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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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lített egység eszméje csak eszköz lehet, nem pedig 
ozél. 

Elméletileg véve e kérdést, és kizárólag oszt
rák szempontból indulva k i , nem tagadhatjuk, 
hogy szebb, egyszerűbb azon eszme, mely a Habs-
burg-dynastia alatt élő 36 milliú különböző érdekű, 
különböző múltú és véralkatú népeket egységes és 
homogén államnak szeretné képzelni, mint Fran-
czia- vagy Spanyolországot. Elméletileg szebb és 
egyszerűbb ezen eszme, mint minden ideál szebb a 
valónál. Ha tehát azon államférfiaknak, kik hi
vatva voltak a sors és a fejedelem bizodalma által 
a birodalomnak egy uj és erős alapot keresni, az 
lett volna csupán feladatuk, hogy theoriában álla
pítsák meg , melyik volna a birodalom elméletileg 
egyszerűbb alakja, nem csodálkoznám, hogy theo-
reticus egyszerűség szempontjából a centralizált 
egységnek adtak elsőbbséget azon történeti alap 
felett, melyen a birodalom alakult és századokon 
keresztül fennállott. De ily kérdést nem igy lehet 
elhatározni, mert nem az életerős viszonyokat le
het és kell egy elméleti formához, hanem a formát 
a jog és az élet követelményeihez alkalmazni. 
(Helyeslés.) E részben a történe0egtisztábban mu
tatja, melyik az osztrák birodalom erősebb alapja. 
Mert valahányszor kísérlet tétetett Magyaroszág 
beolvasztásával az államegység keresztülvitelére, 
akár absolut, akár alkotmányos elvek nevében 
történt legyen az, a birodalom ereje hanyatlásnak 
indult. És valahányszor megszüntettetett a kísér
let, kölcsönös megnyugvás követte azt, mert a küz
dő ft lek érzék, hogy a birodalom természetes alap
ját nyerte vissza. 

I. Lipót — s itt bocsánatot kérek, ha unal
mas leszek (Halljuk!), mert a históriából beszélek, a 
história pedig olyan, mint a jogfolytonosság, mert 
nem lehet megszakítani — I. Lipót számtalan ki-
sérletet tett, de rendkívüli erőlködései és számos szö
vetségese daczára, a XIV. Lajos ellen folytatott 
háborúban nem bírt eredményre jutni, mert Magyar
ország beolvasztásának soha fel nem adott eszméje 
erejének nagy részét folytonosan igénybe vette. HL 
Károly a pragmatica sanctio által Magyarország 
önállósága alapján biztosította az osztrák monar
chia fennállását. Mária Terézia azon csodálatos 
ihletséggel. melyet a gondviselés ajándékoz néha 
nőknek, hogy a bajok orvoslását ösztönszerűleg 
feltalálják, midőn a státusférfiak tudománya meg
akad, a magyar királyi czimet vévén föl, egész bi
rodalmának sorsát a magyar nemzetre bizta és az 
összes európai coalitiót megdöntötte. Utána I I . Jó
zsef, a máskép lángeszű fejedelem, ismét Magyar
ország beolvasztását tűzte ki czélul—nem rósz szán
dékból, mert előbb magyarosítani próbálta az or
szágot, de nem találván az országban támaszra, 
természetes logikánál fogva németesíteni akarta. 

IGOS ÜLÉS. 

És mi lett eredménye? Az, hogy megtörve a küz
delemben, és átlátván az eszme kivihetetlénségét, 
még halála előtt visszavonta minden, a birodalom 
egyesítésére kiadott rendeleteit. A belső küzdel
mekkel elfoglalt birodalom a külföldön hatását 
veszté, és a német-alföldi tartományok Ausztriától 
rövid időn elestek. II . Lipót bölcs kormánya alatt 
hozattak az 1790-ki törvények, melyekben vi
lágosan foglaltatik nagy része annak, mit később 
az 1848-ki törvények, az előre haladott kor
szellem értelmében, formuláztak. A birodalom 
az 1789-ki forradalom nehéz idejét megrázkódta
tás nélkül élte át, és a monarchia ereje bizonyo
san nagy lendületet vett volna, ha e törvények 
életbe is léphetnek. 

Nem szándékom állítani, hogy a fennérintett 
események kizárólagos oka a Magyarország iránt 
követett ferde politikában rejlik; mert a politiká
ban sohasem működik csak egyetlen egy ok, hanem 
az eredményt több ok összehatása vonja maga után. 
Azonban annyit merek állítani, hogy ezen esemé
nyek feltűnő következetességét nem lehet csupán 
vak esélyekben feltalálni. Van ezeknek természe-
sebb magyarázatuk, és ez abból áll, hogy a biro
dalom mindkét része nagyobb erélyt képes kifej
teni, mint csak egymagában, vagyis : hogy vala
hányszor Magyarország mint nemzet volt a biro
dalom tetteiben érdekelve, ez mindig roppant erőt 
fejtett k i ; valahányszor pedig nemzeti önállása 
háttérbe szoríttatott, holt súly gyanánt vonatott 
Ausztria által. Mióta az osztrák monarchia jelen
legi ujabb formájában fennáll, két nagy dolgot 
vitt keresztül győzedelmesen: Európa védelmét az 
akkori legnagyobb katonai hatalom, a török biro
dalom ellen, és az osztrák birodalom fentartását 
szemben a legnagyobb európai coalitióval, mely 
az ideig létezett és melynek élén Európa első had
vezére állott Nagy Fridrik személyében. Mindket
tőben Magyarország mint individuum volt érde
kelve. 

A mit a régibb történet mutat, bizonyítja az 
ujabb is. Ha van eset, mely bebizonyítja, hogy az 
osztrák monarchia csak ugy felelhet meg hivatá
sának, ha Magyarország saját önállásának érdekei 
által van a birodalom hatalmi állásához csatolva, 
úgy az azon helyzetben található, melyet Ausztria 
a keleti háborúban elfoglalt.Ha ekkor az öszbiro-
dalom Magyarországra, melynek legfontosabb 
érdekei voltak kérdésben, egész biztonsággal tá-
maszkodhatik, egy határozott vétó elégséges lett 
volna-a háborút lehetetlenné tenni; mert, mint 
mindenki tudja, Erdély strategikus helyzete olyan, 
mely a lehetetlenségek sorába teszi azt, hogy 
muszka sereg a Dunán keresztül Törökország bel
seje felé haladhasson, minthogy egy sereg Er
dély hegyei között minden perczben elvághatja 
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összeköttetéseitől. Daczára ennek az orosz czár 
megkezdé a háborút, mert nem tarthatott attól, 
hogy Ausztria, melynek elég dolga volt a biroda
lom egyik felét a másikkal letartani, határozottan 
a nyugati hatalmakhoz csatlakozhassák és a fenye
getésen túlmehessen; és nem csalatkozott. Az 
osztrák monarchia 500 milliót költött csupán fegy
veres tüntetésre. Oly összeg ez, mely elégséges 
lett volna az egész birodalom minden részét vasút-
és csatornahálózattal ellátni. (Helyeslés.) Es mi 
lett az eredmény ? E harczban a keleti kérdés nem 
lett megoldva, mert a mint Ausztria strategikus 
fekvése a háború megkezdését megakadályozhatta 
volna, úgy kétértelmű állása annak eredményét 
tette lehetetlenné. E harczban minden hatalom 
nőtt, még a legyőzött is ; csak Ausztria nem. 
(Helyeslés.) Francziaország, mely, annyi belviszály 
és kormány változás következtében, befolyásának 
nagy részét elveszíté, nagy befolyást és dicsőséget 
aratott. Anglia kisebb mértékben, de mégis oszto
zott szövetségese dicsőségében. Piemont az olasz 
királyságnak vetette meg alapját részvéte által. 
Mit nyert Ausztria ujabb adósságokon kivül. vilá
gosan bizonyítja azon körülmény, hogy azóta 
közel határai mellett minden hatalomnak van be
folyása, csak az osztrák birodalomnak nincs. Ha 
valahol, itt világos a Bach kormány beolvasztási 
kísérlete meg a keleti háború kezdete és eredmé
nye között az összeköttetés: de ha nem volna 
eléggé világos, megdönthetlenül bizonyítja ez ösz-
szeköttetést és annak természetét ama híres párbe
széd, melyben Miklós czár az angol követnek azt 
monda : „Midőn én önnek az én nevemben beszél
tem , vegye azt úgy, mintha Ausztria nevében is 
szólottam volna." (Köztetszés) 

Legújabb időben egy szomszéd nemzet, me
lyet a gondviselés látszott Ausztria és Magyaror
szág határai mellett mintegy elnyújtani, hogy a 
szláv foglalási eszméknek legalább némi gátul 
szolgáljon, Ausztria szeme előtt és akarata ellen 
vérzett el. Az európai közvélemény átalános indig-
natíójával szemben, melyet majdnem minden ha
talom nyilatkozata támogatott, habozott a muszka 
absolntismus is, és egy diplomatikus jegyzékben 
már némileg beismerte, hogy az 1815-ki szerződé
sek aláíróinak joguk van az e szerződésekben 
megígért autonómia helyreállítását követelni. Ek
kor volt egy perez, midőn Lengyelország auto
nóm fennállását — bizonyos határok között leg
alább —Ausztria egj határozott föllépése megment
hette volna. (Helyeslés.) Nem harcz kellett ehhez, 
csak határozott erkölcsi föllépés, mert az egész 
civilizált Európa állt Ausztria háta mögött. De az 
akkori kormány mással volt elfoglalva: a februári 
pátens alkotója épen ígéreteket tett a birodalmi 
tanács üléseiben, miszerint van reménysége, hogy 

néhány évi contumacirozás után a magyarok a 
birodalmi tanácsban elfogalják üresen maradt szé
keiket. A nyugati hatalmak, nem támogattatván 
azon kormány által, melynek föladata lett volna 
az összes európai államok által kimondott vétót 
morális erejével érvényre emelni, természetesen 
elhagyták azon ügyet, mely európai kérdés is volt 
ugyan, de mindenekelőtt osztrák és magyar kér
dés. 

Ha van, mi minket vigasztalhat a fölött, hogy 
annyi drága évet vesztettünk nemzetünk életéből, 
ez az, hogy mint nemzet nem vettünk részt oly 
politikában, mely erkölcsi tekintetben bün , po
litikai tekintetben pedig hiba volt. 

Nem szeretnék félreértetni; nem szeretném, 
hogy bárki is azt mondhassa, hogy mi kalandor 
és propag-andális politika által akarnók veszélyez
tetni a békét, melyre minden államnak, de ezek 
közt első sorban-Ausztriának szüksége van. A bi
rodalom anyagi állapota azon szerencsétlen rend
szer által, mely feladatául tűzte ki a birodalom 
egyik felének a másik általi meghódítását, oly szo
morú állapotban van, hogy semmire sem lehet in
kább szüksége, mint egy tartós béke jótékony ha
tására. De békés politikát csak bensőleg erős állam 
biztosithat. Hogy tehát ezt tehesse, kell a biroda
lomnak oly erős belső alapra állíttatnia, hogy a 
békét, melyre szüksége van, ne kelljen koldulnia, 
hanem parancsolnia lehessen. 

Mint a keleti háborúból merített példa mu
tatja, azt fegyveres tüntetések által elérni nem le
het. A fegyveres tüntetéseknek azon gyönge olda
luk van, hogy mindig sokba kerülnek és ritkán 
felelnek meg föladatuknak: mert az ellenfél előtt 
nem marad titok, hogy sokszor nincs egyéb ezer
jók, mint a háború lehetetlenségét eltakarni. 

Alig van állam, mely alkatrészeinél s geogra-
phiai helyzeténél fogva annyi és oly fontos euró
pai kérdésekben legyen érdekelve, mint az osztrák 
birodalom. Ausztria nem húzhatja ki magát azon 
szükség alól, hogy bizonyos kérdésekre befo
lyást ne gyakoroljon. Ha ezen befolyást nem 
gyakorolhatja máskép, mint seregének folytonos 
fennállása és mozgóvá tétele által, akkor anyagi
lag tönkre kell mennie, mielőtt csak egy részét old
hatta volna meg azon kérdéseknek, melyek megol
dásához járulni hivatva van. 

Fölcserélt szerepekkel nem lehet sem erős, 
sem olcsó kormány. A hol, mint ez a februári kor
mány alatt történt, az alkotmányminiszter hódítani 
akar, a külügyminiszternek minden áron alkudnia 
kell, a pénzügyminiszternek pedig bajos a kettő 
között az állása, de tökéletesen lehetetlen lesz, ha, 
midőn az egyik künn kénytelen fenyegetni, sőt ta
lán hódítani, a másik jó kedvéből otthon akar fe
nyegetni és hódítani. Én tehát azt állítom, hogy a 
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befolyást kifelé s ez által a békét nem lehet csu
pán csak a seregek számával biztosítani bár
mely államnak sem, még inkább kell kétségbe 
hoznom, hogy azt Ausztria tehesse: először, mert 
több kérdésben van érdekelve, mint bármely más 
állam; másodszor, mert financziái roszabbak, mint 
bármely más államéi. Ausztria hatalmi állását tehát 
ott kell keresni, hol azt a történelem bizonysága 
szerint legolcsóbban és legbiztosabban találta min
denkor : oly belszerkezetben, mely a két rész ha
zafiságában és érdekeltségében találja támaszát. 

Mondjuk ki őszintén: az osztrák birodalom 
nem az többé, a minek lennie kellene. Már egy idő 
óta nem töltötte be azon helyet, melyet az euró
pai egyensúly , az európai polgárosodás ér
dekében be kellett volna töltenie, mert egy szeren
csétlen theoria kedveért eltért a birodalom valódi 
czéljától, mely egészen más , magasabb , szebb és 
nagyobb, mint az, hogy a birodalom egyik fele a 
másiknak föláldoztassék. 

