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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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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 
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Fölsége fölöttünk uralkodni." Ezek indokaim, me
lyeknél fogva az activum helyett a passivumot 
kívánom. (Helyeslés.) 

Deák F e r e n c z : Jendrassik képviselőtársam 
és barátom módosítványát szívesen elfogadom, el
fogadom pedig azért is, mert az 1715-iki, gondolom, 
IH-ik törvényczikkben, hol Ő Fölsége Magyar
országot nem akarja más tartományok módjára 
kormányozni, ugy van: „regi," azaz „kormányoz
tatni." A tisztelt képviselő lír javaslata tehát a tör
vény szavával megegyez, és igy azt jobbnak tar
tom. (Helyeslés.) 

Elnök: Tehát a felirati javaslatban e szó he
lyébe : „kormányozni" , ez fog tétetni: „kormá
nyoztatni." 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 16-ik 
szakaszt.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Stratimirovics képvi
selő úr ezen szakaszra nézve a következő módo-
sítványt adta be : A fölirati javaslat 16. szakaszá
nak utolsó előtti sorában előforduló ezen kifejezés: 
„mint önálló szabad nemzet más önálló szabad 
nemzettel" kihagyandó, és helyébe teendő: „mint 
önálló szabad nemzetek más önálló szabad nemze
tekkel." (Mozgás. Maradjon!) 

Stratimirovics György: T. ház! Mielőtt a 
ház asztalára letett javaslatom voltaképi indokolá
sához fognék, mint szerb, késztetve érzem maga
mat, egy megjegyzést bocsátani előre. 

Önök közti megjelenésemnek a hazai jog sza
badsága mellett főbb indokai és föladatai egyike 
abban áll, hogy a nemzetiségek és nyelvek egyen-
jogositása mellett felszólaljak, mert fölfogásom sze
rint az Magyarország egy jobb jövőjének föltétlen 
követelménye. Ehhez képest kötelességemnek fo
gom tartani annak idején törvényes utón a 48-iki 
törvények azon részének megvizsgálását sürgetni, 
mely az emiitettem egyenjogositásba ütközik. 
Semmi kétség, hogy egyetlen egy nyelv kirekesz
tőleges uralma ellentétben van a nemzetiségek 
egyenjogúságával. Ha tehát ezúttal a törvény és 
czélszerűség tekintetéből magyarul szólok, tiltako
zom egyszersmind ebbeli lépésem oly magyaráza
ta ellen, mintha enmagam mondtam volna le az 
ebbeli jogról. 

Legyen szabad már most szóba hozott javas
latom indokolásához fognom. Fölfogásom szerint e 
fölirati javaslatban (a 16. alienában) előforduló 
azon kifejezés: „szabad nemzet más szabad nem
zettel," tehát az egyes szám használata ugy a laj-
táninneniek, mint a lajtántuliak tekintetében képes 
a félreértéseknek egész sorát támasztani. Bennem 
is komoly aggodalmakat kelt ugy a jog, de sok
kal inkább a politika szempontjából. Különben is 
azon szellem, mely az idézett szavakban nyilatko
zik, ellentétben áll a legközelebbi 17-dik alienával. 

Fölfogásom szerint, távol az itt kifejezett be nem 
avatkozástól, ellenkezőleg az előbb idézett szavak: 
„más szabad nemzettel" tulnyomólag azon alapot 
jelölik meg, melyet azon országoknak és tartomá
nyoknak állami czélzatból óhajtanánk. 

Meglehet, csalatkozom, azonban ugy rémlik 
előttem, mintha a kérdéses egyes számban egész 
egy programmja foglaltatnék a jövő politikájának: 
a centralisatio programmja a magyar birodalom 
területén s a német centralisatio a Lajtán tul. 

Ki kell jelentenem, hogy az idéztem szavak 
lehető ily magyarázata — hiszen a foederalista 
sajtó nagy része már is igy magyarázza — közös 
hazánk tekintetében aggasztó komoly veszélyeket 
idézne elő. Az mindannyi politikai törekvéseinket 
kérdésbe tehetné, mert az a legélesebb ellentétbe 
tenne bennünket s igyekezeteinket államéletünk 
minden hagyományos viszonyaival, hazánk népei
nek szokásaival, erkölcseivel, nézleteivel, legyenek 
bár ezen népek akármely faj és nemzetiség tagjai. 
E népek mindannyian, külön és egyetemben, épen 
a decentralisatióban és az ezzel járó önkormány
zatban keresik és találják anyagi és erkölcs-szel
lemi fejlődésök főtételeit, úgymint jogaik és sza
badságaik egyedül megbízható zálogát, biztosíté
kát. Mi több, ellentétbe hozna bennünket a kor
szellemmel is, mely már kimondta verdictjét az 
öszpontosítás fölött, jelenjék meg bár az, és töreked
jék érvényre jutni akármily alakban és módozattal. 

A centralisatio mindenkor és mindenütt 
csakis egyes osztály vagy faj tuluralmának alap
zatául bizonyult és az egyének szabad létét lé
nyegété. Ha tehát a kifejezésnek lehető balmagya
rázata veszélyes lenne ránk nézve, s a nemzetisé
gek szükséges belső kiegyezkedése elé komoly 
nehézséget gördítene: akkor nem kevésbbé nyug
talanító ezen értelme a lajtántuli nemzetekre is. 
Ezen szó: „egy nemzet" ott alkalmazva, hol 
tudva levő dolog, hogy több politikai nemzet for
dul elő, a szabadelvű magyar országgyűlés válasz-
feliratában annyit jelenthetne, mint a szűkebb bi
rodalmi egység helyeslése. 

Nem hiszem, nem hihetem, hogy e t. ház, 
mely annyi előrelátó államférfit számlál keblében, 
meg fogná engedni, hogy lépteiből vagy szavaiból 
a világ alkalmat vehessen, föltenni róla, hogy íme 
maga lép a rövidlátó miniszterek és államférfiak 
politikája ösvényére. Ez annyi volna, mint egészen 
félreismerni azon szellemet, mely a lefolyt tizenhét 
év összes politikai vajúdásait és küzdelmeit áthatja. 
Ezen politikai küzdelem első sorban a nemzetisé
gek államjogi egyenjogúsításáért folytatott küz
delem vala, a nemzetiségek oly egyenjogúságáért 
folytatott küzdelem, mely a modern államban ki-

I kerülhetlen föltétellé lett, és marad is. A történeti 
' jog, ha közben-közben ezen küzdelemből fölhang-
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zott, csakis egyik hatalmas fegyver vala, még pe
dig azon hegemónia ellen, mely mindnyájunkat 
fenyeget; azonban a nemzetek elévülhetlen joga 
nem csak hogy a történetit túllebegi, s örök létére 
tul is éli, de azt megsérteni büntetlenül eddig még 
senkinek- sem volt szabad. A miként az egyediség 
jogegyenlősége, a kasztok minden eléje gördített 
akadályoztatásai daczára, győztesen vonult ki a 
harczból : szintúgy a népfajok jogegyenló'sége is, 
minden megkisérlett hegemónia daczára , mint a 
valódi szabadság föltétele fog kiemelkedni, mert az 
emberiség műveltségi haladásának egyik alap
ját teszi. 

Szánandó fékeértések kikerülése végett, annál 
hathatósban kell a többes számnak e tételben föl
vételét és elfogadását kérnem, minél inkább aggaszt 
és nyugtalanít Eötvös báró és Lónyay beszédei
nek egy és más pontja, mely szintúgy nem csak 
minden nem-német, de Ausztria és Magyarország 
egyéb nem-magyar nemzeteit is ily aggodalomba 
ejti. Ezen beszédekből mintegy zug a magyarok 
megtámadó szövetsége — s ki ellen? Csakugyan 
azt kell hinnem, hogy a nem-német nemzetiségek 
ellen, mert Eötvös báró a német centralistáknak 
szavaz köszönetet, azon szabadelvű férfiak pedig, 
kik a birodalmi tanácsban sokkal előbb oly bátran 
emeltek szót Magyarország jogai mellett, egy 
Kieger, egy Smolka, most már egészen feledvék. 
Uraim, nem tartozom én azon feketelátók közé, 
kik szélmalmok ellen harczolnak. Mint a tett és 
cselekedet embere csak is positiv dolgokkal bíbelő
döm. De Eötvös József báró azon passusa, mely
ben ő a keleti kérdést Ausztria és Magyarország 
irányában vészhozónak nevezi, a felől győz meg, 
hogy némely tekintélyes körökben Német
es Magyarország között netán létesülhető szö
vetséget kívánatosnak tartanak s óhajtandónak 
hisznek. Ha ezen nyilatkozás nem oly elismert 
szabadelvű egyén ajkáról kelne, mint Eötvös 
báró , azt kellene hinnem, hogy ezt régi volt 
centralizáló barátaim egyike mondja. Mert azon 
nézetek, hogy a keleti kérdés Ausztriára veszély
hozó lenne, az osztrák centralisták mind ez 
ideig való politikájában irányadók voltak, Metter-
nichtől kezdve Sckmerlingig. 

Nem maga a keleti kérdés, hanem a politika, 
mely ezt veszélynek tekintette, eszközlé, hogy csak
ugyan veszélylyé lön, s csak is ennek lehet egyedül 
tulajdonítani azon föl nem éleszthető helyzetet, 
melybe Ausztria jutott s melyben jelenleg sinlődik. 
Mert megmásithatlan alapigazsága a történelem
nek, hogy ugyanazon okok, melyek az államok 
művelődési fejlettségeit föltételezik, lesznek fenn
állásukra vonatkozólag is irányadókká. Sz. István 
koronájának azon feladata, hogy a kelet és nyu
gat közvetítője legyen, fennállásának egyik föltétele 

vala, s mai napig is az. Ausztria ezen koronával a 
természetszerű politikának kötelességét fogadá el. 
Mig alkotmányos jogaink absolut hatalom ellen 
harczoltak, a gondviselésszerű keleti missiótól tar
tózkodás következetes vala; azonban jogaink 
reintegrálása által természetszerű politikánk fölté
teleit is el kell fogadnia, mely politikának zászló
vivői nem egyedül a német s magyar népfajok, 
hanem a Sz. István koronája, mely azon nemzetek 
által működik, melyeknek keleten rokonfajaik 
vannak. Jövőjének ezen föltételeit azonban Magyar
ország soha sem teljesiti, ha a keleti kérdést vész
nek tartja, a helyett, hogy jövő nagyságának kö
vetelményéül tekintené. 

Azt hiszik, uraim! hogy ezen tévesztett poli
tika az által, hogy kizárólagos osztrák politika he
lyett egy osztrák-magyar politikává lett, a helyze
tet megváltoztatja, a keleti veszélyeket elűzi ? Uraim! 
ha e veszélyek, a mint némelyek gondolják, miket 
azonban én tagadok, a népfajok és egyház között el
lentétet idéznének elő. akkor statistikai számvetés ele
gendő annak bebizonyítására, hogy a hatalmi vi
szonyok, a német birodalommal való szövetség da
czára , még mindig egyenlőtlenek arra nézve, 
hogy ezekkel puszta nyers erővel lehetne elbánni. 
Csak őszinte liberalismusra épített politikával, mely 
a nemzetiségek tökéletes becsben tartása által a 
szabad intézményeket keletnek irányozza,lehetne 
ezen veszélyeknek elejét venni. 

í g y fogván fel a keleti kérdést, az semmi ve
szélyt sem eredményezne, hanem jövőnk föltéte
leire irányulna. Sőt tovább megyek s bátran 
ki merem mondani, hogy egyetlen föltétele az a 
fölirati javaslatban hazánk igényelte függetlensége 
biztosításának, melynek létrejötte ép oly szükséges 
nekünk, mint a mily szükséges Ausztriára nézve. 
Mert, uraim! a tapasztalás tanított meg arra, hogy 
a jogok elnyerése sokkal könnyebb, mint megtartá
suk. S ezeknek fentartására mindenekelőtt nem szö
vetség a német birodalommal, hanem a testvér nem
zetekkel szükséges, azon nemzetek frigye, melyek 
ugyanegy alkotmány alatt századok óta osztottak 
meg a magyar nemzettel szerencsét és balsorsot. 
Igen, uraim! mely szövetség aztán, hogy soká tar
tó és hatalmas legyen, rajtunk áll, ha a jogosság 
s méltányosság velünk van. 

Adjunk tehát, uraim, a német centralisták
nak egy ünnepélyes lemondó levelet, melyben ki
jelentjük, hogy mi ott túlnan nem egy, hanem 
több nemzetet ismerünk el. 

Tisztelt ház! ezek az én politikai véleményeim 
a 16-iki alinea fölött. 

Fölösleges fölemlítenem, uraim, önöknek, kik 
vajmi jártasak a hazai államjogban, hogy positiv 
jogunk álláspontjairól tekintve is, az egyes számnak 
kifejezése helytelen. Hazai alkotmányunk Szent 
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István koronája alatt több nemzetet ismer el. Két
ségtelenül Horvátország nemzet, melyet a jelen 
felirat is, mint ilyent, ünnepélyesen elismert. Er
délyország, melynek államjoga tulajdonjogunknak 
csak egy ép részét teszi, nem vesztette tán el régi 
jogait azért, mivelhogy Magyarországgal egy kö
zös törvényhozást fogadott el. Erdélyország elis
mert nemzetei tehát Magyarországnak lettek nemze
teivé. Igen sajnálnám, hahogy tán a szerb nemzet, 
melyet ilyennek a nagy Mátyás ó's törvényei, a ma
gyar királyok későbbi ünnepélyes oklevelei és 
szerződései elismernek, melyet végre a 61-iki or
szággyűlés felirata is „nemzetnek" ismert, ma et
től a névtől megfosztatnék, ekként nem nevez
tetnék. 

Minthogy tehát törvényeink és alkotmányunk 
értelmében Sz. István koronája alatt több nemzet 
él, melyek mind fölemlitendó'k: az egyes szám 
használata nem helyes és oly praécedens esetté 
lenne, melyet nekünk a bel béke érdekében ke
rülnünk szükséges. 

Ámde ugyanily aggodalmakat kelt föl ben
nem a baljóslatú egyes szám használata a lajtántuli 
nemzetek irányában is. Ott is tettleg és törvény-
leg, nem egyetlen egy, hanem több nemzet léte
zik. Mi, kik magyar birodalmunk önállósága és 
függetlensége visszaszerzése tekintetéből a pragma-
tiea sanctiót veszszük kiindulásunk pontjául, mi 
csakugyan sokkal jobban fogjuk ismerni ezen ál
lam- és nemzetközi szerződést, semhogy, pillanatra 
bár, kétségben lehessünk annak mikép leendő új
ból alkalmazása iránt Ausztria lajtántuli országaira 
és nemzeteire. Nem volna itt helyén ezen nem
zetközi szerződés tulajdonképi fejtegetésébe bocsát
koznom ; annyit azonban bátran állíthatok, hogy 
a pragmatica sanctió czélja épen nem állott ab
ban, hogy egyetlen egy nemzet uralmát tul a Laj
tán, s viszont egyetlen egy nemzet uralmát a Laj
tán innen hozza érvényre és szentesítse meg. Mi, 
kik a pragmatica sanctiónak Sz.István koronája irá
nyában biztosító erőt tulajdonítunk, hogyan érez
hetjük magunkat arra jogosítva, hogy ugyanezen 
biztosító erőt megtagadjuk a pragmatica sanctiótól 
mások — teszem Sz. Venczel cseh koronája irá
nyában? Pedig, uraim, nem ezt teszszük-e, midőn ott, 
hol tudtunkra több nemzet létezik; csakis egyet
len egy nemzetet emlegetünk V 

Távol legyen tőlem azt hinni, hogy e házban, 
mely" a szabadság és haladás zászlóját oly maga
san lengeti, oly nézetek vergődhessenek valaha 
uralomra, melyeket a közerkölcsiség elitéi és kár
hoztat. Ép azért óhajtom és kívánom, hogy loyá-
lis nyilatkozatunk szabatos és félreismerhetlen kife
jezésekben jusson a nagyvilág elé. Kérem tehát 
a t. házat, fogadja el szives készséggel ebbeli ja
vaslatomat. 

5ÁG0S ÜLÉS. 

