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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-
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ból semmit sem akarunk áldozni. A kik az áldo
zat szót így használják, nem helyesen fogják föl e 
szót. (Zaj. Ellenmondás.) Áldozatnak azon tettet ne
vezem, mely nekem akár annyagi, akár szellemi kárt 
okoz a nélkül, hogy más haszon által kárpótoltas-
sék. Áldozatnak nevezem a görögök kekatombáit, 
midőn Jupiter tiszteletére száz ökröt áldoztak, a nél
kül, hogv a birtokos Jupitertől kárpőtoltattak vol
na. (Derültség.) Áldozatnak lehet nevezni, ha a kol
dusnak egy krajczárt adok; kisebb, nagyobb mér
tékben csökkenti vagyonomat, mert nem téríti meg 
senki. De soha sem nevezhetem áldozatnak, midőn 
valamely nemzet törvényes utón királyával egyet-
értőleg megváltoztat oly törvényeket, melyeket 
czélszerütleneknek és korszerűtleneknek talál. (Zaj. 
Az elnök csenget.) Bátor vagyok ez esetre történetünk
ből egy példát fölhozni. Az aurea bulla egyik czik-
ke följogosította a népet, hogy azon esetben, ha a 
király azon törvényeket, melyekre koronázásakor 
megesküdött,nem tartja meg,a nemzet is föloldottalak 
tekinti magát kötelezettségétől, fejedelme iránti hű
ségétől. Az csakugyan szép kiváltság volt, és a nem
zet csakugyan benne találhatta volna a legerősebb 
gátot királyának a hatalommal való visszaélése el
len ; de alig folyt le egy pár év (Derültség) és őseink 
már is átlátták, hogy e törvényczikk kétélű fegyver, 
mely ép úgy a nemzet, mint a király ellen fordulhat, 
és a nemzet önkényt lemondott ezen jogáról. (Zaj és 
ellenmondás.) Ámde áldozat volt-e az ? Bizony nem! 
Mert ha a nemzet meg nem győződött volna, hogy 
nagy hasznára van ezen lemondás, mint jogainak 
okvetlenül bekövetkező csonkításáról, le nem mon
dott volna. Ép oly kevéssé mondható áldozatnak, ha 
törvényes utón királyunkkal egyetértőleg megvál
toztatjuk azon törvényeket, melyeknek czélszerüt-
lenségét vagy korszerűtlenségét átlátjuk. 

A másik tá rgy , melyre nézve nem érthetek 
egyet egy előttem szólott képviselőtársammal, hogy 
mi a törvényhozó testület feladata és czélja? Mond
va volt, hogy küldetésünk czélja az alkotmányt és 
törvényeinket őrizni, védeni. Igaz, hogy ez is föl
adatunk ; de csak egyik része ; sőt ezen részben 
osztozunk a megyékkel, mert azok mindig véd-
bástyája voltak alkotmányunknak. Nem hijába 
vagyunk prókátor nemzet, minden egyes ember 
született védője alkotmányunknak; de ezen föladat 
teljesítésének csak akkor van helye, ha a szükség 
előfordul, vagyis ha alkotmányunk veszélyben van. 
Föladatunk magasztosabb része más , mert a tör
vényhozó testületeknek, akár hogy veszszük e tes
tületeket , akár theoretice , ugy a hogy a történe
lemben látjuk eredetűket, akár practice, hogyan 
fejlődtek a jelenkorig, a törvényhozó testületek 
mindig a törvényhozás tényezői voltak. De maga 
a törvény is csak eszköz egy czél elérésére , a czél 
pedig a nemzet anyagi és szellemi jóllétének elő

mozdítása, a vagyon- és személybiztonság eszköz
lése. A törvény csak eszköz, mely miattunk van, 
nem mi a törvény kedvéért. Anomália volna, ha 
valamely törvénytől függne a nemzet jólléte, 
mert a nemzet jóllétéből lehet megbírálni, jó-e 
a törvény vagy nem, mert a nemzetek azon 
törvényeket, melyekkel boldogulni nem tud
tak , megváltoztatták vagy megszüntették. Czél
ja tehát a törvényhozó testületnek előmozdítani 
a nemzet anyagi és szellemi jóllétét, vagyon- és 
személybiztonságát, őrködni a felett, hogy a törvé
nyek megtartassanak és tiszteltessenek, de a me-
melyek czéliránytalanok, azokat változtatni, módo
sítani, törvényes utón, koronázott királyával egyet
értőleg, (Zaj. Ez áll!) a melyek pedig korszerűtle
nek, azokat megszüntetni (Zaj.) 

Azt hiszem, ha Isten úgy akarja, a jövő nem 
fogja megczáfolni szavamat, az országgyűlés meg 
fogja mutatni a törvényhozó testületnek czélját és 
föladatát. Az 1861-diki országgyűlés, fájdalom, rö
vid volt, és föladatainknak csak első felét teljesí
tette, t. i. alkotmányunk védését, és sikerrel. A jog
eljátszás elmélete, melynek az 1861-iki országgyű
lés oly férfiasan ellentállott, megszűnt; a jogfolyto
nosság terén állunk és Isten segítségével, ez or
szággyűlés teljesíteni fogja föladatunk és czélunk 
másik felét: t. i. törvényeket fog változtatni és uja
kat hozni. 

Még egy harmadik dolog felett akarom most 
nézetemet kifejteni, bocsánatot kérve, hogy a t. 
ház figyelmét annyiraigénybe veszem. Mondatott itt, 
hogy a kormány szándéka előttünk ismeretlen, mint 
vakok járunk a legnagyobb bizonytalanságban a 
kiegyezkedés utján, és oda is vihetnének bennün
ket, hova menni nem akarunk. (Zaj. Halljuk!) En 
őszintén megvallom, hogy vak az i s , ki látni nem 
akar, és csakis az előre föltett szándék tagadhatja 
a kormány őszinte bizalomteljes kiegyezkedési tö-
rekvését. (Zaj. Ellenmondás.) Mondatott, hogy a kor
mány nem adott programmot. En a legőszintébb 
programmot látom abban, hogy az annyira per-* 
horrescált alkotmány fölfüggesztetett. De ez is ag
gályt szülhet. Kérem azt a képviselő urat, ki ezen 
aggályt kimondta, ne feledjük el , hogy kirá
lyunknak kötelezettségei vannak lajtántuli né
pei és örökös tartományai iránt. Ám mit mond
tunk volna, ha azon alkotmányt nem fölfüggeszt
vén, hanem tökéletesen visszavévén, ismét az ab-
solutismust állította volna helyre az örökös tarto
mányokban ? és alig nyert alkotmányos jogaik visz-
szahelyheztetésétnema magyarokkal való kiegyez-
kedéstől, hanem saját teljhatalmától, tételezte volna 
föl ? Ez bizony a legnagyobb elégedetlenséget 
szülte volna, és azt nem is követeltük volna mint 
alkotmányos nemzet. Annál többet a kormány 
nem is tehet, mint hogy a kezdeményezést a ki-
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egyezkedési műben kezünkbe adta, tőlünk kivánja 
hallani nézeteinket, és csakis arra kér, hogy lehe
tetlent ne kívánjunk. De szerencsétlenség az, hogy 
a múlt kormányok eljárása megszoktatta velünk, 
hogy mindent, a mi felülről jő, vizsgálat előtt rosz-
nak tartsunk, és vizsgálat után is meggyőződtünk, 
hogy csakugyan ugy is volt. (Derültség, helyeslés.) 
Hogy jelenlegi sok másként van, az egyéni nézet, 
azt senkire ráerőszakolni nem lehet; hanem viszo
nyaink fontossága kötelességünkké teszi, komo
lyan ésr higgadtan vizsgálni és megfontolni a dol
gokat. Ám többet, mondom, a kormány nem tehe
tett, mint hogy legnagyobb bizalommal hozzánk 
szólva, a kezdeményezést ismét kezünkbe adta és 
bizalmát bizonyította be irányunkban. Rajtunk 
áll e bizalmat viszonozni az á l ta l , hogy férfiasan 
szóljunk a kormányhoz, nem mint kalmárok, kik 
tizet kérnek, hogy ötöt kaphassanak, hanem szól
junk mint politikailag érett nemzet képviselői, 
kik csak azt kívánják, a mi méltányos és lehetsé
ges, nem kevesebbet, de többet sem. Akkor, de 
csak akkor fogjuk azon szavakkal elhárítani válla-
inkról a felelősséget, hogy „válaszszon a kormány, 
a következmény eljárásának fog megfelelni." (He-
lyedés a jobb oldalon.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Következnék Jókai 
Mór, ki azonban átadta a szólási jogot Tisza Kál
mánnak. (Halljuk!) 

Tisza K á l m á n *. Tisztelt képviselőház! Azok 
után, a mik e teremben,különösen igen tisztelt ba
rátom, Komárom városának képviselője által el
mondattak, csak keveset kell magához a felirati 
javaslathoz szólanom. Én azon nézeteket, melyeket 
6' kifejezett, magam is osztom. Osztom természe
tesen úgy, mint ő mondotta és értette, nem pedig 
u g y , a mint mások magyarázni megkisérlették. 
Hogy mindemellett is felszólalok, abban két czé-
lom van. Egyik az, hogy igen röviden meg
mondjam, miként van az, hogy ámbár óhajtottam 
volna, hogy némely -elvek és különösen ama szo
morú eshetőség következményei, ha netalán tör
vényes kérelmeink ismét megtagadtatnának, hatá
rozottabban legyenek kifejezve, mint a feliratban 
találhatjuk, mégis elfogadom azt egész terjedelmé
ben. Második czélja pedig felszólalásomnak az, 
hogy megjegyzéseket tegyek azokra, a mik itt e 
teremben elmondattak. 

A mi az elsőt illeti, elfogadom egész terjedel
mében a javaslatot, mert meggyőződésem szerint 
az egész ország indokolt jogos közvéleményének 
lehető leghűbb kifejezése. (Helyeslés.) Az országos 
közvélemény ugyanis óhajtja a kibontakozást 
ama helyzetből, melyben hazánk 17 év óta szen
ved. És most, midőn a fejedelemnek legmagasabb 
nyilatkozata folytán azt reméli is, megköveteli, 
megvárja tőlünk, képviselőitől, hogy leküzdve a 

múlt és jelen helyzet által felizgatott érzelmeinket, 
megtegyünk ez érdekben mindent, mit a helyzet 
tennünk enged és hazánk, nemzetünk iránti köte
lességünk tennünk nem tilt. (Helyeslés.) De midőn 
ezt kivánja a közvélemény, egyszersmind egy szi
gorú határt szab, mind vágyainak, mind annak, 
mit tőlünk vár, vagy mit nekünk tenni megenged: 
ezen határ pedig ott kezdődik, melyen túl hazánk 
alkotmányos szabadságának, törvényes független
ségének csonkításához, gyöngitéséhez segédkezet 
kellene nyújtani. (Helyeslés.) És ha volt valaha 
indokolt jogos közvélemény, ugy, meggyőződésem 
szerint legalább, ezen általam most jellemzett köz
vélemény az: mert nem tagadhatja senki, hogy a 
kibontakozást hazánknak érdekei nagyon is igény
ük ; de viszont a felett sem lehet kétsége senkinek, 
hogy ezen kibontakozás üdvhozó czak ugy lehet, 
ha nem csak meg nem gyengitjük, de újult erővel 
fölelevenitjük nemzetünk azon jogát, hogy koronás 
királyával egyetemben önmaga határozhasson sorsa 
felett. (Helyeslés.) Valóban gyermekded hiszékeny
ség kellene ahhoz, hogy, a legközelebb is tett ta
pasztalatok után, elhigye még valaki, hogy ha 
ezen határozati jogot kezünkből kieresztjük, ha 
beleegyezünk abba, hogy mások gyakoroljanak 
sorsunkra döntő befolyást, javulni fogna helyze
tünk. (Ugyvan!) Ezen közvéleménynek, mint mái-
mondottam, hű kifejezője a fölirati javaslat. A leg-
loyalisabb hangon, a legnagyobb bizalommal és 
hódolattal a fejedelem legmagasabb személye irá
nyában szólva, esdve kérve ott is, hol a nemzet 
nevében követelnie lehetne, igyekszik elhárítani 
a kibontakozás akadályait ; de egyszersmind 
kiyen kifejezi törvényeinkhez, alkotmányunkhoz, 
hazánk függetlenségéhez való ragaszkodásunkat. 
Ismétlem tehát, hogy én azt egész terjedelmében 
minden módosítás nélkül elfogadom. (Helyeslés.) 

Áttérve beszédem czéljának másik részére, 
legelőször Tolnamegye pinczehelyi kerülete kép
viselőjének beszédére akarok egy pár megjegyzést 
tenni. Nekem ezen terjedelmes és nagy mesterség
gel összeállított szónoklathoz aránylag keveset 
kell szólanom. Keveset részint azért, mert igen 
nagy részben oly kérdéssel foglalkozik, a közös 
viszonyok kérdésével, melynek tárgyalásába bo
csátkozni most helyén és időn kívülinek látom. El
mondom majd úgyis erre vonatkozó nézeteimet 
akkor, midőn a felirati javaslatnak Ígérete szerint 
is egy e tárgyban készült munkálat fogja tanács
kozásunk alapját képezni. De keveset kell felel
nem azért is, mert többekre azok közül, mikre 
megjegyzést óhajtottam volna tenni, már mások fe
leltek, én pedig a t. i. ház figyelmét ismétlésekkel 
fárasztani a lehetőségig nem akarom. 

Azon kezdette beszédét a tisztelt képviselő ur, 
hivatkozván hazánk egy nagy fiának intésére, hogy 
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nekünk nem a sziv, hanem az ész politikáját kell ne
héz helyzetünkben követni. Én ebben vele tökéle
tesen egyetértek, de épen azért nembirom felfogni, 
hogy, ha neki is ez a véleménye, miért emiitett föl 
oly dolgokat,minök Horvátországban.Erdélyben s 
az inség ideje alatt történtek, mert bizonynyal ezek
nek — habár csak egy részét teszik is azoknak, a l 
mik vérünket okvetetlen hullámzásba kell hogy 
hozzák — emlegetése nem fogja megkönnyíteni, 
hogy az ész politikáját képesek legyünk követni. 
(Helyeslés.) 

Figyelmeztetett bennünket a t. képviselő ur 
a felelősség azon roppant súlyára, mely ránk fogna 
nehezedni akkor, ha az Isten ismét egy ujabb ín
séggel sújtaná hazánkat, és ismét nem volnánk 
még akkor oly helyzetben, hogy országosan segít
hetnénk a szenvedőkön. Én reménylem, hogy ez 
eset nem fog bekövetkezni; de ha bekövetkeznék 
is . visszautasítom a felelősséget. Ezen felelősség 
azokat fogja terhelni, kik netalán az ország jogos 
kívánalmainak isméti megtagadása által a kibon
takozást lehetlenné teszik. (Helyeslés.) Soha semmi 
körülmény között nem fogja terhelni azokat, kik 
elmegyünk a kibontakozás érdekében egészen azon 
határig, melyen tul hazánk megsemmisülését 
vonnók magunkra. (Helyeslés.) És higye el a t. 
képviselő ur, sokkal czélszerübben cselekedett volna, 
és sokkal több sikert aratott vala, ha megmondja 
nekünk, mikép fenyítette meg a megváltozott kor
mány azokat, kik saját szavai szerint az éhezők 
enyhítésére szánt filléreket elvesztegették, mint 
ezen miránk nem tartozó felelősség rémének föl-
idezésével. (Helyeslés.) 

Továbbá nem helyeslem azt sem, hogy oly 
nagyfontosságú kérdéseket, minő Horvátországnak, 
Erdélynek és a hazánkbeli nemzetiségeknek kér
dése, az átalánosságból kiragadva, szóba hozott 
most, midőn nem csak törvényt nem hozhatunk 
azokra nézve, de ezen vitatkozás alkalmával még 
csak kifejteni sem lehet ide vonatkozó nézeteinket. 
Az ily kérdéseknek ily időben megemlítése elvetheti 
a jelenben és jövőben az izgalom magvait, de sen
kit meg nem nyugtat, áldást nem hozhat (Éljenzés) 

Azt monda t. képviselő ur beszédének folya
mában, nem ugyan egy helyen, hogy nekünk 
osztályoznunk kell kívánalmainkat; azt monda 
továbbá, hogy kívánalmaink egy része kivihetlen; 
azt, hogy meggyőződése szerint egész jogalapunk 
kivihetlensége bebizonyított dolog. Én ezekre néz
ve igen röviden együtt óhajtok válaszolni. Töké
letes igazság, hogy a nemzet kívánalmait osztá
lyozni lehet mindannyiszor, midőn a régi és teljes 
életben levő törvények alapján újak alkotásáról, 
vagy a meglevők változtatásáról van szó ; mert 
akkor azt tanácsolja a józan politika, hogy ha a 
kívánalmak csak egy részére, és épen a lényege

sebbre nyerhetné meg a törvényhozás másik té
nyezőjének beleegyezését, elégedjék meg azzal, a 
többit pedig hagyja boldogabb időkre. De most 
a helyzet nem az. Mi nem kívánunk uj törvénye
ket, nem kívánunk uj jogokat szerezni, mint őseink, 
kik előtt én is meghajlom és kiknek mérsékletét és 
bölcseségét én is szívesen követem, de kiknél mi 
mégis ez esetben mérsékeltebbek vagyunk, mert 
ők valahányszor ily szünetelés után a fejedelem
mel ismét az alkotmányos téren találkoztak, 1790-
ben ép ugy, mint 1825-ben, nem elégedtek meg 
jogaik fölelevenitésével, de sőt azokat új garan-
tiákkal vették körül. (Helyes!) I ly helyzetben ne
künk a törvények között osztályzatot tennünk 
nem szabad. Ha hozzákezdünk ahhoz, hogy mi 
osztályozzuk törvényeinket megtartandók- vagy 
meg nem tartandókra, vagy megengedjük, hogy 
helyettünk azt mások tegyék, és mi ezen osztá
lyozást elfogadjuk : akkor igen kár lesz törvény
könyvünkre valamit tartani, akkor legjobb lesz 
ezt irni közjogunk élére : A magyarországi törvé
nyeket pedig a fejedelem megtartja, a meddig 
akarja; mikor nem akarja, nem tartja meg. (He
lyeslés.) De czélt sem érnénk ezen osztályozással, 
uraim : mert mi lenne belőle, ha a képviselő ur 
útmutatása szerint osztályoznék lényegesekre és 
lényegtelenekre kívánságainkat vagyis törvényein
ket, melyeket visszaállíttatni óhajtunk ? Hiszen jól 
tudjuk, hogy épen nem a lényegtelen, sőt épen a 
leglényegesebbek azok, melyek visszaállítása tő
lünk megtagadtatik. Azt sem tudom, mi bizonyítja 
be törvényeinknek s jogalapunknak kivihetlensé-
gét. Vagy talán a bécsi államférfiaknak és — ismét 
magának a t. szónoknak szavaival élve — a tév
útra vezetett fejedelemnek egyoldalú nyilatkozata 
ezt már bebizonyítja ? Én azt gondolom, a magyar 
kormányférfiaknak ily helyzetben kötelességök föl
világosítani a fejedelmet, nem pedig az, hogy ma
gok segítsenek hirdetni, hogy Magyarország jog
alapjának kivihetlensége bebizonyult. (Igaz!Helyes!) 