Nem akarom én az úgynevezett centralista 
iskolának jóhiszeműségét kétségbe vonni, de állam
férfiúi belátásáról a legszomorúbb fogalmaim van
nak. Meg vagyok győződve , hogy a februári pá
tens alkotója mai napig. sem tudja, mi országok 
fölött kormányozott; nem tudja, mily erők azok, 
melyektől — nem kétlem, akaratlanul — készült 
megfosztani a dynastiát és az öszbirodalmat; 
nem tudja, hogy szerencsétlen theoriája kedveért 
egy harmadrendű állammá tette azon birodalmat, 
melynek irányadónak lehetne és kellene lennie Eu
rópa ezen részében. Meg vagyok győződve, hogy 
ő, ki a német párt vezérének neveztetik, még most 
sem tudja, hogy a februári alkotmánynak nem az 
volt a fő hibája, hogy Magyarország jogainak el
játszását állitá fel (e jogokat eléggé megvédte a 
nemzet minden osztályainak hű ragaszkodása), ha
nem az , hogy az öszbirodalmat fosztotta meg 
egyik legerősebb támaszától, midőn a birodalmi 
egység eszméjében oly alapot állított fel, mely a 
német-magyar elemek egyetértését tette leketlen-
né. (Helyeslés.) Mindezt nem tudhatta, mert külön
ben lehetetlen, hogy a fejedelem érdekét, ki hatal
mát ruházta rá, hogy a németség érdekét, mely
nek nevében szeretett szólani, egy gyermekes theo-
riának áldozta volna fel. Az ily eljárást csak teljes 
tudatlanság mentheti fel a positiv bűn vádja alól. 
Én nem tagadom meg e fölmentést; annyit azon
ban ki kell jelentenem, hogy azok. kik annyi tapasz
talás után is megújítani készek voltak vagy volná
nak a februári alkotmány eszméjét, még theoreti-
kus értelemben sem lehetnek büszkék a conceptio 
nagyságára, mert nem magasról szedik azt, hanem 
a földről veszik fel, hová már annyi illetékes ke
zek elejtették — meggyőződvén lehetlenségéről. 
(Helyes !) Ennyi tapasztalás után bátran mondhat

juk, hogy Magyarország beolvasztása nem dicső 
eszmény többé, hanem egy tentatio, melynek min
den középszerű államférfiú engedett; és az érdem 
nem abban áll , újra felkeresni, hanem kikerülni 
azon szerencsétlen kísérletet, melynek Ausztria 
annyiszor áldozta fel már szabadságát, hatalmát és 
valódi hivatását. 

E kísérletek bevégezetteknek mutatkoznak; 
de még vannak, kik folytatni hajlandók volnának, 
ha a fejedelmi akarat nem akadályozza. És ezért 
nem elég, de nem is szükséges, hogy ezen eszme 
fejedelmi parancs által legyen fölfüggesztve: annak 
saját absurditása által kell elesnie. 

A mi a közös érdekek kiegyenlítését illeti, a 
fejedelem a pragmatica sanctiót ismervén el kiin
dulási pontul , királyi bölcsesége által szabaddá 
tette az utat, mely az egységhez vezet. De mint a 
birodalom másik felének is alkotmányos fejedelme 
többet nem tehetett. Az eredmény a felektől függ. 
Itt már a másik félhez kell fordulnunk. Lehet-e az 
osztrák monarchia szabad állam ? anyagilag lehet-e 
még gyarapulnia ? visszaléphet-e még azon hatal
mak sorába, melyek a világ és polgárosodás sorsára 
nem csak katonái, hanem erkölcsi súlyuk által is 
nagy befolyást gyakorolhatnak ? mindez attól 
függ, lehet-e oly megoldást találni, melyben mind 
két fél megnyugvását találhassa ? Ha Ausztria fenn-
álhatására kormányzati és törvényhozási egység 
szükséges akár most, akár a jövendőben : úgy 
az egyesség — az én nézetem szerint — határozot
tan lehetetlen. Ha ellenkezőleg kiviláglik, hogy 
ahhoz, hogy az öszbirodalom szabad, erős és nagy 
hatalom legyen, nem csak nem szükséges, hogy 
Magyarország állami önállása föláldoztassék; sőt 
ellenkezőleg az derül k i , hogy a birodalom csak 
úgy lehet szabad, erős és nagyhatalom, ha Ma
gyarország teljes jogi önállóságát saját állandó el
véül tűzi k i : akkor a megoldás magától foly, kény
szerű, és gyakorlatilag így formulázza magát : A 
történeti szövetség folytatása alkotmányos formák
ban a közös uralkodó, közös szabadság, közös ha
talom megvédésére. (Helyeslés.) 

Nekünk, kik nem adhatjuk fel önállásunkat, 
nem lehet kívánatosabb feladatunk, mint ezt bebi-
zonyitani, annál is inkább, mert mindaddig, miga 
birodalom másik felében sokaknál fenmarad azon 
eszme, hogy az elérendő czél a birodalom kor
mányzati és törvényhozási egysége, a legőszintébb 
hajlam és legnagyobb concessiók mellett sem léte
sülhet az egyesség : mert vagy Magyarország ön-
állásának , vagy az osztrák szabadságnak kell ál
dozatul esnie. 

Magyarországban nincs, ki az elsőt, és remény
iem, alig van, ki a másodikat kész volna feláldozni. 
Én részemről majdnem egyaránt nagy szerencsét-
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lenségnek tartanám, ha a kettő között választanom 
kellene. • 

Ha az osztrák birodalom másik fele előbb al
kotmányos nem volt , nem a mi hibánk. Százado
kon keresztül tartottuk fel az alkotmányos elvek 
uralmát közel szomszédjokban, midőn annak az 
európai szárazföldön más menhelye nem volt. De 
hogy most, midőn valahára nekik is kedvök jött 
ahhoz, nekünk is fel kelljen áldoznunk, ez az, 
mit átlátni nem tudok. 

Vannak nemzetek, melyeknek fennállására 
elegendő, ha saját fajuk és nyelvök érdekét tűzik 
ki kizárólagos végczélul. Minket a gondviselés ta
lán azért nem engedett számosabbaknak len
nünk, mert a világ ezen részén kell, hogy legyen 
egy nép, mely csak úgy tarthatja fenn magát, ha és 
míg az emberiség legszentebb érdekeiért küzd. (He
lyeslés.) Hogy ellenezhetné tehát Magyarország 
Ausztria alkotmányosságát, midőn történeti küz
delmeinek fő oka épen az volt, hogy az alkotmá
nyos Magyarország nem fért meg az absolut biro
dalomban? hogy a közös fejedelem a legjobb 
szándék mellett sem kívánhatta kifejleszteni, ne
velni, őszintén ápolni a birodalom egyik felében 
azt, mi a másik felében nem létezett, és mit attól 
távol akart tartani ? Mert hiányzott azon szabad
ság, mely nem nyom el, hanem biztosit, s mely 
szükséges arra, hogy a birodalom erosebb és ha
talmasabb legyen Magyarország által. 

Magyarország hivatása, a gyakorlati alkot
mányosság eszméjét saját hazájában Iétesitve, azt 
határain túl is terjeszteni, ott is, hova a német 
polgárosodás eszméi csak az ő közvetítése mellett 
terjedhetnek; de épen, mert ez hivatása, nem 
mondhat le nemzeti önállásáról. 

Van tehát egy eset, de csak egyetlen egy, 
melyben velem együtt igen sok magyar kész vol
na, habár vérző szívvel, a közös érdekek alkotmá
nyos tárgyalását feláldozni: ez pedig az, ha a biro
dalom másik fele a közös szabadságok gyakorlatá
ban oly formákhoz ragaszkodnék, melyek Ma
gyarország közjogi önállásával meg nem egyez
tethetők. 

És ezért minket az alkotmányosság eszméje 
iránti hűtlenséggel csak azok vádolhatnának, kik 
nem tudják, hogy minden népnek, melynek önér
zete és hivatása van, első kötelessége magát és 
intézményeit megóvni idegen befolyás alól, és hogy 
ennek minden egyéb tekintetet alá kell rendelnie. 

A hollandiak nemzedékek szorgalmával a 
világ minden részeiből haza hozott kincseket gyűj
töttek, hazájokban milliókat költöttek kérteikre, 
virágaikra, legfőbb erejök anyagi gazdagságuk
ban volt: és mégis,midőn ötven éves harczot foly
tattak a spanyol absolut uralma ellen, mely al
kotmányukat akarta megszüntetni , ismételve a 

tenger árjai alá helyezték virágzó tartományaikat, 
(Helyeslés) mert érezték, hogy a tenger árjai le
folynak , de az idegen uralom marad. (Helyeslés.) 
Ha a közös szabadságokat csak nemzeti önállá-
sunk árán lehetne megvásárolni, mi is azt monda
nók: az absolutismus, mint a viz,lefoly; de az egy
szer elvesztett önállóság nem jön többé vissza. 
(Élénk helyeslés, taps.) 

A szabadság tehát, mely a birodalom valódi 
érdekében van, mely biztosit és el nem nyom, 
melyre az öszbirodalomnak szüksége van, nem 
fog Magyarország ténye által elveszni. 

De alkotmányos jogaink gyakorlatának ön
állóságát nem tudnók feláldozni még akkor sem, 
ha a birodalom jóllétére szükséges volna, mert ez 
meghaladná azon alapszerződés kötelezettségét, 
melyen a birodalom alakult; még kevésbbé áldoz
hatjuk fel azt egy theoriának, mely nem csak a 
birodalom érdekében nincs, de a dynastia, a né
pek és a mi érdekünkkel egyenesen ellenkeznék. 

Összevonva a mondottakat: Ausztria a prag-
matica sanctio alapján alakult, és a legnehezebb 
viszonyok között nem csak fentartotta magát, 
de nagy európai befolyást gyakorolt. Minden kí
sérlet, mely ezen szerződési alap ellenében Ma
gyarország beolvasztására, az államegység keresz
tülvitelére történt, történt legyen az akár az abso
lutismus, akár a szabadság nevében, csak a biro
dalom erejét csökkenté és anyagi és erkölcsi baja
inak lett okozója. Ebből az következik, hogy 
Ausztria kivételes állam, mely az egység által 
nem lehet erős, hanem csak lehetetlen; s hogy 
Ausztriának választania kell érdekegység meg kor
mányzati egység között, egység meg egyesség 
között. 

Ezt ennyi tapasztalás bizonyítván be, az egy-
ségi eszme ép oly kevéssé lehet osztrák, mint ma
gyar érdek. És azért, ismételve a mondottakat: 
mi oly alkotmányt akarunk a birodalom két ré
szében, mely egymásnak biztositéka legyen, és 
nem oly rendszert, mely a birodalom egyik felé
nek alkotmányát a másiknak áldozza föl. Mi oly 
állapotot óhajtunk megtartani, mely a birodalom 
minden részeinek hazafiságában találja támaszát, 
és nem olyant, mely ezzel egyenes ellentétben álljon. 

Mi készek vagyunk, mint a felirat is mondja, 
a birodalon terheiben részt venni, de egy föltétel 
alatt, h o g y : ha terheiben osztozunk, dicsőségeiben 
is osztozhassunk, és pedig a pragmatica sanctió 
alapján, mint közjogilag önálló állam, és nem 
mint beolvasztott, vagy beolvasztandó tartomány : 
mert nem lehet, hogy Magyarország, mely annyi 
erőt ad és annyi terhet visel, mint kevés európai 
önálló állam, egy theoría kedveért egy név nélküli 
tartománynyá törpittessék. 

Ezt kívánja a szerződésen alapuló positiv j o g ; 
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ezt kívánja a méltányosság; ezt kívánja a dyna-
stia, a birodalom és Európa érdeke. 

Szűnjenek meg tehát lajtántuli testvéreink 
egy szerencsétlen theoriához ragaszkodni, és mi, 
mint a felirat kijelenti, formulázni fogunk oly föl
tételeket, melyek mellett a mi önállóságunk az ó' al
kotmányosságukkal, és mindkettő a birodalom nagy
batalmi állásával megférhessen. De kettőt ne kö
veteljenek tőlünk: azt, hogy a lajtántuli tartomá
nyok belső kérdését mi döntsük el; és azt, hogy 
mi mint magyarok öngyilkosságot kövessünk el, 
hogy majd vélök együtt mint osztrákok támad
hassunk föl. (Helyeslés.) 

Ezek voltak eszméim, melyeket, sajnos, nem 
tudtam tisztán előadni. (Ellenmondás. Helyeslés.) 

Minthogy én mindezen eszméket a föliratban, 
Magyarország jogalapján, oly alapon , mely egy
szersmind a birodalom és dynastia érdekének is 
megfelel, a legnagyobb loyalitással és legna
gyobb őszinteséggel kifejtve látom: én a föliratot 
egész terjedelmében, minden kivétel, minden hoz
záadás nélkül pártolom. (Hosszas éljenzés.) 

Szaplonczay József: Tisztelt képviselők! 
A válaszfelirati javaslatban a jogfolytonosság az, 
(Eláll! Zaj. Az elnök csenget) mely több részről 
oly értelemben vétetett, mint azt én értelmezni ké
pes nem vagyok. Én a jogfolytonosságot nem írott, 
de megtestesült malasztnak óhajtom. Fölemlíttetett 
tegnap a jogfolytonosságra nézve két különböző 
epocha: elmondatott, hogy más körülmények vol
tak akkor, midőn a jogfolytonosság elve elismerve 
nem volt, és helyette a jogelvesztés elve uralko
dott, és hogy az nagyon különbözik a jelen epo-
chától, midőn O Felsége által a jogfolytonosság 
el van ismerve; s ha akkor követeltük életbelépte
tését, most már megelégedhetünk azzal, hogy feje-
delmileg a jogfolytonosság el van ismerve, tehát 
nem szükséges követelnünk valósággal a törvé
nyek életbeléptetését. Én megfordítva veszem a 
dolgot: a jogfolytonosság és magoknak a törvé
nyeknek alaki törvényessége el van ismerve, an
nál inkább követelhetjük tehát, hogy azon törvé
nyek ne csak elismerve, de valóban tettleg életbe 
léptetve legyenek. 

Többen fölhozták, t. képviselőház, a többi 
örökös tartományoknak megváltoztatott viszonyait; 
fölemlítették. hogy alkotmányos nemzetté levén, 
jogokat nyertek, mit nekünk már ignorálnunk 
nem lehet. Én tisztelem testvéreink jogát és alkot
mányosságát ; óhajtom is , hogy azt minél széle
sebb alapon terjeszthessék k i ; de megvallom, ezen 
alapon nem látom követelhetó'nek azt, hogy mi 
saját jogainkból, alkotmányos törvényeinkből bár
mi csekély áldozatot is tegyünk. A korona meg
oszthatta saját jogát , hatalmát népeivel, de csak 
annyiban, uraim, a mennyiben őneki hatalma 

volt és illette őt a jog. A pragmatica sanctío min
dig kétoldalú szerződés vott; s a koronának soha 
sem volt joga Magyarországot a többi osztrák tar
tományok közé beolvasztani. Következésképen, 
ha ő saját jogát népeivel megosztotta, ezen népek 
sem követelhetnek több jogot , mint a mennyit a 
korona birt. 