Deák F e r e n c z : Midőn a válaszfelirati ja
vaslatba e szavakat beigtattuk, épen nem volt 
szándékunk bármi politikai elv fölötti vitatkozást 
előidézni. Csak azt az eszmét fektettük bele, hogy 
ők is , mi is szabadok és függetlenek legyünk, és 
akkor fogunk velők egyezkedni. Akár egyes szám
ban legyen, akár többesben, ezen eszme van ben
ne. A mi a kérdést magát illeti, azt tartom, hogy 
Magyarországon politikai nemzetiség csak egy 
van. Azonban e tárgy itt semmiesetre sem tartozik 
discussio alá; hisz ugy is majd értekezni, tanács
kozni fogunk a nemzetiségek ügyében, és a kinek 
nehézsége van, annak módja lesz a megvitatásra 

j és szólásra ott. Én csak azt jelentem ki azoknak 
| megnyugtatására, a kiknek aggodalmaik vannak 

hogy ez csak hasonlatosság, hogy t. i. valamint 
egyik szabad nemzet a másik szabad nemzettel, 
ugy akarunk mi velők értekezni. (Helyes! Ma
radjon !) 

E l n ö k : Tehát a 15-dikszakasz változatlanul 
megmarad. 

Gozsdu Manó: Tisztelt ház! Előttem szólott 
képviselőtársunk azon módositványt tette, hogy 
nem látván helyén a „nemzet" szót egyes számban, 
ezt „nemzetek" szóval kívánná fölcserélni. Ha va
lakinek e házban az jutna eszébe, hogy Magyar-
szagon önálló szabad nemzet nevezet alatt csak 
egyedül magyarajku lakosait vagy polgárait ér
tené, akkor, megvallom, én is csatlakoznám az 
előttem szólott képviselő ur véleményéhez. (He
lyeslés.) De mivel én azt tartom — és gondolom, 
mindnyájan azt tartjuk — hogy e név alatt „ön
álló szabad nemzet" csak Magyarország akármi 
ajkú lakosainak összessége, complexuma (Helyelés) 
értetik: tehát meg'tartandónak vélem a kifejezést. 
(Helyeslés.) Sőt megvallom, nem is lehetne többes 
számban élni ezen kifejezéssel, mert akkor igy ál
lana : „mint önálló szabad nemzetek önálló szabad 
nemzetekkel;" én pedig tagadom Magyarország
ban önálló szabad nemzeteknek létezését, mert ön
álló csak a complexum; egyes részei nem önállók, 
a magyar sem. Meglehet, hogy a lajtántúli nem
zetiségek szerencsésebbek geographiai elkülönzés 
tekintetében, mint a magyarországi nemzetiségek, 
és c szerint tán igy lehetne módosítani: „mint ön
álló szabad nemzet a lajtántuli szabad nemzetek
kel, "ha ugyan ilyenek léteznek. (Zaj. Maradjon!) 
De Magyarország nemzetiségeire nézve csak ugy 
van jól, a mint a felirati javaslatban foglaltatik. 

Azon aggodalmat illetőleg, mely talán előt
tem szólott tisztelt képviselő úrban megfogamzott, 
és a melyet bővebben ki is fejtett, hogy t. i. Ma
gyarországban a magyar nemzetiségen kivül a 
többi nemzetiségek létezését ignorálnók, az iránt 
tökéletes biztosítást látok a válaszfelirati javaslat 

I ezen szavaiban: „Ezen törvények alkotásában az 
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igazság és testvériség elveit követendjük." Igaz, 
hogy ezen kitételeket: testvériség, méltányosság, 
egyenlőség, stb. sokféleképen szokták értelmezni, 
mert ezek nem olyan szabatos kifejezések, melyek
nek bizonyos demarcationális lineájok volna. De 
azt tudjuk, hogy az igazság m i ; mivel pedig ezen 
nemzetiségek biztosíttatnak az igazság elve felől, 
én ezek által egyénileg is megnyugtatva érzem 
magamat. Nem látom benne oly elv kimondását, 
mely a ház románajku tagjainak az 1861-diki el
ső feliratba fölvétetni sürgetett módositványát 
gyengítené, sőt azt általa gyámolitva és tovább 
fejlesztve látom. És azért a románajku képviselők 
nevében bátor vagyok kinyilatkoztatni, hogy mi 
e tekintetben ezen passus által teljesen megnyug
tatva érezzük magunkat (Helyeslés) és a tárgyalá
sokat e tekintetben sem nehezíteni, sem hosszab
bítani nem akarjuk. E kitétellel tehát tökéletesen 
megnyugtatva és egyelőre kielégítve érezzük ma
gunkat, míg a részletes tárgyalásokra keiül a sor. 

Wlád A l a j o s : Igen sajnálom, hogy Strati
mirovics képviselőtársam betegsége miatt halkan 
beszélt, hogy az egész ház t. képviselői tökélete
sen meg nem hallhatták szavait; mert meg va
gyok győződve, ha hallották volna, méltányolnák 
azon elveket, melyeket ó' egy magasabb politikai 
szempontból kifejtett. 

Sokat hallottam e házban a keleti kér
dés megoldásáról beszélni. Már engedjék meg, 
uraim! a keleti kérdést a magyar nemzet csu
pán a német nemzettel nem fogja megoldhatni; 
hanem a mint Stratimirovics képviselőtársam he
lyesen kifejté, meg fogja azt oldani annak idejé
ben kiválókig azon nemzetekkel, melyek ezen ha
zában laknak és melyeknek vérrokonai a török 
birodalomban millió számra vannak. Igaz ugyan, 
hogy messze van még azon időszak, (Halijuk ') de 
ha már valaki beteg , annak e világból esetle
ges kimúlásáról eleve gondolkozni szoktak — azon 
különbséggel azonban, hogy mig az egyes ember 
élete rövid és múlékony, a nemzetek élete tartós 
és hosszú, s e szerint még soká következhetik be 
azon időpont — (Zaj) azért nem árt azokról is meg
emlékezni , kik az örökséghez igényt tartanak, s 
kiknek segélyével az örökséghez lehető legbizto
sabb úton és módon férhetni hozzá. 

Azt, hogy e hazában lakó nemzetek a tör
vénykönyvben magában is nemzeteknek ismertet
nek el , Dobránszky képviselőtársam múlt alka
lommal kifejtette, és ebben a tekintetben a tör
vénykönyvből senki sem hazudtolhatta meg őt. 
Azt mondják talán, hogy a törvény ama szavai és 
értelme most már avas obscuritás; ámde én azt hi
szem, hogy épen ezen t. ház, mely eddig is a nem
zetiségek iránt kitűnő előzékenységet és gyöngéd
séggel párosult részrehajlatlanságot fejtett k i ; 

KÉPV. H. KAPLÓ. 1 8 6 % . I, 

épen ezen t. ház és annak minden tagja igyekezni 
fog annak idejében, midőn a nemzetiségek kérdé
sének megoldása szőnyegre fog kerülni, annak 
azon értelmet adni, melyet a törvénykönyv illető 
czikke adott, s uj törvényes rendelkezés által meg-
alapítni azt, mit Stratimirovics képviselőtársam 
előbb kifejtett. 

Jelenleg Magyarországon a politikai magyar 
I nemzet nevezete alatt valamennyi e honban élő 
nemzetiségek benn értetnek ugyan ; de én azt hi-

[ szem, hogy a magyarnak semmikéj) sem derogál, 
ha már jogegyenlőségről van szó, hogy ő a többi
eket is magával tökéletesen jogegyenlőknek te
kintse és azokat a magyarral egyenlő nemzeteknek 
a feliratban is megérintse addig is, mig ezt tör-

i vény által biztosíthatná; mert én a jogegyenlősé-
í get nem csak azon értelemben veszem, hogy 
egyenlő legyen a teherviselés stb., hanem, hogy a 
jogegyenlőség eszméje kiterjesztessék arra, hogy 
minden nemzetiségnek azon körben, mely őt jogo
san illeti, alkalom adassék nemzetiségének kifej
lesztésére, s hogy azok saját nevezetök alatt sze
repelhessenek. 

Megengedem, hogy mai nap nincs még ideje 
a kérdésnek, hanem az egyszer megpendített esz
mét agyonignorálni, vagy agyonszavazni nem le
het; és azért részemről kinyilatkoztatom, hogy 
Stratimirovics képviselőtársam nézeteit pártolom. 

I (Szavazzunk!) 
Jendrassik Miksa: Egy előttem szólott t. 

; képviselőtársam hazánk külön ajkú lakosairól em-
lékezvén meg beszédében , abból mintegy több 
rendbeli nemzet létét igyekezett következtetni, 
hivatkozva egyszersmind néhány honi törvénye
ink kifejezéseire. Megnyugtatásául én igen rövi
den azt válaszolom, hogy fogalmam szerint lehe
tetlen egy önálló birodalomban, egy önálló állam
ban — pedig Magyarországtól e nevezetet meg 
nem tagadhatjuk — bárminemű ajkú lakosok ösz-
szes complexumát másnak tekinteni, mint egy po
litikai nemzetnek. Ha valaki, én vagyok barátja a 

I nemzetiségeknek, és jogaiknak megvédésében — 
; ha kell — erélyesen részt veendek. De habár más 
tartományokat, más országokat ismerek, hol szin-

j tén vannak különféle ajkú lakosok: sem a világ-
| történelemben, sem a diplomatiai iratok közt nem 
j olvastam olyat, mely külön nemzetiségek nevében 
i szólott volna. 

A mi illeti a törvényeket, legyen szabad hi
vatkoznom az utolsó magyar királyi hitlevélre, az 
V Ferdinánd felséges királyunk által 1836-ban ki
adott királyi hitlevélre, melyben ott, hol az egész 

I nemzethez, az egész országhoz szól, szintén nem 
j beszél többrendbeli nemzetekről, hanem — szavai 

a politikai nemzethez levén intézve — csak egy
ről : a „generosa gens hungara"-ról, mely nevezet 

34 
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alatt az egész magyar birodalom lakossága ér
tendő. 

A mennyiben tehát a törvényre való hivatko
zás irányadó, hivatkoztam az utolsó törvényre, és 
hiszem, hogy tökéletesen meg lehetnek és meg 
lesznek nyugtatva a külön ajkú lakosok, annál in
kább, mivel az 1848-dik törvények kimondták, 
hogy e haza, e föíd minden lakosságának egyenlő 
joga van, valamint egyenlő teher nyomja. Ennél
fogva lehetetlen azt magyarázni és következtetni, 
hogy bármely irat, mely e honnak képviselői há
zától fejedelméhez intéztetik, ne legyen kifolyása, 
ne legyen kifejezése valamennyi általunk képvi
selt honi lakosoknak, kiknek összegében benfog-
laltatik mind a román, mind a szerb, mind a tót. 

U g y hiszem, testvérek vagyunk, diplomatikai 
értelemben magyarok és egy nemzet. (Helyeslés. 
Éljenzés.) 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház ! Sokszor hallot
tam emlegetni, hogy a magyar nemes lelkű, hogy 
minden jogait megosztja testvérnépeivel és társai
val, mindent megad a többi nemzetiségeknek, mi 
méltányos, jogos, és mi az állam integritását meg 
nem sérti. Hiszem s ebben soha nem is kételked
tem. Megnyugvásul azonban, hogy fogalmainkat 
tisztázzuk, röviden fogalmazni fogom én is, mit 
jelent ez: nemzetiség; és mit ez : politikai nemzet. 
(Halljuk!) 

1848 előtt politikai nemzetet képezett azon 
kaszt, azon kivételes osztály, melynek igen szá
mos tagja itt jelen van ; képezték t. i. a nemesi 
rend és a főrend; ez volt akkor a politikai nemzet, 
mert én politikai nemzetnek nem tudok mást kép
zelni, mint azt, kinek a politikába joga van bele
szólni, és a ki jogositva van törvényt alkotni. 
(Halljuk!) Hajdanában a politikai nemzetet képez
ték, valamint a corpus juris számtalan lapja mu
tatja, az úgynevezett status et ordines regni Hun
gáriáé, nem pedig status et ordines nationis Hun
gáriáé. Senki sem fogja a corpus jurisban találni, 
hogy ez másból állott volna, mint ezen inclyti sta
tus et ordinesekből. 

Miután azonban az 1848-iki törvények a ki
vételes osztályok korlátait lerombolták, azóta más 
rendszer keletkezett, t. i. a képviseleti rendszer. 
Ezen képviseleti rendszer alapján foglaltunk itt 
mindnyájan helyet: és én is, bár román nemzeti
ségű vagyok, nem vagyok itt mint csak román 
ajkú képviselő, hanem vagyok az országnak kép
viselője is. (Helyeslés.) 

Kerkapolyi barátunk megtagadta a tegnapi 
napon tartott beszédében Wlád képviselő társunk
tól azon nevezetet, hogy t. i. ö nem volna román, 
hanem magyar. (Egy hang: Tartsa meg magának! 
Zaj.) Megtarthatja magának mindenki azon epi-
thetumot, melyet önmagának akar adni, de mástól 

ne vonja meg azt, a mihez joga van, a mi őt, mint 
p. o. engem a román nevezet megillet. A mint mon
dám, politikai nemzetet képez nem egyes osztály, 
nem egyes nemzetiség, hanem a nemzetiségek com-
plexuma, t. i. mindannyian együttleg: és ezen 
nemzetiségek complesumát nevezik Magyaror
szágnak. 

E fogalom szerint — ugy hiszem — miután 
itt e feliratban az mondatik, hogy a nemzet, mint 
nemzet szól, értetik ezen szó által a nemzetiségek 
összes complexuma, tehát mindannyian együttleg 
értetünk. (Közhelyeslés.) 

Midőn ezen kényes tárgytól , mely már sok
szor égető kérdésnek mondatott, midőn ezen kényes 
tárgytól , ismétlem, függ a honnak nagyszerű 
ereje és jövendő boldogsága, azt ne vegyük oly 
könnyen, mintha ignorálni lehetne, hogy a ma
gyar nemzetiségen kivül e hazában más nemzetisé
gek is léteznek. Ezt el kell ismernünk, és ez által 
minden további félreértések elhárittatnak. Uraim ! 
egy beteg anya áll előttünk; körül van véve 
több nemzetiségektől, mint megannyi leányaitól. 
Ezen anya — hogy allegorikus értelemben be
széljek — szeretett közös hazánk: ennek ápolásá
hoz, mivel beteg, mindnyájunknak hozzá kell já
rulni , és ha ápolásához mindnyájan hozzá já
rulunk, rövid idő alatt felgyógyul, mert neki 
élni, végtelen időkig élni kell; és ha majd an
nak idejében felgyógyul, ugy hiszem, megadja 
ezen haza erőteljesebb leányának, a magyarnak, a 
diplomatikai nyelv előnyeit, és körül fogja irni en
nek határait, vagyis ki fogja jelenteni, hogy a di
plomatikus nyelv a törvényhozási és kormányzati 
nyelv; de minden egyéb javait és jogait egyformán 
osztja meg többi leányaival, (Ataldnos helyeslés) mert 
ezen közanya Magyarország, mely nem ismeri a 
német törvénykönyvből csak a köteles részt, sem 
pedig az özvegyet, a férjt vagy nőt illető részt, ha
nem a magyar törvény szelleme szerint tudja, 
hogy aequalis divisio non conturbat fratres; sőt 
azt is tudjaj aequalis participatio confirmat fratres. 
(Helyeslés. Éljen!) 

E l n ö k : Fölkérem a t. képviselő urakat, 
hogy a válaszfelirat tárgyához méltóztassanak szo
rosan magokat tartani, és a mennyiben ettől eltérő 
véleményeik vannak, méltóztassanak azokat azon 
időre fentartani, midőn az illető tárgyat tüzetesen 
fogjuk tárgyalni. (Helyeslés.) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Miletics képviselő 
úron van a sor. (Eláll!) 

Milet ics Szvetozár : Pártolom Stratimirovics 
indítványát. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Stefanidesz Henrik 
úron van a sor. (EláU!) 

Stefanidesz H e n r i k : Mivel én is nem ma
gyar ajkú nemzetiséghez tartozó vagyok, szólani 
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akartam ; de miután elnök úr megemlítette, hogy 
a tárgy annak alkalmával fog tüzetesen tárgyal
tatni, szólási jogomat akkorra tartom fenn. 

R á d a y L á s z l ó gr. j e g y z ő : Dedinszkykép
viselő úron van a sor. (Eláll! Eláll!) 