Hosszasabban értekezett a tisztelt szónok a 
külügyi viszonyokról. Kimondta, hogy nézete sze
rint semmi komoly veszély az osztrák birodalmat 
nem fenyegeti; figyelmeztetett a veszedelmes csa
lódásokra, melyek érnének minket, ha politikánk
ban talán kívülről jövő nyomásra számítanánk; és 
ezzel kapcsolatban elmondá azt is, hogy szomorú, 
valósággal a kétségbeesés politikája volna az, ha 
a pénzügyi zavart vennők tulcsigázott reményeink 
alapjául. Én a t. szónokot a külpolitika terére nem 
követem: nem követem pedig nem azért, mintha 
nem lehetne legalább annyi alapossággal kimu
tatni azt, hogy igenis közelednek komoly bonyo
dalmak, melyek Ausztriát is érinteni fogják, mint 
annak ellenkezőjét; de nem követem azért, mert 
nem tartom helyesnek, hogy akár azért, hogy 
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bennünket engedékenységre vezessenek, akár 
azért, hogy kitartásra buzdítsuk magunkat, a, kül
ügyi politika teréről hozzunk fel érveket. Én ré
szemről még a pénzügyi zavarok kisebb vagy na
gyobb voltából sem akarok kiindulni, mert nekem, 
uraim! meggyőződésem, hogy fenyegetné bár a 
legnagyobb veszély Ausztriát, volnának bár a 
pénzügyi viszonyok, ha ez lehető volna, még ro-
szabb állapotban, akkor is örömmel fogadnók a 
kibontakozásnak minden oly módozatát, mely 
által hazánk alkotmányos szabadsága és törvé
nyes függetlensége biztositva lenne; (Helyes! Él
jen!) ellenkezőleg, volna bár a béke évtizedekre 
biztositva, volna bár a legrendezettebb állapotban 
a pénzügy, soha semmi szin alatt bele nem egyez
nénk oly kiigazodásba, mely által hazánk jövőjét 
tönkre tennők. (Helyeslés.) 

Még a t. szónok beszédére csak egy megjegy
zésem van; van jelesen beszédének azon részére, 
hol ajánlja, hogy ne azt kérdezzük : quid juris *? 
hanem : quid consilii ? Komárom városa t. képvi
selője elmondotta, miként lehet és kell a quid eon-
silii-nek majd csak a quid juris elve után követ
kezni. E g y másik t. képviselőtársunk pedig elmon
dotta, hogy nem is a „quid juris" az első kérdés, 
hanem a „quid officii". Én tehát erről bővebben nem 
szólok. De egy példát akarok fölhozni arra nézve, 
minő veszélyes még a legkedvezőbbnek látszó kö
rülmények között is ezen elvnek útmutatása sze
rint indulni e l : „quid consilii". Meggyőződésem, 
hogy lehet ugyan néha czélt érni ezen elv útmu
tatása szerint, de hogy az mindig kétséges; és ha 
az eredménytelenség ilyenkor sújtja az embereket 
vagy nemzeteket, a veszély százszorta nagyobb, 
mintha a törvényes téren nem érhetik el a czélt. 
1849-ben, midőn a politikai viharok zaja elcsön
desedett, két ut állott a győztes osztrák államfér
fiak előtt, melyen hazánk irányában indulhattak. 
Indulhattak a szerint, a mint a quid juris vagy a 
quid consilii útmutatását akarták követni. Tudjuk, 
mit kellett volna tenniök a quid juris szerint; tud
juk, hogy ők ezt nem tették, hanem indultak a 
másik utón: és ki tagadhatná, hogy minden esély 
mellettök látszott lenni ? Ha valaha, akkor látszott 
elérkezettnek azon pillanat, hogy a bécsi hagyo
mányos politika által 300 éven keresztül folyta
tott küzdelem győzelemre vezettessék, a mely küz
delemnek, mint Buda városa képviselője monda, 
igaz, hajdan nem az egységes eszme, de az abso-
lutismus volt a zászlóvivője, de a mely küzdelem 
— azt hiszem, egyetért velem a t. képviselő ur, ha 
azt mondom — mind akkor, mind újabb- időben 
ugyanaz ellen, Magyarország állami önállása ellen, 
Magyarországnak mint ilyennek létele ellen volt 
intézve. (Ugy van!) A nemzet, melynek alkotmá
nyához hű ragaszkodása 300 éven keresztül meg-
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hiusitotta e törekvést, lenézve, elnémitva hevert 
vérében. Nekik egy nagy hadsereg és egy nagy 
birodalomnak még ki nem merült anyagi forrásai 
állottak rendelkezésökre, és ők nem is voltak 
restek e munkában, mint mindnyájan tudjuk, 
— de mégis hová vezetett mindez ? Feleljen erre 
a majdnem megháromszorozott államadósságok 
roppant összege ; feleljen azon sok veszteség, mely 
a lefolyt 17 év alatt nem mindig csak minket súj
tott ; feleljen maga azon körülmény, hogy 17 évi 
experimentatiók után ismét a quid juris felé kellett 
fordulni; feleljen az, hogy itt vagyunk mi ma eb
ben segédkezet nyújtani. (Elénk tetszés.) 

Többen mondottak a t. képviselő urak közöl 
olyanokat, mikre felelni szükséges; azonban ezek 
némelyikére már megfeleltek mások, és nagyon 
hosszas lenni nem akarván, mindenre felelni ma
gam sem óhajtok. Szabad legyen nekem csak még 
néhány észrevételt tennem. (Halljuk! Halljuk!) 

Legelsőben néhány észrevételt Zsedényi tisz
telt képviselő úr beszédére. Meglehet, az én hibám, 
de kénytelen vagyok bevallani, nem értem a logi
kát, mely azon mondatban van, hogy ha Magyar
ország a jogfolytonosságot követeli, ha alkotmá
nyos törvényekhez ragaszkodik, az önmagáról le
mondó visszavonulás küszöbére lép. Az én meg
győződésem, és talán a logika szerint is, épen ak
kor lépne az önmagáról lemondó visszavonulás 
küszöbére, ha mindezt nem tenné, ha jogairól és 
alkotmányáról lemondana. Azt is mondja a t. kép
viselő ur, és igen helyesen, hogy törvényünknek 
egyoldalú változtatásába belé nem egyezhetik, és 
íme, mégis azt követeli tőlünk, hogy egyezzünk 
belé azoknak egyoldalú legpraegnansabb megvál
toztatásába vagyis egyoldalú felfüggesztésébe. 
Hiszem, azt fogja válaszolni a t. képviselő ur, mert 
hiszen az eszmét itt többen vitatták, hogy híjába, 
a szoros alkotmányos elveket majd csak akkor 
lehet életbe léptetni, mikor a jelen helyzetből ki
bontakoztunk, és hogy azokat, a mik 17 év alatt 
történtek, ignorálni, feledni nem lehet. A mi az 
elsőt illeti, furcsa első lépés az alkotmány felé. 
midőn az követeltetik, hogy mi ezen első lépést 
ugy tegyük, hogy a mi eddig alkotmányos tilta
kozásunk ellen történt, most beleegyezésünkkel 
történjék. Ezt én, megvallom, nem értem. De 
igaza van a képviselő urnák abban, hogy a mi 17 
év alatt történt, azt ignorálni, feledni nem lehet; 
és higye el, hogy bár mennyire akarnók feledni, 
ha tisztán egyebet nem említek, mint azon szigorú 
anyagi helyzetet, melyben ezek miatt a legjobb eset
ben is leszünk, az bőségesen fog bennünket ezen 
idő történeteire emlékeztetni; higye el, hogy a 
sok szenvedések, a föl nem száradt könyek, a sziv 
sajgó sebei, azokat feledni soká nem fogják en
gedni. Azonban furcsa igazságnak tartanám, ha 

29 



226 XXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS. 

most az követeltetnék mitőlünk, hogy azért, mivel 
a 17 év alatt ellenünk mások vétkeztek, most mi 
bűnhődjünk. En ahhoz hozzájárulni soha sem 
fogok. 

Óhajtottam még néhány észrevételt tenni 
Széchenyi Béla tisztelt képviselő' társam beszédére; 
de meg kell jegyeznem, hogy észrevételeimet 
azokra fogom tenni, a miket itt a házban elmon
dani hallottunk, nem pedig azokra, a mik, hihető
leg gyorsírói tévesztés következtében, a hírlapok
ban kimaradtak. (Derültség.) 

Azon kezdte t. képviselő ur beszédét, hogy o 
tökéletesen független ember. Nekem nagy szeren
csétlenségem lehet, hogy sokszor nem értem az 
azon oldalról jövő állításokat. Ezzel is ugy va
gyok, mert nem tudom, mit érthet ezen független
ség alatt a t. képviselő, ha csak azt nem, hogy ö 
államhivatalban nincs. Ha ezt éi-tette, akkor hála 
Isten e ház többsége vele egyformán független, 
és ebben tökéletesebb vagy tökéletlenebb füg
getlenség nincs. Nem hiszem pedig, hogy mást 
érthetett volna, mert épen ó' hivatkozott a válasz
tókerület iránti kötelezettségeire; sőt azt is emii
tette, mintegy szemrehányólag irántunk — a mi 
azonban a gyorsírói jegyzékekből szintén kima
radt — hogy, mondom, többen vagy sokan közö
lünk, megnyertük a választók bizalmát, hogy 
megválasztassunk, most pedig nem gondolunk a 
választók érdekeire. Én, t. ház, ebben egyfelől 
nem egészen helyes fogalmat, másfelől alaptalan 
vádat látok. Nem helyes a fogalom, mert mind 
saját törvényeink, mind pedig egyátalában képvi
seleti elvek szerint, a képviselő nem egyes kerü
letnek, hanem az országnak, az egész nemzetnek 
képviselője. A képviselőnek tehát első és minde
nek feletti kötelessége, képviselni a haza érdekeit; 
és csak akkor, ha ezen érdekekkel ellentétbe nem 
jő, képviselheti azon saját kerületének, melyben 
meg lett választva, speciális érdekeit. Én részem
ről teljesen meg vagyok arról győződve, bár nincs 
szerencsém a kerületet ismerni, melyet a t. képvi
selő ur képvisel, hogy azon kerület választói bizo
nyosan birnak annyi hazafisággal, hogy nem kö
vetelik, hogy az ő speciális érdekeik a haza közér
dekeinek elébe tétessenek. Magam részéről egyéb
iránt kénytelen vagyok bevallani, hogy én töké
letesen független nem vagyok: én függök hazám
nak törvényeitől, függök hazám érdekeinek pa
rancsától, függök saját lelkiismeretemtől, mely 
nekem azt mondja, hogy ezen nemzedék jobblé
teért a jövő nemzedék jövendőjét elzálogosítani, 
föláldozni nem szabad. (Éljenzés.) Hiszem azonban, 
mert sokkal jobb véleményben vagyok róla, sem
hogy ne hinném, hogy eme véleményben a t. 
képviselő ur is velem egyetért. 

Emiitette ő azt is, hogy óhajtotta volna, hogy 

föliratunkban említtessék meg a nagyhatalmi ál
lásnak szükséges volta; óhajtotta volna, hogy bi
zonyítsuk be, hogy helyzetünk világtörténelmi 
fontosságát felfogtuk; említette, hogy óhajtaná és 
szükségesnek látná, hogy emelkedjünk az európai 
politika magasabb színvonalára. 

A mi a nagyhatalmi állást illeti, igen röviden 
szólva, nem hiszem, hogy e nagyhatalmi állást 
akár fölirat, akár törvények által meg lehetne álla
pítani ; de igenis tudom, hogy egy fejedelem, ki 
oly nagy terjedelmű államok, annyi milliók fölött 
uralkodik, mint a magyar király és ausztriai csá
szár, ha népei megelégedettek és boldogok, ha 
az állam pénzügyei rendezve vannak, a dolog ter
mészeténél fogva csak nagyhatalmi állást foglalhat 
el. (Helyeslés.) És hiszem, hogy valamint ez, a dolog 
természeténél fogva, minden megemlékezés nélkül 
is meglesz, ugy , ha Inányzani fognak a kellékek, 
t. i. a népek benső megelégedése, a pénzügyek 
rendezettsége, melyek egy államot nagyhatalmivá 
tesznek, ha mi nagyhatalommá proclamálnók is, 
azt elérni még sem fognók, csak a világ előtt vál
nánk nevetségesekké. 

A mi helyzetünknek világtörténelmi fontos
ságát és azon szép csalóka képet illeti, melyet hiva
tásunk nagyságáról nem csak a t. képviselő ur, 
de többen is itt igen szépen lefestettek : ez a kép, 
bármi fényes, bármi ragyogó legyen is, engem el 
nem csábit; én, uraim, itt is azt hiszem, hogyha 
van nemzetünknek hivatása hatni saját határain
kon kívül is — mint én is meg vagyok győződve, 
hogy van — ezt nem az által fogjuk elérni, hogy 
most, midőn magunk hazájában sem vagyunk 
gazdák, proclamáljuk, hogy mi a világ politiká
jára akarunk befolyást gyakorolni, hanem el fog
juk érni akkor, ha rendezzük saját viszonyainkat. 
Szép dolog az, a magas európai politika színvona
lán állni, és meg vagyok győződve, hogy a tisz
telt képviselő ur annak színvonalán is ál l ; de előbb 
kötelességünk nekünk saját közjogi viszonyaink 
színvonalán állni: ha pedig a helyett, hogy annak 
színvonalán állanánk, a helyett, hogy annak eleget 
tennénk, akarunk oly magas röptét tenni, mint 
Ikarus, a magasról fogunk lebukni. 

Azt is mondotta a t. képviselő ur, vigyázzunk, 
mert ha mi nem segítünk a nép baján, majd se-
gitni fog azon más. Ebben, uraim, a nép bajaira 
nézve egy reménység, politikai befolyásunkra néz
ve egy veszély rejlenek. Megvallom, hogy sem e 
reményben nem osztozhatom, sem e veszélytől 
nem félek. Mert ha szétnézek, ki lehetne az, ki a 
nép bajain, rajtunk kívül, segítne, csak is azokat 
látom, kik ezen bajokat előidézték, és kik, mig 
ezen bajokat előidézni bírták, magok is tehetetle
nekké váltak, hogy rajtok segítsenek. 

A képviselő ur még azt említette, hogy a jog-
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folytonosság bilincseiből kell szabadulnunk. Jog
folytonosság és jog eszméje a bilincs eszméjével 
össze sehogy sem fér. A jog nem lehet bilincs. 
Azonban egyiknek joga kötelességeket ró a másik
ra, és a kötelesség fogalmával már inkább meg 
volna egyeztethető a bilincs fogalma. Ha tehát a 
mi jogfolytonosságunkból bilincs jön létre, az létre
jön azokra nézve, kiknek a mi jogfolytonosságunk 
folytán kötelességeik vannak. Ha hát azt mondja 
a tisztelt képviselő ur, hogy a jogfolytonosság bi
lincseiből kell szabadulnunk, az nem tehet egye
bet, mint hogy ó' azon másokat akarja a mi jog
folytonosságunk által rajok rótt kötelességek bi
lincseiből kiszabaditani. Ez pedig nézetem szerint 
annyira kevéssé hazafias eljárás volna, hogy föl 
sem tehetem, hogy ez czélja lehetett. 

Azt is mondja még t. képviselő nr, hogy a 
jogfolytonosság eszméjét külföldön nem értik. Né
zetét e részben sem osztom. Én azt hiszem, hogy 
értik azt, mi a jogfolytonosság, mindenütt, a hol 
bár csak elméletileg tudják, mi az alkotmány; és, 
hogy messze ne keressem a példát, bebizonyítják 
a magyar királynak a magyar koronához nem 
tartozó más országainak népei is, mert hisz ők ke
ményen megtámadják ugyan a mi jogfolytonossá
gunkat, hogy azonban tudják, mi a jogfolytonos
ság, az által is bebizonyítják, hogy saját jogfoly
tonosságukhoz ragaszkodnak. Talán azt akarhatta 
a t. képviselő ur mondani, hogy nem értik azt 
külföldön, mi okon ragaszkodunk mi annyira jog
folytonosságunkhoz ; és talán azt akarhatta mon
dani — ebben legalább fájdalom volna alap — 
hogy a külhatalmak nem kérdik, akár Magyaror
szág jogfolytonossága mellett, akár a nélkül, csak 
azt akarják, hogy itt egy nagyhatalom legyen. 
De ha ez igy van is, azt hiszem, nekünk magyaro-
kúl nem az a kötelességünk, hogy mert másnak 
mindegy, akármi történik a mi jogfolytonossá
gunkkal, arról mi is lemondjunk; ellenkezőleg ne
künk magyarokúi kötelességünk, hogy bebizo
nyítsuk, a mit be lehet bizonyítani, hogy ha itt 
ezen helyen egy nagyhatalomra szükség van, az 
soha sem fog létre jönni másként, mint a magyar 
jogfolytonosság alapján, mert kielégített Magyar
ország nélkül nincs hatalmás Ausztria, jogfolyto
nosság nélkül pedig nincs kielégített Magyaror
szág. (Elénk tetszés.) 

