
AZ 1861-ik ÉV APEH, 2-án PESTEN EGYBEGYŰLT 

ORSZÁGGYŰLÉS 

KÉPVISELŐHÁZÁNAK NAPLÓJA. 

M Á S O D I K K Ö T E T . 

HITELES KIADÁS. 



: 



HO:±c: t*Gff Z 

AZ 

1861. EV APRIL 2. PESTEN EGYBEGYŰLT 

» • 

\j rí, o JLá J\ \j I 1 1 Li \^Á MIÁ O 

KÉPVISELŐHÁZÁNAK 

»̂ ^̂ f̂ ^ 

r •• r • • rr 

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI GYORSIRO-KAR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL 

SZERKESZTI 

*Í53# MM8S SáE©&¥0 

HITELES KIADÁS. 

w£3 vl* 'i^s^9%aP^*^tr^T^: 

PEST. 

MnccctxL-



I WtMÍlGGYŰt ÉSI KŐNTrífe 
SoO.bi&ilfivQ. 2. " ^ 3 

Í*c8t, Í8B1. Nyomatott Lanctercr és Hec; bál. 



XXXV. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
Június hó 3-án délelőtti 10 órakor. 

Elnök: Az ülés megnyittatik; a jegyzökönyvet Tanárky jegyző úr fogja vezetni. Aszólókat ugyan
azon jegyzők fogják felszólítani, kik eddig feljegyezek. Az utolsó ülés jegyzőkönyve meghitelesítendő. 

Keglevich Béla gróf jegyző olvassa a jegyzőkönyvet. 
Elnök: A jegyzőkönyv iránt észrevétel nem levén, az meghitelesítetik. Most szerencsém lesz fel

olvasni az időközben hozzám érkezett iratokat. Közép-Szolnok vármegye közönsége fájdalmát fejezi ki az el
hunyt hazafi gróf Teleki László halála felett; hasonlóképen Esztergom megye közönsége ez iránti fájdalmát 
tolmácsolván, kéri az országgyűlést, hogy Teleki László érdemei egy alkotandó törvényczikkben örökittesse-
nek meg és számára a nemzet nagy halottjainak emelendő üdvleidében előre is hely rendeltessék. Egyébiránt 
fájdalmát jegyzőkönyvileg is kifejezte, gyászisteni tiszteletet tartott s hat heti gyászt öltött. (Helyeslés.) Van 
szerencsém továbbá jelenteni, hogy Esztergom megye és város küldöttségei a tegnap itt tartott gyász ünne
pélyen szintén résztvettek, s jelentkezvén nálam, hatóságaik mély hódolatát és határtalan bizodalmát a kép
viselőháznak tisztelettel kijelentették. (Éljenek!) Somogy vármegye közönsége jelenti a képviselőháznak, 
hogy az adónak katona hatalommali behajtása már ott is megkezdetett, és kéri a képviselőházat, hogy ér
lelje oda a ház teendőit, miszerint ezen zsarolás által a kívánt adót háromszorosan is meghaladó károk szün
tessenek meg. Bakabánya város közönsége panaszolván, hogy az adóbehajtása ott is katonai erőszakkal 
megkezdetett, abbeli sérelmeknek minél előbbi orvoslását kéri. -— Nógrád megye közönsége a helytar
tótanács azon rendelete folytán, mely szerint tudósitatott, hogy az adó az eddigi cs. pénzügyi igaz
gatóságok által katonaihatalommal is be fog hajtatni, — kijelenti, hogy az 1848-diki törvények elle
nére felálltoítt helytartótanácsba, s annak kivált az eddigi uralom alatt szolgált tagjaiba bizalmat nem 
helyez, és azokat törvény értelmében megfenyítendőknek véli, kérvén a t. képviselőházat, hogy a megyék
ben elrendelt törvénytelen végrehajtást megakadályoztatni, a törvényeink ellen fennálló és működő helytar
tótanácsot és kanczellariát feloszlatni és a független magyar minisztériumot visszaállítani méltóztassék. (Tet
szés.)— Ezen kérvények egy részben a napi renden levő tárgyalás alatt és különben is tárgy altatnak, egyéb
iránt az adókérdésének tárgyalásánál ismét figyelembe fognak vétetni. — Tancsis János győri lakos azt kéri, 
hogy politikai vétség miatt fogságban levő testvére Táncsics Mihály szabadíttassék ki. E kérvény a kérvény
bizottmánynak lesz kiadandó. (Helyeslés.) 

Az igazolási bizottmány jelentést tesz némely képviselő urak igazolási leveleikről, melyek a sza
bályok értelmében kifogástalanok. E jelentés a t. ház engedelmével fel fog olvastatni. (Halljuk! Szilágyi Vir
gil előadó által felolvastatik az állandó igazolási bizottmány jelentése, mely általánosan elfogadtatik.) 

Elnök: E szerint ezen három képviselő úr, u. m. Zsitvay József, Esztergom megye táth kerületi, 
EJek Mihály Szabolcs megye bogdáni kerületi és Bagosy Sándor Kraszna megye szüágy-somlyói kerületi kép
viselő urak a szabályokhoz képest a szokott óvással igazoltatnak. (Éljenek!) — Ismét egy képviselő lemon
dását vagyok kénytelen a t. ház elibe terjeszteni: Révész Imre képviselő rir tegnap a következő nyilatkozatot 
küldötte be hozzám, mely fel fog olvastatni. 

Felolvastatik Révész Imre nyilatkozata, mely szerint képviselő állásáról lemond. (Közsajnálat, 
Zaj?) 

Képv. hái napi. II. k. 1 



2 XXXV. ülés 1861. június 3-kán. 

Bernáth Sigmond: Engedelmet kérek, hogy egy pár perezre a t. ház béketürelmével visszaélek. 
Ily lemondásokban van egy megütközés, mely alkalmasint nem csak e házban, hanem kívülről is érzékeny fel
szólalást vonhat maga után. Ezen megütközés az, hogy már most nem úgy két követ mint hajdan képvisel egy 
törvényhatóságot, — hanem a felvett ideális szám szerint mindegyik követ 30 ezer választót képvisel. Midőn 
tehát valamely képviselőt a sors vagy bármely körülmény arra kényszerít, hogy törvényhozói állásáról le
mondjon és azt oly módon teszi, mint az két esetben már előfordult: az következik, hogy azon pillanatban, 
melyben lemond, azon 30 ezer választó az országgyűlésen szavazat nélkül marad. (Igaz!) 

E részben tehát véleményem az volna, hogy az ilyetén lemondások oly módon szabályoztassanak 
és értessenek, hogy mindaddig mig azon választókerületek, — melyek igy képviselőiktől megfosztattak — ezek 
helyett uj képviselőket nem választottak; azon lemondott képviselők elvállalt helyeiken maradjanak meg. 
(Helyeslés, zaj.) Azután tessék szólam bárkinek, kinek ellenészrevétele van, hanem kihallgattásomért min
denesetre esedezem. (Halljuk!) Tehát ismétlem: a képviselők mind addig maradjanak meg helyeiken, mig az 
illető választókerületek az ő helyeiket más egyénekkel ki nem pótolják. Méltóztassanak hozzászólani. 

Elnök: Ezen kérdésnek nagy fontosságát melyet az előttem szóló képviselő úr előterjesztett, igen 
is elismerem; hanem talán mind a kérdés fontosságával, mind a ház szabályaival inkább megegyezőnek tar
tanám , hogy ezen kérdés ne per tangentem a napi renden kivül véletlenül tárgyaltassék; hanem méltóztas
sék a képviselő úr aziránt indítványt tenni, •—és a ház tárgyalási határnapot fog kitűzni, hogy az min
den oldalról megvitathassák. (Helyeslés.) Azt hiszem tehát, hogy mind a mellett, hogy fennmarad ezen 
kérdésnek további tárgyalása, fel fog engem hatalmazni a t. ház arra, hogy Debreczen városának közönsé
gét uj képviselőválasztásra szólítsam fel. (Helyeslés.) 

Szüllö György: Ez oly kérdés, melyre nézve nem lehet hosszú napirendet kitűzni. Többen vannak 
e házban és én is azok közé tartozom, kik oly helyzetben vagyunk és tapasztalván a képviselőház egy ré
szének türelmetlenségét, ez által oda vagyunk szorítva, hogy ezen lemondást többen solidaritásban fogjuk 
utánozni. (Zúgás; zaj.) Mindaddig míg más választás nem történik, a képviselő uraknak türelmét magunk
nak kikérjük. (Felkiáltások: Napi rendre!) 

Elnök; Tehát a napi renden levő tárgy fog folytattatni méltóztassék jegyző úr a szónokokat fel
szólítani. 

Pap János: Miután nekem e helyen először van szerencsém felszólalni megvallom, hogy én ezt nem 
annyira ugy teszem, mint publicista, hanem inkább mint olyan, mi helyzetemnél fogva vagyok, t. i. mint 
magyarhoni egyik román választó-kerület képviselője, (Éljen!) s miután az előttünk fekvő indítvány fölött már 
oly sok szép, oly sok igaz mondatott el, s ennek folytán saját meggyőződésem is teljesen kifejlesztetett; áta-
lánosan véve, én ezen indítványt, Tisza Kálmán képviselőtársunk módosítványaival és pótlásaival pártolom 
és elfogadom, (Helyeslés) annak alakjára nézve pedig a határozathoz járulok. 

Minthogy azonban ezen nyilatkozatunknak (Egy hang: Nem halljuk hangosabban!) egy oly — 
szerintem is igen fontos része van, mi már román ajkú küldőimet is fölötte közehői érdekli, — míg egyrész
ről a magyar hongyülcsnek irántunki atyáskodó gondoskodásaért köszönetet fejezek ki, másrészről ki kell 
nyíltan jelentenem azon meggyőződésemet: hogy én a román nemzet érdekeit a magyarokétól, bármiben is, 
elválasztani nem tudom, (Éljenzés!) és azt tenni nem is kívánom, és midőn igy nyilatkozom, hogy a nemzeti
ség igényei a hazafisági kötelességgel, legalább nálunk Magyarországban tökéletesen és helyesen össze
egyeztethetők : akkor szorosan csak azt mondtam ki, mi a biharmegyei román nép, és a napkeleti g. n. e. 
román egyház legalább alsóbbrendű papságának hazafiúi meggyőződése. (Zajos éljenzés.) 

E tárgyról azonban most hosszabban szólani időelőttinek vélem, mindazonáltal egyet el nem hagy
hatok, t. i. hogy senki e hazában ne higyje, mintha a magyarhoni román nép érdeke más lenne, mint a ma
gyaré, ne higyje senki azt mintha akár nemzetisége, akár nyelve, akár pedig vallása a magyarság által ed
digelé legkevesebbé is elnyomatva volt volna, s ezért legkisebb ürügye is lehetne aziránt ellenséges érzelem
mel viseltetni. (Helyeslés.) 

Igaz, vannak sérelmeink e tekintetben is : nemzetiségünk nagyrészben félretolva, anyanyelvünk el
hanyagoltaivá, s különösen vallásunk elnyomatva volt; — de ha ez sérelem, — a mint méltán az is, — en
nek súlya nem a magyar törvényhozást, annál kevésbé pedig a magyar nemzetet nyomhatja; hanem 
nyomja egyedül kirekesztőleg azon ferde kormány rendszert, mely ellen most mi egyenkint és mindnyájan 
felszólalunk. (Zajos helyeslés; éljenzés!) 

Midőn tehát Isten után és közös hazafiuságunknál fogva e tekintetben bizton remélem, hogy e 
haza legfőbb érdekeiről nem fog mindig más valami idegen rendelkezhetni, t. i. azon kormányrendszer, mely 
irányunkban mindenkor mostohául s gyakran ellenségesen viselte és viseli magát: — bizton hiszem azt is, 
hogy a román népre, mint Magyarország egyik kiegészítő részére és csak más nyelvet beszélő hazafiakra, 
(Kitörő teszés; helyeslés.) de egyszersmind a napkeleti g. n. e. román egyházra is szebb napok fognak felvi
rulni ; midőn vallása körében függetlenségét és önkormányzását, melylyel e hazában minden más vallás bír, 
a jogegyenlőség elvénél fogva ezen egyház is visszanyerendő (Közhelyeslés; éljenzés!) Sokat lehetne e tárgy
ban elmondanunk uraim! — Különösen egyházunknak több százados históriája tanúsítja, mikép az egyházi 
tekintetben Bécsből egy másik nemzetnek kiadott egyoldalú privilégiumok következtében annak sorsa foly-
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tonos és szakadatlan elnyomatás volt: de azoknak részletes káros kifolyásait itt most a ház előtt bővebben 
fejtegetni, — nehogy recriminatiókra okot szolgáltassak, szükségesnek nem látom, és csak annyit mondok, 
hogy nekünk privilégium nem kell, (Helyes! Éljen!) mert minden privilégiumnak természete az, hogy egye
seknek szabadsága és jóléte ezereknek szolgaságán és kárán alapulhat, nekünk törvény kell annak idejé
ben , mely egyházunk autonómiáját elismerje. (Helyes! Éljen!) 

Midőn tehát, mint a görög nemegyesült román egyház egyik tagja, ezen — ugyhiszem — biztos 
reményemet fejezem ki, egyszersmind kötelességemnek tartom kinyilatkoztatni, mint román ember és román 
kerületi képviselő, de mindenkor magyarhoni polgár, hogy nekem s nekünk a_ magyar nemzet irányában 
csak egy érdekünk lehet: a közös hazai érdek, (Helyes! Éljen!) valamint csak egy kötelességünk van, a 
hazafiúi szent kötelesség — és habár ezen kötelesség érzetének az osztrák ármány csábításai miatt egy ke
serves időszak nem felelt is meg, de a közelebbi 12 év alatt annyi elnyomatást, annyi lenézést, annyi sanyar
gatást tapasztalt a román nép , hogy saját példáján okulva, kézzelfoghatólag meggyőződött arról, miszerint 
nemzetiségének és szabadságának elnyomói nem Pesten, hanem Bécsben laknak. Bécsben, hol az egyöntetű 
osztrák birodalom monstrosus tervei összeférczeltettek, és efféle férczműre mint egyik czafrangul akarták fel
varrni a román népet, hogy vele kérkedhessenek a világ színe előtt, mintegy újonnan szerzett románból ger-
manizált hódítmánynyal; (Tetszés!) de a román nép, mely a magyarokkal! százados együttélés és testvéries 
közlekedés időszaka alatt nemzetiségét híven megtudta őrizni s noha nyelvében román, de az érdek-egység
nél fogva érzelmében tiszta hazafi maradt, az egységes osztrák birodalom kedveért múltjáról soha lemondani 
nem fog, és a magyarral egyetértve, védeni fogja szent István koronáját; (Éljen!) ki ámbár nem oly müveit, 
mint a civilisáló német doetorok, mégis szánakozással fogja tekinteni ezen doctorok agyában fogamzott, de az 
életben soha ki nem vihető germánizáló terveket. (Éljen!) 

Ezen román népet ajánlom én a magyar nemzetnek és e háznak, mint a nemzet képviselőinek fi
gyelmébe — e román nép józan nemzetiségi igényeinek biztosítása, —• e román nép kívánalmainak a közös 
szabadság és jog egyenlőség alapján való elintézése, (Közhelyeslés!) e román nép egyházi autonómiájának 
megállapítása, (Közhelyeslés!) e román nép szegény, de becsületes lelkészeinek pártfogolása, (Közhelyeslós !) 
e román nép nevelési ügyének felkarolása, (Közhelyeslés!) oly népet fog megtartani az országnak, mely 
üdvét és jólétét nem fogja keresni máshol, mint ott, hol azt föltalálhatja, t. i. Magyarországban, mely e 
hazával osztozni fog bal és jó sorsban, s melynek egyedüli dicsősége lesz magyar testvéreivel élni, ha lehet, 
vagy meghalni, ha kell, a közös haza javáért. (Hosszasb éljenzés.) 

Missich János; Tisztelt képviselőház! Nehéz ernyedetlen önfenntartási harcz az, melyet folytatunk. 
Három század polgári létünk és alkotmányos szabadságunk szent harczában folyt le. Hosszú, de nem si
ker nélküli harcz. Mert ha el is estek mind annyiszor hazánk jobbjai, ha el is hullott annyiszor nemzetünk 
virága, mint a tavasz reményteli hajtásai, melyeket a förgeteg földre teritett, ha mély gyászba borulni kény
telen volt is e szegény, halálig zaklatott árva hon, vigaszt nyújtott mindig, mint nyújt ma is az öntudat, hogy 
„megfogyva bár, de törve nem," élnek testvéri frigyben a nemzetek e hazán! (Ugy van !) 

Egy nagy, egy szép, dicső örökséget hagytak apáink, egy szabad, alkotmányos, a természet 
áldásaiban gazdag hont, és hogy ennek jövőjét biztosithassák, — mint Hamilcar fiába, Hannibálba, ellenei 
elleni gyűlöletet, — utódaik keblébe forró hazaszeretetet öntöttek, mely szállott fiúról fiúra, nemzedékről 
nemzedékre, mely a szerencsétlen mohácsi vész és még szerencsétlenebb világosi csapás után a helyett, hogy 
ellankadt, kialudt volna, magasabb lángra gyúlt, mint a fáklya lángja, mely mentül inkább földhöz sujtátik, 
annál világosabban, annál inkább lobog. (Ugy van!) 

A hazaszeretet az , mely Rómát nagygyá, Athént függetlenné, Franczia - és Magyarországnak a 
szabadságért küzdő seregeit a bámulat és csodálat tárgyává tette, Leonidás emlékét megörökíté , és Mara
dion mezejét egy nagy Pantheonná alakította, melynek ragyogó boltozatja az ég, ezer csillagaival; — öi-ök-
ké égő lámpája az utókor tisztelete s hálája; — emlékének, fennmaradásának legbiztosb, leghívebb őre: a 
történet. 

Hála apáinknak, hogy ily forró hazaszeretetet öntöttek mindnyájunk kebelébe, mert jobban nem 
biztosíthatták volna honunk jövőjét; hála a szabadságért elvérzett martyrainknak, mert kiomlott vérök nem
csak megtermékenyité a földet, melybe a szabadság eszméinek magvai hullottak, hanem kipárologván és a 
levegővel vegyülvén, beszittuk azt, és igy vérünkké vált, mely ha kell, ismét omlani kész, de árulóivá 
hazánk szabadságának, függetlenségének és becsületének nem engedend lenni soha! (Éljen!) 

A szeretet testvére, a hit nem engedte elaludni a reményt kebleinkben honunk szebb, boldogabb 
jövője iránt, és küzdeni bátorított a szent ügy nehéz harczában. 

Ha ez nincs meg bennünk, rég kétségbe kellett volna esnünk nemzetünk fennmaradása, léte fö
lött : oly szomorúk voltak az idők, melyeket az isteni gondviselés reánk küldött, oly nehezek és sanyarúk 
a megpróbáltatás napjai, melyekben osztoztunk. Szomorúk, mint voltak izrael népéé a Pharaok uralma, és 
sanyarúk: mint ezek napjai a babiloni fogság alatt. 

Ha volt nép, mely tűrt , szenvedett, melynek homlokán az öröm vidorsága helyett a bánat, a 
fájdalom sötét fellege századokon által ült, az a mi népünk! ha volt nép, mely a legszabadabb alkotmány 
mellett a legféktelenebb önkény ezer gyötrelmeinek, — és hazájának az istenség kegyességét dicsőítő gaz-
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dagsága mellett a legnagyobb ínségnek, nyomornak volt kitéve, az a mi népünk! ha volt nép, melyet mind 
amellett, hogy a természet a legdúsabb sóbányákkal áldámeg, fekete száraz kenyerét sós könyeivel áz
tatni volt kénytelen, az a mi népünk! ha volt nép, mely mindenét, életét, pénzét áldozta, midőn azt áldoz
nia kelletett, s ezen áldozatok fejében a legrutabb hálátlansággal, — nem is hálátlansággal, hanem undok 
gunynyal, nemtelen üldözéssel, példátlan zsarolásokkal találkozott, az az én szegény leigázott elnyomott 
hazám minden népe vallás és nyelvkülönbség nélkül. (Igaz.) 

A szabadság és szolgaság abban egyeznek, hogy valamint az egyaránt osztja sugarait, mint a 
nap, kiki felett; ugy a másik egyaránt terjed el mindenki felett, mint az éjszaka; az első termékenyit, mint 
az áldásdús eső, a másik pusztít, szinte mint az eső, — de mint a jégeső. 

A szabadságnak ugy, mint a szolgaságnak nincsenek választott népei. Az első egyaránt töri szét 
a lánczokat, a másik egyaránt fűzi össze azokat. (Helyes!) 

Szerencse, hogy a reánk rakott nehéz terhekhez képest erős vállakkal is birunk, mert különben 
rég össze kellett volna roskadnunk azok súlya alatt. 

Mint két hegy közé, — melyeknek lávája midőn megindult, eltemetéssel fenyegetett — állította 
az isteni gondviselés hazánkat, és ez, az izlam és az absolutismus. 

Az első fenyegette keresztényi, a másik fenyegeti még mindig polgári hitünket. Az egyik hit 
oly szent nekünk, mint a másik. 

A veszélyeztetett hit és emberi szabadság mintegy őrjét és gátját szemelte ki az isteni gondviselés 
nemzetünkben akkor, midőn azt a Duna csaknem két végső pontján mint egy gránit határkövet állította fel. 

A teremtő ez által mintegy kijelölni látszott a határt, melyen túl alólról felfelé az izlamnak, és fe
lülről lefele az absolutismusnak terjedni ne legyen szabad. Gondoskodnia kellett tehát, hogy a Duna, midőn 
hazánk terén vonul keresztül, annak tükrébe egy keresztény szabad nép arcza tükrözze magát. 

És gondolom, hogy eddig becsületesen megállottuk helyünket és híven teljesitettük kötelességün
ket. A félhold fénye elsápadt, elhomályosodott és mindég fogyatkozó félben van, a nélkül, hogy holdtöl
tére számithatna, az absolutismus pedig, ha ezt rendesen vaksággal nem vernék meg az istenek, rég meg
győződhetett volna arról, hogy az ő országának is lejárt ideje, és hazánk földe bármennyire feldnlatott is, 
feltöretett, felszántatott és csaknem szíve mélyéig felhasíttatott, ezrek vérével áztatott, nem tétethetett al
kalmassá arra, hogy annak magja benne gyökeret verhessen. — Azon igen rövid idő, melyen csak percz-
nyi győzelmének örülhetett, legjobb tanúságot nyújthatott volna neki arról, hogy jövője nincs már többé, 
mint a fának, mely kifonnyadt, kiszáradt és melynek már magja is, melyből keletkezett, elátkozott volt. 

Előbbi állitásom mellett szóknak a tények, az utóbbit pedig igazolják mind a múlt, mind az 
utolsó idők eseményei. 

A történet, mely részrekajlatlanul itél nemzetek, fejedelmek, kormányok tettei fölött, híven följe
gyezte azokat; — mi bátran jelenünk meg Ítélőszéke előtt és nyugodtan vetjük magunkat ítélete alá. 

Tehetik-e ezt elleneink? én nem hiszem, mert ehhez oly hit kell, mely a hegyeket megindítja he
lyeikből , és én ilyen hittel nem birok. 

Nem hiszem pedig azért, mert ha visszatekintünk a múltba, nyomukban mindenütt, mint a föld
rengés nyomában, csak romokkal találkozunk, mintha kormányzatuk főmestersége dúlás lett volna. Emlé
kük legszerencsétlenebb napjainknak s szolgaságunk legszomorúbb korszakainak emlékéhez vannak kötve, 
mint átok a bűn, köny a fájdalom, és sóhaj a szenvedés emlékéhez. Elleneink nyugodtak lehetnek, mig a 
történet könyve zárva áll előttük, de ha lapozgatni kezdik azt, elhagyandja őket az öröm, mint minket, ki
ket ők attól megfosztottak, és távozni fog kebleikből a nyugalom, mint távozott a milliók kebléből, midőn 
fejeik fölött a rémuralomnak polgári vértől csurgó kardját villogtatták. 

Ha vannak miniszterek, kik ha nem is kötelesek számolni a nemzetnek, melynek vagyonát keze
lik, álladalmukat kormányozzák, ne felejtkezzenek meg róla, hogy számolni mégis kénytelenek lesznek 
azon legmagasabb lény előtt, melytől az emberiség tulajdonul nyerte azon kincseket, melyeket ők oly lel
kiismeretlenül kezeltek. 

És mint az írásbeli gazda roszalta szolgájának, hogy használatára bízott talentumokat eltemette a 
helyett, hogy szaporította volna, ugy kárhoztatni fogja azon bíró, ki mindnyájunk fölött van, hogy sza
badságaink, jogaink, vagyonunk, tudományaink, nyelvünk, nemzetiségünk talentumjait a helyett hogy 
szaporították, öregbítették volna, azokat eltemetni és örökre elásni törekedtek. 

De csak törekedtek, mert hogy ez tökéletesen nem sikerült, nem a német miniszterek, német 
kormányférfiak, hanem népeink kitartásának, és szenvedés, tűrés tüzében megedzett vas akaratának egye
düli érdeme. 

Isten! hol volna nemzetünk, ha erejének szabad, természetszerű kifejlődés engedtetik, ha azt a he
lyett , hogy az ellenünk folytonosan intézett támadások meghiúsítására, jólétünk kifejlesztésére, ha a sza
kadatlan nyilt és alattomos harczok ellensúlyozása helyett, alkotmányunk védpaizsa alatt a béke áldásdús 
malasztjainak kifejlesztésére fordíthattuk volna! ? 

Átalános jólét volna e hazában, hol most szegénység uralkodik, közös szabadság volna itt, hú 
ma közös a szolgaság, egyenlő jogoknak örvendhetnénk mindnyájan, hol most csak az egyenlő kötelesség 
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nehéz terheit ösmerjük. Egy erős Ausztria állana most; egy erős Magyarországgal karöltve a világgal szem
közt , mintegy bevehetlen Gibraltár a népek miihóinak tengerében, mig igy, ezen egykor, de csak a Ma
gyarországgal testvéri frigyben hatalmas Ausztria, prédára kiszemelt tárgya az európai politikának, az erő' 
sebbeknek, hatalmasabbaknak, kik osztozkodni törekednek, "készülnek fölötte, mmt osztozkodtak egykor 
Krisztus ruhái fölött! - , 

Hogy ez igy van, nem a mi, hanem azon szerencsétlen traditionalis német politikának bűne, mely 
Magyarországban századok óta követtetik, mely sokkal szűkebb keblű, mintsem méltányos, sokkal önzőbb, 
mintsem igazságos tudna lenni, melynek az az érdeme, mint Deliláé, hogy megfosztotta Ausztriát saját 
erejétől, midőn bennünket erőtlenné kivánt tenni. . • • ' ' -

A német kormányférfiak bécsi politikájának egység utáni törekvése, a szolgaság egysége utáni 
törekvés volt mindig, mely nem azt akarta, hogy a népek egyenlőn szabadok, hanem egyenlőn szabad
ság-vesztettek legyenek, mely az egyenlőséget ugy értelmezte, mintáz 1848-ki együgyű földművelő, ki 
azt kérdezte: hát kérem, most, miután egyenlőség van, a nemes ember is bot alá esik ? A német atyáskodó 
kormányférfiak is a helyett, hogy ugy magyarázták volna az egyenjogúságot, hogy miután mi bkunk, a 
többieknek is kell bírni szabad alkotmánynyal, — ugy értelmezték azt: hogy miután a többi országok nem 
dicsekedhetnek szabad constitutionalis intézményekkel, fosztassunk meg mi is azoktól. Es igy. nem a sza
badság, hanem a szolgaság „Gleichberechtigung"-ját értették mindig. (Ugy van!) 

A német bécsi státusférfiak, ha nem is mindent, hanem sokat örököltek Caligula nézeteiből, el
veiből , politikájából. Ez azt akarta, hogy bár csak volna birodalma minden lakójainak összesen egy feje, 
hogy azt egy csapással leütni lehessen; ugy azok azt akarnák, hogy mind azon országoknak, melyek egy 
családból bírják fejedelmeiket, egy alkotmányuk, egy Reichsrathjuk legyen, hogy azt egy nyomással el
nyomni lehessen, és e tekintetben sokat hasonlítanak egyszersmind a delphinhez, mely nyugodtan nézte 
mint veszi föl magába a czápa a tenger kisebb lakóit, gondolván magában, minek falja ő egyenként azon 
apróbb teremtéseket föl, nem érdemes fáradnia, hadd falja föl azokat a czápa, és aztán ennek neki rohan
ván , bimi fogja valamennyit. 

Valóban kényelmes és okos politika, mely valamint 1849-ik évben az „octroyrte Verfassung"gal 
sikerült, fog bizonyosan 1861-ben a Reichsrathtal is sikerülni, ha ez tudniillik ugy alakuland, mint oda fenn 
kivannak. 

Hogy lássuk, miszerint a német bécsi kormány, mindent akart velünk tenni, csak nem boldogí
tani ; hogy szemei mindig rajtunk csüngtek, de csak mint a csörgőkígyóé, mely a tárgyat, melyre szemeit 
mereszti, prédájává szemelte; hogy szeretett, miként Saturnus, ki magzatjait egyenként elnyelte; hogy 
atyai és civilisatori gondoskodásának szeretete olyan volt mindég mint a majomé, mely magzatját csupa 
szeretetből agyonnyomja; hogy lássuk továbbá, miszerint hazánkban szüntelen a reactio tüzét szitogatta, 
azt idegenekkel elözönlötte, a szabadság eszméit üldözte, és minden lépései alkotmányos önállásunk ellen 
voltak intézve, melyet nemzetünk egy perezre sem, egy alkalommal sem adott fel; nem fog ártani ezen né
met bécsi kormány múltjának kis szűk rámába szorított tükrét elejébe tartani, melybe hiszem , nem nagy 
büszkeséggel tekinthet, hacsak Herostratesi dicsőségre igényt nem tart, melyet, őszintén megvallva, iri
gyelni nem tudnék tőle. 

Nem százados sérelmeink élősorolását akarom megkezdeni, mert tudom, hogy ezt megkezdeni 
igen könnyű, de bevégezni lehetetlen; nem a reeriminatiók terére akarok lépni, mert nem akarnék szere
csent mosni: hanem csak megemlíteni akarom futólag egyszersmind azt is", hogy fejedelmeink nem mint hó
dítók egy vesztett csata után vonultak be Buda ős várába, hanem mint a nemzet által a trón elfoglalására 
meghívott fejedelmek. 

,'_', Bizonyítja ezt történetünk: 
Miután a vészteljes mohácsi csata után I-sŐ Ferdinánd nyilt levélben az országot biztosította volna, 

hogy annak jogait, szabadságait tiszteletben tartani, megvédeni fogja, 1526-ik évben Decemberhó 26-kán 
királyul választatott. 

A budai országgyűlésen pedig magát az ország jogainak tiszteletben tartására és annak oly mó-
doni kormányzására, hogy soha senkinek oka ne legyen választását megbánni, magát újra lekötelezvén, 
újra megválasztatott, és 1527-ik évben novemberhó 3-án meg is koronáztatott. 

De mitől elődeink féltek, már nagyon is hamar, habár nem is egészen váratlanul, beteljesedni 
kezdett. 

Idegenek kezdtek befolyni az ország kormányzatának ügyeibe, és Ferdinándot a magyar királyt 
nem ennek, hanem a német fejedelemnek tanácsosai vették körül, minek következtében nem sokára keserű 
panaszok keletkeztek az országban, melyek azóta egyre keserítik nemzetünk biís lelkét. Már az 1546-iki 
pozsonyi országgyűlés tisztán kijelentette, hogy mindaddig nem lesz béke, mig a király az országban lakni 
és a békéről s rendről személyesen és nem a német tanácsosok tanácsa szerint gondoskodni nem fog, kérvény 
intéztetvén egyszersmind a királyhoz, hogy Törökországgal nem német, hanem magyar követek által al-

. kudozzék. 
Miksa alatt a német kormányférfiak befolyása nőttön nőtt, kik a mostani politikát már akkor kö-

Eépv. ház napi. II. k. á 
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vették, azt tudniillik, hogy egyesek hetaláni vétségeit a nemzetre róván, ezen ürügy alatt azt üldözőbe vet
ték , mi okot szolgáltatott arra, hogy a fejedelem egy különös törvényczikkben megkérettessék, miszerint 
egyesek bűneit ne tulajdonítsa a nemzetnek. 

Rudolf kormánya, következményeiben még szomorúbb volt az országra. Mert <$ ezzelmitsemgon
dolván , az országlás gondjait Magyarországban Ernő, — Tót- és Horvátországban Károly főherezegre bíz
ta , kinek kormányával a horvátok annyira elégedetlenek voltak, hogy Alapi Gáspár bán kénytelen volt le
mondani , kinek helyébe az idegen Ungnad Kristóf neveztetett ki, mi a közelégedetlenséget a legmagasabb 
fokra csigázta, mert a horvátok attól féltek, hogy Horvátország Magyarországtól elszakittatni és Stájeror
szághoz fog csatoltatní. 

Rudolf kormánya alatt tartott több rendbeli országgyűlések a legzajosabbak voltak, mert azok azon 
panaszaira, hogy a hon idegen hivatalnokokkal árasztatott el, hogy a kapitányságok, kamarai és más jöve-
delmesebb tisztségek németek által töltetnek be, kiknek hivataloskodásuk csak azért is sérti a nemzet jogait, 
mert a törvények sérelmével foglalták el helyeiket, — orvoslás nem érkezett. 

Az 1581-ki országgyűlés e tekintetben felterjesztett több rendbeli feliratai, panaszai, mint rende
sen , eredmény nélkül maradván — szétoszlott. 

Erre nagy zaj, élénkség támadt fenn a német bölcs, atyáskodó tanácsosok táborában, kik a nem
zetnek azon merészsége fölött, hogy jó szándékot a kormányban nem látván; szétoszlani merészelt, a he
lyett, hogy a feliratok szerkesztésének nem igen sok vagy semmi reményt sem nyújtó mezején megmaradna, 
szörnyííképen megbotránkozván, a királynak daczos és erélyes ellenállást tanácsoltak, kihivó lépésre biz
tatták és törésre akarták hozni nemzet és fejedelem között a dolgot. 

Rudolf most az egyszer elég erős volt rósz tanácsosainak tanácsát megvetni, mit ha később is tu
dott volna tenni, nem került volna trónjába. — Azonban nem Rudolfé volt az első és utolsó trón, melytől 
rósz tanácsosai a fejedelmet megfosztották. 

A fenntebbi országgyűlésnek magátóli szétoszlása arra a gondolatra téritette Rudolfot, hogy tán 
jó volna már valahára a nemzet kérelmeit meghallgatni, és nem mindég a német miniszterek szemüvegén 
keresztül nézni és azok szájából szerezni tudomást magának azon fájdalmakról, melyek a nemzet különben 
egészséges fájának gyökerét emésztik. 

Megjelent tehát Rudolf az országgyűlésen, mely alkalommal a nemzet fényesen bebizonyította, 
hogy tudja mivel tartozik koronás fejedelmének, és hogy mit várhat jogosan királyától, mert Rudolfot a 
rendek a hódolat és mély tisztelet legnagyobb jeleivel fogadták, de egyszersmind sérelmeik orvoslását fenn
hangon kérték és addig nem nyugodtak, mig a főrendek kezességet nem vállaltak magokra, hogy azok a 
jövő országgyűlésen orvosoltatní fognak. 

Mind ennek daczára a sérelmek az idegenek gazdálkodása következtében egyre szaporodtak, mig 
a nemzet látván, hogy az adressek, petitiók útja czélhoz nem vezet, kijelentette, hogy ha azok mentül előbb 
nem orvosoltatnának, több adót fizetni nem fog. 

Az 1583-ki és az ezt követő mindegyik országgyűlés az idegenek miatti panaszokkal járult a 
királyhoz, de siker nélkül. 

Midőn az 1602-ki országgyűlés rendéi megsokalván a sok pusztítást és német zsoldosok erőszakos
kodásait , panaszszal járultak volna fel, a német tanácsosoktól azon gunynyal utasíttattak vissza, hogy ők 
csak azért teszik ezt, mert kevesebb adót akarnak fizetni. 

Hogy milyen volt a nemzetnek a törvényesség iránti tisztelete, kegyelete minden korszakban, tanú
sítja az, hogy midőn az 1604-ki országgyűlésen hozott 21-ik czikkhez önkényileg egy és pedig a német 
Camera tanácsára a 22-ik vallásról szóló czikk iktattatott volna, ezen törvénytelen eljárás a Bocskay felke
lést idézte elő. 

Mire vitték végre ezen jó becsületes német tanácsosok Rudolfot az által, hogy a nemzet érdeké
vel egészen ellenkező irányban haladtak ? arra, hogy az elégületlenség lábra kapván, testvére Mátyás vá
lasztatott meg királyul, és igy : 

Rudolf utóda II. Mátyás lett. 
Mennyire alkalmatlan volt a bécsi uraknak a nemzetnek szabad királyválasztási joga és mennyire 

ragaszkodott a nemzet mindég e törvényes jogához, kitűnik Mátyás megválasztatásának esetéből. 
Mind a mellett, hogy Rudolf Mátyás által leszoríttatott a trónról, a királyválasztó gyűlésre kiadott 

meghívó levelekben mégis az állott, hogy Rudolf azon föltétel alatt mondott le királyi méltóságáról, hogy 
azt Mátyásra ruházza, és ez oknál fogva felszólítja a magyarokat, hogy Mátyást választás nélkül ismerjék el 
és koronázzák meg királyul. 

A testvérek viszálya megszűnt, hol közérdekük kívánta, de úgy a nemzeté is. Mert mind a mel
lett, hogy Mátyást a közakarat kívánta királyul, de mind addig, mig az elejébe adott czikkeket meg nem 
erősítette, meg nem választatott s meg nem koronáztatott, s mi csak 1608-diki év november havában 
történt meg. 

Hogy mennyire harapódzott »1 a németek uralma és befolyása, és mily megelégedetlenséget szült 
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ez az országban, kiviláglik, a Mátyás elibe megerősítés végett terjesztett és általa mégis erősített czikkek-. 
bői, melyekből nevezetesek: 

A tárnok, illetőleg a kamra, a bécsi kamarától ne függjön. 
Az országhadnagyok és végvárak kapitányai még a gyűlésből magyarokból neveztessenek ki. 

" A városokban a hivatalokból a magyarok ki ne zárassanak. 
Az 1609-ki országgyűlés arról érdekes, hogy midőn az osztrák protestánsoknak a vallásgyakor

lat szabadsága meg nem adatott, ezek felszólították a rendeket, hogy közbevetvén magokat a fejedelemnél, 
eszközöljék ki ezt részükre. A rendek valóban közbe is vetették magokat, de válaszul azt nyerték, hogy 
az osztrákok ügye, mint nem magyar sérelem, nem tartozik a magyar országgyűlésre. Tehát a magyar és 
osztrák ügy közösnek nem tekintetett akkor sem, és mégis már akkor szerették azt közösen tárgyalni. 

A következő évben Thurzó György nádor fáradhatatlan közbenjárásának sikerült a vallás szabad 
gyakorlatát az osztrákok számára megszerezni. 

Önkénytelenül azon kérdés támad bennem, hogy ily nagy vívmány fejében minő jogokat vagy 
szabadságokat szereztek a bécsi kormányférfiak nekünk ? 

Mátyás alatt is a helyett, hogy ritkultak volna, szaporodtak az ország sérelmei, a németek vise
lete , zsarolásai, a végvárak idegen kapitányai által véghezvitt pusztítások miatt, melyeket 46 pontban az 
1618-ki országgyűlés orvoslás végett a király elébe terjesztett. 

Egy havi heves vita után egyezkedés történvén a király és a rendek között Il-ik Ferdinánd köza
karattal megválasztatott és királyul koronáztatott. 

Il-ik Ferdinánd alatt is fényesen bebizonyult elődeink ragaszkodása a szabad királyválasztás jogá
hoz és annak minden törvényes kellékeihez. Az 1625-ki sopronyi országgyűlésen a rendek a király azon kí
vánságába , hogy első szülöttjét válaszszák meg, szívesen beleegyeztek, azon feltétel alatt, hogy az uj király 
atyja koronázási törvénykönyvét esküvel erősítse meg. A király ezt mellőzni akarta és csak a választást kí
vánta megtartatni, a koronázást pedig későbbre halasztani. Erre az óvatos rendek, nehogy a koronázási 
feltételek valaha elmaradjanak, kijelentették, hogy azon esetre, ha a koronázást el kívánná halasztatni, e 
törvénykönyvet a választás előtt óhajtják megerősíttetni. Minek következménye lön, hogy III. Ferdinánd 
törvényszabta utón megkoronáztatott. 

Az 1630-ki Pozsonban tartott országgyűlésen hevesen ellenszegültek az osztrák határ széleken 
szedetni kezdett vámoknak, melyek az országot egy egész idegenszerű uj adó alá vetették, és miben az ak
kori rendek bölcsen alapját letéve látták azon vámrendszernek, mely mentül tovább fog fennállani és men
tül inkább fejlesztetni, Magyarországra annál inkább nyomasztólag fog hatni. 

III. Ferdinánd követte atyját a magyar trónon. 
Hogy a panaszok és sérelmek mindig orvoslás nélkül maradtak hazánkban, hogy nemzetünktől 

csak áldozatokat vártak és sorsának javításával a bécsi kormányférfiak mitsem gondoltak, kiviláglik legin
kább gróf Eszterházy György nádornak a királyhoz irt egy leveléből, melyben miután kijelenté, hogy az 
ország törvényei szerint adóról csak országgyűlés határozhat, igy nyilatkozik: „Es tartani fog az ország la
kosainak idegensége addig, mig panaszaiknak és az ország- törvényei alapján tett követeléseiknek elég- nem 
tétetik, mig ez meg nem történik, addig zavarnál egyéb tőlük nem várható, mert minden tanácskozásaik
ban bármi terjesztetik elibök, attól eltérnek és panaszokra fakadnak, hogy mind a vallás tárgyában, mind 
egyéb szabadságaikban egyre sértetnek, azokból pedig, mik nekik ígérteinek, a törvényczikkelyekben vé
geztettek és a felavatási oklevélben ő felségétől elfogadtattak, semmi sem teljesíttetik, gyakran megmon
dotta ezt, de sajnos, nincs ki e nehézségeket kiegyenlítené és minden tanácsai, panaszai boldogabb időre 
halasztatnák, mig a meghasonlás, zavar, ingerültség rémitőleg növekedik, ő nem érti mi czélból történik, 
hogy mik az ország lakosainak már egyszer megadattak, törvénye zikkelyékkel és királyi oklevelekkel meg
erősítettek, az ország veszedelmére helytelen szigorral kétségbe vonatnak." 

Továbbá igy szólt: 
,,Ha ő Felsége e bajokat figyelemre méltatni és kiegyenlíteni szándékozik, tapasztalni fogja ő Fel

sége , mily hűséggel viseltetnek iránta a magyarok, kik fejedelmeik iránt mindig a legnagyobb áldozat
ra készek." 

Hasonló tanácscsal szolgált Eszterházy nádor I-ső Rákóczy György támadásainak meghiúsítására, 
mondván: 

„Ezen baj, azaz támadás megakadályozására jobb gyógyszert nem lehet találni, mint ha az or
szág lakosainak nehézségei és sérelmei orvosoltatnak, a királyi Ígéretek teljesíttetnek." 

De mindezen, mind a többi őszinte, hazafias tanácsai mind az akkori nádornak, mind előtte és 
utána élt jeles hazánkfiainak hajótörést szenvedtek a német kormányférfiak roszakaratán, áltanácsain. 

Es így ezen jó urak nem a legnagyobb bajt hozták az által hazánkra, hogy jogainkat, alkotmá
nyunkat sértegették, hanem a legnagyobbat az által okozták, hogy ügyes politikájukkal rendesen oda vit
ték a dolgot, miszerint legnagyobb lángjában kellett eloltani a tüzet, midőn annak még a parázsban lehetett 
volna könnyen elejét venni. 

Ferdinánd, — miután fia, ki még atyja életében királyul kikiáltatott és a felesketési oklevélre mon-
2 * 



8 XXXV. ülés 1861. június 3-kán. 

dott eskü után IV-ik Ferdinánd név alatt megkoronáztatott, kora halállal kimúlt, — a papságra szánt fiát 
Leopoldot kívánta királyul. 

Midőn erről az 1655-iki országgyűlésen szó tétetett, a rendek ismét előadták panaszaikat, misze
rint a linczi békekötés, a később alkotott törvényczikkelyek részint végrehajtatlanul maradtak, részint meg
sértettek. Panaszuk elhangzott mint a többi. 

Ekkor pendíttetett meg először tisztán egy ismeretlen kézből az ország nádorához került irat által, 
mi már Mátyás megválasztása által finomul eléretni ezéloztatott, és mi később el is éretett, hogy a nemzet 
az uralkodó házzal szorosabb egyesülésre lépjen, lemondván szabad választási jogáról, és a királyoknak 
örökösödés utján trónra jutását törvényileg megerősítvén. Ezen ösmeretlen által tett indítvány nagy kedvet
lenséggel vettetett vissza, mert noha a szabad választásnak csak árnyéka maradt fenn, noha a törvényczik
kelyek és felavatási oklevelek megtartását a német tanácsosok meghiusíták, — a nemzet, ha törvényes jo
gainak erőszakos megsértését nem is akadályozhatá, azokról maga sohasem mondott le, sőt mentül nagyobb 
veszély fenyegette azokat, annál inkább ragaszkodott hozzájuk, annál inkább védte azokat. 

Ezen indítvány visszautasíttatván, Leopold választás utján kiáltatott ki Ferdinánd utódául és miu
tán a felavatási oklevelet megerősítette, 1655-ik évben megkoronáztatott. 

Eddig csak előzményei voltak ezek azon nagy szomorú drámának, melynek vérrel áztatott színpa
da : hazánk; — előadói: ide len a német szívtelen hivatalnokok, német féktelen zsoldosok, német emberte
len hadparancsnokok; — súgói: oda fenn Bécsben német tanácsosok; — nézője: szívben megtört, a mar-
tyrok tövis-koszorujával megkoszorúzott szegény nemzetünk volt 

A német hadak annyi kicsapongást vittek véghez az országban, hogy Monteeueuli serege alig 
nyerhetett téli szállást és azért az 1662. évben Pozsonban Összehívott országgyűlésen a rendek ismételve sür
gették a két év óta minden haszon nélkül ben tanyázó német seregeknek a bécsi békekötés és más törvény
czikkelyek értelmében az országbóli kivitelét. 

A szentgothárdi diadalt követő, a magyarok tudta nélkül titkon kötött vasvári békekötés nagy 
elégületlenséget idézett elő az országban, 

A panaszok átalánosak voltak, hogy „118 év óta esküdnek a királyok és esküdött Leopold is ko-
ronáztatásakor arra, hogy az országot illető ügyekről, békéről, háborúról a magyarok tanácsával határo-
zand, de ha nem is volna törvény, mi volna igazságosabb , mint: hogy országukról és magukról róluk-
nélkülök semmi se végeztessék." 

Továbbá nyiltan vádolák a kormányt, hogy míg egy részről önkényre törekszik, és az alkotmányos 
szabadságot elnyomni akarja, más részről az ország javával mitsem gondol, csak a német tartományok 
boldoguljanak. 

A helyett, hogy országgyűlés tartatott volna a sérelmek orvoslására, az ország főnemesei 1664-
ben Bécsbe hivattak Porcia és Lobkovitz miniszterek által a vasvári békepontjai meghallgatásának ürügye 
alatt, mi nagy elégületlenséget és bizalmatlanságot idézett elő az országban, annál inkább, hogy a várak
ból a magyar katonák elbocsáttattak és németekkel váltattak fel. A Bécsben összegyűlt főnemesek a nádor 
által felkérették ismét és ismét a királyt, miszerint a német seregeket, melyek a töröknél is több kárt okoz
nak , vitesse ki valahová. Növelték a bizalmatlanságot a bécsi udvaronczok azon elbizakodott kifejezései és 
fenyegetőzései: miszerint a magyar főurak drága forgói le fognak szedetni, dolmányaiknak arany és ezüst 
gombjai majd ólomgombokkal fognak kicseréltetni, cseh nadrág fog reájuk húzatni és iga fog kevély nya
kukba vettetni. 

A hazánk ellen szőtt cselszövények lelke volt Lobkovitz. 
Ennek műve volt a lőcsei törvényszék Rothal és Heister tábornok biztosok vezérlete alatt, kik a 

börtönöket megtolták nemesekkel, a megfutottak nejeikkel és ezek jószágait elfoglalták. 
Addig pedig a német katonák lakmároztak, dőzsöltek a bebörtönözöttek és a védtelen nép 

vagyonából. 
Miután ezen törvényszék ellen az ország minden részéből panaszok érkeztek, a mindenható 

Lobkovitz a nemzet kérehneit kegyesen teljesíteni akarván, a császári hadi és alsó-ausztriai tanácsból, Ho-
cher birodalmi kanczellár elnöklete alatt, egy 12 tagból álló bíróságot alakíttatott, és a foglyok védelmére 
két német ügyvédet rendeltetett. 

Nem kevésbé szomorá emlékű volt a pozsonyi törvényszék is Rothal gróf elnöklete alatt. 
Végre megérkezettnek hitte Lobkovitz a főtámadást alkotmányunk ellen intézni, minek következ

tében az országban több ezer zsoldos állandó tanyákra osztatott, azok élelmezésére gabonaadó, a húsra és 
italokra fogyasztási adó, a nemesekre fejenkint, — a mennyiben azok a bakók vérpallosa alatt el nem hul
lottak, — öt frtnyi fejadó vettetett ki. 

Az előkészületek megtétele és a rémuralom megállapítása után elhatározták Lobkovitz és minisz
tertársai Hocher, Nosticz, Martinicz, Magyarországot a Csehországban felállított rendszer szerint kormá
nyozni , mely oknál fogva megállapodtak abban, hogy a nádori és királyi helytartói tiszt neve és ható
sága örökre eltöröltessék és helyette német kormányzó, német tanácsosokból álló tanácsosai igazgassa 
az országot. 
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Szelepcsényi erélyes irata és óvása, melyben monda: „hogy a nemzet csak azon feltétel alatt kö
teles hódolati esküjének megtartásái*a, ha a fejedelem is megtartja letett esküjét" stb., eredmény nélkül ma
radt, és 1673-ik évben Ampringen Gáspár a németrend nagymestere neveztetett ki Magyarország teljes 
hatalmú kormányzójává. 

Ampringen, — a szó teljes értelmében a német rend nagymestere, — egy sivataggá változtatta 
az országot, melyet rettegéssel töltött be neve. 

A felállított hadi törvényszékek pusztítottak mint a kasza a dús szénaréten. És míg a vad kor
mányzó az országot tűrhetetlen adókkal terhelte és azokat, valamint a fogyasztási adókat kíméletlen szigorral 
szedette, addig Spankau, Kopp, Caraffa, Strasoldo tábornokok és várkapitányok a felingerültekre formális 
vadászatot tartottak, az elfogottakat karóba vonatták, kerékbe törették, a népet az adó behajtásánál a leg-
lázasztóbb fosztogatással és zsarnoksággal sanyargatták. 

A német zsoldosok Kolb alatt annyira vitték kegyetlenségeiket és zsarolásaikat, hogy midőn a 
lakosok helységeikbe németeket hallottak jönni, hegyekre futottak, többen török földre vándoroltak, ott 
több kíméletet találván. És ha a szegény ember panaszra is akart menni, nem volt hová, katona volt a 
bíró, katona a tanú; a szegény ember, ha bíróság elejébe hurczoltatott, elébb meg nem szabadult, mig 
utolsó fillérétől meg nem fosztatott. 

A katonaönkény a legmagasabb, hallatlan fokra hágott. Az adók által egészen kizsarolt nép a 
minduntalan utazó katonákat ingyen köteleztetett szállítani, ingyen tartam, és szerencsésnek érezte magát 
a szegény fuvarozó, ha marháit békével visszahajthatta. A német katonák mellett elmenni nem lehetett gúny, 
szitok, bántalom nélkül. 

Végre Lobkovitz, miután az országot a legnagyobb nyomorba, Ínségbe taszította, és a megelé-
gedetlenség tüzét a legmagasabb fokra élesztette, 1647-ik évben megbukott, és a fővárosból három nap 
alatt megbukása után a nép gúnyja és szitkai között távozni volt kénytelen. 

De nem elég személyeket változtatni, ha a rendszer változatlan marad, ez tovább élt Lobkovitz 
élvrokonaiban társaiban. 

Leopold Tököly Imrének az idegenekkeli szövetkezésétől tartván, 1677-ben felszólított néhány 
előkelőbb magyart, hogy miként lehetne a baj orvoslása után a békét helyreállítani. Gubasóczy váczi püs
pök a többiek közt ajánlá, hogy az alkotmányt állítsa helyre. Az adott jó tanácsokat ellenezték az ellensé
ges indulatú tanácsosok Hocher, Ampringen és a többi. 

Az országban lábrakapott elégületlenség fölött megijedvén Leopold, összekffcta ismét a főrendeket 
Pozsonyba tanácskozás végett, hová biztosul Hocher státus kanczellárt küldötte. A vélemény mindig a régi, 
mindig egy volt: vitessék ki a német had, tartassék országgyűlés, törültessenek el a törvénytelen adók, a 
hivatalok adassanak bcnszülötteknek. Hocher csak a régi panaszokat, régi kérelmeket, melyeket ő annyi
szor visszavetett, hallván emlegetni, haragra gyuladt, szitkokra fakadt és az egész nemzetet pártosnak, 
lázadónak nevezte, mire Pálffy Tamás nyitrai püspök ennyire megsértve látván az összegyűltek és nemzet 
becsületét, azt felelte: „hogy a magyarok királyuk iránti hűségüket legkevésbé sem sértik meg, ha az ily 
felfuvalkodott egyénnek, mint Hocher, s zsarnoki parancsainak nem hódolnak; a németek között csak egy 
van, kit királyuknak tisztelnek, és valamint ők nem keresnek Németországban tisztségeket, úgy nem tü-
rendik, hogy a németek a benszülöttek elejébe tétessenek," és végre Pálffy Hochernek kihívó durva viselete 
által elragadtatván, ezt nebulónak nevezte. 

Leginkább érzi pedig az ember a hazánkon elkövetett sok méltatlanságok között szívét vérzeni, 
ha e korszak történetében az eperjesi vértörvényszéken akadnak meg szemei, inert hazánkfiainak vérével 
íratott ennek minden betűje. 

Ennek elnöke Caraffa volt, ki azt monda magáról, hogy ha tudná, hogy van erei közt egy, mely
ben kímélet és némi hajlam rejlik a magyarok iránt, kimetszené és elégetné, és ezen emberre bízatott 
ezerek élete. 

A vérpadot ablakai előtt emeltette föl, melyen az ország minden részeiből összeszedett mintegy 
30 bakó kezdte hajmeresztő, vérfagylaló műtéteiéit. A fejvétel, akasztás kegyelem volt, kedveltebb lát
ványt nyújtott neki a karózás, négyezés. 

De minek folytassam ezen szomorú történetét nemzetemnek, lelkem elszomorodik, szívem szét
pattanni kész, ha visszatekintek ezen vértengerre, melybe hazánk szabadságát elfojtani akarták, — és ha 
Garnier mondhatta Robespierrenek, hogy „Danton vére az, mely fojtogat", mennyivel inkább mondhat
juk mi azon német systemónek, mely annyiszor haldokló félben volt és ma is múló félben van, „hogy pol
gáraink ezeréinek ártatlanul kiontott vére az, mely fojtogatja." 