A legveszélyesebb elvek egyikét emliték itt, 
midőn azt állíták, hogy a törvényt revideálni lehet 
a nélkül, hogy életbe léptetnék. Fölhozattak törvé
nyeinkből némely esetek, de oly esetek, melyek 
semmikép öszhangzásban nincsenek. És épen 
ezen hivatkozás a törvényre riaszt engem vissza, 
hogy midőn hasonló eset nincs törvényeinkben, 
már is hivatkozás történik. Ne szolgáltassunk mi 
ujabb alkalmat arra, hogy az utókor nekünk szem
rehányásokat tehessen. (Helyeslés! Igaz!) 

Parlamentet felelős kormány nélkül nem tar
tok lehetségesnek. A felelős kormány az, mely 
kapcsolatot képez az uralkodó meg a nemzet s 
egyszersmind a képviselőház között. A tanácskozá
sok folyama egyedül csak a parlamenti kor
mány által eszközölhető. Nem akarnék visszatérni 
azon régi modorhoz, miszerint törvényeink csak fel
iratok utján jussanak fejedelmünkhöz, hanem óhaj
tom, hogy szentesítésük felelős minisztérium köz
vetítése által eszközöltessék. (Helyeslés.) 

Többen fölhozták továbbá képviselőtársaim 
közöl azon bizalmat, azon kegyteljes szavakat, me
lyek a trónbeszédben a nemzethez elmondattak és 
yiszontbizalomra és figyelemre intenek bennünket. 
Én azt mondom, hogy a nemzet loyálisabb nem 
lehet, és nagyobb loyalitást ki nem fejthetett, mint 
a milyet a felirati javaslat a felelős minisztérium 
ügyében tanusit. (Helyeslés.) Nagyobb bizalmat 
nem fejezhet ki nemzet, midőn oly minisztérium 
irányában, mely még nem létezik, melynek tagjai 
még ismeretlenek, melynek tagjai a korona által 
fognak kineveztetni, a szigorú felelősség helyett 
elnézését ígéri. Ez azon mód, mely által a minisz
térium kinevezésére nézve a nemzet és korona 
közt meg van jelölve az ut. (ügy van! Helyes!) 

A birodalom nagyhatalmi állására nézve so
kaktól hallottam említtetni, hogy a birodalom csak 
az egység utján állhat fenn és lehet nagygyá. Én 
az ellenkezőről vagyok meggyőződve. Tisza Kál
mán igen tisztelt képviselőtársunk tegnap elmon-
dá , hogy a birodalom nagysága a Magyaror
szággal való kibéküléstől függ. Voltak idők, mi
dőn Magyarország önállóságában is ki tudta mon
dani a „vitám et sanguine^-met; és ezen szavak, 
noha Magyarország nem állt szorosabb kapcsolat
ban a birodalommal, mégis tudomására jutottak 
Európának. De hiszem, ha a szükség kívánja, a 
nemzet önállósága mellett is meg fog felelni tudni 
nagyságának és függetlenségének. A mint óhajt-
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juk, hogy fejedelmünk nagy legyen, ugy szükség 
esetében a kellő áldozatot is mindenkor készek le-
szünk^ meghozni. 

Én a fölirati javaslatot egész terjedelmében 
pártolom. (Helyeslés, éljenzés.) 

Millutinovics Szvetozár: T. képviselőház! 
A válaszfelirati javaslat a jogfolytonossághoz ra
gaszkodik. Az én fölfogásom szerint ez az alkot
mányos állam életét és gyarapodását biztositó or-
száglási szerkezetből fejlődő eszme, azért hatálya, 
terjedelmének mértéke az állam érdeke, miért is nem 
ez a jogfolytonosságnak, hanem a jogfolytonos
ság van az államérdekének alárendelve, a honnan 
hatálya mindaddig gyakorlati érvénynyel bir , 
mig a haza boldogsága mást nem rendel. Ez érte
lemben a válaszfelirati javaslat alkalmazásba vet
te a jogfolytonosságot egy igen nagy horderejű 
közjogi kérdésnél, és ezen értelemben pártolom a 
felirati javaslatot.' 

A válaszfeliratban továbbá mondatik, hogy ' 
országgyűlésünk egyik föladata: a haza boldo
gabb jövőjének megállapítása. Ezen nehéz föladat 
valósitása föltételezi az országnak, fejedelmünknek 
és az ország népeinek együttes közreműködését 
kölcsönös bizalom kíséretében, mi csakúgy eszkö
zölhető , ha a függő közjogi kérdések szerencsés 
megoldásával az alkotmányosság a többi kérdések 
megoldásánál is irányadó lesz. 

Ilyen kérdések egyike a nemzetiségi, és ez 
hazánkra nézve kétségtelenül szintén az életkérdé
sek közé tartozik. Itt az idő tehát, hogy hazánk 
viszonyait és tényezőit jól ismerve, rendezésűknél 
a tényezők egyike vagy másika a számításból ki 
ne maradjon. A nemzetiségek olyasmit nem köve
telnek , mi alkotmányunkat veszélyezteti, mert 
igényeik épen alkotmányunk elveinek kifolyása; 
azért is ez igénynek ki nem elégitése annyit jelen
tene, mint az alkotmány jótéteményeit tőlök a 
nemzetiségi érdek terén megtagadni. I ly visszás 
helyzethez való ragaszkodás mellett alkotmányunk
nak nem volna meg azon garantiája, mely orszá
gunk önállóságát és törvényes függetlenséget biz
tosítja. 

Ezeket igen jól tudja a t. képviselőház, mi
ért is nem csekély aggodalmat költ bennem azon 
tapasztalás, melyet e napokban itt tartott tárgya
lás alatt szerezni alkalmam volt. (Halljuk!) Öröm
mel hallottam és láttam, hogy országunk önállása 
és törvényes függetlensége mellett jeles képviselő
társaink lépnek a küzdtérre, mely alkalommal né
hányan szintén rokonérzelmöket a Sz. István ko
ronájához nem tartozó egyik vagy másik nemzet 
iránt kifejezni el nem mulasztották; de nem hal
lottam, hogy megemlékeztek volná a jelen honal
kotó országgyűléstől megnyugvást váró nemzeti
ségekről, melyek pedig hivatva vannak azon nagy 
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kincs megvédésére és megőrzésére. Volt, ki maga
sabb politikai szempontból kívánna a válaszfelirati 
javaslatba a lengyel ügyre vonatkozólag pótlékot; 
volt, ki önállóságunk biztosítékát nem az ország 
népei közt megalapítandó anyagi és szellemi ér
dekegységben és megszilárdítandó testvériségben 
keresi, hanem mintegy kilátásba helyezi szüksé
gét egy a lajtántuli germán törzszsel kötendő szö
vetségnek, ha a pragmatica sanctio nem léteznék, 
mivel a hazánkat környező déli és éjszaki szlávok 
a netalán bekövetkező keleti kérdés megoldásánál 
veszélylyel fenyegetik azt. Nézetem szerint szeren
csétlen azon nemzet és ország, mely önállóságá
nak megőrzése végett külsegélyre és támogatásra 
van állandóan utalva. (Zajos éljenzés.) I ly nemzet
nek irigyelni való jövője nincs. (Helyeslés.) A prag
matica sanctio ugyan biztosítékot nyújt azon kép
zelt veszélyek elhárítására; de, hogy a pragmatica 
sanctio ellenállhatlan erővel bírjon, megkivánta-
tik, hogy az egy közös uralkodó alatt elválaszt-
hatlanul és föloszthatlanul álló országok és tarto
mányok magok közt közös viszonyaikat és megint 
mindegyike saját viszonyait eszélyesen szabályoz
za. Megtörténvén ez , Magyarországnak nincs mit 
tartania a keleti katastrophától, sőt fejedelmével 
hivatva van abban döntő befolyást gyakorolni 
(Helyeslés) akként, hogy a megoldandó keleti kér
dés eredménye nemzetközi szempontból épen ha
zánk előnyére és javára szolgáljon. Magyaror
szágnak legbiztosabb és legjobb szövetségese de
mokratikus alapra fektetett alkotmánya (Lelkes he
lyeslés), melynek jótéteménye a többi nemzetekre 
is a nemzetiségi érdek terén ki levén terjesztendő, 
elég szilárd minden erőnek és megtámadásnak si
kerrel megfelelni és ez által a birodalom nagyha
talmi állásának biztosítására hathatós támaszt 
nyújtani. 

A válaszfelirati javaslatban a nemzetiségi ügy 
inkább látszik az egyéni jogegyenlőségre reducálva 
lenni; és saj'nos, hogy erre vonatkozó kitételei: 
„nem fogjuk feledni, hogy Magyarországnak nem 
niagyarajku lakosai szintén Magyarország polgá-
gáxai, és mi őszinte készséggel akarjuk mindazt, a 
mit e részben az ö érdekeik és a haza közérdeke 
megkiván, törvény által biztosítani" , azon magya
rázatnak engednek helyt , mintha ők ezen t. ház
nak tényezőihez nem tartoznának. (Ellenzés) és 
mintha az ország egységének hátrányára szolgálna, 
ha azon nemzetiségek ott tulajdon neveikkel meg
neveztetnének; holott mellőzve a törvényköny
vünkben foglalt czikkeket, már az 1861-diki 2-dik 
feliratban a szerb nemzetről külön emlités tétetett. 
Mindamellett meg vagyok győződve, hogy a szerb 
nemzet jogos igényei sem fognak háttérbe szorít
tatni maga idején, (Helyeslés) és ugy ezekre, vala
mint a többi nemzetiségekre nézve egy törvén yja-
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vaslatnak kidolgozása a halasztást nem szenvedő 
teendők közé fog soroltatni. (Helyeslés.) 

Többször hallani azon önámító, vagyis inkább 
mások ámítására hirdetett rögeszmét, mintha a nem
zetiségi érdekek érvényesítésére irányzott törekvés 
nem a szabad észnek, nem a tiszta érzületnek sugal
lata , hanem egy bizonyos reactio mesterkélten elő
idézett műve volna. I ly hívatlan apostolokra bizton 
elmondhatni, hogy hazánk viszonyait nem isme
rik, és épen ferde tanjok által, melylyel a nemze
tiségek érzületére bilincseket raknak, egyenesen a 
reactió táborának tesznek szolgálatot; mert az elé-
gületlenség anyagát nyújtván a reactiónak, ez 
szabadon működhetik. Ennélfogva mindazok, kik 
az egyenetlenség magvát hintik, nézetem szerint 
természetes szövetségesei a reactiónak. (Elénk he
lyeslés.) A nemzetiségek fölébredése és fejlődés utáni 
vágya nem a reactio műve, hanem a jelen szabad
elvű kornak elutasíthatlan postulatuma: s kérdem, 
micsoda logikával is lehetne egynek bűnül róni 
föl azt, a mi másnál polgári erénynek tekintetik ? 

Ezért bizton hiszem, hogy a jelen alkotó or
szággyűlés a nemzetiségi kérdés megoldásában 
azon ösvényt fogja követni, melyet a haza szent 
érdekei kijelölnek: ez pedig más nem lehet, mint 
a nemzetiségi jogos igények kielégítése. (lilénk 
tetszés.) 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Bánó Józef átengedi 
a szót Patay István képviselő úrnak. 

P a t a y I s t v á n : (Zaj. Szavazzunk!) Nem szok
tam a tisztelt házat untatni. Megvallom, hogy a 
feliratban előadott elvekhez lényegest hozzáadni 
nem tudok, (Helyeslés, derültség) de elvenni sem. 
Vannak azonban kötelességeim, melyeknél fogva 
föl kell szólalnom: -egyrészt mint képviselőnek, 
másrészt mint volt honvédnek. (Zaj. Ellenmondás.) 
Nem vagyok sem pap, sem hivatalnok; azonban 
nekem is ezen feliratnak minden pontjaira nézve, 
nem küldőim, hanem választóim nevében el kell 
mondanom, hogy ezen felirat, mint felirat, a nem
zet méltóságához egykissé talán nem illik: (Olló! 
Zaj.Ellenmondás) mert ez inkább kérvény, és a je
len körülménynek nem felel meg; én pedig az 
ilyen irmodort akkorra hagynám, mikor az ige 
testté válik, mikor a mi működésünket siker koro
názza. (Zaj. Szóló a zajban nem érthető.) 

Mondattak itt olyanok , miket elhallgatnom 
nem lehet. Bármennyire tisztelem is Bartal György 
urnák nagyon csodálatra méltó emlékező tehetsé
gét, (Derültség) de megvallom, térdet fejet hajtok 
Ghyezy és Tisza Kálmán érdemes követtársaim 
Ítélete előtt; (Zaj. Derültség. Felkiáltások: Eláll!) és 
épen azért, mivel nagyon is nagy az emlékező tehet
sége, kénytelen vagyok őt emlékeztetni: s utasí
tom őt 1861-ben az 1848-iki törvények érdeké
ben igen szépen és nemesen elmondott beszédére; 

utasítom őt a most legközelebb kiadott programm-
jára ; és fölkérem, legyen szives egy negyedik hi
vatalba bele nem fogni, a papi hivatalba, és ne 
keresztelje 6' az önvédelmet forradalomnak; és ha
bár visszakeresztelte is a Böszörményinek mondott 
védbeszédében, és bár ismétlésbe jövök, de nagy 
mesterünk Deák szavai folytán tehetem ezt, és 
csak azt mondom, hogy óvakodjék az 1848-iki és 
1849-iki dicső hadjárat következményeit azon hon
védekre hárítani, kik akkor, midőn mások talán 
puha párnákon feküdtek, és az irodalom terén mű
ködvén, némi brochűrökkel festették be a haza 
becsületét, fegyverrel kezökben léptek a harcz-
térre, hogy a hazának becsületét megóvják. (Zaj.) 