D e d i n s z k y Józse f : Kénytelen vagyok fel
világosítást adni, miután a vita felesleges. Az in
dítványnak semmi eredménye nem lehet: nem le
het pedig azért, mert ezen módosítás egy a 61-iki 
feliratokban benfoglalt idézésre vonatkozik, mit 
meghamisítás nélkül módosítani nem lehet. A mó
dosítás erre vonatkozik : „Figyelembe veendjük te
hát, hogy Fölséged a magyar koronához nem tar
tozó országait is alkotmányos jogokkal ruházta fel, 
és valamint 1861-ik évi alázatos feliratunkban ki
mondottuk . . . . " Ez lenne tehát módosítandó ; de ezt 
módosítani nem lehet, mert akkor így mondtuk : 
„Érintkezni akarunk velők mint alkotmányos né-
p ékkel, és mint önálló szabad nemzet más önálló 
szabad nemzettel." De mivel ez 1861-ki feliratunk
ból idéztetik, ezt módosítani nem lehet. (Maradjon !) 

E l n ö k : A kik a 16-dik szakasz szerkezetét 
pártolják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A 
többség az eredeti szerkezet mellett van. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 11. 
és 18-dik szakaszt, melyek változatlanul elfogadtatnak. 
Olvassa aztán a 19-diket.) 

Tóth Vilmos jegyző: A 19-dik pontra 
Stratimirovics képviselő módositványt nyújtott 
be, mely szerint e pont: „Ezen diploma" stb. el
maradjon. 

Stratimirovics György: A 17-dik alíneá-
ban ünnepélyesen kimondtuk, hogy nem törődünk 
azzal, mi módon és miképen alkottassák a lajtán
túli tartományok alkotmánya. U g y találom tehát, 
hogy ezen passus az októberi diploma felől a legki
rívóbb ellentétben áll ezen kimondott be nem avat
kozással. Azon nemzetek önhatározási jogainak 
megtámadása, ha kijelentjük, hogy amaz októberi 
diploma, melyet mi visszautasítunk, alkotmányos 
életök alapjául tekintendő. Őket illeti a kinyi
latkoztatás , minek tartják s hiszik az októ
beri diplomát — melynek nagylelkű eredetét kü
lönben ismerjük — nem pedig bennünket. 

Ura im, ezen dolog bennem aggodalmakat 
kelt, melyek minket illetnek; s ezen aggodalmaim 
a jogfolytonosságiba s ennek magyarázatára vonat
koznak. Ha változhatlan jogi elv az, akkor min
denha egyet és ugyanazt jelenti, mindenütt egy
formán értelmeztetik, ugy Lajtán innen, mint Laj
tán túl. Ha elismerjük, hogy a jogfolytonosság bi
zonyos nemzet alkotmányos jogainak el nem évü-
lését jelenti, hogyan ismerhetjük akkor egyéb ko
ronaországok és tartományok jogait elévülhetó'k-
nek ? Kétségtelen, uraim, hogy a Lajtán túl van 
egy koronaország, melynek alkotmányos jogai 

nem az októberi diplomából veszik eredetöket: a 
cseh korona. Nem jelölhetjük ki tehát magunkat jog
folytonossága épségének megbirálására. Mivelhogy 
nálok a jogfolytonosság megszakítása nagy, ná
lunk meg kisebb idő-közökben történt, azért jo
gaikat nem kell kevésbbé erőseknek hinnünk, 
mert ez által csak magunkra vonatkozó veszélyes 
praeeedens esetre nyújtunk alkalmat. 

Ezen okok alapján kérem ezen passust egé
szen elhagyni. 

G h y c z y K á l m á n : Távol esvén, tisztelt ház ! 
azon helytől, melyen az előttem szóló t. képvi
selő ur felszólalt, kénytelen vagyok bevallani, 
hogy előadása nagy részét nem érthettem meg ; és 
midőn mindamellett utána fölszólalok, nem ugy 
kívánom felszólalásomat értelmeztetni, mintha én 
azokhoz, miket ő fölemiitett, hozzájárulnék, vagy 
nekik ellenmondani akarnék. Különösen pedig azon 
kevés után indulva,mit beszédéből megértettem,neni 
akarok bocsátkozni azon kérdésnek, mi ránk nem is 
tartozó, fejtegetésébe, mi legyen alapja O Felsége 
azon országai alkotmányosságának, melyek nem 
Magyarországhoz tartoznak *? De épen azért, mivel 
ezen kérdés fejtegetésébe bocsátkozni nem akarok, 
és épen azért, mivel a t. ház is kijelenti felirati ja
vaslatának már elfogadott pontjában, hogy nem 
kíván avatkozni abba, hogy a lajtántúli országok 
és tartományok alkotmán) ossága mikép ren
deztessék ? azt hiszem, hogy egészen figyelein nél
kül az előadást és módositványt hagyni nem lehet. 
Oly alakban, mint előterjesztetett, azt semmiesetre 
sem lehet ugyan elfogadni; de talán saját fölira
tunknak két pontját, mely egymás közt némileg 
ellenkezésben látszik lenni, öszhangzásba lehetne 
hozni igen csekély módosításával ezen szakasznak, 
mely most tanácskozás alatt van. Az mondatik t. 
i. a 17-ik szakaszban: „Minők legyenek azon orszá
gok alkotmányos formái? minő alapon rendeztes
senek az ő egymás közti viszonyaik ? ahhoz nekünk 
hozzászólanunk nem lehet." Én azt óhajtom, le
gyünk következetesek ezen előbbi állításunkhoz. 
Mi joggal állítjuk, hogy az 1860-ik évi október 
20-kai diploma a mi alkotmányunknak nem jog
alapja. Ne határozzunk tehát a részben is semmit, 
hogy mennyiben alapja vagy nem a lajtántúli or
szágok alkotmányának ezen diploma, és mondjuk 
talán a mostani tanácskozás szőnyegén levő sza
kasz utolsó három sorát ekként. Bátor leszek az 
egész szakaszt felolvasni: „Igen is, Fölséges U r u n k ! 
a méltányosság békülékeny szellemében vettük 
fontolóra ezen két fejedelmi okiratot. Nem tagad
juk mi az októberi diplomának nagyszerű jelentő
ségét, a mennyiben Fölséged az által biztosította 
ünnepélyesen népeit az iránt, hogy jövendőre al
kotmányosan kíván felettök uralkodni. Ezen dip
loma alapköve lehet az átalános alkotmányosság-

34* 
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nak Fölséged mindazon országaira nézve, melyek 
nem a magyar koronához tartoznak. De a mi al
kotmányunk nem az októberi diplomában vette 
kezdetét.* 

Csak azon csekély módosítást vagyok bátor 
még ajánlani, hogy ezen szakasz végsorai innét: 
„Ezen diploma alapköve lehet" stb. a 19-dik sza
kaszból kihagyatván, a következő 20-ik szakasz 
kezdő sorait képezzék. (Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Tehát ezen mondatban: „Ezen dip
loma alapköve" stb. az „alapkő" szó után: „le
het" szócska fog még tétetni, és ezen mondat lesz 
a következő' 20-dik szakasz kezdete. (Helyes!) 

R á d a y L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a fel
irati javaslat 20-dik szakaszát a fentebbi módosítás 
szerint): 20-dik kikezdés: „Ezen diploma alapkö
ve lehet az átalános alkotmányosságnak Fölséged 
mindazon országaira nézve, melyek nem a magyar 
koronához tartoznak. De a mi alkotmányunk nem 
az októberi diplomában vette kezdetét; egykorú 
az országnak lételével, s a nemzet életéből fejlő
dött ki. Magyarországban a királyi hatalomnak 
mindig tiszteletben tartott jogai az alkotmányon 
alapulnak. Az alkotmány fentartásának biztosítá
sa mellett választotta hajdan a magyar nemzet ki
rályait , ily biztosítás mellett alapította meg ön
kényt és szabad akaratból a fölséges ausztriai ház
nak trónöröklési jogát, mind a fiágra, mind—annak 
kihaltával — a nőágra nézve, s e biztosítást min
den koronázás alkarmával megújították fejedelme
ink királyi hitleveleikben." (Maradjon! — Fölol
vastatnak a 21, 22, 23, 24 és 25-ik pontok.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : A 25-dik pontra 
nézve Bobory Károly képviselő ur következő mó-
dositványt nyújtott be : „Miután ezen törvényhozó 
testület, a birodalmi tanács, a 61-iki országgyűlés 
tiltakozásainak ellenére Magyarország feletti ren
delkezésekbe tettleg is bebocsátkozott, alkotmá
nyunk védelmében köteleseknek érezzük magun
kat ezen rólunk nélkülünk tett rendelkezések 
iránt tiltakozásunkat megújítani." (Felkiáltások: 
Maradjon! Halljuk! Az elnök csönget.) 

B o b o r y K á r o l y : Valamint a trőnbeszédben, 
ugy a parlamenti felszólalásokban is szokásos dolog, 
hogy az utolsó parlament bezárása óta közbejött 
nagymérvű események röviden megemlíttessenek. 
I ly nagymérvű eseménynek tekintem én a biro
dalmi tanács azon tényleges beavatkozását, mely 
eddig és a következőkben is megemlítve nincs. 
Ennélfogva, mint 61-iki föliratunk kijelentette, hogy 
a birodalmi tanácsnak Magyarország fölött bármi 
részben törvényhozási vagy rendelkezési hatalma 
nincs, nyíltan ki kell jelentenünk, hogy a birodalmi 
tanácsnak, Magyarország kapcsolt részekre 
vonatkozó rendeletei alkotmányellenesek és érvény
teleneknek tekitendők, semmi terhek, semmi köte

lezettségek, miket a birodalmi tanács megálla
pított, semmi kölcsön, melynek fölvételét elha
tározta, az államvagyonnak semmi eladása, mihez 
beleegyezését adta, Magyarországra alkotmány-

i szerűnek és ennélfogva kötelezőnek el nem ismer
hető , s kénytelenek vagyunk mindezeket minden 
időben ugyftekinteni, mint az ország beleegyezése 
nélkül jogtalanul történteket. Ezt én, a mennyi
re lehet, gyöngén és a fölirat egész hangjával meg-
egyezőleg akarom kifejezni, mert ugy vélem, ezt 
várja tőlünk az ország népe, mely épen azon biro
dalmi tanácsi határozat következtében sulvosan 
terheltetik. (Helyeslés.) En gyöngébben magamat 
kifejezni nem tudom; ha valaki gyöngébben ugyan
azon értelmet tudja adni, ahhoz szívesen hozzájá
rulok. (Zaj.) 

Ez egyszersmind alkalmat ad nekem, hogy 
kifejezzem csodálkozásomat, miszerint rólunk nél
külünk egy parlament intézkedett; s nem csak 
nélkülünk, hanem az osztrák birodalom egy nagy. 
majdnem felére terjedő lakosságának képviselete 
nélkül. Teljes elismerésemet nyilvánítom azon cseh 
hazafiaknak, kik e tekintetben a birodalmi tanács
kozásban részt nem vettek; ellenben felelősséggel 
terhelem a nemzet előtt azokat, kik a birodalmi 
tanácsban miniszteri állásban miniszteri székeket 
foglaltak el és ennek alapján az ország kormány
zatát tárgyazó rendeletekre ellenjegyzéseiket ad
ták és rendelkezéseket tettek. (Zaj.) A mi pedig 
néhány erdélyi hazánkfia megjelenését illeti, azok
nak dicsősége legyen, hogy ők hozzájárulásukkal 
szavazták meg ama terheket, melyek alatt a nem
zet összeroskadt. (Maradjon!) 

Ujfalussy Miklós: Én i gren szívesen és 
egész készséggel elfogadom, hogy menjen be a föl
iratba mindazt mi azt erősiti; ellenkezőleg, a mi 
azt gyöngíti, azt igen óvatosan akarnám belőle ki-
hagyatui még akkor is, ha benne volna. Már bo
csánatot kérek a t. képviselőtől, ha azt nyilatkoz
tatom, hogy az általa előadott módositványnyal 
mi csak gyöngítenők azt, a mit igen erősen aka
runk kifejezni. Mert. ha mi a reichsrathot oly tes
tületnek ismerjük el, mely fölöttünk, vagy mellet
tünk állhatna vagy rendelkezhetnék, akkor igen
is van okunk és jogunk ellene reclamálni; ha pe
dig ezen testület, a mint maga indítványozó mond
ja, oly testület, mely jogtalanu^sbánt velünk, ak
kor mi csak gyöngítjük föliratunkat, midőn e tes
tület, vagy tettei ellen akarunk protestálni. Az én 
alázatos véleményem tehát az, hogy ezen módo-
sítványt el nem fogadhatjuk, ha nem akarjuk gyön
gíteni a felhatot. (Maradjon!) 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház.! A most fölolva
sott szakaszban egy részről előttünk áll az ^októ
beri diploma és februári pátens, más részről 0 Fel
ségének a trónbeszédben kifejezett azon kivánata, 
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miszerint a birodalom nagyhatalmi állása és a fe
jedelem jogai biztosíttassanak. A mint ez a felirati 
javaslat ezen pontjában magyaráztatott, mindkettő
nek elég van téve. Én most nem azért szólalok fel, 
hogy a t. házat untassam, (Közbekiáltás: De igen !) 
hanem hogy illustráljam azon nagy horderejű pon
tokat, melyek előttünk fekszenek. Mindenekelőtt 
mint állampolgárnak ki kell jelentenem első sor
ban, hogy Ausztria, Magyarország nélkül, és Ma
gyarországhoz szoros viszonyban álló Horvátor
szág és Erdély nélkül, mint nagyhatalmasság Eu-
rópábanfenn nem állhat. (Zaj. Az'plriök csenget.)Nem 
lehet azonban tagadni, hogy Ausztria, mint nagy
hatalmasság, a többi hatalmasságok által el van 
ismerve, és mint ilyen fönn fog állani mindaddig, 
mig Európa térképe akár nemzetközi traetatusok, 
akár egyéb bekövetkezhető előre nem látható bo
nyodalmak által meg nem változik. Más részről 
azonban nem akarom ez által azt mondani, hogy 
Magyarország az imént említett királysággal és 
nagyfejedelemséggel egyesülve képes volna a kö
zel jövőben nagyhatalmi állást magának kivívni, 
még azon esetre sem, ha, mint Eötvös báró bará
tom akarta kifejteni, politikáját a keletre is kiter
jesztené; de azt bátran mondhatom, hogy Magyar
ország oly nagy, oly erős, oly hatalmas, hogy ma
gában is fennállhatna, holott Ausztria gyenge, ki
csi , és magára hagyatva, önmagában erőtlen. 
(Fölkiáltások: Elég! Eláll! Az elnök csenget,) E két 
szempontból tekintve a dolgot, a felirati javaslat
ban biztosítva látom Magyarország jogát, alkotmá
nyát, más részről biztosítva látom a fejedelmi jo
gokat is. (A tárgyhoz! Eláll!) 

Elnök (csenget:) Kérem a t. képviselő ura
kat, hogy csak szorosan a válaszfelirathoz tar
tozó kérdések vitatása mellett maradjanak. 

P a p p Z s i g m o n d : Midőn a válaszfelirat pontjá
hoz akarok szólani, ugy hiszem, nem teszek mást, 
mint a mire a t. elnök ur intett; és mig egy részről 
az elnöknek ezen megjegyzését tisztelem, ugy más 
részről kérem a t. képviselő urakat , hallgassanak 
ki. (Zaj. Fölkiáltások: Tessék a tárgyhoz szólni!) Épen 
azért említem, hogy Ausztria ezen triász nélkül 
igen gyenge, és épen ezen pontban van kifejezve, 
hogy Magyarország kölcsönözte még a koronába 
is azon fényes gyémántokat, melyek nélkül ezen ko
rona fényes és dicső nem volna. (Szóló a zajban alig 
érthető.) Csak egyre akarom a t. házat figyelmez
tetni. Ha O Felsége, mit nem kétlek, átlátja, hogy 
azon pontok csakugyan kielégítők mind a hazára, 
mind a fejedelmi jogokra nézve, és hogy ezen pon
tok a pragmatica sanctio értelmében azon foedera-
tiót, azon viszonyosságotképezik, mely nélkül Auszt
ria fenn nem állhat: én ugy hiszem, hogy 0 Felsége 
nekünk mindazokat, miket ezen pontokban kérünk, 
meg fogja adni; és akkor biztositva lesz O Felsége, 

hogy Magyarország ezen triaszszal képes lesz őt meg
védelmezni minden bajok és bonyodalmak ellen. Biz-
tositjuk, hogy Magyarország ezen triásza, mely 
valamint szenvedésekben, ugy tettekben is nagy 
tudott mindig lenni, 0 Felségének még gondola
tát is kilesi, hogy soha búbánat, aggodalom ne 
érje. És ezért pártolom e pontokat. (Helyeslés.) 