Engedje meg a t. ház, hogy az előttem, szóló 
t. képviselő ur beszédére is mondjak egy pár szót. 
Azt monda a t. képviselő ur — én legalább ugy 
fogtam föl — hogy roszul értelmezték az „áldozat" 
szót, a kik azt mondák, hogy alkotmányunkból ál
dozni nem akarnak, mert a törvénynek törvény 
utján megváltoztatása nem áldozat. Ebben tökéle
tesen igaza van a t. képviselő urnák; csak egy 
kis körülményt felejtett el, azt t. i., hogy itt a tör

vénynek nem törvény utján való megváltoztatá
sáról, hanem egyoldalú megsemmisítéséről van 
szó. (Igaz! Ugy van!) 

Idézte továbbá a képviselő ur az arany bulla 
ismert szakaszának történetét. Itt azon, kétségkívül 
csak beszéd közben kiejtett hibára figyelmeztetem, 
hogy az arany bulla nem egy pár évig, hanem 
ötödfél századig állott fenn. Figyelmeztet ő maga 
arra, hogy midőn az országgyűlés azt megváltoz
tatta, azt nem áldozatból tévé, hanem, mert meg 
volt győződve, hogy az ország érdekei nem kíván
ják annak fentartását. Megmondom most saját mon
dásából okát annak is, miért nem akarjuk most mi 
megváltoztatni azon törvényeket, melyeket ő meg 
szeretne változtatni. Nem akarjuk, mert nem va
gyunk meggyőződve a megváltoztatás szükségéről. 
(Uyy van ! Helyes !) 

Hivatkozott továbbá a képviselő úr arra, hogy 
nem áll az, mintha mi a kormány szándokait nem 
ismernők. Azt monda, hogy az is vak, a kilátni 
nem akar. Legyen meggyőződve a t. képviselő 
ur, hogy 8 hónapja már, ha jól emlékszem, mióta a 
nemzet meresztett szemekkel les minden tényt,mely-
ből megláthatná, hogy a kormány őszintén ragasz
kodik-e a törvényességhez. (Helyeslés.) De még 
minden erőlködés mellett sem lát egyebet, mint 
provisorius vármegyéket. 

Azonban nem folytatom tovább, ugy is na
gyon hosszura nyújtottam előadásomat. (Halljuk! 
Halljuk tovább !) Köszönetemet fejezem ki a t. ház 
türelmeért. S csak arra kérem még, hogy egyáta-
lános észrevételt legyen kegyes meghallgatni. 

Többen felhozták itt a t. szónokok közül a 
48-iki eseményeket és következményeiket, s né
melyek közülök mintegy értésünkre akarák adni, 
hogy amaz események a 48-diki törvények kifo
lyásai, és hogy azoknak előidézésében nagy rész
ben a nemzet hibás. Én, uraim, nem akarom tag
lalni, nem akarom vizsgálni azon okokat , melyek 
ezen eseményeket előidézték; följegyezte a törté
nelem. Tudjuk, érezzük mi mindannyian, és tö
kéletesen igazat mondott ama t. képviselőtársunk, 
ki — ha jól emlékszem — a szombati ülésben nyi-
latkoztatá, hogy azon eseményeknek nem a 48-ki 
törvények és az e törvényekhez hiven ragaszkodó 
nemzet, de ezen törvényeknek meg nem tartása és 
azok voltak okai, kik e meg nem tartást előidéz
ték. Nem részletezem ezen eseményeket, de nyil-
vánítnom kel l , hogy bizony nem jó szolgálatot 
tesznek a kibontakozás munkájának azok, kik — 
midőn mi kerüljük azok fölemlitését — ezen ese
ményeket minduntalan emlékünkbe idézik, és pe
dig oly modorban, hogy a nemzetre akarják ru
házni értök a felelősséget. Ki kell mondanom, mit 
végre is elhallgatni lehetetlen : meggyőződésem, 
hogy sokkal czélszerűbben járnának el, sokkal ha-

29* 
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zafiasabb kötelességet teljesítenének, ha magát a 
felséges fejedelmet ez irányban fölvilágosítani igye
keznének , mint ha a nemzetet akarják feleló'ssé 
tenni azon eseményekért, melyekben a bűn má
soké, a nemzeté pedig előbb a hősiség, később a 
szenvedés volt csupán. (Zajos éljenzés.) 

Ü r m é n y i J ó z s e f : Tisztelt ház ! A ki azok
nak, kik egy igen t. képviselőtársunk elmés meg
jegyzése szerint, szükségesnek tarthatnák azt is el
mondani, a mi már el volt mondva, a ki azoknak 
sorát megkezdeni kívánná, hihetőleg nem lehetne 
ennyi tartalom-gazdag szónoklat után más hely
zetben, mint én találom magamat a szőnyegen levő 
tárgy melletti vagy elleni érvek dolgában, t. i. az 
igen kellemetlen szegénység helyzetében. í g y te
hát csak azon morzsákat igyekszem gyűjtögetni, 
melyek csekélyebbnek látszó értékességüknél fogva 
a gazdagon megrakva volt asztalon itt-ott elhagyat
tak ; s mellőzvén — mert már mindjárt ismétlésbe 
kellene ereszkednem — mellőzvén az ország jelen ! 
politikai állapotának ecsetelését, azonnal ad medias 
res kívánok szólani és megjegyzéseimet tenni. 

A ház asztalán levő okmány egy felelet; igen 
természetes tehát megítélésében az a kérdés — és 
csakis ez természetes — vajon ezen felelet felel-e, 
és hogyan felel — a mi a jelen esetben rendeltetése 
— a kir. trónbeszédre ? Hogy azt megitélbessem, 
röviden ismételnem kell, mi a kir. trónbeszédnek j 
tartalma, vagyis mi a kérdés. A kir. trónbeszéd 
mindenekelőtt elvetve a jogvesztés elméletét, a 
pragmatica sanctio terére áll; továbbá ajánlja, mint 
legfőbb tárgyat, a közös ügyeknek tárgyalását és 
azokra nézve való kiegyezkedést; ajánlja ezt különö
sen a lajtántáli részeknek alkotmányossá vált állajao-
táiiál fogva; végre pedig a 48-ki törvényeknek élet
beléptetésére való készségét nyilvánítja, mihelyest 
azokból kihagyatnak mindazok, melyek ezen 
életbeléptetésnek 0 Fölsége uralkodói kötelessé
geinek — fölfogása szerint — akadályul szolgál
tak. Mi már most ezekre a felelet ? Azt mondja 
a válasz, hogy a jogfolytonosság követelményei az 
által, hogy a 48-diki törvények alaki jogosultsága 
elösmertetett, még nem teljesíttettek, hanem élet-
beléptetésök okvetlen szükséges. Azt mondja to
vábbá, hogy a 48-ki törvényekben, a mit 0 Föl
sége változtatni, vagy javítni egy felelős magyar 
minisztérium közbenjárásával kivánna, azt azonnal 
tárgyalni szoros kötelességünknek fogjuk tartani. 
Mondja továbbá, hogy közös ügyeket elismerünk, 
és ezek iránt, a lajtántúli népekkel, mint szabad 
nemzet, szabad nemzettel, érintkezésbe kívánunk 
bocsátkozni, s a kiegyenlítést reméljük. 

Első, és természeténél fogva, (Halljuk!) leg
lényegesebb tárgya tehát a válaszfeliratnak a jog
folytonosság fölötti elmélet és annak taglalása. Ha 
azon állítás ál l , t. ház ! hogy a jogfolytonosság 

hatása, vagy — hogy jobban fejezzem ki maga
mat — folytonos cselekvése az 1848-dik évi meg-
szakasztás idejétől fogva egész azon pillanatig-hat 
és tart, melyben bármely alakban az 1848-dik évi 
törvényeknek ismét birtokába fogunk ju tn i : akkor 
a válaszfelirat minden tétele tökéletesen áll, és hoz
zá szó többé nem fér. De épen a jogfolytonosság 
ezen fogalma az , tisztelt ház! melyben én meg
győződésemnél fogva megnyugodni nem tudok. 
Véleményem szerint a jogfolytonosságnak ideje, 
és azon időszak, melyre ez hat, az 1848-dik évi 
megszakasztástól fogva azon szempillantásig tart, 
melyben 0 Felsége ezen 1848-dik évi törvények
nek jogosultságát kimondta. Ezt pedig követi egy 
más időszak, mely nézetem szerint amattól lénye
gesen különbözik és vele csak erkölcsi összeköt
tetésben áll. 

Kettő kell. t. ház ! hogy a mi jogosult kivána-
taink teljesüljenek. 

Az egyik és legfőbb az, hogy azon 17 évről, 
mely az 1848-ik évi niegszakitás óta mostanáig 
terjed, a törvénynélküliség jellege törültessék le, 
és ez az , a mi mellett mi tökéletesen egy véleke
désben állottunk és harczoltunk; ez az, a mitől 
minden alkotmányos jövendőnk koczkáztatása 
nélkül soha sem állhatnánk el, és nem is fog
tunk volna elállani, mert ezen államjogi felfogásra 
vonatkozólag nézetkülönbség csak n jogvesztés 
embereinél volt, különben pedig tökéletes véle
mény egység uralkodott; ez az , t. ház ! a mi O 
Fölsége igazságszeretetét és bölcseségét arra bírta, 
hogy azon nyilatkozatot, melyben az 1848-ik évi 
törvények jogosultságát elismeri, megtegye, s ennek 
minden akadályait fejedelmi nagylelkűséggel és ön
állósággal legyőzze. Második kívánalmunk szintoly 
lényeges, hogy t. i. ezen, már nem törvény nélküli, 
hanem a körülmények rendkívülisége folytán ide-
iglen törvénytelen állapotból mielőbb a törvényes
re mehessünk át. Ezen kettőből áll , nézetem sze
rint, a mi kívánalmaink tömege. 

Ha 0 Fölsége a fennemlitett nyilatkozat után 
semmit sem mondott volna, igen természetesen az 
1848-dik évi törvények életbelépnének. Azonban 
O Fölsége azon szempillantásban, midőn a törvény
nélküliség epocháját befejezte, és e tekintetben' ag
godalmainkat megnyugtatva lenni hitte: az 1848-
dik évi törvény életbeléptetésének akadályait elő
sorolva, azokat, mint olya,nokat határozottan ki is 
jelentette, mi az 1848-ik évi törvények felfüggesz
tésével ugyanazonos. Én ezen két epochában — 
és talán a t. ház is — lényeges különbséget látok, 
mivel az egyik hatása a másik nélkül tökéletesen 
megállhat. í g y ezen felfüggesztés által azon kirá
lyi nyilatkozat a jogfolytonosság megadása tisztét 
bevégezvén , egy uj törvényalkotásra való felhí
vássá vált. (Zaj, ellenmondás.) 
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Mindaz tehát, a miről eszerint a válaszfelirat
ban nyilatkozunk, hogy a jogfolytonosság elve 
miatt kell kérnünk vagy követelnünk, nézetem 
szerint alapját vesztette, a nélkül azonban, hogy ér
tékét és becsét vesztette volna. Ezen kivánatok 
mind állhatnak, de más természettíekké válván, más 
helyen, más utón lesznek érvényesíthetők. 

Hogy ez így van , t. ház! engedjék, hogy 
az alkalmazás utján igyekezzem bebizonyítani. 
(Halljuk! Halljuk!) Tegyük föl az esetet, hogy O 
Felsége a fentemlített nyilatkozatot nem tette vol
na, és semruitsem mondva, az 1848-diki törvények
hez egészen hasonló törvényeket —• meg nem ne
vezve és nem jellemezve azokat — küldött volna 
le elfogadás végett hozzánk. Kérdezem, t. ház! a 
jogfolytonosság kérdése hogyan állana ? Nézetem 
szerint, a jogfolytonosság kérdésén ez által segít
ve nem volna, mert mi bírnánk ugyan egy tör
vénynyel, mely törvénybe való beleegyezésünk és 
bele nem egyezésünk vagy annak módosítása hatal
munkban állana; de azon 17 évi hézag még mindig 
fönmaradna, és még ki volnánk téve annak, hogy az 
ily eset ismételtetvén, egy más esetben máskép fogna 
alkalmaztatni, (Zaj) és így ezen jogfolytonosság ez 
által még betöltve nem volna, s mi annak birtoká
ban nem volnánk — világos bizonyságául annak, 
hogy az utóbbi restitutió a jogfolytonosságot nem 
következteti. 

Vegyünk már most egy más esetet — bocsá
natot kérek, hogy Szentkirályi barátom példáját 
használva, egy kis casuisticával fárasztom a t. há
zat — egy más esetet, mely szerint egy lehető 
tökéletességű alkotmányt gondoljunk, olyat, a 
mely valamennyünket őszintén kielégít és min
denikünk kívánságának megfelel. Minekutána mi 
magunk azt mondjuk a feliratban, hogy az 1848-di
ki törvények megmásitását nagy részben magunk 
is szükségesnek látjuk, (Zaj. Halljuk! Ellenmondás a 
bal oldalról) ez a panacea az 1848-diki törvény 
nem fog lehetni, hanem lesz egy más, a legjobb. 

Mármost,hafölveszszük a két esetet, ezen alkot
mányos panacea megadatik, de ama nyilatkozat 
nélkül: hogy áll a jogfolytonosság kérdése ? Vér
ző szivvel fog kelleni ezen közelálló jó alkotmányt 
eltávolítani, és tartva azon 17 évi hézag megma
radásától, melyből alkotmányunk jövendőjének 
xngatagságát származónak tudnók, epedezni fog
nánk azon nyilatkozat után, melyet csakis Ó 
Fölsége adhat, és mely nyilatkozat azon 1848-di
ki törvényeknek elismeréséből, szóval a jogfolyto
nosság megadásából áll, melyet most már birunk. 

De vegyük már most a másik esetet is, hogy 
t. i. ugyanezen panaceát, ugyanezt a tökéletes 
alkotmányt küldi hozzánk 0 Felsége ezen előbbi 
nyilatkozatának kíséretében, mely által az 1848-iki 
törvényeknek alaki formáját törvényesnek decla-

I rálja, kérdem, vajon akkor (pedig ugy kellene, ha 
következetesek volnánk; az 1 848-ki törvények élet
beléptetését fogjuk-e mégis követelni, csak azért, 

[ hogy tökéletesítsük azon nyilatkozatot, csak is azért, 
! hogy azonnal azon jobb és tökéletes alkotmány-
i nyal fölcseréljük? — Ha ellenkezésre találnánk 
I ezen kivánatunk teljesítésénél 0 Felsége részéről, 

s ezen kívánalmunk miatt a nemzet ama kívánatos 
alkotmánytól megfosztva maradna, nem hiszem, 
hogy az ország kötelességünk ekkénti felfogását 

| helyeselné és helyeselhetné. 
Ezek voltak azok, a miket indokul kivántam 

megemlíteni azon megyőződésemnek , miszerint 
azt hiszem, hogy a trónbeszédnek azon része, mely 
az 1848-iki törvényeket formaszerüleg jogosaknak 
ismeri, a jogfolytonosságnak jogos kivánatát kie
légítette s betöltötte. Mindaz , mi a restitutió köve
telményét illeti, elvileg megszűnik, mert a jogfoly
tonosságnak teljességgel nem képezi lényeges ré
szét, s így azon postulatumok sorába való, mint a 
hogy egykor az administraturi rendszerből, vagy 
Erdélynek még vissza nem lett csatolásából ere
deti állásunk törvénytelenségének megszüntetését 
kértük. Mirajtunk áll, t. ház, az e részben hozzánk 
bocsátott királyi felszólítás folytán a tervezett re-
visio müvéhez fogva, ezen törvénytelen állásunk
ból való kibontakozásunkat siettetni, minekutána, 
mint mondám, a jogfolytonosság elvének további 
megmentése tekintetéből törvényalkotási vagy át-
idomitásí munkálatunkban akadályra szerintem 
nem találunk. 

Áttérek, tisztelt ház! a fölirat azon részére, 
melyben az mondatik, hogy a mi felelős miniszté
rium által fog hozzánk jutni O Fölsége részéről, 
mindannak tárgyalására készek vagyunk. (Hall-

I juk.'J Ezenkövetelés, aminiszteriumkövetelése, vagy 
j szorosabb értelemben mondva, a felelős kormány 
| követelése három módon történhetik és három in

dokból. Először mint elvet kérhetnők, mely össze
köttetésben van azomnézettel, melyet czáfolni igye
keztem, t. i. a jogfolytonosság kiegészítésével. Má
sodszor lehetne azt kérni mint kormányformát. 
Harmadszor lehetne kérni minisztériumot mint a 
kiegyezkedés segítő közegét. 

Az elsőhöz nem kell szólanom, mert azokból, 
a miket mondottam, világos, hogy vélekedésem sze
rint a jogfolytonosságnak elég van téve, s a mi
nisztérium kérése azért, hogy a jogfolytonos
ság tökéletesittessék, nem szükséges többé. (Zaj.) 
Nem tartom azonban a felelős kormányrendszert 
azért, mert itt e helyen követelését helytelennek 
vélem, átalában mellőzendőnek. Miért tartom azt 
czélszerünek s minő formák s elvek szerint alkal
mazandónak, más helyütt lesz alkalmam megérin
teni. 

Kérhetjük a minisztérium azonnali kinevezé-
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sét mint kormányzási rendszert. Megvallom, hogy 
annak kivitelét jelen körülményeink közt magam
nak megmagyarázni nem tudom. Körülményeink 
rendkívülisége által bizonyos mértékben a fogal
mak is megváltoztak. P . o. minisztérium követelésé
ről levén szó, azt a közös ügyek feletti értekezéssel 
ugyanazonosnak tekinthetjük. Az ország minden 
ügyei a minisztérium által vitetvén, a miniszteri 
hatalom és hatásköre megállapítása épen azért 
szükséges, nehogy ez a lajtántuli minisztérium, 
vagy államminiszterium körébe vághasson; de 
hisz épen ezen hatáskör megállapításából, mint a 
mely elkülönözi a magyar minisztérium és a laj
tántuli nagy államminiszterium hatalomkörét, épen 
ebből áll a közügyek elhatározása. Mig tehát ez 
meg nem állapíttatik, addig határozott hatáskörű 
minisztériumot nem képzelhetek, ily hatáskör nél
külit pedig épen nem. 