Én 1861-ben tartott beszédemhez, és nem 
a tréfából reám fogott, de valósággal kiadott és el
mondott prog-rammomhoz hű akarván maradni a 
mostani közülmények közt, óhajomat, kérem, le
gyenek szívesek kihallgatni. (Halljuk '.) Én azt ta
nultam a szentírásból — pap nem vagyok, de ke
resztyén — (Zaj. Derültség) add meg az Istennek, 
mi az Istené, add meg a Császárnak, a mi a Csá
száré. Én istenítem ezt a szent hazát; önállóságá
ért, szabadságaért, függetlenségeért vívtam ifjú-
ságomtól fogva, úgy a tanácstermekben, mint a 
hareztéren; s jenlenleg is, azt hiszem, a hazáért 
vívok e helyen. Mi megadtuk, mi a Császáré, adja 
meg a felséges osztrák Császár hazám vérrel szer
zett szent szabadságát, érvényesítse azon törvénye
ket, de rögtön , (Derültség) melyekre elődei mind
annyian megesküdtek. Akkor megadja a nép a 
Császárnak, mi a Császáré; akkor lesz ő, mint 
leglovagiasabb megkoronázandó király , a leg-
lovagiasabb népnek első embere, vagyis, a köl
tővel szólván: „A legelső magyar ember a ki
r á ly ; " (Jól van! Helyes!) és akkor, uraim, nem az 
opportunitás vontcsövű ágyú-ütegei, hanem véde
ni fogja a magyar. (Hosszas derültség.) Akkor lesz 
nagy és hatalmas, mert sponte (Derültség) viribus 
unitis fogja védeni minden vész és ellenség ellen. 
Akkor nézhet ő le büszkén Budavár ormairól. Ak
kor lesz ő nagy és hatalmas. (Derültség.) 

Egyébiránt néhány erősebb kitétel mellett a 
felirati javaslatra szavazok. (Derültség. Zaj.) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Andreánszky képvi
selő ur átengedte a szót Jámbor Pálnak. 

J á m b o r P á l : Tisztelt ház! Megnyugtatásul 
előre kijelentem, hogy rövid leszek. 

Dobránszky képviselő urnák tegnapi beszé
dére akarok egy megjegyzést tenni. Azt monda 
többi közt, hogy a felelős minisztériumnak nem 
barátja. Válaszul csak annyit mondhatok, hogy én 
a felelős minisztériumnak barátja vagyok. Nem 
akarom e kormányformát védelmezni: védelmezi azt 
Anglia nagysága, védelmezi egy franczia miniszter, 
ki 1859-ben 60 milliót fordított közmunkákra; 
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védelmezi azt egy maroknyi nép, a belga nép, 
mely felelős miniszterek mellett virágzik, vasuta
kat emel, és Magyarországban is földeket szerez, 
sőt legújabban Hollandiában gyarmatokat vásá
rolt. Tovább megyek: védelmezi azt maga Dob-
ránszky ur is, midőn azt mondja, hogy az irlan-
diak tömegesen Amerikába vándorolnák. Mit bizo
nyít ez? Azt, hogy ha az angol kormányforma 
nem tökéletes, annál tökéletesebb az amerikai kor
mányforma, mely szintén felelős. (Derültség.) 

Áttérek egy másik képviselő ur beszédére, ki 
nagyon aggasztó dolgokat mondott. E g y pár nap 
előtt azt haliam, hogy a 48-ki törvényekből né
melyeket kell revideálni; három nap múlva azt, 
hogy egy részét kell revideálni; tegnap pedig 
Urményi képviselőtársam azt monda , hogy 
nagy részét kell revideálni. (Zaj.) Uraim! azt hi
szem, hogy az 1848-ki törvények érvényét senki 
sem tagadja; ha valaki tagadná, oda mutatnék a 
sík mezőre; egy fehér árnyék fog elvonulni azon, 
mely azt mondja: Ne bántsátok e törvényeket! 
mieink azok halottaink száma, áldozataink nagy
sága és végre egy magyar király szentelt esküje 
által! (Elénk tetszés.) 

E g y harmadik képviselőtársunk a sziv és ész 
politikáját fejtegette. Ha azon politikát érti, mely 
számot vet magával és másokkal, mely fáklyát 
gyújt a titkos örvények fölött, mit a hit erősít, 
akkor kezet fogok vele; de azon ész-politikát, me
lyet némely modern államok követnek, mely ön
ző, rideg, szívtelen, ezen politikát nemzetem neA é̂-
ben visszautasítom, mert ez kalmár politika. Va
jon mely kormány követte inkább az észpolitikát, 
mint az osztrák kormány? (-Zaj.) Hova vezetett 
ez ? A tőkét nem említem, csak a kamatot. (De
rültség.) Ideje volna, uraim, hogy Ausztria vala
hára a sziv politikáját kövesse, legalább Magyar
ország irányában, melyet adó fejében utolsó fillé
rétől fosztanak meg. 

Zsedényi kéjjviseló'társam a jogfolytonosság
ról azt mondja, hogy az lehető és lehetlen. Hogy 
neki felelhessek, Montesquienből idézek egy sort. 
Montesquieu azt mondja: „Az államot ugyanazon 
eszme tartja fenn, mely alkotta." Mi alkotta Ma
gyarországot ? A jog. Szent István király Imre ker-
ezeghez irt egy könyvet, mely a corptis jurisban 
van foglalva. Azt mondja benne többi közt: „Reg-
num unius lingvae fragile et imbecile est." Sokáig 
azt hittem, hogy a nyelvkülönbség alapja alkot
mányunknak ; de később ügy találtam, hogy más 
alapja nincs, mint a jog. A jog volt ama varázs
erő, mely az idegenek ezreit az országba voná, 
mert jól tudák, hogy itt nem csak szállást, de jo
got is nyernek. Tehát — Zsedényi képviselőtársam
tól bocsánatot kérek — ez nem lehető és lehetlen, 
mert ez nyolczszáz éves alap; nem oly valami, mit 

részletekre lehet osztani, mint valami vegytani 
compositiót; ez birtok és eszme, ép oly folytonos, 
mint királyaink sora; ép oly indivisibilis, mint a 
sanctio pragmatica. Tehát az vagy egészen lehető, 
azaz érvényes, vagy pedig lehetetlen, azaz ver-
wirkt. 

Áttérek a föliratra. En hálával és köszönettel 
fogadom a feliratot. Nem tudom, a Sibyllának 
utolsó könyve-e ? de tudom és hiszem, hogy egyik 
a három közöl, Ss hogy minél később fogadja el 
a kormány, annál több áldozatába fog kerülni 
mind a nemzetnek, mind a kormánynak. Mind 
elvben, mind lényegében, mind részleteiben. Ghy
czy Kálmán commentárával együtt, elfogadom a 
fölirati javaslatot. 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Ghyczy Ignácz kép
viselő úron volna a sor , de ő átengedte a szót 
Kerkapolyi képviselő urnák. 

Kerkapolyi Károly: Tisztelt ház! (Nagy 
zaj.) Maga ezen tény, hogy ez alkalommal csak t. 
képviselőtársunk Ghyczy Ignácz ur szívességéből 
emelhetek szót, bizonyítja, hogy azok közé tarto
zom, kik az átalános vita alkalmával szólni nem 
kívántak, s ha most még szólok, ennek oka azok
ban keresendő, mik e teremben az előttem szólók 
részéről mondva voltak. Ezek fon tán én is szán
dékom megváltoztatásával fölhíva érzem magamat 
elmondani nézeteimet azon hazafias törekvéssel, 
hogy a helyzet lehető tisztázására és ennek foly
tán a követendő útnak lehető kijelölésére én is 
megtegyem azon keveset, a mi tőlem telik. 

Az előttünk fekvő felirati javaslat a többek 
közt így szól: „Tudjuk és őszinte hálaérzettel is
merjük el, hogy Fölségednek atyai szándéka el
oszlatni azon aggodalmakat, melyek függő köz
jogi kérdéseink elintézését eddig gátolták. Multat 
és jelent összehasonlítva, örömmel látjuk, hogy a 
kiindulási pont, czél és eszközök e kettőben külön
bözők." Az általam is egész kiterjedésében elfoga
dott fölirati javaslat e kitételével szemben Komá
rom városa igen tisztelt képviselője mégis indítva 
érzi magát a következő tételnek elmondására: „A 
mód és eszközök, a kiindulási pont, az indokok, 
melyekkel a kitűzött czélok eléretni szándékoltat-

I nak, változtak. De a czélok magok nem változtak, 
ugyanazok most is, melyek 1861-ben és korábban 
is már ki valának tűzve." A fölirati javaslat azon 
helye, melyet fölolvasni bátor valék, tehát a czé-
lokat is változottaknak mondja; Komárom városa 
t. követének épen most elmondottam szavai pedig 
a czélokat is ugyanazoknak mondják; és mégis, 
bár ő azt így látja, a felirati javaslatot egész kiter
jedésében a maga részéről is elfogadta. E két té
tel kétségkivül ellentétben áll egymással, és igy 
mindkettőnek együttes elfogadása ellenmondásba 
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hozza önmagával azt, ki mindkettőt elfogadja: ez, 
ugy hiszem, kétségtelen. Azonban, uraim, az el
lenmondás oka nem Komárom város t. képvise
lője. Hogy ily ellemnon lásba kellé magával jön
nie, annak oka, szerény vélekedésem szerint, ma
gában a helyzetben és az azt nagy részben terem
tett magas trónbeszédben van. Mert ha nem csaló
dom, egyikét úgy, mint a másikát arra lehet ala
pítani, egyike úgy, minta másika abban gyökere
zik, és nem lehet azt minden részleteiben fölfogni 
és érvényesíteni a nélkül, hogy épen ez által ré
szesei, osztályosai ne legyünk a benne levő ellen
mondásnak. Ez ellenmondás kiderítése az többek kö
zött, ami re ezélzok, ugy levén meggyőződve, hogy 
ha csak az ellenmondásnak valódisága egyszer ki 
lesz derítve, lehetetlen az ellenmondó határozmá-
nyok egyikéhez ugy, mint másikához ragaszkodni 
akarni, és pedig lehetetlen azért, mert az ellen
mondó ezt épen kizárja. Hogy ezt földeríthessem, 
legyen szabad a magas trónbeszédnek csak azon 
tételére hivatkoznom egyelőre, mely az ellentétes 
kiindulási pontokkal, tudniillik a jogvesztéssel és 
a merevnek mondott jogfolytonossággal szemben, 
a pragmatica sanctiot ugy fogadja el alapul, mint 
a mely e két ellentétes határozmánynak, mintegy 
magasabb valami-, fölötte áll. Innen van az
után, hogy a jogfolytonosság elvének ugyanazon 
mértékkel mér, melylyel mér a jogvesztésnek, és 
viszont. Pedig épen, mivel a két elv, jogfolytonos
ság és jogvesztés, ellentétes, úgy vagyok meggyő
ződve, hogy egyiket föladni lehetetlen a nélkül, 
hogy el ne ismerjük a másikat; viszont ezt el
ismerni nem lehet a nélkül, hogy teljesen föl 
ne adjuk amazt. S valóban is , mivelhogy a 
jogfolytonosság elvének elismertetése helyett, 
csak az lett beismerve, hogy az alaki törvényesség 
tekintetében 1848-iki törvényeink sem eshetnek 
kifogás alá, tettleg és a valóságban a beismerés 
után is csak ott vagyunk, hová bennünket a jog
vesztés elmélete juttatott volt. Ennélfogva igaz, 
hogy a pragmatica sanctio álláspontjára nem le
het jutni a nélkül, hogy a jogfolytonosság elvét 
el ne fogadjuk, mig viszont ennek elfogadása nélkül 
nem lehet feladni a jogvesztést. 

A ki határozott akaratot tanúsít, mint tanúsí
tott Felséges Urunk az iránt, hogy kiindulási pon
tul a pragmatica sanctio vétessék, annak lehetetlen 
egyúttal e jogfolytonosság elvét is egész teljesség
ben, nem esak elvileg és elméletben, de egyszer
smind tettleg és a gyakorlatban el nem fogadni. 

.Vizsgáljuk. Hiszen a pragmatica sanctio bennünket 
nem arról biztosít, hogy egyik vagy másik törvé
nyünk, mint például az 1848-aknak, alaki törvé
nyessége kifogástalannak lesz majd elismerve, ha
nem arról biztosit, hogy kormányoztatni nem 
fogunk másként, mint törvényeink, és pedig nem 

csak az akkorig már meghozottak, hanem, mint 
nyíltan mondja, az azután hozandók szerint. Én 
tehát nem osztozom azok nézetében, kik ezen tör
vények alaki törvényességének elismerésével már a 
jogfolytonosság elvét is elismerve látják; sőt ugy 
vagyok meggyőződve, hogy annak tagadása épen 
ezen elismeréssel kezdődik. Igenis, kérem, mert 
addig, mig egy bizonyos törvénynek alaki törvé
nyessége kérdésben van, addig végre nem hajtása 
e törvénv el nem ismerésének sérelme ug'van, de 
nem a jogfolylonosság elvéé. A jogfolytonosság 
sérelme csak ott kezdődik, hol a kérdéses törvény
nek végrehajtása megtagadtatik, bár kifogástalan 
törvényül el van ismerve. (Helyeslés.) Épen azért 
tehát, mert a jogvesztés elvét e nélkül, hogy a 
jogfolytonosság de verő elfogadva legyen, föladni 
nem lehet; épen azért, mivel Urunk Királyunk 
ezen elvet — mint mindnyájan hálás köszönettel 
elismerjük — föl akarja adni : úgy vélem, a logikai 
következés hozza magával a jogfolytonosság elvé
nek teljes és tökéletes elismerésének szükségét. E 
szükség hason világossággal tűnik ki akkor is, ha 
meggondoljuk, hogy Urunk Királyunknak hatá
rozott akarata a pragmatica sanctio alapjára he
lyezkedni, mi pedig a jogfolytonosság elvének 
tényleges és gyakorlati elismertetése nélkül szintén 
lehétlen, mivelhogy, mint mondám, hazánknak az 
addig hozott, és az ezután hozandó törvényeink 
szerint leendő kormányoztatását biztosítja. 