Es ezen vad állat Caraffa, ki megint az idegen német miniszterekben Kinsky és Trattmanban ér
demiért leghőbb pártolókra talált, nemcsak meg- nem büntettetett, el nem mozdíttatott, hanem még az 
aranygyapjas renddel diszesíttetett fel, mindamellett, hogy bécsi palotájára az íratott; épült a magya
rok könyeibőL 

Hát ezen, — a németek által lázongónak, türelmetlennek elhíresztelt nemzet, mit csinált ennyi 
igazságtalanságok, üldözések és az idegenek által gyakorolt zsarolások után? Tán szabad választási jogá-
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val és az 1222-dik évi bullának ismeretes záradékával élni akarván, — m á s családból választott királyt 
magának ? 

Nem! 
A királyi méltóság az 1687-ki országgyűlésen az uralkodó családban örökössé tétetett, és II. En

dre 1222-ik évi aranybullájának azon záradéka, miszerint a nemesség feljogosíttatik a törvényeket megsértő 
királynak fegyverrel is ellenállani, Leopold különös kívánságára megsemmisíttetett és Jósef a fölavatási 
esküforma és oklevél megerősítése után megkoronáztatott. 

És a nemzetnek ezen újólag oly nagylelküleg tanúsított bizalmáért mivel fizettek a német tanácso
sok? azzal, hogy 1687 óta országgyűlés nem tartatott, az országra önkényes adók vettettek, és ezek kar
hatalommal beszedettek, a törököktől visszafoglalt jószágok, részek eladattak, például Kis-Kúnság a né
met rendnek. 

József kormánya alatt nevezetes volt az 1708-ki országgyűlés, mely a régi gravaminalis oi'szág-
gyülések hű képét tünteti szemeink elé. 

A panaszok a régiek, a hang a régi, siralmas, orvoslást kérő, a régi és ujabb még mindig nyílt 
sajgó sebekre. 

A sérelmek a következők voltak: 
Számos nemes egyszerű vádra befogatott, rendkívüli s idegenekből szerkesztett ítélőszékek eleibe 

állíttatott, s ezeknek kénye, nem pedig a honi törvények szerint ítéltetett el a legsúlyosabb büntetésekre, 
mint fej- és jószágvesztésre. 

A törvénytelen adók, melyeket gyakran tábornagyok, királyi biztosok, a haditanács, sőt egyes 
várak kapitányai önkényesen vetettek a,z országra, úgy szinte ezen adók rettentő behajtása, mert nemes 
urak börtönbe vettettek a nemtelenek pedig kegyetlenül verettek, és annyira zaklattattak, hogy fizetni módjok 
nem lévén, gyermekeiket adták el a törököknek, mások kétségbeesve öngyilkosságra vetemedtek. 

Mind a mellett, hogy a természet sóval gazdagon áldá meg az országot, ez mégis oly drá
gán áruitatott, hogy azt legtöbben nélkülözni kénytelenek voltak. És a többi, — ki tudná mindazokat 
elősorolni. 

III. Károly követte Józsefet. — Károly alatt életfontosságú volt a Pozsonyban 1723-ban tartott or
szággyűlés és ezáltal elfogadott leányág örökösödése is: 

Mig eddig hazánk közjogának ezen legfontosabb része csak törvénykönyveink és történetünk lap
jain állott irva, azt hazaiak nagy fia Deák Ferencz egy egészszé álh'totta Össze és mint egy érczalakba öntöt
te , és azon csak rontanék, ha hozzája szólani vagy tenni akarnék valamit, mint rontanék, ha Raphael re
mek müvén valamit változtatni, hozzá tenni vagy kihagyni akarnók belőle. 

Azért itt befejezni akarom ecsetelését azon lefolyt szomorú századoknak, melyekben nemzetünk 
nagynak mutatta magát a tűrésben, szenvedésben. A multakból megtanulhattuk, hogy mikép éreznek fenn 
Bécsben irányunkban a német kormányférfiak, de megtanulhatták ők is, hogy hiába gördítik az elnyomatás 
sysiphus kövét, mely végre csak a gördítőket fogja visszaesésében eltiporni, de a nemzetet nem. 

Mint Aeneas az égő lángokban álló Trója városából isteneit és atyját megmenté, ugy nemzetünk is, 
bármily nagy volt a veszély, mely feje fölött összecsapott, ha mást nem, alkotmányát és hitét annak isméti 
feltámadásához megmenteni tudta annak hullámaiból. 

Az eddig elősoroltak doctrinájáhól, ugy hazánk későbbi történeteiből azt is látjuk, hogy a dynasti-
cus érdekek leginkább védve, biztosítva vannak ott, hol a népek jogérzete kifejlődött, szilárdult. 

A constitutionalis népek nem némi gyermeki pietásból, (Gutmüthigkeit.') ragaszkodnak fejedel
meikhez , hanem azért, mert a királyi eszme és az iránti tisztelet összeolvadt alkotmányuk egész lényével és 
ez iránti tiszteletükkel. 

Es ez volt oka, hogy a királyi trón seholsem nyugodott biztosabb alapokon mint nálunk , tudni 
illik a törvényesség és nemzetünknek ez iránti hódolatának alapján. 

Es innen magyarázható, hogy a nemzet eltűrt, szenvedett mindent és fejedelmei iránt még akkor 
sem használta föl II. Endre 1222-ke óta fennálló bullájának a jogosult fegyverragadásról szóló záradékát, 
midőn ezek ellenséges indulatú német tanácsosai a nemzetet önvédelemre szorították, ezen bulla nélkül is a „jus 
inculpatae tutelae" jogával, sőt kötelességével élni kényszeritették, hanem mindég csak sérelmeinek orvoslá
sát , az idegenek eltávolítását kérte, és a király eszméjét annyira szentnek és oly mély tiszteletben tartotta, 
hogy inkább tűrt, mintsem azt megsértené. 

Innen, valamint a magyar nemzet nagylelkűségéből magyarázhatni, hogy ez a magyar király és 
miután királyunk az ausztriai császárral egy személy, ennek is trónját ós ezzel összefüggésben az ausztriai 
birodalmat is épen a németek ellen kétszer védte meg ós kétszer tartotta fenn, mint történt Mária Terézia és 
I. Ferencz alatt. 

Igen jól tudjuk, hogy Mária Terézia mindjárt trónralépte után Károly Albrecht bajor fejedelem és 
II. Fridrik porosz király által oly szorongatott állapotba hozatott, hogy maga elösmerte egy levelében, mi
szerint nagy birodalmában nem talál helyet, hol közelgő szülését bevárja. És mit tett a hatalmas miniszteri 
tanács a fejedelemnő ily kétségbeesett helyzetében? tán bátorságot, erőt öntött az egész világtól elhagyatott 
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fejedelemasszonyba? Nem! Azt tanácsolta neki, hogy a birodalomnak egy része áldoztassék fel az ellen
ségnek. 

Ily eszméktől vezérelt tanácsosoktól és azok utódaitól, kik ily könnyen tudnak lemondani hazájuk, 
vagy mit is mondok, birodalmuk integritásáról nem csoda, ha más országok integritását nem tudják kellőleg 
méltányolni, becsülni. 

A fejedelemnő férfiasabbnak mutatkozott veszélyes helyzetében, mint a tanácsesosok, kiknek taná
csát megvetette, és a magyarokhoz fordult segélyért. 

A segélyt igérő országgyűlés története ismeretes és elfelejthetlen betűkkel van följegyezve a tör
ténet lapjaira, csak Bécs kormányférfiai látszanak róla tökéletesen megfeledkezetteknek; valamint ezelőtt 12 
évvel megfeledkeztek arról, hogy a véletlen ugy akarta, hogy ezen örökké nevezetes országgyűlésen gr. 
Batthyány Lajos legyen az első, ki elkiáltotta a birodalmat megmentő: moriamur-t. Maga Montesquieu elis
meri ezen országgyűlésnek eredményét, korderejét, midőn azt mondja: „Láttuk, hogy az ausztriai ház szünet 
nélkül a magyar nemesség elnyomásán munkált. Nem tudá, mily becsű lesz az egykor reá nézve. Pénzt 
keresett ezen nemzetnél, melylyel ez nem bírt és nem látta a hősöket, kik léteztek közötte. Midőn annyi 
király osztozott már birodalmaiban, a tartomány alkatrészei élet és mozdulat nélkül ugy szólva romba dől
tek , elevenség csak azon nemességben volt, mely e méltatlanságon felháborodott, mindent elfelejtett és har-
czolt, és dicsőségének vélte, hogy elessék és megbocsásson." 

Mi lett volna az ausztriai birodalomból, a császári trónból, ha a magvarok a német tanácsosok po
litikáját követve, a külesemények mikénti fejlődéséhez intézték volna fellépésüket. eljárásukat ? 

A magyar nemzet politikája soha sem hasonlított a német tanácsosoknak a köszvényes emberhez 
hasonló politikájához, mely a külső benyomásoknak a legnagyobb mértékben kitéve van. A magyar nemzet 
a fejedelemnő szorongatott helyzetét nem használta fel concessiók megadására. de még arra sem, hogy régi 
sérelmeinek orvoslását kérte, sürgette vagy ezek orvoslásához kötötte volna az adandó segélyt. Segítséget 
nyújtott, midőn segítségre volt szükség. 

A magyar nemzet tehát, a Habsburg Lothringiai ház alapitójának kétszeresen tekintheti magát, 
1-ször a leányág örökösödésének elfogadásával és í 723-ban törvénybe igtatásával, és 2-szor annak életbe
léptetésével és kifelé karddali foganatosításával. Károly alatt tollal fogalmazták és írták be azt törvényköny
veikbe , Mária Terézia alatt pedig az európai diplomatia és fejedelmek egymás közti kötéseibe. és az ural
kodók évkönyveibe véres kardjukkal metszették be azt a lelkes honfiak. 

Ha Magyarország el nem fogadja és keresztül nem viszi a nőág trónörökösödósi jogának elösmer-
tetését, ugy az első esetben semmi becse, a másikban pedig semmi jövője sem lett volna. 

I. Ferencz alatt szinte beállott azon eset, hogy a magyar nemzetnek kellett a birodalmat és az 
ausztriai császári trónt a Napóleonnal szövetkezett német fejedelmek és azoknak fegyvert fogott népei ellen 
megmenteni, nevezetesen 1805-ik évben Bajor, Baden, Würtemberg- ugy szinte a rajnai szövetség ellen. 

Csak egy szövetségese volt az ausztriai dynastiának, mely hozzá hü volt mindig, melynek hűsé
géről a legnagyobb szükségben, — midőn a barátot a hűtelea szövetségestől leginkább megkülönböztetni 
lehet, — meggyőződhetett, és ez Magyarország volt. 

Ezt nem tántoriták el sem II. Fridrik csábító kísérletei, sem I. Napóleonnak 1809-ki Pünkösd hava 
15-én Sehönbrunnban kelt lelkes, szívdiez szóló, a multak reminiscentiáját oly hatalmasan felrázó pro-
clamatíója. 

Nem akarom előidézni szavait ezen felszólításnak, melyből kilátszik, hogy a külföldön, — bár 
mennyire is igyekeznek fenn Bécsben elferdíteni viszonyunkat az ausztriai tartományokhoz, —jobban is
merik ezt, mintsem a roszakarat kívánná. Harczra kelt nemzetünk, mert alkotmányunk, melynek egyik 
főeszméje mindig a királyság eszméje volt, megtámadtatott, és a magyar nemzet nem engedi megsérteni, 
megtámadtatni alkotmányát, bár honnan is jöjjön a megtámadás. 

Es mi eredménye lőn e kétszeri önzéstelen feláldozásnak ? az, mi mindig: háládatlanság. 
Mária Terézia korát követte II. József kora, és Napóleonnak bukását a reactiónak legnagyobb 

mérvbeni uralma hazánkban. 
Midőn az óriás leveretett lábairól, azt vélték a hatalmasságok, hogy a szent szövetség által a bé

két , a szolgaság békéjét megörökitették Európában, és hogy a népek segítségére többé szükségük nem 
leend. 

Es ez volt oka, hogy a bécsi kormány, melynek, valamint az európai reactiónak is lelke és feje 
Metternich volt, elkezdett ismét régi modorában eljárni, Magyarországot a rendek hozzájárulása nélkül akar
ván kormányozni. 

Országgyűlés, mely 1792—1811-ig csak azért tartatott mindig, hogy embert és pénzt szavazzon 
meg, többé össze nem hivatott, és midőn 1820-ban Olaszország állapota gondot okozott a kormánynak, és 
ennek ismét katonára s pénzre volt szüksége, a reactio oly biztos lábakon érezte magát, hogy országgyűlés 
közbenjötte nélkül kezdett az országban ujonezozni és adót szedetni, mely 4 millió váltó forintról 4 millió 
pengő forintra emeltetett. 

Németh János causaram Regalium director, midőn Ferencz császárt és királyt arra figyelmezteté } 
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hogy azon esetre, ha a német tanácsosoknak engedve, Magyarországban nem alkotmányos utón jár el, 
megszentségteleníti az alkotmányt és esküjét, azt nyerte a császártól feleletül: „Nem tudja , hogy császár 
és király vagyok és fejét vétethetem." „Tudom, hogy hatalmában áll, — viszonzá Németh, — de hazám 
szabadsága és királyom becsülete drágább, mint életem." 

Hasonló ellenzések történvén a honfiak részéről, azonnal felfüggesztetett a megyei igazgatás és 
császári biztosok küldettek ki, katonák kíséretében, a fejedelem akaratját végrehajtani. 

Erre a kormány és megyei igazgatások nyilvános küzdésbe ereszkednek. A megyei tisztviselők 
lakházaikban letartóztatnak. Egyik közülök, Kürty, két hétig ostromoltatik házában. Az elégedetlenség ki
tör az ország egyik végétől a másikig. 

A katonaság megérkezésére és azon világos kijelentésre, hogy meghagyásuk van a gyűlést szét
verni , ha önkényt el nem távoznának, a gyűlések szétoszoltak, jegyzőkönyveikbe iktatván óvásukat az erő
szak ellen. 

Bars megye Rákóczy híres emlékiratának czímét: „Recrudueve nova gentis vulnera" adta jegyző
könyvébe igtatott óvásának. 

Az erőszakoskodások folytak az országban, minden gát, minden akadály nélkül, és dúltak mint 
partjain tulcsapó szilaj folyam fékezhetlen árjai. 

Csak jogon és igazságon alapuló kormányzat számolhat állandóságra , erőszak, önkény csak rö
vid ideig tartó győzelmeket, csak keserű gyümölcsöket szokott szülni. Es ugy ezen erőszakos eljárás is csak 
compromittálta a kormányt a nélkül, hogy kívánt eredményre vezetett volna, mert 1825-ik évben kényte
len volt az országgyűlést ismét összehíni. 

Ezen országgyűlés megnyitó beszédében hiába vallotta be Ferencz király tévedéseit, mondván: 
miszerint „oly dolgok történtek, melyeknek nem kelletett volna történniök és melyek nem fognak többé tör
ténni," — mindez nem akadályozta a rendeket a királyhoz intézett felírásban felszólamlani, miszerint az 
1790-iki törvények ellenére az alkotmány erőszakosan megsértetett, & v.^gyeházakat elfoglalák, a levéltá
rakat erőszakkal feltörték, a megye pecsétjeit elvevék és a többi, — kérvén egyszersmind, ne hallgassa 
meg 0 Felsége ezentúl a rósz tanácsosokat és támaszkodjék az ország törvényeire. 

Ugyanazon panaszok, ugyanazon kérvények, ugyanazon jogsértések, erőszakoskodások száza
dok óta, nem tudja az ember : ha visszatekint ezek végnélküli sorozatára, mit csodáljon inkább: a nemzet 
türelmét a kitartásban, és uj meg uj kérvények szerkesztésében, vagy a bécsi roszlelkü miniszterek, taná
csosok konokságát, állhatatosságát, következetességét a nemzet jogainak megsértésében, törvényes kérel
meinek megtagadásában, és alkotmányunk aláásására, felforgatására fordított fáradhatlan, de hála az ég 
urának, eredmény nélküli törekvéseiben. 

Ezen kormányférfiak emléke, valamint a jelenlevőké is tán kedvezőbb színben állana az utóvilág 
előtt, ha ennyi erő nemesebb, üdvösebb és több sikert ígérő czélokra fordíttatott volna. 

Nem kért soha nemzetünk uj jogokat, nem akart más tartományok rovására terjeszkedni, csak 
igazságot sürgettek örökké kérvényei, midőn ősei alkotmányának épségben tartását kérte, követelte. Es 
csak azon varázserőnek tulajdonitható, melylyel az igaz, jogos ügy csatolja magához az embereket, hogy 
már rég kétségbe nem estünk a felett, hogy van igazság a földön. 

A lefolyt viharos századok aggodalmait, a kétségbeesés perczeit, az erőszak kicsapongásait, az 
igazság megfertőztetését, alkotmányunknak erőszakkali felfüggesztését, a törvénytelen adónak a legtörvény-
telenebb utoni, azaz a katonaság általi behajtását láttuk, tul éltük a lefolyt vészteljes utolsó évtized alatt és 
látjuk mindnyájan, kik még élünk. 

Meg nem foghatja az ember, hogy mikép lehetséges a fájdalom, szenvedés ily nagy tengerét ily 
szűk határba szorítani. 

Hogy még itt vagyunk, élünk, nem a múlt rendszer, hanem a véletlenség érdeme. 
De nem akarok a múltra tekinteni, midőn még a jelen is oly szomorú, hogy a múlt hü képét 

szemlélhetjük benne. 
Nem akarok pedig viszszatekinteni azért, mert nem akarnám megérinteni a húrt, mely, mihe-

lyest a szívben megpendül, szemeinkből a könyek árját fakasztja, és sajgó sebeink némileg lecsillapodott 
fájdalmát uj életre ébreszti, nem akarom előhozni, mit szenvedtünk, tűrtünk, mert messze van az tőlünk, 
ki panaszainkat meghallgatná, vigaszt nyújtana és egy reménysugárral vidítaná fel hazánk jövője fölött el
szomorodott lelkünket! 

A tíz év alatt beteljesedett másodszor az, mit Kollonics I. Leopold korában mondott és elért: „fa-
ciam Hungáriám captivam, postea mendicam, deinde catholieam." Leigáztak, koldussá, és a concorda-
tum által katholikussá tettek. 

De ez még nem elég-, hogy fájdalmunkat tetézze a sors és külsőleg is mutattassa velünk a világ
nak a gyászt, melybe szívünk burkolva van, két jelesebb polgárunkat ragadott el tőlünk. 

Kivált midőn az utolsónak üres helyét nézem és azt várom, hogy jöjjön körünkbe és engedje, 
hogy lelkesedése tüzénél meggyújthassuk hazafiságunk, kitartásunk fáklyáját, elszomorodom, midőn látom, 
hogy a kidűlt csernek csak koronája maradt meg köztünk. 
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Mirabeau azt monda halálos ágyán a mellette állónak: „tartsd jól e főt, mert bajosan fogsz ennél 
hatalmasabbat életedben tartam, szeretném örökségül hagyni"; mi részünkről szerencséseknek érezzük ma
gunkat , hogy nagy halottunk a nemzet halottja szellemét hagyta örökségül e háznak és e hazának. 

Ezen lefolyt tíz év szenvedéseit pedig leginkább azért nem akarom megpendíteni, mert hidegvé-
rüen akarnék hozzá szólani a szőnyegen levő határozat vagy felirat kérdéséhez, és azért mint a protestáns 
eltakarja képét, midőn Isten házába megy, hogy a világi dolgokról megfelejtkezzék, ugy eltakarom én is 
arczomat, hogy a legközelebbi múlt véres eseményeit ne lássák lelki szemeim, mert zivatarrá fejleszthetnék 
keblem nyugodt hangulatát. 

Azon komolyság, melylyel a szőnyegen levő kérdések tárgyaltatnak, azon melegség, melylyel 
ezen tárgyalások folytattatnak, azon feszültség, melylyel nem csak küldőink, hanem a külföld is ezen kér
dések vitatásának kezdetét várták és eredményét lesik, legnagyobb jele azon fontosságnak, melylyel ezek 
birnak. 

Erezzük ezt mindnyájan, és mert meg vagyunk győződve mindnyájan első lépésünk horderejűről,, 
törekszik mindenki, ugy én is, mennyire csekély erőmből kitelik, adandó véleményemet okadatolni és azért 
veniam petimus, damusque vicissim. 

Tudjuk, hogy országgyűlésünk nem valami Postulaten-Landtag, melynek naplója nem más, mint 
complimentirbuch, nem adresseket, hódoló nyilatkozatokat megszavazó testület, melynek legnagyobb di
csősége hódolhatni és széjeloszolhatni, és mert ezt jól tudjuk, meg vagyunk egyszersmind győződve arról, 
hogy határozataink nem fognak csupán naplóink hasábjain maradni, hogy azok nem csak e hon határain 
belül fognak figyelmet gerjeszteni, hanem a mivelt világ, a szabadságért sóvárgó nemzetek szemei füg-
gesztvék reájuk; — azért tudjuk azt i s , hogy határozataink alig hozattak, és már Clio örömmel jegyzi fel 
azokat az emberiség történetének nagy könyvibe. 

Örömmel — mondom — mert a magyar nemzet története folytonos küzdés az emberi jogok kiví
vásának szent ügyében, folytom. arcz a zsarnokság, —• örökké való óvás, az önkény ellen. Es azért ha 
Danton mondhatta magáról és joggal: ^beszélem fogok mintha a lörlénelet érczbe vésném!61 mennyivel inkább 
mondhatná ezt e gyűlés határozatairól, melyek mint egyes emlékei fognak fenmaradni nemzetünk szabad
ságra törő lelkének, és békesség után vágyó törekvéseinek. 

Igen, kiengesztelődós, béke az, mit keresünk. Ezek érzelmeivel gyűltünk össze ide mindnyájan. 
Mert ha van nép , mely megbűnhődte már őseinek bűneit, mely annyi sanyargatás, iüdözés után, az állan
dó nyugalom, rend, törvényesség rév partjába kívánkozik, az a mi népünk! 

Es azért mi természetesebb a békénél, melyet óhajtunk, az engesztelődésnél, melyet keresünk, 
a baráti kéznél, melyet megszorítani jobbunkat nyitva tartjuk, noha ezt nem látjuk, nem találjuk. 

Egy láthatlan kéz csak az, melynek nyomaival mindenütt találkozunk, és mely alkotmányunk, 
hazánk falaira a vészteljes Mene, Thekle, szavakat írja, — 

Mi olajággal jöttünk kezünkben és karddal találkozunk, mi fegyvertelen jöttünk ide fel és gyüle
keztünk össze a múzsák ezen templomában, melynek udvara megtelik az előtte csaknem naponta hurczolt 
ágyuk zörejétől! 

Igen! mi kibékülni készek vagyunk, de nem nemzeti becsületünk rovására, nem törvényeink, 
alkotmányunk romjain, nem széttört koronánk darabjain, nem széttépett határaink maradékain, kibékülni 
készek vagyunk nem mint leigázott, hanem mint szabad nemzet, mint szerződő fél a másik szerződő féllel, 
nem mint egy országrész, hanem mint egész ország. 

Es épen azért fáj lelkemnek, midőn széttekintek e padokon, és nélkülözni kénytelen vagyok azo
kat , kik véreink, kik testvéreink, kik századokon át velünk osztották hazánk sorsát jó és balszerencsében, 
és kikkel, midőn együtt voltunk kénytelenek közös alkotmányunk közös bástyáinak lerombolását szemlélni, 
együtt kívánnánk azokat fölépíteni ismét! 

Testvéreink távollétét azért sajnálom leginkább, mert nélkülök magimkat kiegészítve nem tekint
hetjük , és addig sem föliratokba, a törvényhozás ezen első teendőibe, sem a törvényhozásba magába, sem 
a koronázásba, adó és katona megszavazásába jogosan és alkotmányunk szelleméhez híven be néni bocsát
kozhatunk. 

Azok pedig, kik ennek daczára azt állítják, hogy igen, lehet a tényleges hatalomhoz fölírni — 
eltekintve attól, hogy ha ezt lehetségesnek állítják, akkor a logica szoros következtetési elvei szerint e tes
tület törvényhozási, koronázási képességét sem vonhatják kétségbe — sem a dynasticus nézeteknek, sem a 
constitutionalis elveknek nem nagy szolgálatot tesznek. 

Mert mint provocálánk Mátyás és mások korára — noha nem nagy analógiával — hogy a felkül
dendő fölirat lehetőségét történetünk praxisából is kimutassuk, ugy igen könnyen történhetnék meg a leg
közelebbi jövőben, hogy a kormánynak eszébe jutna egy u j , és ha neki tetszik, ennél még egy csonkább, 
tökéletlenebb parlamentet összehíni, mely a mostani országgyűlésünkre hivatkozva fölírat felküldésére jogo
sítottnak érezvén magát, hódoló köszönetet nyilatkozó felirást küldhetné fel. 

Itt azon kérdés elvét látom fölállítva, készíthet e a ki nem egészített országgyűlés feliratokat, 
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vagy sem? és ha mi az elvet fölállítjuk, hogy a ki nem egészített országgyűlés föliratokat szerkeszthet, fői
kül dhet, fegyvert szolgáltatunk elleneink kezébe, a nélkül, hogy ügyünknek segítenénk. 

De ezen elv felállítása az uralkodó háznak sem tenne nagy szolgálatokat, mert a tényleges hata
lommali alkudozhatás elvének elfogadásával a dynasticus érdekek leginkább veszélyeztetnek. 

Ha ezen elv érvényesnek fogadtatik el, akkor nem vehetik sem a pármai modenai berezegek, sem 
a pápa, sem a nápolyi király sem maga Ausztria rósz néven, hogy az olaszok a tényleges uralomra került 
fejedelemmel magokat érintkezésbe teszik, ahhoz föliratokat küldenek. 

Mit szólott volna Ferencz király, midőn Napóleon Bécsben a Caesarok trónján ült és onnan a ma
gyarokhoz a fentebb idézett proclamatiót küldötte, ha a magyarok hozzá mint tényleges hatalomhoz fölírtak 
volna. (Tetszés) 

Nem a tényleges, hanem a törvényes hatalomhoz irhát egy nemzet képviselő testülete a nélkül, 
hogy, vagy a fejedelem, vagy a nemzet jogai csorbulást szenvedjenek, az ausztriai császárral csak a ma
gyar király vagy ennek kormánya léphet érintkezésbe, de nem a nemzet maga. 

Status és kormányférfiaknak nem lehet egy elv, egy vívmány percznyi eredményét, hasznát, ha 
nem annak kihatását a jövőre kell tekintetbe venni, mert különben mit ma nyereménynek, ugyanazt holnap 
veszteségnek tekinthetnek, egypercznyi öröm, győzelem hosszas keserveket szülhet. 

Én részemről mint egyszerű napszámos, az előttem nyílt egyenes utón haladok addig, mig lehet, 
míg a sorompóhoz érek, ide érve pedig megállok, mig azt megnyitják előttem; de keresztülugrani nem fo
gom , és azért az igen egyszerű, és a mostani körülmények közt nézetem szerint legpracticusabb, legártat
lanabb és legkevésbé merész: ibant qua poteraut, qua non poterant, non ibant, politikát követem. (De
rültség. Tetszés.) 

En részemről azt hiszem, hogy ugy Bécsben valamint a külföldön, csak akkor ütközhetnének 
meg eljárásunkon, ha az országgyűlés kiegészítve hivatott volna össze, ha alkotmányunk visszaállítatott vol
na , ha az ország az 1790-ki törvények értelmében a trónörökös által kormányoztatnék, ha a számtalan 
törvénytelen adók a legtörvénytelenebb utón katonai erőszakkal be nem hajtatnának, ha a cs. k. polieia fel-
oszlattatott volna, ha a finanezok utonállókhoz hasonló megtámadásaitól hazánk ma megkíméltetve volna; 
de mig ez mind nem történik, mig az országban a legnagyobb önkény, féktelenség uralkodik, míg jelen 
országgyűlésünk, törvényes országgyűléseinknek még nem is árnyéka, akkor azon sem Bécsben, sem kül
földön megütközni nem fognak, meg nem ütközhetnek, hogy azon szűk kört, — melyet a bécsi kormány
férfiak bajonetteikkel számunkra kijeleltek, keresztül nem ugorjuk, és többet nem teszünk mint e szűk körben 
tenni lehet. Es mindenesetre sokkal nagyobb mérsékeltség kívántatik hozzá, megmaradni e szűk körben, 
mint keresztül ugorni rajta. 

Causa causae est causa causati, ha felírást nem szerkeszthetünk, ennek felelőssége terheli a bécsi 
kormányt, mely ezt már előre lehetlenné tette és nem ez országgyűlést, mely mostani alakjában képtelen azt 
létesíteni. (Helyes!) 

Maga az indítvány elismeri, hogy Ferdinánd király a magyar koronáról törvényesen le nem mon
dott , hogy lemondása hiányos, tehát hogy Ferdinánd mindaddig, mig a hiányok pótoltatni nem fognak: 
még mindig törvényes királynak tekintendő; mikép lehetséges tehát, hogy a magyar király emellözésével a 
tényleges hatalomhoz forduljunk? 

Ez volna a legnagyobb forradalom, melyet alkotmányunk elveink terén keresztül vinnénk! ez 
volna ismétlése Mátyás és Rudolf korának, midőn a nemzet Mátyás körül sereglett akkor, midőn a törvé
nyes király Rudolf még Prágában volt, mit azonban a nemzet akkor az 1222-ik évi bullának csak I. Leo-
pold alatt eltörölt záradéka mellett törvényesen cselekedett, azt ma törvényesen cselekednie nem lehet. 

És igy a törvény és alkotmányunk szelleméhez sokkal közelebb jár a határozat, sőt ennek, vala
mint a körülményeknek tökéletes kifolyása. 

A határozatot csak akkor lehetne az országban, Bécsben, vagy a külföldön kárhoztatni, ha ez 
által a sanctio pragmatica ellenére az uralkodó ház Magyarország trónjáhozi joga kétségbe vonatnék, és a 
törvényes trónörökös trónralépte akadályoztatnék. De ez nem áll, és igy az sem, hogy mi Ferencz József
fel szóba sem akarunk állani, sőt ellenkezőleg, hogy a trónörökösödés jogát elismerjük, leginkább bebizo
nyítjuk az által, hogy törvényes királyunkhoz ragaszkodunk, mig* ez törvényesen trónjáról le nem mondott, 
hogy alkotmányunkhoz, melynek legnevezetesebb momentumai az örökösödésről szóló ezikkek sorozata, 
egész erővel csatlakozunk és hogy a királyságnak előbb szabadválasztás, később kölcsönös szerződések 
alapján nyugvó szent eszméjét meg ne sértsük, inkább hallgatunk, mint Memnon szobra, mig a törvényes
ség napja reánk sütni nem fog. 

És e miatt gondolom, hogy az őszinte monarchicus érzelműek csak köszönetet szavazandanak, 
mert hol a királyság eszméje nem szent, ott a királyok ügye sem biztos többé. 

Pártolom tehát a határozatot, mert mérsékeltebb a feliratnál, mert monarchicusabb. 
Mérsékeltebb, mert nagyobb merészség kívántatik akkor, midőn elismerjük, hogy utolsó kirá

lyunk törvényesen le nem mondott, ennek mellőzésével a tényleges hatalomhoz fordulni, mint a törvény-
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szabta utón szorosan megmaradni és őseink traditioualis hitéhez, kik még a formalitásokhoz is, mint történt 
n . Ferdinánd korában, testtel, lélekkel ragaszkodtak, híven eljárni. 

Monarchicusabb pedig a határozat azért, mert egy eszmét, egy elvet fejez ki, a nemzetnek szi
gorú ragaszkodását koronás fejedelméhez mindaddig, mig ennek csak legkisebb árnyéka is van fen régi 
fényéből, egykori dicsőségéből. 

En nem látok oly opportunitást, melynek nagyon is lukas palástjával az ellenkező eljárást ré
szemről palástolni tudnám. 

Ha azért, mert törvényeinkhez, alkotmányunkhoz, és ebben benfoglalt törvényes királyság' esz-
méj'éhez egész erőnkkel ragaszkodunk, szét találnának küldeni a helyett, hogy a bajon a maga rendén segí
tenének , a felírás útjába általunk gördített akadályokat elhárítanák, és aztán tennék próbára felírást, vagy 
mint e házban mondatott, szólni vagy nem szólni akarásunkat, akkor legalább egy uj példáját fognák adni 
a bécsi kormányférfiak a történetben páratlan eljárásuknak, hogy szétküldtek egy országgyűlést, mely a 
legbékésebb szellemmel jött fel; mely monarchicusabb érzelmű volt, mint ők, melynek tagjai, miután in
kább ragaszkodnak a törvényes királyság eszméjéhez mint ők. jobban is tisztelik királyukat mint ők. 

De magokra fogják e vállalni a felelősség terhét. ha a fürdővel a gyereket is kiöntik, ha akkor, 
midőn ők azt vélik, hogy csak gyomlálnak, az egészséges buzakalászt gyökerestől kitépik ? ha erőszakos 
eljárásukkal a nemzet keblében a királyságnak századokon át megszilárdult eszméjét megingatják, meg
semmisítik ? 

Nemzetünk megmentette nélkülök, sőt ellenök egynehányszor a dynastiát és az ausztriai birodal
mat , sőt bebizonyította több ízben ragaszkodását és pedig akkor, mikor a bécsi tanácsosok oda hagyták 
már mint patkányok a sülyedező hajót, Ausztria roncsolt és megtört álladahnát. De ha jönni fog még egy
szer oly hatalmas genialis hódító mint Napóleon volt, ki Schönbrunnban egy porczellán medenczét harago
san a földhöz dobván és annak ezer darabjaira mutatván, mondta: szét fogom törni az ausztriai monarchiát, 
mint ezen medenczét itt; — meg fogják e akkor menteni nélkülünk azon képzelt egységes birodalmat, mely 
mentől erőszakosabban kívántatik felállíttatni, annál könnyebben fog az első rázkódtatásnál összeomlani ? 
ezen legyen szabad kételkednem. 

Tőlünk csak nem fogják kívánni, hogy védjük az egységes birodalmat, és ennek tanácsosait, mert 
csak nem tehetik fel rólunk, hogy a műhelynek, — melyben szolgaságunk lánczai, nemzeti önállásunkat 
megsemmisítő fegyverek kovácsoltattak, védelmére szálljunk. Mit védhetett többé Karthágó népe, midőn 
városa porban feküdt és romjai polgári létét eltemették? 

Semmi sem boszulja oly hamar meg magát, mint az igazságtalanság; ne feledkezzenek meg erről 
a kormányférfiak és ugy ne járjanak mint Sámson, kit az általa vakságában megrendített épület romjai el
temettek. Egy másik okot pedig, miért nem pártolhatom a felírást, a következendőkben akarom kifejteni, — 
mennyiben alapos, a t. ház bírálatára bízom, ez azonban már megpendítetett és kis morgással fogadtatott, 
de mint Camill Desmoulins, midőn egy lapja hatóságilag elégettetett, azt felelte: elégetni még nem tesz 
annyit mint felelni, ugy a morgást sem tekinthetvén feleletnek, bátorkodom a t. ház türelmét, melyet annyi 
ideig igénybe veszek, még rövid időre egész tisztelettel kikérni. 

Az nyilvános titok, hogy a német statusférfiak Magyarországot mint egy provinciát szeretik tekin
teni , és azért kívánják is, hogy a Reichsrathba is menjünk. Tudjuk továbbá, hogy az országgyűlések az 
egész birodalomban, ugy a magyar királyságban is majdnem egy időben hivattak össze. 

A mi országgyűlésünkön szólott az ausztriai császár az országbíró által, a többiekért hihetőleg a 
Landes-Chefek által. Midőn a birodalmi gyűlés megnyittatott, az ausztriai császár szólott directe ehhez, de 
indirecte a mi országgyűlésünkhöz is, mert kifejezte reményét, hogy a mi országgyűlésünk is, mint a töb
blek tették, fog követeket a Reichsrathba küldeni, és igy még mindig várják a feleletet tőlünk. 

Mi fog tehát történni, ha az ausztriai császárnak fölírunk és felelünk, részint az országgyűlé
sünkön , részint, mint ők veendik, a Reichsrathban, mondottakra és ezen feliratunk egyszere a cs. kir. ház 
elnöke által mintegy birodalmiügy a bécsi ház asztalára letétetik és mint olyan tárgyalás alá vétetik? akkor 
már eo ipso benn vagyunk a Reichsrathban, megvan ezzel a kapocs, melyet ők oly rég kerestek és mind ed
dig nem találtak. 

A többi tartományok felírtak az ausztriai császárhoz, mi felírunk szinte hozzá, tehát: quae sünt 
aequalia uni tertio, sünt aequalia inter se. 

Rég keresik ők Achilles sarkát alkotmányunkon és félek, hogy a föliratban feltalálandják, 
A főiiratnak őrölni fognak Bécsben, az óvásokkal pedig ezen előttük puszta, régi, elavult formalitá

sokkal mitsem fognak gondolni. 
A Reichsrathról levén szó, lehetetlen meg nem emlékeznem dr. Mühlfeld ár indítványáról, ki csu

pa testvéri szeretetből azt indítványozá, hogyha jó szándokból felmenni nem akarunk, tehát más valami mód
ját gondolják ki az önkénytes megjelenésnek. 

A milyen önkénytes volt p. o. az 1854 Anleike, és mily önkénytesen ment az 1859-ki önkénytes, 
kit a kocsi lajtorjához kötve vittek. 

Tehát azt indítváriyozá, hogy erőszakkal szorítsanak a megjelenésre. 
4* 
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Nekem nincs szerencsém dr. Mühlfeld urat ismerni, hanem bizonyosan nem lesz juris, hanem me
dicináé doctor, (Derültség!) — mert mint jurista így nem szólhatott. 

Köztünk és az ausztriai tartományok közt nem létezik semmi frigy, semmi kötés eddig, mint 
Mühlfeld úr is igen jól fogja tudni, melynek megszegése után a másik szerződőfélnek joga lehetne ad hnple-
mentum contractus ellenfelét szóval, vagy erővel szorítani. 

Ha nincs, tehát csak ezután kellene köttetni. 
De mily törvényes, alapos, mily kötelező erővel biró lesz azon kötés, melyre erőszakoltatunk ? 

arra, hogy erővel birjon, hogy érvényes legyen, szükséges, hogy a szerződés önkéntesen a két szerződő fél 
szabad beleegyezésével, közös akaratával jött legyen létre. 

Fél dolog ugyan megvan, a bécsi német kormányférfiak akarják, ki tehet róla, hogy nemzetünk 
nem akarja. 

Ha pedig már önkéntesen nem megyünk, hanem erőhatalommal visznek oda, ugyan milyen con-
stitutionalis országgyűlés volna az, melynek tagjai nagyobb része le volna lánczolva padjához, mint a gálya
rab, mert különben megszöknék onnan? 

De akkor minek is választásokat tartatni, minek a formalitásokra tekinteni, ha a lényeg megvet
tetik , akkor legokosabb 82 tag helyett, kik Magyarországra a jövő Reichsrathi tagok ujonczozása esetére 
kivettettek, 82 cseh, német katonát berendelni az ülésekbe, mert ha ezek már Ítélhettek egyszer a sanctio 
pragmatica felett, és igy Magyarország legfontosabb kérdéseiről, miért ne határozhatnának újra Magyaror
szág sorsában? 

Csodálkozni lehet, hogy Mühlfeld úr népképviselőnek mondja magát, és mégis népképviselők el
len szólt igy, kik népeik bizodalmát elárulni nem akarják, nem képesek. Ez nem a szeretet, nem a testvé
riség szava, ez Kain szava Ábelhez és ha Mühlfeld úr indítványa tán elfogadtatnék, és erőszak szülné és pe
csételné meg a frigynek nevezendő meghódoltatást, az ontott vér éghez kiáltana mint Ábel vére, mely ezen, 
a szó teljes értelmébeni kötésre nem sok üdvöt hozna. 

A Reichsrathbani menetel ellen az ellenszegülés nyílt, átalános. A megyék határozatilag kimondák, 
ugy az én megyém is, Temesmegye. Csodálatos csak az, hogy az ausztriai kormányférfiak, — kik mind 
a mellett, hogy ellenségei a suffrage universellnek, ezt nálunk egyszer felállítván, a nemzetnek általunk nyi
latkozó suffrage universeljét tekintetbe nem akarják venni. 

Ha ez jogos, helyes, elfogadható , akkor annak kell lenni minden körülmények között. 
De csak az a baj, hogy ezt akkor használják, midőn Magyarország integritása ellen használni re

ménylik , megvetik, elnyomják, ha mellette szól. 
Ki fogja azt tagadni, hogy Krassó, Temes , Torontál, Bács , (Halljuk!) oly kiegészítő részei Ma

gyarországnak, ugy egy test ennek testével, hog-y azokat ugyan erőszakosan elszakítani lehet, de megkérde
ni egyes lakóitól — kiket épen utón, útfélen találtak, hogy akarnak-e Magyarországhoz tartozni vagy sem, 
és aztán azok nyilatkozatára határozatot hozni akarni, megfoghatatlan, törvénytelen, alaptalan. Es ez ná
lunk oda lenn mégis történt. 

Fiume mióta sürgeti, hogy a hová eddig tartozott törvényesen, ezután is oda, t. i. Magyarország
hoz akar tartozni, mióta sürgeti visszacsatoltatását, és míg fennevezett megyéinkben megkérdeztetett a la
kosság része, melyet megkérdeni épen akartak, melyet azonban meg'kérdeni semmi joguk, semmi alapjuk 
nem volt, hogy akarnak-e Magyarországhoz tartozni vagy sem, Fiume egyhangú nyilatkozatát meg'vetik, ro-
szalják, és hogy továbbá hasonló értelemben ne nyilatkozhassak, elfojtani akarták, habár siker nélkül torká
ban a szót — a Belagerungszustand által. (Helyes! Ugy van!) 

Igy van az országgyűléssel is. Ha a Reichsrath mellett szólana, alapos, helyes, elfogadható volna 
nyilatkozata, de miután ellene szólt, helytelen, alaptalan és tekintetbe sem veendő. Ez az osztrák kormány
férfiak józan, természetes, egészséges logicája! 

Ez bennünket ugyan nem lep meg. Mert a bécsi kormányférfiak körülnyirbálni törekedtek mindig 
hazánk határait, különböző ürügyek alatt, és elidegenítették országunk egyes részeit, megyéit. 

Igy a törököktől visszafoglalt kerületeket, részeket, eladták, elzálogosították, mint Kiskunságot, 
mert német seregek is segítették azok visszafoglalását. 

Eltekintve attól, hogy minden magyar király esküvel kötelezte magát arra, hogy az országrésze
ket visszafoglalandja, mit szólnának szomszédjaink, ha követeinők mi is mind azon részeket, melyek már 
veszve voltak, és Mária Terézia alatt a mi erőnkkel foglaltattak vissza, vagy ha kárpótlást kérnénk azon sok 
hazánkfiainak tisztán az ausztriai tartományok érdekében elöntött vérükért. Persze ez roppant absurdum, 
őrültség volna. 

De náluk nem az, tehát mint Somssich Pál monda, gonoszság. — Csak egyszer történt, hogy Ma
gyarország jogának érvényesség szereztetett, és ez volt midőn Mária Terézia Gallicziát kívánta, követelte 
azért, mert Magyarország koronájához tartozott, mely alapon adatott is meg néki, és akkor is nem Ma
gyarországhoz , melynek neve alatt vindicáltatott, hanem Ausztriához csatoltatott. 

El lehet tehát erről is mondani, mit Hegel mondott: csak egy van, a ki értett, és az is félre ér
tett, csak egyszer szereztetett érvény Magyarország jogának és akkor sem szereztetett. 
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Noha becsületére legyen mondva nemzetünknek, hogy Lengyelország feldaraboltatását soha sem 
pártolta, soha sem helyeselte és az az akkori jogérvényesítését soha magáénak nem mondta, mert nemze
tünk soha sem nézte örömmel egy alkotmányos, önálló nép bukását, hanem fájdalommal, — soha sem 
szólott egy constitutionalis nép elnyomása mellett, mint most Bécsben tesznek, és ha nem is volt szabad ke
zét nyújtani a szabadságért küzdő népnek, bizonyosan arra nem emelte fel, hogy azt elnyomni és sza
badságától megfosztani segítse. 

És azért az egész világ, a történet előtt felemelt fejjel felkiálthatok: dobjon követ azon nemzet 
reánk , melyet megtámadtunk valaha, midőn alkotmányos jogai mellett harczolt. 

Hogy hazánk népei osztják a szabadságért küzdő nemzetek lelkesedését, aggodalmait, és ha tett
leg nem is lehetett, legalább szóval mindig készek voltak fenntartani az ezek ellen intézett csapásokat, tanú
sítja 1832-ik évi országgyűlésünk is; mely erélyesen, habár siker nélkül szólott fel a lengyelek ügyében, 
ekkor mondta Kölcsey: „Hasztalan, a mi sikoltásunk, siker nélkül elhangzott és hatalmas kezek verek az 
egész világ láttára bilincsbe azon nemzetet, mely velünk együtt a kereszténység védfalának méltán nevezte
tik., mely nélkül Bécsnek tornyai romban feküdnének, és palotáit épen ugy hiában keresné a vándor, mint 
Budán Mátyás termeit." 

Uraim! én a nemzetiségi kérdéseket nem mint egy, de csak is egy képviselő társunk elég hibásan 
megjegyezte) a reactio, hanem a mostam korszellem szüleményének tartom. (Halljuk!) Hogy a reactio fel
használta eddig, ez tény, hogy most is felakarná használni, ez is tény, de hogy minden fondorkodások meg 
fognak hiúsulni a nemzetek józan és érett felfogásán, ez is tény. (Helyes!) 

A reactio elámítván a nemzeteket, felhasználta a nemzetiségi kérdéseket, hogy később elnyomja, 
mint meg is történt, mi pedig meg fogjuk oldani, mert meg kell oldanunk. (Helyes!) 

A népek könnyen megértik egymást, mert egy nyelvet beszélnek, a testvériség nyelvét, egy czél 
felé törekednek a közös jólét, szabadság czélja felé, csak a magát közbevető roszakarat az, mely a békét, 
az egyetértést megzavarni törekedik. 

A jövő a szabad nemzeteké, tehát a szabadság, a nemzetiségtől el nem választható. A kettő mint 
ikrek jöttek a világra, egy bölcsőben ringattattak, és ha a balsors ugy kívánná, egy sírba is fognak záratni. 
Mert mint mondatik, hogy ha az ikrek közül egyik meghal, a másik bujában ritkán éli tul; ugy látom én a 
két kérdést, a szabadság és nemzetiség kérdését egymáshoz kötve. 

A ki a szabadság jövőjét biztosítani akarja, kell, hogy kívánja a nemzetiségek jövőjének is bizto
sítását. 

En Magyarországot akarom szabaddá tenni a benlakó nemzetek által és ezeket Magyarországban 
szabadokká, azért kívánom, hogy a nemzetiségek kérdése kielégítő és mennyire az ország integritásával meg
fér, a legszélesebb alapon megoldassák. 

Kívánom ezt, mint Magyarország alkotmányos polgára, kivánom mint román, és áldom Istenemet, 
hogy nemzetemet egy szabad, alkotmányos hon védpaizsa alá helyezé, hol a hazaszeretet, hol a szabadság 
és nemzetiségi érzelmek, hol a szabad szó nem bűn, hol törvények is nem pátensek, Hofkriegsrath rescrip. 
tek, kegyes leiratok biztosítják és fogják biztosítani a bennlakó népek nemzetiségi és polgári jogaikat. 

Nem Bécs, hanem Buda felé nézünk mi , kik a népek valódi törvényes és nem privilegiált octroy-
ált szabadságát szívünkből őszintén kívánjuk, mert tudjuk, hogy a népek szabadságának, alkolmányosságá-
nak napja mindig Bécsnél szállott alá, és ha feltámadt, mindig Budának hegyei ormain támadt fel. (Tetszés!) 
Nem Bécs felé nézünk, mert mint nem láttam jó katholikus embert Mekkába, sem jó mohamedánust Rómá
ba zarándokolni, ugy nem láttam még szabadság után szomjuhozót, hogy az Bécsben kereste volna fel a sza
badság forrását, melyből szomját enyhítse. (Köztetszés. Taps. Éljenzés!) 

Akár fölírat, akár határozat legyen, a részletes vitatkozások alkalmával megmondandom nézetei
met a nemzetiségi kérdések miként formulázása és az illető okiratban mikénti fölvétele iránt, mely alkalom
mal bele szeretném tétetni azt is , hogy az országgyűlés gondoskodni fog a g. n. e., kivált román ajkú pol
gáraink egyházairól, ennek román püspökökkeli ellátásáról, ennek papjairól, tanítóiról, iskoláiról; kik és il
letőleg melyek századok óta várják sorsuk javulását. 

Ezt annál örömestebb, annál szívesebben teendem, mert ezen kötelességem teljesítését igen köny-
nyiti azon rokonszenv, azon lelkesedés, melylyel a nemzeti kérdések megoldásának megpenditése e házban 
fogadtatik, és azon több ízben nyilvánult átalános meggyőződés: hogy ezeket a kor igényeihez és az illető 
nemzetek jogos és méltányos postulatumaihoz képest megoldani kell, megoldani szükséges, ez bátorítand 
azon kötelességem parancsolta lépésre. 

Azon nemes, loyalis testvéri eljárás, melyet ez országgyűlés Horvát ország irányában elkövetni 
kész, záloga annak, hogy ez országgyűlés megértvén a kor szellemét, ezzel egyenlő lépést haladni akar. 
És ha nem volna meg bennem a teljes bizalom a nemzetiségi kérdések jogos méltányos kielégítő megoldása 
iránt, Horvátország irányában a fölirati és határozati javaslatban tanúsított, ezen loyalis nyilatkozata a kép
viselő háznak egyedül volna már képes azt bennem felébreszteni, megszilárdítani. 

A részletes tárgyalásnál kívánni fogom, hogy az úrbéri maradványok: mint szőlődézsma, korcs-
máltatási jog és a többi eltöröltessenek. 

Képv. ház napi II. k. 5 
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Hogy fmánezok, dohánymonopol, Verzehrungssteuer, Stempli, a sok Bach-adtaZuschlag eltöröltes
sék , különben megemlíteni nem leend szükség, mert népünk ugy is igen jól tudja a nélkül is, hogy ezeket 
a magyar alkotmány nem tűri, és nem ismeri, és hogy ezek csak azon áldásdus, a németek által terjesztett 
civüisatio boszantó maradványai. 

Mi a polgári jogoknak valláskülönbség nélkül az ország minden lakóira, terjesztését illeti, ki akarom 
mondani, hogy nem kívánom azt, hogy midőn országunk bármely lakosa ki fog menni e haza határán túl, 
csak akkor lehessen tőle megtudni, hogy szabad polgára ezen, a szabadságért lángoló honnak, ha vallása 
előbb megkérdeztetett; hanem azt akarom, hogy mindenki büszkeséggel mondhassa el magát e haza polgá
rának , oly büszkeséggel, mint mondták egykor: romanus sum civis; (Helyes!) akarom, hogy minden pol
gár, mihelyest Magyarország polgára, ennek szabad polgára legyen, (Helyes!) azért akarom, hogy a pol
gári jogok egyenlően mindenkire valláskülönbség nélkül terjesztessenek ki, annál is inkább , mert már rég 
megérkezett az idő, melyben az Istent nem csak egy helyen, egy templomban lehet imádni. 

Mit szóljak még az adónak mostani erőszakos, lázasztó behajtásáról? Ez példátlan eset a mostani 
civilisált Európában. A bécsiek alkotmányosságról beszélnek és az önkény legdurvább fegyvereit használják, 
bécsi miniszterek alkotmányos jogokat emlegetnek, és tetteik ezeknek megvetését, megszentségtelenitését árul
ják el. Ezzel akarja a bécsi, alkotmányosnak csúfolt minisztérium művét megkezdeni országunkban, ebből 
ismerjünk reá az alkotmányos, szabadon gondolkozó ministeriumra, ezzel akarnak uj teremtményük iránt 
bizalmat, rokonszenvet gerjeszteni a népekben. 

Sajnos, hogy ezen bécsi német tanácsosok azok közé tartoznak, kik semmit sem felejtettek, és 
semmit sem tanultak. 

Caraffától, Koptól semmit sem tanult Haynau és társai, Lobkovicztól és Ampringentöl semmit 
sem tanult Bach, Bachtól Schmerling. (Derültség.) 

Ha egy szomszéd államban történnének a 19-ik századot ily compromittáló eljárások, egy alkot
mányos miniszternek megkellene botránkozni fölötte, nem pedig aláírni, meghagyni az ily hallatlan exe-
cutiókat. 

És a bécsi Reichsrath hiszi, hogy a miniszter, ki egyik országban ily erőszakos utón jár el, a 
másikban alkotmányos utón fog haladni, nagyon kétlem, mert a lehetetlent nem tudom elhinni. Csak a tör
vényes adó behajtását lehet szorgalmazni, és azt is nem ily brutális, nem ily valóságos hadjárat utján. 

Nálunk törvényes adók azok, melyeket az országgyűlés megszavazott, más adókat nem ismerünk. 
Es igy minden más név alatt erőszakkal történt behajtások, nem más mint sarcz. (Helyes!) 
Igen sajnálnám, ha Schmerling bécsi alkotmányos minisztériuma az alkotmányosság symboluma 

volna Európában, mert képviselője is volna egyszersmind azon elvnek, melyet felállított, hogy népektől 
békés időben katonai erővel sarczot lehetne behajtatni, és mondhatom, hogy ez egészen új, egészen rend
kívüli eszmetan volna, melynek lehetségét tettleg megfejtette, hogy mikép fogja elvileg megmagyarázni, 
roppant kíváncsi vagyok. 

Sok csodákat láttunk már ezen minisztérium által tétetni, de mindamellett nem annyira csodaté
vő, mint: csodálatos alkotmányos minisztérium. 

Mi ünnepélyes óvást teszünk ezen erőszakos behajtások ellen és hogy nem sokára meg fognak 
szűnni, két okból hisszük: 

1 -ör, mert már nem igen sok van, mit venni tőlünk, 
2-or, mert tán szenvedéseink napjainak végét megengedi már valahára érnünk a mi jó áldott, 

igazságos Istenünk-
Nem szomorító-e, ha az ember meggondolja, hogy utolsó filléreink erőszakkal elvétetnek és azok

ról senki se számol nekünk. 
A szegény embernek elhajtják marháját, a szegény gyerekeket tápláló teheneket eladják, dobszó 

mellett addig, mig atyjuk Olaszországban katonáskodik. 
Ágyneműjét, párnáját elárverezik a szegény népnek, mig Bruck és Eynatten milliókban prédálják 

el a szegények szájából elvont utolsó falatot. (Igaz!) 
Mielőtt befejezném ezen igénytelen előadásomat, mely a t. képviselőháznak türedelmét igen is nagy 

próbára tette, lehetetlen ki nem fejeznem örömemet, hogy ha van is köztünk vélemény-különbség, szaka
dás nincs. És ha egyes kérdésben különbözünk is, egyben — abban tudniilhk, hogy közös hazánk nagysá
gát, jövőjét, függetlenségét lelkünk mélyéből mindnyájan kivánjuk, — egyetértünk. Egy oltárnál áldo
zunk mindnyájan: e hon közös oltáránál, egynek tömjénezünk és egyedül ennek: az igazságnak; egy előtt 
hajlunk meg mindnyájan: a jog előtt, egy révpartból indulunk ki, és miután behajóztuk a szeretet tengerén 
édes hazánk földjét, ugyanazon révbe térünk vissza, — mindnyájan azon révben találkozunk: hazánk al
kotmányos révében. 

Egy hajóban evezünk mindnyájan: sz. István hajójában, közös lobogónk: 1848. (Éljen!) 
És meg vagyok győződve, hogy legyen a veszély bármily nagy, egy rész sem fogja hajójából 

kincseinek legdrágábbikát bedobni a tengerbe, mely elnyelvén, többé vissza nem adja azt, csakhogy part
ra , ha nem is alkotmányos hazájának partjára szállhasson ki. 
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És bármelyik részé is legyen a többség, meg vagyok győződve, hogy valamint a fölírat nem fog
ná hosszura nyújtani az országgyűlés Ariadné fonalát, határozatunk sem fogná azt ketté vágni. 