S o m o s s y I g n á c z : Az 1861. évi felirat, mely
re Bobory Károly barátunk hivatkozott, akkor ke
letkezett, mikor a kibékülés útja teljesen be volt 
zárva. Ha hazafias törekvésünknek most is csak 
annyi lenne szomorú sikere, én is helyén látnám 
• nyilvánítását s óvástételét; de jelenleg azt nem 
csak hogy szükségtelennek, sőt károsnak is tartom. 
(Helyes! Maradjon!) 

E l n ö k : Kívánja a t. ház, hogy ezen szakasz is 
megmaradjon? (Maradjon!) Tehát a Bobory kép
viselő által javaslatba hozott módosítás el nem fo-
gadtatik. (Helyes!) 

Halász B o l d i z s á r : Én egészen más szem
pontból kívánok ezen szakaszra nézve észrevételt 
tenni. Nevezetesen van benne még egy indokolás, 
melyet el nem fogadhatok: a hol t. i. az mondatik, 
hogy Magyarország képviselői „csekélyebb számuk
nál fogva," stb. Ha tehát biztosit valaki bennünket, 
hogy többségben leszünk, ebből az következnék, 
hogy bemegyünk. Azért én ezen indokolást kiha
gyatni kívánom. (Maradjon!) 

Elnök: A ház a szerkezetet megtartja. 
R á d a y L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a fel

iratijavaslat 26, 27, 28és 30-dik szakaszait, melyek 
minden vita nélkül elfogadtatnak. Olvassa a 31-ik 
szakaszt.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Bartal György kép
viselő ur a következő módositványt adta be. (Föl
olvassa *). 

Apponyi György gr. ezen módosítványhoz kö
vetkező módositványt adott be : „A módositvány 
5-ik sorában foglalt e szavak után: „nem eshetik14 

következő hozzátevést tartok szükségesnek : 
„ . . .figyelembe vévén mi is a viszontagságos 

időszak által előidézett állapotnak rendkívüli ter
mészetét, annak részünkről tett és Felségedtől is 
kért ünnepélyes kikötése mellett, hogy a jelen kivé
teles esetből törvényeink szentsége és alkotmányunk 
sérthetlensége ellen következtetés soha nem vo-
nathatik. . ." 

Csiky Sándor végre a 31-dik kikezdésre vo
natkozólag, következő módositványt adott be : 

„A 31-ik kikezdés második sorának e szava 
után: „hogy" e következő szavak beigtatását kérem: 
„az 1848-iki törvények sem a fejedelmi jogokat, sem 
a czélszerü kormányzatot nem veszélyeztetik" — és 
azután megmaradna az egész szerkezet így : „ Van-

*) Lásd az Irományok 10-dik számát. 
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nak e törvények rendeletei közt" . . . . (Ezután ol-
vastatik a 32-ik kikezdés.) 

B a r t a l G y ö r g y : Lehetőleg rövid leszek, és 
csakis ad rem, csakis önökhöz szólandök. 

Uraim! a módositvány, melyet u g y magam, 
mint elvbarátaim nevében benyújtani bátor vol
tam, alkotmányunk tettleges visszaállítását nem 
csupán kéri, hanem O Felségétől bizton elvárja; 
e biztos föltevés ellenében azonban nem csak ja
vaslatok kidolgozását és fölterjesztését, hanem a 
rajok keletkezendő királyi resolutiok megvitatá
sát, vagyis dietális tractatusok utján létrejövendő 
országgyűlési megállapodásokat helyez kilátásba, 
a melyek ugyan a koronázás előtt törvény erejé
vel nem birandanak, és mint ilyenek effectuatio 
alá sem jöhetnek, de minden esetre biztos alapot 
fognak 0 Felségének nyújtani arra, hogy általok 
mindazon ag-gály elenyésztetvén, melyet a trón
beszéd felsorol : közös óhajunk, az alkotmányos
ság tettleges visszaállitása még a koronázás előtt, 
sőt illő fokozatban épen a dietális tractatusok folya
ma alatt teljesedésbe mehessen. A különbség tehát, 
mely saját és elvbarátaim felfogása, meg a válasz-
felirati javaslat között létezik, abban központosul, 
hogy mi az 1848-iki törvények revisióját, a meny
nyiben azt, Ü Felsége által felhozott és általunk 
is méltányolt szempontokból, magunk érdeké
ben szükségesnek és alkotmányunk alapelveivel 
egybehangzásba hozhatónak fölismerendjük, elő
munkálatainkból ne csak ki ne zárjuk, hanem 
azokba világosan be is foglaljuk azért, mert meg 
vagyok győződve, hogy közös viszonyaink meg
állapítása e revisio tárgyainak egyes pontjait 
amúgy is okvetlenül szőnyegre hozandja. 

Es mivel illő, hogy önök valahára lássák, 
mi fekszik ezen gyanús Pandora-szelencze alapján, 
és mivel én nyílt sisakkal szoktam harczolni: ki
fejtem még, mi az, a mit mi az alkotmánynak tett
leges és koronázás előtti- visszaállítása alatt értünk. 
(Halljuk!) Teszem ezt nem önök benevolentiájá-
nak captatiója, hanem a helyzet tisztázása, minden 
félreértés megelőzése, azon pártárnyalat kiindulá
sának constatálása végett, melyet e háznak jobb 
oldala képvisel, s a melynek ez idő szerinti jel
szava : pártolni és elősegíteni ama kormányférfía-
kat, kik a hazának bonyodalmaiból alkotmányos 
utón leendő kibontakoztatására vállalkoztak, de 
pártolni őket csak is saját alkotmányos felfogá
sunk és minmeggyőződésünk alapján. 

Alkotmányunk tettleges visszaállitása alatt 
nem értünk mi sem egyebet, mint a hagyományos 
sajátságunkká vált municipális önkormányzatnak 
minél teljesebb, minél kevésbbé korlátolt, a jelen 
viszonyok kívánalmaihoz idomított restitutióját, 
s a végrehajtó legfőbb hatalomnak az 1848-iki 
törvények értelmében szervezését, vagyis az indi

viduális felelősség eszméjével összekötőt kormány
zatnak ama rendszerét, melyet a müveit világ mi
niszterinek nevez, és mi olyasnak ismerünk, mely 
az alkotmányos monarchia eszméjének legtökélye-
sebben megfelel. Pártoljuk mi azt, nem azért, 
mintha általa a felségnek akár a törvényhozás, 
akár a végrehajtás körül eddig gyakorolt jogait 
legkevésbbé is korlátolni, vagyis a parlamenti 
omnipotentiának alapjait akarnók megvetni. Pár
toljuk mi azt nem azért, mintha félreismernők a 
nehézségeket, melyek a miniszteri kormány élet
beléptetésével járnak mindaddig, mig a biroda
lomhoz, a birodalmi kapcsolat- s a társországokhoz 
való viszonyaink megállapítva, municipális szer
vezetünk működése hozzá átidomítva (Ellenmon
dás) s a két, előttünk egyaránt becses institutió-
nak egymás melletti, öszhangzó fenállhatása biz
tosítva leend. De pártoljuk azért, mert a testületi 
kormányzást — saját rövid tapasztalásom szerint 
is — a közigazgatás jelen föladatainak megoldá
sára elégtelennek, sőt már is fentarthatatlannak 
tartjuk; (Helyes!) mert az individuális felelősség 
elvét, mit az egyik magában foglal, a másik practi-
ce kizár, a végrehajtó hatalom minden ágazatára 
elkerülhetlennek tartjuk azért, hogy a közkor
mányzat tekintélye fentartassék és a kormányzottak 
nyugalma biztosíttassék; mert a törvényhozó ha
talmat nem csupán a törvények hozására, hanem 
a végrehajtó hatalom ellenőrzésére is hivottnak 
ismerjük; mert a törvényhozás gyorsítására, s a 
nemzet és kormány közti bizalmatlanság elhárítá
sára, azon visszariasztó gravamenek kutforrásának 
vég elzárására nézveelkerülhetlennek találjuk, hogy 
a végrehajtó hatalom az országgyűlésen képvisel
ve levén, érvényesíthetővé tegye nem az esetleges 
országgyűlési testületnek ama velleitását, hogy 
bármi kormányt, mely a pillanatnyi többségnek 
nem tetszik, visszalépésre kényszerithessen, hanem 
érvényesítővé tegye a nemzetnek — melyre a kor
mány hivatkozhatik — jogosult kívánságát, hogy 
a végrehajtó hatalom a fejedelem bizalmának vá
lasztottjai által a törvények értelmében gyakorol
tatván, egyszersmind a nemzet bizalmánakis meg
feleljen ; és végre, mert mindezeket ránk s a jelen 
pillanatra alkalmazva, a kiegyenlítés nagy müvét 
ugy, a mint mi azt czélba veszszük, valamennyi 
érdek kielégítése mellett csakis ugy véljük eszkö-
zölhetőnek, ha megadatván részünkről mindaz, mi
vel a királynak, a birodalmi kapcsolatnak, a társ
országoknak tartozunk , viszont teljesíttetik a ma
gyar nemzetnek is ama méltó igénye, hogy bei-
kormányzatát saját tetszése szerint rendezhesse, il
letőleg erre vonatkozó törvényeinek végrehajtását 
követelhesse. 

De ép az általam imént kifejtett indokokból 
kellett, hogy tartózkodjunk előtérbe állítani mind-
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két institutiónknak azonnali életbeléptetését nem 
csupán azért, mert méltányolni kívánjuk Ö Felsé
gének aggályait, melyekét elébb minmagunk elosz
latni kívánunk, eloszlathatni reménylünk, hanem 
azért is, mert a felelős minisztériumnak oly moda
litások melletti fölállításában, minőket a válaszfel-
irati javaslat indigitál, tettleg csakis az elvet lát
juk salválva, de niagát e kormányforma restituti
óját a kíméletnek mindazon tekinteteivel körülvé
ve, melyek mieló'ttünk is irányt adók, s melyek 
betartását az átmenet nehézségei igénylik. E kimé-
letek parancsolják O Felségét mindenekelőtt biz
tositanunk, hogy mi az 1848-iki I I I és IV tör-
vényezikkek ama határozványait, melyek a ná
dori hivatal körének tágításaiba vonatkoznak s az 
országgyűlés permanentiajára vezethetnének, mint 
O Felségének fejedelmi jogaiba ütközőket reactivi-
sálni nem kívánjuk, hogy továbbá a birodalmi 
hadügyminisztériumnak Magyarország közigazga
tási hatóságaival az ujonczozás, katonaszállásolás, 
eltartás dolgaiban, a birodalmi financz- és keres
kedelmi miniszternek az országos pénzügy- és ke
reskedelmi miniszterrel, valamint saját kormá
nyunknak a társországok hatóságaival való corre-
latióját előre megállapítsuk, és hogy elvégre egy 
magyar hadügyminiszter kinevezését épen nem, 
az országos pénzügy- és kereskedelmi miniszter 
kinevezését pedig mindaddig ne követeljük, míg a 
fennebbiek iránt tisztában nem leendünk, (Zaj, el
lenmondás) ha csak önök mindkét részben nominá
lis, tárczanélküli miniszterekkel beelégedni, s azo
kat ily minőségben a felelősség fictiójával felru
házni nem kivannak. 

Hiszik-e önök immár valójában, hogy hason
ló kíméletek mellett, a minőket, mint szükséges 
corollariumát a válaszfeliratijavaslatban adott áta-
lános Ígéretnek, föl kell tennem, a jogfolytonosság
nak oly terét birták megállapítani, mely a restitu-
tio in integrum eszméjének s az opportunitas tekin
teteinek egyaránt megfelel ? és nem inkább azt 
foglalják-e el önök is, mely a miénknek szakasz
tott mása? Nem,uraim 1 ne ámítsukminmagunkat. 
A szoros logika szabályai alól, ha azokat elvontan 
tekintjük, nincs menekvés. A mint önök ajogfoly-
tonosság folyamát tágabb értelemben veszik, mint 
azt meghatározni s a törvényesen kiegészített or
szággyűlés szabad beleegyezésére reducálni sze
rencsém volt, nincs az emberi észnek azon hatal
ma, mely önöket a meredek parton visszatartóz
tassa, melynek biztos, de reménytelen alapját csak
is a teljes restitutio in integrum fenekén találand-
ják. (Zaj. Halljuk!) Nyíltan beismertem én annak 
jogosultságát és következetességét, de követelését 
e teremben, kivéve t. képviselőtársam Madarász 
József részéről, előadva nem hallottam. Föl kell 
tehát tennem, hogy Önök — a mint ezt már meg

jegyezni bátor voltam — csakis az elvet, valami
vel előbb mint mi, salválni, a dietális traetatusokat 
könnyíteni, egy kinevezendő felelős minisztérium
nak előre adandó indemnity bili által a létező tör
vénytelen gépezet működését addig is, mig az a 
korona és országgyűlés közti kiegyezést létrehoz
ni képes leend, törvényesíteni kívánják. Üdvözlöm 
önöket, uraim, a téren, mely a gyakorlati kivitel 
nehézségeit szem előtt tartva, s a kinevezendő mi
nisztériumot a restitutio in integrum szoros köte
lezettségétől már előre fölmentve, a merev jogfoly
tonosság fogalmaitól ép oly távol áll , mint cse
kély magam, kinek e tekintetben oly sok czáfolást, 
visszautasítást kellett béketú'rőleg meghallgatnom, 
mintha én a quid juris elvét végkép feláldoztam, 
s a quid consilii alatt nem a hazának legfőbb ja
vát, hanem ama consiliumot értettem volna, mely
nek ezúttal egyik csekély, de hivataltársaimmal 
hazafias érzelmű tényezője vagyok. 