De van még egy más pont is, melyre figyel
meztetni kívánok. Urunk Királyunk magas trón
beszédében azt mondja, hogy a közös ügyeknek s 
miként kezeltetésüknek kérdése nem anyagi vagy 
erkölcsi kényszer fegyverével, hanem a kölcsönös 
értesülés és a szükség érzetéből folyó meggyőződés 
alapján oldassák meg. Ámde az erkölcsi kényszer 
teljes nyomasztó súlyával nehezednék ránk, ha 
csak a között lenne választásunk, hogy fogadjuk el 
netalán az oly módozatokat is, melyek nekünk 
megnyugvást nem adnak, vagy ha ezt tenni nem 
akarj uk,lássuk alkotmányunkat folyton fölfüggeszt
ve. Hiszen ez a legnagyobb erkölcsi kényszer, me
lyet ránk gyakorolni lehet. Ezt pedig O Felsége 
határozottan mellőzni kívánja: és azért, ugy hi
szem, csak helyesen járunk el, ha a magas trón
beszéd egyes tételei közt különböztetünk, elválaszt
ván azokat, melyek félreismerhetlenül Felséges 
Urunk akaratául vannak felállítva, azoktól, melyek 
egyet vagy mást, ezen akarat érvényesítésének úgy 
vélt föltételei és eszközei gyanánt, követelnek. Ama
zok közé számítom azon nemes elharározást, alkot
mányosságot biztosítani a birodalom egészének, 
tehát a lajtántúli félnek is, valamint azon legmagasb 
akarat kifejezését is , hogy a pragmatica sanctio 

j alapján rendeztessenek el a vitás kérdések. Ellenben 
I minden egyebet ugy tekintek, mint ezen czélokra 
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szükségeseknek vélt eszközöket. Épen azért, hogy 
az ellenmondás kikerülhető legyen, amazokhoz kell 
magunkat tartani, ezeket, mint ama czélokra nézve 
nem csaknem szükségeseket, de sőt velők ütközőket, 
föladván. Ezen, a megállapított czélokkal össze
ütközésben levő eszközökhöz számítom mindenek
előtt a birodalom egységes államul alakításának 
kérdését, mint a mi szükségtelen s ezentúl egyáta-
lában jogosulatlan is, jogosulatlan mind a positiv 
törvények alapjául tekintve , mind önmagában. 
Azok után, miket e tárgyban Komárom városa ér
demes képviselője mondott, fölöslegesnek tartok 
csak egy szót is veszteni a fölött, hogy a biroda
lom egységes voltának eszméje, positiv törvények 
alapjáról tekintve, egyátalán jogosulatlan. Ellen
ben azt hiszem, ahhoz még fér szó e házban, hogy 
ugyanazon birodalmi egység azon értelemben, 
melyben Lajtán tói vétetik, magában is jogosulat
lan, mivelhogy hiányzanak azon elemek, melyek 
egységes állam szervezéséhez mulhatlanul szüksé
gesek, hiányzanak, mivelhogy Ausztria oly ele
mekből alakult egybe, melyek nem olyanok, mi
nőknek kellene lenniök arra nézve, hogy egységes 
birodalmat képezzenek, nem olyanok akár tekint
sük multjok emlékeit, akár jelenők törekvéseit, 
akár jövőjök reményeit. De ezeket sem akarom 
fejtegetni, csak érinteni kívántam. 

Hanem, igenis czélom, a tegnapi napon két 
képviselőtársam által elmondottakra némelyeket 
válaszolni, (Halljuk !) még pedig egyátalában tár
gyikig, a békülékenység szellemében. 

Egyike azon képviselőtársaimnak, Wlád ur, 
beszédében többek között azt monda, hogy ő, mert 
nem német, nem barátja a centralisatiónak, smert 
nem a magyar fajhoz tartozik, nem is dualista, 
de foederalista. Én ezen foederalismusban, ha azt 
hiszi, hogy e rendszerrel a birodalmat boldoggá 
lehet tenni, megnyugszom ; de szó nélkül nem hagy
hatom indokát, úgy levén meggyőződve, hogy 
midőn nem a nemzetiségi ügyek, nem az oda 
tartozó kérdések tisztázása van napirenden, hanem 
az államkormányzati formának megállapítása, a 
közjogi kérdések kibonyolltása, akkor egyátalában 
nem szabad és helytelen a nemzetiségi — értem a 
nemzetiséget faji értelemben — álláspontra helyez
kednünk, hanem azon kell lennünk, hogy állam
polgári állásra helyezkedjünk , melynek értelmé
ben tekintve a nemzetiséget, ő ép oly magyar, 
mint közülünk bárki. (Ugy van!) 

A másik, mit mondandó vagyok, összefügg 
azzal, a mit az utána szólott Dobrznsky urnák kí
vántam mondani: azért megjegyzéseimet összefog
lalom. A t. képviselő ur kifogásokat tett a parla
menti kormányrendszer ellen. Én az általa e rész
ben elmondottakra nem kivánok felelni, mert ugy 
vagyok meggyőződve, hogy e kérdésről szólani 

nagyon helyén volna ott és akkor, a hol és mikor 
arról volna szó, hogy ezen kérdéses forma törvény 
által elfogadtassék-e; de helyén kívül van ott és 
akkor, a hol és midőn csak arról van szó, hogy az 
elfogadott törvény érvényesíttessék. (Helyeslés.) 
Beszédének további folyamában abbeli kívánal
mát formulázta, hogy a magas trónbeszédre adan
dó felirat ne intéztessék a magyar nemzet nevében, 
a mi által mellőzve vélné látni azon népségeket, 
melyek bár nem magyarok, törvényeinkben nem-
zetekül szintén elismervék. Nem tag-adoni, hogy az 
általa idézett helyeken a magyaroktól különböző 
nemzetekről is van, mint országunkban lakókról, 
törvénykönyveinkben emlékezet. De ama helye
ken a nemzet szó csakis etymologiai értelmében 
használtatik, melyben, mint a nemzéstől vett s a 
nemzetséggel rokon, az egy vérből származottak 
összességét akarja jelezni. Nem így a felirati javas
lat, mely azon értelemben veszi a nemzet szót, 
melyben vette például az 1741-iki törvényhozás, 
mely azon évi 61-ik törvényczikkben nyilván ki
fejezi, hogy Dalmatia, Croatia és Slavonia társor
szágok bennszülött fiai a magyar nevezet alatt egy
szersmind értetnek. „Nomine Hungarorum com-
plectuntur." Ezt teszi maga a t. képviselő úr által 
idézett 1608-iki 10 t. czikk is. Legtöbbször ép azon 
értelemben használják a natio szót, melyben ez az 
állampolgárokat átalában jelenti, tekintet nélkül 
a nyelv- és fajkülönbségre. Különben vajon hogy 
akarhatta volna a fejezetében kitűzött azon czélt, 
hogy jövőre a főbb hivatalok csupán született ma
gyarok s a társult vagy meghódított nemzetbeli-
ek által töltessenek be, annak elrendelésével bizto
sítani, hogy : „Caveat sua Maj'estasRegia,ne in re-
bus hungaricis aliorum q_uam hungarorum (ex om-
nibus partibus regni Hungáriáé atque etiam Sla-
voniaeJutatur í^Haezen, maga a t. képviselő úr ál
tal idézett törvény íme rendeletével nem sértené, a 
minthogy nem is sértette, hazánk nem magyar ajkú 
nemzetiségeit: ugyan miként sérthetné őket az, ha a 
magyar nemzet nevében szól a ház felirata, midőn 
úgy vélem, nincs e házban senki, ki ne a politikai 
nemzetiséget értené s kívánná értetni azon: azt, 
mely a populussal, az országnak állampolgárikig 
jogosult népességével egyértelmű ? — Kétségtelen, 
hogy e szónak: nemzet, natio, ambiguitásából le
het csinálni nehézséget, ha akarunk; de ne akar
junk ! hisz annak bizony bőviben vagyunk e nél
kül is. 

Ezeket akartam itt elmondani, részint meg
nyugtatás, részint azon gyanúnak eloszlatása végett, 
mintha mi a testvér nemzetiségeket mellőzni vagy 
háttérbe kivánnók szorítni. Hisz ezt, ha különben 
is képtelenség nem volna, saját érdekünk is meg
tiltaná , mivelhogy a fölirat súlya az által, ha 
csak a magyar faj nevében nyújtatnék be, bi-
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zonynyal nem növekednék;, de igenis növeli az, 
hogy benne az egész politikai nemzet szól, fajkü
lönbség nélkül. 

D o m a h i d y Ferencz : Én a felirat lényegé
hez szólani nem akarok: ellene nem , mert bár 
egyes pontjainak némely kifejezései nézeteimtől 
eltérők is, tanulmányozás után sem látok benne 
lényeges aggodalomra okot,- és tudván, hogy a 
természetben is az erő az egységben rejlik, a feli
ratot egész kiterjedésében, és minden pontjait yál 
tozat nélkül elfogadom; mellette támogatólag, 
vagy illustrálva nem, mert ez tőlem, az általam 
igen tisztelt Eötvös b.. Grhyczy és Szentkirályi 
képviselőtársaim beszédei után, szerénytelenség 
lenne. De támogatásra épen nincs is szüksége ezen 
feliratnak, mert az a képviselőház nagy többségé
nek érzelmeit tolmácsolja, és erkölcsileg eléggé 
támogattatik a nemzet és részek rokonszenvéből 
kifolyó közvélemény által, melynek helyeslő sza
va, e hazán keresztül a Kárpátoktól az Aldunáig 
viszhangzik, s ezen közvéleménynyel azok, kik a 
feliratnak jogfeladási szempontból elleneszólanak 
— egész biztonsággal merem állítani — csak 
homlokegyenest találkozhatnak. Hanem szabad 
legyen nekem szólanom azért, hogy egy pár előt
tem szóló képviselőtársamnak , beszédében ki
fejezett némely nézeteire, egy pár észrevételemet 
megtehessem. Ezt teszem azért is, mert Bartal és 
Zsedényi képviselőtársaim 1848-ra vonatkozó, bár 
különbözőleg alkalmazott nézetei oly húrt pendí
tettek meg keblemben, mely valahányszor rezgésbe 
hozatik, hangot kell adnia. 

Zsedényi képviselőtársam ágy véli, az utó
korban bámulni fognak azon, hogyan lehetett or
szággyűlés , mely egy évezred által biztosított 
helyhatósági jogaitól megválhatott azért, hogy hó
doljon az ujabb kor eszméinek. Megengedem, hogy 
a tisztelt képviselőnek jóslata teljesülni fog; de nem 
az ő nézete szerint, mert a bámulat tárgyát nem az 
elavult jogoktól megváíhatás, hanem azon mód, 
melylyel ezeknek korszerűbb kicserélése történt, 
fogja képezni: képezni fogja a nemzet akkori nagy
sága, melynek fiai keblöknek ördögét, a nemtelen 
önzést tova űzvén és az önhaszonlesés színvonalán 
felülemelkedvén, lemondtak sok százados előjo
gaikról, és a népet szabaddá tevén és magokhoz 
emelvén, visszaadák az emberiségnek, és az akkor 
született nagy eszméket diadalra jutni segiték. A 
történelem szigorú és kérlélhetlen, és a kik annak 
távcsövén az 1848-ki korra visszanéznek, feltűnik 
az megettök fény- és dicsőség-koszorúzottan, és 
még romjaiban is fönséges emlékekkel van és lesz 
mindig elborítva; és az akkor született nagy esz
mék élnek ma is, és élni fognak örökké: mert vala
mint a lélek halhatatlan, ugy az egyszer megszü
letett nagy eszmék is azok. El lehet ugyan nyomni 

rövid időre, de az elnyomatás alatt is, mint az eso-
csepp gyűrűje a csendes tavon, észrevétlen elárjong-
nak, s annak, a mi szellemi, üledéke meg nem sem
misíthető soha, mint a durvább anyagé, mely el-
idtil s elhamvad. S így azon kor, a 48-ki dicső 
kor, a magyar történelemnek mindig fénypontja 
marad. 

Bartal képviselőtársam e tárgyra vonatkozó 
nézetére Ragályi Ferdinánd barátom megfelelvén, 
de ezt ő maga is szombati beszédében felvilágosítani 
igyekezvén : sem pzélszerünek, sem szükségesnek 
nem látom nézeteimet elősorolni, nem annyival in
kább, mert ezen esetben egy későbbi kort kellene 
ecsetelnem, s e térre én őt követni nem akarom, s 
azon fátyolt, melyet ő föllebbentett, én érintetlenül 
hagyom, csak azt jegyezvén meg,hogy azon kor volt 
az, mely a nemzetnek, szellemi nagyságán kívül, 
anyagi erejét is föltüntetvén, megismertetett ben-
minket a külfölddel, s bebizonyította, hogy Auszt
ria a kielégített Magyarország szövetsége nélkül 
nagy hatalom nem lehet. 

Hanem igenis szólok Bartal képviselőtársam 
beszédének egy más tételére, a hol azt mondja, 
hogy amit a jogalapon s a jog fegyverével kivívni 
képesek nem valánk és nem is lehetünk, azt vívjuk 
ki az opportunitás fegyverével, s az e czélra emelt 
védmüveket lássuk el az opportunitásyontcsövű üte
geivel. E részben a t. képviselővel nem lehetek egy 
nézetben, mert én a jogalapról lelépni nem akarok! 
mert a jogalap sziklatalaj, melyen lábunkat bizto^ 
san megvethetjük; leseperhet ugyan róla a vihar, 
de azt lábunk alól ki nem mozdíthatja soha. A jog 
fegyvere törhetlen aczél : éle eltompulhat ugyan, 
de a rozsda által meg nem emészthető. Mig ellen
ben az opportunitás tere homokos zátony, s az ab
ból hányt védmüveket egy fuvalat is elseperheti; 
sőt azokat is, kik magokat az ő védelmökbe helyez
ték, magok e védmüvek igen könnyen betemethe
tik. Az opportunitás vontcsövó' ütegei bodza fából 
furvák, s így igen könnyen széfcrepedhetők levén, 
alkalmazás esetére azoknak árthatnak legtöbbet, a 
kik alkalmazni akarják s hozzá legközelebb 
állanak. 

Azt mondja továbbá Bartal képviselőtársam 
egyik leglényegesebb követelésünkre nézve, t. i. 
a hadügyre — mit maga is jogosnak ismer el —• 
hogy nézzük meg-, van-e erkölcsi erőnk, hogy 
nemzetünknek ezen követelését a jövőben érvénye
síthetjük, s ha nincs, ne ragaszkodjunk mereven hoz
zá. Igenis, a nemzetnek erkölcsi ereje van, s ezen 
erkölcsi erő a haza szeretetén alapszik, s alkotnia-' 
nyos jogainkhoz szilárd ragaszkodásunkban rejlik. 
Hogy pedig ezzel birunk, azt, hiszem, a t. képvi
selő sem vonja kétségbe. 