Oly gyenge, határozatlan kormány, melynek nem elvek irányozzák politikájának iránytűjét, — 
nem j'ogaink iránti tiszteletből, hanem — mint századok óta teszi, — a körülményekből fogja meríteni eljá
rása, teendői szabályait. 

Ha erősnek érzi magát, talál ürügyet, okot úgy se keres a hatalmas a fegyvertelen, békés nép 
elnyomására, mint a farkas, a bárányt felemésztem akarván, talált, midőn azt mondta „quare fecisti mihi 
turbulentam?" 

Azért tehát jó lett volna meg nem említem, hogy azon esetre, ha a határozat keresztülmenend, 
az ezt megszavazókra esend az országgyűlés netaláni eloszlatásának felelőssége. 

A mi egyetlen alapunk az igazság, fegyverünk a jog, mig a kormánynak legélesebb argumen
tuma : a kard; leghegyesebb capacitálási eszköze: a szurony, leghangosabb okai: az ágyuk, de mind a 
mellett bárcsak ne feledkeznék meg a kormány arról, hogy nincs szerencsétlenebb politika annál, mely mi
után minden egyéb segédeszközökből kifogyott, a capacitatio ezen neméhez folyamodni kénytelen, mert 
mint Talleyrandmonda: A szuronyokva lehet ugyan támaszkodni, de reájok ülni nem. 

És midőn szavazatomat a határozat mellé adom, azt mondja az én j ó , legjobb barátom „a lel
kiismeret" hogy nyugodt lehetek, de hogy ezen részen meddig maradandók meg, nem tudom, mert ha meg
engedné valahára a Mindenható, hogy e testvérváros a haza harangjainak örömzúgását, királyunk meg-
koronáztatását és alkotmányunk visszaállítását fennmaradására szükséges minden garantiával hirdetnék, ma
gam lennék az első, ki a föliratot pártolnám, és ki felkiáltanék; uram mentsd fel szolgádat. mert látták 
szemeim hazánk feltámadásának napját! (Éljenzés, Taps) 

• Jámbor Pál: Tiszt, képviselők! Egy fölirati javaslat van szőnyegen. 
Mielőtt a javaslathoz szólnék, czélszerünek látom a franczia népnek ügyünk iránti érzületét jelle

mezni. Minap Terényi barátom, egy hires franczia idézetet hozott fel, „perdons plutots les colonies, mais 
sauvons le principe," erre egy másik képviselő jónak látta a franczia politikát elemezni. 

A franczia, mond többi közt, jő katona, jó barát, bon-vivant, de Isten mentsen meg minket po
litikájától; mert általa elveszett az elv, elveszett a gyarmat, de elveszett a szabadság is. 

Erre két észrevételt akarok tenni: 
1-ször. Az elv nem veszett el, él az ma is mélyen a franczia nép szivében; él egész Európában ; 

és ha nem csalódom, él közöttünk is. 
2-or Igaz, hogy a szabadság elveszett, — de miért ? egyedül a franczia nép hibája által ? nem, 

itt valljuk meg, egy kis szerepet játszott a coalitio is. 
Vannak azonban a franczia népnek nem csak hibái, de fényes tulajdonai is. Első helyen áll e szép 

tulajdonok közt, ama vállalkozó szellem, mely azt teszi, hogy ha valamely eszmét felkarol, azt addig' 
simogatja, melengeti, hordozza szívében és agyában, míg végre egy napon ez eszmét megtestesíti. 

így hozta el az obelisket Egyptomból; igy hozta el a négy bronzlovat Velenczéből; ekkép hozta 
el Napóleon hamvait sz. Ilona szigetéből. És uraim, ily eszmét karolt ma fel a nemzetiségek kérdésében. 

De van a francziának egy második szép tulajdona is, s ez az, hogy a szabadságot szereti quand-
' mérne, hogy azt szereti nemcsak önmagáért, de minden népek számára. így küzdött XVI Lajos alatt Ame 
rika szabadságáért; igy ontotta vérét Görögország függetlenségéért; igy dobta át minap hadait tul az Al-
peseken, hogy egy elnyomott nemzetiséget felszabadítson. 

Váljon mit érez Magyarország iránt? — Lamartine 1848-ban, midőn a magyar küldöttség meg
jelent előtte, igy szólt: Magyarország annyi barátra számíthat, mennyi polgára van Francziaországnak." 

E nyilatkozat igen szépen hangzott Lamartine ajkairól. ele akkor csak a költő egyéni érzelmeit 
fejezte ki. 

Ma máskép áll a dolog. 
Mig 1848-ban csak hős nevünket ismerte a világ, ma ismeri ügyünk állását is; tudja, hogy ü-

gyünk igazságos; azt is tudja, hogy bástya vagyunk keleten, a nyugati polgárisoddá bástyája, és én nem 
késem kimondani, hogy a franczia nemzet legélénkebb részvétet tanúsít nemzeti ügyünk iránt. 

Váljon mikép támadt e részvét? Mig más nemzetek dicsőségét történetírók terjesztik, a mi tör
ténetíróink a száműzöttek voltak. (Helyes!) Mennyi toll, - - mennyi ajk fáradt a magyar dicsőség terjeszté
sében ! Nincs szöglet Európában, Amerikában, Ausztráliában, hol ily történetíró meg ne fordólt volna. 
Még a sírhalmok is ' a külföldön a magyar honszeretetről beszélnek. Igy szakadt meg az ősz Kemény szíve 
honvágyban; így aludt el az öreg Beöthy idegen föld párnája alatt; II dórt cassé par la misére, sous le far-
deau étrangére! 

S valóban! szükség volt a külföldön ily apostolokra, mert minden könyv, minden földrajz, min
den történeti munka, mely az előtt Magyarhonról beszélt, részese volt egy bűnös árulásnak. 

Többi közt csak egy esetet említek. 
Egy történeti munka akadt kezeim közé, mely azt állítja, hogy Windischgrátz magyar hős Volt, 

(Derültség) és hogy a magyar aristokratia elnyomó. 
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Hy vastag tévedést látván, nem tudta az ember, bámuljon — e vagy boszankodjék? vádolni 
Windischgraczet magyar leventeséggel! Vádolni a magyar aristoeratiát elnyomással ? Amaz aristokratiát, 
mely Batthyányi-akat, Teleki-eket, Széchenyi-eket számít keblében, kik ép úgy áldoztak a hazáért va
gyont és vért, mint a Condék; mint a Montmoreneyak. 

Természetes, hogy az ily tévedések rnegigazításában kicsiny s nagy fáradott, mely búzgóságnak 
csakugyan sikerült a külföldön a magyar ügyekre fényt derítem, és ma, hála az égnek! tudja a világ, kik 
voltak a magyar hősök, kik voltak az elnyomók, és csakugyan annyi barátja van Magyarhonnak, mennyi 
szabadságszerető polgár van Francziaországban. 

De t. képviselők! gyakran hallom mondani, hogy a külföld rokonszenvére ne igen támaszkod
junk. — Ez hibás vélemény, hibás azért, mert azt a kis szabadságot is , melyet jelen időben élve
zünk, nagy részben a külföld nyomásának köszönhetjük. Azért nyújtsuk ki bátran jobbunkat a szuronyokon 
keresztül annál inkább, mert jöhetnek oly idők, hol a népek jogait nem vontcsövű ágyuk, hanem congres-
susok fogják eldönteni, hol barátokra lesz szükségünk. (Helyes!). 

Ennyit a külföldről. 
Legyen szabad most az osztrák rendszert elemeznem, a szabadság szempontjából. (Halljuk!) 
Különös csapás az ránk, hogy míg majd minden ország bir szabadelvű államférfiakkal, egyedül 

a magyar van meglátogatva oly kormánynyal, mely féli a szabadságot. 
Mi a szabadság? 
A szabadság az, a mi a nap az égen, ha nincs oda fenn nap, nincs alant szépség, nincs világos

ság , annyira, hogy néha a tárgyakat, néha az emberi arczot sem lehet jól megkülömböztetnünk. Sőt min
den, mi nagy van a világon, lételét, nagyságát, a szabadságnak köszönheti. Mért lett nagy Anglia? — 
Mert szabad alkotmánynyal bír. Mért nagy a tenger, mert szabadon mozognak benne a hullámok. Vegyé
tek ki a hullámokat a tengerből, s elvettétek nagyságát, elvettétek a tenger nevét. 

Nézzük már most, hogy kezelte az osztrák kormány a szabadságot? 
Szabad volt-e a sajtó ? Megmondotta minap Csengén. 
Szabad volt-e az egyház ? Ott a concordatum; (Ugy van!) ott a megstemplizett keresztelő leve

lek; ott a templom pénzére vetett adó; (Ugy van!) — végre ott a házasság, mely katonák számára az ob
sithoz van kötve, azon obsithoz, mely néha három év múlva érkezik meg; néha akkor, midőn a szerető 
pár koszorú és családi név nélkül a sírban elrothadt. 

így kezelte a szabadságot az osztrák kormány az egyházban! 
De talán szabad volt az iskola? — Ott vannak a német könyvek. 
Szabad volt az egyén? 
Ott vannak a börtönök, hol szenved ma is Táncsics, kinek szemeire az orvosok nyilatkozata sze

rint a világtalanság örök éje borúi, ha rögtön szabadságot nem nyer. 
Szabad volt a ház szentélye? 
Ott vannak a feltört szekrények, honnan elvitték a család titkát, nyugalmát, néha becsületét. 
De mi volt tehát szabad ? 
Szabad volt a kém, a poroszló , egyszóval mind az, mi a szabadságnak ellensége. (Ugy van!) 
Ha kedvet érzenék magamban a bécsi államférfiaknak tanácsot adni, akkor azt mondanám: 

muszkák helyett hozzák be a szabad eszméket; dohánymonopolium helyett a sajtó szabadságot; prímásság 
helyett iparkodjanak eltörölni a concordatumot; végre ama sok millió árán, mit titkos rendőrségre fordíta
nak , ápolják az iparos és munkás osztályt ilgy, mint Napóleon, akkor nem fognak tartományokat veszteni, 
hanem újakat nyerni. (Helyes!) 

Ennyit az osztrák rendszerről. Mi a javaslatot illeti, én Deák Ferencz indítványa lényegét Tisza 
Kálmán módosításaival nemcsak elfogadom, de köszönetet is szavazok ama mély buvárlatokért, mik által 
világosan kimutatá Európa előtt, hogy Magyarhon és Ausztria között nincsen egyéb personaluniónál. 

Ez már fele diadalmunknak. Átmegyek most a fóliratra. 
En a föliratot 99 okból nem pártolom. (Derültség). 
Uraim! tisztelem én a fejedelmi rangot, tisztelem a fejedelmeket is , de csak annyiban, mennyi

ben a népek jogait, az ország törvényeit tiszteletben tartják. (Helyes!) A tényleg uralkodó fejedelem nem 
ismeri el a magyar törvényeket, tehát a magyar törvények sem ismerhetik el őt. Ez nemcsak jogi, hanem 
logicai következtetés is. (Helyes !) 

Továbbá a trónbeszédben kimondatott, hogy a birodalmi egység bármi áron fönntartatik. Mi, 
bármi áron, magyarok akarunk maradni, lord Eussel szavaival válaszolva: „mit mondtak volna Őseink, 
úgymond, ha a Normandok akarták volna bekeblezni Angliát? 

Mondatik továbbá: minek jöttünk össze tehát? 
Azért, mert ha van nekem egy ősi váram, mit tőlem fegyverrel elvesznek, s ha azt mondják: lm 

egy kamarát visszaadok, ha hallgatsz; nekem van jogom e kamarát rögtön elfoglalnom, hogy onnan apró
donként az egész várat bh-tokomba kerítsem. — E kamara az országgyűlés, hol mi jogosan tanácskozunk. 
Ez ősi vár a mi hazánk. 
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Azután mondják, hogy a megyék is fölirtak. Ez éppen a legeldöntőbb ok arra, hogy föl ne Ír
junk. Mert tudomásom szerint, a megyei fölirások nem sok sikert arattak. A sikert egyedül azon megyék 
aratták melyek fölimi megszűntek, mint Pestmegye, mint Hevesmegye. 

Megemlítik a közvéleményt is. En tisztelem a közvéleményt, de ha a magyar jellemben nem csa
latkozom , az ott van, hol a nemzeti büszkeség áll. 

A mi az opportunitást illeti, legyen szabad erre megjegyeznem, hogy ha csakugyan a fölírat lá
gyítaná meg a fejedelmi szívet, akkor az alkotmány nem alkotmány, hanem kegyelem lenne. Nekünk pe
dig alkotmány kell. 

Végül a fölírat azért sem ajánlatos, mert ha oly könnyen elnéznők a törvénytelen trónlemondáso
kat , akkor ki biztosít minket, hogy ily törvénytelen lemondások minden évtizedben be nem következnek ? 

„Qui pardonne aisément invite á l' offenser" (Ki könnyen megbocsát, új bántalomra hí) 
mond Corneille. 

Uraim! ne feledjük el, hogy hátunk mögött egy nemzet áll, nemzet, mely tud szenvedni, áldoz
ni , tűrni, de mondjuk ki a szót, mely nem szeret hajolni ott, hol a másik fél föltett kalappal áll, lábát a 
corpus jurisra, a mi bibliánkra téve ; pedig meg van írva a magyar királytól: „primus inter par'es* Ne fe
ledjük el azt sem, hogy hátunk mögött Európa áll, azon Európa, mely koszorúkkal takarta el szenvedé
seinket , s nekem úgy tetszik, hogy a fölirat által a koszomból a legszebb levél hull ki. 

Azt a népet, mely nem tud hajolni, csak a törvényelőtt, tiszteli még az ellenség is. Azért ne 
tegyünk soha oly lépést, mit más szabad nemzet nem tenne. 

Mondatik, hogy a határozat nem jutna a kormány tudomására ? Például: ha határoznánk p. o. 
200,000 katonát, s 600 millió kölcsönt a kormány számára, váljon megtudná-e? (Tetszés, Derültség). 

Még egy szót! 
Múltkor a bécsi journalisták hűségünkért Schyllokhoz hasonlítottak, ezeknek azt felelem: h á m i 

Schyllokhoz hasonlítunk, akkor ők hasonlítanak Saturnushoz, ki saját gyermekeit eszi meg, hogy saját 
életét föntartsa. 

Csengeri Imre képviselő társunk beszédét egy híres franczia idézettel fejezte b e ; legyen szabad 
nekem ez idézetet, mit ő a föliratra használt, a határozatra alkalmaznom, hová csakugyan jobban illik. 

„A gárda meghal, de meg nem adja magát0 (Zajos tetszés , éljenzés). 
En a határozatot pártolom. (Éljenzés). 
Besze János: Mélyen tisztelt képviselők! Kedves testvérek! Itt van az annyi sok leszedett virág 

és bokréta, melyek mind a fájdalom és bánat virágai; mig ezek egy koszorúba nem fonatnak, engedtessék 
meg nekem is, a magyar Sión tövében nőtt két rozmaringszállal járulni azokhoz; hiszen rozmaring az, mely-
lyel a nép keserveiben a koporsókat, örömében pedig a menyasszonyok homlokát szokta díszíteni. Hadd 
tegyek tisztelt ház! egy rozmaringszálat a nemzet keserveinek fájdalmas sírjára, és a jogtalanul kivégzett 
martyraink koporsójára; mert én nem vetek a szenvedésekre fátyolt, hanem rozmaringot hintek oda, és 
fölhívom a honleányait, hogy hintsék be mindaddig' a fapiacz térségét fris virágokkal, és az aradi rettene
tes helyet könyeikkel frisitett lombokkal, mig a nemzet hálája ott minden elesett nagyjának háíaoszlopot nem 

.állít föl; (Helyes!) — mert a mely nemzet hálátlan tud lenni, a mely nemzet könnyelműen feledi a szenve
déseket : az oly nemzetnek jövője nem lehet. (Helyeslés.) 

A másik rozmaringszálat fenntartom, és majd ha a kétfejű sasnak hamvaiból egy magyar fiatal 
Phőnix emelkedik föl, annak szájába adom, hogy vőfély gyanánt vigye el Bécsbe, s üljük meg, ha tetszik, 
az aranylakodalmat, — de csak ugy, ha lehet. (Derültség) Fölirat, vagy határozat, az ugy hiszem tisztelt 
ház mindegy, miután az, a minek joni kell, úgyis jőni fog. 

Hogy azt, mi be fog következni, a magyar lelkes nép előre tudja, s arra készen legyen, nekünk 
világosan kell szólanunk, ugy, hogy ő is megértse, mikép áll a világ 12 év óta, külföldön, és hogy állunk 

. mi itthon, hol a körülményeket mindenki tudja; és hogy a népet a jövőre előkészíthessük, méltóztassanak 
türelmükkel rövid időre engem is szerencséltetni. Hisz anynyit tűrt e haza, hogy ne tűrnének kedves test
véreim most, midőn itt egyebet nem tehet az ember, mint hogy imádkozzék í 

A magyar nemzetet oly gazdátlan pásztor embernek képzelem, ki látván a tornyosuló föllegeket, 
a czikázó villámokat és hallván a mennydörgést, kifordítja bundáját, fejébe húzza kalapját, és bunkós bot
jára támaszkodva várja a jobb időt; a magyar nemzetnek, — mely most a fejedelmi jogokat birja, míg 
másra át nem ruházza, — bundája, szent István palástja; kalapja szent István koronája és reátámaszkodik 
igazi jó botjára, az 1848-ki törvényekre, oda se néz a föllegekre, (Derültség.) melyek elvonultával lerázza 
bundájáról a nedvességet, s fölnéz a szivárványra, tudja, hogy zivatar után frisebben díszlik a haza zöld 

. vetése, és neki indul szebb jövőjének; mert érzi, hogy a magyar nemzet többé le nem tiporható, le nem 
győzhető, mert felkarolta ügyét Európa, fölemelte öntudata s ez az, mit én a magyarnak örömére meg 
akarok mutatni. (Halljuk!) 

Uraim! a históriát évezredek óta két szellem lengi át: a gonosz a jó ellen küzd mindig, s ez te
szi a históriát. 

Soha sem lehetett ezt jobban látni működni és diadalmaskodni, mint az utolsó 12 évben; és mi-
Képv. ház napi. II. k. v 
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ért? mert az emberiségnek esze mintegy gyupontban összejött, nevezzük bár ezt a szabad kőmivesek ősmtí-
ködése eredményének, nevezzük cosmopoliticus tendentiákkal gazdag ügyek összműködésének: én azt, 
mint Esztergám képviselője, méltán isteni Gondviselésnek, providentiának nevezem. A gondviselés tisztelt 
ház, a nemzetek fölött láthatlan kezekkel működik s ráismerünk, hogy nem fátum, nem véletlen, nem függ 
egyesek parancsától, vagy életétől, legyenek bár azok oly hatalmasak, mint Hl. Napóleon. A gondviselést, 
melyet Isten vezérel titkos kézzel, s melyet a gonoszság meg nem ronthat: ki nem játszhat semmi fortély. 

Midőn a világosi napok után a muszka már nemcsak a lengyel, hanem a tetszhalott magyar nem
zetnek is koporsójára lépett, borzasztó óriássá lőn, s eljöttnek hitte azon perczet, midőn nagy Péter ezár tes
tamentumának végrehajtásához már kezdenie lehetett. 

Ekkor az orosz körülnézett a terrénumon, és elment Olmüczbe, a hol ő Felsége az osztrák csá
szár , muszka katonai egyenruhában, az orosz ezár előtt defiliroztatta seregét, s felmutatta armadiáját, hogy 
lássa „wie viel steht zur Disposition." (Derültség. Halljuk!) — Elment azután a ezár onnét Poroszországba 
és ott toastirozott a tisztikarral, azt hívén, hogy elérkezett az idő, a régi „heilige Allianz"-nak, mint czél-
jaira nélkülözhetlen frigynek megújítására. 

Már Gaetában egyezkedtek, hogy ismét, mint a régi századokban, Antonelli hatalomrajutásával 
hirdessen Róma oly tanokat, melyek következtében mint hitték, a népeket boldogítva, kényelmesen „con 
amore" lehessen a népeken uralkodni. 

Szándékának kivitelére, hogy t. i. Konstantinápolyba fog egy kis Uebungsmarschot tenni, már 
meg volt nyerve a félvilág, és meg voltak győződve, hogy igy az emberek is boldogabbak lehetnek; hiszen 
e czélból a pápa O Szentsége Placetumot és Concordatumot kapott, és 1600 év után, az elvesztett szabad
ság kárpótlásául, uj dogmával ajándékozta meg az emberiséget. (Tetszés.) 

De a gondviselés közbeharsogó Ítélete ezt nem engedte, és fölébresztette a mívelt világ eszét, 
egyesítette a szellemi elemeket, és tanácskoztak a törvényes szabadság és alkotmányosság után sóvárgó 
szabad polgárok nem választott, de elismert képviselői, kik belátták, hogy veszély fenyegeti a világot, ha 
Francziaország Angolországgal rögtön ki nem békül. Mert, mint a história tanítja, az európai fejedelmek 
századok óta mindig azt tűzték ki feladatul maguknak, miszerint pénzzel és diplomatiával oda működjenek, 
hogy a Franczia- és Ángolország közt századokon keresztül létező viszály fönntartassék, jól tudván, hogy 
mig e két szabad nemzet egymással harezban áll, csak addig lehet idehaza kényök kedvök szerint uralkodni, 
Mind ezt a história tanúsítja, mert mint tudjuk régi ős időktől fogva, midőn Sándor pápa ült a szentszéken 
s Amerika feltalálása után csak ugy képzetszerinti meridionalissal osztván föl a világot, egészen a kétszínű 
rózsák harczáig; — az orleansi szűz korszakán keresztül, egészen Abukirig és Trafalgárig vagyis Nelson 
idejéig Franczia- és Angolország között mindig viszály létezett, és vér folyt; patakként onták verőket e lel
kes nemzetek, s ez gátolta nagyrészt az emberiség előhaladását, mert küzdött és győzedelmeskedett a go
nosz a jó szellem fölött. (Tetszés.) 

Midőn Angol- és Francziaország józan férfiai ezt átlátták, megszülemlett azon boldogító eszme, a 
kristálypalota fölállítása, és midőn ez történt, ekkor fölépült a nemzeti boldogság és szabadság első kápolnája. 

Összeismerkedett ugyanis a franczia az angollal, elkezdődtek a lordmajor visitte-jei oda és vissza, 
és megköttetett a frigy, és készült a civilisatio ereje nagy Péter ezár testamentumának végrehajtását meg
gátolni. (Tetszés.) 

De hogy czélt érhessenek és az európai nagy munka ne egyes ember szeszélyétől függjön, a terv 
már rég előkészített volt, azt onnan is magyarázom, hogy Kossuth Lajost (Zajos éljenzés) a polgárisult 
nemzetek fölkarolták és midőn internálva volt, hajókat küldöttek fölszabadítására, s oly fogadtatást készí
tettek neki, minőben ember e világon soha, még Franklin sem részesült. (Zajos tetszés) És miért? azért, 
mert a providentia az eszközökről szokott hamarább gondolkodni mint működni. 

Brockhaus Conversations - Lexiconjának 1852-diki Beilage-jában Kossuthról már ezeket olvas
suk : „Kossuth ezennel Anglia kezében maga egy hatalommá vált," — „vrarde selbst zu einer Macht seiner 
Zeit" stb. 

De a providentiának, mint egy napsystema focusának, minden nemzetségből kellett planétájának 
lennie, mert az összes emberiség jogainak kivívása és diadala volt a feladat. Nem volt még Németország 
képviselve, s a providentiának sikerült Spandaüból ellopatni s a profoszszal „Sack und Pack" megszöktet
ni (Derültség.) Kinkéit, a nemes németet, csakhogy a német elem is képviselve legyen', a világ sorsát in
téző láthatatlan hatalom kezében. Mint a nap körül a planéták, egyesültek minden nemzet képviselői, és 
egy programmot dolgoztak ki, melynek föladata a nemzetiségek és alkotmányos szabadság minden jogainak 
Europaszerte életbeléptetése. A hogy azt Miklós ezár észrevette, hogy a francziák és angolok barátkoznak: 
hire futott annak, hogy a franczia fegyverkezik, fegyverkezik Anglia, hogy a franczia betör Angolország
ba , kicsinálták a plánumot, meghatározták a terminust, hogy ekkor és ekkor tör be. De bizony nem tört 
az be, hanem készült, hogy adott időben mindenben egyetértve, megronthassa az elsötétítő hatalom erejét; 
ezt látta Miklós ezár, s nehogy későn legyen, rögtön átküldötte Mencsikoffot a Prathon és meglepte egész 
Európát. Itt jő uraim, egy figyelemre méltó pont. Ha Ausztria ekkor Muszkaországgal rögtön egyetértett és 
Mencsiköffal egyesitette volna hadait, Konstantinápoly azonnal elesik, mert a franczia és angol hajók igen 
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késedelmesen futhattak be seregeikkel a török kikötő öblökbe; a török tudva az európai civilisált népek fegy
vereit közeledni, hőssé vált, csodásan emelkedett Kalafat, hősies csaták nyerettek Csetate- és Almánál, 
és feltárta a muszka óriást egymaga elég ideig arra, hogy a civilisatio látható fejének vezérlete alatt oda ér
kezhessenek a polgárisodás seregei. De Ausztria nem egyesült, mert Napóleon a trónbeszédben ezeket mond
ta: (emlékezhetnek arra a kik újságot olvastak) „ha Ausztriának zászlói egyesülendenek az angol és fran-
czia zászlókkal a keleti kérdésben, ugy Olaszországban nem kívánatosak a forradalmak;" a mi diplomatice 
szólva annyit tesz, hogy ha nem egyesülnek, forradalmat csinálunk. (Derültség.) De hogy Napóleon necsak 
pusztán fenyegessen, azt mondja a magyar planétának, hogy csináljon Magyar- és Erdélyországban egy kis 
mozgalmat, hogy a trónbeszédnek legyen egy kis alapja, és ez meg is történt, mert újonnan népesedtek a 
várfogházak, mozgott a nép Erdélyben az erdőkben — és zsibongott nálunk is. — Es látván Ausztria, hogy 
Napóleon fenyeget, a magyar meg készül, s lába alatt bizony ingoványos a föld, fegyverkezett ugyan ugy 
mint még sohasem, statusadósságokat csinált, készült, készült, akart, de nem mert, s igy adtak Ausztriá
nak sakkot, minek következése az, hogy Sebastopolnál mattá lett. (Derültség.) Igen uraim, el kellett esni 
Sebastopolnak, mert a franezia sasok szárnyainak csattogása, és az angol párduczok bömbölése alatt, a 
szard és minden szabad légiók fegyvere zenéjében halomra kellett dőlnie, mert az ész mindenható tüze tá
madt föl ellene, és a zsoldos szablyák ezrein győzött a kor szelleme. (Tetszés.) 

Itt kezdődik egy uj korszak, a párisi békekötés napjai közeledvén, Walewszky elnöklete alatt 
tanácskozáshoz ültek; azt kiki tudja, hogy Walewszky a lengyel forradalom idejében minő összeköttetésben 
volt Orloffal épen olyanban, mint Cavour Ausztriával. Mindkettő üldözött, s az egyik közölök száműzött 
volt, mégis összeültek vele, mert béke kellett, tanácskoztak s meghozták a párisi békét. Itt csak egy szó
val említtetett meg Olaszország ügye, s ime alig négy év után, az olasz egység szinte lettdologgá vált. Is
tennek hála érette! (Éljen!) Ekkor szinte kétségbe esett a magyar ember, mert azt látta, hogy Moldáviá
nak, Valaehiának alkotmányt adtak, melyeknek alig — vagy sohasem volt, s Magyarországról még nem 
is szólnak. Most látjuk, hogy ezt igen okosan tették, hogy először azoknak adtak, a kiknek nem volt, 
hogy Jankuk és Jellachich-ok ne támadjanak akkor, midőn a sor reánk jő! most legalább testvéreink, ba
rátink, jó szomszédaink, majd segitenek is, ha szükség lenne reá! Parisban tehát a rokonszenv és testvé
riség közt megülték a frigyet és kiköttetett a párisi békében, hogy a fejedelmek pacificálják a népeket. Ek
kor Ausztria is uj intézményeket hozott, visszaadta a jószágokat sub littera a. et b. — a passust megszün
tette ; Anglia azonban semmit sem követelt, egyedül két szót kívánt beigtatni a párisi békekötésbe, és e két 
szó boldogságunk, üdvünk, mentségünk, mindenünk; ezen szó: a „szabad Dma.Ci Uraim, a szabad Du-
naviz nemzetünket nagygyá keresztelő szent vizünk. Mert a ki Michel Chevalier protection systemáját ismeri, 
láthatja, hogy Angliának ősi alkotmányos szabadságunk iránti hajlama mellett, nemes érdekén kivül, ke
reskedelmi érdekeinek is fölötte fontos, s mondhatom e háborúért egyetlen jutalma. Francziaországgal ösz-
szebarátkozott, hogy szabad kereskedést élvezhessen, hogy Európának minden vizein szabad vitorlái és 
zászlói díszesitsék a partokat. Ekkor kezdődik Magyarország szép jövője, Anglia gyártmányait szabadon, 
vám nélkül behozhatja és itt búzát, gabnát, zsírt és egyebet vesz, miben a magyar a concurrentiát Európa 
minden nemzetével kiállhatja; mert azt a magyar ember az anyatermészettől első kézből veszi, mint produ-
cens, és Anglia, ha mostani pénzérték szerint másfélszer fizeti is gabnáinkat, mégis tetemesen nyer és India 
roppant népségét ellátni képesebb. 

Ezek uraim, mind oly széles tárgyak, melyekről rövid vonalokban szólni nem lehet, és csak 
azért emlitettem föl, hogy lássuk: mennyire érdekében fekszik Angliának a szabad Duna. Es innen ma
gyarázható meg Angliának sympatliiájával karöltve járó kereskedelmi érdeke; mert az szabad kereskedő 
nemzet levén, kénytelen oda működni, hogy a szabad Duna által Magyarország is erősödjék és emelkedjék. 
Hanem uraim, a többi ausztriai provincziák, melyekben posztógyártmányok- és kartonkészítményekből él
nek, mint Máhren- és Tirolban, vagy Brünnben a concurrentiát angol- és franezia gyártmányokkal nem fog
ják kiállani; ezt átlátta Ausztria és azért gátolta hatalmasan a párisi békét, jóllehet hirdették, hogy az euró
pai deputatio a Dunatorkolatoknál működik; és minthogy erélyesen akarta azt gátolni, fölbátorította a „se-
cundo genitus" Parmát, Modenát és Nápolyi, itt volt Nápolyban 160,000 katona, ós még egyszer meg
próbálta szerencséjét; fölvette martialis köpenyét és sok statuskölcsöneit, félmilliónál több katonaságot állí
tott. Anglia fölszólította Ausztriát két év előtt marcziusban, hogy jőjön az európai congressusba, de ő átlát
ta, hogy az angol által elébe terjesztett négypontu föltételek reá nézve épen teljesíthetlenek: még egyszer 
mindent koczkáztatott, mert még alkalma volt annyi katonaságot, annyi bankót összehalmozni, a meny
nyire szüksége volt. Megkezdetett a hadjárat; hogy végződött Olaszországra nézve, nem szükséges elmon
dani, csak azt említem föl, hogy megverettek bár az ausztriaiak Olaszországban, de bátran harczoltak, a 
büszkén mondotta Benedek: „magyar vagyok én is, s a ki magyar, az el nem hagyja vezérét;" belevágott 
a centrumba, s itt a történetírók méltán azt mondják, hogy azon vitézség babérkoszorúit, melyeket az 
osztrák sereg', különösen a magyar, ingathatlan vitézséggel kivívott, a francziák ügyes tábornokai vitték 
el az osztrákok elől. (Derültség) Es uraim ekkor jött az úgynevezett Viereck, azaz: négy vár. A négy
szög ellen kellett folytatni a harezot, s ekkor fölötte nagy tényező volt az idő, melynek neve: — canicula, 
A franezia ármádia szembajban szenvedett; még Róma ott állott egész hatalmában; még a parlamentek ál-
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tal detronisálva nem voltak az olasz kis fejedelmek; mindezek oldala és háta mögött valának, — a nagy ha
talmas Nápolylyal együtt, — a civilisatio seregei és Napóleon a győztes békét kötött a legyőzött osztrák
kal És miért kötött békét? Ne felejtsék uraim, hogy a Palais-Royalban és Tuileriákban gyakorlott politika 
nemcsak azon alapszik, hogy a herczeg a szabad kőmivesek fó'mestere, hanem hogy egyszersmind a civili
zált szabadelvű népeknek látható feje és proteetora is. Béke kellett, mert ha a franczia ármádia valahogy 
az első rohammal megveretik, sikerült volna többeknek egy Uebungsmarseh-sal Parisba bemenni; — s ez 
az emberiség ügyét egy félszázaddal hátralökte volna. Napóleon tehát békét kötött, és a békekötésnek fő
pontjai voltak: hogy minden nemzetiséggel béküljenek ki, és ha a parlamentekkel meg nem egyezhetnek, 
döntsék meg azt, a mi régibb, a mi elavult, a mi rósz; mert a legitimitás ős bibliája iszonyatos nagy kap
csokkal be van csukva, becsukták akkor, midőn az európai önkényuralom ártányának két agyarát kitörték', 
az egyiket Sebastopolnál, a másikat Olaszországban (Helyes! Derültség). 

Azt mondja Olaszországra nézve Napóleon", hogy, „Itália fara da se" és mit tett? tudjuk azt, 
hogy megjelent Lagueronniere brochure-je és e két agyar kitörése az európai közszellemben oly hatást gya
korolt, hogy Lagueronniere brochure-je megjelenése miatt, ha ez egy esztendővel előbb történik, az egész 
keresztény világ keresztes hadjáratot hirdetett volna, most pedig azon brochure átment az életbe, és tudjuk 
hogy van Róma! 

A parlamentek az olasz országocskákban elbántak a kis fejedelmekkel, az unita Itália zászlói ma
gasan emelkedtek, és elesett az utolsó zsarnoki fészek: a gaetai utolsó önkény-hörcsököt a civilisatio bom
báinak tüzes zápora kiöntötte innen. (Derültség). 

Látván Ausztria, hogy mint a régi roskadozó galambducz, mely az őtet tartogatott főbb ezölö-
pöktől meg van fosztva, megállása kétes, nehogy végkép eldűljön, miután az európai közvélemény súlya 
is reánehezedett, mely ha fegyveresen be sem avatkozik, mégis dönt: — velünk kibékülni akar, és megtette 
az első lépést. Engedjenek itt egy kissé visszatérnem s elmondani mit feledék. 

Magát Napóleont az isteni gondviselés császárrá csak azért tette, hogy Francziországnak szétmál
lani kezdett, öt részből álló parlamentjét vas kezébe vegye mindaddig, mig a franczia szuronyok segítségé
vel a világ szabadsága vissza nem állíttatik. És ő hű kezelője volt e programúinak, csak egyszer látszott 
ingadozni, de egy szomorú eset után azonnal ismét kitűzött pályájára visszalépett. Ennyi elég a külviszonyokról. 

Ezt én a népnek igy szoktam megmagyarázni. Ne felejtsétek testvérek, felkarol bennünket az e-
gész civilizált, okos, mívelt emberiség, a harczok, melyeket Európa visz, mind a mi érdekünkben vívat
nak , lehet hogy még egy kis ideig tartanak azok, még a magyarnak is juthat belőle egy kis rész, de a si
ker biztos; nemzetünk ügye föl fog virulni és eljő azon boldog idő, melyet imádkozva kérünk ekép: jöjön el 
a te országod! 

így levén a dolog, s Ausztria ezt látván, azt mondta: Benne vagyok az örvényben és ugyancsak 
ragad is; de hát ott van még Magyarország, hisz ez országot oly jó népek lakják, hogy egyszer szép-nagya
nyám kis gyermekét fölmutatva, mindjárt „moriamur"t kiáltottak és megmentették a birodalmat. (Derült
ség) Az igaz, hogy e nemzet nagyon erkölcsös, de a zsarnokszablyát nem tűri annyira, hogy midőn már 
nagyon is megsarkantyúzta gazdája, Debreczenbe le is vetette. (Derültség) Ezt a telivért, miután idegen 
pány vakkal lefogták, mindenekelőtt leszedve patkóját, hogy egy szeg se maradjon benne, nehogy rúgása 
veszedelmes legyen; befogták mángolóba, szárazmalomba, kínozták. (Derültség) Hanem még is jó vér. 
Most, hogy szorul a gazdának dolga, egy kis zöld legelőre bocsátja, gondolván: megnyergelem, majd is
mét jó hasznát veszem. (Derültség). 

Elnök: A karzati közönséget figyelmeztetem, hogy a szólót semminemű tetszés nyilatkozatokkal 
ne zavarja. 

Besze János: (folytatja beszédét) Rátették az első szőnyeget, „October 20-ka" van rástemplizve; 
zabolyát is hoztak valami februári dátumról; akkor már gondolkodott. S azután az zöldelő alkotmányos le
gelőre bocsátották és ott legel. Hadd legeljen, mig legel. 

Mi szakácskodunk, főzünk; lássuk mit csinálunk, hogy Inában össze ne jöttünk légyen. 
Higyjék meg testvéreim, fölirás vagy határozat, ez oly házi kérdés,- domesticum — az európai 

nagy politikus tervekhez képest oly csekély jelentőségű különbség, hogy ily sokat vele időzni nem érdemes. 
A nagy európai gépezetnek nekünk is egy czélirányosan működő kerekét kell képeznünk. 

Mindaddig, mig — az európai programúihoz képest, mely egyedül biztosíthatja a világ nyugal
mát — ily csekélységet főzünk itt egy forró tűznél, a honszeretetnek keblünket egyformán melegítő lángjá
nál : mi megoszlunk. Az egyik *ezen jegyző úr kuktasága alatt, a másik a másiké alatt főz (Derültség) ; 
hanem mindkettő egy konyhán szakácskodik; egy feloszthatlan tüz lelkesít bennünket. Az egyik rész meg-
borsolta, a másik megpaprikázta főzelékét. 

Már most ki számára főzünk ? Nem azért jöttünk ide, hogy csak magunknak tálaljunk. Nagy ven
déget várunk. Azért jöttünk össze, hogy megüljük az aranylakodalmat. Az én utolsó rozmaringszálam még 
mindig kezemben van. 

A magyar ember így gondolkodik, —kész az étel, s csak az a különbség köztünk, hogy egy 
rész azt mondja, hijjuk meg a vendéget, ki számára készítjük eledeleinket; a másik meg azt mondja, hogy 
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úgyis tudja rendelt vendégünk, hogy főzünk, hát jőjön; hívatlan még szívesebben fogadja a magyar ven
dégét, hozza Isten őtet! (Vidámság) A magyar vendégszerető ember; közös házi öröme szokott lenni, ha 
váratlan"vendég érkezik, „Isten áldása" az neki, várjunk tehát és ne hfjjunk. 

Uraim! ez a fölirás vagy pedig határozat rövid veleje. 
Itt van, elmondtam a nagy világ politikáját, melybe magunkat be kell illesztenünk s együtt ha

ladnunk ; — a világgépezet nagy politikájában a mi kis magyar kerekünk tényező lehet, ha ügyesen beleil
lesztjük ; hely van rá hagyva. Fölirás vagy határozat ? ez kisszerű kérdés; tegyük ezt vagy amazt, csak 
végezzünk, mert drága az idő! Alkotmányos jogainál fogva most már a magyarnak is megengedtetik feje
delmével vagy kibékülni vagy még jobban összebonyolodni. Ujabb időkben másutt, hol a nép fejedelmével 
ki nem egyezhetett, a nép trónt változtatott és pedig szavazás utján; de mi ezt tenni nem akarjuk, mi csak 
törvényeinkre támaszkodva egyezkedni és várni akarunk. Ha Garibaldik támadnak egyrészről, azt a nagy 
eszmék vissza nem tartható szelleme eszközli, mert a polgárisodás csak alkotmányos életben gyarapszik, 
ezt elérni csak ott kelnek fegyverre már, — a civilisált alkotmányos nemzetek, hol az gátoltatik. A feje
delmek maguk megérettnek tartják a népeket arra, hogy saját armádiákat is teremthessenek, ha ős, alkot
mányos jogaikról leszoríttatnak. Mindott, hol törvényes, alkotmányos jogaikat kivívni akarják, szellemi 
pártolásra találnak a népek, s ha kénytelenek fegyverre kelni, armádiáikat elismerik. Innen van, hogy Ga
ribaldinak megengedtetek fényes nappal ágyukat elvitetni Turinból, Genuából és máshonnan. Innen van 
az, hogy az angol notillája ott áll Szicziliában a kikötő helyen, és midőn Garibaldi kiköt, az angolok azt 
mondják, hogy egy pár tisztjük a parton van, hogy addig jaj annak, a ki lő, míg be nem vehetik őket; 
és az angol hajók árnyékában Garibaldi kiköt szépen s meghódít egy, százhatvan ezernyi fegyveres emberrel 
rendelkező hatalmat. Innen van uraim; hogy ő teremthet armádiákat és minisztereket, és ezt mind elismerik 
az európai civilisált fejedelmek. Innen van, hogy szabadon készülnek külföldön a népeknek armádiái és 
működnek mindannyiszor, valahányszor egy nemzetnek ősi alkotmányát megrendíteni, vagy annál inkább 
eltörölni akarják a kormányok. 

Itt a kérdés már most, törjünk-e vagy sem? 
En azt mondom ne törjünk, lássuk megülhetjük-e az aranylakodalmat! ? Igaz ugyan, hogy 300 

évig nem a legjobb házasságban éltünk, és 12 évig elváltunk egymástól ágytól és asztaltól. (Derültség.) 
Megüljük-e hát az aranylakodalmat ? Üljük meg! s meg is fogjuk ülni, mert egy sincs köztünk, 

ki csak egy szóval is máskép akar egyezkedni, mint az 1848-ki törvények ingathatlansága, megsérthetlen-
sége alapján. De hogy is lehetne az Istenért máskép ?! 0 maga egyik küldőm, ki igen nagy, hatalmas, 
érdemes és méltán szeretve tisztelt ember Magyarországban, a bibornok prímás —• mikép később megirand-
j a a történet — igen sokszor kopogtatott oda fönn csak azért, hogy itt együtt lehessünk, de utoljára győ
zött. (Zajos éljenzés) Mert még arra is kopogtatni kellett, hogy csak össze is jöhessünk. Uraim! ő az, 
Magyarország prímása, ki kimondotta, hogy az 1848-ki törvényeket körömszakadtáig fogja védni. (Zajos 
éljenzés) Es hiszem, ha a válság perczei eljőnek, melyek igen közel vannak, ő a fejedelem és haza híve, 
a kiegyezkedés bajnoka, főbajnoka lesz az 1848-ki törvényeinknek is. (Éljenzés) Mert mit ájtatos ajka mon
dott , annak hitelt adni mindenki köteles. 

Attól tehát nem félek, hogy az 1848-ki törvényektől csak egyikünk is eltántorodnék. Azért a 
mint a magvar mondani szokta csak sikamlós, de nem fontos kérdés az, hogy fölirás-e vagy határozat ? 

Bizony Isten, testvéreim, oly csekély különbség van köztünk, hogy kár a meghasonlásnak egy 
kis barázdácskáját is vonni engedni jó egyetértésünk földére, ily időben, midőn közel van megváltásunk 
nagy napja, hol minden férfinak egymás mellett kell állani. Mert a barázdába konkolyt lehet elhinteni, és 
ezen konkoly sárkányfogakat szokott teremni. Kicsinynek látszott annak idejében Kálvinnak és Luthernek 
formában történt meghasonlásuk, és én Istenem, ha ők akkor megegyeznek, hol van most a világ!? 

Ki tudja a közeljövőt?! De bizonyára, ha ki nem egyezünk, reánk nehezedik az idő keze. Ha 
szétmegyünk, azt mondja majd a nép, azért mentünk szét, mert sem Ausztria uralkodó háza, sem a csá
szár Ő Felsége meg nem érthetett, mert föl nem világosította senki. Ha meggondoljuk továbbá, hogy O Fel
ségének a küldiplomatiában nincs sok barátja, ki fölvilágosítaná; a Reichsrathról nem tudni, lesz-e ezt ten
ni hajlama; miniszterei pedig mindig árnyékban tartják, csak azért — mint százszor tették — hogy magu
kat boldogítsák és hírnévre kapjanak: jó lett volna fölírni és nekünk 0 Felségét fölvilágosítani. Ha meg
gondolja az uralkodó ház, hogy a magyar kész kibékülni és nyíltan megmondani, hogy Európában máskép 
szerepet nem viselhet csak mint magyar király; és csak ugy bírhatja majd az ausztriai birodalom részeit, 
mint Dánia birja Schlesviget és Holsteint, mely kiegészítő része a „Deutscher Bundft-nak, és hogy Ausztriá
nak másképen semmi jövője, s csak mint magyar király léphet föl és vetheti kardját a politika mérlegébe: 
én hiszem, hogy akár fölírunk akár határozunk, átfogja látni saját érdekét, és meg fog őrizni a kétes jö
vőtől magával együtt bennünket, rálép az alkotmány 1848-ki szentesitett paizsára, mert csak azon fölemel
kedve éri el szent István koronáját s fog ismét hatalmas s legyőzhetlen lenni, s így fog mint a világ sorsá
ban döntő, elismertetni. 

Ismerjük jól a népet, mely eddig annyit szenvedett, ha haza megyünk és a zaklatás elkezdődik, 
azt mondják nekünk: Nem volt köztetek egyéb különbség, mint hogy fölirjatok-e, vagy ne Írjatok: külöíi-
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ben mindnyájan egyetértettetek; miért nem irtatok föl ? legalább nem nyomna most ennyire a baj súlya! 
Ha mindezeket meggondolom, hajlandónak érzem magamat fölírni. De ha ellenben eszembe jut a történet 
és látom ott Németalföldet és Margitot, midőn azok jőnek kérni alázatosan, és ez letekintvén ablakaiból, azt 
mondja: Kérnek, koldulnak a Guizek! innen a G-uizek pártja?! És a már engedni hajlandó, egyszerre is
mét megkeményedett, megtagadott mindent s folyt a vérpatak, megkezdődött a harcz és e harez teremtette 
Albát, és a többi hasonló embermészárlókat, kiktől Isten mentse meg az emberiséget. Fáj lelkem s félek, 
hogy a fejedelem továbbá is a teljhatalom álmában ringattatik, a fölirás miniszterei kezébe jutna s lejöné ne
sze semmi, fogd meg jól; azért mig a fejedelmet az Europaszerte hfrszárnyára kelendő határozat szelleme 
föl nem világosítja, s az 1848-kí tért eleve nem biztositja, fölirni nem lehet. 

Elhatározta a magyar sorsát a providentia, meg is védi azt! A nagy gépben mi csak egy kerék 
vagyunk, de mint kerék csak ugy illesztethetünk jól bele, ha annak egyetlen foga sem görbül meg. Meg 
vagyok győződve, hogy meggörbülne ha fölírnánk, tehát jobb lesz határozni. 

Történjék bármi Uraim! Jőjön O Felsége a császár a béke olajágával, én átnyújtom a rozmarin
got, s megkoszorúzom vele homlokát, s megüljük az aranylakodalmat; ha pedig — mit Isten ne adjon — 
karddal jő, rátámaszkodom az 1848-ki botra, kifordítom bundámat, szemembe húzom kalapomat s nyugottan 
—- háborgatva bár — de mégis békével várom a jövendőt! (Zajos éljenzés.) 

Thalabér Lajos: Tisztelt képviselők! Ugy hiszem — s e házban már említetett is , — miszerint a 
szőnyegen lévő javaslat, czimeztessen bár majdan felírás vagy határozatnak, oly okmánynak kell lennie, 
mely a nemzet ügyét — múlt és jelen állását, mint a tényleges hatalom, ugy az egész Európa előtt consta-
tirozza. Ez oknál fogva óhajtottam volna, hogy még három nevezetes tárgy —> mely néhány szónok által 
csak futólagosan érintetett, a ház által kellően, de sőt szigorúan megvitattassék s azon okmányba befoglal-
tattassék, ezen tárgyak: (Halljuk!) 

1-ör azon politika, melyet a boldogtalan ausztriai kormány kelet irányában követett, s mely kö
rüli botlását az 1856-ki párisi congressus megpecsételte; 

2-or a törvény és törvénykezés a közel múltban; 
3-or a népnevelés körüli eljárása, a tanrendszer, s annak következményei. — Ez utóbbit külö

nösen óhajtottam volna tüzetesen tárgyaim, mert kiderült volna, miszerint a hatalom nem csak a könyörte
len sújtott haza ifjabb nemzedékének, de egyszersmind az átalános civilisátionak is gyilkosa volt. — 

Én e tárgyak egyikét óhajtottam taglalni, s bonczkés alá venni; de miután mindegyik fölötte 
hosszú időt igényelne s a tisztelt képviselőknek béketürelihét lankadni látom, azokat mellőzve, időkímélés 
tekintetéből röviden: — a nép felség eszméjét, továbbá, ama tanúságot, mit a tényleges hatalom a közel 
múltból meríthet, ugy azt, mi felett a nemzet meggyőződhetett, fogom érinteni, végre pedig, a javaslat 
fölötti nézeteimet fogom elmondani. 

Midőn a szőnyegen lévő javaslat mellett szót emelünk, ugy hiszem a haza sorsa fölött tanácsko
zunk, hazánk sorsa fölött, melynek oly igen sok a megtagadott, jogos és igazságos igénye s ép azért méltán 
oly sokat vár, s reményi tőlünk. 

Midőn ama közvárakozásnak — ha nem is eredményt szerezhető, de kötelességemet teljesítendő, 
—i felszólalok, kettős érzés fogja el keblemet, fájdalom és örömmel vegyült érzés az, •— fájdalommal mert 
a közel múlt 12 évnek összes kínai s szenvedései keblemben akartalan megújulnak, örömmel mert a 12 évi 
politikai tetszhalál után a jog és igazság teljes érzetében, nyíltan és tartózkodás nélkül, jog és igazságot 
nem kérve, de követve szólalhatok fel. (Helyes !) 

Tudom, hogy országgyűlésnek nehezebb feladata nem volt e honban, jóllehet maholnap ezred
éves ünnepe következik a honalkotásnak; mert igaz, hogy a közel múlt néhány évtizedet megelőzött 140 
év alatt háromszor intézett a bécsi hatalom halálos csapást a nemzet ellen, háromszor igyekezett a nemzet 
alkotmányát eltiporni, s háromszor igyekezett rút hálátlansággal az alkotmány szeretetét s a törvények tisz
teletét a nemzet kebeléből kiirtani, azon nemzet kebeléből, mely őt a végveszélytől annyiszor kimentette. 

De a legnagyobb csapás a nemzet ellen 1848-ban intéztetett, melynek szomorú és kétségbeejtő 
következményeit több előttem szólók eléggé ecsetelvén, azokat nem ismétlem; de nincs is szándokom, a 
múlt keserű emlékeit felidézni, s nem akarom a most is vérző sebeket illetni, mert hisz a nemzet mély fáj
dalmában tűrni és hallgatni rég megtanult. (Igaz!) 

Azonban bár mennyire igyekezzem is a tisztelt ház figyelmét lehetőleg csekélyebb mértékben venni 
igénybe, lehetetlen, hogy azon óriás szellemharczra, mely a nemzeteknek küzdelmet és fájdalmat okoz egy 
futó pillanatot ne vessek, lehetetlen annyival inkább, mert a végzet által oly könyörtelen sújtott nemzetnek 
jelen fájdalmai is, — annak következményei. Visszatekintvén ugyanis a múlt század két utolsó tizedének 
történelméig, látni fogjuk, hogy a nemzetek politikai láthatárán két eszme tűnt fel, e két eszme: a nép-
fölség s az isten kegyelméből! jog: — amannak jelszava igazság, népszabadság, emezé hatalom és szolga
ság; amaz fegyverével a népek és nemzetek szabadságát hja, emez a fennálló hatalmat mint isten kegyel
méből származott jogot bitorolja. 

E két eszme mint egymásnak természetes ellene, felváltva változó szerencsével küzdött egymás 
ellen, mint a nemzetek történetében véres betűkkel van feljegyezve s ha saját történelmünket tekintjük, fo-
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gunk mi is egy gyász keretű lapra találni, mely tanúsítja, hogy míg amannak diadala szabadságot, emezé 
12 évi rabságot hozott. De e két eszmének harcza nem szűnt meg, oh nem! — a fejlődő viszonyok csak 
megakaszták, s a harcz mind addig fog tartani, mig az isten kegyelmének czímzett jog birtokosa be 
nem ismerendi, hogy a nép nem ő érte van, — vagy míg a népfölség az örök igazság, az isten kegyel
mének czímzett jogon, utóvégre is diadalt nyerend. (Ugy van !) 

Ezt uraim szabad reménylenünk, mert a közszellem, mely népeket nagyra emel, — s az uj kor 
viszonyai, melyek a népelemek jogkörét kitágiták, hogy társadalmi átalakulás következzék, — nem engedik, 
hogy népek, melyek életrevalóságukat bebizonviták, végtelen az önkény által üldöztessenek, nem engedik, 
hogy polgár milliók ármány, gonoszság és erőszak által legszentebb emberi jogaiktól megfossztva, politicai 
semmiség iszapjában veszszenek el. — 

Érzem én is a terhet uraim, mely ónsűlylyal vadaimra nehezedett, felfogom azt, s helyzetünk ne
hézségeit teljes valójában, de elviselhetővé teszi azt, s kellő erőt ad ahhoz azon tudat, hogy a kimondhatat
lan fájdalmak — erkölcsi és anyagi erőnk szétforgácsolására, de sőt nemzeti létünk megsemmisítésére, 
ördögi ármánykodással egymást követett súlyos csapások után, „megfogyva bár, de törve nem", a közös czél 
elérése a haza függetlensége, és önállóságának visszaszerzése, az 1848-ik alkotmánynak, mely ezer és ezer 
híí polgárnak kiontott vérében nyerte a szent keresztségét, védelmében oszthatlan egységben, és vállvetve 
állunk. (Ugy van!) Ámde nem fojthatom el a fölötti fájdalmamat is kijelenteni, miszerint oly sok keserű csa
lódás, és csalattatás után is , a czélhoz vezető eszköz és útra nézve e házban véleménykülönbség van , 
kivált akkor, a midőn a siker fölött az ellenvélemény is kétkedik. 

Hogy azonban hosszas ne legyek, miután a multak emléke mindnyájunk keblébe bevésve van, 
egyedül azon tanúságot említem még föl pár szóval, mit a közel múltból a tényleges hatalom, —• és mi von
hatunk. (Halljuk!) Ugyanis: a hatalom*megtanulhatja, hogy mind az mi erőszakolva van, állandó nem le
het, megtanulhatja azt, hogy a bizalom az, mit erőszakolni nem lehet, s hogy könnyebb egy félvilágot rom
jaiból felépíteni, mint a bizalmat ha az keblünkből kiirtatott, - de megtanulhatja végre azt, ha egy ország, 
egy nemzet, erkölcsi és anyagi erővel védi alkotmányos és nemzeti érdekeit, a bérencz zsoldosok százezreivel 
az utolsó emberig kiölheti ugyan, de meghódítani nem lehet. (Helyes!) A nemzet pedig meggyőződhetikarról, 
hogy addig, mig törvényeit tiszteli, keblét hazafiúi tűz és szeretet melegíti, s ön magát el nem hagyja; az 
Isten sem hagyja el s el nem veszhet. (Ugy van!) Ez utóbbi lévén tiszta meggyőződésem, kijelentem, hogy 
igazságos ügyünknek sikert, a törvények tisztelete s a legszigorúbb törvényes eljárás mellett reménylek, 
ennélfogva a váratlan fejlődő s perczenként változásnak alárendelt politika terére lépni, s ily politikai vélemé
nyeket követni nem akarok — nem fogok akkor, a midőn a védő törvényes ösvényt követhetem — törvényt 
és igazságot követhetek; kijelentem ennélfogva, hogy az általam mélyen tisztelt indítványozó úr , a haza 
bölcsének javaslatát Tisza Kálmán képviselő módosításával határozatul kimondani kívánom. Ebből önkényt 
következik, hogy a most előadottak nyomán a felírást nem pártolhatom, nem azért, mivel már küldőim előtt 
bevallottam, de a tisztelt ellenvéleményü szónoklatok még inkább meggyőztek, hogy mást, mint határoza
tot hozni nem lehet s nem szabad. — Okaim ezek. (Halljuk!) 

