott a Lajtán tul tenni. Méltányos-e, lova
gias-e, igazságos-e oly ajándékhoz mereven ragasz
kodni, melyet már most, az ajándékozónak önval
lomása szerint i s , adnia nem volt joga? Akár a 
morál, akár a jog átalános törvényeit tekintem, 
nemmel kell felelnem. Azt mondják, rajok nézve 
életkérdés az, melyhez a jogot a végső szükség 
adja. Itt sincs igazságuk. Mert ők tényleg a mi 
közjogainkat megsemmisítették a nélkül, hogy ma
goknak hatalmat biztosítottak volna. Már hallot
tam , hogy szabad mást megölnünk, ha ez által 
magunk életét biztosítjuk; ezen jogát a végső szük
ségnek hallottam; de, hogy mást szabad legyen 
megölnünk, mikor magunk annál bizonyosabban 
elveszünk, ezt nem hallottam soha. (Éljenzés, he
lyeslés.) 

Egyébiránt, t. ház, nekem is őszinte óhajtá
som, vajha ezen országgyűlés utolsó stádiuma 
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lenne azon nagyszerű pernek, melyet hol penná
val, hol karddal háromszáz évtől fogva folytatunk. 

Most pedig áttérek az előttünk fekvő felirati 
javaslatra. 

Szerintem ez egy mestermű, mely egészen a 
trónbeszédhez van hangolva. Igaz, hogy a köntös 
rajta más; de a lényeg, az elvek egészen az 
1861-dikiek. Es ha a pinczehelyi kerület érdemes 
képviselője ezen elveket ugy tekinti, mint egy 
szent könyvet, melyet a nemzet Mózese készített, 
melytől sem elvenni, sem hozzá tenni semmit nem 
szabad: akkor igaza van, hogy csak ezekkel jut
hatunk az igéret földére. 

Elfogadom a felirati javaslatot. (Helyeslés.) 
V á l l y i J á n o s : Tisztelt képviselőház! Ér

zem a helyzet sokoldalú nehézségeit, midőn szót 
emelek, de a tartozó kötelesség teljesítése int, 
hogy ily nagy horderejű ügyben, minő a szőnye
gen levő, ha aggodalmaimat le nem győzhetem, 
fejezzem ki és éljek véleménynyilvánítási jogom
mal. Látva azonban a tisztelt ház már-már bekö
vetkezett türelemvesztését, e ház asztalán fekvő 
föliratnak leginkább esak azon fő jelentőségeire 
szorítkozom, melyek mindenekfelett aggasztólag 
ragadták meg figyelmemet.(Halljuk !) 

Atalánoságban szólva, e javaslat alkotmá
nyos jogaink védelmezése- s visszakövetelésében 
nem oly határozott, mint az 1861-iki feliratok, 
holott ezek oly alapokmányaink, melyeket nem 
esak az ország gyűlése, hanem utóbb az egész ha
za, mint akarata tiszta kifejezését, közmegelége
déssel fogadta, vallott magáénak; — de több te
kintetben nézeteinktől eltérő kételyes értelmezé
sekre s magyarázatokra adhatván okot. az ingatag J 
árlejtésnek enged tért, sőt még visszafordítható 
fegyvert is szolgáltat elleneink kezébe. 

Jelesen a tervezett felirati javaslatból főleg 
az tűnik ki, mintha törvényeinket előlegesen át
vizsgálni szándékoznánk, és azoknak kötelezett 
védelmezése s teljes visszaállításuk szorgalmazása 
helyett, mi magunk fejtegetnők hibáikat. 

Továbbá a pragmatica sanetio, vagyis 1723r 
I, II, I II . t : ez: nem annyira szabatos körvonala
zásából, a közviszonyokat illetőleg, több mint per
sona! unió magyarázható, mi által némileg egy 
nagy ausztriai birodalom egyesítésére irányzott 
reál-unio rögeszméjének létesithetésével, a már 
rég tervben levő s több változatossággal meg is 
kísérlett, előttünk oly gyűlöletes beolvasztásra 
tért látszunk engedni. 

Végre az egyezkedés megkönnyítésének szem
pontjából, egyedül esak magának a minisztérium
nak leendő kineveztetésére, az alkotmánynak egy
idejű visszaállítása nélkül is, benyugvást tanúsít. 
Sőt mi több, mintegy előleges bűnbocsánatul, ré
szére még indemnity bilit is biztosítván, ez által 

hatalmas fegyvert szolgáltat elleneinknek, hogy a 
megoldást nem a mi, de saját érdekeiktől vezérel
tetve létesíthessék. Miből aztán — fájdalom többé 
akadályozhatlanul — sok olyan nem remélett 
események fejlődhetnek ki, melyek a nemzet vá
gyaitól nagyon is távol állók. 

Ezeknél fogva a jelen fölirati javaslatot rész
letes tárgyalás alá vétetni, s módosítás által — de 
nem, mint némelyek akarják, az opportunitás és 
quid consilii ingatag elve szerint, hanem az egye
düli biztos quid juiis szilárd alapján — még in
kább erősbittetni óhajtom. 

S z é c h e n y i B é l a g r . : T. képviselőház! Is
mervén az idő becsét és értékét, nem éltem viszsza 
eddigelé a t. ház türelmével. Jobb szerettem volna 
ezúttal is föl nem szólalni; de most, midőn az el
ső fontos lépést készülünk megtenni, mely döntő 
befolyással birand egész jövőnkre nézve, köteles
ségemnek tartom, mint tökéletesen független em
ber, előadni szerény nézeteimet. (Halljuk!) Paran
csolja ezt azon hűség és ragaszkodás, melylyel 
hazám iránt viseltetem; parancsolja azon felelősség, 
mely vállaimat terheli, parancsolják azt honom, 
és részben azon 31,000-nyi népesség érdekei, me
lyet képviselhetni büszkeségemnek és szeren
csémnek vallom. 

A 30 tagú bizottság munkálata előttünk fek
szik. Feszült figyelemmel várta azt hazánk, aggo
dalmak között a monarchia lajtántuli részei. Hódo
lok is lelkem mélyéből azon elveknek, melyek 
benne kimondvák, habár gyakorlati kivitelökre 
nézve eltérők lehetnek nézeteink. A felirati ja
vaslatot átlengi súlyos feladatunk elismerése; de 
nagyon óhajtottam volna benne föllelni a monar
chia nagyhatalmi állásának szükségét és hivatá
sunk világtörténelmi jelentőségének felfogását. 
(Zaj.) Én, t. ház, a magyar kérdést nem tekinthe
tem magyar kérdésnek egyedül, az európai kérdés
sé fejlődött. Hibás úton haladna az, ki lángoló 
honszeretetének túlhevében azt érteni nem kíván
ná, avagy kicsinybe venné. Magasb álláspontot 
kell elfoglalnunk, hogy tágasb láthatár nyíljék 
szemeink előtt; különben túlszárnyal bennün
ket a haladó kor szelleme. (Zaj.) Vannak nemzet
közi érdekek, melyek alól ma már nemzet magát 
ki nem vonhatja, hacsak elszigetelten maradva, ön-
vesztét nem kívánja. 