Azon tételével sem érthetek egyet a tisztelt 
képviselőnek, hogy követeléseinket sortirozzuk. 
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s a melyeknek megnyerését nem remélhetjük, 
hagyjuk jobb jövőre, a mi annyit tesz, mondjunk 
le rólok. (Helyeslés.) Mi alkotmányunknak s törvé
nyeinknek csak őrei, nem kizárólagos tulajdonosai 
vagyunk, s azokat utódaink számára épen úgy 
tartozunk megtartani, mint megtartották őseink szá
munkra. (Helyeslés.) Az erő csak megfoszthat tőle, 
de önkényt róla lemondanunk nem szabad, még az 
esetben sem, ha ez által rövid ideig tartó könnyebb
ség lenne is szerezhető részünkre, mert akkor ha-
sonlag tennénk a tékozló atyához, kinek gyerme
kei számosak, mégis, hogy maga életét kényelme
sebben élhesse le , birtokát eladja vitalitiumra, s 
gyermekeinek jövőjével mit sem gondolva, azokat 
koldusbotra juttatja. 

Még Dobránszky képviselő társamnak akarok, 
véleményein szerint, több téves nézete közöl egyre 
válaszolni. O ugyanis azt mondja, ha mi az 1848-
ki törvények némely czikkelyéhez nem ragaszko
dunk is, nem esünk következetlenségbe, mert az 
1861-ki országgyűlés is vétett ellenök, midőn az 
országbírói értekezletet törvényül elfogadta, mely 
pedig az 1848-ki törvényektől sokban különbözik. 
Ha a tisztelt képviselő ur fáradságot vett volna 
magának, hogy az 1861-ki országgyűlés actáit 
átolvassa, meggyőződött volna, hogy az 1861-ki 
országgyűlés az országbírói értekezletet törvényül 
soha el nem fogadta, mert ő azt az illető hatósá
goknak alkalmazás végett egyedül csak ideiglen 
kisegítő eszközül ajánlotta. 

Most pedig, valamint kezdtem, ugy végzem 
beszédemet, hogy a fölirati javaslatot elfogadom. 
(Helyeslés. Szavazzunk ! Szavazzunk !) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Zichy Antal képvi
selő úron van a sor. 

Z i c h y Anta l : T. ház! (Szavazzunk! Eláll!) 
Látom, hogy a ház türelme ki van merítve; s mi
után a tárgy minden oldalról föl van már világo
sítva, ha az átalános tárgyalást befejezni óhajtjuk, 
ez esetre föltételesen én is kész vagyok szavamtól 
elállani. (Helyeslés.) 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Bezerédj képAdselő 
úron van a sor. 

Bezerédj László : Nem akarok azok közé 
számíttatni, kik szavokkal csak azért élnek, mivel 
ahhoz joguk van, bár komolyabb tekintetek nem 
tanácsolják is. Ez alkalommal nem akarok a t. ház 
türelmével visszaélni s figyelmét fárasztani, hanem 
e helyett azt ajánlom, menjünk át a felirati javaslat 
részletes tárgyalására. (Közhelyeslés.) 

E l n ö k í Ha azon képviselő urak, kik a szó
lásra fel vannak írva, önkényt beegyeznek abba, 
hogy a tárgyhoz átalánosságban ne szóljanak, akkor 
átmegyünk a válaszfelirat részletes tárgyalására. 
(EláUunk! EláUunk!) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Zsarnay képviselő 

ur átadta a szót Deák Ferencznek. (Zajos fólkiálté-
sok : Halljuk, halljuk, halljuk!)) 

Deák F e r e n c z : Csak akkor kívánok szólani, 
ha a sor reám kerül. (EláUunk! Elállunk!) Tisz
telt ház ! (Elénk figyelem.) Figyelemmel kisértem 
az eddigi tanácskozásokat, elfogultság nélkül hall
gattam a fölhozott indokokat, és fontolóra vet
tem azon nehézségeket, melyeket itt több kép
viselők megemlítettek. Kénytelen vagyok őszin
tén kijelenteni, hogy mindazon okok és nehéz
ségek az én meggyőződésemet meg nem vál
toztatták. Azt hiszem, a ház szabályainak ér
telmében is , de a dolog természeténél fogva is 
elsőnek kell vala lenni az átalános tárgyalásnak. 
Az eddigi tárgyalások azonban a fölirat ellen elv
ben vagy inkább a felirat elvei ellen, s igy egyár 
tálában a felirat ellen igen keveset, kevés nyilat
kozatot tartalmaztak, mert a mely nehézségek elő
adattak , inkább a részletekhez tartoznak, a mint 
módosítások inditványoztattak is a részletekre 
nézve. Volt még megemlitve több szónok által a 
közös ügyek mikénti körvonalozása és tárgyalása. 
Legterjedtebben és tán legrészletesebben körvona-
lozta ezen közös ügyeket Bartal György képviselő 
barátom. Az ő körvonalozása igen lényegesen kü
lönbözik az októberi diploma körvonalozásától. s 
nézetemhez, ugy látom, közelebb áll, mint az okto-

! béri diplomához. Azonban e fölött ítélni még most 
kora; csak a részletesebb discussio fejti ki, meny
nyiben különböznek az ő nézetei az enyéimtől és 
elvbarátiméitól. Ezek a discussiók pedig csak ak
kor fognak történni, ha a közös ügyeket részlete
sen tárgyaljuk. E szerint tehát, a mik előadattak, 
részint magánál a részletes tárgyalásnál, a midőn 
a módosítási javaslatok fognak tárgyaltatni, lesz
nek tüzetesen előveendők, és én is akkorra tartom 
fenn nyilatkozatomat, a mennyire azt a mondot
takra szükségesnek látom megtenni; részint pe
dig nem is e felirat köréhez tartoznak, mint péld. 
a közös ügyek tárgyalása és körvonalozásának el
határozása, mert ez majd külön fog tüzetesen tár
gyalás alá vétetni, midőn az országgyűlés e rész
ben javaslatát elkészíti. 

Én tehát két kijelentéssel kívánok csak még 
alkalmatlankodni a t. háznak. (Halljuk!) 

Egyik kijelentésem az, hogy a felirat mind 
egészben, mind részleteiben, s annak minden esz
méje, alakja, formája az én meggyőződésemmel 
teljesen megegyez. (Köztetszés.) Nem ok nélkül mon
dom ezt ki. Tudom, hogy a politikai téren vannak 
pártok; azt is tudom, hogy a pártok gyakran 
hasznosak, sőt gyakran szükségesek is ; azt is tu
dom, hogy a pártok néha, midőn valamely dolog 

1 fölött lényegben megegyeznek, a módra, az alak-
részletekre nézve kiegyezkedés utján, hogy 

! ugy szóljak, comproniissum utján hoznak létre 
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valamit, és néha az ilyen eompromissum a 
dolog előmozdítására nézve igen hasznos. A jelen 
föliratra azonban kénytelen vagyok kijelenteni, 
hogy annak formája és alakja és minden eszméje 
— engem illetőleg — épen nem conpromissum ut
ján jött létre; hanem azok az én teljes meggyőző
désemmel minden tekintetben megegyeznek. 

A másik, a mit szükségesnek tartok kimon
dani , azon meggyőződésem, hogy a mely kor-
mányférfiu ezen feliratot a kiegyenlítés valóságos 
akadályának képes tekinteni, az vagy a kiegyen
lítést nem akarja komolyan, vagy épen olyképen 
akarja, miképen minekünk azt elfogadni nem le
het és nem szabad. (Zajos helyeslés.] 

Végzem azzal, mivel kezdettem: hogy én nem 
érzem magamat hivatva most az átalános tárgya
lásnál hozzászólani és több okokat előhozni a 
fölirat támogatására. Észrevételeimet majd a rész
letes tárgyalásnál fogom elmondani. (Zajos he
lyeslés.) 

E l n ö k : Aföliratijavaslat fölötti átalános tár
gyalás be levén fejezve, méltóztassanak fölállás 
által nyilatkozni hogy átalános kiterjedésében 
azon elveket, melyek a fölirati javaslatban foglal
tatnak , elfogadják-e ? (Megtörténik.) U g y látom, 
hogy senki sem maradt ülve. (Felkiáltások: Nem 
ugy van!) Méltóztassanak tehát azok felállani, kik 
a fölirati javaslatot átalánosságban nem fogadják 
el. (Megtörténik.) Kimondhatom, hogy a ház a fel
irati javaslatot átalánosságban egyhangúlag elfo
gadta. 

Már most a részletes, vagyis a szakaszonkinti 
tárgyalás következnék. Mielőtt azonban ezt meg
kezd enők, bemutatom Bartal György képviselő 
urnák Írásban beadott ég a 31 . és 32-ik szakaszra 
vonatkozó módositványát. (Halljuk!) 

T ó t h Vilmos j e g y z ő (fölolvassa Bartal 
György módositványát.*) Fölkiáltások: Ki kell nyo
matni !) 

E l n ö k : Nyomtatásban fog holnap szétosz
tatni. 

Most, miután valószinü, mint ezt a már felol
vasott módositványokból is látni, hogy a szerke
zet szavaira nézve némi módositások fognak kí
vántatni, azt hiszem, két jegyzőre kellene bizni a 
szólani kívánók följegyzését. (Helyeslés.) Azokat 
tehát, kik a szerkezet megtartása mellett fognak 
szólani, Ráday László gr. fogja jegyezni, azokat 
pedig, kik módosításokat kivannak tenni, vagy 
ily eket pártolni, Tóth Vilmos. (Helyeslés.) 

E pillanatban jött be e két módositvány. 
(Átadja ajeggyzönek) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa László Imré
nek a 8-ik szakaszhoz beadott módositványát, mely sze-

*') Lásd az Irományok 10-Ik számát. 

rint a 8-ik kikezdésben a 11-ik sorban ezen szavak 
után: „egy közös uralkodó alatt állóa a következő tétel 
volna igtatandó: ,,a personál unió alapján." Ezután 
felohassa Csanády Sándor módositványát a 46-dik 
szakaszhoz.*) 

Bezerédj L á s z l ó : Azon inditványt, illető
leg kérést vagyok bátor előhozni, hogy mindazon 
t. képviselő urak, kik módosításokat szándékoznak 
tenni, tennék azt minél előbb, hogy a már beadot
takkal mindjárt egytittleg kinyomathassanak, mert 
bizonyára nagyon késleltetni fogná a részletes tár
gyalást, ha azok egyenkint fognának az illető pon
tok tárgyalásakor a ház elé terjesztetni; ez a ta
nácskozás folyamát is zavarná. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Következik a válaszfelirati javaslat 
szakaszonkinti tárgyalása. (Zaj. Halaszszuk hol
napra !) 

Bónis S á m u e l : T. ház! Én csak a tanács
kozás oeconomiájához szólok. A szabályok értel
mében ha valaki módosítást akar a szerkezet ellen 
beadni, azt írásban tartozik tenni. Az irott módo
sitvány rendesen kinyomatik. Már én lehetetlennek 
tartom, hogy ez még ma megtörténhessék, és igy 
a t. ház tán csak azt határozhatja el, hogy a mó-
dositványok ma adassanak be, a tárgyalást pedig 
holnapra halaszszuk, hogy egyszersmind fontolóra 
vehesse mindenki a dolgot, mert a kettőt, t. i. a 
fölirat eredeti szövegét és a módositványt, össze 
kell hasonlítanunk, ha hozzá akarunk szólni a 
dologhoz. 

Elnök : Böszörményi képviselő ur adott be 
egy módositványt. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa Böszörményi 
Lászlónak a felirati javaslat 14-ik pontjához való 
módositványát, mely szerint e szavak után : „közösen 
érdeklik" beigtatandók lennének e szavak : „melyek 
iránt, mint 1861-iki második feliratunkban kifejtet
tük, az 1848-iki III tÖrvényczikk 18 szakasza intéz
kedett." 

Elnök : Most kérdem a t. házat, vajon a 
szakonkinti tárgyalást ma kívánja-e eszközölni 
vagy holnapra halasztani? (Fölkiáltások : Ma nem 
lehet! Mások : Folytassuk!) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! É n is csak a tár
gyalás oeconomiájára nézve akarok szólni. Azon 
nézet merült itt fel, hogy ha módositvány adatik be, 
az kinyomatandó. Ez, az én nézetem szerint, szabá
lyaink folytán nem áll, mert minden indítvány, mely 
beadatik, kinyomatandó és a tagok közt szétosztan
dó, de a módositványokra nézve csak azt rendelik a 
szabályok, hogy írásban adassanak be az elnöknek. 
Csak azért hozom föl ezt, mert nem lehet az iránt 
határozatot hozni, hogy minden képviselő, ki mó
dosítást akar beadni, azt bizonyos határidő alatt' 

) Tj&sd az Irományok 11-dik számát. 
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tartozik tenni, hanem beadhassa azt a tárgy illető 
pontjának tárgyalásánál is, csak azon föltételt 
tartsa meg, hogy írásban adja be,ésmódositványa, 
minden kinyomatás nélkül, ha a háznak tetszik, 
azonnal tárgyalás alá vehető. Ennélfogva a t. ház
tól függ, akarja-e a fölirati javaslatnak ponton
kinti tárgyalását ma felvenni, vagy holnapra ha
lasztani. A ház szabályai szerint semmi sem áll 
ellenébe annak, hogy miután például az első pon
tokra nézve — a mint legalább én tudom — mó-
dositvány nem adatott be, mindjárt megkezdjük a 
szakonkinti tárgyalást. 

Szász K á r o l y : Nézetem szerint a részletes 
vita mai megkezdésének azon tekintet áll ellen, 
hogy tegnap a napirendre az átalános tárgyalás 
volt kitűzve; tehát előbb a részletes tárgyalást napi 
rendre kellett volna kitűzni; de igy a részletes 
vita tárgyalását megkezdeni lehetetlen. 

Elnök : A fölirati javaslat 1-ső pontja ellen 
ugy is semmi módosítás nem adatott be. Talán 
hozzáfoghatunk a felolvasáshoz. (Helyeslés.) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a felirati 
javaslat 1-sÖ pontját. Maradjon !) 

Ó n o s s y Mátyás : A feliratot egész terjedelmé
ben pártolván, épen azért kívánom, hogy az alakilag 
a nyelvtan szabályai szerint is tökéletes legyen: s 
azért bátor vagyok a t. ház figyelmét felhívni e té
telre : „Tanúsítják e szavak is." stb. Itt az „is" szócs
ka nézetem szerint fölösleges, mert az minden ismert 
nyelvnek szabálya szermtelőzménytfeltételez.mely-
re vonatkozik; de a jelen esetben semmi ily előzmény 
nincs: minél fogva az „is" szó kihagyandó, és állani 
fog e tétel következőleg: „Tanúsítják e szavak" stb. 
(Maradjon V) 

E l n ö k : Ennélfogva marad a szerkezet. 
(Ohastatik a 2-dik pont. Maradjon! Olvastatik 

a 8, 4, 6, 6, 7-dik pont, melyek szó nélkül elfogadtat
nak'. A 8-dik pont fölolvasása után:) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : László Imre ezen 
szakaszra nézve azon módositványt adta be, hogy 
ezen szavak u tán: „egy közös uralkodó alatt álló," 
tétessék : „a personál unió alapján." (Maradjon!) 