Mert csonka, ki nem egészített országgyűlés az illetők jogsérelme nélkül feliratot nem in
tézhet , — 

Mert ha mindjárt kiegészítve volnánk is fel nem írhatnánk, azért, mivel felírni csak a törvényes 
örökös s törvényes téren álló fejedelemnek lehet s nem olyannak, ki csak trónkövetelő s a hóditó joga' 
val él. 

Mert abnormis helyzetben vagyunk s hiányoznak azon közegek, melyek által érintkezni lehetne, 
— mert igen tartok, hogy a fölirás akaratlanul is azon ösvényre vezethet, melynek következményeitől talán 
mindannyian tartunk, mig ellenben a határozat legfeljebb negatív állásunkra vezet vissza, honnan a meg
váltás óráját bevárhatjuk: — é s végre főkép azért, mert a fölirás által az uralkodónak trónöröklési jo
gát előre verificálnánk s fölségi jogát, melyre oly annyira szüksége van, elismernénk, -<- mit nekünk mint a 
nemzet képviselőinek e házban s jelen körülmények között tenni nem szabad, s ekkor felettünk a fölségi jo
got gyakorolhatván többé nem mint hóditóval, hanem mint fölséggel állanánk szemben. 

Ezek ellenében a hivatolt Mátyás, Károly, Lipót és Ferencz korszakában követett eljárás irányúi 
azért nem szolgálhat, mivel akkor az igénylő fejedelmek a bűn bevallása mellett nem csak a törvényeket 
állították vissza, de annak magok is hódoltak, mi most csak nem is szándékoltatik. Mig tehát törvényeink 
vissza nem helyeztetnek sem én, sem e baloldal ugy hiszem meghajolni nem fog. 

Mondatott az is, hogy határozni nem lehet, mert azzal kit sem kötelezhetünk; — erre csak azt va
gyok bátor felelni, ha a pragmatiea sanctío áll, annak állani kell nem csak egy, hanem mind két részről, 
— és ha az kétoldalú szerződés, oly szerődés, mely mig egy részben mindenik félnek jogokat ád, más részben 
mindegyikre kötelességet róv — mint azt a tisztelt indítványozó úr megmutatta — az esetben igen is van 
jogunk, mint a nemzet képviselőinek az ellenfél irányában határozni, ugy mint néki az abban foglalt joga 
szerint követelni. Igaz, hogy jelenleg nincs eszköz kezünkben, melylyel végrehajtanánk, de a kötelezés erköl
csiség megmarad, s végrehajtja az uj 5-ik nagyhatalom. 

7 * 
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A felelősség terhét illetőleg pedig azt jegyzem meg, hogy felelősség még az osztrák törvények sze
rint is, melyeknek számtalan §§-ait átlapozni elég alkalmam volt, csak a jogmegtagadóra vagy pedig arra, 
ki kötelességét teljesíteni elmulasztotta, vagy bűnt követett e l — háromolhat, .de soha a jogkövetelőre. 
Már pedig jogot ki tagad meg ? — kötelességet ki nem teljesít ? s a bűnt ki követte el ? Arra Terényi Lajos 
tisztelt barátom engemet előzőleg megfelelt. 

Most még csak egy kérdést bátorkodom tenni, ha vájjon jogos igényeink teljesíttetnek-e, vagy 
hogy a kíbékiiléshez lehet-e remény ? En megvallom nem hiszem, mert kibékülés s kiegyezés csak oly felek 
közt képzelhető, hol kölcsönösen mindegyik a kibékülésre hajlammal és tiszta szándékkal bír. S kérdem 
van e az ellenrészről az ? — ismét nem hiszem, mert a tények az ellenkezőt ország s világ szerte hirdetik. 

De hogy nekünk van hajlamunk úgy hiszem fényesen tanúsítottuk eddigi eljárásunkicai, tanúsítot
tuk azzal, hogy az erkölcsileg és anyagilag tönkre vert kormány által, october 20-án nyújtott alkotmány 
foszlányait felvettük, de főkép, hogy a márczius 4-iki alkotmány után is az 1848. és nem mást, igen uraim! 
1848-at és nem mást, irtunk zászlónkra. 

Volna ugyan észrevételem a javaslat homlokán és végén olvasható szavakra, de azok iránt majdan 
a részletes tanácskozásnál teendem meg észrevételeimet. Áttérek ezek után néhány tisztelt képviselő némely 
állításainak czáfolatára, — nehogy azokat mi, a határozat pártolói, elfogadni vagy helyeselni látszassunk. 

Mit a napokban egy tisztelt képviselő a franczia gyarmat s convent elvesztéséről mondott, kü
lönösen hogy a francziának a szabadsága csak elv és czégér volt, arra Jámbor Pál képviselő barátom e pa
don nagy részben megfelelt, s én majdnem kényszerítve vagyok azokra bővebben nyilatkozni, de a körül
mények és viszonyok e perczben intve korlátolnak, s azért engedje meg hogy egy adósról mondott példájá
ra én is hasonlóan egy példával felelhessek. 

Igaz, ha egy adósát ígérete teljesítésére felhívja, akár írásban, akár szóval, nem következik, hogy 
hozzá folyamodott, de ha nékem egy adósóm, kivel már sokszor jót tettem, ki irántam kötelezettséggel tar
tozik, — igéretét, vagy kötelezettségét nem teljesiti, és én néki nem írok, nem következik az, hogy ő köte
lezettségét teljesíteni nem tartozik, vagy hogy én azt néki elengedtem. — 

Mocsáry Lajos képviselő úr azt monda, hogy az initiativát a kormány megtette az által, hogy ben
nünket összehívott, tehát illő hogy felírjunk; erre megjegyzem, hogy szerintem az initiativát a kormány octo-
ber 20-án tette meg, s mi azután van, következetes eljárással a baráti jobbot elfogadni hajlandók lévén, — a 
másod lépést meg is tettük. — Ha azonban a tisztelt úr initiativául az országgyűlés megnyitását veszi, — 
nagyon sajnálom, de mi azon kedvezményezést nem folytathatjuk, miután azon boldogtalan hatalom 
az adónak katonai erőveli behajtása — s a lázító reactionárius tisztviselők, — financzok — s a bukott rend
szer többi maradványainak katonai hatóság alá vetésével, a második, de sőt a harmadik lépést is maga meg
tette , következve mi a másodikat nem tehetjük. Zichy Antal képviselő úr beszédének egy részét a mint mél-
tánylom, ugy más részét nem helyeselhetem, miután arra csak is 1848 előtti számot kellene írni. 

Benczúr Miklós képviselő úr azon állítására, hogy a nemzetnek csak két teendője van t. i. a ki
békülés , vagy fegyver — bátor vagyok megjegyezni azt, — mikép miután tudjuk uraim, hogy fegyverünk 
nincsen, — állításából az a logicai következtetés, hogy ki kell békülni, vagy egyezni minden áron. Már én 
ezt egyenesen tagadom, mert van még egy, a mit tehetünk s én csak becsülettel a nemzet méltóságához 
illően akarok kibékülni, nem pedig minden áron. 

Ürményi József képviselő u r a z 1848-ik évi december 31-ki küldöttség megemlítésével keblem 
fájó húrjait érinté meg, mert azon küldöttség következményében az aradi és october 6-iki vérnapokra emlé
keztet, s itt uraim hajoljunk meg a haza mártírja gróf Batthyányi Lajos dicsőült szellemének és emlékének. 
— E tények magukban elég indokot szolgáltatnak arra, — ha különben is nem volnának, — hogy a fel
írást ne pártoljam. 

És most viszonzásul! Uraim a nemzet a közel múltban politicai érettségének, s legtisztább haza
fiúi szeretetének dicső példáját adván, miután közös óhaj, közös szeretet, és közös gyűlölet képezi galvámu 
ütegét órzeményeinknek, azért kell hogy tetteink és cselekvényeink is egygyé legyenek, s igy írjuk mind
nyájan már az irat homlokára: szabott ár, vagyis határozat. (Helyeslés; zaj.) 

Fráter Pál: A politikai életben, — megvallom — most jövök legelőször zavarba. (Halljuk l) Nem 
azért, mintha véleményem lelkiismeretes és határozott nem volna, — hanem azért, mert nem tudom, mi
ként szóljak a szőnyegen levő tárgy fölött, midőn a fölírást pártolók, itt hagyva már a mai napon a tért 
teljesen visszavonultak. Ez által ugy én, mint többek erkölcsileg vagyunk szorítva, hogy a terjedelmes 
beszédekkel hagyjunk fel, és tegyük el azokat örök emlékül irományaink közé. 

A tárgyalás mindazáltal mai napon folytattatván, én is, mintt egyike a feljegyzet szónokoknak, — 
lehető röviden, talán kellő összhang nélkül, legalább pontonként, szólok némely tárgyhoz. (Halljuk!) 

A most legközelebb itt hallottak után nemzetem szenvedései fölötti fájdalmamat is szívembe zá
rom; — de ki nem törülöm soha, — s ép azért e komoly pillanatban nem tartom illőnek humorral szólani, 
sértené az értelmem és szívem egyaránt. 

Volt mondva elég a bécsi kormánynak isr hogy okuljon, ha ugyan status férfiai észszel és szívvel, 
— vagy ha csak az elsővel is bírnak, melylyel egyedül kell, szerintük, bírni a status férfinak, — vagy ha 
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másként látják jónak működni ellenünk, mérget és boszut szíva 6 beszédekből, hogy azzal urokra has
sanak. 

Csak néhány szót akarok az october 20-i diploma után kinevezett, — szerintem sem törvényes — 
magyar kormányról is szólani, s ezt is csupán azért, hogy alapul szolgáljanak további következtetéseimnek. 

Ezen uraknak tudni kellett, hogy veszélyes tért foglaltak el, melyet a nemzet öngyilkosság nélkül 
soha sem fogadhat el. Igaz: engedték hogy a megyék és városok az 1848. tért elfoglalják, — hagyták ma
gukat felül és alul gyanusíttatni, míg végre a törvényhatóságok erejével oda segítek a nemzetet, hogy az 
1848-i választási törvények alapján, — bár ők azt nem törvénynek, hanem rendeletnek vették, — a Budára 
meghívott országgyűlésre képviselőit elválassza, és miután az itt nyilvánult e részbeni törvénytelenség ellen 
határozott ellenszegülést tapasztaltak, kieszközlék azt is, hogy — az 1848-i törvények alapján, melyhez 
fűződik az egész nemzet és e ház osztatlan véleménye — az országgyűlés ide Pestre áttétetett. 

S most itt vagyunk, csonkán, kormány nélkül. 
A törvényhatóságok az october 20-i diploma után — mélyen megdöbbentek ugyan, de habozniok 

nem lehetett, — bár véleménykülönbség volt elég. — 
Nemes akarattal, habozás nélkül foglalták el az 1848-iki egyedül törvényes tért, tudván, hogy az 

anyagi erő ellen csak a törvény a védelem, s csak a nemzet egységes erkölcsi ereje az ellensúly. 
Mi most -»- mint mondatik — a formában térünk el egymástól. Szerintem lényeg- is az, — mert 

ki az 1848-i népképviselet alapján álló képviselőház eljárására az 1847. előtti időkből akar példákat keresni, 
az már eltért formában az 1848-i törvényektől; — mert felelős minisztérium nélkül nincs és nem lehet teen
dője— s mert a forma is egyik főkelléke és biztositéka az alkotmányos életnek, mit ha meg nem tart, in
gataggá teszi könnyen magát a törvényt is. (Helyeslés.) 

Es itt fekszik ezen kormánynak — melyhez fölírni akarunk, — legfőbb hibája; mert ha van fe
lelős minisztériumunk, és mi interpellálhatjuk törvényeink visszaállítása végett, — ha csak ugy is, mint ez 
a javallott fólirásban előadva van, — és reá a birodalmi reális unió és birodalmi tanács a válasz, akkor tu
dom Európa előtt közösen kiáltjuk fel: „határozat." 

De felelős minisztérium nem levén ki eszétől, ki szívétől, ki mind a kettőtől kért tanácsot, tör
vényt keresett és gyakorlatot, egyik a régmultakban, másik egyedül csak az 1848-i törvényekben-találá és 
találhatá a kiindulási pontot. En legalább ebben találom, s arról legutolsó lépendek le. (Helyes! Éljen!) 

Ennélfogva nem szavazhatok a föliratra, hanem határozatot kívánok, ugy és akként, mint azt 
Tisza Kálmán képviselő társam előadá. 

Nem akarhatom egyébiránt a fölírást az opportunitás szempontjából sem, mert összevonva nézzük 
mit akar a fölirás ? 

A fölirás összes törvényeinket és jogainkat nem kéri, de követeli, azt mint ultimátumát állítja 
fel, a haza jogaiból sem áldoz semmit, hanem azt tartja, hogy íldomosb ahhoz fölírni, kinek jóvoltából 
itt vagyunk, és ezzel — akaratlanul is — bizalmat tesz kilátásba; nem akar szakítani, és ha a szakadásnak 
még is be kell következnie, akarja , hogy az Bécsben történjék. 

A határozat is eleng-edhetlenül s szintén összes jogainkat védi, megtartja az 1848-i alkotmánynak 
még formáját is, nem mondja, hogy föl nem ír, sőt azt, ha a követelt törvények visszaállíttatnak, — nyíl
tan kilátásba teszi; de óvatos akar lenni és ép azért tényeket keres, — megdöntött hitéhez alapot akar, 
melyben annak utolsó szála megfakadhasson, s ezt eszközölheti törvényeink teljes helyreállításával az, ki 
hitünket keblünkből kitépte, ha ugyan utógondolat nélkül, határozott szándoka azt cultiválni. Óvatos akar 
lenni, s akarja, hogy'a megújítandó törvényes állapot saját jó akaratából s meggyőződéséből származzék, 
mert csak ez lehet biztos kapocs a jövőhöz. 

És igy uraim! a „határozat" sem szakítás, ép ugy nem, mint a „fölirás," mert ez is a törvénye
ket követelvén, szakitni mindig az fog, ki a törvényes térre nem akar lépni; tehát a szakítás ez esetben is, 
mint a fölirásnál mindig csak Bécsben történhetik. (Ugy van!) 

Még egy pár szót a szakításról! 
Nagyhorderejű ennek alkalmazása reánk, kik szintén a törvényt védjük, főkép Ugy, mint né

mely szónok azt alkalmazta, — de erre kiterjeszkedni ez úttal nem akarok; mert a törvényhatóságok által 
oly nemesen elfoglalt tért, az egyetértést, fenntartani szent kötelességemnek tartom, s mert meglehet: a vé
delemre sokáig leend szükségünk. 

Ne hangoztassuk azért az egyetértés hatalmas szavát ezentúl Inába. mert annak értelme a hazán 
kivül és a távoli megyékben érthetlenné kezd lenni. 

Lépjünk le ezen térről uraim és szavazzunk! Róvja le mindenki tartozásait lelkiismeretes meggyőződé
sének szavazatával, azután egyesüljünk ismét hazánk védelmére. (Helyes!) Nem tagadhatják a fölírást védők, 
hogy helyzetünkben van valami nyomasztó, mert azon higgadt, őszinte fölírást ugy motiválják szónoklataik
ban mintha tartanának attól, hogy félreértetnek alólról, — mintha engedni lenne szándokuk, vagy elbíz
nák magukat felfelé, mintha egyezni akarnának, s eltérnek az indítványozó higgadt kiindulási pontjától el 
annyira, hogy beszédeikből — ha legkevesebbet mondok, — határozatot kellene kivonni. Fontoljuk meg, 

Képv. hái napi. II. k. 8 



30 XXXV. ülés 1861. június 3-kán. 

hogy szakadás esetében két vélemény keletkezhetnék a hazában, mely káros lenne mindaddig, mig a haza 
megmentve nincs. 

Ha egyszer ez megmentve van, akkor az alkotmányos élet természeténél fogva osztályozza magát 
a vélemény, s vezesse, ki hűségben és értelemben érdemesebb, a hazát nagyra és dicsőre. — (Helyes f 
Éljen!) 

Ráday Gedeon gróf: A lehetőségig röviden kívánok nyilatkozni, mert indiscretionak tartanám 
részemről, ha a tisztelt ház türelmével, — hosszura haladván a tárgyalás, visszaélnék. Szólok azért, mert 
küldőim óhajtását vélem teljesíteni, s egyszersmind az által a tisztelt háznak s küldőimnek számolok be, hogy 
miért nem szavazok a fölirás mellett. 

Megvagyok győződve, hogy valamint én, ugy mindenki osztozott azon érzésben, mely kevés örömet, 
de annál több keserűséget gerjesztett keblünkben akkor, midőn 12 évi hosszú hallgatás, tűrés és szenvedés után, 
a múlt év vége felé először léptünk illető megyéink termeibe, körülnézve magunkat, híját látva sok barátaink-, 
rokonaink-, társinknak, kik részint a csatamezőn hullottak el, küzdve jog és tőrvényért, részint jog és törvény 
ellenére bakók által gyilkoltattak meg istentelenül, részint a muszka hatalom becsőditése által leigázott s 
feldúlt hazánkból — hazájokból — hogy puszta életökeí menthessék meg, idegen földre voltak kénytelenek 
menekülni, magukkal vive a honvágy sorvasztó fájdalmát; de hiját láttuk többeknek még, kik a honban 
maradtak, kiket az atyáskodó, de a mostohánál mostohábban atyáskodó osztrák kormány 12 év alatt lelki, 
testi s anyagi bajokkal annyira megrontott, hogy ott meg nem jelenhettek, mint megannyi holt és élő tanúi 
annak, mily igazságtalanul, kegyetlenül bántak ez országgal, melynek az osztrák ház minden államai közt 
köszönhet legtöbbet, mert nem egyszer lételét tartá meg, — épen azok, kik azon ürügy alatt, hogy a dyna-
stiának csak ők a hívei, körülhálózták az akkor még kiskorú osztrák császárt, ön piszkos hasznukat keresve 
csak, vagy régi irigységüknek engedve tért, s meg nem gondolva, hogy az igazságtalanság végtére is kell, 
hogy meg bukjék az igazság és törvényesség előtt, gyakran egyesek ügyében is, annyival inkább egy becsü
letes nemzet irányában, mely törvényeihez hiven ragaszkodik, s magát el nem hagyja. Nemzetek életét nem 
évtizedek, nem évszázad után kell számítani. (Tetszés.) 

Keblünkbe fojtottuk égető fájdalmunkat, majdnem némán foglaltuk el á tér t , mit az October 20-ki 
pátens után a szuronyok nem zártak el, elfoglaltuk, nehogy a reactio anarchiát idézhessen elő; elfoglaltuk 
azért, hogv a kétlábú pióczáktól, sáskáktól kitisztítsuk megyénket. Csupán törvényeinkhez ragaszkodtunk; 
nem kívántunk mást, nem követeltünk egyebet, mint elrablott törvényeink visszaadását! kerültük a forrada
lom árnyékát is épen ugy; mint 1848-ban. 1849-ki martius 4-én nem mi szaggattuk s téptük széjjel a kö
tést. Az áldozatokért, a patakokban kiomlott vérért, a milliók nyomoraiért, Isten és ember előtt nem mi va
gyunk a felelősek. (Helyes!) 

Tizenkét évi folytonos zsarnokság, 14 , — az osztrák házból származott király eskü szentségével 
megerősített, de maguk épségében soha meg nem tartott törvényeinknek az utolsó 12 év alatt minden tekin
tet és tartózkodás nélküli lábbal tiprása, ha lehetett volna is még a nemzetben legkisebb bizalom a tettleges 
kormány iránt, azt meg-semmisitette. Nem maradt egyebünk, mint szent hitünk igazságos ügyünkben, s azon 
lelket emelő tapasztalás, hogy ha voltak is pártok azelőtt az országban, megszűntek azok, s az akkor úgy
nevezett conservativ párt férfiai épen ugy, mint a liberálisnak hívottak, egyformán szeretik, imádják az ár
va hazát. (Ugy van!) 

Az 1848-ki törvények, mik még most is élő s megkoronázott királyunk, V. Ferdinánd által szen
tesittettek, az érdekegységet legnagyobb részben biztosították. Lehullottak a sorompók, a nép milliói az 
alkotmány sánczaiba bevétetve, velünk egy szív egy lélek lett, s ki kételkedhetik azon uraim, hogy ha 12 
évig nem a nyerserő működik, nem a bési civilisatorok és doctorok ármánykodnak az országban, eddig ú 
jogegyenlőség minden határainkon belül lakókat faj és hitkülönbség nélkül egyformán boldogít? 

És ezt uraim törvény által is kimondani, mihelyt lehet, legelső kötelességünk. Erezni kell ezt 
Magyarország minden lakójának, s így ha anyagilag gyöngébbek vagyunk is, mint valánk évtized előtt, er
kölcsileg erősebbek vagyunk. Anyagi erőnktől meglehet, de csak meglehet, megfoszthat egy időre a szu
rony: erkölcsi erőnket földi hatalom nem veheti el. 

Kiadatott végre az october 20-ki pátens; miért adatott ki, mint fogadta azt a nemzet?mások által 
jobban, mint én azt tehetném elmondatott. Kevés; nagyon kevés az annyi szenvedés után, de talán még 
is egy reménysugár, hogy osztrák császár 0 Felsége vagy kiismerte lelkiismeretlen tanácsadóit, vagy ta
nácsadói általlátták, hogy egy nemzet ellen, mely törvényeihez hű , és magát el nem hagyja, híjába min
den ármány, minden küzdelem. 

Ki merné tagadni uraim, hogy az osztrák állani 12 év óta, évről évre óriásilag sülyedt tekintélyé
ben a külföldön, sülyedt erkölcsileg és anyagilag határain belül is : erkölcsileg, mert szánandó a fejedelem 
veszedelem közepette, és gyönge ha százezrek szuronyainál erősebb paizsa nincs, a milliók szeretete, ( Igaz!) 
de anyagilag is , mert még egy évtized sem kellett, hogy adóssága háromezer milliónál többre szaporodott, 
mint azt képviselőtársunk Lónyay Menyhért remek előadásában számokkal bebizonyította. Valóban ez volt 
a világon legdrágább restaurationális kísérlet, mi valaha történt, s a roppant vesztegetés daczára a kor
mányon ülő doctorok, ezen országok eivilisatorai, boldogítói, megbuktak minden korteseikkel egyetemben. 
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Az oetober 20-ki pátens után tehát remélhették némelyek, föltéve, hogy a pátens bona fide 
adatott k i , hogy az ország szomorú állapota enyhülni fog, s számbavéve a körülményeket, még a békés 
utoni kiegyezkedésre is lehetett némi kilálás. A békességet fegyverszünet szokta megelőzni. Az országgyű
lés april 2-kára tüzetett k i , azt kellett tehát hinni, hogy ha volódi szándéka van a tettleges hatalomnak el
hagyni a 12 év alatt követett, de magára is veszedelmesnek bebizonyult törvény és igazság elleni eljárást, 
óvakodni fog minden erőszakoskodástól, a fegyverszünet lovagias fogalma szerint, — de fájdalom, itt is 
bebizonyult, mi egykor egy más országban történtekről oly jellemzően mondatott, mert Bécsben is 12 év 
alatt nem feledtek semmit, s nem tanultak semmit. Még azt sem tanulták meg azok a Bécsben kormányzó 
pulya kis Talleyrandocskák, mit nagymesterök, kinek ők kontár tanítványai, mondott, hogy a szurony okra tá
maszkodni lehet, de ülni nem. (Helyes!) 

Annak megmutatására, hogy oetober 20-ka óta a törvénytelenségek egymásra halmoztattak, csak 
néhány eljárást említek. Nem sokára az octoberi pátens kiadása után, leérkezett a főispáni utasítás, mely sok
kal alkotmánytalanabb volt, mint az elhírhedt administrátori rendszabály, mi azonban — tisztelettel legyen 
megemlítve — a mostani főispánok által tekintetbe nem vétetett. 

Ezt követte a januárjlö-ki diploma, mely az oetober 20-ki pátens, talán jóra magyráázható részét 
alkotmány ellenességében megsemmisítette. A február 26-ki diploma, országunkat ezredéves alkotmányunk 
daczára Ausztriába törekedett beolvasztani. 

Továbbá Fiúménak, — mert Magyarországhoz törvényeink, de rokonszenvénél fogva is ragaszko
dik, — egy kis utczai zavargást használván föl ürügyül, ostromállapotba! h elyeztetése, Asbóthnak, törvény
hatóság mellőzésével történt elfogatása s külföldre való hurczoltatása, — a Pesten történt többszöri pro-
vocatiók, — mik csak derék ifjainknak, a haza reményeinek józan, de szilárd magatartása által hiusittattak 
meg. Egerben a nőkön elkövetett szemtelen, gyáva és nyomorult eljárás — a Bánságban történt lettres de 
cachet-val vetekedő elfogatások s cseh várakba való internálások, — s hogy még mind ez elég ne legyen, 
s csordultig teljék meg a pohár, május 1-én Bécsben mondott trónbeszéd, — melyet minden magyar megüt
közéssel és méltó indignatioval fogadott f — s mindezeknek koronájául, — mintha gúnyt akarnának velünk 
űzni, — az Országgyűlés alatt a törvénytelen adónak szuronyok által, a legbarbárabb eljárást is fölülmúló 
erőszakos behajtása, — mind megannyi tanúbizonyság arra, hogy kibékülési jóakarat nem létezett és nem 
létezik, (Ugy van!) és az octoberi kísérlet egy gyönge horog volt csak, mely prédát a zavarosban nem 
foghatván, most már mint haszontalan elvettetik. 

A multakat, mik személyünket illették, csak elfelejthetjük; de 340 évi tapasztalást, tetézve a 12 
évi zsarnokság által, megtagadni, ignorálni nem lehet. 

Pest belvárosi képviselő, az általam mindig tisztelt nagy hazafi Deák Ferencz remek előadásának 
első részét, hogy mi legyen első felszólalásunk tartalma pártolom, Tisza Kálmán hozzáadásaival; de a má
sodik és harmadik kérdést, hogy kihez és mi formában szóljunk, ugy mint azt a tisztelt indítványozó kíván
ja , nem pártolhatom. 

Maga a tisztelt indítványozó, de ezen kívül minden előttem szóló, nem vonták kétségbe, hogy 
oly állapotban, mint jelenleg, hazánk soha sem volt. A remek beszéd elején az mondatik. „Voltak alkot
mányos életünkben esetek, melyben fontos közjogi kérdésekre nézve fejedelem és nemzet egyet nem értettek, 
de akkor fejedelem és nemzet ugyanegy alapon állottak, — most alkotmányunk lényege, alaptörvényeink 
érvénye vonatik kétségbe," ez megczáfolhatlanul mutatja a nagy különbséget a múlt idő és jelen közt, s 
meggyőződésem szerint azon példák, mik több fölirást pártolóktól előhozattak, II. Mátyás, III. Károly, II. 
Leopold és I. Ferencz korából, jelen állapotunkkal épen nem analógok. — Nem voltunk mi akkor alkotmá
nyunktól megfosztva, az ország integritása kétségbe nem vonatott, s így az említett levelek és fölirások tör
vényes trónörökösökhöz intéztettek, oly trónörökösökhöz, kik soha törvényeinket, mint trónörökösök meg 
nem szegték, de meg sem is szeghették, ha azt bár későbben, mint megkoronázott királyok, teljes épség
ben nem tartották is meg. — Mint trónörökösök, hogy mutassák meg, miszerint törvényeinket tisztelik, a 
törvény engedte hat hónapi időt sem várva be, a nemzettel kiegyezve koronáztaták meg magukat. Nem el
lenkezőt tapasztaltunk-e 12 év alatt majdnem mindennap ? 

Egy tisztelt szónoktól sem hallottam, hogy a fölirás jó eredményéhez még csak reményük is vol
na ; midőn én mindamellett tisztelem azon meggyőződésüket, hogy ők a fölirással törvényeinkből semmit 
sem engednek, kérem és követelem, hogy ők is vegyék illő tekintetbe a mi meggyőződésünket, kik ered
ményt a tapasztalások után épen nem várunk, s féltékenyen ragaszkodunk törvényeinkhez, de ragaszko
dunk kegyelettel alkotmányunk és törvényeink szelleméhez is, 

A legnyomósabb érvül a fölirás mellett az hozatott föl, hogy ha törésre kerül, lássa a külföld, hogy 
azt nem mi idéztük elő. — 

Uraim! épen a fölirást pártoló érdemes szónokok megdönthetlenül mutatták meg tartalomdús elő
adásaikban a 12 évi zsarnokságot, a folytonos törvénytelenségeket, s azt, hogy Ausztria többi államainak 
valódi érdeke is azt hozza magával, hogy Magyarország alkotmánya tökéletes épségben visszaállíttassék. 
Beszédeiket a külföld olvasva, — mert már azt senki sem fogja tagadni, hogy a magyar ügyek Európát ne 
érdekelnék, — tudni fogja, kire vesse a követ. 

Mi pedig Uraim! ugy mint a sanyarú 12 év alatt higyjünk és bízzunk szent ügyünk igazságában, 
8* 
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Nemzetet, melynek tagjai közt különbség lehet véleményben, de mint itt e teremben is bebizonyult, a haza 
imádásában nem; (Ugy van! Helyes!) egy nemzetet, mely magát nem hagyja el, nem hagyhatja el Istene. 
Szenvedjünk egy évtizedig ha kell, s vigasztaljuk magunkat nagy költőnk szavaival és ne csüggedjünk mert: 

„Az nem lehet, hogy annyi szív 
Hiában onta vért, 

S keservben annyi hű kebel 
Szakadt meg a honért." 

Pártolom a határozatot. (Éljen!) 
Keglevich Béla jegyző felszólítja a következő szólókat: 
Szabó Ignácz: (Felkiáltások: nincs jelen!) 
Budai Lőrincz: (Budai Lőrincz szólni akar, minden oldalról hangzik: Álljon el! — Szavazzunk!) 
Elnök: Tiszt: képviselőház! két dolog közöl egynek kell történni. Eddig szólottak hatan, s van

nak még 40 nél is többen felírva. Szükséges tehát, hogy vagy ezen urak legyenek oly önmegtagadással, 
hogy röviden, vagy épen ne nyilatkozzanak: vagy a t. háznak kell kötelességét teljesítni, s a szokott óránál 
is tovább jelen lévén, a nyilatkozatokat türelemmel meghallgatni. Tisztelettel felszólítom tehát a képviselő 
urakat, méltóztassanak még jelen maradni, s a nyilatkozatokat meghallgatni; a szólók pedig ne vegyék rósz 
néven azon hazafiúi kérésemet, hogy minél rövidebben szóljanak. (Helyeslés.) 

Buday Lőrincz: Tisztelt képviselő gyűlés! Alig szükséges mondanom, hogy a tisztelt ház asztalá
ra letett indítvány lényegét, illetőleg azt, mit az ez ideig nyilatkozók nagy részben pártoltak — én is —• 
egész lelkemből pártolom, s miután az minden tekintetben illustrálva van, fölöslegesnek tartanám a fölött 
továbbra szót váltani; mennyiben azonban annak alakját illetőleg eltérő nézetben vagyok, indokolásommal 
csakis a kérdés alaki oldalára fogok szorítkozni. (Halljuk! Zaj.) Megjegyzem azonban, hogy a Tisza Kál
mán képviselő társam által előterjesztett amandemen-t már csak azért is hozzá adandónak vélem az indít
ványhoz , mert előttünk áll az eshetőség, hogy e háznak több alkalma nyilatkozatra nem leend; nekünk 
pedig azon kötelességek mellett, melyeket a közhaza érdekei vállainkra rónak, vannak speciális kötelezett
ségeink , mikkel választóink irányában tartozunk ; — az abban kiemelt jog- és vallásegyenlőség s a nemzeti
ségek jogos igényeinek kielégítése nekem biztosítékot nyújt, miszerint ruthen ajkú választóim érdeke respe-
ctálva van, — lelkem igen forró óhaja, hogy ezen igen becsületes nép , mely a magyar nép iránti testvéries 
érzelmeinek a történet tanúsága szerint — annyi magasztos példáit adta, kellőleg méltányoltassék: kívánom, 
hogy a jog és vallás-egyenlőség teljességében kimondva, s mintegy a nemzeti közbecsület védpaizsa alá he
lyezve legyen. (Közhelyeslés.) 

Hogy kifejthessem az indokokat, mik engemet daczára annak, hogy a felírási alak e háznak any-
nyi kitűnő tagja által ajánltatik, még is a határozati alak támogatására bírnak, szükségesnek tartom meg
vizsgálni a tényleges hatalom álláspontját, megvizsgálni ezzel szemben a nemzet álláspontját, ezekből kifej-
lőleg felismerni a helyes politikai irányt, a melyet egyéni nézetem szerint a tisztelt háznak legelső nyilatko
zatának alakisága tekintetében követni kell. 

Nem szeretem a múltnak sötét kárpitját szellőztetni, mi a nemzet aggodalmait s fájdalmait a múlt
ban leplezi; de lehetetlen constatiroznom a hatalom álláspontját s a nemzetét a nélkül, hogy egy igen igen 
futólagos pillantást ne vessek a múltba, mert hiszen a nemzet jelen ferde állása gyökereit azon sötét múltban 
találja, (Ugy van!) 

Az 1848-ki, nem tisztán localis természetű, hanem európai szabadsági mozgalom, tudjuk azt, 
hogy sok vajúdások után az ausztriai birodalomban egy idétlent szült, — halva született idétlent, melynek az 
államférfiak 11 évi galvanicus életet adtak: értem az egységes ausztriai monarchiát. De mert ez egységes mo
narchiát normális eszközökkel létesíteni nem lehetett, tehát forradalmi eszközökhöz kellett nyúlni, de nem 
népforradalmat értek — hanem forradalmat, mely a monarchia legfőbb kormányzati régióiban székelt. 
(Helyes!) Láttuk ekkor a monarchiát felül emelkedve a törvényeken a legitimitás kényelmetlenné vált teré
ről lelépni, sőt többet láttunk, láttuk a legitimitás legszentebb kötelmeit profán kezekkel széttépetni, s ez 
által a monarchiát legtermészetesebb támaszaitól megfosztatni. 

A birodalom nagy felolvasztási processuson vitetett keresztül, melynek visszahatása hazánkban leg
inkább érezhető volt; annak folytán polgári alkotmányunk felfüggesztetett, törvénykönyvünk tabula-rásává 
tétetett, megtámadtatott vallásunk, nemzetiségünk, s minden, mi előttünk szent és kegyeletes volt. 

Annyi méltatlanság megzsibbasztá a nemzeti közszellemet; de szenvedések iskolájában edzett lelke 
a nemzetnek tűrt mindent, mi egy nemzetre lealázó lehet; — annyi méltatlanság ellenében egyetlen fegy
vere volt, egyetlen morális fegyver — az elnyomott népek fegyvere: a nemzet egyetemes negatiója. (Igaz!) 

Nem szükség elmondanom mik voltak az öszpontositási erőködések végeredményei, hiszen az bő
ven elmondva volt; — én csak egyet adok még hozzá, azt t. i. miszerint nem tudom a nemesis akaratából-e? 
hanem az európai viszonyok lidércznyomása Ausztriára az utóbbi időkben egész ólom súlyával nehezedett; 
a hatalom, mely sok éven át, csak önkényétől kérve tanácsot, a nép nyomorával mitsem gondolva orszá
golt, az állványon, melyre föllépett, ingadozni kezdett, mig nem a roskadozó állványról lelépni kény-
telenittetett. 
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De kérdem a tisztelt képviselő házat vájjon az autocrat álláspontnak e kényszerű feladása elegen
dő biztositék-e a nemzetnek arra , hogy a tényleges hatalom nemcsak az absolutismussal végkép számolt, 
hanem egyszersmind hazánkban az elhagyott legitimitás terét is visszafoglalta légyen? pedig — hitem sze
rint — ez a kiengesztelődésnek a eonditio sine qua non-ja, s a hatalom, mely 11 év alatt annyi sebeket ej
tett, kell, hogy őszinte jó akaratának, loyalitásának tettekben nyilvánult bizonyítványait adja. (IJgy van!) 

Hol vannak ezen bizonyítványok. Az october 20-ki diplomában kétségtelenül nincsenek. Kétlem, 
hogy az absolut uralom refrain-jének eme legelső lazítását valaki legitim állapotunk restitutiojával azonosnak 
tartsa, s ha abban valaki valami concessiót látna, az a február 26-ki pátens által teljesen paralysálva van. 
Avagy talán felhagytak az amalgamisáló s mindent összpontosító politikával, melyet 11 évi absolut uralom 
minden kigondolható eszközeivel sikeresíteni nem birtak ? Május 1-sóje után azt tartom senki magát illu-
siókban nem ringathatja; mindenki tudhatja, hogy a beolvasztási politika ép oly eonsequentiával folytatta-
tik, mint az előtt, s ha a nagy tragoediában a szereplők s díszítmény változott is , a szerep csak a régi: az 
erőszak és terrorismus. Erős hit kellene hozzá, a hatalom eljárásából azon következtetést vonni ki , hogy 
az a kiengesztelődés felé vezet, hogy az független autonómiánk elismerését, s a felbomlott államhatalmak 
egyensúlyának helyreállítását czélozza; mi történelmi jogainkra, szentesített törvényeinkre, pactum con-
ventumainkra hivatkozunk: ők merev negatioi a mi történelmi jogainknak; szentesített törvényeinket ela
vultaknak , pactum conventumainkat széttépett rongyoknak tartják, hivatkoznak egyedül fegyverük élére, 
pedig nem hiszem, hogy jogbitorlás, s az emberi s positiv jogoknak 11 évi profanatioja elegendő jogczím 
lehetne ősi jogaink csak momentán elidősitósére is. Nyilvánvaló, hogy ők e pillanatban is Brennus mérőjét 
tartják kezeikben, s jogainkat kardjuk rideg vasával ellensúlyozzák s azt dörgik füleinkbe: jaj a legyő
zötteknek ! 

Nem tehetek róla, — talán igen nagy pessimismus — de én october 20-át nem nézhetem azon 
caleidoscopon át, melyen keresztül tekintve Zichy képviselő ur oly loyalis nyilatkozatra ragadtatott. En a 
hatalmat e perczben is a legotrombább despotismus terén látom, mely nyomasztóbb mint 11 év alatt volt, 
mert a szolgaság siri csendje helyett a katonai despotismust s a nyílt erőszakot juttatta érvényre, (Ugy 
van!) s én részemről szívesebben tűrtem volna a sötét börtönt kora szabadulás reményével, mintsem a 
leélt decennium után a hazát ily kétségbeejtő állapotba taszíttatva láttam, s ha a hatalom tul a Lajthán 
némi szabadsági álarczot öltött i s , az a mi helyzetünkön mit sem változtat; a történet és saját élettapaszta
latunk eléggé meggyőzött minket arról, hogy nincs nyomasztóbb despotismus , mint az, mely a szabadság 
álarcza alatt gyakoroltatik. (Zaj.) 

Ez szerintem a hatalom álláspontja. Lássuk ezzel szemben a nemzet álláspontját. (Zaj.) 
Mi éreztük — tisztelt képviselők! hogy a türhetlen szolgaság megmérgezi az emberi léteit; annak 

légkörében a fényes nappal is sötét éjjé változik, s ki egyszer élvezé a szabad polgári élet magasztos örö
mét: abban ellenállhatlan az ösztön, széttépni a szolgaság kötelmeit. Nyomott polgári viszonyai között mint 
bolygó fény merült fel a nemzet előtt az october 20-ki kézirat, a nemzet előtt egy ismeretlen terrain nyílt 
meg, s kétkedés szállta meg, vájjon megkisértse-e kibontakozni nyomasztott állapotából. Mindenki érezte, 
hogy october 20-ka hazánkban nem a legitim állapot restitutioja, de mindenki érzette egyszersmind azt is, 
hogy az az absolut uralom inertiájának nyilt bevallása, s hogy annálfogva hazánkban a törvényes állapot 
visszaállítása tekintetében egy lépést merni lehet. Kilépett szenvedőleges állásából a nemzet, s egy lépést 
tett alkotmányossága felé; de nem azon irányban, melyet számára a hatalom kijelölt, nem az october 20-ki 
alapon, hanem az 1848-ki törvények védpaizsa alatt visszaállítá megyerendszerét. A hatalom, melynek 
szinte saját czéljai voltak, egybehívá a magyar országgyűlést, ugyancsak az october 20-ki alapon, nem 
azért, hogy elősegítse alkotmányos törekvéseinket, hanem mert abban alkalmas eszközt vélt, bennünket 
verembejuttatni. A nemzet ügyes tapintata ismét kikerülé az octroy-k veszélyes zátonyát; tisztán az 1848-ki 
alapon alapítá meg a magyar országgyűlést. 

Az october 20-ki nagy aenigmát csakhamar megoldá a február 26-ki Sphynx; szemeink előtt 
szétfoszlott a sürü ködfátyol, s az osztrák politica demasquirozva egész naivságában állott előttünk; alkal
munk nvilt felismerni a politicai situatiót, felismerni azt, miszerint october 20-ka nem bűnbánó politikának 
engesztelő kifolyása, hanem uj ármány hálója, melylyel bennünket a birodalmi egységbe kivannak csempészni. 

Eddig haladtunk tisztelt képviselők, de nem az osztrák homok sivatagján, hanem 1848-ki töivé-
nyeink alapján s ösvényén; szembekötősdit többé a hatalommal nem játszhatunk: ők is felismerték a hely
zetet s tudják, hogy e testületben az óhajtott birodalmi egységhez kivántató birodalmi tanácselemeket felta
lálni nem fogják, tehát további alkotmányos s cselekvőleges lépéseink útjába akadályokat gördítenek. A kér
dés tehát az : vájjon hatalmunkban áll-e további cselekvőleges fellépés által elhárítani az akadályokat, avagy, 
ez lehető nem lévén, nem helyesebb-e visszavonulni ama védelmi positióba. a melyet 11 év alatt át a nem
zet elfoglalva tartott. (Zaj.) 

Azon nemét az activ fellépésnek, mely az akadályokat anyagi erő alkalmazásával hárítaná el, e 
pillanatban ajánlani valamint senki, ugy én sem merném; nem azért, mintha egyetértenék azokkal, kik 
folyvást physikai s materialis gyöngesógeinket tüntetik elő, s az óvatosság ürügye alatt elölni akarják a 
nemzetnek önerejébeni minden hitét s bizalmát, s leginkább előkészítik a szolgaságra; nem azért, mintha, 
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hinném, hogy Arad sírhantjai alatt el van temetve minden vezéri képesség, vagy hinném, hogy a nemzet
ben megernyedt az őseitől öröklött vitézség, hanem mert ily végletekben járó rendszabályt csak akkor vél
hetnék igazolhatónak, ha azt a kényszerűség elengedhetlen szüksége parancsolná. 

Van nekünk Ausztria ellenében egy, bár lassan munkáló, de biztos hatású fegyverünk; nem 
ujat mondok, mert sokszor mondva volt: a passiv ellentállás. Visszatérünk mi ha kell, nem csöndes hajlé
kainkba , melyet e pillanatban is dúlnak az executorok, hanem visszatérünk a vulkán gyomrába, hogy as-
socialjuk magunkat ama destructiv elemekhez, melyek visszatarthatlanul működnek a tarthatlannak bizo
nyult kormányrendszer szétrobbantásán. (Zaj.) 

E passiv ellentállási védmtívek közé való visszavonulás tehát szerintem a situationak megfelelő he
lyes politika: e politikának kifolyása a határozati fogalmazvány. Határozata által, a nemzet alkotmányos, de 
szigorú törvényes terén előhaladva, egy bizonyos barriérenél megállapodik, melyen tul haladni, alatta süp
pedvén a törvényes terrain, a nemzet méltóságával s törvényeivel összeférhetlennek tartja, megállapodik, 
beváró helyzetbe teszi magát, időt enged a hatalomnak elfoglalni a tért, melyet számára törvényeink 
kijelölnek. 

De tisztelt képviselők; ajánltatik nekünk az activ fellépésnek egy neme: Folirás által járulni a tényleges 
hatalomhoz; ezt ezélszerünek nem tartom, mert hiányzik a törvényes alap; további activ föllépésért felelősséget 
csak akkor vállalnék, ha arra a törvényben támpontot találnék: ez nézetem szerint hiányzik. Válaszfelirat parla
mentaris fogalmak szerint, méltóságteljes viszonzása a fejedelmi szónak, mely a törvényhozó testülettel egyenlő 
színvonalon, a törvényesség színvonalán áll; egyúttal hódolat kifejezése a nemzetnek a legfőbb hatalom kép
viselője iránt; a nemzet a souverain főben tiszteli saját souverain akaratát, melynek az kinyomata, tiszteli 
saját törvényeit, a summum jus és summa justitiát. De mit mondjunk uraim akkor, ha a souverain fő a 
törvény színvonalán felül emelkedik, ha hatalmának forrását többé nem a törvényekből, nem is a nemzet 
akaratából, hanem saját egyéni önkényes akaratából és Isten kegyelméből származtatja? Folirás által já
rulni a tényleges hatalomhoz, mely tagadja a mi közjogi existeutiánkat, annyi, mint tényleg sanctionálni 
az álláspontot, melyen a hatalom áll; s szóljunk mi azon föliratban, bármi erélyes s méltóságteljes hangon, 
felírási tényünk annak szavaival nyílt ellentétben fog állani; pedig tudjuk azt; hogy a tények hatalma min
dig erősebb a szavak horderejénél; nekünk kifogásunk nem is annak tartalma, hanem maga a tény ellen 
van. Fölírat által mi elismerjük , hogy Magyarországon a főhatalmat usurpáló hatalom az alkotmányos tör
vényhozó testtel egy niveau-n áll, oly homogén elemek, melyek együtt kényelmesen érintkezhetnek, a 
nélkül, hogy észrevennők, vagy akarnók, már petitionarius téren vagyunk, mert a főhatalom, lételének 
alapelvénél, princípiumánál fogva, alkotmányos nyilatkozatot nem tűrhet, s bárminek kereszteljük mi: ő 
abban csak merész petitiót fog találni; — uagy hibát követünk el, ha felteszszük róla, hogy álláspontjáról 
visszaadhatja nekünk azt, mit elvenni jogában nem állott, s ha feltéve mégis concessiót tenne, azt nem a 
jognál fogva tenné, melyet el nem ismert, hanem hatalmánál fogva. És — tovább menve — mik lennének 
ezen feliratban fogiaíandók ? talán közjogunknak annyi államférfiúi bölcseséggel, oly dönthetlen logicával 
összeállított ama védelme, mely a ház asztalára letéve van? Nagy kincs rejlik abban — elismerem, — de 
nem azért, mert meggyőzi a hatalmat álláspontjának jogtalanságáról, hisz az meggyözhetlen; hanem azért, 
mert szétoszlatja a baíitéletek ama sűrű ködét, mely közjogi állásunkat illetőleg europaszerte elhintve volt. 
Azt kérdik tőlünk: hol van a törvény, mely a tényleges hatalommali érintkezést tiltja ? nem azt mondjuk 
mi , hogy felirás által egy prohibitiv törvény sértetik meg, hanem azt: hogy megsértetik azon törvények 
lelke, melyen az alkotmányosság nyugszik; szerintünk absolut uralom és alkotmányos parliament oly hete
rogén elemek, melyek — miként tüz és víz — az érintkezésben egymást mulhatlanul felemésztik. Azt 
mondják, hogy fölirásra a hatalom válaszolni kénytelen: mi nem akarunk oly választ, melynek sophismái 
jól tudjuk, a Schmerlinggyár depőtjában már összehalmozva vannak. (Helyes!) 

Azt itt sokszor hallottam szemünkre lobbantatni, hogy mi az érintkezést a tényleges hatalommal 
kerülvén s azt ignorálván, a kiengesztelődést lehetlenné tesszük. (Zaj! Halljuk!) Mi vagyunk-e tisztelt kép
viselők , okai, hogy a tényleges hatalom még mindig a kormányzati utópiák világában barangol, s oly fan
tom után kapkod , mely azon pillanatban, midőn megragadja, kezeiben atommá válik; mi vagyunk-e okai, 
hogy a tényleges hatalom magát oly álláspontra helyezte, mely álláspontot a mi jogérzetünk a magyar prae-
sumptiv trónörökös álláspontjával összeférhetlennek tart? O emelkedett felül a legitim határokon; nekünk 
kell-e kiemelkednünk a törvény vágásaiból, hogy őt utóiérjük a törvénytelenségben, avagy nem méltányo-
sabb-e, hogy ő lépjen vissza a törvény határai közé ? . . . tagadom, hogy ne lenne a hatalomnak más expe-
diense, mint eloszlatni az országgyűlést; van egy másik: az 1723, 1790 és 1848-iki törvények álláspontjára 
visszatérni, elismerni s tényleg életbe léptetni, — desavoualva a multat, a personális uniót. De épen ez az, 
a mit tenni távolról sem akar, s épen ez az, a miért hiszem, hogy a felelősség nem sújthat mást, mint azt, 
ki 11 év abnormalitásait felfogni nem bírta, ki e pillanatban is erőszakol egy monstre monarchiát, melynek 
tarthatatlanságát már ön maga beismerte. 

Még egy választ engedjen nekem a t. ház. (Zaj! Halljuk!) 
Felhivattunk mi több kitűnő tagjai által az ellenvéleményüeknek, miszerint ha a szőnyegen lévő 

indítvány érdemét illetőleg közöttünk egyetértés uralkodik, olvadnánk egygyé a formakérdés tekintetében 
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is, miután a haza válságos perezeiben oly óhajtandó az egyetértés — 8 valóban lelkes szavaik szívünk leg-
titkosb redőjeig hatottak, mert ki hazáját őszintén szereti, valóban mindenre képes, hogy azt megmenthesse. 
Sokszor oly bizarr nemeit láttuk a hazafiságnak, sőt láttuk olykor, hogy a hazaszeretet erösebb volt magá
nál a természet törvényeinél. Június Bratus és Manlius Torquatus saját fiaikat halálra ítélték, mert általa a 
hazát megmenteni hitték. Mily örömest némultunk volna tehát e l , ha legalább némi valószínűséggel állan-
dott volna előttünk az, hogy a fölirás által a haza megmentve lesz ? De midőn a hatalom polczán halálos el
leneinket látjuk, kik zsoldosokkal árasztják el a hont s a nép nyomora közben saturnaliákat ülnek, lelkünk 
annyi keresztényi türelemre nem képes, hogy ennyi jogbitorlás ellenében a loyalis érzetnek csak egy le
helletét is megóvja. Mi, midőn e parlamentaris tusában egy nézet körül öszpontosulánk, habár egy nagy 
hazafi szellem zászlói alatt, nem valánk akarat nélküli automaták; minket azon nagy szellemhez az elvro
konság , tisztelet és régi reminiscentiákon kivül egy magasb politikai irány is kötött. Vannak momentumok 
a nemzet életében a midőn Cicerók és Demosthenesek is megmenthetik a hazát; de vannak körülmények, 
a midőn a tribune-ok varásza szétfoszlik az események hatalma előtt; mi ez eshetőségre is gondoltunk. Ám 
ha a fátum karja kiszabaditá is körünkből őt, a bennünket elvben egybekötő kapcsot, azért jogérzetünk 
legkevésbé sem rendült meg, s elősejtelmünket, fájdalom, az események igazolni látszanak. — Mi nyuga
lommal látandjuk azon nézet diadalát, melyet talán tulvitt alkotmányos puritanismusunk támogatni nem en
gedett ; (Zaj !) nyugalommal látandjuk annyi tisztakeblü hazafi kezében az események fonalát, s csak azon 
egyetlen reményünket nem engedjük elhamvadni, hogy ha azt egykor elejteni kényszerülendnek a „to be or, 
not to be" nagy tusájában: mindnyájan egy zászló alatt fogunk összpontosulni, (Helyes!) mert miudnyá-
junk keblében egyetlen hit él, az t. i. hogy a magyar alkotmányt csak egyetlen bevégzett tény által lehet 
megsemmisiteni: ha a magyar nemzet kitöriiltetik a nemzetek sorából. Ámha a Habsburgok azon hivatást 
érzik magukban, hogy irtó harczot folytassanak saját népeik ellen, s ingadozó trónjukat Pest-Buda romjain 
építsék fel, azon pillanatban, a melyben sikerülend nekik a nemzet hulláját a történelem nagy sírboltjába 
letenni, elmondhatják: nincs magyar alkotmány ! 

El mindnyájunkban a vallásos szent hit, hogy a végzet bennünket ily nemzeti ealamitástól meg fog 
óvni. (Éljenzés; zaj; fölkiáltások: Szavazzunk!) 

Perczel István: Sajnálom, midőn látom, hogy türelmét már mindenki vesztette. Szerettem volna 
ez igen fontos tárgyhoz bővebben szólani; de engedvén a t. elnök úr felhívásának, igen röviden fogok szól
ni , s azt mondom, hogy én a feliratnak helyét törvényes okoknál fogva nem látom; én egyedül csak a 
törvények szelleméhez akarok ragaszkodni, s az azoktól való eltérést legkevésbé sem tartom helyén: en
nélfogva a feliratot nem pártolom, hanem a határozatra szavazok. (Helyes ! Éljen!) 

Szüllő György: Az átalános tárgyalásnak befejezése szorgalmaztatván, s nem akarván a t. képvi
selőházra nyomást gyakorolni; a szólástól én is elállók. (Éljen! Szavazzunk!) 

Konkolyi Thege Dienes ; Látom, ki van fárasztva a ház türelme ; de látom kötelességemet, s jogo
mat is , hogy felszólalhassak; s miután vallásomnak egyik főtétele a praedestinatio , ennek eleget teendő, 
néhány szóval elvégzem mondandómat, s egyszersmind megadom a t. háznak is, a mivel tartozom — a 
tisztelet adóját. (Halljuk!) 

Röviden csak azt akarom mondani, hogy ha látom, mikép a szó a tettel nincs összhangzásban, s 
ennek ellentmond, akkor mindig a tettre nézek, mert több súlyt fektetek erre, mint a szóra. S ha már most 
tekintem, hogy mi van a föliratban elmondva szóval, arra ennyi tanácskozás után nem sok súlyt fektetek, és 
miután ily hosszas tanácskozás után a sajtó útján már ugy is elterjedt egész Európában, sőt tudtul esett már 
bizonyosan a császárságnak is, a mi itt mondatott, — a dolog lényegét csak az alakban látom, abban t. 
i. hogy felírás legyen-e avagy határozat összepontosulni; minthogy pedig a felírást annálfogva nem pártol
hatom , mert törvényeinkben azt kimondva sehol nem találom, különösen oly körtümények közt, melyek 
közt vagyunk most 1848. után; kérdem azoktól, kik felirást akarnak, hogy ha azon sok iszonyatosságot, 
melyeket a császárság Bécsben velünk elkövetett, és átéltünk, tekintik, s tudják, hogy attól erednek egy 
részben s kormányától: vájjon ha ugyanazon egyén s kormánya 600,000 szuronynyal nem bírna, találkoznék-e 
akkor az országban csak egyetlen egy ember is , ki felirást intézne hozzá? (Felkiáltások: Ugy van! Igaz!) 
Ezt lehetetlen levén föltennem, s igy midőn azokhoz irunk, kikről annyi rosszat mondunk, ugy nem hoz-
zájok intézzük a feliratot, hanem intézzük a 600,000 szuronyhoz. (Derültség.) 