Felséges urunk tiszta szándékkal jött közénk, 
a magunk táborában ütötte fel sátorát , min
ket hivott fel a cselekvés rég nélkülözött terére. 
Lelkesedéssel fogadtatott országszerte a királyi 
trónbeszéd, és jogosult reményre gerjesztette ha
zánk összes polgárait. Lehetővé lett téve a benne 
elősorolt elvek által alkotmányunk visszaszerzése, 
nemzeti létünk biztosítása, a birodalom irányában 
való bajaink és viszályaink végleges kiegyenli-
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tése, a trón hatalmának erőben gyarapodása; ás 
ezen szellemi kincsek védpajzsa alatt erélylyel 
hozzáfoghatnánk nyomasztó anyagi bajaink or
voslásához is. És tudja az ég, tudhatjuk mi mind
nyájan, hogy anyagilag elszegényedett, szellemi
leg hátramaradt nemzetünk, melynek szent ügyét 
és érdekeit képviselni összesereglénk, mennyire 
várja mitőlünk türhetlen volta könnyebbülését. 
(Zaj.) Segíteni kell hazánk polgárain, mert attól 
tartok, hogy ha nem segítünk mi, segíteni fog raj
tok más. (Zaj.) Nem irigylem akkor azok sorsát, 
kik a nép bizodalmát magoknak bár kinyerni tu-
dák, de valódi érdekét fölfogni és annak eleget 
tenni képesek nem valának. 

A lehetetlenségeknek soha semmiben sem vol
tam barátja, de legkevésbbé lehetnék az a politi
kában. A lehető, a biztos, a becsületes, az alkot
mányos kiegyenlítés az én eszményem. Ki kell 
bontakoznunk a bár mindkét részről elismert, me
rev jogfolytonosság bilincseiből (Nagy zaj) ugv, a 
mint opportunitás tekintetéből segítettünk magun
kon Horvátországot illetőleg, mint ezt tegnap 
egyik t. képviselőtársunk döntő argumentatio-
val kiemelte. A jelen bonyolult körülmények közt 
a merev jogfolytonosság tisztán magyar kérdés, 
az előre haladt világ nem érti azt (Nem áll!) és 
keményen itél el bennünket, mert talány fog előtte 
maradni mindiglen, miért nem tudunk a gyakor
lati haladás terére fölemelkedni, midőn nyitott előt
tünk a tér. (Zaj.) 

Ennyiből áll az, a mit mondani akartam; ez 
nyomta lelkemet. Körvonalozni kívántam egyúttal 
álláspontomat is. 

Az előttem szólók remek beszédei kimerítet
ték a tárgyat, úgyannyira, hogy csak ismételhet
ném azt, a mit ők jobban és szebben előadtak. 
(Igaz! Ugy van! Zaj.) 

A válaszfelirat részletes vitatására tartom fenn 
magamnak további szólási jogomat. 

Böszörményi László : T. képviselőház! 
Nem tartozom azok közé, kik vakon esküsznek a 
mester szavaira, de méltóztassanak megengedni, 
hogy mindamellett fölszólalásomat egy nagy mes
ter szavaival kezdjem. Az 1861-ki országos első 
felírásra leküldött kegyelmes válasz az 1848-ki tör
vényekből kifolyó rázkódtatásokra vonatkozott; és 
— hogy közbevetőleg megjegyezzem — ezen le
irat épen abban különbözik a jelen magas meg
nyitó beszédtől, hogy a megnyitó beszédből ezen 
rész ki van hagyva. Azon tételére az 1861-ki le
iratnak az akkori második felirat tervezője, igen t. 
hazánkfia Deák Ferencz (Éljenzés) így válaszolt: 
„A mi pedig a legmagasabb királyi leiratban meg
említtetett rázkódtatásokat illeti, engedje Felséged 
tisztelettel megjegyeznünk, hogy azokat nem az 
1848-iki törvények okozták, hanem azon törvé

nyeknek és azon akadályok, mik 
a törvények teljes végrehajtását gátolták. Mi mó
don alakultak ezen akadályok: azt — nem akarván 
a múlt idők fájdalmas emlékeit ujabban felidézni — 
Felséged legmagasabb személye iránti mély tiszte
letből elhallgatjuk." 

T. képviselőház! A ház asztalán levő felirati 
javaslatnak valóban a hódolatot, a tiszteletet leg
hívebben kifejező tétele az, mi benne nem foglalta
tik : ez pedig az, hogy a jelen felirati tervezet most 
a különböző körülmények közt nem is recapitulálja a 
trónbeszéd azon tételét. És ezzel szemben hallottam 
itt férfiakat, kik oly hajlandók a mesterre hivat-
vatkozni, hogy nem respectálták azon nagy mester 
ezen hódolatteljes ildomosságát; hanem fölelevení
tettek oly kérdéseket, melyeket ha elhagynak. bi
zonyára több szolgálatot tesznek azon kiegyenlítés
nek, melyet, mint nyilvánitják, oly buzgón óhajta
nak. (Helyeslés.) 

Méltóztassanak megengedni, hogy fölolvassam 
a pinczehelyi t. képviselő úr egy tételét, mely így 
szól: „Az 1848-ki nemzedék . . . . a nemzeti becsü
let szennytelenségét másként, mint közjogunk or
szágos romjain megvédeni nem bírta." Nem tudom, 
mi ezélja van e vádakkal at. képviselő urnák? mi czél-
ja van azon ismételt insinuatiókkal. úgymint: külföldi 
symphatiák emlegetése, forradalmi emlékek, ábrán
dozás, régi dicső emlékeink felidézése, azokon való 
táplálkozás ? Hogy ezekkel mi ezélja lehet, nem ér
tem ; de annyit tudok, hogy ilyen visszaemlékezé
sek bizonyosan nem hű követése azon taktikának, 
melyet ő oly sokat emleget. 

A mit ezen felirat tervezői jelen időben figye
lembe venni szükségesnek véltek, én magam, hogy 
hívebben kövessem azon tiszteletben tartott mo
dort, nem megyek túl ezen téren, s nem is felelek 
azon uraknak, a kik az 1848-ki dolgokat említet
ték föl; mert ha voltak némi aggodalmaim a fölirat 
tar talmára, melyek épen azon hódolatteljes ildo
mosságból származhattak, azokat rígy is előttem 
szólott képviselőtársunk Grhyczy Kálmán (Éljen
zés) naffv részben fölvilágosította. En azon urak-
nak, hogy a drága időt ne vegyem igénybe, csak 
egyszerűen annyit mondok, hogy a kik nem tar
tózkodnak a haza legszentebb emlékét fiai előtt be
piszkolni akarni (Helyeslés), a költő ilyeneknek hab 
lattára írhatta régen azt, hogy : 

Van-e egy marok föld a magyar hazában, 
A melyet magyar ver meg nem áztatott ? 
Hajh ! de már nem látszik a nagy ősök vére, 
Fiaik befestek újra feketére 
A földet, rá kenték a gyalázatot. 

(Hosszas éljenzés, helyeslés. Zaj.) 
Z i c h y Nándor gr . : Tisztelt ház! A mit a 

felirati javaslatra vonatkozólag megjegyezni kíván' 
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tani, azt most már csak igen rövid szavakba fogla
lom , hogy t. i. oly körülírással, oly elemzéssel, 
mint az európai politika, színvonalára emelkedéssel 
t. i. képviselőtársam Apponyi György gr. kifejezte, 
magam is legnagyobb örömmel elfogadom, és hoz
zá csatlakozom. 