Engedjék meg azonban, hogy az önök által 
szándékba vett kíméletes térfogdalásnak nehézsé
geit kiemeljem. Ugyan miben fog", uraim, voltakép 
állani azon felelősség, mely a hasonló indemnity 
bili által előre fölmentett miniszterek vállait nyo-
mandja? Fog-e az másban, mint a czimben, külön
bözni ama felelősségtől, melyet, meg vagyok győ
ződve , hogy a kormány élén álló magyar állam
férfiak a közvélemény és történet előtt elvállaltak ? 
A válaszfelirat 47-ik §-ában előforduló eme sza
vak : „Országgyűlésünk ezt'" — az átmeneti kor
szak nehézségeit — „mindig figyelembe veendi , s 
a felelős magyar minisztériumnak, mint parlamenti 
kormánynak, eljárását mindazokra nézve, mik a ki
egyenlítésnek alkotmányos utón eszközlését illetik, 
szigorúság- helyett méltányos elnézéssel fogja meg
ítélni," világosan kizárják a föltevést, mintha önök 
az ujdon kinevezett minisztereknek imperative kí
vánnák meghagyni azt, mit megparancsolni nem 
lehet, hogy t. i. a kiegyenlítést alkotmányos utón, 
vagyis a törvényhozás két független tényezőjének 
szabad beleegyezésével bizonyos, meghatározott 
időben okvetlenül létrehozzák ? Mert azt határozat
lan időre kiterjeszteni, s' igy végkép odaállani, a 
hol mi már is állunk, önök bizonyosan nem kivá-
nandanak. És ha a kiegyenlítés egyik vagy másik 
tényezőnek elhatározott vonakodása folytán a kí
vánt időre nem jönne létre, mit fognak önök, uraim, 
tenni ? A minisztereket feleletre vonni ? Bizonyosan 
nem; hisz mire való lett volna az indemnity bili ? 
Tehát az utóbbit csak vagy megújítani, vagy tőlök 
visszavonni. A megújítással ott leszünk, a hol vol
tunk ; a visszavonással pedig egy lépéssel sem to
vább : mert annak következtében ezen első minisz
térium lelépni kényszerülvén, és 0 Fölsége által 
saját, kétségbe vonhatlan, semmi korlátoknak alá 
nem vetett jogánál fogva , az ujabb minisztérium 
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bárhonnan vett hazai elemekből megalakíttatván, 
önök az utóbbi irányában kevesebb kímélettel nem 
fognak eljárhatni. (Közbekiáltás: Ki tudja 9) Avagy 
már a személyiséghez fogják önök kötni a 
bizalmat, melyet a válaszfelirati javaslat 48-dik 
§-ának eme szép szavaival: „A felelős miniszté
rium birni fogja Fölséged bizalmát, birni fogja 
mint parlamenti kormány az országét is," bármi 
minisztériumnak azért, mert az ezimével magát az 
elvet már is salválja, előre felajánlanak ? Ám mond
hatná valaki: szerezzen magának az uj miniszté
rium többséget! hívjon össze uj országgyűlést! El
ismerem az ellenvetés horderejét; de óhajtanám, 
hogy önök velem együtt felismernék mindazon ve-
szélvek súlyát, melyek nem csupán az oly drága 
idő elpazarlása miatt , hanem önmagára közjogi 
és belkormányzati függetlenségünkre hárulhatná
nak az esetben, ha 0 Fölsége önök kívánságának 
engedve, az initiativát, melyet példátlan bizalom
mal tett le magának a nemzetnek kezébe , vissza
venni, és egy általa kinevezendő, a felelősség ezi
mével felruházott minisztériumra bizni jónak lát
ná. Előnyösb lesz-e a helyzet minmagunkra néz
ve, ha az utóbbi, saját, előre meghatározott, O Föl-
sége által jóváhagyott , de az ország közohajának 
talán nem épen megfelelő programmjának fogana
tosítására a befolyásnak egész apparátusát moz
gásba hozandja, melylyel minden létező kormány
hatalom bír, de a melyet oly tökélyteíen, oly hiá
nyos választó törvény, mint a mienk, a legmaga
sabb fokra emelhet? (Zaj. Ellenmondás. Halljuk!) 
Én, uraim, nem félek a küzdelemtől, mely engem 
ott találand, hová meggyőződésem és hazám érdeke 
álli tandanak; de féltek egy kincset, melyet épen a 
fejedelemnek nemes eljárása hozott napfényre: a 
kölcsönös bizalomnak ama kényes csiráját,melyet 
a tavalyi nyár melege e hazának rónáin és bérczein 
előteremtett, de mely gyökereiben még sokkal 
gyengébb, hogysem azt egy ujabb átalános küz
delemnek tusai végkép ki ne irtsák! (Igaz!) 

Sajnálnám, ha e legmélyebb, legőszintébb ha
zafiúi aggályom ép oly ferde magyarázatokra adna 
alkalmat, mint ama pressió fölemlitése. melyet még 
szomorúbb körülmények gyakorolhatnának , meg
engedem, nem önök, hanem egy ujabb törvényes 
országgyűlés határozásaira. Nem fenyegetéskép 
hoztam föl azokat, (Zaj) mert fenyegetni ép oly 
kevéssé áll az én hatalmamban, mint másrészt en-
magamat legtisztább meggyőződésem kifejezésé
ben, legtisztább szándokaim valósitásában bármi 
oldalról jövő fenyegetés, gyanúsítás által vissza
rettenteni nem hagyom. De fölhoztam az eshetősé
get azért, hogy óvatosságra és arra figyelmeztessem 
önöket, uraim! hogy ha a felelős minisztériumnak 
azonnali megadatását sürgetik, kell, hogy annak 
eme veszélyes következését is szem előtt tartsák, és 

•velem együtt méltányolják a jelen kormánynak va
lóban hazafias kiindulását, (Zaj) mely a választá
sokra, bármit mondjanak némelyek, a kezében levő 
hatalmat köztudomás szerint föl nem használta. 
(Zaj. Egy részről ellenmondás. Másrészről: Igaz! Ugy 
van!) Miután e ház nagy többségének beleegyezé
sét, állitásom helyeslését látom . . . (Elénk ellenmon
dás: Nem áll! Egy részről: Igaz!)... Tehát nagy 
részének . . . He kénytelen vagyok a néhány taga
dónak kijelenteni, hogy én ugy értem, hogy a je
len kormány nem használta fel a kormányzati ha
talmat egész mértékében. (Fölkiáltások: Ez más! 
Baloldalon: OM! Zaj. Az elnök csönget.)Méltányol
juk tehát azon kormányt, melynek további szándé
kairól kielégítő részleteket ugyan nem birunk, mely
nek dicséretes törekvéseit azonban egyes, habár 
csonka, de nagy küzdelemmel kivívott oszlopok, és 
mindenekelőtt ama magasztos t ény , hogy a nem
zetnek szabadon megválasztott képviselői a húsvéti 
olajágat Isten és világ előtt kivétel nélkül magoké
nak vallották, (Zaj) annyira jelezik, hogy azok 
hátterében, t. képviselőtársam Ghyczy Kálmán sza
va járásával szólván , a becsületes, a valóban ha
zafias szándékot és kitürést csakis a vak nem lát
hatja. (Mozgás.) 

Áttérek már a megyei rendszernek azonnali 
életbeléptetésére, a mely alatt én önökkel együtt 
az összes municipális önkormányzatot értem. In-
demnity bilit adok én önöknek, uraim ! egyénisé
gem,nyilvános föllépésem bármi szempontbólleendő 
súlyos megítélésére; de remélem, hogy múltkori és 
mai föllépésem után minden váddal találkozhatom 
inkább, mintsem azzal, hogy egyéni nézeteim be
vallására alá és föl elegendő politikai bátorsággal 
nem birok. (Helyeslés.) Igénybe veszem, uraim! a 
hitelt, melyet oly drágán, mert előttem örökké be
cses régi sympathiák árán szereztem, hogy önök
től, mint méltányos politikai ellenektől követel
jem, hogy a megyei institutióra vonatkozó nyilat
kozatomnak föltétlen hitelt adjanak; és bocsánatot 
kérek előre, ha ismét hosszú constructióval talál-
kozandnak; (Hosszas derültség) de fogadom, hogy 
azt minden ember, kinek keblében magyar sziv 
dobog, első hallásra meg fogja érteni. (Halljuk!) 

Megvetném magamat,uraim! ha olyinstitutió 
iránt, mely országgyűléseink közvetett és mégis 
leghatalmasabb tényezőjét, a vis inertiaenek szét
szórt, de ép ezért bevehetlen erődjét, a közszellem 
éltető gyúpontját, a nyilvánosságnak, a szabad 
szónak csarnokát, a közügyek körüli jártasságunk, 
politikai érettségünk, közigazgatási ügyességünk, 
praktikus eszünk, polgári bátorságunk, örökké 
nyitva álló, és még a nem jogosultak szellemére 
is kiható iskoláját, az individuális szabadságnak a, 
közkormányzat terjeszkedései ellenében menhe-
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lyét képezé; melynek gyűléseiben feltaláltuk min
dig a közös anyát, kinek emlőjén nevelődtek a ha
zának nagy fiai, kinek rám nézve, fájdalom! oly 
hamar elesukódott ajkairól, szíttam én fel a politi
kai számitásnak, a hazafias érzelemnek, önmegta-
gadásnak ama csekély tehetségét, mely a jelen ne
héz körülményekben tettre, s ama kényelmes hely
zet föláldozására ösztönzött, melyet 1861-ben e 
háznak helyeslései között elfoglaltam , hogy attól 
megválva, s a közvetítés nagyszerű feladatában 
osztozva, a szabadság és önkormányzás ime tisztán 
magyar asylumának kapuit mieló'bb, de tartósan 
megnyitni, s ekkép a fiúi hálának adóját leróni 
megkíséreljem — megvetném magamat uraim! ha 
ez institutiót bármi árért áruba bocsátani, annak 
régi fényébe való visszahelyezését legkevésbbé is 
koezkáztatni merném. És kell, hogy önök meghi-
gyenek nekem, midőn ezennel ünnepélyesen kije
lentem, hogy ez legelső, legfőbb oka azon óvatos
ságnak, mely tilt engem attól, hogy annak a jelen 
és — mint a válaszfelirati javaslat is beismeri — 
rögtön meg nem változtatható körülmények közt 
a törvényen kivüli (nagyobbrészt idegenszerű , a 
vis inertiaehez, a súrlódások előidézéséhez nagyon 
is jól értő elemekből alkotott) kormánygépezet 
mellett, és csak is az indemnity bili szárnyai alatt 
létesíthető korlátolt restitutiójába beleegyezzem. 
Tapasztalásból szólok, uraim! mely a statusböl-
cseségnek elvégre is legfőbb kútfeje; és a nagy 
többség elfogulatlan beleegyezésére számitok, mi
dőn ama tapasztalás nyomán, melyet legközelebb, 
mint Tolnamegyének alkotmányos alispánja sze
reztem, abbeli egyéni teljes meggyőződésemet nyil
vánítom önök előtt, hogy az 1861-ki térfoglalás, 
ép azért, mert csonka, korlátolt volt, a megyei in-
stitutiónak hasznosságát, hitelét és fényét meg 
nem állapíthatta. (Igaz!) Tagadhatlan tény továb
bá, hogy az 1848-iki törvények a felelős miniszte
ri kormányzat felállítása, s az országgyűlési vá
lasztási rendszer megváltoztatása által a megyei 
institutió leglényegesebb tényezőivel összeütkö
zésbe jöttek, mely tény ellenében keveset nyom
hat azon érv, hogy ez összeütközés az 1848-iki 
korszakban nem nyilvánult. En, uraim! nem csak 
összeegyeztethetőnek hiszem és vallom a két insti
tutiót, de legbuzgóbb óhajaim egyike, hogy a 
megyéknek országgyűlési képviseltetését, mely 
nélkül — ne ámítsuk magunkat — azok régi fé
nye visszaállítható soha sem lesz, ott , hová azok, 
mint testületek egyedül beilleszthetők: a felsőház
ná l , indítványba hozhassam. (Egy hang: A felső
háznál?) Az utóbbi természetesen csak vágy , de 
hozzá merem tenni, nem csupán vágy, hanem ál
talam rég felfogott és általam dajkálva ápolt esz
me, melynek teljesülését országgyűlési teendőink 
nagy halmaza és önök tetszése ad calendas grae-
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cas relegálhatja, de melynek fölemlitését szüksé
gesnek tartottam azért, hogy némi képét, némi 
előjelét mutathassam fel önöknek az iránt, hogy a 
megyei institutiók életbeléptetését nem csak szive
men hordom, de azok tovább fejlesztését saját 
agyam legelső gondjai közé számítom. (Helyeslés.) 
De tagadni nem foghatják, uraim, hogy a megyei 
institutiónak és miniszteri felelősségnek együttes 
és azonnali életbeléptetése okszerüleg már az el
ső kiindulásnál is okvetlenül törvényes megállapí
tást igényel, ha csak amazt az indemnity bili se
gélyével emennek teljesen alárendelni nem kíván
ják. Es ha az indemnity bili betelt, ha önök azt 
megújítani helyesnek nem találandják, vagy fel
oszlatván, meg nem újíthatnák: mi történik ak
kor a helyreállított megyékkel? Vissza kell is
mét lépniök a térről, mint 1861-ben a nélkül, 
hogy áz ujabb kísérlet — legyenek erről meggyő
ződve, uraim! — magának az institutió magasztos 
eszméjének javára lenne. 

Nem szólok a rendes administratio tekinte
teiről, melyek mindent inkább, mint az elhamarko
dott és örökös változtatást engedik meg , s a me
lyek nem csupán a kormány, hanem saját népünk 
józan esze előtt is i rányadók; nem szólok a tárgy
ismeretet, jártasságot igénylő roppant teendőkről, 
melyek ez idő szerint a patrimoniális jurisdictio 
megszüntetéséből, a rendezett tanácscsal ellátott 
mezővárosoknak mindinkább terjedő abdicátiojá-
ból, a státusjövedelmek tekinteteinél fogva be 
nem szüntethető politikai rendeletek és törvényke
zési szabályaink szövevényes voltából erednek , s 
.a melyek egyrészt a megyéknek régi, egyszerű 
alakjokban leendő restitutióját egyátalában lehe
tetlenné teszik, másrészt pedig — ha a lehetetlent 
is megkísérlem' merészek volnánk — ama recrimi-
natioknak oly kedves anyagul szolgálnának, me
lyek lajtántúli roszakaróink részéről még a jelen, 
habár hiányos, de rendezett, biztosított igazság
szolgáltatás ellenében is hitelünk megrontására 
folyvást szóratnak; nem szólok a nemzetiségi iz
galmak azonnali megújulásáról; nem szólok vég
re ama személyes tapasztalásról, hogy a physikai 
és intellectuális erőnek tulfeszitése sem volna ké
pes a kormányférfíakat arra képesíteni, mit önök 
tőlünk igényelnek: hogy az országgyűlés tanács
kozásaiban részt vegyenek, az alkotmányos kie
gyenlítést Ö Felsége tanácsában előmozdítsák, s 
legjobb erejöket a közigazgatás körül csak némi 
önállósággal visszaállítandó megyékkel eredhető 
apró csatározásban — a mikért senki jót nem áll
hat — fbiemészteni kény tel enittetnének; mindeze
ket, uraim, csak ujjhegygyel érintve, kérve kérem 
önöket, hogy velem együtt óvakodjanak követni 
politikai elleneinknek eljárását, mely eljárás az ő 
adminisztriv hitelöket aláásta; óvakodjanak experi-
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mentálni oly institutióval, melyet szemünk fénye 
gyanánt őriznünk kell mindaddig, míglen a tér 
a magunk lába alatt meg nem szilárdult! 

U g y hiszem, kifejtettem a nézeteket, kifejtet
tem nyíltan és őszintén, melyek előttem és elvba
rátaim előtt az általam beadott módosítvány indo
kolásául szolgáltak. 

Szándékom volt még felelni ama félreérté
sekre , melyeket több képviselőtársam az ál
talam első felszólalásomban előadottakra vonatko
zólag fölhozott; de elállók e szándékomtól; mert 
bizom mindenekelőtt saját intentióim tisztaságá-
van, mit, ha egyéb nem, az idő földeritend; bizom 
a közvélemény higgadt ítéletében, mely állításaim 
balódi értelmét az őáltalok adott ferde magyaráza
tok ellenében minden további replicázás nélkül is 
feltalálandja; és bizom elvégre abban, hogy mai 
előadásom folytán önmagok meggyőződhettek ar
ról, hogy nézeteink a modus procedendire nézve 
különbözhetnek ugyan , de a quid juris ? és quid 
eonsilii? kérdéseit illetőleg — az esetben, ha ők 
csakugyan a válaszfelirati javaslat terére léptek — 
egymástól megközelithetlen távolságban nem ál
lanak. 

Várady Gábor: Igyekeztem, t. ház ! a mó-
dosítványt tevő képviselő ur mai előadásából és 
az átalános vita alkalmával mondott beszédéből 
kikeresni azon érveket, melyek megszereznék ne
kem azon meggyőződést, hogy a 31-dik szakaszra 
tett módosítvány nem homlokegyenest ellenkezik 
azon alkotmányos elvekkel, melyek a feliratban 
fejt égettetnek. Én ezen érveket, t. ház, feltalálni 
nem tudtam, sőt ellenkezőleg tisztán áll előttem, . 
hogy a 31-dik szakaszra tett módosítvány a 48-ki 
törvények revisióját, és pedig a törvényeknek 
helyreállítása előtti revisióját igémé meg ; sőt mi 
több, a törvények vagy törvényjavaslatok tárgya
lását, fölterjesztését a minisztérium közbejötte nél
kül hozná kilátásba, holott a 31-dik szakasz ma
gára nézve nem csak kizárja ennek lehetősé
gét akkor, midőn az 1861-diki felírásra tett hi
vatkozással a javaslatnak a minisztérium általi 
elfogadása következtében tanácskozások vannak 
igérve, sőt még inkább ki van zárva annak lehe
tősége a 47. és 48-dik szakaszokban, melyekre a 
t. képviselő úr hivatkozik, és melyekben a kiegyez-
kedésnek és alkotmányos utón kiegyenlítésnek 
legfőbb tényezőjéül a felelős minisztérium jelöltetik 
ki. Én tehát a benyújtott niódosítványban a jog
folytonosság elve megsértését látom, és ezt nem is 
tudnám más oldalról indokolni, mint épen az op-
portunitással, melyet tisztelt képviselő úr a mai 
napon és oly nagyon hangsúlyozott. 