S mit érünk el általa ? Nézetem szerint mintegy okmányt szolgáltatunk Európa kezébe, melyből 
láthatja, hogy Magyarországban a jog s törvény, és a jog és törvényen alapuló igazságérzet megtört 600,000 
szurony előtt! Ebből látom, hogy győzedelmeskedik a katonaság rémuralma a polgári jogérzületen. Ok
mány lesz az a fegyverre, ököljogra, és physikai erőre alapító hatalomnak kezében. Mert hogy tényleges 
hatalom, s azért kellene hozzá felírni, ez tévedés; hiszen tényleges hatalom Victoria királyné, Napóleon, 
és V. Ferdinánd is. De azon tényleges hatalom, a melyhez feliratot akarunk intézni, az ököljogra és szu-
ronyra támaszkodik. lm elismerjük tehát ennélfogva, hogy meghajhmk a szurony előtt; pedig mi Magyar
ország képviselői vagyunk, s nem egy megye, vagy egyes városnak képviselői; hanem az egész hazának 
•képviselői! En részemről semminemu törvénytelen hatalom előtt nem akarok meghajolni: azért a határozatra 
gzavazok. (Éljen!) 
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Keglevich jegyző folytatja a bejegyzettek felszólítását. 
Bobory Károly: (Nincs jelen!) 
Illésy János: (Nincs jelen!) 
Ráthonyi Lajos: Megvallom, nincs kedvem szólani, midőn látom, hogy a ház türelme annyira ki 

van merítve; de különös okom van, mely szólásra indít. (Halljuk!) 
Megyém ugyan is, melynek egy részét képviselem, 190 év előtt épen így mint én most, le volt 

szorítva a tanácskozás teréről, midőn t. i. a pragmatiea sanctioról, a dynastia leányágának örökösödéséről volt 
szó. Megyém akkor nem akarta a nagy többség ellenében elfogadni a leányörökösödést. (Halljuk!) 

S mi volt következése? kigúnyoltatott, a szótól elüttetett, mert az akkori országgyűlésnek is ki
fogyott már türelme, mint éppen a mostaninak, és 190 év alatt elégszer lehetett hallani: „Ugocsa non 
eoronat!" 

Ezen gúnvt most vissza akartam utasítani, és méltóztassanak számot vetni, kinek volt akkor igaz
sága? (Igaz! igaz! élénk tapsolás, éljenzés.) Megyémet, mely most hasonló helyzetben van, akkor Újhelyi 
Péter képviselte. 

Jelenleg tehát én is mintegy lesújtatva a közvéleménytől, röviden s egyenesen oda nyilatkozom, 
hogy a határozat mellett vagyok: mert megyém régi ősi politikájához hív és következetes akarok maradni. 
(Helyeslés.) — Ugyan e politikát követte megyém akkor is, midőn a mohácsi vész után arról volt szó, hogy 
magyar választassák e királynak, vagy idegen? Akkor is Ugocsa megye volt az, mely utolsó lehelletig a 
Szapolyai ház mellett, vagy is a magyar párt részén küzdött. Én tehát a határozat mellett vagyok. (Zajos 
éljenzés.) 

Beöthy Zsigmond: Tiszt, képviselőház! Megvallom, magam is szívesen szólottam volna hosszasab
ban e fontos tárgyról, magam is óhajtottam volna, a szabadság szeretete által ébresztett politikai meggyő
ződésemet nyilvánítani itt, hol a haza sorsa döntetik el. Azonban tiszt, képviselők! ha a haza ügyében felhasz
nált idő valaha drága volt, azt hiszem, legdrágább az most: ennélfogva osztván a t. elnök urnák e tárgyban 
kifejezett nézetét; de méltányolva s respectálva a bejegyzett, de szóhoz nem juthatott mintegy 80-ra terjedő 
szónokoknak önkénytes lemondását, a haza érdekében, a szólástól én is elállók. (Helyes! Éljen!) 

Czorda Bódog: Elállók! 
Ács Károly: A fennforgó tanácskozás megnyittatván (Halljuk!) azon meggyőződéssel jegyeztet

tem fel magamat, hogy hazafiúi kötelességemet teljesítendem, ha az osztrák kényuralom erőszakos bitorlása 
ellen tiltakozván, nemzetünk szentesített törvényei érdekében én is fölemelem gyönge szavamat. De tapasz
talván mind a házban, mind a házon kivül ezen oly hosszúra terjedett tárgyalásnak mielőbbi befejezése iránt 
nyilvánuló átalános óhajt, hódolni kívánok a közvéleménynek s a szólástól elállók, kijelentvén egyedül azt, 
mikép ón a szigorú törvényességnek kívánnék annak idején érvényt szerezni. (Éljen!) 

Károlyi János: Elállók! 
Mátyás József: Elállók! 
Lónyay László: (Zaj.) Mit mondjak újat, mit olyat, mi már ezen teremben, szintén ezen tárgy, fe

lett ne ismételtetett volna, — értvén, itt akár azon bel és közjogi viszonyokat, melyek Magyarország, s az 
osztrák uralkodás közt léteztek, s melyek annyiféle formákban, s mérvekben sértettek meg, — értvén viszont, 
azon külhoni fogalmakat, miszerint a művelt Európának, önnön tapasztalásom szerint is, csak oly kevés to-
pographiai ismerete volt hazánk irányában, hogy Magyarországot Ausztria oly csekély kiegészítő részének 
tartotta, mint a milyen parányi kiegészítő része Magyarországnak, különkülön gondolva mindegyiket, a Jász
ság , Kunság, vagy Hajdú-városok; — most megtanulta már a művelt Európa azt, hogy az Erdélyen kivül 
mintegy 4800 QJ mértföldnyi térfogatot birtokló, s a társ-országokkal együtt 14 — ' 1 5 millió népességet 
számláló Magyarország lehet csak súlypontja az osztrák uralkodásnak — s a nyugati hirlapok szerint is , 
csak ezen súlypontra támaszkodólag, ígérhet magának tartós életet, különben, ha tovább is a régi rendszert 
követendi, évei megvannak számlálva. (Helyes!) 

S e szerint bátran letehetnéin egyszerű szavazatomat, a hátaimat mellett, mihez is ragaszkodáso
mat előlegesenki is nyilatkoztatom; (Helyeslés) de Terentiusként „plenus sum rimarum" vagyis kifúrná az ol
dalamat, ha kinem mondanám, mit szívem érez; — mert uraim! vénségemmel egyiránt nő bennem, franczia 
módra, a hazaszeretet; — (Éljenzés) mert uraim, jegyezzük meg, hogy midőn az ifjú nemzedék viszi nálunk 
a haladás lobogóját, akkor Frankhonban, mindég az öregek állnak ki a síkra, — kimondatja ezt velem azon 
kinos éveknek bánatos emléke, miszerint nemzetünk csak polgári tetszhalottként tüne fel, miszerint nemze
tünk hontalanul vonaglott saját szülőföldén. Szólok tehát én is. (Halljuk! Zaj.) 

Üdvözlöm az országgyűlést, mert megvallom uraim, hogy éveimnek hosszú során, vágyaimnak 
minden összege, ezen pályán pontosúlt össze, — ez hívja vissza emlékembe azon édes érzületeket, melyeket 
az országgyűlésnek megnyíltakor különösen mindég jobbnál jobbat várva, s reményivé, sajátjainak vallott 
a magyar, ez hívja vissza emlékembe azon nagyszerű, anyagi, s véráldozatokat, melyeket időszakonkint, 
szeretve tisztelt, de csak koronás királyainak, mindég oly bő mértékben hozott a magyar. Nagyszerük vol
tak ezen áldozatok, gyakoriak, néha nyomasztók is ; de ne feledjük, ezek uraim, a szabadságnak, — nagy 
szó egy jármolt ember szájából, — ismétlem, a szabadságnak áldozatai voltak! (Ugy van! Zaj.) 
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Most máskint áll a dolog! vakot vetett a koczka nemzetünkre. Ha tizenkét kínos év alatt Uraim, 
valahányszor tükörbe néztem, mit láttam ott saját öreg képemen mást, mint egy jármolt nemzet ivadékát, 
kit ámbár Isten a maga képére teremtett, szabad polgárnak is teremtett egyszersmind országunk normális 
korszakában, kit most az absolut hatalom önkénye, szeszélye azért emelt ma égig, hogy holnap porba sújtson. 
(Zaj.) — Ha kimentem az útczára szembejött velem két csendőr, borzadtam, azt hittem, hogy másodszor 
is börtönbe hurczol engemet, hogy ott idegen birák elé állíttassam, — ha szembe jött velem két pénzügyőr, 
vagy magyarosan nevezve, két fináncz, az hittem, hogy kutatni jőnek szerény hajlékomba, — s ha az 
october 20-diktól fogva leérkezett kegyelmes diplomákat, leiratokat, sőt főispáni utasításokat szemügyre 
veszem: nem találok azokban semmi megnyugtatót; — a szabad magyar nyakába mesterségesen előreko
vácsolt szolgaság előljáró postáiul kell azokat tekintenem; — s megengednek uraim! önök gyengeségenmek, 
ha nyíltan megvallom, hogy oly terhes gyanú ébredt lelkemben, mintha esak azért jármolták volna meg elő
legesen a magyart, hogy az: majd beleunván a szolgaságba, ha valami csecsebecsével, s alkotmányformá
val kináljákmeg: mohón fog azon kapni, s önkényt belerepül azon kalitkába, mely őt örökre fogva tartand-
ja. (Igaz! Zaj.) 

Most, midőn azon kötelek, melyeket az absolut hatalom irányunkban oly húzósán, oly feszesen 
tartott, kissé tágulni, lazulni kezdettek, s mi törvényes jogunknál fogva, megragadtuk azon tért,melyről ben
nünket a kormány érdekében működő reactionariusok leszorítottak, — én, uraim! azon téren nemcsak meg
állani, hanem bármily veszélylyel, s kétes kimenetellel nehézkes legyen is azon ösvény, melyen tovább haladni 
kell: én ott hátul nem maradni, küldőim nevében magamat férfiasan elhatároztam; (Helyes! Éljen!) — s ezen 
téren továbbhaladásra felhívom önöket, — ébresszen bennünket azon öntudat, hogy a népfelség eszméiből 
kiindulva, minekutána elnnílt már az ököljog ideje, mi is csak a vak babonának, s tudatlanságnak volt bé
lyege , elpárologtak egyszersmind Európa szinteréről azon hiú és fonák fogalmak, hogy csak a népek van
nak a fejedelmekért, nem pedig viszont, a fejedelmek a népekért teremtve, — meghiúsították már több évek
kel ezelőtt, ezen hiú fogalmakat a francziák; meghiúsították ezt most legközelebb Olaszország több tartomá
nyai; rég élvezik már ezen magasztos eszmét, a velünk rokon elvű angolok is. (Igaz! Zaj.) 

Most minekutána az olmützi trónróli lemondó okiratok előttünk fekszenek, megvallom uraim! hogy 
én ezek iránt magammal tisztába jönni nem tudok. Hogy I-ső Ferdinánd osztrák császár lemondott az osz
trák koronáról, lemondott az osztrák koronához tartozó többi országokról, s koronákról, azt értem igen is; 
de hogy V-ik Ferdinánd magyar király, a mindég független, s külön elvámvonalazott Magyarország koroná
járól lemondott volna: azt ezekből ki nem olvashatom; s azt ebből kiérteni nem is fogom soha; — s mellőz
ve Ferencz Károly főherczeg lemondását, ha szemügyre veszem a Ferencz Jósef császár okiratait: hivatko
zik 8 a sanctio pragmaticára, de csak felületesen, a mennyiben tudnillik az esak kapocs, Magyarországnak a 
többi tartományokkali personal uniójára, s a mennyiben a sanctio pragmatica nevezet, Corpus jurisunkban 
sehol felnem található, s mint bennünket nem is kötelező: törvényhozásunk terén soha nem alkalmaztatott. 
Ugyancsak Ferencz József osztrák császár, az 1723-ki törvény I-ő és II.-ik czikkét, melyek is Magyarország 
ezredéves alkotmányának feltartását, privilégiumainak, integritásának tiszteletbe való vételét erkölcsi köteles
ségéül rendeli a magyar királynak, még' csak egy szóval sem érinti; s azon határtalan tiszteletem mellett, 
melylyel is az uralkodó császári család minden tagja iránt viseltetnem a törvény kötelezvén, bátran kimerem 
mondani, hogy midőn Ferencz József császár, az 1790-ki Ill.-ik törvényczikk szerint a hat hónapi törvényes 
időszakon belől magát megnem koronáztatta, a trónkövetkezés fonalát önkényt maga szakasztotta ketté; —> 
s mindaddig, mig szent István koronájával felkenve nem leszen: addig a magyar királyi czímet, a magyar 
közjog szerint ugyan talán nem is igényelheti. (Helyes! Zaj.) 

Hogy állunk hát most uraim'? Nemde nem egy koronázási időszak nyilt meg előttünk; nemde az 
összes törvényhozási, s souveraini méltóság ezen országgyűlésben pontosul össze ; s minekutána a megyék 
öszvege az 1848-ki törvényeket szabták maguk elé sinormértékül, s minekutána a bécsi birodalmi országgyű
lésben mondott trónbeszédből általértettük, hogy az osztrák császár hatalma minden erejét oda akarja fel
használni, hogy mi belőlünk magyarokból egészítse ki a bécsi Reichsrathot, világos törvényeink ellenére, 
— mi éppen akkor, mint Ausztriának ellenlábasai, az osztrák császár által kívánjuk világos törvényeink 
rendelete szerint, saját országgyűlésünket kiegészíttetni. (Ugy van! Zaj.) 

Mit tegyünk tehát most mást, mint azt, hogy hozzunk egy oly határozatot, miszerint mi mind
addig mig társországaink jelen országgyűlésünkre megnem hivatnak, az országgyűlés kiegészítve nem 
leend: — semmi érdemleges tanácskozásokba, annyival inkább codificatióba, s a koronázást megelőzni kel
lető diploma tárgyalásába bocsátkozni nem fogunk. — S én ezen határozatot két részre osztanám; első ré
szébe csak azon sarkalatos pontokat szőném bele igen röviden, mikről már törvényeink világosan szólanak, 
értem itt csupán a kiegészítést, és a felelős minisztérium kinevezését, — a másik részébe a határozatnak 
mintegy corollariumkint ismét csak azon pontjait kívánnám megemlíttetni, melyeknek némely részéről még 
a törvények nem rendelkezvén, ezek még most, csak óhajtásainknak, s majd a netalán megkoronázott ki-
rálylyal a törvényhozás terén megkísértendő alkunak lesznek objectumai; — s ezeket épen azért említeném 
fel előlegesen a határozat második pontjában,hogyha a tettleges hatalom re infecta az országgyűlést széjjel
oszlatná , lássa a nemzet, hogy a honatyák, miképen gondoskodtak mindazon czélra vezető eszközökről, 
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melyek egy szabadságra megért nemzetnek minden osztályát, boldoggá s függetlenné tehetik (Helyeslés; 
zaj) • .— s hogy ha az országgyűlés reménytelen szétoszlatása után, ezen pontok közöl valamelyiket, saját 
jószántából engedményezné; az absolut hatalom ne dicsekedhessek ezzel a nemzet előtt, mint saját kezde
ményével. — 

Ezen határozat hozatalára több okok indítanak engemet: 
1-ör. Mert ezt sokkal lágyabbnak találom a netalán némelyek által pártolandó feliratnál; nem e-

reszkedem ezzel ki semmi személyeskedésre, s követelő szemrehányásokra az uralkodó személye iránt; tör
vényes téren maradtam, s ezzel vége mindennek. (Zaj.) 

2-or. A ház szabályainak 67-ik czikke szerint, a meghozott határozat többé semmi ellenmondást, 
semmi változtatást nem fog tűrni. (Zaj.) 

3-or. Jól tudhatják önök, hogy mikor a ház 1848-ban saját szabályait hozta, a melyek nekünk 
kötelező törvényeinkké váltak, ő a Ház, a maga tételeit, véletlenre soha, mindig positivitásra bazirozta, 
soha akkor eszeágában sem volt a háznak, hogy még valaha olyan abnormitásba jöjjön, hogy azon 226 
verificált követeknek harmad, vagy negyed részét ne Erdély s a kapcsolt részek egészítsék ki, minekután-
na azokból, most csak egy sincs meghíva, tagadom én, hogy a ház ki volna egészítve, tagadom én, hogy 
ki nem egészített ház jogosan elindulhasson a törvényhozás terén, — már pedig, micsoda lenne a fölirat, 
mint első lépés a törvényhozás terén? — kezdete az alkunak, válasz az octoberi diplomára. 

4-er. Jól tudják önök, hogy most nem az az uralkodó, kit a természetes következés rendé meg
illet, hanem az, a kit oda a császári családi ház tagjai kijelöltek; emlékezetbe hozom önök előtt az 1849-iki 
mártius 4-iki octroyált alkotmány utolsó pontját, mely is azt tartalmazza; hogy az osztrák császár, a csa
ládi törvényeket tiszteletben tartani, s azoknak hódolni tartozik; — mi sül abból ki uraim?! mint az: hogy 
csak azok maradnak írott törvények, miket a család annak keresztel, a mi többi irott törvényeink, annak 
csak copiai maradnak. 

5-ör. Jól tudják önök, hogy minden társországainknak lehetnek, ső't vannak is különös magán
jogi , s szokásos törvényei, miket a deák régenten „jus consvetudinariumoknak nevezett: különösen felvéve 
Erdélyt, mely és mióta a Mohácsi harcz után Magyarországtól elszakadt. — Erdélyt s Magyarországot 
egyformán kötelező utolsó törvény, csak a Verbőczi tripartituma volt; — negyedfélszáz év folyt el azóta, 
— azóta Erdély sok törvényczikkeket nyert, melyekkel regirozodik, s hogy többet ne említsek, ilyenek: az 
approbata, s conpilata constitutio czikkei, — ilyen a Leopoldinum diploma, — s a mennyiben Erdély három 
nemzetisége tészen egy egészet, mit tudhatjuk azt mi Uraim! hogy ezen szokásos törvényeik, mily formák
ban , s mérvekben sértettek meg, a tettleges hatalom által, s ha ide meghivatnak, vélünk együtt micsoda 
indokokból fogják a majdan bekövetkező feliratot szerkeszteni akarni, s mily előleges lépéseket fognak 
tenni akarni a törvényhozás terén, s ha most ő náluk nélkül írnánk fel, azt: sine nobis de nobis tennének, 
mert még 100 követünk hiányzik. (Helyes! Zaj.) 

Mi magát az indítványozott föliratot illeti, én azt, mint törvényeinken alapúlót, s ezen testület 
nagy részének rokonszenvével találkozva, fogalmazottat szívesen elfogadom, s azt annak idejében, kevés 
de még is némi változtatásokkal felhasználni óhajtom is, de most annak Bécsbe menesztését, jelen körül
ményeink között, idő előttinek tartom. 

Azt mondja az indítványozó követtársunk, hogy fel kell írni ahhoz, a ki bennünket összehívott, 
mert ha ő össze nem hívott volna bennünket, most nem ülnénk itt, illyen természetes folyamu logicának 
párját könnyen lehet rögtönözni, nevezetesen, ha azt mondanám valamely követtársamnak e teremben, 
hogy barátom, ha nem születtél volna, s nem élnél, most nem volnál e világon; — ezen tételre nékem igény
telen feleletem, ez: lévén nékünk az 1848-iki positiv törvényeink, melyek nékünk független állásunkat, 
s évenkinti országgyűléseinket biztosítják, — minekutánna a tettleges hatalom, mely bennünket ezen törvé
nyek foganatba vételétől, több éveken át fegyveres erővel eltiltott, most akár a külső viszonyok sugalatá-
ből, akár önnön jószántából, bennünket váratlanul az octoberi 20-iki diplomával meglepett s országgyűlésre 
meghivatásunkat világosan az 1848-iki alapon ígérte; — mi polgári életünket, s polgári működésünket ott 
kezdjük meg ismét, a hol azt 1849-ben félbe szakasztottuk, s most törvényhozói méltóságunk érzetében, —, 
mely is ha több nem, de kevesebb csak nem lehet, a törvényhozás fele részénél, -— erkölcsi kötelességün
ket teljesítjük akkor, ha szinte az Ígéretéről megfelejtkező uralkodót; minden törvényes utakon és módokon, 
erkölcsi kötelessége teljesítése mellett, megsértett törvényeinknek rehábilitatiojára reábirni igyekszünk. S 
éppen ezt kívánjuk a határozattal elérni, — s mint az indítványozó ur előleges beszédében saját lelki isme
retére hivatkozott, minden megsértés, s balramagyarázat kikérése mellett, bátor vagyok, a felírást pár
toló urak lelki ismeretére hivatkozni, ha nem nagyobb benyomást tenne-e, mind Bécsben, mind külország
ban az Öszves szavazatot nyerhető határozat, mint az öszves szavazatot nyerhető fölirat. — 

A fölirat továbbá, a folyamodásnak, s nému-nemu hódolati alázatosságnak köpenyegét, bár mily 
követelőleg, s szigorral légyen is az szerkesztve, soha magáról le nem vétkezheti, s mindég a kedvező 
vagy tagadó válasz bizonytalanságának van kitéve, s ha a kérés meg nem adatik, a tettleges hatalom, ha 
ugyan törvényeink ellenére kivan továbbra is eljárni, usust formál, a társországok nem csak jövendő meg 
nem hívásából ismét, de annak Magyarországtól! végképpenrelszakasztásából is, a mely szándéknak eléggé 
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irányadóul szolgálnak már az előlegesen kinevezett Dicasteriumok, Cancelláriák, Consilium, Gubernium 
s a t. (Folytonos zaj.) 

De nem is újság hazánkban ezen erkölcsi kényszerítés a bécsi kormány irányában; 1790-ben 
midőn H-ik József január 20-kán visszahúzta törvénytelen rendeleteit, s nem sokára meg is holt: tüstént 
szörnyű nagy szalmatűz lángolt fel az országban, minden órán várták a Diéta kihirdetését, aranytól ezüst
től csillogó egyenruhás nemes Bandériumok vállalkoztak,' csak nem minden megyékből, a Bécsből Budára 
leküldött koronának őrzésére, az egész világ magyar ruhába öltözött éppen ugy mint ma, a fiatal tűzről pat
tant nemzedék utón útfélen danolta azon előttem még most is esméretes nótát hogy „a félröfös németkalap, 
kürtő dugóvá aljasult; kaputrock, stibli, bugyogó, a magyar földről elvadult" (Derültség. Zaj.) azonban 
napok, hetek, hónapok múltak, s még sincs híre se Diétának, sőt a reánk maradékra is áthagyományo
zott terhes gyanú azt verte a népség fejébe, hogy az alkotmány némü-némü megnyirbálásával fognak kor
mányozni, s vagy tartanak Diétát, s coronátiot, vagy nem. — Mi történik? minthogy nádor sem volt, ki 
diétát híjon öszve, az alkotmányához mindég hím ragaszkodó Szabolesmegye, közgyűlést tart, s diétái kö
veteknek megválasztja, Vay István és Zoltán Pál uraimékat, s körlevelet küld minden megyékhez, meg
hívja őket a Budán tartandó országos tanácskozásra. — Uraim! ez olyan erkölcsi hatást gyakorolt a bécsi 
kormány irányában, hogy 15 nap alatt mind széjjel voltak a regálisok eresztve, s június 5-ik napjára a 
diéta kitűzve. 

S az öszvegyült rendeknek előleges követelései, a nobel bandériumoknak a budai flaszteren lár
más kardcsörtetései idézték aztán elő azon üdvös törvényeket, melyeknek idő előtti engedményezése siet-
tété, szintén gyanú után, a jószívű fejedelem korai halálát. (Éljen! Zaj. Szavazzunk!) 

Keglevich Béla gróf folytatja a följegyzett szónokok felhívását: 
Szöllősy Károly: Elállók! 
Zámory Kálmán: Miután mondandó beszédem nagy részben a felírást pártolók által felhozottakra 

vonatkozik, ezek azonban a tanácskozásban többé részt nem vesznek, szavamtól fájdalmasan elállók. 
Sóhalmy János : Elállók! 
Konkolyi Thege Pál: Elállók! 
Vályi János : Elállók ! 
Dani Ferenci-: Elállók! 
Kalauz, Pál: A. közóhajtásnak és közszükségletnek engedve , elállók! 
Gál Péter: Elállók! 
Péter István : Elállók! 
Teleki Gyula gróf: Már rég elálltam! 
Váry Elek : Elállók! 
Szluha Bencze: Elállók ! 
Éder István : Elállók! 
Békássy Lajos: Erezve azon felelősséget, mely hazánk válságos pillanataiban vállainkra nehe

zült , — bár szerettem volna a tárgyhoz tüzetesen beszélni, engedve egyszersmind azon erkölcsi kötelezett
ségnek, mely inkább a tárgy befejezését, mintsem annak további vitatását igényli, nehogy én is meddő 
okoskodásommal, vagy a lefolyt 12 év gyászos s borzadalmas multak felemlitésével a tanácskozás folyamát 
tovább fűzzem, a szóllástól elállók, s röviden kijelentem, hogy a határozatot pártolom. (Tetszés.) 

Csanády Sándor: Miután mind a szőnyegen lévő tárgyat, mind a t. ház figyelmét tökéletesen ki
merítve látom: a hosszabb beszédtől elállva, röviden a határozat mellett nyilatkozom; és pedig azon oknál 
fogva; mert én egy még törvényeink által törvényesnek el nem ismert hatalomhoz felírni nem aka
rok. (Éljen!) 

Keglevich Béla jegyző folytatja a feljegyzettek felhívását: 
Lukáts György: Elállók! 
Darvas Antal: Elállók! 
Piukovits Mihály: Elállók ! 
Buttkay István: Elállók ! 
Balogh János: A szőnyegen levő tárgyhoz én is hosszasan, tüzetesen akartam szólani; mert miu

tán én 11 évig ettem a száműzetés keserű kenyerét, el akartam azon tapasztalásaimat mondani, mit mond 
a külföld Ausztriáról, el akartam mondani a Concordatum felőli nézetét, el akartam mondani, mit tart a 
világ a pragmatica sanctióról, melyet különben is a practicus államtudósok csak üres hangnak tartanak; — 
hanem beszélni ezüst, hallgatni arany: tehát most a többieket mellőzve, csak három köszönetet szavazok 
(Halljuk!) Az elsőt az angol nemzetnek, mely engemet több mint két évig táplált, és szívesen fogadott 
(Éljen!); másodikat a török nemzet padisájának, a ki többünket, s engemet is nem mint internáltat, hanem 
mint vendéget fogadott (Éljen!); a harmadikat pedig e ház azon t. képviselőinek szavazom, kik a határo
zat mellett vannak (zajos tetszés); mert én is a határozat mellett vagyok. (Tetszés.) Fenntartván egyéb
iránt szavamat a részletes tárgyalásra: jelenleg a szólástól elállók. (Éljenzés!) 

Szentiványi Adolf: Elállók! 
1 0 * 
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Cserky István: Elállók! 
Pongrácz Lajos; Nem akarom a t. ház figyelmét fárasztani, de egy pár szót még is kénytelen va

gyok kinyilatkoztatni. 
A mélyen tiszt, indítványozó urnák ki kell emelnem azon passusát, hol azt fejezé ki: „hogy ha 

törni kell, ám legyen, de ne mi idézzük azt elő." Én ellenben azt hiszem, mennél bizonyosabbnak látjuk 
a törést, mennél kikerül hetién ebbnek látjuk a veszélyt, mely szerencsétlen hazánkat fenyegeti: annál szo-
rosb kötelességünk a törvényhez és annak formáihoz szigorúan ragaszkodni; hogy azon esetben is, ha e 
tanácskozási terem szabadságunk és alkotmányunknak netán síremlékévé válnék: bizton és bátran elmond
hassuk nemzetünknek, mint egykor Leonidas monda a Spártaiaknak: ?,Dum sanctis obsequinrar patriae le-
gibus." En tehát a határozatra szavazok. (Helyeslés.) 

Elnök: Remélem, hogy a mai napon annyira haladtunk, miszerint holnap, miután az indítvá
nyozó ur, a kit a ház szabályai szerint az utolsó szó illet, e jogával élt, a tanácskozás be fog fejeztethetni. 

Most már az idő továbbra haladván, a tanácskozást holnap fogjuk folytatni. 
Ezzel az ülés d. u. 2% órakor föloszlott. 

XXXVI. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
Június hó 4-én délelőtti 10 órakor. 

Elnök: Az ülés megnyittatik. A mai ülés jegyzőkönyvét Keglevich Béla jegyző ur fogja vezetni; 
a szólók az eddigi mód szerint jegyeztetnek föl. Mindenek előtt a tegnapi ülés jegyzőkönyve fog meghite-
lesittetni. 

Olvastatik hitelesítés végett a tegnapi ülés jegyzőkönyve, mely észrevétel nélkül hagyatik. 
Elnök: A jegyzőkönyv hitelesíttettelek mondatik ki. — Időközben hozzám következő iratok érkez

tek : Győrmegye közönsége mélyen érzett fájdalmát fejezi ki gróf Teleki László halála fölött, melynek emlé
két jegyzőkönyvileg is örökítette. — Kolosmegye közönsége hasonlókép e gyász esemény fölött érzett fáj
dalmát jegyzőkönyvileg fejezé ki s a jegyzőkönyv kivonatát hozzám küldötte, hogy azt tudomás vé
gett a képviselő ház elé terjesszem. — Csongrád városának közönsége (Halljuk!) panaszosan je
lenti, hogy az adónak katonai erőveli behajtása e város kebelében is megkezdetett már és miután 
eddig a nép által semmi sem fizettetett, a községet élelmi szereinek végfelemésztésével fenyegeti, tehát 
kéri a képviselő házat, hogy ezen keresztény tatárjárásnak (Igaz!) hathatós közbenjárásával mielőbb vé
get vetni méltóztassék. A két első beadvány tudomásul vétetik; Csongrád városának levele pedig annak 
idejében leendő figyelembe vétel végett a többi hasonnemü iratok közé soroztatik. (Helyeslés.) — A pesti 
izraelita közönség előjárósága hozzám intézett levelében tudatja, hogy néhai Teleki László gr. emlékére f. 
hó 6-án délelőtti 9 órakor dohány utczai nagy imaházában gyász isteni tiszteletet fog tartani és általam az 
ország'os képviselő ház t. tagjait e gyászünnepélyre szíves részvéttel meghívja; mit ezennel bejelenteni sze
rencsém van. (Tetszés.) 

Bernáth Zsigmond képviselő ur tegnapi előterjesztésének folytán indítványkép törvényjavaslatot ad 
be a képviselőknek állomásaikról lemondása tárgyában. Hogy ezen indítványnak annak idejébeni tárgya
lás alá vétele iránt a. t. ház intézkedhessek, azt a képviselő ház engedelmével elébb kifogom nyomattatni és 
szétosztattatni. (Helyeslés.) 

Lónyay László. Erre nézve észrevételem van, melyet t. barátom Klauzál Gábor ur juttatott e-
szembe, t. i. hogy a „törvényjavaslat" szó helyett, — körülményeinket tekintve — szabályaink értelmében 
jó lesz más szót használni. (Zaj.) 

Elnök: Az indítvány a szerint mint beadatott minden esetre fölveendő lenne, a többi annak tár
gyalás alá vételekor fog elhatároztatni. (Helyes!) 

Előleges figyelembe vétel végett jelentem, hogy Révész Imre ur eltávozása által a jegyzői karban 
egy hely megüresűlvén, jegyzőválasztásról kell gondoskodni. Ha a jelenleg szőnyegen levő nagyérdekü sza
vazáson által esünk, bátor leszek egy napot a jegyzőválasztásra kitűzni. (Helyes!) 
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Egyéb beadvány nem levén, a napi renden levő tárgyalás folytatása következik; miután vannak 
még néhány szólani akaró urak feljegyezve, a jegyző ur azokat fel fogja szólítani. 

- . A felszólítás következtében Bobory Károly, Nedeczky János, Ilosvay Bertalan, Demj én István, 
Szepesy Péter, Vidaes János, Pethes József, Eöry Sándor, Mácsay Lukács, Boczkó Dániel, Popovies 
Zsigmond és Hlésy János a szólástól — éljenzések közben — elállanak. 

Elnök: Nem levén többen szólásra följegyezve, a ház szabályai szerint az indítványozó képviselő 
urat illeti az utolsó szó, ha e jogával élni akar. 

Deák Ferencz: (Halljuk! Halljuk!) A háznak szabályai szerint jogom van, mint indítványozónak 
a szavazás előtt még egyszer szót emelni. Nem akarom e jogot arra használni, hogy indítványomat ujabb 
okokkal támogassam: első előadásomban elmondottam mindazokat, mik engem az indítvány megtevésére 
birtak s nem akarok s talán nem is tudnék a mellett ujabb érveket fölhozni. A tisztelt háznak nagy része 
nézeteimtől eltérő véleményben van; kétségtelenül fontos okaik vannak erre, mert komoly férfiak ily ko
moly ügyben fontos ok nélkül nem határoznak. (Ugy van!) Nem akarok minden ellenokok czáfolgatásába 
bocsátkozni, mert a tanácskozás alatti tárgy mindkét részről bőven ki van már merítve , s a ház, sőt talán 
az ország is, ha nem türelmetlenül, de bizonyosan óhajtja már, hogy befejeztessenek átalános tanácskozá
saink , (Igaz!) s azok eredményét végre szavazással döntsük el; — és ha netalán mondatott itt-ott a tanács
kozások folytán egykét keserűbb szó, arra sem fogok megjegyzést tenni, mert helyzetünkben nem szabad 
más érdeket ismernünk, mint a hon érdekét, nem szabad más érzelmeknek odaadni magunkat, mint a hon
szeretet érzelmeinek; (Helyes!) pedig a hon érdeke szenved az által, ha a tanácskozások hevében gyakran 
talán számítás, vagy sértő szándék nélkül ejtett hevesebb szónak sajgó emlékét kiviszszüfe e teremnek falai 
közöl, s átviszszük a magánéletbe; s ha lett volna keserűség, ne újítsuk meg azt emlegetés vagy czáfolga-
tás által. (Helyes!) 

Felszólalásomnak oka és czélja az, hogy egy tisztelt képviselő társunknak, — ki fájdalom közö
lünk végkép kilépett, — némely fölhozott állításaira megtegyem észrevételeimet. (Halljuk!) E képviselő 
társunk Révész Imre ur volt, (Éljen!) Debreczen városának egyik képviselője, kinek vógképi távozását fö
lötte sajnálom! Nem szokásom üres szavakat mondani, bókokat még kevésbé; ő a fennforgó lényeges kér
désre nézve más nézetből indult ki, mint én; de tisztelem észtehetségét s jellemének szilárdságát s azért is
métlem , hogy távozását veszteségnek tartom. (Tetszés.) 

Nem is azért teszek észrevételeket állításaira, hogy polémiába bocsátkozzam, mely által a fenn
forgó főkérdés végeldöntését illetőleg a tisztelt háznak tagjaira hatni akarnék; hanem főkép, sőt egyedül azért, 
mert tartok tőle, hogy ha némely állításai e házban megjegyzés nélkül hagyatnak, közös elleneink fegyve
rül használják azokat ellenünk, még talán balul is értve, vagy szándékosan félre magyarázva. Követem e 
részben előadásának azon szavait, hogy „a köztanácskozások nem csupán szónoklatokra, de arra is valókp 
miszerint egymás nézetei irányában, ha a közjó kívánja, észrevételeinket honfiúi szeretettel — megtegyük 
s türelemmel fogadjuk." (Ugy van!) 

Előadásomban, melylyel három héttel ezelőtt indítványomat itt e helyen kifejtettem, én a többek 
közt következő szavakat mondottam: „Az ország gyűlése megalakult." A tisztelt képviselő ur szavaimra 
megjegyzi, hogy miután én előadásom további folyamában az országgyűlés kiegészítéséről szólok, s ezen 
kiegészítést — integritást — mint még most meg nem levőt, határozottan sürgetem s követelem, ö sza
vaimban némi nehézséget s talán ellenmondást lát, mert bajosan találja átérthetőnek, mi módon lehet meg
alakultnak mondani azt, a mi még nem egész. 

Ha e részben (Halljuk!) csak magam igazolása végett akarnék szót emelni, elég volna egysze
rűen elmondanom, miszerint én, a midőn azt mondottam, hogy az ország gyűlése megalakult, nem mon
dottam egyebet, mint azt, mit a háznak tisztelt elnöke april 19-én a 6-ik ülésben elnökileg kijelentett e sza
vakkal: „Ezek után a képviselőházat a törvény értelmében megalakultnak nyilvánítom.C{ (Igaz!) A ház ezen 
elnöki nyilvánítást ellenmondás nélkül elfogadta, s magát megalakultnak tekintve , működését megkezdte. 
Tisztelt képviselő urnák megjegyzése tehát nem engem, vagy legalább nem egyedül engem, hanem a ház
nak közakarattal hozott határozatát érdekli. Óhajtottam volna, hogy a tisztelt képviselő ur, vagy ezen el
nöki nyilvánítás alkalmával, vagy legalább csak hamar ez után megtette volna észrevételét; és ezt nem 
szemrehányásul mondom, hanem azért hozom föl, mert azt hiszem, hogy sikerült volna őt a ház alakulá
sára nézve megnyugtatnunk azon fölvilágosítás által, mit erre vonatkozólag most leszek bátor előadni. 
(Halljuk!) 

Közjogi téren integritás és megalakulás nem ugyanazon egy fogalom. Az országgyűlésnek integri
tásához szükségesek mindazok, kik törvény szerint az országgyűlés tagjai. A megalakuláshoz nem szük
séges minden tagnak jelenléte. A legtöbb alkotmányos országban törvény vagy gyakorlat által van meg
határozva, hány tagnak jelenléte szükséges, hogy a törvényhozó testület megalakulhasson. Meg van ez ná
lunk is határozva a háznak szabályaiban, de azt, hogy az integritáshoz hány tag jelenléte szükséges, meg
határozni fölösleges volna, mert az már magában az integritás szóban bennfoglaltatik. 

Nem említve azon gyakran véletlen s gyakran el nem hárítható akadályokat, melyek miatt vala
mely törvényhozásnak némely tagjai meg nem jelenhetnek, minők például: külellenség foglalása, ragályos 
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nyavalyák és effélék, — kétféle okból számlázhatók a törvényhozó testület ki nem egészitése: vagy az illető 
hatalom nem hívta meg mindazokat, kiknek meghívását a törvény parancsolja, és ha talán meghívta, bár
mi okból gátolja megjelenhetésüket, — vagy meghívattak ugyan minden tagok s meg is jelenhetnének, de 
megjelenni nem akarnak. 

Akár az egyik, akár a másik okból származzék a hiány, a törvényhozó testület nincsen kiegé
szítve , csakhogy az első esetben a hiány azon hatalomnak bűne, mely a törvényszabta összehívást elmu
lasztotta, vagy a rnegjelenhetést gátolj a} a második esetben a bün azokat terheli, kik meghíva bár, a 
megjelenést szándékosan elmulasztották. 

Mind az egyik, mind a másikféle esetekre vannak példák hazánk törvényhozásának történelmében 
is. 1796-ban Somogy megyének egyik követe, 1839-ben Pest megyének egyik követe a fejedelem nevében 
lőnek eltiltva, s illetőleg gátolva, hogy az országgyűlésen megjelenhessenek. Az országgyűlés integritása te
hát akkor is hiányos volt, de megalakultnak tekintette magát, s mint megalakult országgyűlés követelte a ti
lalom megszüntetését, sőt különösen 1839-ben azt is kimondotta, miszerint „országgyűlési munkálódásait 
rendesen folytatandja ugyan, de ezen akadály elhárításáig munkálatait legfelsőbb helyre föl nem terjesz-
tendi." 

A főrendi tábla körében is megtörtént több izben, hogy annak egyik vagy másik tagja meg nem 
hivatott. Ily esetekben a főrendi tábla integritása csakugyan hiányos volt és mivel az kétségtelenül alkatré
sze a magyar országgyűlésnek, maga az országgyűlés sem volt valósággal kiegészítve; de a főrendi tábla 
megalakxdtnak tekintette magát, működött, tanácskozott, s a meg nem hívottaknak meghivatását sürgette. 
1839. évben Kraszna, Zaránd, Közép-Szolnok megyék és Kővár vidéke az 183%. évi XXI. t. czikknek foly
tán meghivattak az ország gyűlésére; Kraszna és Zaránd követei meg is jelentek, de Közép-Szolnok és Kő
vár nem küldöttek követeket. Az ország gyűlésének integritása tehát hiányos volt, magát azonban megala
kultnak tekintette, s intézkedett a követeket küldeni nem akaró hatóságok törvényszabta büntetésére néz
ve , minthogy a neinküldésnek más okból származott akadályait nem tudta, — és folytatván tanácskozásait, 
törvények alkotásába is bocsátkozott. Nem szólok az 1843-ki országgyűlésről, melyre sem Kraszna, sem 
Zaránd,'sem Közép-Szolnok, sem Kővárnak meghíva bár, követeket nem küldöttek, csak azt emHtem még meg, 
hogy 1848-ban sem Horvátország, sem Tótország legnagyobb része, sem a határőrvidék [képviselőket ^nem 
küldöttek a magyar országgyűlésre, ámbár rendesen meg valának hiva, és az országgyűlés mégis megala
kult, tanácskozott s határozott, pedig integritása csakugyan hiányos volt. 

A folytonos gyakorlat által is megerősített közjogi elvnek tartom tehát, hogy az integritás hiánya 
a megalakulást nem gátolhatja, bármi okból származott legyen azon hiány. (Helyes !} De a közjogi követ

kezésekre nézve lényeges különbség van a meg nem hívásból, vagy a megjelenésnek a hatalom áltah gátlásá
ból és a meghívottak szándékos meg nem jelenéséből számazó integritási hiány között. Az első esetben, mi
dőn t. i. meg sem hivattak mindazok, kik törvény szerint meghívandók lettek volna, vagy midőn a megje
lenésben a közhatalom által gátoltatnak, megalakulhat ugyan az országgyűlés s mindenek előtt felszólal a 
mulasztásból, vagy szándékosan elkövetett törvénysértés ellen s azok törvényszabta meghívását követeli a 
főhatalom tói, de törvények alkotásába nem bocsátkozik, nem azért, mert kiegészítve nincs, hanem azért, 
mert azon tagjait, kik nem önhibájuk miatt nincsenek jelen, akaratjuk ellen a törvények alkotásában! jog
szerű részvétből ki nem zárhatja. Midőn ellenben az országgyűlésének valamely tagjai, meghiva, s nem gá
tolva, maguk nem akarnak megjelenni, az országgyűlés nem csak megalakulhat, hanem elhatározza a meg
jelenni nem akarók ellen mindazt, mit a törvény rendel s folytatja tanácskozásait, sőt törvények alkotásába 
is bocsátkozik, nem mintha ki volna egészítve, hanem mert ezáltal senkinek jogát nem csorbítja, miután a 
megjelenni nem akarók önkényt tartózkodnak gyakorolni azon jogot, mely őket a törvényhozásnál illette 
volna. 

Ugy hiszem tehát, hogy a tisztelt ház helyesen s jogszerüleg járt el, midőn magát magalakultnak 
nyilvánította; (Helyeslés) hogy noha kiegészítve nincsen, helyesen s jogszerüleg követeli teljes kiegészite-
tését; helyesen s jogszerüleg tesz, ha mindaddig, mig a még meg nem hívottak törvény szerint meghiva nem 
lesznek, se törvények alkotásába, se koronázási egyezkedésekbe nem bocsátkozik. Ugy hiszem, igazolva 
vagyok én is , hogy előadásomban kimondottam, mit a tisztelt ház határozatilag már előbb kimondott, hogy 
„az országgyűlés megalakult." (Helyes! Éljen!) 

A másik tárgy, miről szólani akarok, ugyanazon tisztelt képviselő urnák a sanctio pragmaticára 
vonatkozó állítását tárgyazza. (Halljuk!) 

0 vádol engem előadásában, hogy én „a fölirási javaslatban mindenütt ott, hol az ország alap
jogait , az uralkodó házhoz, s az ausztriai tartományokhoz való viszonyait fejtegetem s illetőleg védelmezem, 
folyvást és igen sokszor a sanctio pragmaticára hivatkozom, még pedig mint olyan valamire, mi nem egy
szerű törvény, nem egyszerű diploma, nem octroyrozott adomány vagy igéret, hanem kölcsönös egyezke* 
dés folytán kötött alapszerződés", egy szóval „én a sanctio pragmaticát tartom" azt mondja 8, „országunk 
alapjogai legfőbb, sőt majdnem egyedüli s a többi törvényeknél magasabb értékű biztositékának ;<4 „szabatos-
s%hiányt vagy tévedést lát abban, hogy országunk alkotmányos jogainak legfőbb vagy bármi csekély for-
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rásaul biztosítékául a pragmatica sanctio tartatik, mert erről mint ilyenről azon értelemben a magyar köz
jogi viszonyok mezején még csak szó sem lehet," Ezek Révész ur szavai. 

Igaz, hogy az általam indítványozott fölirási javaslatban több helyütt, de főkép ott, hol Magyar
ország független önállását igyekszem kimutatni, s be akarom bizonyítani, miszerint Magyarország és az 
örökös tartományok között csak personalunio létezik, gyakran fordul elő hivatkozás a sanctio pragmatieára, 
de azt, a mit tisztelt képviselő ur szavaimból kivont, hogy én a sanctio pragmaticát tartom az ország alap
jogai majdnem egyedüli biztositékának, én csakugyan soha egy szóval sem mondottam. Sőt felírási javasla
tomban több más törvényekre is hivatkoztam, elsoroltam azok tartalmát*, elmondottam, mennyire fontosak 
azok minden tekintetben, s mennyire bizonyítják a későbbi törvények is az ország törvényes önállását és 
függetlenségét. Ezekből alig Inszem, hogy szabatosan lehessen következtetni azt, miszerint én alapjogaink 
majdnem egyedüli biztositékának a pragmatica sanctiot tartom. 

Azt ellenben, hogy a sanctio pragmatica nem egyszerű törvény, nem octroyrozott adomány vagy 
ígéret, hanem kölcsönös egyezkedés folytán kötött alapszerződés, határozottan állítottam, s ezt ugy hiszem, 
lajthántuli elleneink közöl is csak azok tagadják, kik Magyarországot hódított országnak szeretnék tekinteni, 
s az uralkodó háznak jogát ezen országban fegyverrel kivivottnak állítják. 

Magyarország a habsburgi ház fíágának kihaltával szabadon választhatta volna királyát, mint ezt 
az 1687: IH. és az 1715:111. t. czikkekben maguk a fejedelmek is elismerték. 

Az ország ezen szabad választási jogáról önkényt lemondott, s a habsburgi ház fiága kihaltának 
esetére átruházta az örökösödést a törvényben körülirt nőágra is; de határozottan kikötötte az ország tör
vényes függetlenségének, szabadságának, törvényeinek mindenkori szoros megtartását, s koronázás, ki
rályi hitlevél és fejedelmi eskü általi biztositását, valamint azt is, hogy az említett nőág kihaltával a szabad 
választás a nemzetre ismét visszaszálljon. 

0 Felsége az ilykép megajánlott örökösödést és annak minden föltételeit kivétel nélkül efogadta, 
s ünnepélyesen szentesítette. Ha ez nem kölcsönös egyezkedés folytán kötött alapszerződés, ugy a közjogi 
téren alapszerződés alig létezik. (Helyes!) 

így tekintették ezt maguk az ország rendéi is, s azt nem egy ízben ki is jelentették. Névszerint, 
az 1791-ki országgyűlés, melynek annyi fontos közjogi törvényeinket köszönhetjük, — a királyi hitlevél 
iránt october 5-kén felküldött második föliratában többek közt ezeket mondja: „A magyar nemzet a koronát 
a fölséges ausztriai háznak, elsőbben fiágra, későbben a nőágra is, kétoldalú — vagyis inkább kölcsönös 
— szerződés mellett, s azon föltét alatt adta által, hogy a királyválasztás jogát kivéve, a nemzetnek min
den előbb is fennállott jogai sértetlenül megtartassanak." Es ismét alább: „A fejedelemnek és a nemzetnek 
jogai, az örökösödési szerződéseken alapulnak, melyeket a feleknek megváltoztatni nem szabad." Nem hi
vatkozom több példákra, mert ugy hiszem ezek is eléggé bizonyitják állításom valóságát. 

Tisztelt Révész ur azonban azt állítja, „hogy a sanctio pragmatica alatt nem lehet egyebet érte
nünk, mint azon családi szerződést, azon örökösödési szabályzatot, melyet YI. Károly római német császár 
némely korábbi, szintén családi szerződések alapján 1713-ki april 19-én adott tudtára titokban a maga mi
niszternek és udvari tanácsosainak." Hivatkozik Mária Jozsefa főherczegnőnek és féljenek Fridrik Ágostonnak, 
Mária Amália főherczegnőnek s férjének Károly Albertnek lemondási s illetőleg biztosítási leveleire; hivatkozik 
VI. Károly császárnak 1723-ki april 7-én és 1724. december 29. kelt okmányaira, melyekben a pragmatica 
sanctio birodalom — sőt Europaszerte ünnepélyesen kihirdettetik; hivatkozik az angol királynak és a szövetsé
ges belgiumi rendeknek 1731. mart. 16. VI. Károly császárral kötött szerződésére, s a német birodalmi gyűlés
nek 1732-ki január 11-én kelt megerősítő és biztosító okmányára, végre magára az october 20-án kelt csá
szári diplomára, s elmondja, hogy „mindezen okmányok a pragmatica sanctio neve alatt határozottan, foly
vást s világosan és következetesen az 1713-ki april 19-én tudtuladott családi szerződést s örökösödési sza
bályzatotértik", s azt jegyzi meg, hogy „ha bármely angol, franczia vagy akármiféle diplomata elővévén a föl
írat! javaslatot, az abban foglalt tételekről magukból a forrásokból közvetlen és önálló meggyőződést akar 
szerezni, a pragmatica sanctio név alatt, a döntő eredeti forrásokban sehol nem fog egyebet találni, mint az 
1713-ik april 19-ki családi szerződést, melyben valamint a többiekben is, népekről és országokról mint 
dynastiájukkal szerződő felekről, ezen szerződés alapföltételeiről, alkotmányos jogokról semmi legkisebb em
lékezés nincs." 

Engedje meg a tisztelt ház, hogy mindezekre szerény észrevételeimet elmondhassam s legyen tü
relemmel talán untató, de a tárgy kifejtésére szükséges előadásom iránt. (Halljuk! Halljuk!) 

A habsburgi háznak a nőágra is kiterjesztett örökösödési rendé, melyet most sanctio pragmatica 
név alatt ismer a világ, — kezdetben csak családi szerződésekben és fejedelmi önhatalmú szabályzatban mon
datott ki. I. Leopold midőn magát elhatározta, hogy a II. Károly király halála után őtet illető spanyol trón
nak átvételére második szülött fiát a 18 éves Károlyt elküldi, első szülött fiával Józseffel a spanyol örökö
södésről Károly javára 1703-ki december 2-án ünnepélyesen lemondott s akkép intézkedett, hogy a spanyol 
korona birtokai Károlyé s annak fiági maradékaié legyenek, a többi tartományok pedig első szülött fiára 
Józsefre s annak fiágon levő örököseire szálljanak; ugyanazon évben az atya és két fiu között kölcsönös 
örökösödési szerződés köttetett, mely szerint egyik fivérnek fiágoni magvaszakadtával a másik fivér s annak 
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fiágoni maradékai örökösödjenek, a fiágnak teljes kihaltával pedig a nöágra szálljon az örökösödés, meg
tartva mindig az elsőszülöttség sorát. Ezen szerződést, melyet „pacta suceessoriau-nak neveztek, ünnepé
lyes esküvel is szentesítették a szerződő felek. Az ekképen kötött szerződés csupán családi volt és a szer
ződő feleken kivül csak azokat kötelezhette, kikre nézve az örökösödést illetőleg rendelkezhetési joggal bírt 
a fejedelem. De azon tartományokban, melyekben az örökösödés egyedül a fiághoz kötve, köztörvény által 
volt megállapítva, e családi szerződés a köztörvényt meg nem változtatta. • .: .. ,: 

Károly 1704-ki január hóban Spanyolországba utazott, s ott június 26-án spanyol királynak ki
kiáltatott; de Anjoui Fülöp, XIV. Lajosnak második unokája is trónkövetelő volt, és a spanyol örökösödési 
háború változó sikerrel folyt éveken keresztül, míg végre Károly ellen fordult a harczi szerencse. Ezalatt. 
I.Leopoldnak 1705-ben május 5-én történt halálával annak elsőszülött fia I. József trónra lépett, német csá
szárnak megválasztatott, s az 1687-diki II. t. czikknek értelmében Magyarország trónja is reá szállott. De 
már 1711-ben József fimaradók nélkül meghalálozván, az örökösödés annak minden birtokában törvény 
szerint testvérét Károlyt illette. : 

Károly sietve visszajött Spanyolországból, hol ügyei rósz fordulatot vettek.— Még azon évben 
német császárnak választatott, 1712-ben pedig magyar királynak koronáztatott meg. 

Látta Károly, hogy a spanyol koronát meg nem tarthatja, minden gondjait tehát arra fordította, 
hogy többi birtokait biztosíthassa. E czélra kettőt vélt főkép szükségesnek, az örökösödési rendnek még 
azon esetre is, ha fia nem születnék, családja javára kedvező megállapítását és a föloszthatlan birtoklás el
vének állandósítását. 

1713-ban tehát aprií 19-én összehivatta titkos tanácsát; 24 tag voltjelen, közöttük néhány ma
gyar főúr is. Ezen titkos tanács előtt ő maga szóval előadta, miszerint még 1703-ban december 2-án kö-
zötte és boldogult édes apja I. Leopold és elhunyt fivére I. József között ünnepélyes szerződések köttettek a 
kölcsönös örökösödésre nézve, mely szerződéseket ott azonnal föl is olvastatott; elmondotta továbbá, hogy 
miután testvérének Józsefnek fiágoni magvaszakadtéval az összes birtok most már reá szállott, ő a fennem
lített 1703-ik évi december 2-ki szerződések — pacta successoria — értelmében az örökösödési rendet jö
vendőre akkép szabályozza, miszerint az ő fiágon levő maradékai, ha pedig fia nem lenne, vagy azoknak 
fiágon magva szakadna, leány maradékai, és ha leány gyermekei sem volnának vagy kihalnának, elhunyt 
fivérének I. Józsefnek leányai s azok maradékai örökösödjenek a feloszthatatlan birtokban, megtartva mim 
dig az elsőszülöttség sorát. Ha pedig mind az ő ága, mind elhunyt fivérének I. Józsefnek ága egészen ki
halnának , saját nővéreit — t. i. Leopoldnak leányait — és minden egyéb ágait a fejedelmi háznak („und al
lén übrigen Linien des durchlauchtigsten Erzhausesu) illesse az örökösödés elsőszülöttség szerint. Ezeket elő
adván Károly 0 Felsége, felszólította tanácsosait., hogy szándékát tőlök kitelhetőleg támogassák, ugyan
azért őket a titoktartási eskütől is fölmentette. Mindezek élő szóval adattak elő s az egésznek lefolyta jegyző
könyvbe vezettetett, melyben a sanctio pragmatica nevezet sehol elő nem fordul; külön fejedelmi rendelet 
akkor nem adatott ki s a jegyzőkönyvet egyedül Schiek János György Frigyes udvari tanácsos ^ referen-
darius és „pro hoc actu caesaree et archiducaliter creatus nótárius publicus" irta alá. 