Nem mulaszthatom el azonban ez alka
lommal constatálni, hogy a válaszfelirati vitatko
zásoknak hasznos és szükséges eredménye van. Föl
említette egyik képviselőtársunk , hogy kívánatos 
volna, ha a válaszföliratban mindnyájan minden 
magyarázat nélkül megnyugodnánk. Én ezen né
zetet nem oszthatom, mert alig tartom lehetségesnek, 
hogy egy nagyobb ügy iránt nyilatkozzunk a nél
kü l , hogy az minden oldalról megvitattatott vol
na ; kivált a politika terén az értelmezés adja meg 
gyakran a kifejezésnek valódi jelentését. 

Örömömre szolgál egyszersmind azon nézet
egységet constatálni, mely az eddig történt nyilat
kozatokból kiderül, t. i. azon nézetegységet, mely 
Eötvös József báró és sok más t ag , Apponyi 
György gr., Bartal György, s egyebek nyilatkoza
tai között létezik. (Zaj. OÍió.'J 

És hogy a legmagasb trónbeszéd tűzte ki czé-
lul a magyar politikának azt, a mi után évszázado
kon át törekedett, t. i. alkotmányos épületünk be
tetőzésének lehetőségét, ezen czél utáni törekvés
ben kezet foghatni, örvendetes feladatunkul isme
rem. Nem mulaszthatom el megjegyezni, hogy 
ezen betetőzés fogalmát épen gróf Apponyi képvi
selőtársunk nyilatkozatában határozottan körvona-
lozva látom, midőn kijelentette, hogy azon ügyek 
tárgyalását, melyek minket a birodalom népeivel 
közösen érintenek, épen a közös tárgyalás utján 
véli hatályosan elintézhetni. (Zaj.) Nem osztozha-
tom azok nézetében, kik alkotmányos viszonyain
kat tisztán csak magyar szempontból kívánják te
kinteni, (Zaj. Ohó!) jóllehet nem tudom azt megkü
lönböztetni a maga lényegében egy átalános ma
gasztos szemponttól; mert a inagyar emberben az 
európailag civilizált embert tisztelem, s nem sze
retném elkülönöztetni lényegünktől azt, a mi az ál
talános művelődés jellege, attól, a mi a magyar em
ber sajátja. (Jobb oldalon: Helyes!) És azért én is 
azt hiszem, hogy csak az alkotmányos formák, 
osak a felelős miniszteri kormány által lesznek Ma
gyarország, valamint a többi tartományok igényei 
is kielégíthetők (Helyes!) 

Engedjenek néhány észrevételre felelnem. Hal
lottuk már több oldalról kiemeltetni, hogy egyik, 
vagy másik részről tiltakozás történt volna a 48-ki 
törvények érvényesítése ellen. Én ugy hiszem, 
nincs magyar ember, ki a törvény érvényesítése 
ellen tiltakozhatnék. A törvény szent, mindnyájan 
ragaszkodunk hozzá , életbeléptetését mindnyájan 
kívánjuk; és csak abban lehet különbség, miként 
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fogjuk fel a törvény életbeléptetését. (Zaj.) Nincs oly 
szent, nincs oly magasztos dolog, melyet az élet min
den pillanatában tettlegesíthetnénk. En tehát, midőn 
fentartjuk és óhajtjuk a 48-ki, valamint minden tör
vényeink s törvényes közigazgatásunk mielőbbi 
helyreállítását, nem hunyhatok szemet azon nehéz
ségek előtt, melyek 17 évi szünetelés után a törvé
nyek és a törvényes közigazgatás azonnali életbe
léptetését környezik. Nem hallgathatom el csodál
kozásomat afölött, hogyan lehetséges azok után, a 
mik 1861-ki feliratunkban és mostani válaszunk
ban mondattak, kétkedni a pragmatica sanetio mi
kénti magyarázata fölött, és nem látom szüksége
seknek azon subtilis distinctiókat, melyek más ma
gyarázatot látnak megférhetőnek , mint a minőt a 
magyar jogtudomány és történelem természet sze
rint nyújt. Örömmel constatálom, hogy miköztünk 
a pragmatica sanetio magyarázatára nézve nem le
het különbség. Meg kell jegyeznem továbbá azt is, 
hogy nem láthatok abban különbséget, hogy a prag
matica sanetio által e birodalom összetartása, egysé
ge s nagyhatalmi állása biztosíttatott. Magában a vá
laszfeliratban azt mondjuk, hogy közös érdekünk 
abban rejlik, hogy közös védelmet létesítsünk kül-
és belellenség ellen. Már pedig, ha a nagy
hatalmi állás az, mely biztonságunkat külellenség 
ellen leginkább biztosítja, nem tudom, miként le
hetne a birodalom egységében és az állami egység
ben oly subtilis distinctiót tenni, miszerint nem le
hetne feladatunk, szintúgy mint a birodalom többi 
részeinek, oda törekedni, hogy saját érdekeinket 
a birodalom érdekeivel együtt leghatályosabban 
előmozdítsuk ? (Zaj.) 

Sok, kisebbszerii megjegyzésem volna még, 
melyeket azonban, minthogy nem lényegesek, nem 
tartok fölemlítendőknek. 

A válaszfeliratra hármas megjegyzésem van : 
constatálom legelőször,' hogy a ház hálás elisme
réssel vette Ö Felségének nyilatkozatát, mely a 
trónbeszédben foglaltatik; constatálom továbbá, 
hogy a ház késznek nyilatkozik azon kérdések tár
gyalásába ereszkedni, melyek alkotmányos bonyo
dalmaink tisztázására szükségesek; constatálom har
madszor azon tényt, hogy ezen tárgyalások folya
mára nézve kijelentette, hogy már is hozzáfogunk 
a közös érdeket tárgyazó javaslat elkészítéséhez, 
í g y fogván föl ezeket, a trónbeszédre adandó vá
laszfelirathoz föltétlenül csatlakozom. (Helyeslés.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : A ház szabályai 46-
ik pontja alapján Bartal György képviselő ur 
szót kér. 

B a r t a l G y ö r g y : Azon hosszas előadásnak 
egyes részletei, melylyel a t. házat az első alka
lommal fárasztani bátor voltam, oly béketűréssel, 
és figyelem-feszültséggel fogadtattak e ház részé
ről, hogy lehetlenség ez alkalommal, midőn sze-
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mélyes megsértetésemet, vagyis szavaimnak sze
mélyes megsértéssé vált félremagyarázását kell 
visszatorolnom, először is nem az őszinte köszönet 
szavaival fordulnom a ház elé. (A dologra! Halljuk!) 
Örömmel constatálom, hogy igénytelen szavaim, 
melyek igen nagy keretre voltak alkalmazva, több 
félreértésre nem adtak okot. Fentartom magam
nak azokra nézve, mik a tárgy objeetivitására 
vonatkoznak, érveimet a részletes discussióban fel
hozhatni; de azon magyarázat , (Halljuk! Zaj.) 
melyet előadásomnak épen a forradalomra vonat
kozó részét illetőleg Ragályi Ferdinánd és Böször
ményi képviselőtársaim által előadni hallottam, 
olyannyira eltérő lelkem legmélyebb érzetétől, és 
annyira eltérő azon szavaknak czélzatától, melyek 
tisztán csak a tényekre, azon sajnos következmé
nyekre vonatkoznak, melyek— nem mondtam én, 
kinek hibájából, kinek eszközlésére — 17 évi sé
relmeinket előidézték; (Zaj) mert ki merné tagadni, 
uraim, hogy országos létünk (Zaj), közjogi önál-
lásunk romban hever ? Mi más cbaracteristicumja 
van a mostani sajnos állapotnak ? Miért kívánjuk 
tehát a jog restitutióját? Mindfent azért, hogy a 
mit a fegyveres hatalom, a habomnak sorsa tőlünk 
elvett, azt a jog utján sikeresen visszaszerezzük. 
(Helyeslés.) 