Lász ló I m r e : Én ugyan kész vagyok na
gyon röviden, mint szándékom is volt, a rövid 
módositványt indokolni, hanem hivatkozva t. kép
viselő Szász Károly ur nyomós megjegyzésére, 
hogy a parlamenti szokás szezint nem ereszkedhe
tünk a részletes tárgyalásba mindaddig, mig az 
napirendre nincs kitűzve . . . . (Halljuk! Zaj.) 
Tisztelt ház! Azok után, miket a ház asztalán levő 
felirati javaslat átalános tárgyalásakor Komárom 
ésDebreczen városai érdemes követei elmondottak, 
egyátalán nagyon vigyázva és óvatosan lehet a 
részletes tárgyalásnál is szót emelni, nehogy az 
ember untató ismétlésekbe essék. Azért kisegítő 
eszköznek látom azt, hogy minél rövidebben 

EÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . I. 

szóljak a részletes módositvány indokolásához. 
(Halljuk!) A 61-iki felirat, mely szerintem a nem
zet nevét az előtte lefolyt 11 éves szomorú esemé
nyekre s a történet tiszta lapjára ugy jegyezte be, 
mint oly nemzet nevét, »mely alkotmányához és 
törvényes királyához, mely két fogalom nézetem 
szerint egy, rendithetlenül hu és kitartó, s valamint 
nyolczszáz év előtt, ugy ezután is szabadságra ké
pes, e felirat európai elismerést nyer t ; e fölirat 
pedig egyenesen a pragmatica sanctio azon tételén, 
alapul, melyet a personál unió foglal magában. 
(Zaj.) Ez ama föliratnak, e jeles műnek csak
nem minden tételén teljesen át is vonul s meg is 
van említve; mig a mostani fölirati javaslat, mely
nek szerintem épen azon az alapon kell gyökerezni, 
a personál uniót egy szóval sem emliti. Tisztelt 
ház! azt hiszem, ha czélhoz akarunk jutni, a czélhoz 
semmi sem vezethet bennünket, mint a nyíltság és 
őszinteség. Azt hiszem, a diplomatikus elburkoíás 
nem az országgyűlésre való, hanem a diplomatia 
dolga. Mondja ki a nemzet őszinte akaratát, annyival 
inkább, mert ugy látszik, a kormány még eddig 
egyátalában nem nyilatkozott.Tegyük be hát e kife-
zést: „a personál unió alapján." Azt hiszem, ezzel a 
nyilatkozattal a bizodalom okvetlen növekedni fog-: 
pedig csak ez vezethet tartós sikerhez. Kívánom 
ezt azért is, mert teljesen s tökéletesen meg vagyok 
győaődve, hogy Magyarország belkormányzati 
önállása és függetlensége egyes egyedül ezen a 
szón alapul : „personál unió," az ezen való túllé
pés pedig már kezdete volna a jog föladásának. 
(Maradjon! Helyes! Zaj.) 

Csiky Sándor: Tisztelt ház! Én a 8-dik sza
kaszra tekintve, azon módositványt, melyet előttem 
szóló t. képviselőtársam beadott, nagyon helyes
nek tartom., annyival inkább, mivel az én érzé
semmel tökéletesen összehangzik. A sanctio prag-
maticában, vagyis valósággal öröklési rendet meg
alapító 1723-ik évi törvény 1, 2. és 3-ik czikke-
lyében nincs egy hanggal is kimondva az, hogy 
Magyarország a közös védelem terén az örökös 
tartományokkal a kül- és bel ellenségek ellen küz
deni és harczolni köteles; abból a tételből pedig, 
mely a 8-dik szakaszban foglaltatik, azt lehet ki
olvasni, mintha a közös védelem kötelessége tör-

| vényeink által teendőink sorába volna igtatva; 
I holott nincs oly törvény, mely a reál unió el nem 
] ismerése mellett nyilatkozott összes akaratot a 
| personál unió alapján kötelezhetné. (Maradjon!) 

Böszörményi László: T. képviselőház! 
Nagyon röviden szólok e módosításhoz, pártolását 
nyilvánítván. Ezen pont igen fontos, mert ez ké
pezi az úgynevezett pragmatica sanctio értelmezését 
átalában. Kezdődik az ezen pontnál és a 9, 10 és 
11-dik pontokban folytattatik. Szükséges aggodal
mamat már e pontnál kifejeznem. Igen helyesen 

33 
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mondotta László Imre képviselőtársam, hogy a ma
gyar országgyűlés 1861-diki feliratának kétségte
lenül alapeszméje, alaptétele a pragmatica sanctio 
o ly értelmezése, mely a personál uniót alapítja 
meg, legalább a múltban. Hogy jövőre mi törté
nik, mi lesz czélszerü, az iránt különböző lehet a 
vélemény; de, hogy ezen törvényekben , melyek 
ezen nevezet alatt ismeretesek, csak a personál 
unió foglaltatik, annyira kétségtelen, hogy még 
t. tagtársunk Bartal képviselő úr ez alkalommal 
elmondott beszédében is mondja, hogy a múltban 
nincs más, mint personál unió, melyet ő a jövőre 
reál unióvá akar átalakítani. Ezen pontban, t. kép
viselők, ki van fejezve a bel- és külellenség elleni 
védelmi kötelezettség. Ha fölteszem is, hogy ezt 
nem másként érthették a fölirat tisztelt tervezői, 
mint a personál unió alapján is a szomszédi vi
szonynál fogva történhető segélynyújtást; de 
ezen tétel mégis adhat félremagyarázásra alkalmat. 
(Zaj.) Már méltóztassanak megengedni, mi 1861-
ben is második feliratunkban ezen kérdéseknél 
Igen nyíltan szóltunk, és meg vagyok győződve, 
hogy ezen fölirat tervezői a pragmatica sanctio ma
gyarázatánál ezen állásponttól eltérni nem akar
nak, és nem azért foglaltatik itt ezen tétel, mintha 
az 1861 -iki fölirat tartalma általok föladatott volna. 
De minthogy nagyon óvakodnunk kell , hogy 
egyes szavaink félre ne magyaráztassanak, meg
vallom , magam részéről szükségesnek tartanám 
az indítványozott pár szót, hogy azon közös véde
lem ne magyaráztassék más értelemben, csak a 
minőt a personál unió kíván. 

Méltóztassanak megbocsátani, hogy én e rész
ben felhozzak az 1861-diki föliratból egy pár té
telt, mert ezen a bel- és külellenség elleni véde
lem ugy magyaráztatván, könnyen maga után 
vonhatja azon következtetést, melyet t. követtár-
sunk Bartal úr szóról szóra fogalmazott, hogy t. i. 
nem csak közös, hanem pláne egységes katonaság 
legyen, ez pedig természetesen közös, sőt egységes 
költséget is kivan. Ezen értelmezés adott alkalmat, 
és csak is ez, jelen fölszólalásomra. í g y szól az 
1861-dik évi második fölirat: „Említi a legmaga
sabb királyi leirat a hadseregnek közösségét. Két
ségtelen az, hogy a magyar hadsereg a többi tar
tományok seregeivel együtt közösen harczolt a 
hon és fejedelem ellenségei ellen; de lényeges volt 
mindig a különbség Magyarország és az örökös 
tartományok között azokra nézve, mik a katonasá
got tárgyazzák. Magyarország az örökös tartomá
nyoknak s azok kormányzatának minden befo
lyása nélkül önállólag határozta meg a magyar 
katonaság számát, fentartásának módját stb., mint 
a 1802 : 2, s 1810: 2. t. ez. bizonyítják." Továbbá 
hivatkozott az akkori válasz azon eseményre, me
lyet Magyarország királynője iránt 17 41 -ben tettleg 

nyilvánított, s melylyel bizonyítani akarta, hogy 
Magyarország mindig teljesítette a birodalom vé
delme iránti kötelezettségét. De erre is válaszolt 
az 1861-diki felirat, nevezetesen: „Azt állítja a 
legmagasabb királyi leirat, hogy Magyarország 
az állam közszükségleteinek fedezésében és terhei-
ben minden időben részt venni, s azon terheknek 
és áldozatoknak egy részét elvállalni tartozott, me
lyek a leviharzott harczi események folytán a né
pek vállaira nehezültek, s hivatkozik e részben az 
1741 : 6 3 ; 1796: 2 ; 1805 : 2 ; 1807: 2 és .1808: 
6. törvényezikkekre, mint a szorosabb reál unió bi
zonyítékaira. De tekintsük végig az idézett törvé
nyeket, és figyelmezzünk a körülményekre, me
lyek között azok alkottattak. 1741-ben Mária Te
rézia trónját hatalmas ellenségek támadták meg. 
Mária Terézia törvényes királya volt Magyaror
szágnak, s az ország mindent megtett, hogy kirá
lyát s annak jogait megvédje. Erről szól az 1 7 4 1 : 
63. t. czikk, és azt mondja, hogy a fejedelem és 
ország jogainak védelmére a nemzet életét és vé
rét kész levén áldozni, átalános fölkelést rendel; 
kiköti azonban világosan, hogy az ország törvé
nyei sértetlenül fentartassanak s ezen rendkívüli 
ajánlatból semmi következést vonni ne lehessen. 
1796, 1802, 1805, 1807 és 1808-ban Franczior-
szág győzelmes seregei fenyegették hazánkat és 
fejedelmünket; s az ország rendéi a haza és feje
delem védelmére részint ujonezokat, részint fölke
lést, részint rendkívüli segélyzést ajánlottak az 
idézett törvényekben. De mindezen ajánlatoknál 
határozottan kijelentették, hogy azokat önkényt 
és szabad akaratból teszik, s az ország jogait fen-
tartva, tiltakoztak az ellen, hogy a szabad ajánlat
ból utóbbra bármi kötelezettségi következés vo
nassák. u 

Tehát, t. ház! 1861-benis kifejtettük, hogy a 
personális unió is kapocs, abból is folynak közös 
kötelezettségek; és azt hiszem, hogy a fölirat most 
is azt akarta értelmezni. De egyébiránt ezen egy 
szó könnyen behozható, s általa a föliratnak sem 
hódolatteljes hangja, sem lényege nem változik. 
Közmegnyugvásul pedig akarnám, hogy beho-
zassék. 

B a b a r c z y Anta l b . : Én az előterjesztett 
módositvány ellen kívánok szólani, mert azt gon
dolom, hogy a válaszfelirat, midőn ezen szó: per
sonális unió, megemlítését mellőzte, követte a ma
gyar törvényhozás azon bölcseségét, mely szerint 
annak tényezői soha a personális uniót egy részről, 
a reál uniót más részről vita tárgyává nem tevék. 
Nem tevék pedig azért, mert tudták , hogy e 
tárgynak tanácskozás terére vonatása alkalmas 
egy részről is, más részről is aggodalmat gerjesz
teni a nélkül, hogy ez gyakorlati eredményre ve-

S zethetne; mert nem tagadható, hogy a pragmatica 
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sanctio a personálisuniót alapítja meg, a mennyiben 
Magyarország népeinek Ausztria népeivel egy ko
rona alatti lételét alapítja meg addig, mig a mos
tan uralkodó felséges ház tagjai uralkodhatnak. 
De nem tagadható más részről, hogy mivel ez idő
tartamra a monarchia népei egy uralkodó alatt 
egyesültek és ennélfogva közös érdekek képződtek, 
ezeknek elintézése tekintetében némikép reális unió 
létezik. Ennélfogva én azt tartom, hogy e meddő 
vitát kerülve, fogadjuk el a felirati javaslatot ugy, 
a mint szerkesztve van. (Helyes!) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Nekem arra 
nézve, mit Barbarczy b. képviselő úr előadott, 
csak azon észrevételem van, hogy most nincs 
helyén azon elvileges kérdésről szólni, vajon itt 
personál uniót, vagy reál uniót akarunk-e kifejezni. 
A t. ház bizonyosan következetes fog maradni 
mindig nézeteihez, melyeket az 1861-iki ország
gyűlés alkalmával több izben kifejezett, és ezen 
felirati javaslat is elég érthetően kifejez. Elvileges 
vitatkozásba tehát ez esetben bocsátkozni nem 
akarok, és azt gondolom, hogy annak itt helye 
nincs. Itt egyszerűen csak azon kérdés forog fenn, 
vajon azon néhány szó, melyet némely képviselő
társaink a feliratba még be akarnak venni, e he
lyen elmondassék-e vagy ne ? Minden alkalommal 
elvet kimondani nem szükséges, és mivel azt gon
dolom, hogy a felirati javaslat ezen pontja magá
ban elég világos: én részemről, a nélkül, hogy el
vileges vitatkozásokba akarnék bocsátkozni, a mó-
dositványnak, mely itt előadatott, helyét nem lá
tom. (Helyes! Maradjon!) 

E l n ö k : A t. ház tehát elfogadja ezen sza
kaszt ugy, a mint a felirati javaslatban szerkeszt
ve van. 