Igaz, hogy a válaszföliratban egy helyütt ké
szeknek nyilatkozunk, ezen átalakítási időszakban 
a minisztérium formáját tekintve, engedékenyeknek 
lenni, hihetőleg a minisztériumot índemnity billel 
segitni. Igen, de sem a királynak nem adhatunk ín
demnity bilit egy csonka minisztérium kinevezheté-
sére,mindig a válaszföliratban gondolt 1848-kimi
nisztériumot értve ; sem magunknak ily csonka mi
nisztérium elfogadásai a. (A bal oldalon: Mi sem! Zaj.) 

Ha lefelé tekintjük a minisztérium állását, 
nem hasonló bonyolódott állapotba lépünk-e ? Ha 
a minisztérium, szemben a vármegyékkel, melyek
nek azonnali visszahelyezése természetes követke-
zetessegü lenne, szemben épen azon vármegyékkel, 
melyek csak ideiglen a meg nem maradhatás elő
relátásával alakíttattak 1848-ban, ezeknek közegeit, 
melyek a kormányzási gyakorlat hiányában van
nak és mtíködésök nagy részével ismeretlenek, 
egyszerre visszaállítaná, ebből nem csak rendet
lenség, hanem komolyabb következés is származ
nék, t. i. a municipális rendszer sympathiájának 
veszedelmeztetése, mert lehetetlen, hogy a megyék 
első működése a zavar formáját ne viselje és szám
talan esetben a kormányzottak aggasztásával és 
kárával ne járjon. 

Én tehát azt tartom, hogy e második mód 
szerint sem lehetne a minisztériumot, minden in-
demnity bili mellett sem, mint kormányzási ténye
zőt képzelni. 

De végre, mint kiegyezkedési közeg sem egyez 
meg a minisztérium vélekedésemmel. Itt ismét azon 
fogalomváltozásra hivatkozom, melyet előbb érin
tek a minisztériumra nézve, s melyet közös ügyek
nek is lehet kanonizálni. Itt, ha kiegyezkedésről 
szólunk, bizonyos értelemben békekötés fogalmát 
használhatjuk. Ezen kiegyezkedés, természeténél 
fogva, nem ÍIZ 0 Felsége kormánya között és mi; 
köztünk kell, hogy történjék, hanem egyenesen Ő 

Felsége között és köztünk. Tehát a kormány sze
replése ezen cselekvésben egészen helyen kivüli. A 
kormány működésének csak később fog nyílni 
tér, midőn az egyezkedés már megállapíttatott, 
mert hisz épen a kormány mivolta, formája és 
rendszere az egyezkedésnek egyik fő pontja. Egy
előre tehát a két egyezkedő fél alkudozik egyedül, 
és ekkor vagy semmi vagy mindenesetre nem le
het olyan közvetítő, a ki mindkettőtől függ, ha
nem épen olyan, a ki egyiktől sem függ, a mi pe
dig máskép nem érhető el, mint ha azon egyezke
dő fél képében, a ki személyesen nem járulhat a 
kiegyezés művéhez, e czélra egy bizalmával fel
ruházott küldöttje jelenik meg. 

Ez volna tehát azon minisztérium, mely igé
nyeltetik. Igen, de már épen az előbbieknél fogva 
én nem látom benne azon megkivántatóságokat, 
melyek ezen részrehajlatlan szerepre szükségesek; 
mert ha átmegyünk a gyakorlati térre, a kiegyez
kedés terére: ha ezt egy formaszerinti miniszté
rium eszközölné, az számtalan nehézséggel talál
koznék, mert hihetőleg olyanokat volna kénytelen 
nem ritkán előadni s védelmezni, a mik által 
egészen megfosztatnék hatásától, az országgyűlés 
bizalmától, és igy állásától is. Ha pedig a minisz
térium mellőzve parlamentális kormányszerü ter-. 
mészetét és kormányzási rendeltetését, csak ad hoc 
neveztetnék ki, akkor működése egyenesen királyi 
biztos szerepévé változik, (Zaj.) mert más jellege 
ezen közvetítő közegnek nem volna. Ekkor azon
ban a miniszteri rangnak és czimnek komoly szük
ségét nem látom. De látom igenis a királyi kül
döttnek helyét és czélszerüségét, sőt szükségét; 
ezt alkotmányunk történelme is mutatja, például 
szolgálhatván maga a pragmatica sanctio készíté
sének módja. 

Ezek folytán öszpontosított véleményem az, 
hogy a yálaszföliratban meg lenne említendő, hogy 
miután 0 Felsége a trónbeszéd által a jogfolyto
nosság hiánya szülte aggodalmakat megszüntetni, 
s bennünket mind a közös ügyek, mind az 1848-ki 
törvények átvizsgálása ügyében működésre föl
szólítani kegyeskedett, mi erre mind két irányban 
készeknek nyilatkozunk, elvárván O Felsége ke
gyelmétől , hogy kívánalmainak megismertetése 
végett munkálódásunkat a legmagasabb bizalmá
val felruházott küldöttje vagy küldöttjei által 
könnyíteni méltóztassék. 

E tekintetben tehát változást vélvén szüksé
gesnek a föliratban, mikép legyen az alkalma
zandó, ahhoz a részletes tárgyalás alkalmával meg
jegyzéseimet megtehetni, magamnak fentartom. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

Szász K á r o l y : Tisztelt ház .'Szívesen lemon
dottam volna a szóról, mert azok közé tartozom, 
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kik az átalános vita bezárását már pénteken sür
gették. De miután a ház többsége e tekintetben 
más véleményben volt, szabad legyen nekem is 
kifejeznem nézetemet a napirenden levő tárgy 
iránt. Nem akarom tolakodva kérni a t. ház türel
mét, inkább megérdemelni igyekszem azt rövidsé
gem által. 

Á ház asztalára letett fölirati javaslatot, egé
szen és részleteiben, minden főntartás nélkül pár
tolom. (Helyeslés.) Egyszerűen megmondom indo
komat. Én úgy vagyok meggyőződve, ha e meg
győződésem nyilvánítása által talán a kicsinylés 
mosolyát idézném is némelyek ajkára, hogy Ma
gyarországnak , ha fönmaradni ésélni akar, minde
nekfölött és specifice nemzeti politikát kell kö
vetnie. Tulajdonképen minden jó és nagy politika 
nemzeti politika egyszersmind. (Helyeslés.) Az an
golnak Anglia a világ középpontja vagy tengelye. 
S nekünk ez értelemben is hazánk az egyetlen 
pont, melyen kivül nincsen számunkra hely; joga
ink az egyetlen légkörny, melyben, áldjon vagy 
verjen sors keze, élnünk s halnunk kell. Bármi 
fontosak legyenek a birodalom érdekei, melyhez 
tartozunk, bármily döntők legyenek is azok az eu
rópai súlyegyen-politikában, érettök hazánk üdvét 
föláldoznunk, jogait koezkáztatnunk nem szabad; 
(Helyeslés) s ha meg kellene győződnöm, hogy 
amaz érdekek ellentétesek hazánk valódi érdekeivel, 
nem kételkedném egész erőmből küzdeni ellenök, 
és csak. mert ellenkezőleg meg vagyok győződve, 
hogy a birodalom jól fölfogott érdeke, Szent Ist
ván államának egygyé, nagygyá, erőssé tételében 
áll, vagyok kész, szivemből támogatni e jól felfo
gott érdeket, mely Magyarország legfőbb érdeke 
egyszersmind. Hogy magyar vagyok, azt közvet
lenül érzem egész lelkemből, s nem várok rá kül
ső bizonyítást, (Helyeslés) de csak mint magyar 
vagyok s csak azután lehetek az ausztriai biroda
lom polgára, mert ugy vagyok meggyőződve, 
hogy mihelyt hazánk legszorosb üdvét kívül ke
resnők, vagy engednők mások által kimutattatni 
politikánk végczélját, magunk adnók meg egy el
lenséges Archimedesnek a pontot, melyből, mint 
asyrakuzai bölcs a földön kivül eső pontból, a föl
det ez is kifordíthatná lábunk alól, e földet, melyen 
állunk, őseink vérével áztatott hazaföldünket. (He
lyeslés.) íme, miért szavazok én minden föntartás 
nélkül e remek fölirásra: mert benne nemzeti poli
tikánk újabb kinyomatát látom, oly bivet, oly 
mindent magában foglalót, minők csak azon top
ból, azon lélekből folynak, melyből ez folyt. (Él
jenzés.) E fölirás mindent követel, mit nemzeti po
litikánknak követemi kell, s mindent megad, vagy 
kilátásba helyez, mi királyunk iránti bizalmunk 
mellett épen igazságunk nemes önérzetéről s nem
zeti erőnk biztos bátorságáról tesz bizonyságot 

akkor is, midőn engedni látszik. Csak a fölirási 
javaslat 47 és 54-dik pontjaira utalok. 

S most. miután szavazatomat röviden és határo
zottan nyilvánítottam, csupán azért veszem még né
hány perczig igénybe a tisztelt ház figyelmét, mert 
tegnapelőtt néhány szó mondatott a tanácskozás 
folytán, melyeket, fájlalva bár, hallgatással nem 
mellőzhetek. A sopron-kismartoni kerület érdemes 
képviselője. Széchenyi Béla gróf nyilatkozatára 
czélzok. Ámbár megvallom, azok után, miket erre 
Tissza Kálmán barátom oly gyönyörűen előa
dott és megczáfolt, nekem e téren csak igen sze
gény tarlózat marad fenn. (Halljuk!) 

A tisztelt ifjú gróf anyagi elszegényedésün
ket és szellemi hátramaradásunkat egyenlő sorba 
állította. Nem tagadom , hogy anyagilag nagyon 
elszegényedtünk. Mi miatt, nem feszegetem. S nem 
tagadom, hogy óhajtanám, vajha még gazda
gabbak s előre haladottabbak lennénk , mint va
gyunk ; mindazáltal szellemi szegénységünk talán 
még sem oly kétségbeejtő mérvű, mint a tisztelt gróf 
európai műveltsége magas lépcsőjéről alátekintve, 
látni véli. Nem hivatkozom irodalmunkra, e fény
bogárra hosszú bánatunk sötét éjjelében, annyi vesz
teségeink temető árkában, e perczig is ki nem 
aludt öröklámpára a mély sírboltban, melybe bal 
sorsunk levezetett, e Vesztatüzre nemzetiségünk 
szentegyházában. Nem hivatkozom arra, bár a 
nemzet, mely a sanyarú tizenhét év alatt látá meg
jelenni Szalay László történelmét, a Hunyadiak 
korát és a XIX. század uralkodó eszméit, e nemzet, 
melynek Jósika , Jókai, Kemény arany tollal Ír
tak szegénységében, s mely Arany és Tompalant
ját akkor hallá legfelségesebben zengeni, mikor a 
vigaszra legnagyobb szüksége volt, ez a nemzet 
mely őket megérteni tudá, talán még sem adta lel
ki szegénysége oly kiáltó jeleit. (Nagy helyeslés.) 
De hivatkozom a nemzet egy tettére, melylyel 
megmutatta, hogy szegény is lehet gazdag. Akkor, 
midőn mezeinken az absolutismus terhes szekere, 
bontott ostorral, száguldva robogott végig, s az 
elemi csapások és a szüktermő esztendők is fullaj
táraivá szegődtek, e nemzet egy milliomot tudott 
áldozni, hogy fényes palotát építsen azon intézet
nek, . mely tisztán szellemi érdekeinket, a tudomá
nyéit képviseli, s mely alapítójául, épen a fiatal 
gróf néhai atyját, a nagy Széchenyit tiszteli. (Zajos 
tetszés, hosszít, taps a karzaton is.) 

E l n ö k (csenget) : A karzaton tapsot hallot
tam. A ház szabályai szerint a karzatoknak sem 
tetszést, sem roszalást nyilvánítaniuk nem sza
bad. Figyelmeztetem, hogy magokat e szabály
hoz tartsák. 

Szász K á r o l y : Kinek neve legyen áldás 
közöttünk! (Helyeslés.) Vajon szellemi hátramara
dás jele-e ez? — Sőt erre is miért hivatkozom, 
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midőn egy mindennél meggyőzőbb tény még sok
kal közelebb, mert épen szemünk előtt áll ? A 
nemzet, mely erkölcsi erejét alkotmányához való 
törhetlen ragaszkodásával, a szabadság és jog leg-
magasb eszméinek színvonalára emelkedett voltát 
semmi bal sors által meg nem rendithető kitartásá
val és el nem oltható lelkesedésével bizonyította 
s bizonyítja folyvást, épen nem mutat szellemi sü-
lyedést, s nem érdemli, hogy saját fiai kicsinylő
leg nyilatkozzanak szellemi erejéről. (Nagy tet
szés.) Végre is, az ily nemzet olyan oroszlán, mely 
a leghíresebb oroszlánvadászok nyilait is lerázza 
sörényéről. (Zajos éljenzés. Derültség.) 

I)e hisz a grófnak épen a merev jogfolytonos
ság nem tetszik, s idejét látja, hogy épen most, 
midőn az szerinte mindkét oldalról elismertetett, 
kibontakozzunk annak bilincseiből. Tudja Isten, a 
jogfolytonossággal olyformán vagyunk, mint a 
vassal, melyet sokfélekép használnak. Spartában 
pénzt vertek belőle; egy uj gyógyrendszerben. 
milliárdnyi részben diluálva, gyógyszerül szolgál; 
közönségesen, Vörösmarty szerint: „Kard, eke. 
lánez készül a vasnak gazdag eréből." T. bará
tomnak a jogfolytonosság lehet a bilincs, melyet 
ő nyügözőnek érez. De nekem ugy tetszik, hogy 
e házban többen vagyunk, kiknek a jogfolytonos
ság : kard, egyetlen fegyverünk, melylyel állásun
kat védjük ; eke, egyetlen eszközünk, melylyel lel
künk táplálékát keressük. (Helyeslés.) 0 magas 
szempontokra emelkedvén, ugy véli, hogy a jog
folytonosság tisztán magyar kérdés, melyet az 
előrehaladt világ nem ért, nem ismer. Én azt hi
szem, Poroszországban is vannak, a kik ismerik; 
s meg vagyok győződve, hogy Angliában, melyet 
t. barátom kétségkívül sokkal jobban ismer, mint 
én, szintén nem egészen ismeretlen fogalom az — 
ha csak a levegőt, melyben élünk, exoticus vala
minek nem állítjuk csak azért, mert tökéletesen 
hozzá vagyunk szokva láthatlan s tapinthatlan kör
nyezetéhez és minden oldalról körülvevő nyomá
sához, de vegyék el csak egy perezre ajkainktól, 
megérezzük, hiányában, tagadhatatlan létezését. 
(Helyeslés.) 

S ha most, e polémiái kitérést is fölhaszná
lom arra, hogy az előttünk fekvő felirási javasla
tot, mely a jogfolytonosság szükségességét oly re
mekül fejezi ki, még egyszer egész lelkemből pár
toljam, elmondtam mindazt, mit részemről egyút
tal elmondani szükségesnek tartottam. (Helyeslés.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Széchenyi Béla gr. 
személyét megtámadva érezvén, a ház szabályai ér
telmében szót kér. (Zaj. Halljuk !) 

S z é c h e n y i B é l a gr . : Tisztelt ház! Csak 
egy-két szót akarok mondani. Jól tudom, nem áll 
jogomban, hogy pontonkint felelhessek arra , mit 
barátom Tisza Kálmán ellenem felhozott és az előt

tem szóló mondani méltóztatott. Midőn én tegnap
előtt hazámnak és nemzetemnek szellemi hátrama
radásáról szóltam, én ezt egész máskép értettem, 
ugy értettem , hogy miután mi 17 év alatt min
den térről le lettünk szorítva, megyei életünk nem 
volt, természetes, hogy szellemileg sem gyarapod
hattunk annyira , mint ha törvényes állapotot él
tünk volna. Tisza Kálmán barátomnak pedig azt 
felelem, hogy a mi az egyes képviselő független
ségét illeti, jól tudom és fel is teszem, hogy min
den képviselő e teremben független ember; de én 
a függetlenséget ugy értettem, hogy tökéletesen 
független ember az, ki mindig, mindenkor és min
den körülmények között, akár tetszik, akár nem, 
kimondja saját nézetét; (Zaj. Felkiáltás: Mindnyá
junk!) nem enged semmi pressiónak, jöjjön az fö
lülről vagy alulról. Ez az, a mit mondani akartam, 
és a mi. hiszem, elég a magam védelmére. (Helyes
lés a jobb oldalon.) 

Wlád A l a j o s : A válaszfeliratok mindenkor 
nagy horderó'vel és kitűnő jelentőséggel birtak. 
mert feladatuk és hivatásuk volt constatálni az or
szág aggodalmait és tolmácsolni az igazi közvéle
ményt. Az 1848-ik év előtti időkben hu kifejezései 
voltak azok a szent korona tagjainak , 1848 
óta azonban megszűnvén az utasitások melletti kép-
viseltetés, a válaszfeliratok fontosságukban csak 
nyertek. mert épen abban áll feladatuk, hogy az 
országnak valóságos és megvesztegethetlen közvé-

I leményét constatálják, erre pedig a módot a par
lamentben a válaszfelirati viták szolgáltatják. Az
ért igen bölcsen állitá hazánk bölcse, hogy épen 
a válaszfelirati viták vannak hivatva arra, hogy 
miután utasításokkal ellátva nem vagyunk, küldő
ink magokat tájékozhassák az iránt, mikép tartjuk 
meg azon programmokat, melyeket nekik megvá
lasztatásunk alkalmával elmondottunk. Ezen in
doknál fogva, t. ház! habár látom, hogy a t. ház 
figyelme ki van merítve, és habár érzem, hogy 
azon kiünő szellemi erők után, melyek előttem fel
léptek, nem versenyezhetek a szónoklat dicsőségé
ben ; de mégis kötelességemnek tartom nézeteimet 
és azon kiindulási pontot előadni, mely engemet a 
jelen válaszfeliratnak pártolásánál, vagy nem pár
tolásánál vezet. (Halljuk!) Nyíltan és őszintén te
szem azt, mert természetemben rejlik a nyíltság 
és őszinteség, s véleményemet kimondani mindig 
szabadon és nyíltan szoktam; és biztosítom önö
ket, hogy ép oly független vagyok, mint bárki 
más e képviselőházban. 