Egy szóra kell, hogy feleljek. Ha kivánják, 
föl fogom azt idézni; jobb szeretném azonban, 
hogy azon félreértésnek czáfolatát, mely nekem 
jogot ad a fölszólalásra, e szónak ismétlése nélkül 
is meghallgassák; mert meg vagyok győződve, 
hogy ezen szó Böszörményi t. képviselőtársam 
által nem szándékosan volt választva, s azért nem 
veszem azt személyes sértésnek magam részére, 
hanem tiltakozom egyedül az ellen,hogy előadásom 
bárki által jövőre hasonló értelemben magyaráz-
tassék. (Helyeslés.) Épen nem átallom kimondani, 
hogy én a forradalomnak magának nem vagyok 
barátja azért, mert bármi jogeljátszásnak elméle
tét aláirni soha nem fogom. Kifejtettem ezt beszé
demben, s a ki ebben fennakad, annak irányában 
az ott kifejtett elveket mindig magaméinak vallom. 
Hogy azonban a forradalomnak sajnos és dúló kö
vetkezményei, azok, melyek hazánk alkotmányá
nak, országos létünknek romlására vezettek, (Nagy 
zaj. Napirendre! Az elnök csenget.) melyekre 
Szentkirályi képviselő társam is hivatkozott. . . (Zaj.) 

Elnök (csenget) : Fölszólítom t. követ urat, 
hogy a ház szabályainak 46. §-a értelmében kelt 
föl és szólhat; méltóztassék szorosan ezen szakasz 
értelmében eljárni. (Helyeslés. Zaj.) 

B a r t a l György : A személyes sértés épen 
abban fekszik, hogy Böszörményi képviselőtársam 
azt mondotta, hogy én bepiszkoltam a forradalom 
emlékét. (Igaz!) Ez az, a mire felelni kívánok. A 
t. ház elvonhatja tőlem a szót, de én nem leszek 

oka, hogy a forradalom megemlítése, mely beszé
demben előfordult, nem az én értelmemben magya
ráztatik. Ki akarom fejteni okaimat, és ismétlem, 
hogy én nem vagyok barátja a forradalomnak, 
(Fölkiáltások több oldalról: Mi sem! Zaj.) és saj
nosán érzem mindazon dúló következéseket, me
lyeket az a 17 év eredményeként maga után vont 
a nélkül, hogy bárkit okozója gyanánt hibáztatnék. 
Soha sem felejthetem azonban az önvédelem kény
szerűségét, melyre a nemzet méltán hivatkozhatik, 
és annálfogva magam részéről soha megtagadni 
nem fogom a kegyeletnek mély érzését, melylyel 
a magyar nemzet, koránsem a fölforgatás tanainak 
hirdetői, mint inkább az oly sok oldalról megtá
madott nemzeti létének (Helyeslés, taps.) önzetlen, 
és a forrodalom gyászos ösvényére csakis a köte
lességek összeütközése, a legellentétesebb ténye
zőknek egybevágó, az egyesek szabad elhatározá
sát megakasztó közreműködése folytán sodorta
tott, szerencsétlen bajnokai iránt viseltetik, s a 
melyről mi a reeriminatiok sötét fátyolát levonni, 
azt a haza szent oltárán áldozatul hozni igenis ké
pesek lehetünk, melyet azonban átszellemült tisz
taságában én ép ugy meg tudok őrzeni, mint t. 
képviselőtársam Böszörményi. (Helyeslés, taps.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Most Papp Zsigmond 
képviselő ur következnék, de ő átengedte a szót 
Somssich Pál képviselő urnák. 

S o m s s i c h P á l : Fátum rám nézve, hogy is
mét oly rósz benyomás következtébeu emelem sza
vamat a t. ház előtt. Amúgy is komoly kedélyem 
folytán bocsánatot kérek, ha nem kész szónoklattal 
lépek föl, melyre volt hajlamomat elfojtotta 
helyzetünk súlyos, aggodalmas volta; hanem csak 
röviden fogok szólam, mert én ma minden magyar 
embernek, ki most a cselekvés terére hivatva van, 
Hórácznak ama szavait szeretném elmondani : 
„Rera facias, rem si possis recte, si non quoeunque-
modo rem." 

Meggyőződésem szerint megvan mindennek 
a maga ideje, kétségtelenül a jeles szónoklatoknak 
is, midőn valamire ébreszteni kell; de megvan a 
tényeknek is az ideje; és gondolom, a mostani az, 
Átgondolhattuk szomorú helyzetünket 17 év alatt; 
nem volt hiány alkalomban, nem volt hiány írás
ban, könyvekben, szózatokban, hogy azt száz meg 
száz oldalról felvilágosítva meg ne fontolgathattuk 
volna. Azért nekem a tárgyhoz szólani nem volc 
szándékom, mert azt hittem, hogy tények kellenek 
hazámnak, siker, eredmény, mentő tények, melyek a 
gyakorlati életben érvényesíthetők legyenek, hogy 
orvosolják bajainkat, pótolják veszteségeinket s 
kiemeljenek bennünket a sülyedésből, melybe 
anyagi csapások szülte bágyadtságunkban mind
inkább merülünk. 
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I ly meggyőződésben levén, egyszerű szava
zatommal akartam pártolni a feliratot, minden ér
telmezés, minden magyarázgatás, minden fejtege
tés nélkül, úgy, mint az meg van irva; de miután 
a tisztelt ház az én meggyőződésemtől eltérő véle
ményben volt, és a discussio terére lépett, ezen 
discussio alatt pedig fölmerültek nyilatkozatok, 
észrevételek, czáfolatok: én is fölhiva érzem ma
gamat először a felirathoz magához, igen röviden, 
egész átalában szólani, azután pedig azokra nézve, 
miket Komárom városának nagyérdemű képvi-
soló'je tegnap felhozott, ellenészrevételeket tenni. 
(Halljuk!) 