(Olvastatnak a felirati javaslat 9—13-dik szaka
szai, melyek szó nélkül elfogadtatnak. Olvastatik ez
után a 14-dik szakasz.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Böszörményi Lász
ló e szakasz ezen szavai u tán: „melyek közösen ér
deklik," e szavakat kívánja igtattatni: „melyek iránt 
mint 1861-iki második föliratban kifejtettük, az 
1848-iki 3-ikt. ez. 13 szakasza intézkedett." Továb
b á , hogy ezen szakasz utolsó tétele kihagyandó. 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : T. ház ! (Türelmet
lenség) Azt hiszem, a ki már egyszer módosítást 
adott be, ugyanaz vissza is veheti; de ha ezt nem 
akarja, mégis csak rendén van, hogy hozzászól
hasson. Kérem hát a t. házat, méltóztassék kevés 
türemmel lenni; hosszas.nem leszek. Bár ugyan 
látom sorsát e módosításnak is, de mégis köteles
ségem hozzászólani. A mit az első módosítás 
alkalmával a personál unióra nézve mondottam, 
nagy részben indokolásául szolgál ezen módosítás
nak is ; de azért fölolvasom az 1861-ik évi ország
gyűlés második föliratának egy pár kifejezését: 

„A personál unió is kapocs, melyből közös viszo
nyok származnak; és mi ezen viszonyokat figye
lemben kívánjuk tartani; az 1848-ik évi 3-ik tör-
vényczikkely is határozottankimondja a l 3-ik §-ban, 
hogy a magyar miniszterek egyike folyvást O Fel
sége személye körül legyen, s mindazon viszonyok
ba, melyek a hazát az örökös tartományokkal kö
zösen érdeklik, befolyván, felelősség mellett kép
viselje." Tisztelt képviselők! Minekutána a kirá
lyi megnyitó beszéd azon pontjára, hol az monda
tik, hogy a közös ügyek már a pragmatica sanc-
tióban találják alapjokat, a fölirat nem akart hatá
rozott tagadással felelni; de miután a megnyitó 
beszéd kitételét a felirat mégis nem csak hallgatás
sal, hanem kifejezett szóval és pedig körvonalozás 
nélkül beismerni látszik: ezért óhajtom, hogy a 
javaslott tétel az illető helyre betétessék. A közös 
ügyek további vitatásától tartózkodom, mert en
nek nem most van ideje. De mégis szükségesnek 
láttam ezen módosítást más részről azért is, mert 
ezen pontnak utolsó tétele, mely ezt mondja : 
„Ugyanazért haladéktalanul hozzáfogunk ily ja
vaslatok készítéséhez," egy másik fontos kérdésbe 
megy át, t. i. a jogfolytonosság kérdésébe. Én, ha 
ismételve nem hallottam volna már e házban a le
folyt viták alatt azt, hogy mit akarnak e kérdés 
alatt érteni, t. i. az előleges revisiót tettleg megkí
sérlem ; bár tudom, hogy a válaszfelirati javaslat
ban ki van fejezve, hogy ajánlott javaslataink mind
addig javaslatok maradnak, mig a törvényes ki
rály meg nem erősíti: mindamellett, a mennyiben 
sokan hajlandók e tételt félreérteni, részemről e 
pontnak utolsó kitételét, miután Komárom város 
igen érdemes képviselője élesen körvonalozta, hová 
vezetne az ily javaslatok készítése, s hogy az úgy
nevezett dietális tractatusok folytán az' ország 
ajánlatai előpénzül elfogadtatnak ugyan , de az 
ország kivánatai végre megsemmisülnek, épen 
azért óhajtanám a félreértések kikerülése tekinte
téből ezen utolsó szavakat kihagyatni. (Maradjon!) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Véghetetlenül saj
nálom, hogy a tanácskozás folyamát én is kénytelen 
vagyok egypár perezre megakasztani. Oka külön
ben nem én vagyok, hanem azok, kik minden alap 
nélkül a válaszfelirat szerkezetében gáncsoskodnak. 
(Ugy van !) Én nem értem t. barátom aggodalmát, 
ki a módositványt adta be ezen pontra nézve, kü
lönösen mert én azt találom, hogy ezen szerkezet
ben sokkal több alkotmányos biztosíték van, úgy 
mint az van, mint lenne úgy, mint ő akarja. (He
lyeslés.) Ezen szerkezet idézi a közös érdekeket, 
idézi a 48-iki törvényeknek tiszta szavait: ennyi
ben tehát eleget tesz annak is, mit ő kivan ; csak
hogy azután a helyett, hogy idézne tovább, és 
mondaná, hogy egy miniszter folyjon be ezen 
ügyekbe, holott nincs is meghatározva a törvényben, 

33* 



\ 

260 XXVII. ORSZA 

minő befolyása legyen ezen miniszternek, minő 
alapokon kell befolynia; és mik legyenek azon 
ügyek : ezen javaslat azt akarja, hogy mindazok 
határoztassanak meg, még pedig hazánk alkotmá
nyos önállása és törvényes függetlenségének ve
szélyeztetése nélkül. Én tehát ezen szakaszt sokkal 
megnyugtatóbbnak találom annál, a mit a t. kép
viselő úr akar. A mi illeti a módosítvány másik 
részét, ott én aggodalmában egyátalán nem oszto
zom, és nem is hiszem, hogy, ha ez benne marad, 
aggályainknak nőni, vagy ha kimarad, fogyni le
hetne. Mert mire kötelezi ezen szakasz az ország
gyűlést ? A mit ki nem mond ezen javaslat hol
nap, kimondhatja holnapután. Miután ezen felirati 
javaslat már felküldetett, kimondhatja, hogy mun
kálatot akar készíteni, ellenben mindig kezében 
taríja az országgyűlés ezen munkálattal tenni, a 
mit akar, azon pontig, melynek folytán nem látja 
czélszerünek annak fölterjesztését. Agg'odalmát te
hát e részben sem értvén, az eredeti szerkezet mel
lett szavazok. (Helyeslés.) 

Madarász J ó z s e f : Debreczen városa előt
tem szólott képviselőjének előadására kénytelen 
vagyok ellenvéleményemet nyilvánítani és bizonyos 
tételben Szepesmegye szepes-szombathelyi kerü
lete érdemes követével tartani. (Közbeszólások : Ki 
az?) Zsedényi. És igy való az, hogy a szélsőségek 
sok tekintetben sokszor érintkeznek (Derültség), 
azon különbséggel, hogy míg a conservativismus 
a netalán megtörtént törvénytelenségeket, vagy 
a netalán ezekhez vezethető utat (mint épen azt, 
hogy a pont végén a küldöttség munkálkodásairól 
van szó, az én csekély megyőződésem szerint arra 
vezethetőnek tartok) felhasználja más eseteknél, 
más eshető törvénytelenségek bekövetkezésére, 
addig a conservativismus ellentéte ez eshetősé
geknek mindenkorra elejét akarja venni. Én csi
rájában akarom elfojtani azt, hogy ily következte
téseket vonni lehessen. Tökéletesen helyeslem, logi
kailag legalább, hogy ha az országgyűlés küldöttsé
geket rendelhet kisebbmérvű tárgyakban akkor, 
midőn a törvényhozó hatalomnak mindkét ténye
zője, a koronás király ,"által, még nem létezik, 
rendelhet nagyobb^ fontosságú tárgyakban is, jo
gi szempontból. Én tehát nem tehetek róla, 
hogy e szempontból is, nehogy később nagyobb 
mérvű tárgyakban ez előleges elhatározásból ily 
köveztetések vonassanak, kötelességenmek tartom 
annak elejét venni azon nyilatkozat által, hogy 
igenis én az itt érintett küldöttségek kiküldetéséhez 
nem járulok. (Zaj) 

Bónis Sámue l : T. ház! Én itt jogvesztést 
nem látok; hanem inkább jogainknak uj megerő
sítését : t. i. a nemzetnek épen ugy megvan kezde
ményezési joga. mint megvan a fejedelemnek a 
miniszterek által. Midőn a fölirati javaslat a közös 
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ügyekre nézve azt mondja, hogy fogunk javaslatot 
készíteni, akkor egyszersmind a magunk kezdemé
nyezéséről is biztosít. (Ugy van!) A 48-iki törvé
nyekre nézve azt mondja, hogy ha a felelős minisz
terek által fog a javaslat előterjesztetni, akkor ahhoz 
hozzá fogunk szólani. Én abban jogaink veszélyez
tetését nem látom, ha a nemzet azt mondja, hogy 
e tárgyban fog javaslatot készíteni : a nemzetnek 
egyik legszebb joga a kezdeményezés. Maradjon 
tehát a szerkezet. (Maradjon! Maradjon !) 

Szél l J ó z s e f : Én azt tartom, hogy a válass-
fehrati javaslatnak eszméjét leginkább azért fogad
tuk el, mert a benne lefektetett politika találkozik 
a nemzet többségének politikájával, mely abból 
áll, hogy a nemzet többsége is kiegyenlítést kíván, 
oly kiegyenlítést, mely az ország függetlenségének 
fentartása mellett a függőben levő kérdések meg
oldását eszközölje. Nem lehet tagadni, hogy a füg
gőben levő kérdések megoldásának kulcsát a közös 
ügyek képezik. Ha,a fölirati javaslatból kihagyat
nék azon tétel, melyet Böszörményi képviselőtár
sunk kihagyatni kivan, akkor a feliratnak egész; 
politikája más irányt venne: azért én azt tartom, 
hogy mivel a közös ügyek kérdésének megoldásá
tól függ a kiegyenlítés lehetősége, ezen tételnek 
benn kell maradnia. (Helyes! Maradjon!) 

Ujfa lussy M i k l ó s : A mi a javaslott beigta-
tást illeti, arra nézve tökéletesen ki vagyok elégít
ve azon nyilatkozattal, hogy a szerkezet sokkal 
erősebb lesz, ha azt bele nem igtatjuk. A mi az 
utolsó czíkknek kimaradását illeti, én 'az aggodal
mat látom és méltánylom, hanem egy szóban lá
tom a különbséget nézetem és az indítványozóé 
között. O ugyanis dietális tractatust említett, mely
nek igenis nagy nyomatéka van ; ámde dietális 
tractatusnak akkor van helye, midőn az országos 
rendek a kormánynyal repraesentatio utján érte
keznek. Ebből természetesen mellettünk és elle
nünk mindazt ki lehet zsákmányolni, a mit az ész 
és akarat összeállíthat: de javaslat és dietális trac-
tus közt nagy a különbség! Méltóztassanak visz-
szaemlékezni, hogy országgyűlési javaslatokat nem 
most kezdünk készíteni, azokat az ország már 
1791-ben készített; 1825-ben, 1827-ben ugyan
azokat revideálta, 1843-ban újakat, 1848-ban is
mét módosításokat készített. És még soha nem ju
tott eszébe a kormánynak — pedig sok nehéz idő
ket éltünk — hogy azokat ellenünk a maga ré
szére kizsákmányolja. Ez nem is lehet a jogfolyto
nosságnál és a természetes helyzetnél fogva. Ez az, 
miről föl akartam világosítani a tisztelt indítvá
nyozót, hogy t . i . nagy különbség van a dietális 
tractatus és javaslatok közt. Én kívánom, hogy a 
szerkezet maradjon ugy, amint van. (Helyes! Ma
radjon!) 

Zsedény i E d e : Én Madarász tagtársunk 
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észrevételére csak a tényt, ugy a mint van, akarom 
megállapítani. Én ezen 14-dik szakaszból azt kö
vetkeztettem, mikor hozzászóltam, hogy a t. kép
viselőház akkor, mikor a közös viszonyokat megál
lapítja, és mikép kezelésökre nézve határozatot vagy 
javaslatot hoz: akkor a 48-diki törvények revisio-
jába bocsátkozik — (Ellenmondás) miután épen a 
3 és 4-dik törvényczikkek szólnak az úgynevezett 
közös ügyekről; és hozzátettem, hogy épen ezen 
ajánlat, melyet a kormány elé terjesztünk, ellen

kezésben áll azzal, hogy a 4-dik törvényczikkkö-
ketkeztében azonnal, haladék nélkül, átvizsgálása 
előtt, tényleg kívánjuk a parlamenti kormány és 
minisztérium helyreállítását. Én itt némi ellenke
zést látok. Ez a tény állása, mást nem mondottam. 
(Zaj. Maradjon!) 

E l n ö k (csenget) : A többség a szerkezet meg
maradása mellett van. (Maradjon!) Holnap foly
tatjuk a tárgyalást. 

Az ülés végződik d. u. 1 i/i órakor. 
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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 . 

Tárgyai : Bemutattatnak : Ungvári izraeliták panasza egy izraelita fkinak állítólag igazságtalan megbüntetése miat t ; Iviebling 
község kérvénye jegyzője visszahelyezése i rán t ; Magyar József 1809-beIi insurgensé segélyért; Czelder Márton missionáriusé a ruissio 
előmozdítása ügyében ; Korpona városáé gymnasiunia nyilvánossá tétele i rán t ; Szabó Antalé az ősiségi pátens következéseinek meg 
szüntetése iránt. — Foiytattatik a fölirati javaslat szakaszonkinti tárgyalása. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : A jegyzőkönyvet vezetni és a szól
ni kívánók neveit följegyezni ugyazon jegyző 
urak fogják, kik tegnap működtek. A tegnapi ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa afebr. 20-
dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Ungvár városának izraelita lakosai 
panaszolják, hogy egy járásbeli szolgabíró egy 15 
éves izraelita fiút igazságtalanul megbüntetett, és 
ezért elégtételért folyamodnak. 

Liebling bánsági község folyamodik, hogy 
Hoffmann Sándor volt jegyzője hivatalába vissza
helyeztessék. 

Magyar József 1809-beli insurgens szegény
ségét panaszolván, segélyért folyamodik. 

Czelder Márton oláhországi protestáns missi-
onárius a missio tárgyában több kérvénynyel áll 
elő; egyszersmind kéri , hogy szabadon jöhessen 
vissza hazájába és minden akadály nélkül mehes
sen ismét vissza. 

Korpona városa kéri, hogy két osztályú gym-
nasiuma nyilvánossá tétessék. 

Szabó Antal, miut a Mogyorósi család meg
bízottja, az 1859-ik nov. 29-kei császári nyílt pa-

megsz öntetni kéri. 

bizottságnak adatnak 

rancs minden következéseit 
(Derültség.) 

Mindezek a kérvényi 
át. (Közhelyeslés.) 

Következik a válaszfelirati javaslat 15-ik czik-
kének tárgyalása. (Halljuk!) 

R á d a y L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a válasz
felirati javaslat lö-dik csikkét.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa a válaszfelirati 
javaslat lö-dik szakaszára nézve Jendrassik Miksa 
képviselő módositványát, mely szerint ezen mondatban : 
„minden országait és tartományait alkotmányos úton 
akarja kormányozni," az utolsó szó helyébe tétessék : 
„kormányoztatni.'') 

Jendrass ik Miksa : Módosítványomat azzal 
indokolom, hogy a sanctio pragmaticabeli törvé
nyek, t. i. az 1733-ik törvény III . czikkével egy-
öntetüleg- kívánom azon kifejezést, mert ott szintén 
az mondatik: „regnetur et gubernetuiv' Alkotmá
nyos életben megkülönböztetem az uralkodást a 
kormányzástól: # az uralkodási jogot tulajdonítom 
O Fölségének, 0 Fölsége pedig felelős kormán}' 
által érintkezik a nemzettel. Továbbá ugy hiszem, 
hogy öszhangzásban lesz módosítványom va-

azt laszfelirati javaslat 19-ik szakaszával, mely 
mondja: „hogy jövőre alkotmányosan kivan 0 