Én, t. ház! mivel német nem vagyok, nem 
vagyok és nem lehetek centralista, azaz : én az 
osztrák birodalomnak centralisatio utján igazgatá
sát nem csak nem pártolom, hanem határozottan 
kárhoztatom, mert az maga magát kárhoztatta el 
azon 17 év alatt, mely idő alatt nem csak ezen or-
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szagra, hanem az egész birodalomra nyomort árasz
tott. De mivel nem tartozom a magyar fajhoz, nem 
pártolom a dualismust sem azon értelemben, amint 
az nem csak magyar részről felállíttatott, hanem 
felállittathatik némely lajtántúli publicista részéről, 
mely is annyit jelent, hogy a birodalom egyenlő 
két részre osztassék s parlamenti kormánynyal 
kormányoztassák. Én, t. ház! foederalista vagyok, 
foederalista azon értelemben, hogy kívánom, hogy 
e birodalomnak valamennyi népei, a kik történelmi 
múlttal birnak, alkalmazva és ügyesen felhasz
nálva a nemzetiségek érdekeit, egy foederalista ál
lammá alakuljanak, mert ezen foederalismusnak 
alapja maga az osztrák birodalom jelenlegi hely
zete által ki van mutatva, és mert lelkemből meg 
vagyok győződve, hogy Ausztria nagyszerű jö
vendője csak a népek, illetőleg országok ily foe-
deratiója alapján eszközölhető. Micsoda alapon al
kalmazható ezen foederalismus, ez az, amikevésb-
bé van megvitatva, mind a lapokban, mind a par
lamenti téren. Szükségtelennek vélem bővebben 
fejtegetni a foederalismus értelmét s horderejét, 
csak kijelentem, hogy nézetem szerint a foedera
lismus alapján e birodalmat olykép vélném rende-
zendőnek, hogy az három nagyobb tömbre osz
tassék fel, t. i. Sz. István koronájára, Sz. Veneze-
lére, melyhez Graliczia is tartoznék a többi szláv 
elemekkel, és Sz. Lipótéra, mely a birodalom töb
bi tartományait foglalná magában. Ezen főbb or
szágtömbökben az egyes országok is önállóságu
kat mindenesetre kell, hogy megtartsák, mert bár
mi csekély legyen az, minden nép egyaránt büsz
ke önállóságára és múltjára. 

Ezek azok, tisztelt báz, miket előre is kifejteni 
szükségesnek véltem, mert ezek képezik annak kul
csát, a mit későbben mondani fogok. (Zaj. Hall
juk !) Nekem, t. ház! midőn különös tiszteletemet 
s bámulatomat jelentem ki azon mestermű felett, 
melyet hazánk bölcse előterjesztett, nekem, mon
dom, igen nehezemre esik annak ellenében nézetei
met elmondani; mindamellett szükségesnek tar
tom előterjeszteni különösen azon nézeteimet, me
lyek a közös ügyekre vonatkoznak, és melyekre 
nézve a t. javaslattevő azt mondja a feliratban, 
hogy az országgyűlés elismervén azoknak csak
ugyan létezését, külön bizottság által törvényja
vaslatot fog kidolgoztatni, és azt annak idejében 
fölterjesztetni. Némely t. szónok urak azt állították, 
hogy idő előtti volna ezen közös ügyekről már is 
szólani, mert azok későbben fognak tárgyaltatni, 
és akkor lesz majd helyén ez ügyben nyilatkozni. 
En ezen felfogásban nem osztozom, és azt hiszem, 
hogy mivel a válaszfeliratban a közös ügyekről 
szó van, a minthogy azokat, miután a trónbeszéd
ben különösen kiemeltettek, kellett is érinteni, ide
jén és helyén látom, hogy a t. ház és egyes tagjai 
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e részben szintén tolmácsolják nézeteiket. És e te
kintetben követem Bartal György képviselő tár
sam nézeteit, ki habár maga is megjegyezte, hogy 
a kérdés még nincs helyén, mégis kifejtette néze
teit. Mondom, t. ház, hogy én az ő ebbeli előadá
sát, és különösen a közös ügyek praecisirozását és 
tárgyalását illetőleg, tökéletesen helyeslem: he
lyeslem pedig azért, mert én a birodalom fenn
állását és egységét őszintén óhajtom; helyeslem 
továbbá azért is, mert én a kiegyenlítésben a le
hető legtávolabbi határokig menni kész levén, azt 
teljes lelkemből elő kívánom mozdítani. Én ugyan
is, uraim, meggyőződtem kerületemben, és másutt, 
a hol jártam, hogy a nép csakugyan napról napra 
mindinkább elszegényedik, és ugyanezen egysze
rű nép egyszerű eszével több alkalommal fölkért, 
hogy a kiegyenlítést minden áron eszközöljük. 
(Fölkiáltások több oldalról: Minden áron f! — Zaj. 
Ellenmondás. Az elnök csönget.) Midőn azt mondom, 
hogy minden áron, nem azt értem alatta, hogy 
magának az alkotmányosságnak árán is, mert al
kotmányos polgár vagyok, s azt hiszem, három 
országgyűlés alatt elegendő jelét adtam annak, 
hogy az alkotmányosságot őszintén óhajtom; ha
nem értem azt, hogy a lehető alapot ragadjuk meg, 
mely nyújtva van arra, hogy a kiegyenlítés esz
közöltessék. Ezen alap pedig egyenesen a trónbe
szédben foglaltatik. És miután mi — a mit jól ké
rek megjegyeztetni — birtokában nem vagyunk 
a törvénynek, egyezkednünk kell, hogy birtokába 
juthassunk. 

Másik észrevételem Erdélynek Magyaror
szággal unióját, valamint Magyarországnak Horvát
országhoz való jövendő i s z o n y á t illeti. Erre nézve 
a javaslat a legszebben csengő, és akarom hinni, a 
testvériesség érzelméből folyó szavakat hangoztat
ja, s biztosítja a társországokat, hogy az ott lakó 
nemzetek méltányos és igazságos kivánatai, a meny
nyiben az ország alapelveivel nem ellenkeznek, 
teljesíttetni fognak. Én, t. ház! egyike vagyok azon 
véghetetlen kevés intelligens románoknak, (Derült
ség. Zaj. Az elnök csenget.) a kik Erdélynek, Ma
gyarországgal uniója mellett mindenkor voltak és 
lesznek; (Helyeslés) de jól megjegyezzük, uraim! 
nem voltam Erdélynek Magyarországba bekeble-
zése, unificatiőja mellett, hanem Erdélynek Ma
gyarországgal uniója mellett. Én sem Magyaror
szágra nézve nem tartom kívánatosnak , hogy Er
dély Magyarországba egyszerűen beolvasztassák, 
sem Erdély igényeivel ezt egybehangzónak nem 
tartom, sőt a mennyire a nép hangulatát tanulmá
nyoztam , inkább károsnak, mint hasznosnak tar
tom. Nézetem az, hogy miután Horvátországnak, 
mely magát 1848-ig a magyar országgyűlésen 
mindig képviseltette, 1861-ben szabad fehér lap 
tartatott fenn, ez Erdélyre nézve sem lehet másként. 
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mely hosszas évek óta saját, úgynevezett nemzeti 
fejedelmek alatt élt s Magyarországtól 300 évig el 
volt szakasztva. Jogosan esak annyit .vélek köve-
telhetőnek , hogy Erdély a jus publicumot illető
leg azon viszonyba álkttassék- Magyarországhoz, 
minőben volt a mohácsi vész előtt. Valamint Hor
vátországot illetőleg azt kivánom, hogy azon vi
szonyba lépjen Magyarországgal, melyben 48 
előtt volt. I ly alapokon azon népek kedélyei nem 
csak hogy le fognak csillapulni, hanem bennök a 
bizalom keltetvén, kölcsönös segédkezet fognak 
nyújtani arra, hogy az eddigi állapotból valahára 
kibontakozzunk. 

Még egy pont van, t. ház, a mire észrevételt 
kívánok tenni. (Halljuk!) Ez a pont a felirati ja
vaslatnak azon helye, mely a független magyar 
minisztérium és a megyei és városi municipiumok 
visszaállítását hangsúlyozza. A mi a magyar minisz
tériumot illeti, azt hiszem, ezen követeléstől a törvé
nyek revisiója előtt talán el is állhatnánk, (Zaj, ellen
mondás) még pedig azért, mert ha kineveztetik a 
magyar minisztérium, a kinevezett miniszterek 
egyik részének semmi dolga nem lesz — és miért 
nem lesz dolga ? Azért, mert hatáskörük praecisi-
rozva nincs. Először tehát a közös ügyeket kell 
rendezni s a miniszterek hatáskörét megállapítani. 
(Zaj, ellenmondás. Egy hang; Praecisirozva van az 
1848-iki törvényekben!) A törvényben, melyre 
utasítani méltóztatnak, benne van a külügyminisz
ter, hadügyminiszter is, de köre nincs praecisirozva. 

Én tehát azt mondom mindenekelőtt, hogy 
elégséges volna, ha a restitutio kérésénél a megyékre 
szorítkoznánk. Én ezt elégségesnek tartom, még 
pedig azért, mert igen problematicus dolog az, leg
alább előttem, hogy azon lángoló szeretetnél 
fogva, mely a municipiumok iránt e hazában 
nyilatkozik, miképen volnának kielégíthetők azok, 
kik a municipiumokat bálványozzák, ha ezek egy 
későbbi rendezés folytán árnyékká sülyednének 
alá; mert csakugyan igen sokan vannak, a kik in
kább óhajtanák a szabad municipiumot, mint a fe
lelős minisztériumot, annyival inkább, mert a fele
lősséget más utón is , a jelen kormánygépezetnek 
más alapra állítása által , illetőleg- a kormány élén 
álló férfiaknak felelősségre fektetésével is el lehetne 
érni. Én tehát azt hiszem, hogy a megyéket a re-
visió előtt csakugyan helyre lehet állítani, és őszin
tén megvallom, hogy midőn a múlt évben a jelen
legi kormány a múlt kormány alatt kinevezett me
gyei kormányzóknak legnagyobb része helyébe 
ujakat nevezett ki, mondom, akkor azt hittem, hogy 
a megyéket csakugyan restituálni akarja. Habár 
láttam és tapasztaltam, hogy 1861-ben a megyék 
kiragadván a kormány gyeplőjét az akkori kor
mányférfiak kezéből, talán tovább és tálmentek 
azon határon, melyet az eszélyesség javasolt, minek 

következménye a későbbi provisorium lett (mert 
az indulatokat alkotmányos útra máskép visszavinni 
lehetetlen volt), mondom, mindezeket tekintetbe 
véve, azt hittem , hogy a jelenlegi kormány a me
gyéket restituálni fogja, annyival is inkább, mert 
a jelenlegi kormányférfiak, kik a megyei életben 
nyerték parlamenti nagyságukat , ismerik és mél
tányolják ennek jelentőségét, és mert ez lehetne 
azon egyszerű ut és mód, melylyel az országban 
nagyobb megelégedést lehetne eszközölni, és akkor 
az országgyűlés is kedvezőbb auspiciumok alatt 
kezdődött volna meg. Hogy azonban ezt miért nem 
tette a kormány, annak okait csak maga tudja; a 
mennyiben azonban én ezen okokat, különösen a 
lapok utján, tudom, nem tartom azokat oly döntők
nek, hogy a megyék viszaállitását csakugyan meg
gátolhatták volna. 

Kettő az, a mi véleményem szerint, illetőleg 
a hírlapokból merített vélemények szerint, a kor
mányférfiakat vezette, hogy ne restituálják a me
gyéket. Első ugyanis azon, mindenesetre atyai ér
zésre mutató gondoskodása, hogy mi történjék 
már most a provisorius hivatalnokokkal; (Zaj) má
sodszor azon félelem, hogy a megyék ismét a szen
vedélyek által engedik magokat elragadtatni. (Zaj. 
Ellenmondás.) Az első ok becsületére szolgál a kor
mánynak, de nem elegendő ok arra, hogy a megyék 
visszaállítása elhalasztassék. Mert az alkotmányos 
jogból kiinduló kormánynak hatalma van arra, 
hogy azokat, kik orgánumai közül tevékenységük, 
becsületességük és szorgalmok által megérdemlik, 
e megyék visszaállítása alkalmával alkalmazza. 
A mi a másik okot illeti, azon félelmet t. i., hogy a 
megyék ismét elragadhatnák a gyeplőt, e részben 
nem osztozom az igen tisztelt férfiak félelmében, 
mert elég erélyeseknek tartom őket arra , hogy az 
emelkedő áradásnak ellenszegülve, azt rendes med
rébe visszavezessék. 

Én, t. ház, a válaszfelirat ebbeli pontját olyké-
pen módosítanám, hogy a minisztériumnak revisio 
előtti visszaállítása ne kéressék, hanem a niegyék 
visszaállítása szorgalmaztassák. Ennek elérhetését 
reménylem ezen kormánytól, a mint hogy Bartal 
György képviselő ur beszédében maga is nyilvá-
nitá egy helyütt: „Ki az közülünk , kinek lelkiis
meretét bántatlanul hagyhatná az önkényt fölme
rülendő vagy az éhhalállal küzdők arczairól maj
dan leolvasható szemrehányás, hogy önálló belkor-
mányzatának visszanyerésére kínálkozó jelen alkal
mat felhasználni, helyesebben mondva felhasználá
sát komolvan megkísérlem, sérelmeink érzetében 
elmulasztottuk?" En ebből azt következtetem, 
hogy a mennyiben Bartal György képviselő ur — 
noha ő beszéde elején deprecálja — a kormány 
orgánuma és e szerint az ott uralkodó eszmékkel 
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ismerős, azt következtetem, mondom, hogy a kor
mány sem ellenzi kivánalmaink elérhetését. 

íme, ezek nézeteim a feliratra vonatkozólag. 
A részletes tárgyaláshoz hozzászólásra annak ide
jében szabadságot kérek magamnak. (Zaj. Szavaz
zunk !) 

Dobránszky A d o l f : Tisztelt ház ! Köteles
ségemet teljesítem küldőim iránt, midőn én is a fel
irati javaslat nagy nyomatékú ügyében fölszólalok; 
mert vannak aggályaim, vannak észrevételeim; ha 
pedig ezek tekintetében nézeteim talán eltérnek 
mások nézeteitől, türelmet kérek, illetőleg türelme-
tességet; mert hiszen a felirat nagyhírű szerzője 
maga is azt kívánja, arra hitt föl bennünket, hogy 
aggályainkat, nézeteinket mondjuk el, ugy a mint 
azok szivünkben vannak. (Halljuk!) 

Első észrevételem a felirati javaslat azon ré
szére vonatkozik, mely az 1860-ik évi októberi 
diplomára és 1861-ki február 26-kai pátensre hi
vatkozván, elmondja, miért nem lehetett 1861-ben 
és miért nem lehet azt jelenleg elfogadni, és azzal 
végzi, hogy tárgyalni fogja azt most, utólag, a 
tisztelt ház és az iránti fölterjesztését rövid idő 
múlva meg fogja tenni. Én ugy hiszem, t. ház, 
hogy ha mi, a mint a felirati javaslat tervezi, elis
merjük, valamint hiszem, hogy el kell ismernünk, 
hogy oly viszonyokat, oly ügyeket, melyek ben
nünket közösen érdekelnek a birodalom többi 
részeivel, s melyek azért — miután az alkotmá
nyosság ki van terjesztve azon részekre is — mon
dom, csak is közösen tárgyalhatók, ha azokat el
ismerjük, akkor körvonalozni kellene azon közös 
ügyeket ; vagy ha erre jelenleg készek még nem 
vagyunk, akkor azt hiszem, minden erre vonatkozó 
vitatkozástól el kellene állani, vagy semmi véle
ményt sem kellene mondanunk; hanem igenis 
azon fölhívás folytán, mely a trónbeszédben hoz
zánk intéztetik, egyszerűen azt mondani, a mit a 
felirati javaslat amúgy is tervez, hogy t. i. ezek 
iránt fölterjesztést teszünk. Nem fogják talán egé
szen alaptalannak találni ezen észrevételt, ha azt 
teszem hozzá, hogy ha nem szólunk semmit, akkor 
nem ébresztjük fel idő eló'tt a lajtántuli országok 
könnyen megfogható aggályait, melyek ha a fel
irati javaslatot ugy fogadnók el, a mint tervezve 
van, leginkább az által fokoztatnának, ha'az, mire 
ők mint alkotmányuk egyedüli alapjára tekinte
nek, már jelenleg visszautasittatik a nélkül, hogy 
egyszersmind helyébe más javaslat tétetnék. 

A közös ügyek iránti fölterjesztés mellett 
pedig óhajtanék kilátásba helyeztetni egy másik 
fölterjesztést, illetőleg törvényjavaslatot, vagy ha 
ugy tetszik, legalább azt kívánnám, hogy kérnők 
meg 0 Felségét, hogy terjesztessen a t. ház elé oly 
törvényjavaslatot , mely az 1848-ki törvények 
revisiójából kiindulva, egyszersmind ugyanezen 

töi-vények követelményeihez képest a megyei vagy
is munieipális rendszer megállapítására és az 
ettől elválaszthatatlan nemzetiségi kérdés megoldá
sára vonatkoznék. Ezen törvényjavaslatban lehetne 
azután közös akarattal — a nélkül, hogy akár a társ
országok,akár az ország különböző nemzetiségeinek 
jogaikat félteni lehetne — mondom, közös akarattal 
meg lehetne határozni azon kormányrendszert, 
mely az ország érdekében kívánatos, ha ugy tet
szenék, a felelős miniszteri rendszert is. 