Magának a föliratnak főjelessége előttem az, 
hogy mig egy részről nem ad föl a nemzet jogai
ból semmit, más részről nem zár ki semmit, nem köt 
le semmit, a mi az alkudozások, egyezkedések meg
kezdésére, folytatására, sőt okosan remélhető si-
kerére szükséges. Szabad legyen e végre a kezem
ben levő felirat néhány pontjaira hivatkoznom. A 
fölirat ugyanazon törvényes tért foglalja el, melyre 
utasított bennünket ö Felsége trónbeszédében, a 
sanctio pragmatica terét; és igy nem csak a föl
séges uralkodóháznak kétségtelen trónöröklési jo
gát ismeri el, hanem saját alkotmányos független
ségünk megőrzése mellett mindazon kötelezett
ségeket is elvállalja, melyek ezen alaptörvényünk
ből ránk hárulnak. Megemlíti továbbá a közös vi
szonyokat, azok mikénti kezelési módjának meg
határozását szükségesnek tartja, készségét jelentvén 
ki, hogy azt saját hazai alkotmányosságunk füg
getlensége mellett, annak idejében javasíatkép fog
ja előterjeszteni. Említi az októberi diplomát és 
a februári pátenst, s midőn azokat mellőzi s el nem 
fogadhatóknak nyilvánítja, nem marad a merev 
tagadás, a passivitás terén, hanem elfogadja a 
trónbeszéd azon utasítását, melyben oly módosítá
sok tételére hivatunk fel, melyek alkotmányos éle
tünk s függetlenségünk fentartása mellett egy
szersmind megfeleljenek a birodalom életföltételei
nek. Megemlíti azután 48-iki törvényeket, és a 
mennyiben a trónbeszédben azoknak átvizsgálása 
kívántatik, kijelöli a feltételeket, a módokat, mi
ként lehet ezen kétségtelen törvényeink változta
tását törvényhozási utón teljesíteni. Kész hódoló 
tisztelettel említi a koronázást, mint a nemzet forró 
óhajtását, s erre alkotmányunk visszaadását, hely
reállítását követeli, hogy e forró óhajtása a nem
zetnekteljesülhessen. Elismeri Felséges Urunknak 
atyai jó szándékát, mert, mint a 42-ik szakaszban 
olvashatjuk, őszinte hálaérzetet mond 0 Felségé
nek azon atyai szándékáért, melylyel eloszlatni 
igyekszik azon aggodalmakat és akadályokat, me
lyek közjogi kérdéseink megoldását gátolják. I ly 
előzékenység, ily hajlandó készség mellett ki mond
hatja, hogy a válaszfölirati javaslatban ki volna 
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zárva valami, vagy le volna kötve olyasmi, a mi 
az egyezkedésre, a kiegyenlítés, megkezdésére és 
folytatására, okszerű sikerére nézve szükséges? De 
más részről ezen hódoló tisztelettel kifejezett elő
zékenység mellett szoi^osan ragaszkodik a fölirat 
minden alkotmányosjogainkhoz is, nem ad föl be-
lőlök semmit, kivan parlamentális kormányt, fe
lelős minisztériumot, a köztörvényhatóságok al
kotmányos helyreállítását. És kérdem : megütköz-
hetik-e ebben valaki'? Azt hiszem, alig. A nem
zetnek törvényén, törvényes jogain és alkotmá
nyos alapján kivül nincs egyéb hatalma. Ha 
ezeket megsérti, ha ezekből valamit fölad, meg 
van sértve a szeplőtlenség azon varázsereje, mely
re minden veszélyben bátran hivatkozhatik. Tu
dom én , hogy meg kell a körülményekkel 
alkudni ; azt is tudom, hogy a politikai bölcseség-
számitásaiból soha sem hagyja ki a politikai exi, 
gentiákat; de nézetem szerint e téren sincs kívánni 
való a feliratban, mert midőn a parlamentális kor
mányt, a felelős magyar minisztériumot s a megyék 
helyreállítását követeli, egyszersmind számot vet a 
körülményekkel, a nehézségekkel, a lehetőségek
kel. Ezt mondja a 47-ik §-ban: ,,Az átmeneti kor
szaknak sok nehézségei lesznek; tudjuk, hogy a köz
igazgatás több ágainak tettleges átvétele s rende
zése hosszabb időt igényel és talán némi bonyo
dalmakkal is jár, melyeknek tisztába hozatala nagy 
óvatosságot íhg kívánni. í - Nem ignorálta tehát vé
leményem s teljes meggyőződésem szerint a ne
hézségeket és körülményeket a felirat. Sőt O Felsé
gének, kegyelmes Urunknak királyi hatalmát hivja 
föl arra, hogy ezen nehézségeknek és akadályoknak 
legyőzésében hatalmával bennünket istápoljon. 

Én valóban egy részről alkotmányos jo
gainkhoz való hű ragaszkodást, más részről a 
kiegyenlítésre való készséget tartom a föl
irat azon előnyeinek, melyeknél fogva az nem 
csak jogilag helyes, hanem politikailag is tapinta
tos. Mert, uraim, valljuk meg, a kérdés, mely előt
tünk áll, igen is jogi kérdés, de egyszersmind po
litikai is. Szóval — bocsánat, ha ismétlem valaki
nek már elmondott eszméjét — nem per ez, melyben 
replikákat lehet irni, mert nincs biró, ki felettünk 
ítélne ; hanem politikai kérdés. Politikai kérdése
ket pedig mindig csak vagy a kölcsönös érdekek
nek kellő méltánylásával és a viszonyok figye
lembe vételével, az exigentiák követelésének be
számításával lehet békésen megoldani, vagy hata
lommal ketté vágni. Biró jogi kérdésekben Ítélhet, 
s ezekben helyesen írhatni szóváltásokat; politi
kai kérdésekben státusiratok foglalnak helyet: és 
én tisztelt vezérünknek e jeles műnk áját ilyennek 
ismerem. 

Ezek után engedje a t. ház, hogy igen tisztelt 
régi barátom és követtársamnak , Komáromvárosa 
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képviselőjének, tegnapi beszédében mondott né
mely állításait illetőleg a felirat értelmezéséré 
nézve ellenészrevételeimet s megjegyzéseimet cse
kély tehetségem szerint megtegyem. (Halljuk!) 

A mit ő Bartal György képviselőtársunk be
szédéből idézett, az nem volt szabatosan idézve. 
Azonban erre felelettel nem én tartozom, arra az 
illető képviselő úr a maga idejében, ha jónak látja, 
bizonyosan feleim fog.* De midőn ő azon hitét fe
jezi ki, hogy a tévfogalmak, melyek ellen beszé
dében kikel t , a kormányköröknek tulajdonítan-
dók, ezen "állítása — bocsásson meg nekem — 
egyátalában nem helyes. (Halljuk!) Azt kérdem, 
vádolhatjuk-e azon kormányt, mely viszonyainkat 
ismeri, és azért a tért, melyen ma szabadon szólha
tunk, számunkra megnyitotta , vádolhatjuk-e mél
tányosan azért, hogy ezúttal többet kivívni nem 
birt ? Nem! (Halljuk!) E vádat tehát, melylyel a 
kormányköröknek tulajdonitja a tévfogalmaknak 
magasabb körökben létezését, sem méltányosnak 
nem tartom, sem el nem ismerhetem. 

Második állítása az, hogy a 1861-iki helyzet 
és a közt, a mi most tőlünk követeltetik, semmi kü
lönbség nincs. Bocsánatot kérek, e részben sem 
osztozhatom nézetében; de fölment a czáfolattól 
az, hogy beszéde végén tisztelt képviselő úr a két 
helyzet közt maga is nagy különbséget lát. E kü-
löbséget kiemeli a fölirat is, midőn a multat, a jö
vővel összevetve, súlyosnak és aggodalmat gerjesz
tőnek, a jövőt pedig reményteljesnek mondja. De 
mint mondám, e különbséget ő maga is kiemeli 
beszéde végén, bevallván, hogy 1861-ben az ok
tóberi diploma és februári pátens, mint octroy 
ránk erőszakoltatott, most pedig ez nem csak nem 
történik, hanem ugyanezen okiratok tárgyalására, 
vagy ha jobban tetszik, módosítására hivatunk föl. 
(Helyes!) A pragmatica sanctióból nem magya
rázza ki Komáromvárosa követe az ausztriai biro
dalomnaknagyhatalmi állását: helyes! (Ugy van!) 
En azt tartom, a nagyhatalmi állás nem olyan va
lami, mit decretálni lehetne. (Ugy van!) Azt kér
dem, vajon Albionnak világra szóló hatalmát ta
gadja-e valaki csak azért, mert a parlamenti ak
tákban vagy codexekben följegyezve nincs? Ad
dig, mig büszke hajói a világ minden tengerére 
befolyást fognak gyakorolni, e hatalmát senki sem 
fogja tagadhatni. És ha az, mit a fölirat igér, Ma
gyarország kibékítése után Ausztria többi tarto
mányainak biztonsága uj erővel fog gyarapodni, 
s e gyarapodás által anyagilag és szellemileg emel
kedni fog, európai nagyhatalom marad. Ha ellen
ben silányságba, szegénységbe fognánk együtt sü-
lyedni, ezen állást nem fogja tiszteletben tartani 
senki, bár törvénykönyveinkben még oly nagy 
betűkkel lenne följelölve, mert a hatalom oly va
lami, mit, ha megvan, ha létezik, senki el nem ta

gadhat, de a mit — mit mondám — decretálni soha 
sem lehet. (Helyeslés.) 