Ezen jegyzőkönyvből áll azon okmány, mely 1713-ban april 19-kén készült s mely utóbb sanctio 
pragmaticának neveztetett, ámbár mint említem, abban e nevezetnek még nyoma sincs. 

Megjegyzésre méltó itt azon körülmény, hogy közel egy évvel azelőtt 1712-ben Horvátországnak 
Zágrábban összegyűlt rendéi, Pálffy János bánnak és Eszterházy Imre zágrábi püspöknek ajánlatára, Hor
vátországra nézve az örökösödést a habsburgi ház fiágának kihaltával a nőágra is átruházták és azt kíván
ták, hogy Horvátországban mindig az örökösödjék, ki Ausztriát, Steierországot és Karnioliát birandja. Vi
lágos ebből, hogy Károly már 1713 előtt is foglalkozott szándékának valósításával s Horvátországban téte
tett az első kísérlet. Feltűnő pedig az, hogy a horvátok nem az egész birodalomnak s nem is a magyar ko
rona országainak feloszthatatlanságát kötötték ki. 

Károly jól tudta, hogy a családi „pacta successoriaCí-k és az ő önhatalmú szabályzata czélját még 
nem biztosítják, még talán azon tartományokra nézve sem, melyekben az örökösödés fölött végrendeletileg 
is jogosan vélt rendelkezhetni, annál kevésbbé azokban, melyekben az örökösödés rendét a köztörvény ha
tározta meg. Ugyanazért fontos volt reá nézve Horvátország emiitett ajánlata, mely minden tartományok 
között első nyilatkozott a nőági örökösödés mellett, ámbár azt nem egészen Károly szándékának szellemé
ben tette, a mennyiben a feloszthatlanság elvét nem az egész birodalomra terjesztette ki. 

Károlynak, ki több évekkel azelőtt házasodott, még gyermeke nem volt, de a 28 éves férfiú 
még figyermeket is remélhetett. Ezen körülménynek lehet tulajdonítani, hogy az említett első lépések után 
éveken keresztül, — világosan legalább — semmi nem történt a női örökösödés érdekében, sőt 1715-ben a 
magyar országgyűlésen minden nehézség nélkül szentesitette a király a HL czikknek azon rendeletét, hogy 
a habsburgi ház fiágának kihaltával a szabad választás joga Magyarországra ismét visszaszálljon. Mi ellen 
Horvátországnak jelen volt követei sem emeltek szót, ámbár ők a nőágnak már évek előtt megalánlották az 
örökösödést. 

1716-ban Károlynak fia született, ki azonban csakhamar meghalt. 1717-ben született Mária Te
rézia. Ezen időtől fogva erélyesebb munkásságot látunk a női örökösödés megállapítása körül 
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Mindenek előtt saját családjának nőtagjaitól kivánta Károly, hogy azok az általa megállapított 
örökösödési szabályzatot elfogadják. Mária Jozefa főherczegnő és annak férje Fridrik Ágoston 1719-ben, 
Mária Amália föherczegnő s annak férje Károly Albert 1722-ben adták ki lemondó s illetőleg biztosító oki
rataikat, melyekben az 1713-ki April 19-én megállapított örökösödési szabályzatot sanctio pragmaticának 
nevezve, maguk részéről is elfogadják. 

De mind ezek még csak a család körében történtek, s Károly arra fordította gondjait, hogy a 
mit megállapított, azt népeivel is elfogadtassa s a külföldi hatalmak által is garantiroztassa, 
- Az alsó-ausztriai rendek 1720-ban, •— 

a sziléziaiak ugyancsak 1720-ban, 
a karanti, krainai és steier rendek 1721 s 1722-ben fogadták el a pragmatica sanctiót, mint 

maguk kifejezik: örök és állandó törvény gyanánt. 
Csehországnak 1720-ban terjesztették elő az említett örökösödési szabályzatot s a cseh rendek ab

banmegnyugodtak, minthogy az alaptörvényeikkel úgysem ellenkezett. Es pedig pragmatica sanctiónak neve
zik azt következő szavakban: „tamquam lege fundarnentáli sanctioneque pragmatica in perpetuum valitura." 
Későbben Károly 1723-ban september 4-én cseh királynak megkoronáztatván, a rendek újra elfogadták az 
említett örökösödési szabályzatot, melyet ezen ujabb elfogadásban nem neveznek sanctio pragmaticának; mi 
azonban ugy látszik nem számításból történt, mert az első elfogadás alkalmával, mely a mint említem 1720-
ban történt, sanctio pragmaticának neveztetik az, Károly ellenben a cseheknek fönnlevő szabadságaikat meg
erősítette. Az égeri kerület is külön nyilatkozott, még pedig 1721-ben ezen örökösödési szabályzat mellett, 
de némi reservátákkal, zálogviszonynál fogva tartozván ők csupán Csehországhoz. 

A németalföldi birtokokban 1723. évi april 7-én hirdettetett ki az örökösödési szabályzat mint 
sanctio pragmatica s a rendeletben az mondatik, hogy 0 Felsége megszünteti azon sanctio pragmaticat, 
melyet az említett tartományokra nézve V. Károly császár 1549-ben november 4-én kiadott, de csak any-
nyiban, a mennyiben az örökösödést illetőleg a jelen örökösödési szabályzattal ellenkezik, minden egyéb 
pontjaiban pedig azt sértetlenül fönn kívánja tartani. A rendek beleegyeztek a császár kivánatába, de azt 
kívánták, hogy az ünnepélyes alakban mint császári edictum adassék ki nekik. És ez meg is történt; a 
sanctio pragmatica mint állandó törvény az örökösödés rendére és O Felsége országainak és tartományainak 
feloszthatlanságára 1724 évi december 6-án ünnepélyes alakban császári pecsét alatt ki is adatott. Es ez az 
első t sőt talán egyetlen egy ünnepélyes alakú okirat, melyet Károly a sanctio pragmaticáról ily formában 
kiadott. 

A majlandi és mantuai herczegségekben, melyek a rastadti béke által jutottak Ausztriához, 1725-
ben lőn elfogadva a sanctio pragmatica, 

A mi már a magyar koronához tartozó országokat illeti: Horvátország, mint föntebb említem, 
már 1712-ben megajánlotta a nőági örökösödést, és így előbb mint maga Károly az 1713 évi april 19-én 
megállapított és utóbb sanctio pragmaticának nevezett örökösödési szabályzatot még csak titkos tanácsa, 
előtt is kijelentette. Hatása kétségtelenül nagy volt Horvátország ajánlatának, mert alkotmányos ország le
vén, mely az 1687-ki III. t. czikknek értelmében a habsbui'gi ház fiágának kihaltával Magyarországgal 
együtt szabad választási joggal bírt volna, az ő szava megerősítette Károlyt szándokában, s könnyítette 
máshol is a kivihetést. De ezen ajánlatnak is csak akkor lett valóságos közjogi következménye, midőn a női 
örökösödés 1722-ben Magyarországra és a magyar koronához tartozott minden országokra nézve elfogadta
tott, s 1723-ban törvénybe iktattatott. Bizonyítja ezt azon körülmény, hogy midőn 1715-ben a III. törvény-
czikkely alkottatott és szentesfttetett, — mely szerint a fiág kihaltával Magyarországra a szabad válasz
tási jog ismét visszaszállandó vala, — Horvátország nem tett ez ellen óvást, s nem mondotta, hogy ő a 
nőági örökösödést már három évvel előbb elfogadta, megnyugodott a törvényben, sőt az 17%-ki törvé
nyekben sem tétetik említés arról, hogy a női örökösödést Horvátország már előbb elfogadta, pedig ezen 
törvényekben az elfogadás nemcsak Magyarországra magára, hanem a magyar koronához tartozó minden 
egyéb országokra és részekre is kimondatik. 

Erdélyországban, — melynek akkor külön állása volt, — 1722-ben terjesztetett elő az örökösö
dési szabályzat, s azt Erdély rendéi, mint sanctio pragmaticat elfogadták. Ezen elfogadás 1744-ben lett 
törvénybe iktatva, s mind ezen törvényben, mind a fönnebb említett 1722-ki elfogadásban ezen kifejezés 
használtatik: „vim et robur pragmatícae sanctionis legisque perpetuae, ac nullo unquam tempore aut modo a 
quibuscunque mutabilis sortitururn." 

Fiume nem Magyarországgal, nem Horvátországgal. nem Krainnal együtt, hanem mint önálló 
tartomány 1725-ben fogadta el a sanctio pragmaticat, 13 évvel később mint Horvátország elfogadási ajánlatát 
tette, közel három évvel utóbb, mint az 1723-ki magyar törvény alkottatott és öt évvel későbben mint Krain. 

Magyarországban éveken keresztül készítgették a közvéleményt arra, hogy a habsburgi ház fiága 
kihaltának esetére, lemondva szabadválasztási jogáról, előre már átruházza az örökösödést a nőágra is. A 
fejedelem részéről egyenes felszólítás erre nézve nem intéztetett a nemzethez, még akkor sem, midőn 1722-
ben az országgyűlés összehivatott; de voltak számosan az ország rendéi között, kik a fejedelem óhajtásának 
létesítésére folytonosan nagy erélylyel működtek. 

Kép?, ház napi. H. is, 1 2 
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Es nem vala sikeretlen müködésök. Az ország rendéi 1722-ik évi június 27-én önkényt, szabad 
akaratból megajánlották, ünnepélyesen kijelentették, hogy a habsburgi ház fiága kihaltának esetére, az örö
kösödést a nőágra is kiterjesztik, olyképen, hogy a fiágnak kihaltával elsőben 0 Felségének Hl. Károlynak 
leány maradékaira, ezek kihaltával boldogult I. Józsefnek leány maradékaira, és ha ezek is kihalnának, né
hai I. Leopoldtól származott leány maradékokra szálljon a magyar korona, és pedig mindenkor az O Fel
sége által örökös tartományaiban már megállapított elsőszülöttségi rend szerint. Kimondották továbbá, 
mind Magyarországra és a magyar korona országaira, mind az örökös tartományokra nézve együtt és viszo-
nosan az elválaszthatatlan és feloszthatatlan birtoklást; de határozottan kikötötték egyszersmind az ország 
törvényes önállásának, függetlenségének törvényeinek biztosítását, a koronázás előrebocsátásának, a királyi 
hitlevél kiadásának s a fejedelmi eskü letételének minden trónváltozásnáli szükséges voltát, és a leányág ki
haltával a nemzetre visszaszállandó szabadválasztási jogot. Hatvan tagból álló küldöttség vitte meg a ki
rálynak az ország ajánlatát, ki azt minden föltételeivel együtt elfogadta és az ország gyűlésének befejeztével a 
törvényeket, melyekben a nőág örökösödésének ilyképeni megállapítása, s annak minden föltételei benn
foglaltatnak, 1723-évi július 19-én ünnepélyesen szentesítette. Ez lényege és alakja azon kétoldalú, ünnepé
lyes alapszerződésnek, melyet az 1848-ki törvények Magyarországra nézve sanctio pragmaticának neveztek; 
ez az, melyet már őseink 1790-ben is, de ugy hiszem 1741-ben is pragmatica sanctio néven említenek meg 
országos fölirataikban. 

Többen: (közbeszólnak) Itt nagy a légvonat! 
Elnök: Termünk kényelmetlen voltát mindnyájan érezzük. A légtisztogatást máskép e teremben 

nem lehet előidézni, mintha két ablak nyitva tartatik és ez légvonatot okoz. A karzatokra nézve nem tenne 
különbséget, miután a karzati közönség nem kötelességből van itt, leginkább tehát arra kell figyelni, hogy 
nekünk, kik kötelességből vagyunk itt, lehetlenné ne tétessék e kötelességünk teljesítése. En ugyan magam 
rendeltem meg az ablakok kinyitását; de miután a képviselő urak légvonatról panaszkodnak befogom azo
kat záratni; de a hőségről azután ne méltóztassanak panaszkodni. (Fölkiáltások: Maradjanak nyitva! Má
sok : Csukassanak be! Zaj.) (Fölkiáltások: Halljuk!) 

Deák Ferencz: Csak csukják be az ablakokat! (Halljuk! Halljuk!) (Folytatja) Három alapesz
me van kimondva, mind az említett 1723-ki törvényekben, mind azon örökösödési szabályzatban, melyet 
Károly 1713~ik évi april 19-én megállapított, s az örökös tartományok utóbb mint sanctio pragmaticát el
fogadtak. E három alapeszme a nöágnak örökösödése, az első szülöttségi sor, és a föloszthatatlan birtok? 
lásnak elve; e részben tehát a kettő egymással megegyezik. 

De más részről lényeges különbség van a két örökösödési rend között. (Halljuk! Halljuk!) Az 
1713-iki april 19-iki szabályzat következőleg állapítja meg a nőág örökösödési rendét: „A fiágnak kihaltával 
örökösödjenek O Felségének Károlynak leánymaradéki, ennek kihaltával boldogult I. József Ő Felségének 
leány maradéki, s ha mind Károlynak, mind Józsefnek ágai kihalnak, az örökösödés 0 Felségének nővéreit 
(L Leopold leányait) és a felséges háznak minden egyéb ágait (Ihrer kais. Majestát Schwestern, und allén 
übrigen Linien des durchlauchtigsten Erzhauses) illesse az örökösödés. (Zaj. Halljuk!) A magyar törvény 
ellenben III. Károly és I. József leányág-ának kihaltával egyedül az I. Leopoldtól származó leánymaradékok
ra szorítja az örökösödést, s azt a fejedelmi ház egyéb ágaira ki nem terjeszti. (Zaj. Halljuk!) Megtörtén
hetnék tehát, hogy III. Károly, I. József, és I. Leopold leányágainak kihaltával a szabad választás joga az 
1723-ik évi II. t. czikk szerint is a nemzetre visszaszálland, (Helyes! Helyes!) midőn az örökös tartomá
nyok az általok elfogadott 1713-ki april 19-ki szabályzat szerint a fejedelmi ház minden egyéb ágaihoz vol
nának lekötve; és ez nézetem szerint közjogilag fontos körülmény, (Igaz!) mert mutatja, mennyire nincs 
közöttünk és az örökös tartományok között realunio, mikor még az uralkodó háznak örökösödési joga is 
törvény szerint előbb megszakad nálunk, mint az örökös tartományokban. 

Megjegyzem itt azt, hogy Erdélyország is esak Károly, József és Leopold ágaira szorította a nő-
ágnak megajánlott örökösödést. (Zaj.) 

Másik lényeges különbség: az örökösödés megajánlásához kötött, s a fejedelem által ünnepélye
sen szentesített föltételek, melyeket fennebb, midőn a Magyarországra nézve megállapított örökösödési 
rendnek mint állami alapszerződésnek lényegéről s alakjáról szólottam, részletesebben elsoroltam volt. 

Miután Károly a nőág örökösödésének elfogadását tartományaiban keresztül vitte, külpolitikájá
nak minden befolyását arra fordította, hogy azt a külhatalmak által is garantiroztassa. Sok fáradságba, sok 
áldozatokba került ez, ámbár több hatalmasság, félve a Bourbonház terjeszkedési vágyától, az európai 
súlyegyen fenntartására, s egyszersmind a még akkor elég hatalmas török birodalom elleni oltalomra szük
ségesnek vélték, hogy Károlynak birodalma a biztosított örökösödési rendre, és a feloszthatatlanság elvére 
támaszkodva, erős, nagy hatalom maradjon. Ezen garantiák nagy része, és a sok fáradság, sok áldozat 
mennyire voltak sikeresek, megmutatták később azon véres háborúk, miket Mária Theresiának folytatni 
kellett, hogy országait megtarthassa. (Igaz!) Igazolva lőnek Eugen savoyi herczegnek azon szavai, miket 
Károly császárnak mondott: „Több biztosságot nyújtana Fölségednek 100,000 katona, mint az európai ha
talmasságok nagy részének garantiája. 

Nem akarom untatólag elősorolni, melyek voltak azon kisebb s nagyobb hatalmasságok., melyek 
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Károly kívánatára a sanctio pragmaticát garantirozták; nem fogom elszámlálni az éveket és napokat, me
lyekről mind ezen biztosító levelek szóknak; csak egy körülményt emelek ki, mit lényegesnek tartok. Az 
angol király 1731. mártius 16-kán III. Károlylyal Bécsben szerződést kötött, melyben határozottan kimond
ja hogy garantirozza azon örökösödési szabályzatot, mit III. Károly 1713-ban april 19-én megállapított, 
de azonnal utána teszi következő szavakat is: „s melyet később Károly minden országainak, herczegségei-
nek, s tartományainak karai és rendéi közakarattal elfogadtak, hálásan elismertek, és mint sanctio pragma
ticát s örökké érvényes törvényt állami közokirataik közé in publica monumenta iktattak." 

Ugyanezen értelemben, sőt ugyanazon szavakkal szólottak a hollandi rendek a pragmatica san-
ctióról, melyet az angolokkal együtt s oly módon mint azok garantirozták. Á német birodalom választó fe
jedelmeinek 1732-ki január 11-én hozott határozata ugyanazon szavakkal említi meg az 1713-ki april 19-ki 
örökösödési szabályzatot, és azzal hasonlóul szorosan összeköti az országok, herczegségek, tartományok ál
tal történt elfogadásnak fogalmát. 

Sőt maga Károly azon rendeletében, melyet 1723. évi april 7-kón adott ki, világosan kimondja, 
miszerint szükségesnek látta, az örökösödési szabályzatra vonatkozó nyilatkozatot minden királyságaiba, 
herczegségeibe, s tartományaiba elküldeni, hogy az minden ország szokásai szerint hirdettessék ki, s fo
gadtassák el..—• (Dass sie — nach jeder besagter Lánder G-ebrauch und Gewohnheit bekannt gemacht, und 
angenommen werde). Tudták tehát akkor is az európai hatalmasságok, miszerint az 1713-ik april 19-kén 
Ő Felsége által önhatalommal kijelentett örökösödési szabályzat érvényességéhez az országok és tartomá
nyok elfogadása szükséges volt. Mert, a mint említem , ők maguk is hivatkoztak ezen elfogadásokra bizto
sító okirataikban, de Károly maga is kimondotta azt a föntebb elősorolt szavakban. 

Nem osztom tehát Révész Imre képviselő urnák azon aggodalmát, hogy akár angol akár franczia, 
vagy más diplomata olvasván az általam indítványozott fölirati javaslatot, az 1713-ki april 19-ki örökösö
dési szabályzatot tekintse Magyarországra nézve is az uralkodó ház és az ország közötti jogviszonyokat ille
tőleg döntő forrásnak. Anglia, Francziaország, s az egész európai diplomatia jól tudja, hogy Magyarország 
alkotmányos ország, s az volt akkor is, midőn a sanctio pragmatica a birodalom tartományaiba behozatott, 
s tudja azt is, hogy alkotmányos országban a fejedelem önhatalmú szabályzata nem igen számíthat feltétlen 
elfogadásra. (Ugy van!) És ha hitte, hogy az elfogadás feltételes is lehetett, igyekezett tudomást szerezni 
magának az elfogadás feltóteleiről. Es ha ily tudatlannak tennők is fel az európai diplomatiát, vagy azt 
hinnők, hogy velünk igen keveset foglalkozik: legyen meggyőződve t. képviselő ur, ha előbb nem, bizo
nyosan 1741 -ben, midőn az összes európai politikának érdekei maga Mária Theresiának örökösödési joga 
körül forogtak, bizonyosan szereztek maguknak részletes tudomást ezen jognak alapjáról, Magyarországra 
nézve is. De ha tiszt, képviselő urnák aggodalma bármi részben alapos volna is, mi volna czélszerübb a 
bajnak, mitől ő fél, elhárítására ? 

Annyi igaz, hogy a habsburgi ház nőágának örökösödésére vonatkozó szabályokat vagy törvénye
ket Európa most már sanctio pragmatica név alatt ismeri. Mi magunk úgy neveztük azt az 1848-ki törvé
nyekben , világosan és határozottan, és pedig nemcsak amúgy odavetőleg* megemlítve. Ugy nevezték őseink 
1790-ben egy fontos föliratban; nem jobb e tehát világosan kifejtenünk, mi az a sanctio pragmatica Ma
gyarországban*, minők annak feltételei, mikép alakúit? Nem jobb-e felvilágosítani e részben a külföldet, 
mint rémet látva a névben, kerülni annak megemlítését, zavarba hozni a külföldet az iránt, hogy mért 
nem merünk mi azon szóval élni, melyet ők mindnyájan ismernek, melyet törvényeink, pedig épen azon 
törvényeink, mikben annyi fontosságot helyhezhetünk, ismételve használnak ? En meg vagyok győződve, 
hogy midőn a világ közjogi nyelven valamely kifejezést vagy nevezetet megszokott, ha talán azzal egyre 
másra vonatkozólag hibás fogalmat köt is össze, könnyebb ama hibás fogalmat rectificálni, mint a név 
használatától az embereket elszoktatni. (Halljuk !) És ha mi azt mondanók a külföldnek: Uraim ! az, a mit 
ti sanctio pragmaticának neveztek, Magyarországban nem sanctio pragmatica, hanem az 1723-ki I , H, 
III, IV, V, VI, Vll-ik t. czikkely; — az 1848-ki törvények sanctio pragmaticának nevezik ugyan azt, 
de ez hiba volt, s mi ezt a szót használni soha többé nem fogjuk, mert annak használata veszedelmes le
hetne, — a külföld semmi esetre sem fogna megérteni bennünket. Ha ellenben azt mondjuk: az a sanctio 
pragmatica,, mely a magyar törvényben megemlíttetik, lényegesen különbözik azon sanctio pragmaticatól, 
mely 1713-ban april 19-én állapítatott meg; ha elmondjuk egyszersmind a lényeges különbség részleteit, s 
jogalapját, a külföld jobban meg fog érteni bennünket, mert nagyjában úgy hiszem már úgy is tudja, hogy 
e-különbség létezik. 

Egyébiránt úgy hiszem tiszt: Révész úrnak aggodalmát eloszlatja az idő, s azon körülmény, hogy 
még eddig a külföldi lapoknak eszükbe se jutott az 1713-ki april 19-ki örökösödési szabályzatot Magyaror
szág alaptörvényének tekinteni. 

És ha lényegében a dolognak nincs veszedelem ránk nézve, mit félünk a szótól, melynek értéke 
a vele összekötött fogalomnak értékétől függ. (Igaz!) A szónak betű szerinti értelme úgy hiszem ártatlan, 
a sanctio: szentesítés, a pragmatica szó görög szó, — s ámbár én görögül fájdalom! nem tudok, — gondo
lom,, hallottam, hogy az körülbelül annyit tesz, mint: nagyobb fontosságú köztárgykra vonatkozó. Cice
rónak Afcticushoz írt levelében e szavakat olvasom: „tu si quid pragmaticon habes, seribe: si miiúmufr, 
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minorum dicta perscribito" Itt a pragmaticon nagyobb fontosságú köztárgy értelmében vétetik, s ellentétbe 
van állítva a kisebbek mondásaival vagy híreivel. Egy régi jogtudósnak könyvéből azt tanultam, hogy Ro
mának köztársasági korában e szó sohasem-használtatott, s a pandectákban annak nyoma nincs. S azt 
mondja, később, — különösen Theodosius alatt kezdett az használtatni: Jelenleg, — mint jogtudósom 
mondja, — valóságos értelme a sanctio pragmaticának: az államnak valamely fontos közügyére vonatkozó 
szentesítvény. A frankoknál és németeknél sok ilyen szentesítvény van, mi sanctio pragmaticának nevezte
tik, így például IV. Károly császárnak azon bullája, mely Norinbergában és Sclimecksben, mint a német
római birodalom alaptörvénye lön országgyülésileg megállapítva, sanctio pragmaticának neveztetik. A pas-
saui szerződés s a vallási békekötés, melyet 1555-ben a császár és a birodalmi rendek, mint örökös biro
dalmi törvényt állapítottak meg, szintén sanctio pragmatica; az osnabrücki békekötés is sanctio pragmatica; 
Francziaországban VI. Károly Franczia királynak a baseli zsinat után 1438-ban kiadott alaptörvénye, mely 
a franczia egyháznak szabadságát biztosítja, szintén sanctio pragmaticának neveztetik. A név tehát magá
ban nem veszélyes. 

Ha a névvel azt a fogalmat kötnők össze, hogy közjogi viszonyainknak az 1713-ik april 19-én 
kiadott örökösödési szabályzat az alapja: akkor nem a név: hanem a lényeg volna káros; de mi tudjuk, 
hogy reánk vonatkozólag ez nem így áll, s midőn kifejtjük, mi a sanctio pragmatica a magyar közjog sze
rint úgy hiszem, nem sértünk sem jogot, sem érdeket, talán inkább használunk vele. 

Azt mondja továbbá Révész úr, „hogy a corpus jurisban 1713-tól 1848-ig, ámbár ezen idő alatt 
5 trónváltozás történt, a sanctio pragmaticáról említés sincs". Elmondja, hogy „II. Leopold trónra léptének 
s átalában az 1790-ik évi országgyűlésnek kora sok tekintetben hasonló volt a mostam időhöz. Küzdött ak
kor is a nemzet, bátran és nemesen az alkotmányért, nagy fontosságú törvényczikkek és iratok maradtak 
reánk azon országgyűlésről, melyben látjuk, hogy az országgyűlés a sanctio pragmatica nevet, vagy az 
arra való hivatkozást folyvást elmellőzi. Az udvari cancellár 1790-ben június 20-ról ir az országgyűléshez 
Leopold nevében a királyi kötlevél elkészítését és a koronázást sürgetvén, s ezen levélben a pragmatica 
sanctiót széltében emlegeti; ámde a Rendek, midőn magára ezen levélre válaszoltak, s az általuk készített 
különböző kötlevelekben i s , soha a pragmatica sanctiót fel nem említik, s kimaradt ez ezentúl magától az 
udvartól jött iratokból is." 

Végre vádolja tiszt: képviselő úr „az 1848-ik évi országgyűlést, s fájdalmasnak mondja, hogy 
az 1848-ki törvényekben, elég fataliter, minden bizonynyal szükségtelenül" sőt a mint az utóbbi soraiban 
kifejezi magát „vigyázatlanúl és alaptalanul már fölemlittetik a sanctio pragmatica. 

Ha tisztelt Révész úr csak engem vádolna (Halljuk), miszerint kárt teszek az ország jogainak 
azzal, hogy a sanctio pragmatica szót fölirási javaslatomban gyakran megemlítem, óleg volna válaszúi egy
szerűen hivatkoznom az 1848-ik évi törvények élőbeszédére, és a XVIII. törvény 6-ik szakaszára, hol a 
sanctio pragmatica nemcsak megemlíttetik, de az örökös tartományok iránti törvényes viszonyaink és az 
uralkodóház közösségében létező birodalmi kapcsolat alapjának is mondatik: s azon ház előtt, mely az 
1848-ki törvényekhez oly buzgón ragaszkodik, nem volna szükséges mentegetődznöm azért, hogy fólirati 
javaslatomban az említett törvények szavait használtam. (Tetszés) De Révész úr magát az 1848-ki ország
gyűlést vádolja, midőn azt mondja, hogy az 1848-ki törvényekben „elég fataliter s bizonynyal szükségtele
nül, sőt (mint utóbbi soraiban kifejezi magát) vigyázatlanúl s alaptalanul fölemlíttetik a sanctio pragmatica". 

Kemény vád, s engedje tisztelt Révészúr kimondanom, méltatlan vád, melyet visszautasítani 
kötelességemmé teszi azon tisztelet, melylyel én az 1848-ki férfiaknak tartozom, kiknek müve most is ala
púi szolgál közjogi követeléseinknek. (Helyes !) Szerénytelenség nélkül mondhatom ki ezen elismerést; mert 
én az országgyűlésnek végperczében mentem föl, midőn a munka már meg volt téve, melynek dicsőségéből 
részt nem követelhetek. 

Ha osztanám is tisztelt Révész úrnak azon nézetét, hogy az 1848-ki országgyűlés oly nagy és 
káros hibát követett el, a pietas tiltott volna oly kemény kifejezést használni. 

De véleményem szerint nem követett hibát az 1848-ki országgyűlés az által, hogy a sanctio 
pragmatica nevet használta, s e névnek megemlítése akkor sem volna hiba, ha soha előbb az a szó egy 
magyar publicistának se jött volna ki szájából. Kifejtettem fentebb, hogy a név, sem annak emlegetése kárt 
nem okozhat, sőt a névnek magyar közjogi értelmét kifejteni hasznosnak is hiszem. S kérdem, gyengéb
ben áll-e a magyar közjog, s azon alapszerződés, mely az uralkodóház örökösödésének s jogának alapja, az 
által, hogy az 1848-ki törvények a sanctio pragmaticát párszor megemlítik? Melyik erőszakos lépése mara
dott volna el az osztrák kormánynak, ha az 1848-ki törvények a sanctio pragmaticát nem említik, s köze
lebb állanánk-e most a nemzet óhajtásainak valósításához, ha az említett törvényekbe az a pár szó bele 
nem jön ? 

De nem is állanak minden részben azon factumok, miket ő megrovásának támogatására felhoz. 
Tévedések bárkin meg történhétnek, de megengedi tisztelt Révész lir, hogy azokat helyreigazítsam. (Zaj!) 

Azon állítás, (Halljuk}) hogy a corpus jurisban 1848-ig ez a szó: „sanctio pragmatica" sehol elő 
nem fordul, kétségtelenül igaz, de nem látok abban valami számított szándékosságot; mert ha megemlítet
ték volna is, idézni kellett volna az 1723-iki I. és II. törvényczikkeket i s , különösen királyi hitleveleknél, 
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mórt ezek a törvények határozzák meg a magyar sanctio pragmatica valóságos lényegét. Ilyen egyszerű hi
vatkozás pedig rövidebb volt, mint a kettő együtt. 

De már a mit Révész úr az 1795i-iki országgyűlésről s különösen annak iratairól mond, az való
ban nem úgy van. Ugyan is az ország rendéinek a királyi kötés dolgában másod ízben felküldött Oct. 5-iki 
felírása ezeket tartalmazza „Hoc suo jure usi Status et Ordines Regni jam anno quoque 1741. in ipso quippe 
föemineae haereditatis aditu eonvenientem pro tutela sanctionis pragmatieae assecurationern diplomatieam 
íundate solhcitabant, postulatoque huic suo constanter inkaeserunt" vagy is „e jogukkal élve az ország ka
rai és Rendéi már 1741-ben is a nőági örökösödés kezdeténél a sanctio pragmatica oltalmára királyi hitle
vél általi méltó biztosítást alaposan sürgettek, és ezen kivánatok mellett állandóan megmaradtak." E néhány 
sorból kétségtelenül következik az, hogy őseink 1790-ben nem láttak aggodalmat a sanctio pragmatica meg
említésében; továbbá világos az is, hogy ők nem egyedül a nőiörökösödésre vonatkozókat, hanem a nem
zet kikötött föltételeit, jogait, s törvényeit is egybefoglalták a sanctio pragmatica név alatt, és ily értelem
ben sürgettek a sanctio pragmatica oltalmára királyi hitlevél általi biztosítást. 

Harmadik: mit e sorokból következtetni lehet, az, hogy valószínűleg már 1741-ben sem voltak 
idegenek a sanctio pragmatica megemlítésétől. Valóban bajos tehát az 1848-ki országgyűlést azzal vádolni, 
hogy midőn a sanctio pragmaticát megemlítette, vigyázatlanul, alaptalanul, sőt fataliter cselekedett. Az sem 
változtat a dolgon, hogy föliratban van megemlítve a szó, nem törvényben, mert a fölíratok diplomaticai 
fontosságú okiratoknak tekintettek hazánkban, s az 1790—91 -ki országgyűlés, melynek annyi közjogi tör
vényt köszönhetünk, bizonyosan nem volt könnyelmű a nemzet jogainak kezelésében. (Igaz!) Ha Révész 
urnák vádja állana, akkor az 1790-ik évi, sőt talán még a 741-iki országgyűlés is vád alá esnek. 

Valóban meglepő, hogy épen a legfontosabb két sőt talán három országgyűlés vádoltatik ily súlyos
nak állított hibával. Egyik megrovása Révész urnák azt tartalmazza, hogy „némelyek azt vélik, miszerint a 
pragmatica sanctio az 1723-ik évi I-ső és Il-ik törvény czikkelyben van, és valóban ezekre történtek ezelőtt 
is mindenkor a hivatkozások, ott hol successióról volt szó; ámde mi a pragmatica sanctiót kétoldalú kötés
nek; tehát olyannak szoktuk nevezni, melyben a nemzet jogai Js biztosítva vannak. Ezen jogok pedig nem 
annyira az első és második, mint sokkal inkább a 3-ik t. czikkben vannak határozottan megjelölve és bizto
sítva , melyhez a IV. V. és Vl-dik czikkek is tartoznak, mint a III-iknak magyarázatai és részletei." Bátor 
vagyok ezen megrovásra megjegyezni következőket: 

Az 1723-ik évi I. és II-dik t. czikkelyek nem csak a nőági örökösödést s annak rendét állapítják 
meg, hanem világosan kimondják azon föltételeket is, melyek mellett ezen örökösödés megállapíttatot. Ugyan
is, miután elmondatik különösen a II. t. czikk 7 első szakaszában, a mi a trónöröklésre vonatkozik, a VIII. és IX. 
szakaszokban következőleg szól a törvény: . . . „és az emiitett trónöröklést elfogadják s eképen ugyanazon női 
trónöröklést, a felséges ausztriai házba behozottat és elismertet, kiterjesztvén reá most, akkor helyett az 
1687. II. és III . , hasonlóképen az 1715-i II. és III-ik ezikkeket, a fentirt rend szerint megállapítják." Lás
suk már, mit mondanak azon törvényczikkek, miket az ország rendéi az elfogadott női örökösödésre is ki
terjesztettek , s miket ugy kell tekinteni, mint az elfogadásnak kikötött feltételeit. Határozottan megkivánják 
ezen törvényczikkek a mindenkor előreboesátandó királyi biztosítást, hitleveleket és fejedelmi esküt. Megkívánja 
különösen az 1715. II. czikk, mely a királyi hitlevelet foglalja magában, hogy az országnak minden jogai 
kiváltságai, szabadsága és törvényei mindenkor szentül és szorosan megtartassanak, az 1715-ki III. t. czikk
ben pedig biztosíttatik az ország, „hogy 0 Felsége soha máskép nem akar uralkodni s kormányozni, mint 
magának Magyarországnak eddig hozott, vagy jövendőben országgyülésileg hozandó törvényei megtartásá
val." Továbbá az emiitett 1723-ik évi II. czikknek utolsó szakasza világosan fenntartja a nemzetnek azon 
jogát, hogy ha az uralkodó háznak a törvény 5-ik, 6-ik és 7-ik szakaszában körülirt nőága kihalna, Ma
gyarország szabadon választhassa királyát. (Ugy van!) 

Kérdem már, mi van ennél több az 1723-kí törvényczikkelyekben, mely nem mond egyebet, 
csak azt, mit a fennemlitett 1715-ki II. czikk, mely az elfogadott női örökösödésre is kiterjesztetett, hatá
rozott tartalma az: hogy a nemzetnek kiváltságai, szabadsága s törvényei szorosan megtartassanak. Sőt 
az 1715-ki III. t.cz. — mint fentebb emlitém — a nemzet önállásának, függetlenségének biztosítására sok
kal fontosabb, mint az 1723-ki III-ik t. ez., mert abban kimondatik, hogy Magyarország soha máskép nem 
kormányoztathatik, mint Magyarországnak eddig hozott, vagy jövendőben országgyülésileg hozandó saját 
törvényei szerint; sőt a nemzet az ország területének minden megcsonkítása ellen is biztosíttatik, valamint 
arra nézve is, hogy más tartományok módjára idegen kormányzat az országba be nem hozatik." Mindezekről 
az 1723-ik évi IH. t. ez. nem szól, de nem is volt szükséges azt, a mi a II. czikkben erre nézve már elmon
datott, a Hl.-ikban újra ismételni. 

Világos tehát, (Halljuk!) hogy az 1723-ki I-ső és Il-ik czikk nem csak magát a nőági trónörök
lésnek elfogadását, hanem annak a nemzet részéről kikötött s az ország jogainak biztosítására szolgáló felté
teleit is magában foglalja. Ha ezen törvényczikkek szorosan meg lesznek tartva, az országnak egy törvénye 
sem fog megsértetni. (Zajos helyeslés.) És így biztosítva lesz a Révész uraltál felhívott IV. és V.t. czikk. is. A mi 
pedig a VI. t, czikket illeti, melyet Révész ur szintén különösen megemlít, valóban nem értem, miért helyezett 
ő épen azon törvényben annyi fontosságot? Hiszen ezen törvény, különösen annak első szakasza, azt tartal-
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mázza, hogy a földesurak és az egész nemesi rend minden adófizetéstől Örökre menten tartassanak. A tör
vénynek ezen rendelete — Istennek hála! —már csakugyan megszűnt, s nem hiszem, hogy azt bárki újra fel
éleszteni akarhassa. Hivatkozni tehát olyan törvényre, mely országgyülésileg lőn megszüntetve, s melynek 
visszaállítása, ha lehető volna is , nagy csapás volna a hazára, hivatkozni arra, mint az ország jogait bizto
sító törvényre, valóban több volna mint hiba. 

A Révész ur által felhívott VII. t. czikkre, mely az országgyűlés eltartásáról szól, megjegyzem, 
hogy ez a törvény is lényegében megváltozott; — most már nem minden harmadik évben, hanem minden 
évben kell tartam országgyűlést törvény szerint, most már nemcsak az egyházi s világi főrendek, hanem 
az egész nép képviselve van az országgyűlésen; most már nemcsak nemes embereket lehet követekül vá
lasztani ; miért kellett volna tehát épen ezen elavult, sőt törvény által megváltoztatott és — ismét elmon
dom — Istennek hála! megváltoztatott törvényre hivatkozni? 

Azt is mondja tisztelt Révész úr , hogy nem osztja azon nézetemet, miszerint az, kit az örökös 
tartományokra nézve a származási vonal szerint az örökösödés vagy uralkodás illet, már eo ipso trónörökös 
vagy uralkodó Magyarországra nézve is. Mert ha ez állana, akkor hazánk az örökös tartományoknak aligha 
alárendeltje nem lenne, a mi pedig önállóságunkkal s ezt biztosító törvényeinkkel, mint p. o. az 1791 :X. 
t. czikkelylyel egyenesen ellenkeznék. 

Midőn én azt mondottam, hogy az örökösödésnek megállapított előszülottségi rendé szerint mind 
Magyarországban, mind az örökös tartományokban ugyanazon egy fejedelmet illeti az uralkodás, nem mon
dottam egyebet, csak azt, mit a törvény mond. Ugyan is az 1723-ik évi I. t. czikknek 4-ik szakasza igy 
szól: „ugy, hogy azon nő, vagy annak férfi örököse, ki a felséges ausztriai ház mondott országainak és 
tartományainak a felséges ausztriai házban bevett s említett első szülöttség" módja szerint örököse, ugyanazon 
trónrend szerint ezen s a jövendő esetekben örökösödési joggal a Magyarország s hozzácsatolt szintén eloszt-
hatlanoknak értendő részek, országok és tartományok csalhatlan királyául tartassák és koronáztassák." Azt 
pedig, hogy eo ipso trónörökös vagy uralkodó Magvarországra nézve nemcsak nem állítottam, de sőt be
szédemben és az általam indítványozott fölirási javaslatban is határozottan ki van mondva, hogy a „magyar 
király csak koronázás által lesz törvényes magyar király, a koronázásnak pedig törvényszabta föltételei van
nak , (Helyes!) miknek előleges teljesítése múlhatatlan szükséges." Révész Imre úrnak azon aggodalma, 
hogy ily képen Magyarország alárendeltje volna az örökös tartományoknak, mi az 1790-ki X. t. czikkelylyel 
ellenkezik: ugy hiszem fölösleges aggodalom. Mert csak ugy vagyunk ez által alárendeltei az örökös tarto
mányoknak , mint ők minékünk, azaz kapcsolat van közöttünk az uralkodónak ugyanazonságában, vagyis 
personalunio és egyéb semmi. Ugyanazon törvény, melyre a tiszt, úr hivatkozik, az 1790-ki X. t. czikk 
szintén azt mondja, hogy „a felséges ausztriai ház nőágának örökösödése Magyarországban s a kapcsolt ré
szekben ugyanazon fejedelmet illeti, melyet a megállapított örökösödési rendszerint elválaszthatlanúl osztha
tatlanul bírandó többi örökös tartományokban." Miként ellenkezhetnék tehát az, a mit én mondottam, az 
1790-ik évi X. t. czikkelylyel, a mely ugyanazt mondja ? 

Végre még* Qgy van Révész Imre úrnak előadásában, mire megjegyzést kell tennem. (Halljuk!) 
Azt mondja ő beszédének vége felé: „de mind ezekből még az is szüksógesképen következik, hogy ha 0 Fel
ségéhez sem mint koronás királyhoz, sem mint törvényes trónörököshöz föl nem Írhatunk, nem Írhatunk 
hozzá máskép mint meghódítottak a meghóditóhoz." (Igaz! zaj.) Én a hódítást az elnyomott nép irányában 
mint jogalapot soha el nem ismerem, (Helyes!) és azt hiszem, hogy a hódítónak joga csak fegyverének ha
talma , és csak addig terjed, a meddig fegyvere ér. (Ugy van!) A hódítottnak nincsenek morális kötelezett
ségei a hódító irányában, és azon országokban, melyek kezdetben hódítás által alakultak, valóságos jogala
púi nem a hódítás maga, hanem a hóditottaknak nyilvánosan kijelentett, vagy tettleg bizonyított utóbbi el
ismerése képezi. Magyarországra vonatkozólag elvem az, mit 1790-ben az ország rendéi is kimondottak oc-
tober 5-ki föliratukban, hogy t. i. „a királynak és az országnak jogai az örökösödési szerződéseken alapulnak) 
melyeket a feleknek megváltoztatni nem szabad." (Zaj.) 

Nem azért emiitettem itt meg ezeket, mintha azt hinném, hogy Révész Imre ur a hódítási jogot 
elismeri; (Halljuk!) hanem mivel tudom, hogy vannak Lajthántuli elleneink között olyanok, kik a hódítási 
jogot Magyarországra nézve többször már emlegették; féltem, hogy ezek Révész urnák szavait félreértve, 
vagy szándékosan félremagyarázva, el fogják mondani, miszerint Ausztriának hódítási joga Magyarországra 
nézve a magyar országgyűlésen is megemlittetett és arra senki nem felelt. (Helyeslés.) 

Elmondottam előadásom kezdetén, hogy az indítványom ellen felhozott egyéb ellenvetéseknek czá-
folgatásába nem bocsátkozom, most sem teszem ezt, de szükségesnek tartok egy szerény észrevételt. (Hall
juk!) Többen mondották a szólók közöl, hogy a feliratot nem pártolják, mert a tövényesség teréről nem 
akarnak lelépni. 

En nem állítom, hogy fölirat helyett határozatot hozni törvényellenes; de azon vádat, hogy a 
fölirat ellenkezik a törvénynyel, én el nem fogadhatom. Figyelemmel kisértem és olvastam az előadásokat, 
mikben e vád foglaltatik, de a törvénytelenséget kimutatva sehol sem láttam. Senki nem hivatkozott csak 
egy törvény-czikkre sem, melyet megsértünk az által, ha felírunk; pedig midőn valamely cselekvés törvényel
lenesnek moadatik, ki kellene világosan mutatni, miből áll annak törvényellenessége. -



XXXVI. ülés 1861. június 4-kén. 51 

Egyébiránt a tisztelt ház most már szavazat által fogja eldönteni föliratban vagy határozatban 
mondjuk-e ki azt, mit mondanunk kell, s mondani akarunk. A többség akaratja fog határozni. De bár mi-
kép dőljön el a kérdés, egyet tartanék szerencsétlenségnek a hazára nézve, (Halljuk!) ha a különböző véle-
ményüeket keserűség választaná el egymástól. (Közhelyeslés!) Czélunk egy: a haza boldogítása. Vélemé
nyeink ugyanazok mindazon jogtalanságokra nézve, mik ellen felszólalunk; nézeteink csak a módra nézve 
voltak egymástól eltérők, csak az útra, sőt talán nem is az útra, hanem csak az első lépésre vagyunk külön
bözők. (Helyes! Ugy van!) Lehet, hogy nehéz szenvedések várnak még reánk, küzdelem és erélyes mű
ködés mindenesetre, és ha mi akkor valamennyien egymás mellett nem állunk együtt és egymásért, a ha
za fogja szenvedni kárát. (Helyes!) A felelősséget ne háritgassuk egymásra, ennek csak elleneink örülné
nek ; felelünk és küzdünk valamennyien egy magasztos czélért, a haza javáért. (Helyes!} Hazánk sorsa a 
mi sorsunk is, egyik félé ugy mint a másiké, egy szóval mindnyájunké. (Ugy van;) Es ha egyszer-inász-
szor részletekben talán különböznek is véleményeink, ne felejtsük, hogy a főtárgyban egyek vagyunk, arra 
nézve magunk között megszakadni soha sem fogunk. (Hosszan tartó éljenzés.) 

Elnök: Miután az indítványozó ár utolsó felszólalási jogát gyakorlottá, (Halljuk!) az eddig foly
tatott átalános tárgyalást a ház szabályainak értelmében ezennel bezártnak nyilvánitom. (Helyeslés.) 

Következnék már most a tanácskozás folyamának rendes sora szerint, hogy kifejtsük hosszas ta
nácskozásunk eredményét, (Ugy van!) — azaz hogy szavazzunk, és szavazzunk mindenekelőtt az indítvány 
lényege és alapelve fölött. 

Oly fontos lesz azonban ezen szavazás eredményére nézve, miszerint ugy hiszem, mind a ház 
szabályainak szellemében cselekszem mind talán a tiszt, ház véleményével találkozom, ha azoknak folytán 
miket indítványozó úr is megemlített, azt hozom javaslatba, hogy mind a szavazásra kitűzendő kérdés meg
állapítása mind pedig az annak folytán eszközlésbe veendő szavazás a holnapi ülésre halasztassék. (Köz
helyeslés.) 

Jelentem még a t. háznak, hogy a szavazásra nézve két jegyzék adatott be hozzám, melyek mind
egyikét 20 követnél több aláirta s melyekben az kívántatik, hogy a történendő szavazás névszerinti felszólí
tással történjék. (Helyeslés.) 

A ház szabályai szerint ezen kívánat minden esetre teljesítendő, (Ugy van!) a szavazás tehát név
szerinti felszólítással fog történni. A mai ülésre nézve kötelességemnek tartom egy észrevételt tenni. 
(Halljuk!) 

. Megilletődve tapasztaltam ugyanis, hogy szabályaink világos rendeletei ellen ismét igen számo
san vannak e teremben jelen, kik a képviselők sorába nem tartoznak. (Igaz!) Ha ezen visszaélést nem gá
toljuk , ez mindinkább el fog harapózni s tanácskozásaink eredményére káros hatással leend. Kijelentem te
hát ezennel, hogy minden illetőknek tudtára legyen, miszerint rendelést teendek és a háznagyot is felszólí
tom , hogy különösen a holnapi napon, midőn oly fontos szavazás fog történni, a képviselő urakon és a ház 
tisztein kivül e terembe senki be ne bocsátassék; és ha mégis megtörténnék, hogy valaki észrevétlenül azok 
közöl., kik ide nem tartoznak, bejönne, kötelességemnek fogom tartani, azt, bár ki is legyen, e terem elha
gyására felszólítani. (Helyes!) A hírlapírókat, kik karzataikról gyakran lejőnek és a teremben megállapod
nak , ezennel figyelmeztetem, hogy a számukra szánt hely a karzaton és nem a teremben van. (Helyes!) 

A napi rendre ugyan más tárgy nem volt kitűzve; de talán el lehetne végezni némely verificationaHs 
tárgyakat; (Jól van! Halljuk!) miért is felkérem Szilágyi Virgil előadó urat, méltóztassék referálni. (Kevés 
szünet; a házból számosan távoznak; többen felkiáltnak: Végezzük be a tárgyat!) 

Igen sajnálom, hogy e tárgyat be nem végezhetjük s hogy nem teljesíthetjük ujabb képviselő tár
saink irányában feladatunkat; mert a képviselő urak közöl számosan eltávozván, az igazoló bizottmány je
lentését tárgyalás alá nem vehetjük, minthogy határozat hozatalára nem vagyunk elegendő számmal. 

Az ülést tehát jelenleg kénytelen vagyok feloszlatni. 
Ezzel az ülés délben 12 órakor feloszlott. 

13 * 
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Elnök: Az ülés megnyittatik. A mai jegyzökönyvet Csengeri Imre jegyző ur fogja vezetni. A 
szólani kívánókat pedig Tanárky jegyző ur irandja fel. 

A tegnapi jegyzőkönyv fog meghitelesíttetni. 
Ennek folytán Keglevich Béla gr. olvassa a tegnapi ülés jegyzőkönyvét. 
Elnök: A jegyzőkönyv észrevétel nélkül meghitelesíttetvén, bemutatom a tisztelt háznak Nógrád

megye közönsége föliratát, melyben Teleki László grófnak halála fölötti fájdalmát tolmácsolván, a nemzet 
háláját Teleki László iránt a felépítendő pantheonban kéri annak idejében kifejeztetni. — Kammersberger 
László kassai lakos esedezik, hogy néhai Farkassányi Sámuelnek, mint 184%-diki kormánybiztosnak el
kobzott vagyona ellen a cs. k. törvényszék előtt folyamatban levő csődper rögtön szüntessék meg. Mind két 
beadvány a kérvénybizottságnak lesz véleményem szerint kiadandó. 

Áttérve ezek után t. ház! a napi renden levő tárgyra; (Halljuk!) a szabályok szerint legelőször is 
a szavazásra kitűzendő kérdést kívánom formulázni. 

Midőn e kötelességemet néhány rövid szóval teljesíteném, a tisztelt ház becses figyelméért esede
zem. (Halljuk!) Szabályaink szerint legelőször az indítvány fölött kell szavazni, és szavaznunk kell oly 
kérdésre, a melyre a háznak tagjai egyszerűen „igen"-nel vagy „nem"-mel felelhessenek; ez csak ugy éret
hetik el, ha a kitűzendő kérdés a beadott és kifejtett indítványnak csak egy részére vonatkozik, azon ré
szére t. i. melyre nézve a között és a későbben beadott indítvány és módositvány között lényeges különbség 
van, és melyre nézve a ház tagjai között valóságos véleménykülönbség létezik. (Helyes!) Ezen része az 
indítványnak csekély belátásom szerint a formakérdés, azon formának megállapítása t. i. melyben a ház 
első felszólalása foglaltassák. Az én nézetem szerint tehát az első kérdés, mely szavazásra lenne kitű
zendő: ekképen volna megállapítandó: „A háznak első felszólalása fölirás legyen-e vagy nem?" (Közhe
lyeslés.) Ezen fogalmazás más szavakkal ugyan azt jelenti, hogy fölirás vagy határozat legyen-e ? de a 
ház szabályai szerint csak ugy fogalmaztathatik a kérdés; a mint előterjeszteni szerencsém volt. (Közhelyes
lés.) A szavazás ezen kérdésre megtörténvén, a fölirás vagy elfogadtatik vag'y nem; és akár mikép dőljön 
el a szavazás, nevezetesen ha a fölirat fogadtatik is el, akkor is a jövő szavazások tárgyául egészen más 
sorozata áll elő a kérdéseknek, valamint más kérdések lesznek felteendők ha a határozat fogadtatik el; és 
mivel a szavazás eredményét előre bizonyosan tudni nem lehet, azon nézetben vagyok, hogy most egyelőre 
csak az első szavazásra állapítassék meg a kérdés, s a szavazások megtörténte után az eredményhez képest 
fognak a többi kérdések fokozatonként előterjesztetni. (Helyes!) 

Ha tehát a tisztelt ház ezen kérdésnek akkénti feltevésében mint azt felolvasni szerencsém volt, meg
nyugodni méltóztatik: akkor a szavazás, még pedig névszerinti felszólítással meg fog kezdetni. (Helyes!) 
Nem tudom szükségesnek látja-e a tisztelt ház, hogy felolvastassanak azon képviselő urak nevei, kik két kü
lön beadott jegyzékben ezen kívánságukat jelentették k i : (Nem szükséges!) ekkor csak azt kell még meg
jegyeznem egyik jegyzékre nézve, hogy a mennyiben abban az kívántatik, hogy a nyilvános szavazás ered
ménye vagyis az egyes szavazatok névszerint a jegyzőkönyvbe igtattassanak be , — ez az eddigi szokással 
annyiban meg nem egyezik, hogy a szavazók egyenkénti megnevezése szorosan véve naplóba tartozik, a 
jegyzőkönyvbe pedig csak a szavazás eredménye említtetik meg. (Helyes!) Ennélfogva hozzá foghatunk a 
szavazáshoz, melynek mai napon megtartása tegnap elhatároztatott. A szavazás rendére nézve a szavazókat 
Tanárky jegyző ur fogja a betüsorozatos névjegyzék szerint felhívni; — azokat kik „igennel" szavaznak 
Keglevich Béla gróf, a „nemmel" szavazókat pedig Csengeri jegyző ur irandja fel. (Helyeslés!) Végre 
azokat, a kik talán jelen nem volnának vagy nem szavaznának, Ignjatovics jegyző ur fogja jegyezni. 
(Helyes!) 

Lónyay László: Ugy hallottam, hogy talán akad köztünk oly képviselő, a ki épen most hirtelen 
megbetegedvén, nem jelenhetett meg a szavazásra; ennélfogva azt bátorkodom indítványozni: és e részben 

ÜLÉS 

10 órakor. 
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csak egyéni nézetemet mondom ki , hogy mivel képviselőtársaink szavazatát elvetni, vagy ketté szakítani 
nem lehet, menne el hozzá mindegyik pártból egy egy ember és hozná meg szavazatát (Nagy zaj; Nem le
het! Derültség.) 

Elnök: Ugy veszem észre, hogy a tisztelt képviselő ur indítványa nem talál pártolásra, (ügy van!) 
hozzá foghatnánk tehát a szavazáshoz; a szabályok értelmében azonban a kérdést még egyszer felfogom ol
vasni: A háznak első felszólalása fölirás legyen-é, vagy nem? 

Most Tanárky Gedeon jegyző betűrendes sorban szavazásra hívja fel a képviselőket: 
Abaffy Aristid: Igen! 
Ács Károly: Nem! 
AlLaga Imre: Igen! 
Almássy György gróf: Igen! 
Almásy Sándor: Nem! 
Andrássy Gyula gróf: Igen! 
Antal János: Igen! 
Asztalos István: Igen! 
Babesch Vincze: Igen ! 
Babics János: Igen! 
Bagossy Sándor: Nem! 
Bakalovich Szilárd: Igen! 
Balássy Antal: Igen! 
Ballagi Mór: Nem! 
Balogh János: Nem! 
Bánffay Simon: Igen! 
Bánó József: Nem! 
Bánó Miklós (Nincs jelen!) 
Barinyai József: Igen! 
Bartal György: Igen! 
Bartal János: Igen! 
Batthyány István gróf: Nem! 
Batthyány Zsigmond gróf: Igen! 
Benczúr Miklós: Igen! 
Bende József: Igen! 
Békásy Lajos: Nem! 
Beniczky Lajos: Nem! 
Beniczky Ödön: Nem! 
Beöthy Zsigmond: Nem! 
Berényi Ferencz gróf: Igen! 
Bernáth Zsigmond: Nem! 
Besze János: Nem! 
Bethlen József gróf (Nincs jelen!) 
Bezerédy László: Igen! 
Bika Simon (Nincs jelen!) 
Bittó István: Igen! 
Blaskovics Pál : Nem! 
Bobory Károly: Nem! 
Boczkó Dániel: Nem! 
Bodon Ábrahám: Igen! 
Bogdán Vincze: Igen! 
Bogdanovich Vilibald: Igen! 
Bogyó Sándor: Nem! 
Bónis Sámuel: Nem! 
Borbély Miklós: NemJ! 
Boronkay Lajos: Nem! 
Boross Sámuel: Nem! 
Bottka Mihály: Igen! 
Böszörményi László: Nem! 
Bránováczky István: Igen! 
Buday Lőrincz: Nem! 
Bujanovics Rudolf: Nem! 
Burián Imre: Igen! 