Én ugyan megvallom, — előre is engedelmet 
kérek, hogy ezt meg kell vallanom — hogy a fe
lelős miniszteri rendszernek barátja nem vagyok. 
(Derültség Zaj. Az elnök csenget. Halljiik!) Nem 
vagyok barátja a felelős miniszteri rendszernek 
azért, mert meggyőződésem, hogy mindennemű 
kormányformával elérhető az, mi egy minisztérium
mal. Csak egyben különbözik a miniszteri rend
szer, jelenlegi kifejlődéséhez képest, más kormány
rendszerektől ; ez pedig szerintem az, hogy az 
úgynevezett felelős minisztérium mindig a parla
ment majoritásának kifolyása, ezen parlamenti 
majoritás pedig lehet mesterkélt is. Épen ezt tar
tom a birodalomra nézve veszélyesnek. (Zaj.) 
Vannak, igenis, mesterkélt majoritások. Megmu
tatta ezt a tapasztalás Francziaországban, hol a 
parlamenti majoritás a minisztériummal és királylyal 
együtt voltak kénytelenek visszalmzódni az 1848-
iki forradalom elől. De ha nem is mesterkéltek, ha
nem természetszerüek a majoritások, mint teszem 
Angolországban , még akkor is az következik e 
rendszerből, hogy a törvényhozó testület kezébe 
kerül az executiva is, minek további következése 
csak az, hogy a parlamenti majoritásra mindenkor 
számoló, tehát a felelős minisztérium legkevésbbé 
sem áll a valódi felelősség súlya alatt. A felelős 
minisztérium ugyanis a majoritás sokszor tapasz
talható zsarnok ezéljainak kivitelére szolgál és 
annyira elnyomja minden törvény daczára a mi
noritásban levőket, hogy ezeknek — mint Irland-
ban látjuk — nem marad egyéb hátra, mint vagy 
nemzetiségöket, vallásukat odahagyva, ottmaradni 
és más nemzetiségbe, más vallásba olvadni, vagy 
Amerikába kivándorolni. (Nagy zaj. Derültség.) 
Lehet ezen nevetni, de tagadni épen nem lehet. En 
azt hiszem, hogy több irlandi ember lakik ma már 
Amerikában, mint Irlandban. Ha pedig a legújabb 
eseményeket tekintetbe veszszük, meg fogunk győ
ződni, hogy az ottani minisztérium, mert a majo
ritás kifolyása, minden törvény daczára azt teszi 
az irlandiakkal, miről előre meg van győződve, 
hogy a parlament majoritása helyeselni fogja; mert 
hiszen minden a majoritás kedvéért történik. 
(Zaj.) ^ 

Már pedig, kérem, tanácsos-e nálunk, ez or-
hol annyi val lási , annyi nemzetiségi 
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különérdekek léteznek és hol mindennap a nép ez
rei járulnak, mint tudom, a fejedelemhez, hogy 
történelmi hatalmától kérjék ki ügyeik orvoslását: 
tanácsos-e, mondom, nálunk a parlamenti majori
tás kezébe, habár csak közvetve is, az executivát 
vagyis a végrehajtó hatalmat átadni ? — Ennek 
megbirálását kinek-kinek, kivált azok belátására 
bizom, kik az ország minden részeinek mozgalmait 
és törekvéseit éber szemmel kisérvén, bizonyosan 
meggyőződtek arról, hogy a nép nagy része, a 
királyi hatalomnak miniszterek általi, bármely kor
látozását épen nem kívánja; (Zaj . Ellenmondás) 
meggyőződtek arról, hogy a nép s ki válólag az értel
miség nagy része épen a nálunk 1848 előtt nem is 
ismert, felelős miniszteri rendszer által látja veszé
lyeztetve az ország municipális rendszerét, melyet 
pedig, mint alkotmányunk századokon át kipró
bált védbástyáját, feláldozni épen nem hajlandó. 
Ezen utóbbiak közé tartozom magam is, megfér-
hetlennek tartván a legszorosabb centralisatiót ma
gában foglaló miniszteri rendszert a decentralisa-
tio elvén vagyis a centralisátio teljes ellentétén ala
puló municipális rendszerrel. 

Ha azonban ez nem igy volna — csalhatat
lannak sem magamat, sem azokat nem tartom, kik 
velem együtt igy vélekednek — ha összefórhető-
nek találtatnék a miniszteri rendszer a municipá
lis rendszerrel, és pedig életre való, életre képes mu
nicipális rendszerrel; ha összeférhetőnek találtat
nék a társországok és az ez országban lakó nemze
tiségek és vallásfelekezetek érdekeivel; ha össze
férhetőnek találtatnék a birodalom nagyhatalmi 
állásával (Zaj) és a királynak a felirati javaslat sze
rint is alkotmányunk zárpontját képező hatalma-* 
val : akkor, ugy hiszem, nem találkoznék senki az 
országban, ki a miniszteri rendszer ellen csak szót 
is emelni merészelne. De épen azért. t. ház, hogy 
ezen összeférhetőség kimuttatathassék, azért vélem 
szükségesnek e tárgyban tüzetes törvényjavas
lat kidolgozását, történjék az akár itt, akár ha a 
dietális tractatusokat mellőzni kívánjuk, a kormány 
által: mert csak akkor, ha ezen törvényjavaslat 
előttünk lesz, ha azt az ország népei is olvashatni 
fogják, akkor lesz mindenki meggyőződve arról, 
hogy az összeférhetőség megvan, és akkor köz
akarattal , teljes megnyugvással kifejthetjük s kel
lőleg okadatolhatjuk az ország e részbeli kí
vánalmát, s akkor lesz elérhető az: hogy egy
részt legszentebb érdekeink iránt meg legyünk 
nyugtatva akár a koronázási okmány, akár ante-
coronationalis jtörvényczikkek által, melyek ná
lunk mindig szokásosak voltak, jelesen akkor, ha a 
lakosság csak egy részének is bajai orvoslásáról 
volt szó, mint pl. 1608-ban is ; másrészt pedig 
senki se ijeszthesse népünket, akár az országban, 
akár a társországokban, a nemzetőrségi szolgálat 

visszaállításával vagy a vallás és nemzetiség el
nyomásával ; végre pedig a Lajtán tul se sikerül
hessen bárkinek bizalmatlanságot gerjeszteni irán
tunk. 

A felirati javaslat ugyan a jogfolytonosság 
elvénél fogva kívánja, hogy az 1848-iki törvények 
revisioja, a megyei,vagyis municipális szerkezetkor-
szerü s életrevaló szervezése, s az ettől elválaszt-
hatlan nemzetiségi kérdés megoldása akkorra ha-
lasztassék, midőn majd a miniszterek kinevezve, az 
18 4 8 -ki törvények átalában életbe leendnek léptetve, 
sőt a koronázás is végbemenend. Én ezt, megvallom, 
egyrészt sikeresithetlennek, másrészt az országra 
nézve, már a fentebbieknél fogva is, veszélyesnek, 
a nemzetiségekre nézve kevésbbé méltányosnak, 
és egyátalában szükségtelennek tartom a jogfoly
tonosság elvénél fogva is, ugy levén meggyőződve, 
hogy ott minden körülmények között megvan a 
teljes jogfolytonosság, hol az országgyűlés a cen-
sus megrnásítása nélkül maga rendje szerint össze
hivatott, és megalakult, hogy a királylyal egj^etem-
ben törvényt hozzon. Nem tagadom ugyan, hogy 
lehet a jogfolytonosságot ugy is értelmezni, hogy 
az a restitutio in íntegrummal, vagyis az 1848-ik 
évi állapotok teljes visszavarázsolásával egyértel
mű legyen; azonban, ha ezt a t. ház igy kívánná 
értelmezni, akkor az ország némely részeivel s a 
társországokkal épen nem találkoznék, sőt tulaj
donkép saját határozataival is ellentétbe jönne. 
Mert hiszen a t. ház már 186l-ben nem csak fel 
nem szólalt az úgynevezett országbírói értekezlet 
eredménye ellen, sőt azt opportunitási szempontból 
el is fogadta, pedig ezen törvények sokban eltérnek 
az 1848-diki s régibb törvényektől. (Fölkiáltások: 
Azok nem- törvények!) Ezen, anyagi törvényeinkre 
vonatkozó határozatokat el kellett fogadni azért, 
mert az opportunitás ugy kívánta, és nem lehetett 
azt, mi megtörtént, meg nem történtté változtatni. 
Említette azonkívül már egyik előttem szóló kép
viselő ur, hogy hiszen a minisztérium hatáskörét 
sem lehetne, már az 1861-ik évi felirathoz képest 
sem, kiterjeszteni annyira, mint a 48-iki évi törvé
nyek tervezték, jelesül nem Horvátországra, de ta
lán más tárgyakra sem, és igy tulajdonképen, ha 
az, mit kérünk, megadatnék, csak egy ujabb, és 
pedig szerintem igen mozgékony alapokon nyugvó 
provisoriummal boldogithatnók az országot épen 
akkor, midőn ez türelmetlenül várja a valahára be
következendő végmegállapodás áldását. 

Van, t. képviselőház, még egy észrevételem 
a felirati javaslat azon pontjára nézve, mely, mi
dőn Horvátországnak és Erdélynek országgyűlé
sünkre lettmeghivásáról szól, azt kérelmezi, hogy O 
Felsége méltóztassék meghívni országgyűlésünkre 
még Fiumét, és az 1848. évi V. t. czikkben elő
sorolt más testületeket, tehát, ha jól sejtem, Tót-
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ország megyéit, városait, továbbá az összes határ
őrvidéket is. Én, t. ház, ha nem kívánok is szólani 
a tárgyhoz, mégis azt hiszem, hogy e kérelem a 
mostani körülmények között, midőn a hármas egy 
királyság országgyűlése egyátalában nem tagadja 
a magyar koronához tartozandóságát, sőt tovább 
menve, velünk együtt közös küldöttségben kívánja 
meghatározni közjogi állását. nem korszerű, és 
sok keserűségét fog előidézni, melyet különben 
mellőznünk lehetne, ha ezen ügyek egyelőre a Ma
gyarország és hármas egy királyságnak, mint hi
szem, nem sokára összeülendő közös küldöttségé
ben tárgyaltatnának, vagy legalább egy tárgyalás 
eredményétől tételeznők fel az ez ügybeli érdem
leges lépéseket, s a helyett inkább ott védnök a 
magyar korona épségét, hol az valóban veszélyez
tetve látszik : értem Halies-, Lodomérországot és 
Bukovinát. Ez nem is történnék először: tették ezt 
előbbi országgyűléseink is, tette azt mindjárt Gali-
cziának Ausztriába bekebleztetése után az 1790-dik 
évi országgyűlés, világosan kiemelvén, hogy ezen 
országok csak is a magyar korona jogán jutottak 
a felséges ház uralma alá. Tulaj donkép ezt nem is 
tagadta eddig senki, pedig e jog elhallgatása bizo
nyos bekövetkezhető körülmények között kárunkra 
válhatnék. Nem is görditenénk az által nehézsége
ket a kiegyenlítés elé, ha egyelőre megelégednénk, 
teszem azt, oly kifejezésével a törvénynek, mint az 
Erdélyországra nézve törvénykönyvünkben e sza
vakkal beigtatva találtatik: „Transylvaniam autem 
sua Majestas, qua Rex Hungáriáé teneat; vagy ha 
az 179°/1-diki országgyűlés nyomait követve, csak 
azt kívánnék, hogy készíttessék elő ezen országok
ban mindaz, mi a magyar koronával egyesítés 
eszközlésére szükséges, s hogy jelesül előlegesen 
is választassanak el törvényhozási és kormányzási 
tekintetben a lengyel királysághoz tartozott részek, 
tudniillik Krakkó, Osviécin és Zátor herczegsé-
gek a Magyarország koronájához tagadhatlanúl 
tartozó fennérintett részektől. 

E g y harmadik észrevételem van még, t. ház, 
melynek előadására ujolag egy kis türelmet 
kérek. Észrevételem a felirati javaslat azon sokszor 
előforduló kitételeire vonatkozik, melyekben a 
„magyar nemzet," a „magyar nép" említtetvén, a 
dolog ugy tűnik föl — meglehet, hogy a trónbe
széd szavaiból kiindulva — mintha a trónbeszéd 
egyedül ehhez irányoztatott volna s a válaszfelirat 
is csak egyedül ettől terjesztetnék O Felsége elé. 
(Zaj. Mozgás.) Tisztelt ház! e kitételek a magyar
országi nem-magyar ajkú nemzetiségekre nézve, 
melyek, legalább némelyek közülök, privilegium-
jaikban is mindig nemzeteknek neveztetnek, annál 
sérelmesebbek, minthogy szerintem törvényeinkkel 
is merőben ellenkeznek. Tudva van ugyanis a t. 
ház előtt, hogy már hármas törvénykönyvünk, 

második részének 4-dik szakaszában megemlékez
vén a populus és plebs közötti különbségről, har
madik részének 25 §-ban megemliti az ország 
nyelvek szerint különböző lakosságát, előhozván, 
hogy vannak magyarok és azokkal egybeforrt 
jászkunok (philistaei, cumani), vannak németek 
(germani et saxones), hogy vannak tótok (bohemi 
et* slavi), vannak románok (valachi), oroszok 
(rutheni) és szerbek (rasciani sive serviani et bul-
gari), tehát ép úgy, mint mai napig is az országban 
tömegesen egymás mellett élnek, s mindezen né
peket ugyancsak az emiitett szakasz 2-ik pontja 
nemzeteknek (nationes) ismeri. Tudva van a t. ház 
előtt az is, hogy későbbi számos törvényeink 
is nemzeteknek ismerik e népfajokat. E törvények 
közöl csak néhányat leszek bátor kiemelni : jele
sül az 1608-ik 13-ik antecoronationalis törvény -
czikket, mely azt mondja : „absque respectu nati-
onum;" az 1609-ik évi 44-dik törvényczikket, mely 
szintén azt mondja : „absque ullo religionis vei natio-
nis discrimine;* az 163 8-iki 7 8-dik törvény czikket. 
mely azt mondja : „quam concives receptarum na-
tionum" és „ob nationis vei religionis ódium." De 
van egy törvényczikkünk. jelesül az 1608-iki 10-dik, 
mely még azt is megkülönbözteti, hogy a magya
rokon kivül vannak leigázott és az országhoz csa
tolt nemzetek (nationes subjectae et adnexae), a 
miből tehát világos, hogy Magyarországot , és 
pedig ugyanazon alapon, mint Erdélyt, mindig 
lakta és lakja több s jelesül hat nemzet. Már ha 
ezek így vannak, és ha ezek a törvénynek világos 
rendeletei, melyek meg nem másíthatok : talán 
nem volna korszerű épen most azon többi nemze
teket teljesen ignorálni. Nem akarom javaslatba 
hozni, hogy nem tudom miféle módosítások tétes
senek e téren, csak azt akarom kérni, méltóztassa
nak más kifejezésekkel élni, és e helyett : „magyar 
nemzet," méltóztassanak írni : „ország," „országos 
képviselet," „ország népei" és hasonló kifejezése
ket , melyek, mint mondám, eddigelé is mindig 
használtattak és nem sértenek senkit. 

Más észrevételem nem levén, csak még azon 
meggyőződésemet kívánom kifejezni, hogy ha leg
alább némelyek azokból, miket szerencsés voltam 
elmondani, figyelemre méltattatnak, talán létrejön 
azon béke, azon egyetértés, mely legbiztosabb és, 
mint én hiszem, egyedüli alapja az ország fennál
lásának, az ország épségének. Ha pedig ez sikerül, 
akkor bátran elmondhatjuk, hogy felfogtuk a kor 
igényét és nagy horderejű feladatunkat, és nem 
szalasztottuk el e válságos perczekben kínálkozó al
kalmat ar ra , hogy a közmegelégülés létrejőjön. 
(Helyes !) 

Detr ich Z s i g m o n d : Tisztelt ház! Vélemé
nyemet elmondandó, mindenekelőtt határozottan 
kijelentem, hogy a ház asztalán fekvő feliratot 
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egész terjedelmében pártolom. (Helyes!) Pártolom 
azért, mert részemről a kiegyenlítésnek s ügyeink 
rendezésének határozott barátja vagyok , a ki
egyenlítés alapjához pedig a lehető' legerősebb 
anyagokat akarnám használni. I ly anyagoknak, 
ily rendíthetetlen alapnak találom a jogot, mely 
meggyőződésem szerint erejében és hatalmában 
csak növekszik az által, ha folytonos; következő
leg minden jogintézkedésnek alapjául a jogfolyto
nosságot fogadom el. 

Ezért a jogvesztést és jogfolytonosságot, mint 
ikertestvért, ugy említtetni igen sajnálom, mintha 
mindkettő egyaránt alkalmatlan volna a jogi vi
szonyokat elintézni. Én azt hiszem, ezek termesze-
töknél, irányuknál fogva egymástól a legszélsőb
ben különböznek. A jogvesztés elméletét minden 
körülmény közt határozottan kárhoztatom, s for
radalmi tannak tekintem , mert nem kell feledni, 
hogy a jogvesztés elmélete kiterjed mindazokra, a 
kik jogosultaknak hiszik magokat kormányoztatni 
vagy kormányozni; következőleg a ki a jogvesz
tés elméletét kormányzati elvvé teszi, az minden
esetre a forradalmi elvet fogadja el, mert a jog
vesztettnek van egy elvitázhatatlan joga : az, hogy 
másnak jogát nem tartozik tisztelni , csak idő 
kérdéséül tekinti , mikor törekedjék ismét saját jo
gát elfoglalni. Ez tehát a békés kiegyenlítésnek 
alapját soha sem képezheti, hanem a hazát és a 
trónt egyaránt örökös veszélynek teszi s ki, a társa
dalmi viszonyok felzavarásának folytonos anyagát 
képezi, annál inkább, mert tapasztaljuk, hogy 
nincs könnyebb, mint mesterkélten oly cselekvé
nyeket idézni elő, melyekre ajogvesztés elméletét 
alkalmazni óhajtanok. Ellenben a „euique suum" 
jogelve, a folytonosságra alapítva, felirati javasla
tunkban megadja a nemzetnek, a fejedelemnek és 
a birodalom biztonságának érdekében is mindazt, 
mit meg lehet adni, mit meg kell adni. Tehát azon 
felirati javaslatot igazságosnak , czélravezetőnek, 
kivihetőnek, megnyugtatónak és minden tekintet
ben üdvösnek találom. 