T. képviselőtársunk még azt állította, hogy 
az 1848-ki törvények helyreállítása elkerülhetlen, 
hogy helyreállítás nélkül lehetetlen a revisio, és ez 
szükséges a kiegyenlítésre. Mindezek meg vannak a 
feliratban is mondva, csakhogy azon sima modor
ban, melyben szól az, ki kiegyenlítést kivan; ő pe
dig — bocsánat, nem akarom sérteni — a logikai 
következtetésnek cynismusával ugy állítá föltéte
leit (Ellenmondások) s azon pontig, hol törni, vagy 
győzni kell. (Nagy zaj. Ellenmondások.) Bocsánatot 
kérek. Illustrálni fogom állításomat. Azon hasonlí
tást, melyben Rómának Karthágóhoz küldött ize-
netét hozta föl, én merőben visszautasítom és ré
szemről el nem fogadom; mert a fölirat és a római 
izenet közt semmi hasonlatot sem látok. Mert a ró
mai követ szavait, ki ezen izenetet vitte, egy győ
zelmes nemzet légiói támogatták ; mi pedig hódoló 
nemzet vagyunk. (Zaj. Balról: Ez nem áll!) Mi 
hódoló tisztelettel (Ez már más!) fejezzük ki fölira
tunkban azon kívánalmainkat, melyeket a kiegyez-
kedésre szükségesnek tartunk. 

Bármint fogjuk föl helyzetünket, a kérdést 
nem elméletileg, hanem gyakorlatilag kell tekin
tenünk, és én egészen osztozom a feliratnak azon 
értelmezésében, melylyel Eötvös József b . tisztelt 
barátom azt tegnap fejtegette. Erős hitem, s meg 
vagyok győződve, hogy az alkotmányos eszmék
nek tisztultával az Ausztria és Magyarország közti, 
vagyis a lajtántuli és inneni tartományok érdekei 
oly közöseknek, egymással nem ellenkezőknek, 
sőt megegyezőknek fognak bizonyulni, és hogy 
ezen viszonyok megállapítása után, Magyaror
szág Ausztriával a külföld irányában mint nagy
hatalom , belül pedig, mint barátságos, bár külön 
alkotmánynyal ellátott független nemzet, ugyan
azon egy fejedelem alatt, együtt, soká s boldogan 
fennállhat. 

Van azonban tisztelt képviselőtársam, Gkyczy 
Kálmán úr beszédében két pont, melyben vele 
egyetértek. (HaUjukl) De az nagy baj, hogy épen 
ezen két pont ránk nézve súlyos körülmény. 

Az első, hogy kérdéseink megoldásának leg
nagyobb akadálya nézetem szerint is csakugyan 
az, hogy a kormány czéljairól értesülve nem va
gyunk, ezen pedig nem segíthet más, mint egy 
felelős kormány, melylyel nem bírunk. Nem tar
tozom azok közé, kik a parlamenti felelős kor
mányról azt hiszik, hogy ebben találta föl az 
ujabb nemzedék azon panaceát, melylyel minden 
baját orvosolhatja; sem azok közé, kik azt hiszik, 
hogy ez a politikának netovábbja, és azon va
rázsvessző, melylyel a nemzetek minden bajaikat, 
nehézségeiket könnyedén leküzdhetik. Sőt meg 
vagyok ellenkezőleg győződve, hogy még sok ne-
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hézségen és nehéz iskolán kell a népeknek ke
resztülhatolni, sok csalódást átélni ezen uj, ma 
már az egész civilizált világ által elfogadott rend
szer alatt. Azonban előttem úgy áll ez, mint 
exigentia, és pedig azért is exigentia, mert én 
helyette mást, jobbat, és a kiváltsági alap meg
szűnte után egyéb biztosítékot az alkotmányos
ságnak nyújtani nem tudok. (Helyeslés.) Előbb-
utóbb nem is lesz ez elutasítható. És ha elgondo
lom magamban, ha ide közénk felelős magyar mi
niszterek jönnének be, és mint ilyenek, érintkezve 
egyenesen a törvényhozással, érintkezve egyszers
mind Felséges Urunkkal, tanácskozásainkra vilá
gosan befolynának: meg vagyok győződve, hogy 
egy rövid hét alatt a tanácskozásokat annyira elő
re vihetnék, mennyire azok nélkül talán hónapok 
után sem érhetünk. 

A másik, miben egyetértek t. képviselőtár
sunkkal, az, hogy miután ezen bonyodalmas hely
zetben, ezen circulus vitiosusban valakinek az 
első lépést meg kell tenni, ugy nézetem szerint ia 
csakugyan a kormány az, mely az első lépést 
megteheti. Ennek oka pedig az, mit már elmon
dottam, de a mit ismételnem szabad legyen, hogy a 
nemzeteknek nincs egyéb kincsök, nincs más erejök, 
más védelmi pajzsuk, mint a törvény és törvényes
ség. Ha ezt elvesztik, elvesztették azon egyetlen va
rázserőt, melyre minden viszonyok közt bátran hi
vatkozhatnak. A kormány ellenben a joghatalom 
öntudata mellett anyagi erővel is rendelkezik, és 
azért, ha közelítő lépése a nemzetnél bizalom helyett 
bizalmatlansággal találkoznék, jóakarata konok 
szándékkal, készsége daczczal viszonoztatnék, jó 
lelkiismerettel, Európa közvéleménye előtt igazol
va, vonulhatna vissza azon pontra, melyre magasz
tos hivatása érzetében utalva lenne. 

Nem fárasztom tovább a t. ház figyelmét. 
(Zajos felkiáltások ; Halljuk még!) A mi szivemem 
feküdt, elmondtam. A részletes vitatkozásban alig 
fogok részt venni, mert a feliratot, ugy a mint 
meg van irva, elfogadom. (Zajos éljenzés.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : G-hyczy Kálmán 
szintén a ház 46-dik szabálya értelmében szemé
lyes megjegyzést kivan tenni. 

G h y c z y K á l m á n : Azokra nézve, a mik a 
dolog érdemét illetőleg intéztettek tisztelt követ
társam, Somssich Pál úr által ellenem és tegnapi 
előadásomra, nem szólok semmit. Hanem két vád 
intéztetett ellenem, melyre nézve, ugy hiszem, föl-
világositással tartozom. (Halljuk!) 