Ezen opportunitási tannak megezáfolására nem 
találok, t. ház! erősebb és szebb érveket, mint mi
nők a tisztelt képviselő azon beszédében találtatnak, 

melyet a tisztelt képviselő 1861-ben e házban elő 
adott. (Halljtok!) E g y helyen ezt mondja: „Ma
gyarország pacificatiójára és a birodalom consoli-
datiójára csak egy út vezet: a szigorú törvényes
ség." Továbbá: „Hagyjael adynastiahatározottan 
és legvégső réfzleteiben a foglalásnak 1849-ben 
általa fölkarolt gyászos és önmagát már is meg
bőszült kiindulási pontját, és lobogtassa valahára 
Magyarországban is a legitimitásnak azon zászló
ját, melyhez külföldi viszonyaiban állhatatosan 
ragaszkodik, és mentve leend." Továbbá azt mon
dotta, hogy : „A népek hozzájárulásával hozandó 
minden törvénynek csak egy garantiája van, és 
ez az előbbi törvények kötelező erejének elismeré
se, szentül tartása. (Helyeslés.) Az alulról vagy fe
lülről jövő forradalomnak csakis e bástya állhat 
ellent, és ha az erőszakkal leromboltatott, a népnek 
és fejedelemnek egyaránt kötelessége azt helyreál
lítani, és újból meggyökereztetni a hitet, hogy e 
bástyán kívül fölállított bármely intézmények csak 
ephemerek lehetnek." Az opportunitásra pedigspe-
cialiter azt mondja: „A czélszerüség tekintete a 
közélet mezején szintoly kevéssé adhat csak tisz
tességes ürügyet is (Derültség) fejedelmi eskük 
által szentesített államtörvények megsemmisítésére, 
mint a privát életben a magánosok közötti szerző
déseknek, avagy az egyszerű becsületszónak meg
szegésére." 

Valamint akkor, t. ház! midőn a tisztelt kép
viselő ezen szép szavakat elmondotta, meg voltam 
győződve a tisztelt képviselő politikai bátorságáról, 
melyre ma hivatkozott, ugy még inkább megsze
reztem magamnak azon meggyőződést febr. 10-én 
és a mai napon. 

Egyébiránt én, t. ház! azon szép igazságok 
között, melyeket a t. képviselő ur 1861-ben elmon
dott, és az opportunitás tana közötti öszhangzást 
nem tudtam feltalálni, bár ezt a legnagyobb figye
lemmel kerestem is. Nem tudom, a t. képviselő 
urak szerencsésebb helyzetben vannak-e? Miután 
azonban, t. ház, ugy tudom, hogy igen kevés kivé
tellel a t. ház minden tagja az opportunitás véd-
műveit nem csak vontcsövű ütegekkel, hanem 
bárminő csekély fegyverrel is védni nem kívánja — 
mert a törvény és a jog oly erős védmu, melyről 
az opportunitás bárminő lövegei is lepattannak —. 
ezen a 31-dik szakaszra vonatkozó módositványt 
elvetendőnek és az eredeti szerkezetet változatla
nul megtartandónak vélem. (Helyeslés.) 

A mi a 32-dik szakaszra vonatkozó módosí
tást illeti, ezen módosítás, t. képviselőház! részint 
szükségtelen, részint pedig ezélja nem érthető, leg
alább előttem nem. Szükségtelen a módosítás, t. ház! 
azért, mert a 23-dik szakaszban ez, bár más sza
vakkal, benfoglaltatik: „Fogunk igyekezni, hogy 
oly javaslatot terjeszszünk Fölséged elé, mely al-
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kotmányos önállásunkat is megóvjaf s a biroda
lom életföltételeinek is megfeleljen." Én ezt a bi
rodalom hatalmi állása kifejezésével .szintén azo
nosnak tekintem. 

Különben is, t. ház!' ezen kifejezés: „biroda
lom hatalmi állása." előttem most érthetetlen; 
mert ha ezt indítványozta volna a t. képviselő u r : 
„a birodalom nagyhatalmi állása" — bár ezt sem 
pártolnám — ezt legalább megértettem volna. 
Ezen kifejezés: „a birodalom hatalmi állása," oly 
gyönge, oly tág kiterjedésű, hogy azt Liechten
stein vagy bármely kisebb herczegségre épen igy 
alkalmazhatná, mert azoknak is van bizonyos ha
talmi állásuk. (Helyes!) Az ily tág, mondhatni, üres 
kifejezésekkel, azt hiszem, sem a birodalom hatal
mi állásának, sem O cs. kir. Fölségének szolgála
tot nem teszünk. O Fölsége a jogeljátszás elméle
tét elvetette, a jogfolytonosság elvét visszaállította. 
Kegyeskedjék 0 Fölsége helyreállítani a törvényt 
is: akkor nem lesz szükséges puszta szavakkal biz
tosítani a birodalom nagyhatalmi állását, mert a 
nemzetnek nem csak vére és pénze, hanem, a mi 
mindezeknél több, a nemzet szelleme és lelkese
dése is a király rendelkezésére álland (Helyes!) 

A mi a „fejedelem jogainak épségére" vonat
kozó passusát illeti a módositványnak: ez a prag-
matica sanctio által biztosítva van , — de külön
ben is bennvan a felirati javaslat 45-dik szaka
szában, midőn ez mondatik: „Nem kérünk mi po
litikai lehetetlenséget, nem szándékunk a biroda
lom biztonságát veszélyeztetni, vagy fejedelmünk 
törvényes jogait csonkítani, s méltányolni fogjuk 
mindig a társországok jogos igényeit." 

Nekem, t. ház! ezen módositvány ellen külö
nösen még azon észrevételem is van, hogy midőn 
az 1848-diki törvények revisióját, illetőleg a vizs
gálat alá veendő pontokat már most speeialiter ki
jelöli — a minek én most helyét nem látom — 
más részről az 1848-ki törvényekben és a képvi
selőház felirati javaslatában foglalt legszentebb el
veket sérti meg. 

Mellőzve azokat, miket itt az indítványozó t. 
képviselő ur az átalános vita alkalmával mintegy 
variálva elmondott, és mik elvi kérdéseket tartal
maznak , melyekre itt felelni szükségtelennek lá
tom, csak arra teszek megjegyzést, hogy az 1861-
diki megyéket csonkáknak nevezte : „a miért nem 
szerezhették vissza — úgymond — a megyék régi 
fenyőket." Ez ellen semmi különös észrevételem. De 
az igen t. képviselő ur 1861-ben a kanczellariára 
és a helytartótanácsra is azt mondta, hogy tehe
tetlen régi intézményeinknek csonka feleleveníté
sei; (Helyes!) s nekem ugy látszik, hogy most 
semmi észrevétele sincs ellenök. 

Én tehát, t. képviselőház! a módositványnak 

ezen részét is elvetendőnek és a felirat szerkezetét 
változatlanul hagyandónak vélem. (Helyes!) 

Ifj. Ambrózy Lajos b.: Midőn elő szőr van 
szerencsém a tisztelt házban fölszólalni , igen 
óhajtottam volna, vajha a nyilvánítandó nézetek
nek sikerülne azon szíves indulatot megnyerhetnem, 
melyre szónoki tehetségem gyarlósága igénye
ket nem emelhet. (Halljuk !J Meg levén azonban 
győződve, hogy a ház igazságszeretete a szellemi 
felsőség egyenlő mértékével osztogatja a türelmes 
elnézést az azért folyamodóknak, igyeks7em elfo
gulatlanul előadni a kisebbség módositványa mel
lett azt, mire meggyőződésem ösztönöz. 

Fölszólalásom a vita előhaladott stádiumába 
esvén, föl vagyok mentve a kérdés rendszeres ki
fejtése, valamint olyas előzmények fölemlítésétől, 
melyeknek helyes volta már meg van állapítva, el 
van ismerve. í g y elismerjük mindnyájan, hogy 
legközelebbi czélunk mind önmagáért, mind a to
vább alkotás lehetőségeért, a 17 évig tényleg föl
függesztetett törvényes állapot helyreállítása. Meg
egyezünk továbbá abban, hogy ez, a logika azon 
szigorú következetessége szerint, mely azt köve
telné, hogy a tények fonala is valóban ott köttes
sék újra meg, hol megszakadt, ép oly lehetetlen 
lenne, mint vétkes az utilitarismus azon cynicus 
véglete, mely legszentebb kincsünket a romok közé 
temetve, a jövő nemzedékek várományát eljátsz
va, csak pillanatnyi igen kétes kényelemre épitne. 
S e szerint mint egyedül lehetséges és lehetőleg 
correct ösvényt elfogadjuk a felirati javaslaton át
vonuló azon irányzatot, melynek szabatos értelme
zése, ha jól fejezem ki, nem más , mint: a törvé
nyes állapot helyreállásának mielőbbi, s olyatén 
lehetségessé tétele, hogy a létezett törvénytelen 

1 állapotnak, s az átmeneti időszak nehézségeinek 
bizonyos fokig elutasithatlan számbavétele a jog
állapot azontuíi integritásán csorbát ne üssön. 

i De ezen közös tétel lényegesen eltérő magya
rázatokra talált, a teendőknek a feliratban kifejtett 
iránya hazafias aggodalmakat ébresztett, melyek 

I a Bartalféle módosítványban lelik kinyomatukat, 
| aggályokat mind a jogfolytonosság értelmezése s 

ennek alkalmazása, mind a czélszerüség tekinteté
ben. Én csak az elsőre szorítkozom, s megvallom, 
hogy törpeségem tudatában habozom elismert te
kintélyekkel szembeszállni; de meggyőződésem tiltja 
eltitkolnom , hogy a jogfolytonosságnak a felirat
ban adott, s Grhyczy igen tisztelt képviselő által 
még praegnansabban kifejezett értelmezését, mely 
szerint az nem a törvény törvényességének elmé
leti elismerésében , hanem foganatosításának foly-

| tonosságában áll, felette veszélyesnek tartom, ki-
I vált a kibontakozás lehetőségére veszélyesnek. Mert 
' ha az helyes, s ha a szerint a jogfolytonosság csak 

addig tart, mig a foganatosítás folytonos; miután 
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tagadhatatlan, hogy törvényeink foganatosítása 
17 évig tényleg meg volt szakítva: nehéz volna 
mást következtetnünk, mint: hogy jogfolytonossá
gunk valóban csorbát szenvedett. Már pedig, tisz
telt ház, azon jogfolytonosság, melyhez én határta
lanul ragaszkodom, mely a jogot a szeszély ado
mányai fölé helyezi, melyet tőlem elvonni s me
lyért nekem kérnem nem is lehet, ezen jogfolytonos
ság egyoldalulag nem sérülhet. 

I)e engedjék ezt röviden kifejtenem. Az em
beriségnek részint ösztönszerű vágyai, részint ma-
gasb czéljai felé törekvése közös megállapodáso
kat szült, melyek családi meg-alkuvásból ünnepélyes 
végzeményekig fejlődve, a patriarchális családot, 
municipiumokat, s végre az államokat alakiták 
meg. Ezen alakulatok állandóságának föltétele a 
a végzemények kötelező volta a szerződő felek, te
hát monarchicus államban, s a közjogot tekintve, 
a fejedelem- és a nemzetre nézve. (Zaj. Halljuk!) 
De bár mennyit fáradozott is annak biztosításán 
az állambölcselet, hijába kutatta a tudomány mély
ségeit, híjába hivatkozott a kebel legnemesb ger-
jedelmeire, mert eddig legalább sem a hatalom 
tulterjeszkedési vágyát , sem a szenvedélyek tul-
csapongásait teljes hatályú korlátok közé szorítani 
nem tudta. Mindazon biztosítékok, melyeket a le
leményes ész föltalált, a királyi eskü, parlamenti 
kormány, alkotmányos katonaság, a nemzet hó
doló esküje, vagy az érzelmekben gyökerező, tán 
magasb nembeliek, mint kegyelet, hűség, szokás, ér
zetek, ki nem zárják azon eshetőséget, hogy dúló fer 
gel egek árjai pillanatra elboríthatják a rend és jóllét 
ód énét, s föléledvén az ultima ratio, az önvédelem, 
a társadalom eredeti elemeire bomlik föl. Hogy 
azonban, elvonulván az áradat, mely, jött legyen 
bárhonnan, a törvényt s társadalmi rendet elborítja 
vala, nem ennek szétporlott atomjai, de a kölcsönös 
megegyezés alapján volt társadalmi rend, nem ta
b u k rasa vagy pillanat szülte mentő rendszabályok, 
de a régi törvény szentsége egész fényében áll elő'; 
hogy valamint az emberi ész nem görnyed meg az 
elemek tusaiban, ugy a törvény — mely nem más, 
mint rendszeresített szabályokba foglalt ész—nem 
érintethetik a társadalom harczai által, hanem csak 
is egyedül azon kútfejeknek adhatja vissza hatá
lyát, melyek azzal fölruházták: s ez a varázserejü 
elv az, mit én jogfolytonosság alatt értek. 

í g y fogták föl a jog-folytonosságot más népek 
is, igy az alkotmányosság veterán bajnokai, az an
golok, kik például a Stuartok 1660-ban történt 
restauratioja esetében, az 1642-diki forradalmat 
közvetlen megelőzve teljes érvényességgel alkotott 
törvényeket — melyek végrehajtása a közügy bé
kés fejleményét nehezítheti vala — teljes jogérvé-
nyüéknek elismertetni igen, de végrehajtatni nem 
kívánták. Már pedig ismerjük az angolok aggo

dalmasságát praecedensek iránt, melyek a hagyo
mányok iránti kegyelet és bálványozás e honában 
döntő erejűek. S mégsem véltek azon eszély pa
rancsolta lépéssel ezredéves jogalapukon csorbát 
ejteni; s tudtomra sem az absolutismus apostolai
nak azon serege, mely azóta a legtarkább alakok
ban ostromolta Albion alkotmányát, sem az al
kotmányos érzelmeiről nem épen nevezetes Gryörgy 
királyok sorozata nem alkalmazták amaz emel
tyűt a nép kiforgatására szabadságaiból. (Zaj. 
Halljuk !) 

De találunk közelebb, saját törvényköny
vünkben is elegendő sajnos példára, hogy terjes 
jogerejü végzemények végre nem hajtattak. Mégis 
ki merné ebből azt következtetni, hogy ez által 
ugyanazon vagy egyéb törvényeink érvénye szen
ved ? Sürgettük a végrehajtást, valamint most is 
sürgetjük, de alkotmányunk élvezetét a sürgetés 
superlativusától s ennek közvetlen sikerétől nem 
tettük függővé. 

Nem aggódom tehát, hogy jogalapunk jöven
dőbeli integritása több csorbát szenved, mint a 
múltban szenvedett — mit meg nem engedhetek 
— ha a kigyezkedés a jogfolytonosság azon értel
mezése folyamán történik, melyet kifejteni szeren
csés valék. Az országgyűlés mindenható csodaor
vos, ki minden sebet meggyógyít, igy szól az an
gol alkotmány egy axiómája, s ez épen igy áll ha
zai törvényhozásunkról, melynek hatalma szintén 
korlátlan. Az országgyűlés szerintem beleereszked
hetnék az 1848-iki törvények átvizsgálásába, me
lyet a közös ügyek tárgyalásától különválasztva 
ugy sem gondolhatok; az alkudozások pedig czél-
hoz vezetvén, ugyanazon ünnepélyes tény, mely 
jobbágyi hódolattal vezérelne koronás királyunk 
szine elé, tökéletesen törvényes állapot birtokába 
is juttatná e sokat szenvedett nemzetet. 

Ellenben nem tartom lehetségesnek a törvé
nyes állapot helyreállítását, ha a törvények foga
natosításának folytonossága szükséges praemissa-
ként állíttatik fel, s ez a logika kérlelhetlen szigo
rával magyaráztatik. Mert ez nem miniszterek, nem 
is minisztérium, de a III . törvényczikk, nem is a 
III . t. ez., hanem az összes 1848-diki törvények 
előzetes végrehajtását, nádort, esküdtszékeket és 
nemzetőrséget föltételezne; követelné a horvát kép
viselet megjelenését; mig végre ugyanis azon lo
gika fonalán végig haladva, a jelen országgyűlés 
miniszteri ellenjegyzés nélkül történt összehivatá-
sát érvénytelennek decretálván, minmagunk alól a 
jogos alapot, s igy nem csak a törvényes állapot 
helyreállasának jelen esélyeit, de lehetőségét is el
vonná. 