Azt mondják: emelkedjünk az európai poli
tika magaslatára. Megvallom, szeretném kimérve 
látni azon határvonalt , a hol ezen európai ma
gaslat kezdődik vagy végződik. Minden nemzet
nek megvan a maga nézete : engedjék meg. hogy 
a mi szerény jogmagaslatunkra támaszkodva, időt 
és alkalmat nyerjünk, hogy először rendezzük bel
ügyeinket, rendezzük viszonyainkat, béküljünk ki 
a fejedelemmel, a velünk egy uralkodó alatt levő 
nemzetekkel; és emelkedjünk az európai politika 
színvonalának magaslatára, ha, saját jogmagasla-
tunkból, amannak titkait kiismerhettük. (Igaz! 
Szavazzunk!) Azt nem lehet várni egy nemzettől, 
melynek jogai vannak, hogy eltemetkezzék előbb 
a végett, hogy ismét feltámadhasson ; (Helyeslés) 

I de, hogy életének minden körülményei között fel
fogja hivatását, felfogja azon jogviszonyokat, me
lyeket nem ő szerzett, melyeket őseitől örökölt, és 
melyek Europaszerte a trónnak ép ugy, mint a 
nemzetnek, becsületére válnak. (Igaz!) Én azt hi
szem, hogy nekünk előbb a jogfolytonosságból ki
bontakoznunk nem szabad, mert ez lételünk kér
dése ; és előbb látnunk kell azon viszonyokat, me
lyekbe kibontakozunk. Mielőtt ez megtörténnék, 
mielőtt az illetékes törvényhozás azon átbontako-
zási viszonyokat nem rendezheti, addig nekünk 
jogainkhoz szigorúan kell ragaszkodnunk. (Zaji 
Szavazzunk!) 

A t. ház türelme már fogyatkozásban van, 
azért csak néhány megjegyzést teszek még. Egyik 
képviselőtársunk által a jogfolytonosság tárgyá
ban fölhozottak engem még inkább megerősitet-
tek abban, hogy a jogfolytonosságnak életbelép
tetését igényelnünk szükséges, mert azon hypothe-
sisek, melyeket e tekintben felállított, már magok 
mutatják, hogy mindaddig, mig ingadozásban va
gyunk, szigorúan meg kell tartanunk azon jogala
pot, a melyből kiindulhatunk, mert különben min
den ujabb kérdéseknél nehézségek fognak elénk 
kerülni, holott ha azon alkotmányos tényezőt és 
közeget, mely a nemzet és fejedelem bizalmát bi-
randja, a minisztériumot, köztünk fogjuk látni, 
akkor igenis nem kérdésekkel, hanem tényekkel 
fogjuk constatálni annak elkerülhetetlen szükségét. 

E g y t. képviselő monda, hogy a eentralisa-
tiot kárhoztatja, mindamellett nem pártolja a dua-
lismust. En azt hiszem, ő ezzel mindent megmon
dott, mi a felirati javaslat lényegét támogatja, mert 
valamely jogelvhez mindenesetre kell ragaszkodni. 
A centralisatio jogát nem fogadván e l , azon jog
alapot kell elfogadnia, mely ahhoz legközelebb áll, 
mely ezen feliratban említve van : a magyar fele
lős parlamenti kormányt. O magát foederalistának 
vallja; én a dualismusnak vagyok barátja; s va
lamint ő amazt, én emezt tartom czélszerűbbnek 
bonyodalmaink kiegyenlítésére, nemzeti létünk és 
önállóságunk biztosítására. Nem is ellenkezik ez a 
birodalmi kapcsolat érdekével, mert az örökös tar
tományokkal való viszonyaink rendezését mind
nyájan akarjuk, mert hisz ez a népek csoportosu
lásának és szövetségének természetes kívánalma, 
mindnyájan kívánjuk, hogy a lajtántúli népekkel, 
s ha lehetne, az egész világgal is lehető minden 
nemzetközi viszonyba jöhessünk, mint nemzet nem
zettel. Ki van mondva a feliratban, hogy igen szí
ves kézséggel megragadunk minden alkalmat, mely 
a lajtántúli alkotmányos nemzetek viszonyait Ma
gyarország alkotmányos jogainak sérthetetlensége 
mellett rendezze; s jól tudjuk, hogy az önálló al
kotmányos magyar álladalom igen jól megfér* 
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az örökös tartományok alkotmányos álladalma 
mellett. 

A mi egy harmadik képviselőtársunknak Hor
vát- és Erdélyországra tett hivatkozását illeti, azt 
hiszem, t. ház ! hogy szebben, méltányosabban, 
igazságosabban e kérdésre vonatkozó elhatározá
sunkat nem lehet rajzolni, mint az feliratunkban 
találtatik. A méltányosság, a testvéri szeretet, a 
nemzetiségi jogoknak tiszteletben tartása oly fé
nyesen ki vannak benne emelve, hogy annál töb
bet kívánni nem lehet. 

A mi a parlamenti kormányzatra nézve mon
datott, e tekintetben nagyon sokat lehetne fölhozni, 
mert a kormányzati formákra, és igy a miniszté
riumra nézve is különbözők lehetnek a nézetek; 
azonban azt az egyet csodálkozással hallom, hogy 
a miniszteri rendszer ellen épen azon okok hozat
nak föl, melyek annak melló'zhetlen kellékeit, tu
lajdonképen lényegét képezik, nevezetesen az, hogy 
a minisztérium azért nem jó , mert felelős. Hiszen 
a ki másnak ügyét kezeli, kell, hogy azért felelős 
legyen; midőn tehát a trónnak és nemzetnek együt
tes érdeke a kormány kezébe van letéve, okvetle
nül szükséges , hogy annak eljárása felelősséggel 
járjon, s e felelősség csak megnyugtató védelmül 
és támaszul szolgál mindazon kormányférfiaknak, 
kik nem elméleti tanokkal akarják az absolutismus 
törekvéseit eltakarni, hanem az államczélokat és 
rendeltetésük nagy fontosságát a közjóllét s meg
elégedés biztosításával törekszenek betölteni. I ly 
államférfiak a felelősségtől és nyilvánosságtól nem 
tarthatnak, mert a hiven teljesített kötelesség elis
merését ezek adják meg. 

Mondatott ma az i s , hogy a miniszteri rend
szer azért sem jó, mert benne a többség uralkodik. 
Az alkotmányos életnek fő maximája, hogy az alkot
mányos "többség akarata teljesedjék; s ha ez elvet 
elvetjük, oda jutunk az egység uralmának elisme
résére, melyet sem a nemzetnek rokonszenve nem 
támogat, sem a trónok biztonsága már többé nem 
ajánl; következéskép azt épen ajánlatul , nem pe
dig a minisztérium elleni érvül tekintem. Ezek tehát 
engem egyátalán nem győznek meg arról, hogy a 
feliratban erre vonatkozó kérelmünktől elállják, sőt 
ezen ellenvetéseket a kormányzati fogalmakkal oly 
ellentéteseknek tartom, hogy bővebb fejtegetésök-
kel foglalkozni felesleg-es doctrinairkedés lenne. 
(Helyeslés.) 

Csak még néhány szót. (Hattjtik!) A felirat
ban szándékolt teljes kiegyenlítésre szerintem csak 
egy ut vezethet: a bizalom és őszinteség a fejede
lem és nemzet között. Nem könnyű ez, de nem is 
nehéz. Szerencsétlenségeink egyik legnagyobbika, 
hogy meghasonlásban élünk. Hűség, bizalom, őszin
teség mindig kitűnő jelleme volt nemzetünknek; 
azonban, ne tagadjuk, a lefolyt 17 év alatt árul-

kodások, gyanúsítások, s különféle zaklatások 
mindezt annyira megzavarák, hog}^ a honfi nem 
leié honját e hazában, és dicsőséges múltjának egyik 
leg-drágább büszkesége, a magyar király hatalma 
és tekintélye már-már csak eszmévé vál t , a vele 
összekötött valóság élvezete nélkül. Ez oka , hogy 
mindenekelőtt a bizalmat kell visszaszerezni, és 
ezen alapon fent és lent a kiegyenlítést diadalra ve
zetni. Ez alap a trónbeszédben és a felirati javaslat
ban le van téve; s rajta hazánk újra alkotásának 
és királyi székünk megszilárdulásának nagy mun
kája biztosan be lesz végezhető. 

Végre azon kérdésre: mi nyújthat — a kiál
lóit szomorú tapasztalások után — állapotunknak 
állandóság-ót? azt felelem: két erkölcsi erő, mely 
ha a nemzetek életéből száműzetik, soha semminek 

| nincs biztonsága, de egyesülve megőrzi és bizto
sítja az uralkodó és népe közötti szövetséget: egyik 
az esküvel szentesített fejedelmi szó, másik a nem
zeti becsület. (Helyes! Szavazzunk!) 

Mocsáry L a j o s : Tisztelt ház! Nem kívá
nom hosszasan kifejteni nézeteimet, csak azon igen 
sajátságos, de egyszersmind nagy fontosságú ellen
tétességnél leszek bátor még egy rövid ideig fel
tartóztatni a t. ház fig-yelmét, mely a trónbeszéd 
tartalma és szelleme közt létezik. 

Ha valahol, t. ház, ezen nagy fontosságú ok-
! mánynál áll, hogy a betű megöl, a lélek megeleve

nít. Mert ha veszszük a trónbeszéd tartalmát, kény
telenek vagyunk látni, hogy megtagadja mindazt, 
mi nemzeti önállásunk fentartására lényeges, 
mindaz pedig, a mit meg*ad, tökéletesen illusorius. 
Elismeri ugyanis a trónbeszéd, hogy a pragmati-
ca sanctióban egy közösen elismert jogalapot vá
laszt kiindulási pontul, de hazánknak benne emii
tett közjogi és közigazgatási önállóság-a voltakép 
csak u g y van körvonalozva, hogy hazánk alig 
formálna egyebet, mint egy külön közigazgatási 
területet ad normám aliarum provinciarum. (Tet
szés.) Hasonlókép áll a dolog a trónbeszédben he-
lyreállitni ígért , vagy tán részben helyre is állí
tott integritásunk tekintetében. Azt kérdem, t. ház, 
volna-e nekünk voltaképen nagy hasznunk az in
tegritásból, ha az tökéletesen helyreállíttatnék is, 
önállóság nélkül ? (Helyeslés.) Igen nagyfontos
ságú hazánknak tökéletes kiegészítése, ha meg
van önállóságunk; de ha ez nincs, akkor jóformán 
közönyös ránk nézve akár Magyarország a hozzá
tartozó tartományokkal együtt, vagy pedig a szo
rosabban vett Mag-varország- külön és a hozzá tar-
tozó tartományok ismét külön, egy más közös bi
rodalomba beolvasztatnak. Méltóztassanak Bach 
korszakából azon körülményre emlékezni, hogy 
akkor nem csak Horvátország és Erdély szakasz-
tatott el tettleg Magyarországtól, hanem szorosab
ban vett területéből a Szerb Vajdaság és Temesi 
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Bánság is kiszakasztattak,melyek rövid idő múlva is
mét visszacsatoltattak ugyan, de a kiszakasztás és 
kiegészítés nyom nélkül múlt el, úgy hogy az egé
szet jóformán meg sem éreztük. 

Ezek volnának azok, t. ház! a mik a trónbe
szédben kedvezők. De midőn a trónbeszéd azt 
mondja, hogy a törvényhozás leglényegesebb tár
gyai hazánk törvényhozásától elvonatnak, sőt hogy 
ezután közösen , és a mint állíttatik, alkotmányo
san fogunk kormányoztatni, miután azon testület, 
melyben ezen ügyek alkotmányosan kezeltethet
nének, olyan, hogy az abban való részvét által 
nemzeti önállásunknak és nemzetiségünknek sirját 
bizonyosan megásnók: midőn a trónbeszéd tar
talma ilyen, akkor, azt tartom, hogy kétségbe kel
lene esnünk a kiegyenlítés létrejötte iránt, ha nem 
volna más valami, a mibe akaszthatnék remé
nyünknek horgonyát. A trónbeszéd hangja és 
szelleme nyílt ellentétben áll betűjével, mert annyi 
jóakarat , • annyi accommodatio, annyi melegség 
vonul át minden során, hogy lehetetlen magunkat 
azon reménynyel nem kecsegtetnünk, hogy a fe
jedelem részéről nincs kimondva az utolsó szó. A 
fejedelem nem azt látszik a trónbeszédben ki
mondani : ez az én határozott akaratom; hanem 
csak azt: ez az én véleményem. Nem csökönyös 
nézetek képeznek áthághatlan falat, és discussio 
tárgyává látszik minden tétetni. 

I ly körülmények között , t. ház! részemről 
azt tartom, nincs elzárva annak útja, hogy mi a 
roszul értesített fejedelemtől a jobban értesülendő 
fejedelemre appelláljunk. (Tetszés a hal oldalon.) 
S a mely hangulat uralkodik a trónbeszédben, 
ugyanaz nyilvánul a fejedelem magaviseletében 
is. Rövid idő alatt harmad ízben mulat közöttünk, 
s minden tette, minden szava jóakaratot tanúsít. 
Azt tartom, lehetetlen, hogy mindaz, mit látunk, 
csak káprázat legyen: ennélfogva ugy hiszem, 
hogy azon mély tisztelet, melylyel tartozunk a 
trón és a fejedelem magas személye iránt, azt pa
rancsolja, hogy komolyan vegyük kegyeinek nyi
latkozatát. Keserves csalódás volna mindnyájunkra 
nézve, ha jogos követeléseink mégis ridegen visz-
szautasittatnának. Mert nem hihetem, hogy midőn 
a nemzet oly világosan kijelentette, oly hangosan 
kimondotta kivánatait, 0 Felsége ne volna azok
ról kellőleg értesülve; és ha még sem vonta el tőle 
kegyét, ez azt jelenti, hogy szintén nem tartja lehe
tetlennek kivánataink teljesítését. A trónbeszédben 
oly határozottan el van vetve a jogvesztésnek el
mélete és oly határozottan ki van mondva az al
kotmányosság, hogy ezen elvnek valóságos követ
kezményétől eltávozni alig lehet. Én ezen körül
ménynek végtelen nagy fontosságot tulajdonitok, 
mert lehetetlen nem látnom, lehetetlen föl nem ten
nem , hogy a fejedelem lelkében erős küzdelem 
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támadt ezen eszmék közt, melyekkel fülét folyto
nosan ostromolták, ésrsaját keblének jó érzete és 
jó sugallata között. Én azt tartom, lehetetlen, 
hogy a fejedelemre benyomást ne tett volna a 
nemzet súlyos szenvedése és azon lelki erő, mely
lyel ezt tűrte. Azt tartom, lehetetlen, hogy a feje
delem el ne gondolná, mily dicső a hivatás nagy-
gyá és boldoggá tenni ezen hazát és e haza fiai
ból erős rendithetlen támaszokat szerezni a dynas-
tia és birodalom részére. Lehetetlen, hogy 0 Fel
sége elméjében ezek meg ne forduljanak; és min
dent megfontolva, azt hiszem észre vehetni, hogy 
keblében a mérleg részünkre hajlik. A nemzet áll 
itt előtte, kérve, mint a fölirat mondja, hogy hall
gassa meg kérését; az összes nemzet ismételni fog
ja azon kérést, ismételni fogja ezen szavakat: Bá
torság, fejedelem ! 

Én a ház asztalán fekvő feliratot egész terje
delmében pártolom. (Helyeslés.) Csak még egy 
megjegyzést vagyok bátor koczkáztatni bizonyos 
nézetekre, melyek a háznak egyik oldaláról igen 
gyakran intéztetnek hozzánk. (Halljuk!) Szüntelen 
halljuk említtetni a magasabb szempontokat, hall
juk említtetni azt, hogy világtörténelmi szempontra 
emelkedjünk, midőn hazánk jelen viszonyait mér
legeljük ; halljuk említtetni, hogy ne tisztán sub-
jeetiy szempontból ítéljük meg jelen viszonyain
kat. Én azt tartom, t. ház, hogy nemzetre mindig 
sikamlós tér a magasabb szempontok, átalánosabb 
eszmék tere. Mert ott a józan ész és a nemzetnek 
helyes ösztöne igen könnyen eltévedhet a sophis-
mák örvényei és szirtjei közt. Sokkal biztosabb, 
ha a nemzet egyszerűen önfentartási természetes 
ösztönét követi; sokkal biztosabb, ha teljesíti azon 
kötelességet, melylyel ugy az összes nemzet, mint 
annak minden egyes fia, vezérei és a tömeg egy
aránt tartozik: hogy hű maradjon önmagához. 