Az első vád, mely ellenem általa intéztetett, 
az, hogy azon körülményt, miszerint tévfogaímak 
léteznek a legmagasabb körökben, én a mostani 
kormánynak tulajdonítottam volna. Én ezt nem 
mondottam; hanem azt mondtam, hogy azon el
vek, melyek irányadókul a királyi trónbeszédben ' 

előadattak, és melyek iránt észrevételeimet előa
dandó leszek, azon tévfogalmaknak tulajdonithatók, 
melyek a kormány körében léteznek. Alkotmá
nyos tárgyalásnál másról, mint kormányról, szólni 
nem lehet; és mikor én ily tévfogalmakról szól
tam, melyek a kormánykörben léteznek, termé
szetesen csak nézetkülönbséget érthettem: mert 
ha például e háznak egy része a másiktól vagy a 
kormánytól eltérő nézetben van, igen természetes, 
hogy egymástól eltérő nézeteiket tévnézeteknek 
tartják. E részben tehát a vádat, mely ellenem in
téztetett, el nem fogadhatom: mert a létező kor
mányt csak annyiban érintettem, hogy tévfogal-
mai vannak; hogy azonban ily tévfogalmakat 
okozott volna másoknál is, azt nem emiitettem. 
(Ugy van!) 

Egy második súlyos vádat intézett a képvi
selő úr ellenem, midőn azt monda, hogy a hasonla
tosság, melylyel Karthágó történelmét hoztam fel 
esetleg érvül, itten nem helyesen hozatott föl. Eb
ben, ha csakugyan úgy érintettem volna a dol
got, mint ő mondja, igazsága volna, mert tudom, 
hogy a mi viszonyunk Felséges Urunkhoz nem 
az, mely volt hajdan Karthágó és Róma között. 
Ezen példánál azonban hozzátettem azt, hogy ez 
áll a fölirati javaslatra is, ha a viszonyainkra nem 
illő „béke és háború" szavak helyett a „közjogi 
kérdések kiegyenlítését" teszszük. Nem használ
tam én a hasonlatosságot oly értelemben, minőt 
neki t. követtársam adott, (Ugy van!) és igy e 
vádat sem fogadhatom el. 

Köszönettel ismerem el, hogy annyi elisme
réssel méltóztatott t. képviselőtársam előadásom
ról megemlékezni, hogy t. i, előadásom, habár 
szigorú volt is, a logika szabályaiból foly. En a 
logika szabályai alatt az ész szabályait értem; és 
midőn ezek szerint okoskodom, ha a t. követ úr 
ezt cynismusnak nevezi, arról nem tehetek. (Éljen
zés és taps.) 

Vay Lajos b . : Az előttünk fekvő válaszfel-
irati tervet egész terjedelmében pártolom, és azt 
ugy, a mint van, elfogadom. De midőn ezt teszem, 
engedjék meg t. képviselő társaim, hogy azt egy 
tekintetből különös figyelmökbe ajánljam. Ugyan
is, midőn mi itt országgyülésileg összegyűlve, leg
alább annyiban élvezzük ismét hazánk ősi alkot
mányát , hogy szabadon szólhatunk közjogi kér
déseinkhez, addig otthon illető megyéink még 
mindig a régi szomorú állapotban vannak. A me
gyék még csak megvillanni és ismét eltűnni lát
ták az alkotmányt; ők, a szomjasok, látták a ten
ger vizét, és az ismét rögtön eltűnt előttünk, mert 
hiszen az nem viz, hanem délibáb vult. A megyék 
mégmost sötétek, szomjasak, rendetlen, sőt rende
zetlen anarchicus állapotban vannak, és sóvárog
va néznek ránk, epedve várnak minden szót aj-

28* 



220 XXV. ORSZÁGOS ÜLÉS. 

kainkról, remélvén, hogy egyszer már rólok is 
fogunk szólani, és hogy teendőink halmaza nem 
ok arra , hogy őket elfeledjük. De hogy is feled
kezhetnénk meg mi a megyékről, nevelő anyáink
ról? Hisz akkor hasonlítanánk azon elvetemült 
fiához, ki, midőn távol földön gazdaggá lőn, elfe-
ledé otthon ínségben küzdő agg szülőit, és nem 
osztotta meg velők mindazt, a mivel bir. Azért azt 
hiszem, hogy itt az ideje a megyék törvényes visz-
szaállitása mellett szót emelni. Én ezen 0 Fölségé-
hez küldendő válaszfeliratunkban igen helyesen 
látom fölemlítve, hogy a jogfolytonosság alapján 
kivánjuk és kérjük köztörvényhatóságaink alkot
mányos helyreállítását,, és pedig szerintem ugy, 
miként azok 48. és 61-ben voltak, hogy igy ame-
gvék azon egyedüli törvényes állapotban várják 
be az időt, midőn az országgyűlés törvény által 
fogja a megyéket rendezni és szerkezetöket a fe
lelős minisztériummal öszhangzásba hozni. 

Én is elismerem a 48-ik évi törvények e te
kintetben revisiójának szükségességét, de nem is
merem el semmiféle kormánynak azon jogát, hogy 
midőn alkotmányos akar lenni — pedig annak 
egy tagja két nappal ezelőtt vállá ezt előttünk — 
akkor a fennálló alkotmányt részben megtagadja 
s kénye kedve szerint magyarázza. 

Lássuk röviden, hogy járt el a kormány e te
kintetben , midőn négy évi absolutismus után uj 
hajnala virradt az alkotmányosságnak. 

Először is megrakta a megyéket heterogén 
elemekből álló főispánokkal. Oly heterogén ele
mek voltak, hogy egynémelyiket semmiféle vegy
tani processus által sem lehetett a többi főispán
nal vagy megyéjével összeolvasztani. Hogy az 
ily különböző főispánoknakegy öntetűségök legyen, 
ellátta őket a kormány részletes utasitásokkal. Ez 
utasítás szerint ők a megyei bizottságokat csak 
egyszer ad hoc hívhatták össze, az országgyűlési 
képviselői választások elrendelésére s a központi 
bizottságok megválasztására. Tisztújítást azonban, 
habár majd mindenütt az absolitismus bérencz 
szolgái voltak a megyei hivatalnokok, nem tart
hattak ; hanem igenis felruháztattak azon alkot
mányos országba nem illő basái hatalommal, hogy 
a vétkező, vagy nekik nem tetsző hivatalnokokat 
hivataluktól fölfüggeszszék, vagy elcsapják, és hi
vatalukat másokkal töltsék be. A főispánok nagy 
hatalma azonban csak lefelé terjedt; mert fölfelé 
ott volt a legnagyobb basa , a helytartótanács, 
melynek a főispánok minden kicsapongást jelente
ni tartoztak, és csak ennek jóváhagyása megérke
zése után lehetett a szándéklott változást fogana
tosítani. 

És most lássuk, mi lőn a kormány ezen intéz
kedésének eredménye? A főispáni hivatal száza
dok óta ragyogó fényét veszté, s kormányhivatal 

let t , mert inig lefelé hatalma törvényesen kite r-
jesztetett, addig valóban minden hatalmát elveszte 
azon részletes utasítások által, melyeket felülről 
kapott. Régi időkben utasítást a főispánnak csak 
a törvények adtak; akkor a fóispánság nem csak 
legfőbb hivatal volt, hanem egyszersmind a főis
pán pártolója és védője volt a megyének a kor
mány és más hatalom ellen. 