Eépv, ház napi. II. k. 

Buttyán Vazul (Nincs jelen!) 
Buzna Lajos: Nem! 
Csáky László gróf: Igen! 
Csáky Tivadar gróf: Nem! 
Csanády Sándor: Nem! 
Cseh Sándor: Nem! 
Csengeri Antal: Igen! 
Csengeri Imre: Igen! 
Cserky István: Nem! 
Csernovics Arzén: Nem! 
Csernovics Péter: Nem! 
Csiky Sándor: Nem! 
Czorda Bódog: Nem ! 
Dániel Pál: Igen! 
Dani Ferencz: Nem! 
Darvas Antal: Nem! 
Deák Ferencz: Igen! 
Décsey László: Nem! 
Dedinszky József: Igen! 
Degenfeld Gusztáv gróf: Nem! 
Dellimanics István: Igen! 
Demjén István (Nincs jelen!) 
Dessewffy Emil gróf: Igen! 
Dobrzánszky Adolf (Nincs jelen!) 
Domahidy Ferencz (Nincs jelen!) 
Dőry Ádám: Nem! 
Eder István: Nem! 
Elek Mihály: Nem! 
Eördögh András: Nem! 
Eördögh Imre : Igen! (Zaj.) 
Eőry Sándor: Nem! 
Eötvös József báró: Igen! 
Eötvös Tamás: Igen! 
Erős Lajos: Igen ! 
Faur János: Igen! 
Fekete Lajos: Igen! 
Fiáth István: Nem! 
Fisser István: Nem! 
Fráter Pál: Nem! 
Frideczky Lajos : Igen! 
Frideczky Timót: Igen! 
Gaál Péter: Nem! 
Gábriel István: Nem! 
Gorové István: Igen! 
Grabarics Ernő (Nincs jelen!) 
Hajnik Pál: Igen! 
Halász Boldizsár: Nem! 
Hauser Ernő: Igen! 
Hodossy Ede: Igen! 
Horváth Boldizsár: Igen! 
Horváth Döme: Igen! 
Horváth Elek: Nem! 
Hunfalvy Pál: Igen! 
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Hunkár Antal: IgenS 
Hunyady János gróf: Igen! 
Huszka Mihály: Igen! 
Ignjatovies Jakab: Nem! 
Ihász Rudolf: Igen! 
Iléssy János: Nem! 
Ilosvay Bertalan: Nem! 
Imrédy Lipót: Igen! 
Inkey Ádám: Igen! 
Ivánka Imre: Nem! 
Ivánkovics János: Igen! 
Jámbor Pál: Nem! 
Jekelfalusy Emil: Igen! 
Jókai Mór: Nem! 
Jura György: (Nincs jelen!) 
Justh György: Igen! 
Justh József: (Nincs jelen!) 
Kacskovics Lajos: Igen! 
Kaiser József: Igen! 
Kalauz Pál: Nem ! 
Kállay Ödön: Nem! 
Kálóczy Lajos: Igen! 
Kandó Kálmán: Igen! 
Károlyi Ede gróf: Nem! 
Károlyi János: Nem! 
Károlyi Sándor gróf: Nem! 
Kazinczy Gábor: Igen! 
Keglevich Béla gróf: Nem! 
Keglevich Gyula gróf: Nem! 
Kelemen Albert: Nem! 
Kende Kanut: Nem! 
Kiss Dániel: Nem! 
Kiss Jakab : Igen! 
Kiss Miklós: Nem! 
Királyi Pál: Igen! 
Klauzál Gábor: Igen! 
Königsmayer Károly: Igen! 
Komáromy György: Nem! 
Konkoly Thege Dienes: Nem! 
Konkoly Thege Pál: Nem! 
Korics Gáspár : Nem! 
Kovács Ferencz: Nem! 
Kovách László : Igen! 
Kovács Lőrincz: Nem! 
Kozma Imre : Nem! 
Kozma Sándor: Igen! 
Kubinyi Ferencz: Nem! 
Kubinyi Flórián: Nem! 
Kubinyi Ödön: Igen! 
Kubinyi Rudolf: Igen! 
Kupricz Imre: Nem ! 
Kurcz György: Igen! 
László Imre: Nem! 
Latinovics Vincze: Nem ! 
Lipthay Béla báró: Igen! 
Lónyay Gábor: Igen! 
Lónyay László : Nem! 
Lónyay Menyhért: Igen! 
Lo-Presti Árpád báró: Nem! 
Lovassy Ferencz: Nem! 

Lukács György: Nem! 
Lukinich Mihály: Nem! 
Luzsénszky József báró: Igen! 
Luzsénszky Pál báró: Nem! 
Mácsay Lukács: (Nincs jelen!) 
Máday Lajos: Igen! 
Madách Imre: Nem! 
Madarász József: Nem! 
Manassy György: Nem ! 
Mangold Károly: Igen! 
Maniu Aurél: Igen! 
Máriássy Ágoston: Igen! 
Máriássy János: Nem! 
Markos György: Igen! 
Markovics Antal: Igen! 
Maróthy János: Nem! 
Mátyás József: Nem! 
Mednyánszky Ede báró: Igen! 
Mihályi Gábor: Igen! 
Miskolczy Károly: Nem! 
Missics János: Nem! 
Mocsáry Lajos: Igen! 
Molnár József: Igen! 
Molnár Pál: Igen! 
Murgu Euthim: Nem! 
Mülek Ferencz: Nem! 
Nagy Szabó Ignácz: Nem! 
Návay Tamás: Igen! 
Nyári Pál: Nem! 
Nedeczky János: Igen! 
Németh Albert: Nem! 
Nicolics Fedor báró: Igen! 
Odescalchy Gyula herczeg: Nem ! 
Okolicsányi Antal: Nem! 
Oláh Miklós: Nem! 
Olgyay Lajos: Igen! 
Olgyay Titus: Igen! 
Onossy Mátyás: Igen! 
Opitz Sándor: Nem! 
Pálffy Pál gróf: Igen! 
Pap János (Nincs jelen!) 
Papp József: Igen! 
Papp Mór: Igen! 
Paszku Fülöp: Igen! 
Patay István: Nem! 
Perczel István: Nem! 
Perczel Vincze: Nem! 
Péter Miklós: Igen! 
Pétery Károly: Nem! 
Pethes József: Nem! 
Pesti Frigyes: Igen! 
Piller Gedeon: Igen! 
Piukovics Mihály: Nem! 
Plachy Lajos: Nem! 
Plainer Antal: Igen! 
Podmaniczky Frigyes báró: Nem! 
Pongrácz Lajos: Nem! 
Pópa György: Igen! 
Popovics János: Nem! 
Popovics Zsigmond: Nem! 
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Prónay József (Nincs jelen!) 
Prugberger József: Igen! 
Raczkovics Kozma: Igen! 
Ráday Gedeon gróf: Nem! 
Ragályi Ferdinánd: Igen! 
Ragályi Miksa: Igen! 
Rakovszky Mór: Igen! 
Ráthonyi Lajos: Nem! 
Rónay János: Igen! 
Rónay Lajos: Igen! 
Ruttkay István: Nem! 
Salamon Lajos: Nem! 
Sárközy József: Nem! 
Sárközy Kázmér: Igen! 
Schmertzing Tádé báró: Igen! 
Sennyey Lajos báró: Nem! 
Seregélyi Sándor: Igen! 
Simics József: Nem! 
Simon Pál: Igen! 
Simonyi Lajos báró: Nem ! 
Simonyi Simon: Igen! 
Siskovics József: Igen! 
Sóhalmi Samu János: Nem! 
Somssich Imre gróf: Igen! 
Somssich Pál: Igen! 
Sponer Tivadar: Igen! 
Stoekinger Mór: Igen! 
Sümeghy Ferencz: Igen! 
Szabó György: Igen! 
Szabó Imre: Igen! 
Szabó József: Nem! 
Szabó Kálmán: Igen! 
Szabó Samu: Igen! 
Szalay László: Igen! 
Szalay Sándor: Nem! 
Szálé Antal: Igen! 
Szapáry Géza gróf: Igen! 
Szapáry Gyula gróf: Igen! 
Szaplonczay József: Nem! 
Szathmáry Király József: Igen! 
Szathmáry Király Pál: Igen! 
Széchenyi Béla gróf: Igen! 
Széchenyi Dienes gróf: Igen! 
Szelestey László: Nem! 
Szemző Mátyás (Nincs jelen!) 
Szepesy Péter: Nem! 
Szentimrey György: Igen! 
Szentiványi Adolf: Nem! 

Szilágyi Virgil: Nem! 
Szluha Benedek: Nem! 
Szőke Károly: Nem! 
Szöllősy Károly: Nem! 
Sztehló József: Igen! 
Szüllő György: Nem! 
Tanárky Gedeon: Nem! 
Teleky Gyula gróf: Nem! 
Terényi Lajos: Nem! 
Thalabér Lajos: Nem ! 
Tisza Kálmán: Nem! 
Tisza Lajos: Nem! 
Tisza László: Nem! 
Tizedy Miklós: Igen! 
Tolnay Károly: Igen! 
Tóth Vilmos: Igen! 
Török Napóleon gróf: Igen! 
Trefort Ágoston: Igen! (Zaj.) 
Ullmann Bernát: Igen! (Zaj.) 
Urbanovszky Mór: Igen! (Zaj.) 
Urházy György: Igen! 
Ürményi József: Igen! 
Ürményi Miksa: Igen! 
Vadnay Lajos : Igen! 
Vajay Károly: Nem! 
Vályi János: Nem! 
Várady Gábor: Nem! 
Varga Antal: Nem! 
Vay Béla báró: Igen! 
Vay Mihály gróf: Nem! 
Vécsey József báró: Igen! 
Vertán Endre: Nem! 
Vidacs János: Nem! (Zaj ; Halljuk!) 
Virágh Dienes: Nem! 
Vojnics Lukács: Igen! 
Wlád Alajos: Igen! 
Zákó Sándor: Nem! 
Zámory Kálmán: Nem! 
Zelenay Gida: Igen! 
Zichy Antal: Igen! (Zaj.) 

Elnök: A szavazásnak ugy is már bekövetkező végén 
különös figyelmet kérek! 

Zichy Jenő gróf: Igen! 
Zichy József gróf: Igen! 
Zlinszky György (Nincs jelen!) 
Zmertich Károly: Igen! 
Zsarnay Imre: Nem szavazok! (Zaj.) 
Zsitvay József: Nem! 

Szentiványi Károly: Igen! 
Elnök: Most azok nevei fognak felolvastatni, kik az első felhívásnál jelen nem voltak. 
Tanárky Gedeon jegyző újra felhívja a fólebbi szavazásnál jelen nem voltak neveit: Bánó Miklós 

(Nincs jelen!) 
Bethlen József gróf: Nem! 
Bika Simon (Nincs jelen!), Buttyán Vazul (Nincs jelen!) 

•: Demjén István: Nem! 
Dobrzánszky Adolf (Nincs jelen!), Domahidy Ferencz (Nincs jelen!), Grabarics Ernő (Nincs je

len !), Jura György (Nincs jelen!), Justh József (Nincs jelen!), Mácsay Lukács (Nincs jelen!), Pap János 
(Nincs jelen!), Prónay József (Nincs jelen!}, Szemző Mátyás (Nincs jelen!), Zlinszky György (Nincs jelen!) 

Elnök- A szavazás végbe menvén, beadatott összesen 307 szavazat. Igennel szavazott 155, nem
mel í 52, 14-én nem szavaztak. 

14* 
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A háznak többsége tehát arra nyilatkozott, hogy első felszólalása felirat legyen. 
Következik e tárgyban a további határozatoknak hozatala. Én a ház elé tűzendő kérdéseket ter

mészetesen csak azon indítványok alapján tehetem föl, melyek Írásban tétettek; a fölirat érdemében itt más 
indítvány mint az, melyet t. képviselő társunk Deák Ferencz a ház asztalára mindjárt tanácskozásunk első 
napján letett, be nem adatván, a kérdés már most csak az: vájjon azon fölirati javaslatot, melyet t. képviselő 
társunk Deák Ferencz a ház asztalára letett, méltóztatik-e a tisztelt ház föliratának alapjául — természetesen 
a czikkenkénti tárgyalásnak fennhagyása mellett elfogadni? (Közhelyeslés.) 

Kulinyi Ferencz; Azt hiszem t. ház! hogy miután az átalános tárgyalás megtörtént, most követ
kezni fog a részletes tárgyalás, mely minden esetre szükséges lesz; szükségtelen tehát itt szavazni, s igy 
azt indítványozom, hogy ezen tárgyalásra nézve holnap után kezdjük meg a tanácskozást. (Zaj.) 

Elnök: Ha a t. képviselő urak föl akarnak szólalni, méltóztassanak magukat fölíratni s egyenként 
nyilatkozni, mert különben lehetetlen tanácskozni. — Az átalános tárgyalás elvégeztetvén, a szabályok sze
rint következik a részletes tárgyalás, vagy is czikkenkénti tárgyalása azon felirati javaslatnak, melyet Deák 
Ferencz ur a ház asztalára letett. Felszólítom a t. házat, vájjon azon kérdés iránt, melyet elébb elé terjesz
tettem van-e valakinek észrevétele? Ha nincsen, (Nincsen!) kifogom a határozatot mondani, mely az, 
hogy a ház asztalára Deák Ferencz nr által letett felirati javaslat részletes az az czikkenkénti tárgyalása fog 
most bekövetkezni. 

Meghatározandó jelenleg egyszersmind az idő is, hogy mikor kezdessék meg a czikkenkénti tár
gyalás. (Fölkiáltások: Holnap! mások: Holnapután!) 

Tisza Kálmán: Csak arra nézve akarok néhány szót szólani, mit t. elnökünk most kérdésül kitű
zött , hogy t. i. elfogadtatik-e tárgyalás alapjául a t. képviselő társunk Deák Ferencz által beadott felirati ja
vaslat. Részemről erre nézve nyilvánítom, miszerént én igen is ezen fölirati javaslatot a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadom, ha méltóztatnak másfelöl megállapodni abban, mit szintén Deák Ferencz képviselő ur 
indítványozott, hogy a mint a fölirattal egészen készen vagyunk, és fölötte a részletes tárgyalás befejezve 
van: mind azon pontok, melyeket indítványához pótlólag hozzátenni javasoltam, külön határozatba tétesse
nek, (átalános helyeslés.) 

Bezerédy László: Talán nem volna czélszerütlen, ha a tisztelt ház a részletes tanácskozásban igen
is elágazó véleményeknek némileg összpontosítására és az egyetértésnek könnyebb elérése végett elhatároz
ná , hogy külön zárt tanácskozmányt tartson, a végből is, hogy a föliratnak tárgyalása igen hosszanra ne 
terjedjen. (Nem szükséges!) Azt hiszem, ez czélra vezető eszköz lenne, hogy az egyetértés könnyebben elé
rethessék , a ház asztalára letett indítvány elfogadására nézve. (Zaj !) 

Vajai Károly: Azt hiszem, hogy e kérdésben zárt conferenciára nincs szükség', miután mindenki 
a beadandó tárgyakkal oly annyira tisztában van, hogy a fölött még privátim is tanácskozni már épen nem 
szükséges. A mi a discussiókra kitűzendő napot illeti, én azt hiszem, hogy ez oly fontos tárgy, miszerint 
megérdemli, hogy 24 óráig még egyszer gondolkozzunk fölötte. De különben is megvagyunk híva egy re-
quiemre hol minden esetre megfogunk jelenni, mert Teleki László megérdemli, hogy gyásztiszteletén in cor-
pore még egyszer megjelenjünk. (Helyeslés í) 

Deák Ferencz; A részletes tárgyalást, mely mind a szabályok szerint szükséges, mind az átalános 
tárgyalásnál határozottan fönn is volt tartva, én is óhajtom; s óhajtom annyival inkább, mert bármi fur
csának tessék is, meglehet, hogy a részletes tárgyalás alkalmával magam is teszek indítványt oly tárgy 
iránt, mit a föliratba betétetni óhajtanék. Ilyen az, mit tegnap a sanctío pragmaticára vonatkozólag mon
dottam , hogy az örökösödési rend a mi törvényeinkben szűkebb korlátok közé van szorítva, mint a sanctio 
pragmaticában és ha eszembe jutott volna, ezt mindjárt első javaslatomba is betettem volna. — 

Mi Tisza Kálmán képviselő társunk indítványát illeti, azt gondolom, senki sincs, ki azon nagy 
fontosságú tárgyakat, melyek abban bennfoglaltatnak, azonnal mindjárt fölvenni s határozatkép kimonda
ni hajlandó ne volna; sőt óhajtanám, hogy némely pontjaira nézve azonnal előkészítő választmányok küldet
nének ki; melyek működéseiket tüstént megkezdhetik, s folytathatják az alatt is míg a ház kiegészítetten. 

Mi a tanácskozás idejét illeti, azt hiszem, 24 óra — ha már eddig annyit nem késtünk volna, — 
magában nem sok; hanem tudván azt, hogy valóban rósz néven veszik az országban, ha közbevetünk ilyen 
napokat, talán lehetne a dolgon úgy segíteni, hogy miután holnap délelőtt isteni tisztelet lesz, tartanánk 
délután ülést. Mindenesetre adjuk meg elhunyt barátunknak az utolsó tiszteletet. 

Hallottam fölemlíteni, hogy holnap lóverseny is lesz; azt hiszem, nagyon sok érdekelt ember itt 
nincs, kinek ott múlhatatlanul jelen kellene lenni, kezdjük meg tehát tanácskozásunkat a szokott időn kí
vül holnap délután. 

Besze János: A Deák Ferencz követtársunk fölirati javaslatában tartalmazottakat betűről betűre 
mindnyájan tudjuk, sőt könyv nélkül is megtanultuk. Ismeri azt Európa sőt az egész világ, s igy én nem 
látom annak szükségét, hogy még tovább okoskodjunk fölötte és időt vesztegessünk. A requiem holnap 10 
órakor befog végződni, és mi 11 órakor folytathatjuk a tanácskozást. (Helyeslés!) 

Ragályi Miksa .• Csak azt akarom mondani, hogy tegnap előtt ugy volt jelentve, miként a Teleki 
László gróf tiszteletére rendezett requiem 9 órakor kezdődik, az hihetőleg 10 órakor vagy 10%-kor befog fe-
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jeztetni: mi tehát 11 órakor ülést tarthatunk, mi minden esetre sokkal alkalmatosabb, mintha azt délután 
tartanok. (Zaj.) 

Ráday Gedeon gróf- Osztom Deák Ferencz t. képviselő társunk észrevételét, más részről azonban 
azt vélem, hogy a holnapi tanácskozás, legyen az bár 11 órakor, vagy délután, meglehetősen csonka lesz, 
azt hiszem tehát, hogy holnap ugyan jöjjünk össze, de csak a verificationalis tárgyakat végezzük be, és csak 
holnap után kezdjünk a fölirat tárgyalásához. (Közhelyeslés!) 

Én ezt t. ház azért tartom szükségesnek, mert a dolog igen nagyfontosságú és — meglehet 
ugyan, hogy hibázom, — mert azt hiszem, hogy ha ezen tárgyat holnap után vesszük elő sokkal gyorsabban 
fogunk czélt érni, és azon egyetértés, melyet tegnap Deák Ferencz oly szépen festett, a holnaputáni ülésben 
sokkal inkább fog eléretni, mint a holnapiban. (Helyeslés; zaj.) 

Ivánka Imre: Pártolom Ráday Gedeon gróf előadását, s azt hiszem sokkal czélszerübb, ha előleges 
tanácskozmányainkban a kérdések fölött megállapodva jövünk ide, mint ha itt vitatjuk meg a dolgot hossza
san. A jegyzőválasztást és a verificationalis tárgyakat talán most végezhetnők el. 

Markovics Antal: Én azt hiszem, hogy elég időnk van a verificationalis tárgyak elvégzésére és a 
jegyzők megválasztására, mit ha ma elvégeztünk, holnap bátran foghatunk a fölirat tárgyalásához. 

Elnök: A tegnapi napon megkísértettem egy oly tárgyat, mely napirendre kitűzve nem volt, és 
pedig jelesen egy két verificationalis tárgyat tanácskozás végett a t. ház elé terjeszteni; de kénytelen vagyok 
bevallani, szándékom meghiúsult, mert a tagok eltávozása miatt nem levén teljes számmal a ház, az ülést 
el kellett oszlatni. Ha tehát ma ismét oly tárgyba találnánk bocsátkozni mely kitűzve nem volt; tartok tőle, 
hogy ismét ugyanaz fogna történni. (Fölkiáltások: Ugy van!) Mi már azt a kérdést illeti, hogy a részletes 
tárgyalás mikor kezdessék meg ? erre nézve csakugyan több oldalról veszem észre azon óhajtást, miszerint 
e részben elébb értekezni kellene; azért azt gondolom, nem fog tán a t. ház sokat mulasztani az időből, sőt 
talán a későbbi tárgyalásoknak könnyebb menetelével megnyerendi ez időt, ha 24 órát méltóztatnak bő
vebb megfontolásra engedni, és a feliratnak szakaszonkénti tárgyalását csak holnap után kezdjük meg. 
(Helyes!) 

Bezerédy László képviselő ur kívánságára, hogy titkos ülés tartassék, azt vagyok kénytelen meg
jegyezni, miszerint ez iránt a szabályok intézkednek, s én magamat azokhoz tartom. De enmagam sem lá
tok elég indokot arra, hogy titkos ülést hirdessek. (Bezerédy László, képviselő feláll, közbe akar szólni, 
de az elnök hallgatásra ad jelt.) 

A holnapi napon csakugyan volnának teendők, melyek elintézésre várnak. Így a jegyzői kar 
egyik széke megürült: kitüzethetik tehát: l-ör a jegyzőnek megválasztása. 2-or a június havi költségvetést 
Szintén bátor leszek a holnapi napon felhozni, minthogy a napok egymás után múlnak, június közepe is 
nem sokára itt lesz, — kell tehát intézkednünk. 3-or Azon követtársaink, kik verificationalis kérdés alatt 
vannak, megérdemlik, hogy a holnapi napot az ő ügyök elintézésére szenteljük, hogy aztán ők is nyugod
tan szavazhassanak.(Helyes!) 

Végre jelentem, hogy holnap 9 órára van az izraeliták imaházában a gyász isteni tisztelet kezdete 
kitűzve, és ugy vagyok értesülve — mert kérdezősködtem, — hogy egy óra alatt elvégződik; ha tehát jó
nak találja a t. ház holnap d. e. 10% órára lehetne az ülést kitűzni. (Jól van! helyes!) 

Bezerédy László: Az igen tisztelt elnök megrovására bátor vagyok igazolásomul fölhozni, hogy 
én nem titkos ülést akartam, hanem zárt tanácskozást. (Fölkiáltások: Hiszen ez ugyan az!) 

Elnök: Kénytelen vagyok kijelenteni, hogy különböztem ugyan véleményben Bezerédy László 
képviselő úrtól, de megrovást tenni eszem ágába sem volt. — 

Bernáth Zsigmond: A múltkori gyász isteni tisztelet alkalmával, Kubinyi Ferencz képviselő tár
sunk indítványára, a ház tömegesen innen ment az egyházba. Most ismét ugyan azon tisztelet levén teen-

•• dőnk, gondolnám ugyan azt tehetnők ez alkalommal is; de minthogy a holnap tartandó gyász isteni tisztelet 
helyétől ezen ház igen távol van, s alkalmatlan lenne, a nagy hőségben oly messzire menni; bátor vagyok 
indítványozni, hogy a megyeháznál gyűljünk össze s onnan menjünk az isteni tiszteletre. (Atalános 
helyeslés!) 

Elnök: A gyász isteni tiszteletre tehát holnap a megyeháznál fogunk össze gyűlni. (Jól van !) 
Ezzel az ülésnek délben 12 órakor vége lön. — 

Kép?, hé% napi. II. k. 15 
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XXXVIII. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
Június hó 6-kán délelőtti 10% órakor. 

Elnök: Podmaniczky Frigyes báró, másodalelnök: A mai ülés ezennel megnyittatik. A jegyzőköny
vet Ignjatovieh Jakab jegyző úr viendi, a szólni kívánókat Tanárky Gedeon jegyző úr fogja följegyezni. 
Mielőtt a napirendre áttérnénk, a tegnapi jegyzőkönyv hitelesítése fog foganatba vétetni. 

Csengeri Imre jegyző fölolvassa a tegnapi ülés jegyzökönyvét. 
Kubinyi Ferencz: Csak azon észrevételem van, hogy „szakaszonkint" helyett e szó: „czikkenkint" 

használtatik e jegyzőkönyvben, holott kimondatott, mikép „szakaszonkint" fog a javaslat részletesen tárgyal
tatni. (Helyes!) 

Bernáth Zsigmond; Nekem meg azon észrevételem van e jegyzőkönyvre, hogy átalán kimaradt 
belőle azoknak száma, kik vagy jelen nem voltak, vagy nem szavaztak. Azt kérem, hogy említtessék meg 
az a jegyzőkönyvben, mert az elnök is kimondotta azt tegnap. (Helyeslés.) 

Kubinyi Ferencz; Miután ki volt mondva, szükséges, hogy a jegyzőkönyvben neesak a szavazók 
és szavazatok száma legyen kitéve, hanem azoké is, kik nem szavaztak. (Helyes!) 

Keglevich Béla gróf; Ha e körülmény bejő a jegyzőkönyvbe, azt nem ugy kellene kifejezni, hogy 
tizennégyen nem szavaztak, hanem hogy tizenhárom nem volt jelen, s egy nem szavazott; mert az nagy 
különbség és csakugyan ugy is történt. (Helyes!) 

Csengeri Imre ; Tehát igy lesz : 13 tag nem volt jelen, 1 nem szavazott. (Helyes!) 
Elnök: Ha a tisztelt ház ebben megnyugszik, a tegnapi jegyőkönyv meg fog hitelesíttetni. -.— 

Addig mig a jegyzőkönyv kiigazittatik, két jelentésem van teendő, és pedig először Sztehlo Jósef képviselő
társunk lemondása tárgyában. 

Keglevich Béla jegyző fölolvassa Sztehlo Jósef báesmegyei Petrovácz kerületbeli képviselőnek a 
házhoz intézett nyilatkozatát, melyben képviselői állásáról lelkészi teendői, s más magánkörülmények miatt 
lemondván, az illető kerületben új képviselőválasztást kér eszközöltetni. 

Elnök; Azt hiszem, hogy az elnökség utján föl volna szólítandó Báesmegye állandó bizottmánya, 
hogy a petrováczi választó kerületben uj választást eszközöljön (Helyeslés.) A másik jelentés Hevesmegye 
közönségének az országos képviselőházhoz! kérvénye: (olvassa) „ . . . . Fájdalom és szomorúság fogja el a 
megye minden polgárának szívét, midőn a kibékülés zászlóját Idtüző osztrák kormánynak oly botrányos 
cselekvényeit látni kénytelen, mely kormány meg nem elégedvén a keserűségek között töltött 12 év zsaro
lásaival, a szegények verejtékkel szerzett filléreit erőszakkal és szuronyos hatalommal kicsikarni törekszik, 
és a törvénytelen adónak katonai hatalommali behajtását a megye több községében megkezdette. By tör
vénytelen eljárás megakadályozására jelenleg csak törvényes jogainkat használjuk ugyan, de kötelességének 
tartja a megye mindenkor oly eszközök fölhasználását, melyek által a zsarolásokat megszüntetni lehetne. 
Addig, mig az országgyűlés intézkedik, közhírré tétettek azon pontok, melyeket az adó behajtásánál minden 
hazafinak szem előtt tartama kell. De miután ezen intézkedés által a nyomasztó helyzeten orvosolva nincs, 
a megye békés polgárai a törvénytelen adó behajtásánál alkalmazott katonai erőszak megszüntetésére az or
szágos képviselő testületet kérik föl." —- Azt hiszem, ezen iromány hozzá volna csatolandó a többihez és 
majd midőn az adóbehajtásának tárgya szőnyegre kerül, akkor volna figyelembe veendő. (Helyes!) 

A tegnapi ülés jegyzőkönyvének kiigazított része újra fólolvastatik. 
Elnök: Ha ebben meg méltóztatnak nyugodni, akkor e jegyzőkönyv hitelesítettnek nyilvánittatik. 

— Tisztelt ház! Révész Imre képviselő és jegyző nr leköszönése következtében uj jegyzőválasztásra kerül 
a sor; méltóztassanak tehát a szavazást megkezdeni. 

Tanárky jegyző szavazásra felhívja a képviselőket. 
A szavazás végezte után: 
Elnök; E mai szavazás eredményét időnyerés tekintetéből talán legjobb lenne csak a holnapi ülés-
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ben kijelenteni. (Helyeslés) Most átmennénk a június hóra elkészitett költségvetésre. Keglevieh Béla gróf 
jegyző majd fölfogja olvasni. 

, Fölolvastatik a háznak június hóra eső költségvetése. 
Elnök: Nem tudom bele méltóztatik-e nyugodni e költségvetésbe? (Közfelkiáltás: Helybenhagyjuk!) 

Egyszersmind bátor volnék felszólítani a tisztelt házat, adatnék az illető bizottmánynak ismét utasításba, hogy 
a júliusi költségvetést előre készítse el, mert a júliusi költségvetésben a lakbéri összeg is újra meg fog említ
tetni. Méltóztatik ebben megnyugodni ? (Helybenhagyjuk!) Most jőnek a hátra levő igazolási esetek. Szilágyi 
Virgil előadó úr fölkéretik jelentésének megtevésére. (Halljuk!) 

Szilágyi Virgil előadó fölolvassa a kilencztagű állandó igazolási bizottmánynak Batthyány Zsigmond 
gróf zalamegyei szentgróti kerületbeli és Bika Simon biharmegyei élesdi keriiletbeli képviselők megválaszta
tására vonatkozó javaslatait, melyek szerint a hiányok pótlása végett visszaadott jegyzőkönyvek most kiiga
zítva újra beadatván, a nevezett képviselők igazolandóknak véleményeztetnek. (Egyértelmüleg helyben-
hagyatik). 

Fölolvastatik a bizottmánynak Simonyi Ernő nyitramegyei privigyei kerületbeli képviselő megvá
lasztatására vonatkozó, — és az illetőt igazolandónak véleményező javaslata, mely hasonlóan közfelkiáltás
sal elfogadtatik. 

Olvastatnak a Bánffy Elek báró krasznamegyei zilahi kerületbeli képviselő megválasztatását illető 
irományok és a bizottmány véleménye, mely szerint vizsgálat rendelendő el. 

Elnök: A bizottmány Bánffy Elek báró megválasztatására nézve vizsgálatot vél rendelni. Méltóztas
sék nyilatkozni, vájjon elfogadtatik-e ezen javaslat? (Felkiáltások: Jól van!) 

Décsey László: Megvallom, hogy Zilah város ezen fölszólalásaBánffy Elek képviselőtársunk meg
választására nézve, nem volt előttem váratlan, nem pedig azért, mert mint sokan velem együtt visszaem
lékeznek, 1848-ban midőn szintén Zilah városa a hozzá törvényszerüleg csatolt Krasznamegye egy részével 
képviselőt választott, már az akkori eljárásából kitűnt, hogy ezen város a hozzá törvényszerüleg csatolt 
Krasznamegye részével együtt választani képviselőt nem akar, s hogy az ily módoni választással megelé
gedve nincsen; még pedig azért, mert Zilah városának, mint a régi időkben Erdélyhez csatolt, de mégis 
Magyarországhoz törvényesen tartozó városnak külön képviseletijoga volt az erdélyi országgyűlésen, és most 
a képviselet azon változtatásában, hogy Kraszna megye egy részével válaszszon képviselőt, jogsérelmet 
lát, sőt a mint tudom és a hírlapokban is olvastam, a képviselőházhoz folyamodványt is nyújtott be az iránt, 
hogy neki a régi képviselőségi jog adassék vissza, és hogy Kraszna megye azon részétől szakasztassék el. 
Már 1848-ban, mint mondám, igen hibás eljárás történt a követválasztásokra nézve, jelesen Krasznamegye 

-egyik része külön követet választott, hajói emlékszem Lázár Jánost akkori alispánt s Zilah városa is külön 
képviselőt választott Sámi Lászlót; a minek következése az lőn, hogy az akkori képviselőház mind Lázár 
mind Sámi választását megsemmisítette, s csak később kölcsönös egyezkedés folytán s hosszas correspon-
dentiák következtében történhetett 1849-ben február hó végén a választás, s az elválasztott képviselő csak 
martíus hóban foglalhatta el képviselői állását Debreczenben. Mindezek után tehát tisztelt ház, nem volt 
előttem váratlan Zilah városának felszólalása, melyet most azzal indokol, hogy nem volt vele kellőleg tudat
va a követválasztás határnapja. Részemről nem birom fölfogni, hogy miután a választás főhelye Zilah vá
rosa, az összeírás Zilahban töicént, a reclamatio helyéül Zilah városa volt kijelölve, szóval ott történt az 
egész eljárás, és mint a jegyzőkönyvből kiviláglik a szavazás reggel 10 órakor kezdődött, és másnap reg
geli három órakor végződött: hogy miképen lehessen azt következtetni, hogy Zilah városával nem volt kel
lőleg tudatva a képviselő választásának határnapja. (Ügy van!) 

Megvallom, az igazoló bizottmánynak véleményét, mely szerint vizsgáló bizottmányt nevezzünk 
ki, nem oszthatom, mert tökéletesen helyesnek találom a jegyzőkönyvet s részemről Bánffy Eleket igazolt 
képviselőnek óhajtom tekintetni. (Helyes!) 

Bagossy Sándor: Nem bocsátkozom azon eljárásoknak vitatásába, melyek a kérdésben forgó kép
viselőtársunk megválasztatása körül és alatt történtek, mert ugyanazon a napon történvén az én megválasz
tatáson! is, az ottani eseményeknek szemtanuja nem lehettem. A mely okok Bánffy képviselőtársunk ellené
ben főihozattak, azok a tisztelt ház előtt felolvastattak, és méltóztattak azokból nézeteiket megállapítani. De 
én tisztelt ház, egy mellékokot látok, melyet szó nélkül nem hagyhatok. A főok ugyanis nem annyira a 
választásban magában, mintáz 1848-ki V-ik törvény czikkben rejlik, mely Krasznamegye és Zilah városa 
között folytonosan súrlódást és ingerültséget tartott fenn. Én 1848-ban a pozsonyi országgyűlésen látván 
azon összeütközést, melyet ezen törvényczikk előidézett, eziránt szót emeltem s kiigazítását kívántam. Föl
említettem, hogy helyiségi tekintetben is mi anomália van a beolvasztásban, mert Zilah városa soha sem 
volt kiegészítő része Krasznamegyének, hanem Közép-Szolnokmegyének fővárosa volt, s geographiai helyze
ténél fogva Krasznamegyével szorosabb érintkezésben sincsen. Krasznamegyéhez sohasem tartozott s min
dig Közép-Szolnökrrsgyébe volt bekebelezve, s igy helyhatóságilag sem lehet Krasznamegyével összeol
vasztva. En tehát látván ezen anomáliát, szorgalmaztam, kértem s íolfejtettem annak okát, hogy az ország
gyűlés igazítsa ki a fónnemlitett torvényczikket. De én — és e részben az akkori törvényhozók emlékeze
tére hivatkozom, kikkel együtt valék Pozsonyban, s kik közöl többeket szerencsém van személyesen ismerni, 
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- a Karok és Rendek tábláján azon választ nyertem, hogy miután az emiitett törvény be van czikkelyezve, 
azt nem lehet ez úttal kiigazítani, és azt mondották az akkori törvényhozók, miszerint belátják ugyan a fólter-

jesztett okokból, hogy mind Zilah, mind Krasznára nézve sérelem forog fenn, de a sérelmet ezúttal orvo
solni nem lehet; hanem utasították azt a jövő nemzetgyűlésre. Én fönn is tartottam magamnak a jogot, 
melyre utasítva voltam; de mint tudva van, az akkori körülmények következtében a nemzetgyűlésen e tárgy
ban szavamat nem emelhettem föl, s igy maradt az a mostani országgyűlésre. Midőn 1848-ban a pozsonyi 
országgyűlésről lejöttünk, Krasznamegye közgyűlésén előterjesztettem, mennyire igyekeztem, a reá nézve 
oly sérelmes törvényczikk kiigazítását eszközölni s egyszersmind figyelmeztettem arra, hogy bár fájdalma
san esik, Krasznamegye egy részének Zilahbai és Zilah városának Krasznábai beolvasztatása, mindamellett 
szükséges a törvénynek hódolni, s miután a törvény azt parancsolja, hogy együtt válaszszanak képviselőt, 
azt együtt válaszszák. De Krasznamegye akkori gyűlése ragaszkodott ősi jogához és nem akarta Zilah vá-
rosábai beolvasztását, ámbár azt az 1848-ki V-ik törvényczikk parancsolja, s igy történt az, hogy Zilah kü
lön és Kraszna is külön választott képviselőt. Ennek eredménye az lőn — mint Décsey tisztelt barátom föl
említette , — hogy a nemzetgyűlés mind a két követet visszautasította, s az én jóslatom, melyet a közgyűlé
sen tettem, beteljesedett, t. i. hogy a törvény szent, hogy annak hódolni kell, mig az újból ki nem igazitta-
tik; következőleg más választás rendeltetett s Kraszna és Zilah együtt választottak képviselőt, Zilah város 
kebeléből egy zilahi érdemes ügyvédet. Zilah városa tehát már akkor a maga érdekét és előjogát támogatva, 
eleget tett magának, mert kebeléből küldött követet, s Krasznamegye fájdalommal nézte, hogy bár nume-
ricus számra háromszorta- négyszerte több választóval bír, még sem ő küldött követet, de hódolt a törvény
nek s nem szegült ellene a választásnak, és az ellen nem tett kifogást. 

A mostani választás újra fölelevenítette a két félben azon autonomicus érdekeket, s hatósági el-
különozési vágyakat, melyek az említett törvényből botrányt csináltak mind a két félnek; minek eredménye 
az lett, hogy Zilah városa ismét szerette volna képviselőjét külön, saját kebeléből választani; de Kraszna
megye jogosan azt akarta, hogy részéről, miután négyszer annyi választóinak a száma, mint Zilah váro
sáé , fog képviselőt küldeni s igy Bánffy Eleket nagy többséggel el is választotta. 

En tehát nem annyira az eljárást, hogy miképen történt a választás, hozom kérdésbe, hanem 
azon alapokot szükséges fölemlítenem a tisztelt ház előtt, miszerint, akár hányszor rendel is el a tisztelt ház 
uj választást, mindig súrlódás és ingerültség fog létezni, s a pártok nem tévesztendik saját érdekeiket szem 
elől, s mig Zilah Krasznától elválasztva nem lesz, mindegyik fél igyekezni fog, hogy saját kebeléből válasz-
tassék a képviselő. Hiában említi föl akárki, kogy az 1848-ki képviselet szükségessé tette, miszerint Zilah 
Krasznába olvadjon. De Zilah mindig arra hivatkozik, hogy múltja följogosítja arra, hogy két követet küld
het , Kraszna ismét arra hivatkozik, hogy ő is mindig két követet küldött s egyik sem akarja, hogy csak 
félig legyen képviselve. Egyébiránt fönntartom e részben jogomat annak idejében a ház asztalára e tárgyban 
indítványt tenni. (Helyes!) Nézetem a fennforgó kérdésre az, hogy Bánffy Elek, miután a vizsgálatnak 
szükségét nem látom, igazoltnak tekintessék. (Tetszés.) 

Elnök: Mint látom a többség véleménye szerint Bánffy Elek igazoltnak kimondathatik. (Zaj.) 
Kállay Ödön: Fölszólalásból a többséget kivenni nem lehet, az ily kérdés főiállással döntendő 

el. (Zaj.) 
Elnök : Ha méltóztatnak kivánni kitűzöm a kérdést. 
Patay István: Miután az igazolás ellen szó nem történt, vizsgálatnak helye nem lehet, s igy az 

elnöki kijelentést elfogadom. 
Bezerédy László: Miután itt ellenindítvány nem tétetett, és fölszólalás nem történt az igazolás el

len , nincs ok és alkalom a kérdés kitűzésére. 
Madarász József: Igaz, hogy egy szó sem emeltetett itt az igazolás ellen, azonban itt fekszik a 

ház asztalán az osztály véleménye, az alapszabályok szerint pedig kötelessége a háznak, mihelyt az osztály 
véleményével ellenkező véleményben van, arra szavazni, vájjon az osztály véleménye maradjon-e vagy 
nem? (Szavazzunk!) 

Bónis Sámuel: Én is Madarász képviselő úrral azon vélekedésben vagyok, hogy az osztály véle
ményét tacite, szavazás nélkül ellökni nem lehet, azért azt kívánom, hogy szavazzunk. (Szavazzunk!) 

Mihályi Gábor: Miután a ház rendszabálya azt tartja, hogy mihelyt ellenkező vélemény van a bi
zottmány véleményével, szavazás által kell a kérdést eldönteni, szavazást kívánok. (Helyeslés.) 

Elnök : Méltóztassanak tehát azok felállani, kik az osztály véleményét pártolják. (Csak egyetlen
egy képviselő akar fólállni.) E szerint Bánffy Elek képviselő ur ezennel igazoltnak jelentetik ki. (Helyeslés.) 

Olvastatik Károlyi János Nógrádmegye Fülek kerületi képviselő választásának megsemmisítése 
iránt beadott panaszok megvizsgálására kiküldött Ragályi Miksa képviselőnek jelentése, mely szerint Ká
rolyi János igazolandónak véleményeztetik. (Helyeslés.) E vélemény egyhangúlag elfogadtatik. 

Elnök: Tehát Károlyi Jánost a ház igazolt képviselőnek tekinti. (Igen!) 
Olvastatik Frideczky Timót nyitramegyei galgóczi kerületi képviselő ellen beadott panaszra tett je

lentése az igazoló bizottmánynak, mely szerint a nevezett képviselő választása iránt vizsgálatot rendelni ja
vasol. 
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Kalauz Pál: Az országgyűlési képviselőknek képviselet alapjain választását rendelő 1848-ki V. 
törvényczikk nem kimerítő, mert homlokán viseli az ideiglenesség bélyegét, és azok, kik azt alkották, soha
sem hitték, hogy az elmúlt egy eseten kivül, többször történjék azon törvény szerint a választás. De mind
amellett azon törvény szerint történt a jelen képviselőválasztás, s igy a törvénynek*, mint a választási jegy
zőkönyvből látom, tökéletesen elégtétetett. Azon recriminatiok és gyanúsítások, hogy Frideczky Timót csá
szári tisztviselő volt s több efiPélék, nincsenek bebizonyítva, hanem csak egyszerűen oda vannak vetve. Azt 
hiszem tehát, hogy Frideczky Timót elválasztott képviselő urnák igazolása volna kimondandó. (Helyeslés.) 

Kubinyi Ödön : En a jegyzőkönyvet tökéletesen rendben találom. A mi azt illeti, hogy korteskedés 
vagy katonasággali ijesztgetés történt, — miután ezek nem a választás alkalmával, hanem a választás előtt 
történtek, — ilyesek fölhozását valóban haszontalanságnak tartom, és igy mivel a jegyzőkönyvet tökélete
sen rendben és a választási kellékek törvényes módjával ellátva találom, Frideczky Timótot igazolandónak 
vélem. (Helyeslés.) 

Halász Boldizsár: En azt gondolom, hogy a jegyzőkönyv az óvással vagy melléklettel igen köny-
nyen bánt, mert ha nem való az, hogy a katonaság ijesztgetett és befolyással volt a választásra, azt a jegy
zőkönyvben meg kellett volna érinteni, de miután az abban megérintve nincs,,az egészet rágalomnál egyéb
nek tekinteni nem lehet. A petitiókban tanukra történik hivatkozás, kik azt bizonyítják, hogy a katonaság 
terrorisált és be is zárt két egyént, ha ezen eset áll, ugy nem lehet a vizsgálatot elmellőzni, s ha a vizsgá
latból semmisem sül ki, akkor igazolni fogjuk a képviselő urat, de jelenleg a vizsgálatot elmellőzni nem le
het. (Fölkiáltások: Helyes! Vizsgálat.) 

Hauser Ernő : Csak azért emelek szót, mert megvagyok győződve , hogy ha vizsgálat küldetik is 
ki, mindenesetre annak az lesz az eredménye, hogy a kérdésben forgó képviselő igazoltatni fog. Megmon
dom az okát miért. Először is Nyitramegyének másod alispána Szerdahelyi Ferencz tökéletesen rendes és 
becsületes uri ember, ki mindenesetre oly elővigyázattal járt el, hogy bizonyosan nem mulasztott el semmit, 
mi a dologhoz szükségeltetik; másodszor, mi kik azon vidéken ismerősek vagyunk legjobban tudjuk és előre 
is mondhatjuk, mikép azon petitio csak boszúságból eredt, mert ha azon urak méltányosak akartak volna 
lenni, azt mondták volna, miszerint ezen követtársunk boldogult báró Jeszenák Jánosnak oly embere volt, 
hogy azért föl is akarták kötni, de szerencséjére az által sükerült megmenekülnie, hogy inkább hivatalt vál
lalt, mintsem fölakasztatta volna magát, annál inkább, mert családos ember volt. (Zaj.) Mindezek privát 
dolgok, melyek a vizsgálatból ki fognának tűnni. En az ily féle petitiókra nem adok semmit, miután tapasz
taltam Budán és Pozsonyban és most is, hogy azon aláírások mindannyiszor semmirevalók s csupa bujto-
gatások folytán történnek; (Zaj) én tehát a legjobb lelkiismerettel a tisztelt képviselő urat igazolandónak 
vélem. 

Böszörményi László: En nem akarok itt az elválasztott képviselő ur személyes tulajdonságai
nak vizsgálatába bocsátkozni, mert annak itt teljességgel nincs helye se jobbról se balról; mert mielőtt a 
kérdésben levő választás iránt a vizsgálat az adatokat föl nem mutatja, addig előzőleg se jobbra se balra vé
leményt mondani nem lehet. A vizsgálat egyébiránt nem oly rendkívüli dolog, azt már többször kimondtuk, 
hogv az még nem elmarasztaló ítélet. Ez történt Zsitvay József képviselő választására nézve is, hol nemcsak 
vizsgálat, hanem megsemmisítés is mondatott ki, mégis újra elválasztatott. Tény az, hogy az illetők töb
beket bezártak, de arról hallgat a jegyzőkönyv, ha tehát a vizsgálat megtörténik, azzal semmi sérelem sincs 
egybekötve s igy a mellett vagyok. (Szavazzunk.) 

Ragályi Miksa: Nekem csak egy megjegyzésem van, mely abból áll, hogy én a vizsgálatot szin
tén mint az előttem szóló képviselő ur nem látom valami oly nagy dolognak, sőt mindenütt ott, hol bebi
zonyíttatott és hol már indokolt alapos panaszok vannak, a vizsgálatot látom én is szükségesnek. Egyébiránt 
az, mit tisztelt barátom Halász Boldizsár mondott, nem igen áll felfogásom szerint, hogy t. i. a jegvzőkönyv 
nagyon mellékesen vagy könnyeden bánt volna el az óvással, mert ezen óvás a mint emlékezem fölolvasta
tott, abban semmi sincs arról, hogy a választók katonai terrorismus által ijesztgettettek vagy hogy vasravere-
téssel fenyegettettek volna, erről szó sincs, és csak az mondatik: miután ők az általok kijelölt képviselőt 
közfölkiáltással kívánták volna elválasztani, és ez nem sükerült, a szavazástól elállottak. 

E szerint részemről ott, hol be lehet bizonyítani, hogy a panasz indokolva nincs, vizsgálatnak 
helye nem lehet; mondják, hogy a katonák terrorisáltak,ez mindenütt terrorisál a hol csak lehet. (Egyhang: 
befogatta a választót) Befogta igen, de nem a szavazás vagy választás alkalmával, s ebben van a különbség, 
mert ha csakugyan a választás alkalmával tétetett volna a katonaság által a befogatás, ez tettleges megaka
dályozása lett volna a választásnak * de midőn két három héttel később törtónt a befogatás, nekünk mint 
törvényhozóknak és bíráknak nem lehet a dolgot odamagyarázni, hogy terrorisálás történt a választás alkal
mával. En magam részéről az előzményeket tekintve és öszszehasonlítva a panaszokat azokkal, melyek több 
képviselőtársunk iránt előadattak s tekintve, hogy ezek mégis igazoltattak: Frideczky Timót urat is jó lélek
ismerettel verificálandónak tartom. (Szavazzunk! Zaj). 

Ráday Gedeon gr.: Rövid leszek annál is inkább, mert tisztelt képviselőtársam Böszörményi 
László úr különben is elmondta, a mit én előadni kívántam. Nem szeretném azon elvet fölállítani, hogy 
azért, mert A. vagy B. volt a választási elnök s mert ez becsületes ember, az elég ok legyen arra, hogy 
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vizsgálat ne rendeltessék. Ebből az következnék, hogy ha a választás ellen a vizsgálat elrendeltetik, ez ál
tal az elnök becsülete lenne kétkedés által megtámadva, a mi pedig nem következés. (Helyes!) Miután itt a 
kérvényben az foglaltatik, hogy két választó vasraveretett, a katonaság terrorisált; miután a vizsgálat leg
kisebb homályt sem vet arra, a ki ellen az elrendeltetik: részemről azt tartom, legjobb lenne a vizsgálatot 
elrendelni. (Szavazzunk!) 

Szálé Antal: En ellenkező véleményben vagyok, mint előttem szólt képviselő úr; okaim követ
kezők: 1-ször: A verificatiónál mindig fóhitelt érdemel a választási jegyzőkönyv, annálfogva, mert azon 
személyek, kik a választás vezetésével vannak megbízva, hittel vannak lekötve, s legkevésbé sem lehet 
reájok oly gyanút hárítani, mintha olyasmit hallgattak volna el és hagytak volna ki a jegyzőkönyvből, a 
mi a választás érvényességére lényeges befolyással bírhatott. így például állíttatik, mintha a katonaság a 
követválasztásnál terrorismust gyakorolt volna, s mintha ennek a jegyzőkönyvben semmi nyoma nem lenne. 

Én nem vehetem magamnak azon bátorságot, hogy a választásra kirendelt küldöttséget azzal 
gyanúsítsam, miszerint a jegyzőkönyvben valami oly lényeges dolgot elhallgatott volna. Azt azonban lá
tom, hogy a választási jegyzőkönyv teljes rendben van s ez elegendő arra, hogy az illető képviselő úr veri¬ 
ficáltassék. — 2-szor: A mi a petitiót illeti, erre is figyelemmel kell lennünk. Ennek két része van. Az első 
része puszta átalánosságban van úgy, hogy bátran lehet állítani, miszerint a petitionáriusok a lehető legna
gyobb szenvedélylyel látszanak lenni; — de legtöbb figyelmet érdemel annak második része, a spécificum. 
Fölemh'ttetik ugyanis abban, hogy többen vasraverettek, de nem nevezi meg a személyeket, kik verettek 
vasra, pedig ezt tennie kellett volna. (Fölkiáltás: Meg vannak nevezve !) En ezeknél fogva véleményem
mel a vizsgálat elrendeléséhez nem járulok, hanem Frideczky Timót urat verifieálandónak tartom. (Többen: 
Szavazzunk!) 

Elnök: A bizottmány véleménye oda terjed, hogy vizsgálat rendeltessék el Frideczky Timót úr el-
választatása ellen. Azok tehát, kik a bizottmány véleményét pártolják, méltóztassanak fölállani, 

Csíky Sándor; Kérem t. ház még nekem is volna szóm! (Zaj; felkiáltások: Szavazzunk!) 
Elnök: Tisztelt ház én nem tudtam, hogy még vannak, kik szólni akarnak. (Elállnak!) 
Tanárky jegyző: Benczúr Miklós, Csíky Sándor, Beniczky Ödön, Vajay Károly — mind eláll

nak (Helyes!) 
Elnök: Azok tehát, kik a bizottmány véleményét pártolják, méltóztassanak felállani. (Sokan fel-

állanak). 
Most azok, kik Frideczky Timótot igazolt képviselőnek kívánják elismertetni, méltóztassanak föl

állani. (Sokan fölállanak) Megvallom, nem tudom kivenni a többséget, még egyszer fogunk tehát, a ház 
szabályai szerint szavazni. (Zaj). 

Méltóztassanak újra azok fölkelni, kik a bizottmány véleményét, mely vizsgálatot rendel, pártol
ják. (FöláUanak!) 

Most méltóztassanak azok fölkelni, kik Frideczky Timót urat igazoltnak akarják tekinteni, (föl
állanak). 

A többség véleménye oda terjedvén, hogy Frideczky Timót választása igazoltnak tekintessék; —-
ezennel tehát kijelentem, hogy Frideczky Timót igazolt képviselő. 

Fölolvastatik az igazolási bizottmánynak Popovics János Aradmegye Radna kerületben* képviselő' 
megválasztására vonatkozó véleménye, az illető választási jegyzőkönyv s a beadott panasz. 

Elnök: Tisztelt ház! A bizottmány Popovics Jánost Aradmegye radnai kerületében megválasztott 
képviselő ellen vizsgálatot ajánl. Méltóztassék nyilatkozni. 

Wlád Alajos : Megvallom, hogy azon okiratok hallása után, melyek itt Popovics János képvise
lőtársunkra nézve fölolvastattak, meg nem foghatom, mikép véleményezhet a bizottmány vizsgálatot. Azon 
vád ugyanis, melyet ellene 25 e tárgyban érdekelt folyamodó előad, hogy t. i. az Aradtól Szabadhelyen 
által Radnára vezető országútnak lánczokkali elzárása által gátolva lettek volna a választás helyén megje
lenni, ama 170 a választás helyén tettleg megjelent választó bizonyítványa által tökéletesen és teljesen meg-
semmisittetik. 

Más ok pedig nem foroghat fönn, miután az, hogy az illető súlyos vétekről-csalásról-vádoltatik, 
nincs bizonyítva s a ház alaptalan vádakat nem vehet figyelembe. Azért kérem méltóztassék a kérdéses kép
viselőt igazoltnak tekinteni. 

Mihályi Gábor: Miután mint bírák lépünk föl, csak az előadott dolgok fölött kell törvényes igaz
ságot szolgáltatnunk. Mint bíró mindenkor azt mondom, hogy kárhoztató Ítéletet csak akkor mondhatok ki, 
ha az okadatolt iratokból meg vagyok győződve, hogy azon tények, melyek előadatnak, valók. Azon tisztelt 
képviselő ellen — Mt egyébiránt nincs szerencsém ismerni, — ama vádé meltetik, hogy csalástkövetett volna 
el; ha ezen vád indokolva volna, nem merném szavamat fölemelni; de miután ezen vád indokolva nincsen és 
különben is, mint az egész igazolási idő alatt úgy ma is tapasztaltuk, hogy az ily gyalázó előadások csak
ugyan nincsenek helyén; sőt miután azt látom, hogy csak személyes érdek idézett elő a két föllépő egyén 
közt súrlódást, az ebből kifolyó előterjesztést nem tartom elegendő oknak a vizsgálatra, s azért ezt nem 
pártolhatom. (Helyeslés). 
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Eötvös József báró: Ha a választás megsemmisítéséről volna szó", tisztelt barátom, az előttem 
szóló képviselő nézete tökéletesen állana. De én részemről tiltakozom azon elv ellen, hogy a vizsgálat bün
tetés. A vizsgálat absolute semmi más, mint elismerése azon elvnek, hogy mindazok választása iránt, kik 
itt helyet foglalnak, még kételynek sem szabad léteznie. Mihelyt legkisebb kételye van valamely választás 
iránt akár a háznak, akár azoknak, kik az illetőt ide küldöttek, nekünk kötelességünk a kételyt eloszlatni. 
A kétely megszüntetésének pedig más módja nincs, mint a vizsgálat, melynek semmi rósz következése a 
tagra nézve nincs, miután a vizsgálat alatt tökéletesen gyakorolja szavazási jogát. Én tehát itt nem látom 
döntőknek azon okokat, melyeket tisztelt barátom előadott, s azért most is — mint a választmánynál — a 
vizsgálatot ajánlom. (Szavazzunk!). 