Ha pedig a tények logikájával meg kell al
kudnunk, mint ezt nem csak a fölirat szelid szel
leme elismeri, de mint ezt sokkal sulyosb körűimé-
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nyék között az 1861-diki országgyűlés a horvá
tok irányában tettleg elismerte; megvallom, hogy 
a méltányosságnak oly alkalmazását nem értem s 
még kevésbbé helyeselhetem, mely azt, mit egy 
magát jogaiban sértettnek érző testvérnéptó'I meg-
nem tagadhatott, az őszinte kibékülési hajlam
mal közeledő, szintén a törvényes állapot helyre
állítását óhajtó, s e magasztos szándokának már 
eddig többrendbeli megbecsülhetlen zálogait adott 
fejedelem méltó aggályaitól megtagadná. 

Minthogy pedig én a törvényes és méltányos 
kiegyezkedést forrón óhajtom; s e czélból a király 
bátor kezdeményét nem nehezítni, de igenis buz-
ditni, bizalmát nem elidegeníteni, de bizalmunkkal 
növelni kívánom: ennélfogva a módosítvány szer
kezetét, mely mind erős meggyőződésemnek, mind 
érzelmeimnek tökéletesen megfelel, pártolom. (Zaj.) 

T ó t h LÖrinCZ: T. ház! Végig hallgattam a 
benyújtott módositványnak igen gazdag és ékesen 
szóló illustratióját. Kétségkívül voltak benne oly 
politikai dogmák, melyeket mi is szívesen aláír
hatunk , és annak idején, a törvényhozás rendes 
utján, el is fogadhatunk. De végre is azt látom, 
hogy mindazok, mik ma szebbnél szebb variatiók-
ban elmondattak, előadattak már az átalános vita 
alkalmával, és részünkről ugyanakkor már taga
dásba vétettek, s részint meg is czáfoltattak. Vég
re is ugy látom, csak a körül forog itt a kérdés, 
vajon alkotmányos képviselőház lemondhat-e a 
valódi jogfolytonosságról? vajon alkotmányos kép
viselőház elfogadhatja-e az 1848-ki törvények elő
leges revisiójának lehetőségét addig, míg ezen tör
vények restituálva nincsenek? és ez által elfogad
hat-e oly veszélyes antecedenst, melynek követ
kezményei még azon óvás mellett is, melyet igen 
tisztelt Apponyi György gr. képviselő a módosit-
ványba pótlólag fölvétetni kívánt, kiszámithatla-
nok? (Helyeslés.) 

Most kapván a módositvány szerkezetét köz
vetlen a gyűlés előtt, nem volt időm annak min
den egyes szavát mélységesen tanulmányozni; 
mindazáltal igy is elég anyagot és elemet találok 
abban, hogy — noha egy perczig sem kételkedem, 
hogy az a legtisztább hazafiúi érzelemből és azon 
buzgó , talán túlbuzgó törekvésből származott, 
hogy a kiegyezkedés nagy müve , melyhez mi is 
bizonyos határokig igen örömest járulunk, ezen 
utón is előmozditassék — mindazáltal, mondom, 
elegendő elemet és anyagot találok abban arra, 
hogy azt el ne fogadjam. Az mondatik itt ugyan
is, h o g y : „készeknek nyilatkozunk arra, hogy az 
1848-ki törvények azon határozmányait, melye
ket Felséged fejedelmi jogaiba ütközőknek vél. 
gondosan átvizsgáljuk/' Még ezt nem tartanám 
oly nagy nehézségnek, mert hisz -ugyanazon jogo
kat, melyeket O Felsége fejedelmi jogaiba ütkö

zőknek vél, meglehet, hogy a képviselőház nem 
véli olyanoknak. De a mi tovább mondatik, t. i. 
hogy: „e törvények azon határozmányait, melyek 
az ország kormányzati alakját változtatják a nél
kül , hogy azt a birodalom létének föltételeivel és 
az ország ősi intézményein alapuló belszerkezeté-
vel összhangzásba helyezték volna," szintén gon
dosan átvizsgáljuk: ez már positive van mondva, 
és igy, mellékesen, egy nagyon kétes állítást tenne 
magáévá a ház, olyat, melyről legalább is nagyon 
sokat lehet vitatkozni.Továbbá, beburkolva ugyan, 
de kétségtelenül bennfoglalja ezen módositvány 
magában a 48-iki törvények előleges revisiója szük
ségességét, mielőtt a revideálandó törvények — 
ezen elnyomott s elásott kincseink — helyreállít
tatnának. Ghyczy Kálmán és Szentkirályi Móricz 
t. képviselőtársaim és elvrokonaim, azon nézetet 
— t. i. az előleges revisio lehetőségét, mielőtt a 
törvények visszaállittatnak — argumentumaikkal, 
alázatos véleményem szerint, tökéletesen tönkre 
zúzták, kifejtvén az ily antecedens kiszámíthatat
lan veszélyességét, miért azt alkotmányos tör
vényhozó testület soha, de soha magáévá nem te
heti ; kimutatták annak képtelenségét, hogy oly 
törvények revideáltassanak, melyek mindeddig el 
vannak nyomva, melyek tettleg nem léteznek, és 
hogy ezek majd csak akkor állíttassanak helyre, 
midőn meg lesznek csonkítva, vagy épen megsem
misítve. Mindezeket most bővebben részletezni 
nem akarom , hanem határozottan kijelentem, 
hogy a módositványt el nem fogadhatom, s el 
nem fogadhatom azért, mert azt látom, hogy a 
módositvány a feliratból annak valóságos velejét 
és lényegét vetné ki, s eredeti szellemét és irá
nyát gyöngítené és ingatná meg. (Helyeslés.) 

É n a fölirati javaslatot egyedül csakis a ma
ga többoldalú bölcseségében, a maga teljes össze
függésében , gyönyörű harmóniájában tartom 
helyesnek; s ugy találom fel abban mindazon 
elemeket, melyeket nélkülözni nem lehet, a nélkül, 
hogy az megszűnnék az ország közvéleményének 
hű és őszinte kifejezése lenni. A felirati javaslat 
szerkezete különösen az itt módosíttatni kívánt 
szakaszokban is. föntartja a kiegyezés lehetőségét, 
tárt kaput, utat nyit a kiegyezkedésnek, de egy
szersmind férfias szilárdsággal kimondja a nem
zetnek a jogfolytonossághoz, szentesitett törvénye
ihez ragaszkodását: és épen a föliratnak ezen bölcs 
többoldalúságában fekszik annak legfőbb ereje, 
dicsősége és érdeme. Épen, minthogy a módosítá
si javaslat a föliratnak egész összefüggését, szelle
mét és irányát sérti, kénytelen vagyok azt, az 
egész fölirati javaslathoz való viszonyában, vele 
való összefüggésében itélni meg ; és én azt hiszem, 
uraim! hogy a felirati javaslat és a felirati javas-

I latnak különösen ezen pontja is csak ebben a 
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szerkezetben, a mint előttünk fekszik, felelhet 
meg a nemzet vagy legalább annak óriási többsé
ge közóhajának és nézeteinek. (Helyeslés.) 

Különösen akartam hangsúlyozni, t. ház, 
hogy a felirati javaslat ugy, a mint van, a nemzet 
valódi véleményét fejezi ki, és pedig azért, mei't 
noha az ország teljhatalmú képviselői vagyunk, s 
noha utasításaink nincsenek, melyek nyelvünket 
és kezünket megkössék, de mégis azon erős meg
győződésben élek, hogy, különösen negyobb hord
erejű kérdéseknél, mindig tekintetbe kell vennünk, 
mindig szem előtt kell tartanunk az országnak vagy 
az ország nagy többségének közvélemény ét (Zaj). 
s, igen roszul gondoskodnék az az ország jóllétéről, 
ki ezen közvéleményt, ezen közmegnyugtatást csi
nált vagy erőtetett többséggel akarná pótolni. 

Tudjuk, hogy az ország közvéleménye, melyet 
a tisztelt indítványozó képviselő ur épen ugy ismer, 
mint én. mit kíván e részben; és azért alkalmasint 
roszul ismeri a közvéleményt azon képviselő úr, ki 
néhány nap előtt azt monda, hogy midőn a jog
folytonossághoz ragaszkodunk, képviselői köteles
ségünket nem teljesítjük. (Zaj.) 

Az ország, vagy legalább annak nagy több
sége két oldalról tekinti a dolgokat: az ország két
ségkívül a legloyálisabb érzelemmel, és a legférfiasb 
komolysággal óhajtja a kibékülést, az ellentétes, 
vagy inkább ellentétesnek vélt érdekek kigyenli-
tését, mert egyedül ettől várja részint a Bachféle 
átkos emlékű absolutismus, részint az azt követő, 
az alkotmány óság álarczát viselő hypocrita rend
szer alatt nemzetünk életén, testén és lelkén ejtett 
mély és fájó sebek gyógyulását; ettől várja továb
bi fejlődése, jólléte, virágzása lehetőségének föltéte
lét. De ugyanazon nemzet, mely ily loyális ér
zelmekkel és komoly férfiassággal óhajtja a kiegyen
lítést, egyszersmind oly véleményben van, hogy 
vannak dolgok, melyek fölött alkudozni, melyeket, 
mint kétes határt, bifariálni nem lehet, melyek a 
középúton járó kiegyenlítés tárgyai nem lehetnek, 
melyeket egészen meg kell tartani vagy rólok egé
szen le kell mondani, mint nincs középút élet 
és halál, becsület és becstelenség közt. (Tetszés.) 
Ilyennek tartom a jogfolytonosságot, mely vagy 
egész, vagy semmi, mit megtizedelni , elaprózni, 
megherélni nem lehet. (Helyeslés.) 

Sokat hallottam, t. ház, beszélni a jogfolyto
nosságról elvben, valamely elméleti jogfolytonos
ságról. Megvallom, ezt érteni sehogy sem tudom. 
Ha van valami a világon, mi elméletben semmi, mi a 
maga jelentőségét csak az életben, a valóságban, 
a gyakorlatban nyeri meg, épen a jogfolytonosság 
az. Ugyan kérem, mit mondanának azok, kik a 
jogfolytonossággal elvben megelégesznek, ha adó
suk elvileg elismerné a tartozást, de valósággal 
nem fizetné meg'? Mit mondanának azok, kik czél-

szerünek és szükségesnek tartják, hogy Magyaror
szág elfogadja az államadósság aránylagos részét, 
ha mi az államadósságot elvben elfogadnék, de 
benne valósággal részt venni nem akarnánk? (De-
rültség.) Mit mondana az a férj, kinek felesége elv
ben hűséges, életben és valóságban pedig nem az? 
(Zajos derültség.) Alkotmányos törvényeink föl 
vannak függesztve és e fölfüggesztésnek gyakor
lati calamitásait, súlyos bajait naponkint érezzük. 
Ugyan vigasztalhat-e bennünket ezen calamitások 
közt, hogy a törvények csupán elvben és papíron 
el vannak ismerve ? A 48-iki törvények biztosí
tanak az országnak felelős magyar minisztériumot; 
de ezen minisztérium nem létezik. Szükségünk 
volna egy törvényes orgánumra, mely a kiegyenlí
tés nagy munkáját közvetítse. Hogyan fog e ne
hézségen segíteni az elvbeli jogfolytonosság ? Nin
csenek alkotmányos tisztviselőink; a nem alkot
mányos és nem felelős tisztviselők, a főispán urak 
minden jóakarata daczára is, gyakran botrányos 
dolgokat követnek el, és kimondhatlan bajokat és 
sérelmeket okoznak az ország lakosainak. Ugyan 
vigasztalhat-e az, hogy ott van elvben és papíron 
a szabad választás? Nyakunkon van az adóexe-
cutió, a „nihil de nobis sinenobis" elvének e leg-
nyersebb, legvastagabb megtagadása. (Zaj.) Ugyan 
kérdem: azon szegény embert, kitől az általunk 
meg nem szabott, el nem vállalt, túlságosan terhelő 
adóért az adóexecutio utolsó fillérét is elveszi, ki
nek egy tehenét, melynek tejével gyermekeit 
táplálja, elárverezik, vigasztalhatja-e az, hogy a 
jogfolytonosság megvan elvben, és hogy a papi
roson ott van a magyar pénzügyminisztérium? 
(Köztetszés.) Nem akarom e kérdést tovább illust-
rálni ; csak azt akartam kifejteni, hogy én legalább 
eddig nem tudtam megérteni, mi az a jogfolytonos
ság elvben. 

Nem akarván tovább visszaélni a t. ház tü
relmével, csak azon meggyőződésemet akarom ki
mondani, hogy a felirati javaslat csak a maga töké
letes összefüggésében és harmóniájában, azon szer
kezettel, mint az el van készítve, felel meg egy részről 
az ország azon óhajtásának, hogy a kibékülésre az 
út nyitva maradjon, de rnás részről azon követe
lésnek is, hogy alkotmányunk és törvényeink hely
reállíttassanak ; és ennélfogva a javaslatnak csak 
ezen szerkezete felelhet meg a nép átalános vára
kozásának, és mi, mint a nép képviselői, csak is ezt 
fogadhatjuk el. (Helyeslés) Én tehát, bármennyire 
méltánylom azon nagy nehézségeket, melyek nél
kül kétségkívül sohasem képzelhető valamely nagy 
kezdeményezés és átmenet egy állapotból a másikba, 
a jogeljátszás meddő és sivár teréről a törvényes
ség napfényes, virágzó terére, mondom, bármeny
nyire méltánylom azon nehézségeket, azon módo-

J sítványt, melynek különben igen dicséretes czélja 
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azon nehézségeket elhárítani, sokkal magasabb te
kintetekből, melyek alól magamat, mint alkotmá
nyos képviselő soha föl nem menthetem, el nem fo
gadhatom. (Közhelyeslés.) 

Miske I m r e b.: T. ház! (Halljuk!) Teljesen 
szivemből szólott a pinezehelyi választókerület ér
demes követe, midőn oly meleg szavakkal nyilat
kozott a miniszteri rendszer mellett, mert én is e 
rendszernek őszinte pártolója vagyok. A collegiá-
lis rendszert elavultnak s olyannak tartom, mely ; 
akár az ügyek jelenlegi halmazára, akár korunk
nak ez ügyek siettetését követelő' igényeire tekint
sünk, lehetetlenné és többé fenn nem tarthatóvá 
lett. En ugy tartom, hogy a józanul fölfogott con-
servativ érdekek s elvek magok kívánják a minisz
teri rendszert, valamint az egyéni felelősséget is 
elvitázhatlan alkotmányos elvnek látom. Sokkal 
ékesebben, sokkal bővebben adá egyébiránt elő 
Bartal György t. barátom e tekintetben nézeteit, 
mintsem hogy e kérdésről többet szólhatnék. (Ugy 
van! EMU! Zaj.) Másfelől azonban épen ugy óhaj
t o m ^ szükségesnek tartom helyhatósági szabadsá
gaink további fenmaradását, mert a kegyeletes 
ragaszkodás hozzájok oly mély gyökeret vert a 
nemzet szivében, hogy ha a miniszteri rendszer s 
a helyhatósági szabadság közti incompatibilitást 
nem sikerülne elenyésztetnünk, a nemzet, a meny
nyire én ismerem, készebb volna a miniszteri rend
szerről, minta nemzet e palládiumáról, a helyható
sági szabad intézményekről lemondani. Ezt azon
ban itt csak föltevésképen akarom említeni, mert 
nézetem szerint, Anglia példájára hivatkozva, a két 
institutio nem incompatibiks. Siessünk tehát, 
s fogjunk hozzá, hogy e két rendszert egy
mással öszhangzásba hozzuk. Midőn azonban 
azt jelenleg már létező ténynek nem mondha
tom , s azon intézkedés is, melyet e tekintetben az 
1848-iki országgyűlés tett, csak ideiglenes és nem 
kielégítő: nem tarthatom lehetségesnek a törvény
hatóságok szabad működésének azonnali helyreál
lítását, hanem ezt csak előleges rendezéstől föltéte
lezem. (Zaj. Halljuk!) 