Törvényes tisztujitásokat nem tarthatván a 
főispánok, a megyék nagy zavarba jöttek. Egy 
részről szerettek volna szabadulni az absolutismus 
hivatalnokainak bár egy részétől is. Más részről 
felszólalások történtek a szigorú törvényesség és 
„non interventio" elve mellett. Egyik megye a fusiot. 
a másik a non interventiot határozta el. Befo
lyással voltak erre a főispánok egyéniségén kívül 
különböző felfogások, érdekek és körülmények. A 
hol a Schmerling-féle hivatalnokok meghagyattak, 
ott most is tökéletes absolut kormányu megye van 
a-magyar országgyűlés ideje alatt. A hol a fusio 
keresztül vitetett, ott talán még roszabbul áll a do
log: mert kétféle hivatalnokai vannak egy me
gyének, kik még köszönni sem szeretnek egymás
nak; és mert azon becsületes hazafiak. kik mago
kat a megye javáért feláldozták s hivatalt vállal
tak, kitéve az ellenvéleménynek megrovásainak, 
azon reményben voltak, hogy nem sokára hozzá 
fognak jutni az alkotmányossághoz, és most lát
ják, hogy ez nem átmenet, hanem uj rendszzr akart 
lenni, melynek merev szirtjein az egyes hivatal
nok becsületessége, jóindulata s munkássága ha
jótörést szenved. Mert, uraim, nyilvánosság nélkül, 
mit egyedül a közgyűlések nyújthatnak, jó hiva
talnok nem is képzelhetőd 

És kérdem már most, mi indíthatta a kor
mányt ai*ra, hogy az alkotmányosság ezen első 
lépcsőjét átugorva, a törvényes megyék visszaállí
tása nélkül hívja össze ezen törvényes országgyű
lést, melynek alkotmányos közreműködésétől re
mélhetni a fenforgó közjogi kérdések megoldását, 
a korona és nemzet közti viszályok kiegyenlíté
sét? Vajon attól fél-e a kormány, hogy az 52 me
gyei bizottság, mint 52 éhes farkas fog az alkot
mányos téren megjelenni, és hogy azon farkasok 
ordítása miatt a képviselők hangja nem fog meg
hallatni, s a király és nemzet egymást nem fogja 
megérteni ? 

A múlt idők, uraim! e fölfogás ellen szóla-
nak. E század első felében összehívott országgyű
léseken, midőn még hazulról utasítással küldték a 
megyék követeiket, csak akkor és azon megyék 
jöttek ellenkezésbe az országgyűléssel, és hatot
tak gátlólag annak munkálkodásaira, a midőn és 
melyekben sikerült a kormánynak, a divatba jött 
korteskedés által , a puszta szavazók tömegét arra 
birni, hogy a követeknek elveikkel és az ország-
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gyűlés csendes haladó irányával ellenkező utasí
tások adassanak. (Helyeslés.) A gyászos emlékű 
1849-ben, ha a képviselők minden határozataik
nál , előbb a megyék véleménye felől is értesülve 
lehettek volna, tán nem jön létre azon határozat, 
melyre elleneink a jogeljátszás elvét szeretik ala
pítani. Az 1861-diki rövid országgyűlés alatt a 
megyék épen nem képviseltek valami túlzó pár
tot, és ha nem egy mérlegbe teszi a kormány az 
akkori felirati és határozati pártot, megnyugvá
sára szolgálhatott volna az, hogy akkor a me
gyék jobbadán a föliratot helyeselték. Ha pedig 
1861-ben mégis határoztak a megyék olyast, a mi 
a kormánynak nem tetszett, mint az adó megta
gadását, az óvásnak kimondását és elfogadását, 
akkor azon időben ezzel csak azt fejezték ki, hogy 
az egész ország osztozik a képviselőház vélemé
nyében és a feleló'sság terhét a következményekért 
leemelte a képviselők vállairól a haza. Legfénye
sebb jelét adták azonban eszélyességökuek és hig
gadtságuknak a megyék a közel múltban. Uraim! 
négy évi absolutismus után egy uj hajnala hasadt 
az alkotmányosságnak, s a megyei bizottságok 
összehivattak egy ad hoc gyűlésre, sok helyen egy 
nem kedvelt elnök által, és a bizottságok átlátván 
a helyzet nehézségét, érezvén, mit vár tőlök a ha

za és a közjó, egytől egyig megtették, mi tőlök 
kívántatott, s óvást bocsátván előre, nehogy jö
vőre ezen tettöket arra magyarázzák, hogy a bizott
ság az alkotmány adta bármi jogáról lemondott 
volna, megválasztották a központi választmányt 
és elnökét, és elfojtván keblükben jogérzetök lobo
gó tüzét, csöndesen ismét széjjel oszlottak, meg 
levén győződve arról s biztosan remélvén, hogy 
az országgyűlés mindazt, mire őket hazafi szivök 
ösztönözte volna, sokkal határozottabban, jobban 
és törvényesebben fogja eszközölni. 

Ezért, tisztelt ház, én szíves örömest foga
dom ezen föliratot , mely megyéink törvényes 
restitutióját kimondja. Egyúttal ezen nyilatkozat
tal választóim iránti erkölcsi kötelezettségemnek 
tettem eleget, mert kimondani azoknak, hogy a 
megyék törvényszerű helyreállítását az ország
gyűlés kiváló első teendői közé sorolom. De szó
lottam azért is, mert ugy tartom, hogy alkotmá-
nyozó országgyűlés, törvényes megyék nélkül, 

j annyi mint vár bástyák nélkül, olyan mint fé
nyes drágakő ólomba foglalva, olyan mint élőfa, 
melynek hervadtak lombjai. (Éljenzés.) 

E l n ö k : Hétfőn d. e. 10 órakor folytatni 
| fogjuk a tanácskozást. 
1 Az ülés végződik d. u. 2'í/i órakor. 

1866. február 19-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 i : Décsey László szabadságot kap. A fölirati vita folytatása. 

Az ülés kezdődik d. e. 10i/i órakor. 
E l n ö k : A jegyzőkönyvet Joannovies György 

viszi, a szólók neveit Tóth Vilmos jegyzi. A teg
napelőtti jegyzőkönyv fog hitelesíttetni. 

Ráday László gr. jegyző (fölolvassa afebr. 
17-dikei ülés jegyzökönyvét. Hitelesíttetik.) 

E l n ö k : Décsey László képviselő egészségé
nek helyreállítása végett néhány heti szabadságot 
kér. (Megadatik!) 

Tóth Vilmos jegyző: Níkolics Fedor b. 
képviselő átengedi a szólást Keglevich István 
grófnak. 

K e g l e v i c h I s tván gr.: A tárgyat annyira 

kimeritóleg hallottam már taglalni, hogy lényegé
hez hozzászólanom szükségtelen; (Helyes! Derült
ség) csak azt jelentem ki , hogy a Bartal György 
képviselőtársam által előadott nézetekben osztozom 
és a felirati javaslatot elfogadom némely módosít-
ványokkal, melyekhez a maga idejében, a részletes 
tárgyalásoknál, fogok hozzászólani. Most némely 
szó, némely fogalom felett kívánom nézetemet ki
mondani, melyek máskép magyaráztattak, máskép 
érteimeztettek, mint nézetem szerint helyes volna. 

Többször hallottam követtársaimtól, hogy ké
szek vagyunk ugyan hozzájárulni a kiegyezkedés-
hez, de sarkalatos törvényeinkből, alkotmányunk-