Egyébiránt mik legyenek azon magasabb 
szempontok, melyeket bizonyos oldalon némelyek 
emlegetni szeretnek, arra nézve némi fölvilágosí
tást nyerhetünk az által, hogy szintén igen gyakran 
említik és hangsúlyozzák azon közös érdekeinket, 
melyek köztünk és Ausztria többi népei közt van^ 
nak. Azt mondják, hogy minket már most nem 
csak a hadi közösség és közös védelem kötelez, 
melyet a pragmatica sanctio ránk rótt, hanem a 
szellemi és anyagi érdekek közös védelmi köteles
sége is egybekapcsol. Kiemelik, hogy nekünk 
minél nagyobb befolyást kell szereznünk a biro
dalom ügyei és kérdései eldöntésére, hogy solida-
ritásra vagyunk kötelezve a közös alkotmányos
ság fentartásában , annyival inkább , mivel még 
mindig fontosak azon ügyek, melyeket minden
esetre közösen és alkotmányosan kell tárgyalni. 
Sőt említették tegnapelőtt még azt is, hogy mi fe
lelősséggel tartozunk az alkotmánynak a Lajtán 
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tul szüneteléséért. Ominosus eszmék ezek, uraim! és 
bajos volna részletes tárgyalásukba vagy czáfola-
tukba ereszkedni. Még eddig mindig csak átalá-
nosságban hozták elő azok, kik oly különösen 
hangsúlyozták ezen eszméket; hanem annyit még
is bátran ki lehet mondani, hogy ha nem tudjuk 
is azon következtetéseket, melyeket itt e házban 
e nézetekből levonnak, ismerjük igenis azon kö
vetkeztetéseket , melyeket hasonló eszmékből a 
Lajtán tul szoktak levonni; és azért megvallom, 
nem minden aggály nélkül hallom itt ezen eszmék 
hangsulyoztatását akkor, midőn a Lajta felől lát
határunkra a reichsrath sötét árnya nehezedik. 
(Helyes. Szavazzunk!) • 

K u d l i k I s t v á n (szólni akar. Zaj. HaUjuk! 
Szavazzunk, szavazzunk! Halljuk!) 

E l n ö k (csenget): Csendet kérek. 
Kudl ik I s t v á n : Ha a tisztelt ház úgy ki-

vánja, hogy a tárgy vitatásának vége szakadjon, 
s az utánam levők a szótól elállanak, én is szive-
sen elállók; ha azonban kívánják, hogy szóljak, 
tehát megteszem, s ez esetre kérem a t. háznak né
hány pereznyi türelmét. Szavamat kénytelen va
gyok ismétléssel kezdeni. A ház asztalára fektetett 
felirati javaslatot szövegének egész terjedelmében 
pártolom. (Kljén! Derültség. Zaj. Az elnök csönget 
Eláll!) Igen szívesen lemondok a szóról, ha a t. 
ház kívánja. (Helyeslés. Éljenzés. Zaj. Az elnök csön
get HaUjuk!) Őszintén bevallom , hogy e részbeli 
nézetem indokait részletesen s behatóan óhajtot
tam volna elemezni akkor, midőn szólandónak 
jegyeztettem be magamat; most azonban, ama 
fejtegetések után, melyeket jelen vitatkozás folya
mán több oldalról hallottam , s melyeknek éles, 
törvényeinkből s nemzetünk életéből merített ta
pasztatotokon alapuló logikáját mindnyájan egy
aránt élveztük, nehogy ismétlésekbe bocsátkoz
zam egyrészt, másrészt pedig , figyelve a nemzet 
köztiszteletében álló s közbizalmat biró felirati ja
vaslat szerzőjének múlt ülésben tett figyelmezte
tésére, a lehetőségig röviden akarom magamat kife
jezni, a nélkül azonban, hogy a felületesség ár
nyékát magamra vonjam. (Zaj. Eláll! Az elnök 
csönget. Több helyről; HaUjuk!) 

Oly fontos és hihetőleg történeti korszakot 
képezendő ügynek megoldása van elénk tárva, 
hogy nyomasztó helyzetben levő nemzetünk só
várgó, s a magas politika fonalát szövő nem csak 
birodalmi, de európai közegek is feszült figyelmű 
tekintetet vetnek ezen t. házra {Zaj. Az elnök csön
get) annyira , hogy mindnyájunk öntudatában 
önkénytelenül visszatükröződik nem csak a meg
oldandó feladatnak, de saját választóink irányában 
is helyzetünknek komolysága. (Folyton növekvő zaj. 
Az ehök csönget.) Az ildom azt kívánja tőlünk, elő
ször is, hogy hallgassuk meg egymást, azután pe-
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dig, hogy az ügyben kellő higgadtsággal és illő 
pontossággal s tapintattal járjunk el. (ügy van! 
Zaj.) 

Szónoklatom bevezetésében tett vélemény
nyilvánításomat igazolandó, akaratom ellenére is 
visszapillantok a múltra, (Zaj. Felkiáltások: Sza
vazzunk' Eláll! HaUjuk! Az elnök csönget) mely
ben édes hazánk politikai, erkölcsi s anyagi tekin
tetben, egy gyönyörű, termékeny s gyümölcsöző 
kerti keret gyanánt tűnik fél az ős Európa látkö-
rén, (Zaj) s melyben csak az ujabb korszellem 
igényei követelte diszitmények hiányozván, ezek 
magva az 1848-ik évben elvettetett; (Helyes! HaU
juk!) s ha az 184%-iki gyászos események s 
ezekre következett 16 év viharjai nem csak a már 

| csírázó diszveteményeket, de magokat a korábbi 
gyümölcsöző növényeket is ki nem irtják s el 
nem sodorják, hanem mint ezeket, ugy amazokat 
gyöngéd és gondos kezek ápolják: édes hazánk 
most már politikai, erkölcsi és szellemi tekintetben 
nem csak termékenyen gyümölcsöző, de valóban 
kies paradicsom volna. De ne emlegessük a mul
tait, vessünk fátyolt a közelebb múlt 17 évre: ezt 
kívánják tőlünk a körülmények, s maga az eszé-

I lyesség is, nehogy féltékenykedő s centralizálni 
I minden áron óhajtó elleneink mondhassák, hogy 
• még akkor is, midőn felülről az engesztelő békü-
I lékenység jobbja nyujtatik felénk, mi a fékezetlen 
[ szenvedély szülöttét helyezzük bele: a recriminati-

ót. Vegyük inkább szemügyre a jelent. A trónbe
széd ama termékenyen gyümölcsöző s már is disz-
veteményekkel ellátott, de idő közben még hant
jaiban is feldúlt térségbe vezet bennünket, (Zaj) 
hol jelenleg hazánk törvényeiben és szokásaiban 
nem ismert, termékeny anyaföldünk minden mi-
musát csak is saját vegetálásukra s fentartásukra 
kiszivó, s ekkép a birodalom életerejét zsibbasztó 
idegen palánták — nem mondhatom, növényei, 
de kinövései elterméketlenitik s eltorzítják. (Zaj. 
Az elnök csönget.) S midőn a trónbeszéd oda utal 
bennünket, hogy eme még hantjaiban is feldúlt 
területet ismét termékenynyé s virágzóvá tegyük. . . 

| (Zaj.) 
E l n ö k (csönget): Csendet kérek. Ha a zaj 

! egyre tart, akkor a képviselő úr még későbben 
végzi szónoklatát. 

K u d l i k I s tván : Ha a t. ház azt kívánja, 
hogy ne folytassam, igen szívesen elállók. (HaU
juk, hattjuk! Zaj. Szavazzunk! Az elnök csönget) 
Nem juthatunk birtokába azon eszközöknek, 
melyek segedelmével ily fontos megbizást teljesít
hetnénk s ily nehéz munkát foganatosíthatnánk. 
Ezen eszközök, igénytelen nézetem szerint, a jog
folytonosságnak, az 1848-iki s korábbi közjogi 
törvényeknek nem csak elvben, forma szerint, ha
nem az ország területi épsége, parlamenti kor-

31 
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mányzat, független felelős minisztérium, s ezzel 1 
összeegyeztetett municipiumoknak visszaállítása ál
tali tettleges életbeléptetése. (Helyes!) Ha mi ezen 
eszközök nélkül a ránk utalt munkához, s hogy 
szeretett volt korelnökünk szavaival fejezzem ki 
magamat, (Halljuk !) ha mi ezen kopár mező meg
műveléséhez puszta kézzel fogunk hozzá, lehet 
ugyan, de én kötve hiszem, hogy fáradalmaink 
eredményhez vezetnek, de igenis vezethetnek sa
ját és nemzetünk szivének isméti megsebzéséhez. 

Ha azonban a jelent körülövező' körülmé
nyeket részletesebben s behatóbban vizsgáljuk, 
azt találjuk, hogy Erdélynek, melynek az 1848-
diki VH. pozsonyi és azon évi I. kolozsvári tör-
vényczikkek, mint maga utján s módján hozott 
s szentesített törvények alapján a magyar anyaor
szággal uniója tettleg létrejött, s habár Erdély 
ujabb kijelentése folytán jelen országgyűlésére, mint 
egyedüli törvényhozói illetékes helyére,, meg van 
híva, sőt képviselőinek választását már is foganato
sítja, Erdélynek , mondom , vallási, nemzetiségi s 
egyéb belügyeire nézve még csak törvényhozási-
lag rendezendő igényei vannak. Horvátország s a 
kapcsolt részek fel vannak ugyan híva,,(Zaj. Az elnök 
csönget) hogy viszonyaikat Magyarországhoz ren
dezvén, ennek országgyűlésén jelenjenek meg; de 
ezek az 1861-iki október 9-én hozott határozatukra 
nézve országgyűlésünk által adandó nyilatkozatunk
nak mikéntiségétől függesztvén fel megjelenésöket, 
megjelenésök a jelen országgyűlésen még függőben 
van. Fiume, melyhez Horvátországnak semmi joga, 
s moly valahányszor oda hivatott, beczikkelyezte-
tett vagy visszacsatoltatott, mindig tiltakozott ez 
eljárás ellen, s ezt teszi folyvást. . . (Zaj. Az elnök 
csönget.) Szerettem volna még Fiume és Dalmatia, 
valamint Magyarország rendezetlen viszonyairól, 
habár csak átalánosságban is, szólani, és elvártam 
volna, hogy a t. ház engem is csak ugy, mint má
sokat , végig hallgat, mert én is tartozom nézeteim 
előadása által választóim előtt magamat igazolni. 
Kérem tehát magamat annál inkább meghallgat
tatni, minthogy e helyen nézetem nyilvánításával 
nem csak a tisztelt ház , hanem választóim iránti 
tekintetnél fogva is tartozom. Szólanom egy 
részről jog, más részről kötelesség. (Zaj.) 

Z s e d é n y i Ede : A 82. §. értelmében fölké
rem az elnököt, hogy a rend és csend fentartása 
felett őrködjék. (Felkiáltások: Ez a karzatokra szól!) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Az elnöknek szóbeli 
intésen és csöngetyün kivtil nem áll egyéb 
rendelkezésére. (Zaj. Az elnök csönget. Többen: 
Halljuk!) 

Kudl ik I s t v á n : Szólani akartam pedig az 
emiitettekről, habár csak átalánoságban is, mert 
az általam fölemlittetni szándéklott viszonyok oly 
mételyek, melyek szeretett hazánk és nemzetünk 

szivén folyton rágódnak s az osztrák birodalomban 
— talán jól eltalálom a hasonlatosságot, ha azt 
mondom, hogy minden anyagi erőt fölemésztő 
kielégíthetetlen szalag-féreggé nőtték ki magokat; 
melyek tehát gyors orvoslást igényelnek; a sike
res orvoslás pedig csakis egy normális állapotba 
helyezett országgyűlés által érhető el. Ki akartam 
mutatni országgyűlésünk kiegészítésének, és a par
lamenti kormányforma s felelős minisztérium 
visszaállításának szükségét; látván azonban, hogy 
oly szerencsétlen pillanatban jutottam szóhoz, mi
dőn a t. háznak türelme kimerült, az eddig mon
dottak után — a mennyire ily körülmények között 
mondott szavaimra magam is csak kételylyel 
emlékezhetem — beszédemet a lehető logikával 
befejezem. (Halljuk!) 

A törvényes állapotnak visszaállítását tehát 
kérnünk és sürgetnünk kell most, midőn 0 Felsége, 
tényleg uralkodó fejedelmünk bizodalmasan for
dul hazánk s nemzetünk felé, mint egy gondos 
családapa-a sápadt anyához, a ki édes hazánk, s a 
sorvadásban szenvedő gyermekeihez, a kik szeretett 
nemzetünk. Nekünk viszontbizalommal kell for
dulnunk, simulnunk és szólanunk hozzája; szólnunk 
pedig az uralkodóját s hazáját egyaránt hőn szerető, 
de keserveiben s fájdalmaiban vonagló nemzetünk 
szivéből, a szeretetből eredő hódolat alázatos, de a 
jog s igaz ügy természetéből származó s testüle
tünket megillető, komoly méltósággal párosult 
gyöngédség hangján: mert csakis mint törvényesen 
megválasztott képviselők vagyunk egyedül hivatva 
nemzetünk nevében törvényes fölszólalásra. Hogy 
pedig nem csak édes hazánk, de az egész biroda
lom is beteg, hogy ez az időközi, miden áron cen
tralizáló s experimentáló kuruzslók által aggasztó 
helyzetbe sodortatott : ez már többé senki előtt 
sem titok. És ha a beteg nem szól, ha hallgat, ha 
fel nem jajdul, ha a szenvedés tettetett s e szerint 
mindig veszélyes mosolyát ölti ajkaira még akkor 
i s , midőn az egyedüli illetékes orvos kutatva 
tapogatózik : az orvos sem fedezheti fel oly köny-
nyen a kór állapotát, s meg nem szabhatja az illő 
gyógyszert. Mindezeknek tehát hódoló, alázatos, 
de egyszersmind komoly méltóság s illő gyöngéd
ség hangján leendő kifejezése kötelességünkké vá
lik. Ezeknek kijelentésével késnünk és haboznunk 
nem szabad, mert bennünket a nemzet bizalma 
helyezett ide, s azt parancsolja nekünk a becsület
beli kötelesség azok irányában, kiknek bizalmát 
elfogadtuk. És minthogy a felirati javaslatnak 
szövege mindezeket kellően, komolyan s gyöngé
den fejezi ki, bár ugyan nem oly éles színezetű 
hangon, mint a melyet mi, ügyünk szentségétől 
lelkesedett szónokok, használunk; minthogy to
vábbá a javaslat érzelmeimet tolmácsolva, mintegy 
szivemből szól : azt egész kiterjedésében pártolom 
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s változatlanul elfogandadónak vélem. (Helyes! 
Zaj.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottság tagjai kéret

nek, hogy ülés után rövid tanácskozásra itt marad
janak. Holnap 10 órakor folytatjuk a tárgyalást. 

Az ülés végződik d. u. 2 1/2 órakor. 

XXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 

Tárgyai : Bemutattatnak: Tolnay Lajos folyamodványa az absolut rendszer visszaéléseinek megszüntetése iránt; Kise 
Bálinté képtáró'ri szolgálatai kárpótlása iránt; Vajai Károlyé az országgyűlési nyomtatványok megküldése iránt a szatmár-németi h. h. 
gymnasium részére ; Keresztes és Ság községeié dohánytermelési engedélyért; Tercelin-Maugeat és Deovigny belga tökepénzeseké a 
liatvan-miskolezi vasút és ágazatai építése iránt. — A felirati vita folytatása. Részletes tárgyalásának megkezdése. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét vezeti Ráday László gr., a szólani kí
vánok nevét jegyzi Tóth Vilmos. A tegnapi ülés 
jegyzőkönyve fog felolvastatni. 

Joannovics György jegyző (olvassa a 
febr. 19-ikén tartott illés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Tolnay Lajos hajdu-hatházi lakos 
négy rendbeli folyamodásban az absolut időből 
fenmaraflt, a Hajdúkerületben előforduló visszaélé
sek megszüntetését kéri. 

Kiss Bálint magyar nemzeti múzeumi kép-
tárőr folyamodást nyújt be, melyben 18 évi, sa
ját költségén teljesített szolgálatai kárpótlását és az 
intézet egy edüli javára tett restaurationális költségei
nek mihamarabbi megtérítését kéri. Ezen folyamodá
sok a kérvényi bizottságnak adatnak át. (Helyeslés.) 

A szatmár-németi helvét hitv. hat osztályú 
gymnasium nevében Vajai Károly tanügyi elnök 
fölkéri a képviselőházat, hogy a nevezett tanintézet 
könyvtára részére az országgyűlési összes iromá
nyok egy példánya megküldessék. 

Temesmegyei Keresztes (Kreuzstaedten) és 
Ság fSegentau) községek dohánytermelési enge
délyért folyamodnak a házhoz. (Derültség.) 

Tercelin-Maugeat Viktor Mons városi ban
kár és Deovigny Arzén brüsseli birtokos a hatvan-
miskolczi vasútvonalra és ágazataira építési, va
lamint az előmunkálatokra fölmérési törvényes en
gedélyért folyamodik. 

Napirenden van a felirati javaslat tárgyalásá
nak folytatása. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Pápai Szabó I mre 
képviselő úron van a sor; de ő átengedte a szót 
Andrássy Gyula gróf urnák. (Halljuk ! Halljuk!) 

Andrássy Gyula gr.: Tisztelt ház! Egyik 
fő oka annak, miért halmozódnak a politikai kér
dések egymásra a nélkül, hogy megoldásuk sike
rüljön, abban keresendő, hogy az emberek inkább 
a kérdések részleteivel, mint az alapeszme megvi
tatásával foglalkoznak. Én a történelem tanulmá
nyozásából becsesebb tanulságot nem tudtam me
ríteni, mint hogy a legnagyobb erő és kitartás 
sem képes létesíteni, még kevésbbé pedig állandó
sítani azt, a minek alapeszméje rósz ; és azért, ha 
azt akarjuk, hogy a fejedelem jó akaratának és a 
nemzet megfelelő készségének üdvös eredmé
nye lehessen, a fő kérdés iránt kell tisztába jön
nünk. 

A nemzet azon kétoldalú szerződés alapján áll. 
melyet pragmatica sanctionak neveznek. 0 Felsége 
is elfogadta azt. A kiindulási pont tehát közös. 
Egyszersmind a legmagasabb trónbeszéd két dol
got kíván tőlünk: a birodalom hatalmi állásának 
fentartását és oly javaslatot, mely mellett a mi 
alkotmányunk és a birodalom másik felének alkot
mányossága megférjen. Mely alapon lehet e két föl
tételt biztosabban elérni? azon-e, melyből a feb
ruári alkotmány indult ki, azaz a birodalmi egy
ség alapján, vagy azon, mely a pragmatica sanc-
tioból foly, t. i. Magyarország közjogi és kormány
zati önállósága alapján? Ez a kérdés. Én tehát 
kizárólag e kérdéssel akarok foglalkozni, annál is 
inkább, mert a mint Komárom igen tisztelt képvise
lője igen helyesen mondotta: a trónbeszédben em-
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