Fölhozza ugyan a felirat, a miniszteri rend
szer s a törvényhatósági szabad működés tettleges 
és azonnali helyreállítása mellett, a jogfolytonosság 
érvét. Ha a fölirat a törvényességet egészben s min
den kivétel nélkül kívánná helyreállíttatni, ezt, mint 
a logika követelményét, elismerném, ha t. i. a jog
folytonosság elvéből indulunk ki; minthogy azon
ban a felirat maga a törvényességet nem egész áta-
lánosságban kívánja helyreállítani — mert íme az 
átmeneti időszakra maga is szükségesnek tart s ja
vaslatba hoz egy indemnity bilit, és igy csak egy 
provisoriumot a másik provisoriummal, hogy ugy 
mondjam, alkotmányos kivételes állapottal akar 
felcserélve látni — én a jogfolytonosság elve logiká

jától itt, mint amott eltérést, vagyis annak átalános 
életbeléptetésétől való óvakodást látok, és ily kö
rülmények közt megelégszem annak előbbeni elis
merésével, mint kevésbbé veszélyessel. (Zaj.) 

Kettős a szempont, melyet szerintem a módosít-
ványt . indítványozója szem előtt tartott. Egyik az, 
hogy intézkedésülik s eljárásunk által ajogfolytonos-
ság s törvényesség elve meg ne sértessék, melyet 
szerintem tökéletesen kielégit az által, hogy általunk 
közös értekezés utján az 1848. törvények revisió-
jára nézve hozandó határozatokat csak javaslatok
nak mondja, mig a törvényesen koronázott király 
által nem szentesíttettek. Második szempont pedig 
az uralkodó által legmagasb trónbeszédében a tör
vények tettleges és átalános belyreállitása körül ej
tett aggodalmaknak eloszlatása, az ott mondott 
„non possumus"-nak elhárítása vala. Minthogy 
Bartal György módositványában e részben is a 
czélhoz vezető utat látom, módositványát egész ki
terjedésében pártolom. (Éljenzés a jobb oldalon.) 

Vadnay L a j o s : Tisztelt képviselőház ! (Zaj. 
Szünet.) Ha megengedtetik szólanom,addig nem kez
dem, míg a lárma tart. (Zaj. Halljuk!) Addig, mig a 
válaszfelirati javaslat átalánossága körül folyt a vi
tatkozás, figyelemmel kisérve az érdekes tárgyalást, 
hallgattam, mert nem láttam magam részéről sem he
lyét, sem idejét annak, hogy felszólaljak. (Helyeslés.) 
Hallgattam azért, mert a válaszfelirati javaslat mind 
elvei, mind modora, mind békülékeny szelleme, mind 
különösen az által is, hogy az országosan óhajtott 
kiegyenlítés nagy munkájának útját nyitva és 
szabadon hagyta , teljesen kielégített engemet; ki
elégített pedig különösen azért, mert föltaláltam 
benne azon ígéretet, hogy igyekezni fogunk gon
doskodni azon módokról és eszközökről, melyek a 
közös viszonyok nagy horderejű kérdésének sze
rencsés megoldására fognak eljuttatni; igyekezni 
fogunk olyan javaslatokat előterjeszteni, melyek O 
Fölsége s az uralkodóház erejét, hatalmát és birodal
ma egységét biztosítsák; s igyekezni fogunk külö
nösen, mint a javaslat mondja , hogy még „a tör
vény szabta kötelesség mértékén túl is, méltányos
ság alapján, politikai tekintetből"' megteszünk min
dent, a mit tennünk szabad, és csupán azt nem te
hetjük, a mi az ország önállásával s függetlenségé
vel és a nemzeti becsülettel ellenkeznék. Kielégített 
továbbá, mert feltaláltam benne azt, a mit a szer
kezet 31-dik pontjára tett módositvány háttérbe 
kíván szorítani: feltaláltam t. i. a hű ragaszkodást 
a felelős minisztériumhoz, azon vívmányhoz, mely 
meggyőződésem szerint a 48-ki törvényhozás leg-
nevezetesbike; azon vívmányhoz,mely megváltozott 
polgári állásunk- s viszonyainknál fogva egyedüli 
tényezője lehet jövendőbeli alkotmányos szabadsá
gunk biztosításának; föltaláltam azon vívmányt, 
melyről, ha nem csalódom, egy köztünk levő ma-
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gas tekintély jeles tollából folyt igazságként köze
lebb azt olvastam: hogy ha eddigelé nem lett volna 
is hazánkban felelős minisztérium, most volna he
lye és ideje, hogy felelős minisztériumot követel
jünk. De föltaláltam különösen ugyanazon hű ra
gaszkodást a megyék, városok és szabad kerületek 
autonómiájához, vagyis az úgynevezett önkormány
zati rendszerhez is, azon rendszerhez, mely ezer év 
óta hű őre és védbástyája volt alkotmányos sza
badságunknak, azon rendszerhez, mely összehang-
zásba hozva a miniszteri felelősséggel, ami , minden 
eddigi ellenvetések daczára is , csak igazán akar
juk, épen nem kivihetetlen, ezután is legnagyobb 
biztositéka lesz alkotmányos szabadságunk megőr
zésének. Ugyanazért nem lehetek egy vélemény
ben Miske báró tisztelt képviselőtársammal. Meg
győződésem szerint a felelős minisztérium és az 
önkormányzati rendszer azon ikereszme, mely 
életföltételét képezi jövendőbeli alkotmányunk kellő 
kifejlődhetésének; azon ikereszme, melyek közt én 
Miske báró képviselőtársam ellenére nem tudok 
megkülönböztetést tenni; azon ikereszme , melytől 
soha elállani nem fogok. De megnyugtatott és ki
elégített a fölirati javaslat azért is, mert föltaláltam 
benne azon szelid, eszélyes s engesztelő hangulatot, 
mely kijelöli az üdvös czélra vezető utat , azon 
czélra, mely, ha sikerül azt 0 Fölségével egyetértve 
kivívni, a legfényesebb diadal koronáját fogja 0 
Fölsége fejére tenni. 

E szerint kielégítvén a válaszfelirati javaslat 
minden kívánalmamat, igen természetesnek fogja 
találni a képviselőház, hogy eddig nem szólaltam 
fel. Most azonban, miután a módosítvány lényeges 
változtatásokat kivan tenni a válaszfelirat szerke
zetében, azon válaszfeliratban , mely meggyőződé
sem szerint az országgyűlési iratok egyik remeke: 
kénytelen vagyok tisztán és leplezetlenül előadni 
meggyőződésemet. 

Ennélfogva nem pártolhatom először a szer
kezet 31-ik pontjára ajánlott módosítást. Nem pár
tolhatom azért, mert az épen a legnevezetesebb 
eszmének, a felelős minisztériumnak egyszerit el
hallgatásával a törvények revideálásába kivan bo
csátkozni. Én, t. ház, azt hiszem, hogy a kit hogy 
kérdeznek: a szerint lehet és kell arra helyesen 
felelni. A legmagasabb trónbeszéd csak átalában 
érinti a törvények revideálását. Igen természetes 
tehát, hogy a válaszfelirat is helyesen csak rigy 
felelhet, ha szintén átalánosságban mondja ki, hogy 
a törvény mindazon pontjait, a melyeknek megvizs
gálására szükség van, s amelyekben kiigazítandó hi
bák, vagy pótlandó hiányok forognak fenn, egész 
készséggel fogja átvizsgálni az országgyűlés .De már 
a törvényeknek különösen egyik vagy másik pontja 
iránt előfordulható felsőbbségi nehézségekre nézve 
nem mondhat egyebet, mint hogy meg fogjuk vizs

gálni azon pontokat, melyeket a kormány fog előter
jeszteni ; mert igen visszás dolog lenne, ha az, a ki 
átalánosságban követel valamit, nem maga vonná 
specifieunrra követelését, hanem arra bízná szán
déka találgatását, a kihez az átalános követelés volt 
intézve : igy a legjobb akarattal, ha törvényellenes 
nem volna is, könnyen megeshetnék, hogy ép azon 
törvényeket módosítanók, melyeket a felsőbbség 
nem kivan ; mellőznők ellenben azokat, melyeket 
a felsőbbség módosítani, vagy változtatni óhajtana. 
Az országgyűlés tehát csak azokat a törvényeket 
veheti vizsgálat alá, melyeket a kormány fog vele 
tudatni; a tudató kormány pedig alkotmányunk 
szerint nem lehet más, mint a felelős minisztérium ; 
azért nem is mondhatunk egyebet, mint azt, hogy az 
országgyűlés a törvények mindazon pontjait ta
nácskozás alá veendi, melyeket Ő Fölsége felelős 
minisztériuma által fog előterjeszteni. De nem is 
volna tanácsos, sőt a lehető legnagyobb veszélylyel 
tehetnők csak. hogy mi a felelős minisztérium 
egyszerű elhallgatásával, a revisiót megajánljuk; 
mert ez által tökéletesen megsértenők a felelős mi
nisztérium elvét, és nem sürgetve a felelős minisz
térium visszaállítását, magunk tennénk arról tény
leges bizonyságot, hogy nem becsüljük a felelős 
minisztérium eszméjét, és tettleg megerősítenek a 
most fönnálló, de alkotmányosnak el nem ismerhető 
dicasteriális rendszert. És e részben bár sok szépet 
mondott Bartal képviselőtársunk, meg nem nyug
tatott, mert mindaz , a mit ő mondott, utoljára is 
csak egyéni nézet, csak puszta szó , mely elhang
zott: a módosítvány pedig irott , mely igy szól: 
hogy „vizsgálat alá veszszük e törvények ama ha-
tározmányait, melyeket Fölséged fejedelmi jogaiba 
ütközőknek vél, vagy a melyek az ország kormány
zatának alakját változtatják a, nélkül, hogy azt a 
birodalom létének föltételével és az ország ősi in
tézményein alapuló belszerkezetével öszhangzásba 
helyezték volna;" amely szerkezetből inkább a di
casteriális rendszert, mint a felelős minisztériumot le
het kiértelmezni.Ennélfogva nem pártolhatom azelsó' 
módosítványt, mely a 31 . pontra vonatkozik. (Zaj.) 

Kis figyelmet kérek. Nem pártolhatom má
sodszor a 32-dik pontra vonatkozó módosít
ványt sem. (Közbeszólás: Ez még nem tárgyaltatik! 
Eláll!) De igen, közösenpertractáltatik. (Halljuk!) 
Nem pártolhatom a 32-dik pontra tett módosít
ványt sem, melyben, igaz, hogy a Várady Gábor 
igen t. képviselőtársam megjegyzése szerint nincs 
kimondva a birodalmi nagyhatalmi állás, hanem 
egyedül hatalmi állás, de utóvégre i s , miután 
Ausztria nagyhatalmi állását nem lehet eltagadni, 
igen természetes, hogy a birodalmi hatalmi állás 
alatt csupán európai nagyhatalmi állása értetik. 
Jellemében fekszik a magyarnak, hogy úgy szél, 
a hogy érez, és a hogy szól, ugy cselekszik; hall-
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gat, ha nem ígérhet, de ha igér, igéretét férfiasan ! 
meg is szokta tartani. És e szempontból kiindulva, | 
ámbár meg vagyok győződve, hogy a kérdéses 
módositvány a legjobb hazafiúi akarat és buzga
lom kifolyása, nem pártolhatom azt azért, mert 
olyan idő előtti Ígéretet tartalmaz, mely ígéret be
váltásának urai egyelőre még nem vagyunk és 
nem lehetünk. Nem vagyunk és nem lehetünk 
ezen ígéretnek urai pedig azért, mert hiányzanak : 
azon módok és eszközök, melyek akár a biztosi- j 
tott fejedelmet, akár a biztosító nemzetet e részben \ 
kellőleg megnyugtathatnák. 

Igen helyesen jegyezte meg a múlt héten az i 
átalános tárgyalás alkalmával Somssieh Pál tisz- | 
telt képviselőtársam, hogy a nagyhatalmi állást 
decretálni nem lehet. Tökéletesen igaza van; az 
én meggyőződésem is az, hegy se szóval, se Írás
sal, se törvénynyel, se semmiféle függő pecsétes j 
oklevél által senkit, és semmiféle államot nagyha
talmi állásra graduálni nem lehet. 

A nagyhatalom saját erejéből teremti önma
gát, függ az saját erejének, s azon befolyásnak ér
vényesítésétől, melyet az úgynevezett európai po
litikai aequilibriumot fenntartó nagyhatalmak con-
sortiumában tettleg gyakorolni képes. Ausztria 
nagyhatalom volt mindig, és óhajtom, hogy az 
maradjon ezután i s ; de azt, t. ház! nem lehet szó
val, azt tettel lehet csak elérni, elérhető pedig úgy, 
ha azon módot fogja követni 0 Felsége, a melyre 
a válaszfelirati javaslat mutat. A mód egyszerű : 
adja vissza 0 Felsége Magyarországnak buzgó ké
relmünk folytában a kor igényeinek megfelelő 
jogos és méltányos alkotmányát, részesítse 0 Fel
sége legkegyelmesebben lajtántuli országait is a va
lódi alkotmányosság malasztaiban: akkor ám von
ja valaki kétségbe Ausztria nagyhatalmi állását, s 
meg vagyok győződve, hogy Magyarország hü és 
vitéz fiai és népei, a lajtántuli országok lakosaival 
vállat vetve, nem szóval, hanem tettel fogják sú
lyát éreztetni Ausztria merészen kétségbe vont 
nagyhatalmi állásának. 

Egyébiránt mindezeket csak azért hozom föl, 
t. ház , hogy nem levén meg nálunk azon erő, s 
azon tehetség, a mely egyedül képezheti jogalap

ját a nagyhatalmi állásnak, idő előtti volna azt 
most fölemlíteni, kivált a válaszfeliratban. 

Még a pragmatica sanctióban sem találha
tok alapos támpontot a r ra , hogy a nagyhatalmi 
állást megemlítsük, miután tudva van. hogy Ma
gyarországnak hadviseleti politikája mindig az u. 
n. defensiv, és nem offensiv systema volt. Azt pe
dig tagadni nem lehet, hogy a nagyhatalmi állás 
a defensiv rendszert szigorúan meg nem tarthatja, 
mert sokszor Európa érdekében kénytelen nem 
csak defensive, hanem offensive is föllépni, a mint 
ezt a közelebbi sajnos példa is eléggé igazolja. 

Ezeket, mondom, csak azért hoztam fel, hogy 
megmutassam, miszerint mi anagyhatalmi állást elő
leg ki nem mondhatjuk. Megismerem, t. ház, hogy 
a pragmatica sanctio keletkezte óta a viszonyok 
megváltoztak; megismerem én azt is, hogy a mely 
nemzet súlyt és tekintélyt akar magának szerezni 
a müveit európai nemzetek sorában, annak töre
kedni kell , hogy befolyással legyen nemzetközi 
viszonyoknál fogva Európa ügyéibe; és mint
hogy én azt óhajtom, hogy a magyar nemzet suly-
lyal és befolyással bírjon Európa sorsára; s mint
hogy azt hiszem, hogy egyeseknél ép ugy, mint 
nemzeteknél ép oly nagy hiba önerejök túlbecs
lése, mint a saját erejökben való bizalmatlankodás: 
ennélfogva igen is óhajtom, hogy eljuthassunk még 
ez országgyűlési tárgyalások folyamata alatt oda, 
hogy kimondhassuk mentül előbb Ausztria nagy
hatalmi állásának részünkről is lehető támogatását 
Erre azonban szükséges, hogy állítsa vissza előbb O 
Felsége alkotmányunkat, és nyissa meg a szabadság 
azon kútfejét, melyből erőt s tehetséget meríthessen 
az ország a megígérendő támasz megadhatására. 

Az idő lejárván,nem akarok tovább visszaélni 
a t. ház türelmével, (Éljen!) s azzal végzem be sza
vaimat, hogy nem pártolhatom a módositványokat 
azon tekinteteknél fogva, melyeket, ha az idő en
gedné, még bővebben is kifejtettem volna, (Derült
ség) s határozottan ragaszkodom a válaszfelirat 
szerkezetéhez. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A tanácskozást holnap 10 órakor 
folytatjuk. 

Az ülés végződik d. n. 21/i órakor. 
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