Bónis Sámuel: Gondolom, hogy elállhatnánk a szólástól és szavazhatnánk. En részemről elál
lók. (Zaj) 

Maniu Aurél: A választás megsemmisítése végett beadott panasz egy része nem a választás cse
lekvényére , hanem részint annak előzményeire, részint pedig magának a választottnak személyére vonat
kozik. Mi a választás előzményeit illeti, azon állítást, hogy Szabadhely választói meg lettek volna akadá
lyozva a választás helyére jöni, meghazudtolja azon körülmény, miszerint Szabadhely községe 180 vá
lasztóval birván, ezekből 170 jelen volt, de nem akart szavazni. 

Az tehát semmikép sem áll és nem is vonatkozik magára a választás cselekvényére, — A mik pe
dig a megválasztottnak személyét illetik, azok oly sértő kifejezések, melyekre nézve ő a maga idején elég
tételt fog kérni, de az nem tartozik a házhoz. A vizsgálatnak tehát nincs semmi tárgya, mert mit bizonyít
son be? Azt, hogy csalás miatt vizsgálat alatt áll? vagy azt, hogy nem képes a képviselőségre, holott be 
van irva választónak? vagy pedig azt, hogy a szabadhelyi választók meg voltak akadályozva? 

Már ezt nem kell bebizonyítani, miután 170 választó azt mondja, hogy jelen volt. Annálfogva 
nem látom át, mi tárgya volna itt a vizsgálatnak. És azon kívül épen az emelt panaszt, kit a szabadhelyiek 
kortesének neveznek, és továbbá épen annak nevében teszi, ki csak addig volt ellenjelölt, míg 200-an 
szavaztak a nélkül, hogy ő egyetlen egy szavazatot kapott volna, s azután visszalépett; nem pedig a má
siknak nevében, kinek több joga lett volna panaszt emelni. A mondottaknál fogva Popovics János képvi
selőt igazoltnak kívánom tekintetni. (Helyes! Szavazzunk!) 

Faur János: Eötvös József báró tisztelt képviselőtársunk előadása szerint én is azt gondolom, 
hogy a vizsgálat nem büntetés: de rendeltessék el ott, hol ok és szükség van reá. Jelen esetben semmi ok 
nem forog fönn arra nézve, mert az egyetlenegy ok az lenne, hogy a szabadhelyiek állítólag megakadá
lyoztattak a választásnál megjelenni; ámde ezt a szabadhelyiek maguk megczáfolják, midőn azt mondják, 
hogy magánál a választásnál jelen voltak és szavaztak. Azon erkölcsi gyanúsítást pedig, mely itt előada
tott, nem a ház köréhez tartozik megvizsgálni. —• Azért az illető képviselőt igazolandónak tartom, (He
lyes! Szavazzunk!) 

Bezerédy László: Azon vélemény ellen vagyok kénytelen észrevételemet megtenni, (Szavaz
zunk !) mintha az elrendelt vizsgálat a megválasztott képviselő személyére valamely homályt vagy kétséget 
vetne. E nézetet semmi esetre el nem ismerem; sőt azt gondolom, hogy azon képviselő személye kányá
ban mindig előnyös, ha vizsgálat küldetik ki, és ez által az ellene fölmerülő némi kétely eloszlattatik. S 
megvallom, ha én oly helyzetben volnék, magam kívánnám, hogy vizsgálat rendeltessék el. 

Arra nézve pedig, mit tisztelt barátom Mihályi Gábor képviselőtársunk mondott, hogy t. i. kár
hoztató ítéletet nem akar kimondani, azt jegyzem meg, hogy ha vizsgálat indíttatik, ez nem itélet, hanem 
csak eszköz arra, hogy azután ítéletet mondhassunk ki. Miután tehát a vizsgálat semmit nem derogál, sőt 
magának a képviselőnek személyes állása kívánja azt, hogy azután teljesen igazoltathassék: azt gondolom, 
hogy nem lehet a vizsgálat ellen észrevételt tenni. (Helyeslés, Fölkiállások: Szavazzunk!) 

Böszörményi László : (Szavazzunk!) Kénytelen vagyok fölszólalni, sőt megvallom köteles
ségemnek tartom a fölszólalást épen ez alkalommal. Az előbbi igazolási kérdésnél a vizsgálat mel
lett szavaztam, de most azt fölöslegesnek tartom. S midőn ezen véleményt nyilvánítom, kénytelen va
gyok bevallani, hogy az igazoló bizottmány eljárása következetes, a mennyiben vizsgálatot javasolt itt is; 
s következetes ezen eljárás különösen akkor, ha azon elvet, melyet báró Eötvös képviselő ur előadott, szi
gorún akarjuk követni hogy t, i. a hol kétely van, az vizsgálat által oszlattassék el. De méltóztassanak meg
bocsátani, a tisztelt háznak egész eljárása mutatja, hogy ezen elv sohasem követtetett oly szigorúan. Nem 
hogy minden kételynél azonnal vizsgálatot rendelt volna a ház; hanem sok esetnél, melyekben valóban 
szükséges lett volna szintén nem rendeltetett vizsgálat. (Zaj) Nem akarom állítni, hogy egyik esetből a má
sikra lehetne következtetést vonni; de azt kénytelen vagyok figyelmébe ajánlani a tisztelt háznak, mikép 
épen a megelőző esetnél, hol kimutattatott, hogy a választók akadályozva voltak a szavazásban, vizsgála
tot nem rendelt; itt pedig azon tényállás, hogy a választők egy láncz által lettek volna gátolva a választási 
helyen megjelenni, bebizonyítva épen nincs. Hogyan is lehetne egy lánczczal egy egész községet elrekesz
teni!? Mindezeknél fogva nem látom át, hogy a vizsgálatot a jelen esetnél el kellene rendelni, azért a 
kérdésben levő képviselő urat igazoltnak kérem kijelentetni. (Szavazzunk!) 

Paszku Fülöp: Eötvös báró képviselőtársunknak azon állítására, hogy a vizsgálat nem itélet, azt 
16* 
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mondom, hogy ha a vizsgálat ok nélkül történik, épen oly büntetés, mint a megsemmisítés; s miután itt 
a vizsgálat semmikép okadatolva nincs, azért büntetésnek tartanám. (Zaj, szavazzunk!) Ezenkívül még a 
választási jegyzőkönyv is egészen rendben van, ennélfogva Popovics János képviselő urat igazolandónak 
tartom. (Szavazzunk!) 

Papp József: Véleményem szerint a főkérdés az, be van-e bizonyítva, hogy az ellenpárt a szava
zásban gátolva volt? A fölolvasott irományokból ez nem tetszik ki, sőt az ellenkező tűnik ki, hogy a másik 
párt akart veszekedni. A vizsgálatnak tehát nem levén alapja, a kérdéses képviselő urat igazoltnak tekintem. 

Pópa György; Vizsgálatra itt semmi ok nincs. A vizsgálat ugyanis valami kételyre alapittatik, 
kétely pedig itt nincs. A fölhozott kételyt, szétoszlatja maga Szabadhely községének jegyzőkönyve. Ezen 
jegyzőkönyv előadja az eseményt, melynek tartalma a következő: Szabadhely községében két helyen tör
tént a korteskedés; az egyiken Csemegi, a másikon Rósa Ferdinánd vészére. A község elöljárói, kik a rend
ért felelősek, megengedték a korteskedést a választás előtti napig; de a választás napján betiltották. 

Másodszor az állíttatik, hogy valami vérengzés lett volna a választás előtti napon, vagy a válasz
tás napján; de hogy ez nem történt ugyanazon község 170 választója bizonyítja, kik bizonyságot tesznek, 
hogy a választás helyén megjelentek, de náluk rendetlenség nem történt. Azt pedig képzelni sem lehet, hogy 
a választás helyétől két órányira fekvő községet láncz által lehetne akadályozni abban, hogy a választás 
helyén megjelenhessék. Sajnálom, hogy a bizottmány, mely a választás vezetésével volt megbízva, a je
lenlevő Szabadhely községet nem hallgatta ki, s nem engedte szavazásra, úgy nem kellene most vitatni e 
tárgyat, mert az akkor jelen volt 170 választó bebizonyította volna, hogy a beadott petitio semmi egyéb, 
mint rágalom. — Én a kérdéses képviselő urat igazoltatni kívánom. (Zaj). 

Kazinczy Gábor: Nemcsak Szabadhelynek néhány lakosa panaszkodik itt, (Halljuk!) hanem a 
jegyzőkönyv kitétele szerint Radna mezővárosának mintegy felerésze, Soborsin, Sojmos, Szabadhely, Sze-
listye, Szorosság, Rossia, Szlatina, Temeresd, Tótvárad, Trojás és Vinyesd helységek polgárai jogaikat 
nem gyakorolták. Azt hiszem, hogy itt a vizsgálatot el nem rendelni, — az én meggyőződésem szerint — 
teljes lehetetlenség. Az előttem szólott egyik képviselő úrnak állítására nézve, hogy ha a vizsgálat alaptalan
nak találtatnék, az az illetőre oly árnyékot fog vetni, rnint maga a választásnak megsemmisítése: azon 
véleményben vagyok, hogy igenis akkor volna helyén, ha criminalis vizsgálatról volna szó, de politikai 
eljárásnál az az illető egyénre semmi árnyékot nem vet. Én tehát részemről a vizsgálat mellett vagyok. 

Babesch Vincze; Azt hiszem, hogy ha 10—15 község emelne panaszt a miatt, hogy választási 
jogának gyakorlatában gátoltatott, úgy e panaszt nem hagyhatnók tekintet nélkül. De azon községek nem 
panaszkodnak, mert hiszen jelen voltak és követelhették a szavazást, vagyis a szavazás folytatását. Ki tehát 
az oka, hogy a szavazás nem folytattatott ? Azt gondolom egyedül a választási bizottmány. De ez ellen 
sincs panasz, mert ez csak azért nem akarta folytatni a szavazást, minthogy látta, miszerint Popoviesnak 
már is többsége van. 

Ez esetben kötelessége lett volna megkérdezni, hogy van-e még valaki, kit képviselőül kijelölni 
akarnak? Ha nem tette, szintén nem lehet neki nagy hibául fölróni; mert hiszen jelentette volna magát 
az, a ki föl akart lépni. — Nem látom tehát legkisebb okát a vizsgálatnak, már csak azért sem, mert a 
község, mely nem szavazott, nem is panaszkodik; s igy Popovics János képviselő urat igazolandónak tartom. 

Rónay János: A szólástól elállók. (Szavazzunk!) 
Elnök: Méltóztatnak-e a többi felirt képviselő urak is a szólástól elállani ? (Fölkiáltások: Elál-

lunk! — Szavazzunk!) Szavazást óhajtván a ház, a bizottmány pedig Popovics János megválasztatása iránt 
vizsgálatot rendelvén, méltóztassanak először azok fölkelni, kik a bizottmány véleményét pártolják. (A ki
sebb rész föláll) A többség véleménye oda terjedvén, hogy Popovics János képviselő igazoltnak tekintes
sék , Popovics Jánost ezennel igazolt képviselőnek jelentem ki. 

Tisztelt ház! Ivánka Imre Pestmegye dunapataji kerületbeli képviselő mondositványt nyújtott be 
a Deák Ferencz pest-belvárosi képviselő által beadott fölirási javaslathoz. Úgy vélem, talán ki lehetne nyo
matni és a tisztelt tagok közt kiosztatni. (Közhelyeslés) Nem levén több tárgy napirenden, a mai ülést ezen
nel föloszlatom. A holnapi ülés 10 órakor fog kezdődni. 

Ezzel az ülés d. u. 1 és % órakor föloszlott. 

. « » • : -
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AJLA.IA* 

« 

O R S Z Á G O S l i L E S . 
Június hó 7-én délelőtti 10 órakor. 

Elnök .• Az ülés megnyittatik. 
A mai jegyzökönyvet Tanárky jegyző úr fogja vezetni, a szólam kinánókat pedig Csengeri úr 

jegyzendi föl. Mindenek előtt a tegnapi ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Ignjatovits Jakab jegyző felolvassa a tegnapi ülés jegyzőkönyvét, melyre semmi észrevétel 

sem tétetik. 
Elnök: A jegyzőkönyv e szerint meghitelesíttetik. Csanád megyének közönsége kéri a t. házat, 

hogy Széchenyi István gróf érdemeinek elismerése, s a nemzet hálája jelen országgyűlésen alkotandó törvé
nyek első czikkébe igtattassék. A kérvényi bizottmányhoz lészen kiadandó. 

A tegnapi napon a jegyzőre nézve véghezvitt szavazás eredményét vagyok bátor bejelenteni: Bea
datott 202 szavazat, ezeknek liasonfele: 101 esett Bánó József úrra, Tóth Vilmos képviselő úrra 9 0 , a 
többi 11 egyébb képviselőkre: 2 , 3 , 4-óvel. Ezen eredményből kitetszik, hogy átalános szótöbbség senki
re , azok közöl, kikre szavazás történt, nem nyilatkozott, s minthogy a szabályok értelmében átalános szó
többség kívántatik, véleményem az lenne, hogy a szabályok értelmében a két legtöbb szavazatot nyert kép
viselőre , úgymint Bánó József és Tóth Vilmos urakra újra kellene szavazni, hogy az átalános többség ki
tessék, s erre nézve tán a holnapi napot lehetne kitűzni. (Helyes!) 

Áttérve most a napi renden lévő tárgyra, a beadott fölirati javaslat czikkenkénti tárgyalására; itt 
mindenekelőtt ki kell jelentenem, hogy Nyáry Pál képviselő úr módosítványt adott be a felirati javaslat 7-ik 
lapjára vonatkozólag, e szótól kezdve: .,De miután Felséged" e szóig: „megszüntetését sürgetjük" (Fel
kiáltások : Nyomattassék ki!) Ha méltóztatnak rendelni, ki fogom nyomatni, hogy .annak idejében, midőn 
tárgyalásra kerül, közöttünk meglegyen. 

Mindezen módosítványokra nézve bátor vagyok a t. háznak figyelmébe ajánlani: hogy szorosan 
véve a módosítványok kinyomatása nem szükséges, nem is eszközölhető mindig; igen czélszerü azonban 
főkép hosszabb és részletesb módosítványoknál; — ha tehát a t. ház beleegyezik, ezen módosítván^ is ki 
fog nyomatni és a tagok közt kiosztatni, de nem azon czélból, hogy az az országgyűlési irományok közé 
soroztassék, s azért szám nélkül fogom kinyomattatni. (Helyes!) 

Most a napi renden levő tárgyalást fogjuk megkezdeni, a fölirati javaslatot Tanárky jegyző úr 
fogja fölolvasni. 

Tanárky Gedeon jegyző olvassa a fölirati javaslat megszólító czímét: mely így szól: „Fölséges 
császár és király." . 

Bónis Sámuel: A fölirati javaslatnak ezen megszólító cziméhez: „ F ö l s é g e s c s á s z á r és k i 
r á l y " van észrevételem. Én e czímből ezen két szót: „és k i r á l y " kívánnám kihagyatni (Helyes!) és 
pedig azért, mivel az ország képviselői ezen czímmel csak a megkoronázott magyar királyt illethetik; de 
kívánnám azon két szót kihagyatni óvatosságból is, mert ha ezen országgyűlés eredménytelenül oszlatnék 
fel, ezen czím odaadása idővel ellenünk érvül fog fordíttatni: s így csak ezt kívánom meghagyni: „F ö 1 s é-
g e s c s á s z á r ! " Van ugyan egy indítvány előttünk, mely ezen megszólítást ajánlja: „ F ö l s é g e s ú r ! " 
ezt azonban részemről nem pártolhatom, mert ezen czímet kiki úgy magyarázhatja, mint neki tetszik; mi 
pedig világosan kimondtuk, hogy a tényleges hatalomhoz akarunk szólani; ezen czím alatt pedig: „Fölsé
ges ú r" , ha azzal az ország képviselői élnek, mindig a király értetik. 

Ha a tényleges hatalomhoz fölírunk, az a császár, írjuk tehát: „Fölséges császár!" (Helyes!) 
és egyúttal kívánom, hogy mindenütt, a hol a felirati javaslatban ezen szó „Fölséged" előfordul, tétessék 
elibe ezen szócska „császári". (Helyes!) 

Eépv. háü napi. Ií. k. * ' 
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Cserky István: Hát csakugyan legördült a függöny, mely eltakarta szemünk előtt a jövőt, mely
be betekinteni annyi milliók óhajtottak; csakugyan ki van víva a csata, mely két párt közt ártatlan fegyve
rekkel küzdetett, elesett a határozat, diadalt aratott a fólirat. Tisztelt ház! én határozottan a határozat 
embere voltam, maradtam mind végig, mindazáltal tisztelettel hajlok meg a többség véleménye előtt; ha
nem nekem is először magára a czímre van megjegyzésem, mely így hangzik: „Fölséges császár és király!" 
En a tényleges hatalmat nem akarom megbántani azzal, hogy oly czímet adjak neki, mely őt meg nem ille
ti , értem a királyi czímet, melyet beolvasztva látok a császári czímbe, ugy mint szegény hazánkat be akar
ták olvasztani a birodalomba, de azok igen roszúl tanulmányozták a chemiát. Bár magam sem vagyok jár
tas a chemiában, annyit még is tudok, hogy ha aranyhoz nemtelen érez vegyíttetik, habár nagyobb mennyi
ségben is, mivel a potíöri fit denominatio.'— aranynak, vagy arany vegyitéknek neveztetik; itt pedig a 
terjedelmes Magyarországot a birodalomba beolvasztani, és még is osztrák birodalomnak nevezni való
ságosan nevetséges. Hiszen magyart németből lehet idömitani, de nem magyarból németet, és ha ez még 
is történik, az nem'válik dicsőségére hanem gyalázatára azon nemzetnek, családjának s önmagának. (Hall
juk!) Tisztelt ház! En császárnak sem czímezhetem a tényleges hatalmat, nem nevezhetem pedig azért, 
mivel mi azt mint császárt sem ismerhetjük el; hanem valamint a külföld törvényes uralkodóinál Franczia, 
és Olaszországban megél egésznek ezen rövid czímmel: „Sire" ugy e tényleges hatalomnak elég lenne e rö
vid szó „Fölség!" és ha megengedi a t. ház, mivel bajos dolog nekünk egyszerű közvitézeknek szóhoz jut
ni , még egy megjegyzést akarok tenni. Itt a fölirati javaslatban ez van, „mert azokra fátyolt vetünk" az
az, hogy vessünk fátyolt a múltra, (Zaj ; Felkiáltások: Ez nem ide tartozik!) — tehát kérem a t. házat, 
legyünk mi szerencsésebb chemikusok, olvasszuk össze ezen két fölirati és határozati javaslatot, és reményi
hetem, hogy az nekünk jobban fog sikerülni, mint a másik chemikusoknak, és e fölött egymással kezet fog
va működjünk hazánk javára, boldogságára. (Jól van! Bónis indítványát fogadjuk el!) 

Fekete Lajos: En is a czímre akartam megjegyzést tenni, (Zaj. Elnök: kérem Fekete Lajos ur 
akar szólni halljuk!) de miután ezt Bónis képviselő ur már elő adta, elállók a szótól azon hozzáadással, 
hogy nemcsak Magyarországra, hanem Csehországra sem akarom értetni a királyi czímet. (Zaj.) 

Kubinyi Ferenci-: V. Ferdinánd koronás királyunk O Felségének a koronáróli lemondása consta-
tirozva nem lévén, igen természetes, hogy Ferencz József 0 Felségéhez mint praesumptiv megkoronázan
dó fejedelemhez nem járulhatunk fölírassál, hanem mint tényleges uralkodóhoz, vagy is osztrák császárhoz, 
azért én is pártolom Bónis képviselő társam indítványát, s annyival kevésbé fogadhatom el a czímnek má
sodik részét, t. i. a „király" czímet, mert midőn az indítvány tétetett, erről szó nem volt, és azért, mivel ez 
mint helyesen mondatott, félreértésre szolgáltathatna alkalmat, elhagyatni kívánom. (Helyes!) 

Vályi János: Tisztelt képviselők! (nagy zaj.) 
Elnök: Kénytelen leszek némely képviselő urat a csend és rend fenntartására névleg felszólítani; a 

tárgv oly fontos, hogy ha egymást meg nem hallgatjuk, czélt érni nem fogunk (Helyes!) Folytatja: 
Vályi János : Az előttünk fekvő indítványban látható megszólítást nem oszthatom, mert bárha áll 

is , miként a ténvleges hatalom osztrák császár és Csehország királya, — mindazonáltal még csak árnyék-
latban sem akarnék olyasmit feltüntetni, melyből netalán csak azon vélelem is merülhetne föl: mintha álta
lunk királynak tekintetnék. (Zaj.) 

De nem oszthatom azon nézetet sem, kik ezen czímet: „Fölséges császár" akarják használni, 
mivel e tekintetben azon féltékenységem van, hogy ebből más részről netalán az osztrák császárságba való 
beolvasztási hajlam lehetne következtethető. 

Ugy azt sem pártolhatom, hogy: „Felséges ur" alkahnaztassék, mert 1848-ban is ez használta
tott , és ez akár a császárságra, akár a királyságra egyiránt viszonyítható, s mind kettő alatta értethetik. 

Mindezek szerint tehát a tényállás világosb kifejezhetése érdekéből, én nem akarnék ezen föl-
irásnál semmi megszólítással élni, hanem csak ezen egyszerű felzetet használnám: „Ferencz József tényle
ges uralkodóhoz." (Zaj.) 

Ragályi Ferdinánd: Megvallom, hogy a czímekre nem igen sokat adok, de miután nem szere
tem, ha engem "oly czímmel illetnek, mely meg nem illet, felteszem másról is, hogy szintén nem kívánja; 
miután pedig 0 császári Felsége csakugyan nem király, nem kívánhatja, hogy mi királyi czímmel czímez-
zük, ennélfogva elfogadom Bónis képviselő társunk indítványát. (Helyes!) 

Ivánka Imre: Minthogy sokaknak azon aggodalmuk van, ezen czímben: „Fölséges ur" bennfog-
laltatik a királyi czím is , elállók beadott módosítványomtól, és pártolom Bónis képviselő társunk in
dítványát. 

Lónyai László: En részemről szívesen hozzájárulok Bónis képviselő ur indítványához, és csupán 
azt akarom mondani, miszerint óhajtottam volna, ha az indítványozó ur maga jelen lenne, mert verborum 
quisque suorum optimus interpres levén, bizonyosan indokolná, hogy mért illeti meg O Felségét ezen czím, 
mert ezen czím Csehország királyának czímeül vétethetik. (Zaj.) Nézetem szerint azt sem lehet mondani: 
Fölséges császár, hanem: Fölséges 'ár! 

Vajay Károly: Azt hiszem, hogy miután felírunk a tényleges uralkodóhoz, nekünk azon állás
pontot kell figyelembe vennünk, melyben mi állunk Ő hozzá, és Ő mi hozzánk. — Mondjuk ki azt, — 



XXXIX. Ülés 1861. június 7-kén. 67 

mert a dolog ugy áll, — hogy Ferencz József 0 Felsége ránk mint Magyarország képviselőire nézve semmi 
egyéb mint Felséges úr , és sem császár sem király: annálfogva mi mást, mint: „Fölséges ur" vagy „Föl
séges uralkodó" nem mondhatunk. (Felkiáltások: Bónis indítványát fogadjuk el!) Osztom én Bónis képvi
selő társunk azon aggodalmát, melyet a királyi czímből származtat, de még jobban aggódom a császári 
czímen; Magyarország soha sem ismerte el a császári czímet, azért ha 0 Felségét meg kell szólítani, én 
csak „Felséges úrnak" kivánom szólítani. 

Onossy Mátyás: Szívesen elfogadnám Bónis kéjDviselő indítványát, hogy ha a „Fölséges császár" 
czímben kevesebb ag'godalmat látnék, mint ő lát a „király"-ban. Ha a magunk állását nézem, nem pedig 
az uralkodó állását, ugy látom, hogy nem vagyunk törvényes országgyűlés, és ha nem vagyunk országgyű
lés és competens hatóság az ország irányában, akkor mi az országnak nem praejudicalhatunk; és akármi 
czímet adunk mi a tényleges hatalomnak, az az országra nézve következményeket nem vonhat maga után, 
azért azon aggodalom, melyet Bónis képviselő ur nyilvánított, hogy ezen czímet ellenünk felhasználhatják, 
nem oszthatóm, ha pedig törvényes illetékességű volna az országgyűlés, akkor ránk nézve még veszedel
mesebb volna az indítványozó ur által ajánlott császári czím használása. En sem a császári, sem a királyi 
czímet alkalmaztatni nem kivánom, hanem egyenesen a „Fölséges úru czímet. En nem félek attól, mi fel
hozatott, hogy a „fölséges" czím involválja a királyi és császári királyi czímet, mert involválja egyszers
mind a nép fölséget is, és nem tagadhatjuk meg a hatalomtól a fölség czímet, mert Európának több hatal
masságai sem tagadják meg azt tőle; ebben tehát semmi aggodalmat nem látok, és azért a mint mondot
tam , a fölséges uralkodó czímet akarom használni. 

Perczel István: Miután a t. ház egyszer elrendelte, hogy fölirás által szóljunk a tényleges hatalom
hoz, csak azon viszonyt tartsuk szem előtt, melyben mi ő irányában és ő a mi irányunkban áll. Mi az ő 
irányában csak azon viszonyban állunk, mint a törvényhozásnak egyik fele, ő pedig irányunkban csak ugy 
áll, mint tényleges hatalom; mi tehát oly czímmel nem illethetjük, mely czím által öt nem csak tényleges, 
hanem egyszersmind törvényes hatalomnak is elismernők. 

Ha mi azt mondjuk, hogy „fölséges császár" akkor elismerjük, hogy 0 császár, s miután a 
pragmatica sanctio erejénél fogva az. ki az osztrák tartományokban császár. egyúttal Magyarországban 
király, akkor implicite az következik, hogy ő Magyarország királya is; azt pedig nem akarom még most 
elismerni, annálfogva más czímet nem adhatok neki, mint „fölséges ur," ezt aztán interpretálni lehet, de 
még sem lehet oly magyarázat alapja, mely által őt törvényesnek elismernők. (Helyeslés.) 

Benitzky Lajos: En a factumokat ignorálni nem szoktam, kétségbe nem lehet vonni, hogy 0 
Fölsége császár de facto, de az is tény, hogy nem törvényes magyar király. Ha a törvényhozás terén álla
nánk, akkor nagy fontossággal és elővigyázattal kellene eljárni a dologban: hogy'vájjon fölséges ur, 
vagy fölséges császárnak czímeztessék-e a tényleges hatalom, de mivel ez nem törvény, hanem csak fölirás, 
és mivel factum, hogy O oszti'ák császár, és nem magyar király: azért adjuk neki a „fölséges császár" 
czímet. (Helyeslés.) 

Klauzál Gábor: Minden kételyek elhárítására szükségesnek látom kinyilatkoztatni, hogy sem az 
indítványt tevő igen t. tagtársunk, -— kit jelenleg fájdalmunkra betegség gátol megjelenni, — sem pedig 
senki közölünk a kik a fölirásra szavaztunk, ezen czím által nem akartuk azt értetni, hogy mi Ferencz 
József Ő Felségét magyar királynak akartuk volna czímezni. mert ha ezt akartuk volna tenni, akkor neki 
a törvényes czímet, az apostoli királyi czímet adtuk volna. De mivel jól tudjuk azt, hogy ezen czím csak 
akkor illeti az uralkodót, midőn a nemzet a magyar koronát fejére tette, neki tehát most csak oly czím 
adathatott, mely őt más országokra nézve tettlegesen megilleti. Ha azonban vannak, kik ezen megszólítás
ból, „Felséges császár és király" azt következtetik, mintha ezen két szó „és király" annak, mit monda
ni szerencsém volt, ellenkezőjét tartalmazná, azok kihagyásába örömmel, s egész készséggel beleegyezem; 
(Tetszés.) csak arra kérem a t. házat, hogy akkor, midőn jogainkra nézve, az egyik kifejezés miatt kéte
lyeink vannak, vigyázzunk egyszersmind, hogy a megszólításban ne használjunk semmi oly czímet, mely 
épen azoknak adhatna alkalmat a császárságnak Magyarországra való kiterjesztésére, a kik ezt elérni 
nagyon óhajtanák. En tehát azt gondolom, hogy miután a fölirásban világosan ki van mondva az, hogy a 
magyar trónkövetelő, vagy a magyar trónra jogosított utód, csak akkor válik törvényes királylyá, midőn 
a korona a nemzet beleegyezésével fejére tétetik s megkoronáztatik, s miután ugyan ezt az átalános nyilat
kozatok is bőven tartalmazzák, legczélszerübb s legjobb lesz a megszólításban „ Fölséges m " czímet hasz
nálni, ne hogy a császári czím használatából oly következtetések vonattassanak Magyarországra nézve, 
melyeket soha elismerni nem fogok. (Közhelyeslés.) 

Szentiványi Adolf: Ha magyar közjogi szempontból kellene meghatározni a czímet, a fölirás való
színűleg czím nélkül maradna, mert ki volt fejtve, hogy Ferencz József O Felsége nem magyar király. 
azon czímmel tehát a ház nem élhetne, s annálkevésbé használhatná a „fölséges császár" czímet, de vég
re azt sem, hogy „fölséges ur." Az indítványozó ur bizonyosan nem magyar szempontból határozta meg a 
megszólító czímet, hanem csak azért, mert azon czím diplomatikailag a hatalmat megilleti, s így a mellett 
szavazok. 

Ürményi József': Engem nem bánt azon aggodalom, mintha a czímmel valami elismerés volna 
1 7 * 
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összekötve. Hisz! a minek egész tartalma elnemismerés, annak czíme nem lehet elismerés, és hiszem is , 
hogy indítványozó ur csakugyan nem magyar közjogi szempontból tette fel á megszólító czímet, a mint az 
előttem szóló t. képviselő ur helyesen megjegyzé, hanem a császárnak azon állásánál fogva, melyet elfoglal 
Magyarországon kivül; igy tehát a czím tökéletesen megállhatna, (Felkiáltások: Nem állhat! zaj) miután 
a császár csakugyan Csehország, Lodomeria, s Velencze királya; mivel azonban ezen királyi czím mégis 
aggodalmat támaszthatna, melyet meg nem foghatok, azt látom teendőnek, mi indítvány oztatott, hogy a 
császárnak ezen czímet: „Felséges ur"—mely őt csakugyan megilleti — adjuk. (Felkiáltások: Szavazzunk!) 

Szaplonczay József: Ha az anteactákra nem tekintenék, akkor egyszerűen oda szavaznék, hogy 
legelőbb legyen ezen megszólító czím: „Fölséges ur" mely a hatalmat megilleti, hanem -visszamenve az 
1847—48-iki törvényhozásra azt látom, hogy a törvényhozás behozta mint diplomaticus stylust ezen meg
szólítást, „Fölséges uric s ezen czímmel mentek fel 1847 és 1848-ban az országgyűlésnek minden feliratai 
V. Ferdinánd magyar koronás királyhoz. Én tehát nem akarom, hogy ugyanazon czímet, mely már a tör
vényhozásban koronás fejedelemhez volt intézve, használjuk a jelen körülmények közt is. Mondatik, hogy 
a „Fölséges császár és király" czímnél a királyi czím nem értetik a magyar királyra, mert nincs eléje téve 
„apostoli", ennek nem látom értelmét, mert akkor tegyük oda az egész czímet a császárnak, s szólítsuk őt 
nagyherczegnek, grófnak stb. Én tehát egyedül a császár czímet kívánom használni, ugy mint azt eleink 
tették, mert azt el kell ismernünk, hogy a tényleges hatalom mint császár uralkodik. (Felkiáltások: Nem áll! 
Szavazzunk!) 

Madarász József: Bocsássanak meg a t. képviselők, hogy a kérdésre nézve elmondjam nézetemet, 
Arra nézve, hogy Fölséges ur vagy fölséges császár legyen a czím, tökéletesen egyetértek Klauzál Gábor 
képviselő társunkkal. inert mind ezen fölirási javaslatnak további kifejtéséből, mind az itt tartott szónokla
tokból világosan ki fog derülni, hogy mi tisztán csak a tényleges hatalomhoz írunk fel. Egyébiránt fölszó-
lalásom tárgya az, a mit Onossy képviselő társunktól hallottam, hogy t. i. mi nem vagyunk tökéletesen 
töivényes testület. (Onossy közbeszól: Azt nem mondtam!) Engedjék meg, hogy e fontos kérdésben egy 
pár perczet igénybe vegyek (Zaj; Felkiáltások: Rendre!). Ugy hiszem, hogy miután ily kifejezés történt, 
melylyel egyet nem érthetünk, polgári kötelességünk e tekintetben nézeteinket kifejteni. (Halljuk!) En e 
részben azt tartom, a mit Deák Ferencz képviselő társunk tegnapelőtt mondott, hogy mi törvényesen ala
kult testület vagyunk, de nem vagyunk törvényesen kiegészítve. Nekem egyéni meggyőződésem az volt az 
országgyűlés megalakulása előtt, hogy miután sokan nincsenek meghíva, s nincs alkalmuk a megjelenésre, 
ne alakuljunk, mig kiegészítve nem leszünk; de az 1848-ki törvények alapján megválasztatván, és azok 
folytán megalakulván a ház, nem szeretném, hogy mi magunk a törvények szellemében alakult ház — ki
mondjuk azt, hogy nem vagyunk törvényes testület. Elmondván nézetemet Onossy képviselő társunk nyi
latkozatára , a fennforgó tárgyra nézve megjegyzem, hogy én abban, váljon fölséges császár vagy fölséges 
ur legyen a czím, osztom Klauzál Gábor képviselőtársunk azon nézetét, hogy a képviselő testület semmi 
esetre sem fog ezen czím alatt mást érteni, mint a jelenleg létező tényleges hatalmat. Egyébiránt, miután 
többen vannak, kik egy részben fölséges császár, más részről fölséges ur megszólítást kivánják használni, 
az itt kifejtett nézetekkel leginkább megegyezőnek találom Perczel képviselő társunk előadását, a ki csak 
fölséges urnák kívánja czímezteíni a tényleges hatehnat. 

Tisza László: Én egyszerűen Szaplonczay és Bónis képviselő urak nézetét pártolom. (Szavazzunk!) 
Tisza Kálmán: Ha szavazunk, elállók a szótól, különben röviden mondom el nézetemet, mely ab

ban áll, hogy leghelyesebb megszólítás a „Fölséges császár"] nézetemet csak azzal indokolom, mi előttem 
nem mondatott el , legalább jelenlétemben nem. Jelesen azt tartom, hogy minden ily felírásoknál rendes 
szokás volt,—-kivéve 1848-at, megadni annak, ki magyar király volt, a legmagasabb czímet, t. i. a császári, 
s Magyarországra vonatkozólag a királyi czímet. Most Magyarországra nézve neki királyi czímet nem ad
hatunk , — mi őt Lombardia, — Velencze királyának nem nevezhetjük, és azért arra szavazok, hogy csá
szárnak szólítassék, vagy pedig, hogy a magyar királyi czímen kivül minden egyébb czímei tétessenek be. 

Bobory Károly: Ezen megszólítást „Fölséges ur" határozatlannak találom, mert az magában 
foglalja a császárt és királyt, ellenben azon czím: császár csupán azt fejezi k i , hogy a tényleges hatalom 
elismert uralkodó azon részekben, melyek a császársághoz tartoznak. (Halljuk!) Magyarország a császár
sághoz nem tartozik, annálfogva azon czímet császár megadhatjuk neki annál is inkább, mivel ezen czímet 
megérdemli azért is , mert Ferdinánd letette a császári koronát, ezen letétel egyszersmind Ferencz József 
részéről azon császári koronának fölvétele, mi el van ismerve diplomatikus körökben is. Azért Bónis képvi
selő társunk indítványához járulván, a „fölséges császár" czímet kívánom használni s nem egyszersmind a 
királyi czímet is, mert ha mi Magyarország képviselői királynak nevezzük a tényleges hatalmat, az termé
szetesen ugy tekintetnék, mint ki Magyarország nevében is királynak nevezendő volna. De nem akarom 
azért sem használni a királyi czímet, mert azon részek, melyek őt szintén királynak nevezhetik, mint Cseh
ország és Galiczia sat: megelégedhetnek vele, ha császárnak neveztetik, mivel királyságaik a császárság
ban bennfoglaltatnak; de a mienk abban nem foglaltatik. Ő Fölsége maga is legjobban fog Örülni a csá
szári czímnek, mivel a császári nevezet képviseli azon centralisatio eszméjét, melyet ő annyira szeretne 
valósítani. 
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Nyáry Pál: Nem azért szólalok fel, hogy azok számát, kik tisztán a „fölséges császár" vagy : „fölséges 
úr" ezímzést pártolják, egygyel szaporítsam, hanem azért, mivel ugy látom, hogy a discussio alatt az első 
felszólalás alkalmával közömbösnek tetszett tárgy nagyon érdekessé lett, még pedig felfogásom szerint 
azért, mert ime, midőn arról van szó, hogy mikép szólítsuk meg a tényleges hatalmat, itt igen nagy érvet 
találhatnának azok, kik csak határozatot akartak első felszólalásukban; (Halljuk!) mert még is csak fur
csa az, mikor valakinek czímét nem tudjuk eltalálni; és ebből nem is igen következtethetjük azt, hogy ah
hoz felírni lehet, mert mindenek előtt, ha valakihez fel akarok írni, tudnom kell, hogy kihez írok. (Tet
szés.) Nem czélom az átalános vitatkozásra visszamenni, de mondom, hogy ez minden esetre igen érdekes 
érv azokra nézve, kik a határozatot pártolták, s mutatja, hogy nekünk volt igazságunk, mert ime czímet 
nem találunk; de viszont tisztába hozza és kimutatja azt, hogy ezen fölírat nem olyan, mint a többi közön
séges föliratok, melyek 1848 előtt sérelmek ügyében intéztettek a megsértett törvények visszaállítására 
nézve a fölséghez; a nehézség e czím fölött kimutatja azon rendkívüli helyzetet, melyben vagyunk, ugy 
hogy akár az egyik, akár a másik czímet adjuk a fölirásnak, mindig szükséges lesz constatirozni, hogy mi 
azon czím alatt mást, mint a tényleges hatalmat nem értünk. Ekkor azok aggodalma, kik a fölséges ur 
czímben Magyarország királyának czímét is bennfoglalva látják, más részről azok aggodalma is megszűnik, 
kik azt mondják, hogy a fölséges császár czímben benn látszik foglalva lenni azon: „Gresammt-Monarchie" 
a Magyarország beolvasztásával czímzett Ausztria. 

Már akár az egyik, akár a másik czím fogadtassák el, mindenesetre szükségesnek látom, hogy 
jegyzőkönyvben határozatilag kimondjuk, hogy ezen megszólítás alatt semmi egyebet nem értünk, mint a 
tényleges hatalmat. (Közhelyeslés, Fölkiáltások: Szavazzunk!) 

Kállay Ödön: Jelenleg a tényleges uralkodót magyar királynak nem nevezhetjük, de császárnak 
sem nevezhetjük, azért, mert nem tudom, hogy az örökös tartományok mi véleménynyel vannak e kérdés 
iránt. Nincsen előttem e részben semmi .acta, és igy nem tudhatom , vájjon az osztrák tartományok a je
lenleg tényleg uralkodót császáruknak elismerik-e ? Azon czím pedig, hogy „Fölséges ur" Európában elfo
gadott czím, s miután a jelenleg uralkodó az ausztriai örökös tartományoknak némely részeiben a császár
ságot gyakorolja s oly jogot is szerzett, melyhez ezen eszme: majestas, hozzá van kötve ; — ebből azt kö
vetkeztetem , hogy itt azon czím, mely Európában az uralkodók irányában használtatik, használható, és 
igy ha minden jogsérelmet és bajt el akarunk kerülni, használjuk a felszólításban a „Fölséges ur a czímet. 
(Helyeslés; Szavazzunk!) 

Mihályi Gábor: Nyári Pál képviselő ur előadásának első részéhez magam is csatlakozom, hogy 
nem oly könnyű, mint első -tekintetre gondoltuk, ezen czím kérdését a császári megszólítással eldönteni. 
Emlékezzünk vissza Ferdinánd czímére, midőn hónapokig vitatkozott az országgyűlés, mig eldöntötte, mily 
czímet adjon neki. (Zaj.) Most sem lehet mást követnünk, mint őseink példáját. Mit mondtak 1791-ben az 
országos rendek? akkor a megszólítás ez volt: „sacratissima majestas". Ezen sacratissima szó magyar nyel
ven szokatlan, tehát midőn azt mondjuk „Fölséges császár" akkor oda kell mondani „király" is, mert a 
császár és király czím egyformán megilleti és igy tehát az egész felírásba az 1791-ik évi őseink példájokat 
követve kívánnám a felszólítást eszközölni és akként a czímet használni. (Szavazzunk!) 

Elnök: Ha figyelemmel nem hallgatjuk a szólani akarókat, ugy tovább fog tartani a tanácskozás, 
és ne vegyék rósz néven a képviselő urak, ha kijelentem, hogy ha a tanácskozás folyama továbbá is gátol
va lesz, egy időre az ülést felfüggeszteni leszek kénytelen. 

Zsarnay Imre: Én az „Ur" szónak itt ellene vagyok, mert az „Ur" szó összeköttetésben van az 
aláírással, mert az „Ur" czím, mintegy szükségkép magában involválja azon eszmét; szolga, pedig ezen eszmét 
ugy gondolom itt senki sem fogja elfogadni. De az „Ur" szó Magyarországban csak egyszer fordult elő. 
Méltóztassanak visszaemlékezni, midőn Magyarországnak két királya volt, az ország határozta meg, hogy 
az egyik királynak adja meg az „Urunk" nevet, tehát az „Ur" szó diplomatice magában minden esetre hó
dolatot involvál, és igy én inkább a fölséges császáii czímet kívánom használni, miután abból önként ki
tűnik , hogy az Magyarországra nem vonatkozik. 

Csiky Sándor: Midőn a határozatra adtam szavamat, megvallom, hogy szemem előtt egyszersmind 
azon körülmény is lebegett, miszerint én a tényleges hatalomnak valódi czímét nem tudtam kigondolni. A 
képviselő ház most a fölött tanácskozik, hogy a czímezés minő legyen. Szerintem akár mondjuk császárnak, 
akár fölséges császár és királynak, akár fölséges urnák, az aggodalom mind a három nevezet irányában, 
ha akarjuk épen szándékosan elő idézni — alapos lehet; mégis csak meg kell egyszer állapodnunk, miután 
a folirás már elhatározva van, czím nélkül pedig a hatalomhoz írnunk nem lehet. Azt hiszem tehát, hogy 
az által legkevésbé sem fog veszélyeztetni nemzeti jogunk, s törvényeinkben szentesített igazunk, minélfog
va csak törvényes királynak hódolhatunk; —• ha „fölséges Császár" czímet használunk, s a jegyzőkönyvben 
azon megjegyzéssel élünk, mit Nyáry Pál képviselő ur emiitett. (Helyeslés.) 

Egy képviselő: Ha tekintem a czímnek azon attribútumát, mely a tényleges hatalomhozi felszó
lalásból értetik és a czélját, mint Ürményi József képviselő ur kifejtette, azok oly attribútumok, melyek 0 
fÖlségét osztrák császárságánál fogva megilletik, és e részben nem fogunk máskép megszabadulni, mint ha 
azon czímet is megemlítjük, mely a hatalmat magyarországhozi viszonyainál fogva is meg illeti, ilyen pél-
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dául az ausztriai főherczegi czím, mert Ő fóísége Magyarországra nézve nem egyéb, mint ausztriai főher-
czeg; különben pártolom a „Fölséges ur" czímet. — 

Thalabér Lajos: Én sem szoktam szem elől téveszteni a factumot, s egy pár szóval akarom el
mondani nézeteimet. Ha azok közé tartoztam volna, kik a fölírást pártolták, reám nézve kellemetlenebbet 
nem tehetne a tisztelt ház, mint ha ezen czímet használná „fölséges császár* mert az által vádoltathatnám 
azzal, hogy az ausztriai császárhoz kivánok föl irni. Azon kitételt, „fólség" Szaplonezay József képviselő 
ur meg magyarázta, hogy azon czím alatt mit értünk mi, s mit ért a diplomatia. Én tehát ezen szót kíván
nám használni „fenség" és hogy jobban kimagyarázzam magamat, — azért, mert nem akarok senkinek 
czíméből elvenni, s mert nem másnak mint fenséges fóherczegnek czímeztethetnék, ha azonban a képviselő 
ház ezt talán nem találná méltóságához illőnek, azon esetre csupán „fölség"nek kívánom czímeztetni, s 
másként nem. — 

Andrássy Gyula gróf: Osztom a tisztelt ház abbeli nézetét, hogy nem lehetünk eléggé féltékenyek 
és óvatosak azon czím iránt, melyet fölíratunk élén használni akarunk. A magyar a királyi czímet a legna
gyobb feltételhez t. i. a törvények megtartásához köti, és jogosan. Ennek következtében nem is értelmez
hetem másként ezen királyi megnevezést, mely itt van, mint csupán Gráes, Lodomeria s. t. b. királyságokra, 
de semmiesetre nem a magyar királyságra vonatkozólag. E tekintetben tehát azt gondolom, hogy a „király" 
czím kihagyása semmi lényeges különbséget nem tehet. Nem oszthatom azonban az előttem szólt Zsarnay 
Imre képviselő ur azon véleményét, hogy a „fölséges ur" czím által, nemét a szolgaságnak mondjuk ki. 
Ha én képviselő társunknak egy levelet i rnék , azt bizonyosan Zsarnay Imre ar-nak czímezném, de ez által 
semmi nemét a szolgaságnak még nem vállalnám el. (Derültség.) Épen oly kevéssé oszthatom az előttem 
szóló t. képviselő társamazon nézetét, hogy a tényleges hatalmat vagy O Fenségének, vagy fóherczegnek ne
vezzük, mert ez azon tényállásnak, melyet 12 éven át eléggé sajnosán tümünk kellett és Európa constatiro-
zott, annyira ellent mondana, miszerint attól félek, hogy ugy járnánk mint a monaccoi herczeg, a ki Napó
leont császárnak elismerni nem akarta, s utoljára is kinevették. Nézetem szerint adjuk a hatalomnak azon 
czímet, mely semmit nem praejudicál, mely a ház méltóságához s helyzetünkhez leginkább illik, ez pedig a 
„fölséges ur" czím. (Helyeslés.) Részemről nem csak nem érzem magamat azon helyzetben, mintha czímet 
találni nem tudnék, sőt inkább igen sokat is találok, s én minden czímet elösmerek, csak egyet nem: ma
gyar király. (Nagytetszés.) 

Elnök: Nem levén már följegyezve senki, miután különböző vélemények nyilvánultak, a többség 
szavazás által lesz kiderítendő. Nézetem szerint az első kérdés szabályaink értelmében az alapindítványt il
leti. Az lesz t. i. felteendő első kérdésül, hogy az alapinditványban foglalt megszólítás elfogadtatik-e, vagy 
nem ? Ez után sor szerint a többi módositványok következnének, melyek előadattak és melyeknek elseje 
Bónis Sámuel képviselő ur által adatott elő, s az, hogy „fölséges császár" legyen a megszólítás. Mások ennek 
ellenében javasolják e czímet „fölség" és „felséges ur." Volt a ki „fenség" czímet indítványozott, és „Ferencz 
József osztrák császárhoz" egyszerűen intézendő megszólítást. Ezen felül Nyáry Pál képviselő ur oly indít
ványt tett, mely nekem ugy látszik, hogy általa minden módosítványokra, ugy az alapindítványra is értetni 
szándékoltatik, t. i. hogy határozatüag mondassék ki „miszerint a fölirásban használt czím alatt minden esetre 
csak a tényleges hatalom értetik. (Közhelyeslés.) így fogtam föl előterjesztését t. képviselő urnák; és ha 
ő azt mind az alapmdítványra, mind minden módositványra elfogadás esetére érti, ! akkor ez lenne az első 
kérdés. 

Nyáry Pál: (Közbeszólva) Csak a két utolsóra, t. i. a fölséges császár vagy fölséges ur meg
szólításra értettem. 

Elnök: így tehát a szabályok értelmében szavazhatunk. Az első kérdés az alapindítványt illet
vén , azt igy leszek bátor feltenni: meghagyassék-e az eredeti indítványban foglalt ezen megszólítás „fölséges 
császár és király" nagy nem? (Helyeslés.) Ha ezen kérdést el méltóztatnak fogadni, akkor felfogom azt még 
egyszer olvasni, s ezután felszólítani azokat kik pártolják, hogy keljenek fel; a kérdés ez: meghagyassék-e 
az eredeti indítványban foglalt ezen megszólítás „felséges császár és király" vagy nem? A kik meghagyni 
kívánják, méltóztassanak felállni. (Senkisem áll fel.) E szerint átalános megállapodása a tisztelt háznak, 
miszerint az alapindítványban foglalt megszólítás el nem fogadtatik. (Általános helyeslés.) 

A második kérdés nézetem szerint már most Bónis Sámuel képviselő urnák indítványa lenne, ezt 
azonban megelőzi talán most Nyáry Pál ur indítványa? 

Kubinyi Ferencz .• Azt tartom, miután Nyári Pál képviselő ur indítványa mind a kettőre alkalmaz
ható , először arra szavazzunk, és csak azután a másik két indítványra. (Helyes!) 

Perczel István; Én azon véleményben vagyok, hogy Nyáry Pál t. képviselő társunk indítványa, 
miután mintegy az egésznek sanctióját és értelmezését adja, utoljára hagyassák. (Helyeslés, zaj.) 

Elnök; Menjünk tehát azon sorban, a mint a módositványok beadattak, és igy Bónis Sámuel in
dítványára kerülvén a szavazási sor, a kérdést igy fogalmaznám: a fölírás megszólító czíméből kimarad
jon-e ezen két szó „és király" és a megszólítás csak igy legyen-e „fölséges császár". A mi a módosítvány-
nak szerkezetét s egyéb tartalmát illeti, az ugy hiszem későbbre való. (Helyeslés.) Ha tehát a kérdésre 
nincs észé vétel, akkor azt ismételve fel fogom olvasni: a fölirás megszólító czíméből kimaradjon-e ezen két 
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s&ó „és király" s a megszólítás igy álljon-e ,,fölséges császár" vagy nem? (Helyes!) Méltóztassanak a kér
déshez szólani? 

Andrássy Gyula gróf: így a két kérdés össze van csatolva, azok, kik azt akarják, hogy „fölséges ur" 
czím legyen — (Zaj s felkiáltások: az azután jön!) Az első kérdés ez volna: elmaradjon-e ezen két szó „és 
király." (Zaj , Felkiáltás: El van már döntve ?) 

Elnök: Az alapindítvány igy volt: „fölséges császár és király" erre Bónis képviselő társunk azon 
módosítást indítványozza, hagyassák ki e két szó „és király" miből természetesen következik, hogy a meg
szólítás igy marad „fölséges császár!" (Helyes!) Kifogom tehát a kérdést szavazásra tűzni: a megszólítás igy 
legyen-e „fölséges császár" vagy nem ? A kik igy akarják a megszólítást tétetni, vagy is a módositványt pár
tolják, keljenek fel! (Felállanak.) Engedje meg a t. ház, hogy második kísérletet tehessek. Most méltóz
tassanak azok fölkelni, kik Bónis Sámuel ur indítványát nem pártolják! (Felállanak.) A többség a módosit
ványt nem pártolja. 

Következnék most a harmadik kérdés, t. i. a megszólítás igy legyen-e „fölséges ur'' fagy nem? 
A kik ezt pártolják, keljenek fel! (Felállanak.) A többség a megszólítást igy kivánja szerkeztetni „fölséges 
ur!" (Helyes!) 

Következik már most Nyáry Pál képviselő urnák indítványa, mely abból áll, miszerint határoza
tikig jegyzőkönyben mondassák ki , hogy a fölirásban használt czím alatt mindenesetre csak a tényleges ha
talom értetik. Ellenvélemény ez iránt nem nyilvánulván, (Felkiáltások: Szavazzunk!) ha szavazás kiván-
tatik, ugy a kérdést ki kell tűznöm. 

Kállay Ödön: Ne méltóztassék szavamat ugy venni, mintha azért kívánnám a szavazatot, mert 
ellene vagyok az indítványnak, hanem a mint észrevettem az ily kérdések mindig felállással szoktak el
döntetni. 

Bónis Sámuel: Ott a hol az indítvány ellen szó nem emeltetik, ott szavazás nem szokott történni; 
azt hiszem az indítványt mindnyájan elfogadjuk. (Felkiáltások: Elfogadjuk!) 

Elnök. Ha ellenvélemény nyilvánul, a kérdést szavazásra tűzni nekem kötelességem. Kérdés 
tehát: van-e ellenvélemény. (Átalános fölkiáltás: nincs!) Kivántatik-e, hogy szavazásra tűzzem ki a kérdést 
vagy nem ? (Nem!) Tehát engedje meg a t. ház, hogy a Nyári Pál ur indítványát mint egyhangúlag elfo
gadottat határozatkép jelentsem k i , (Közhelyeslés) s ezen indítványt, hogy a jegyző ur felfoghassa még egy
szer el mondom „t. i. jegyzőkönyvbe határozatilag mondassák k i , bogy a fölirásban használt czím alatt min
den esetre csak a tényleges hatalom értetik." 

Az első tanácskozási ponton e szerint át menvén, következik az első szakasz. 
Tanárky jegyző olvassát az indítvány első szakasza, mely igy szól: „A közelebb lefolyt tizenkét 

esztendő súlyos szenvedésekkora volt reánkjiézve. Osi alkotmányunk eltöröltetett s a korlátlan hatalom ide
gen rendszere nehezedett reánk. Es e nyomasztó rendszert még súlyosabbá tették azok, kik azt ellenséges 
indulattal, korlátolt fölfogással s gyakran rósz akarattal kezelték. Bűn volt előttük a szabadság érzete, bfín 
volt ragaszkodásunk nemzetiségünköz, bűn volt még a legtisztább honszeretet is. — Országunk erejét kime
rítették , a nemzet vagyonát jogtalanul elidegenítették, nemzetiségünket üldözés tárgyává tették. Minden nap 
uj szenvedést hozott, minden uj szenvedés egy gyökerét szakasztotta el keblünkben a hitnek és bizalomnak." 

Bobory Károly: Az indítvány első szavai: „A közelebb lefolyt 12. esztendő súlyos szenvedések 
kor a volt," — alkalmat nyújtanak nekem fölszólalni, miután az érintett 12 évi szenvedések kezdetét, erede
tét, az egész indítvány folytán nem látom megemlítve. 

Mindenek előtt kénytelen vagyok kijelenteni, hogy én is alapúi veszem az 1848-ki törvényeket, 
melyeket kiindulási pontúi a nemzet és fejedelem közötti kiengesztelődésre közös megegyezéssel elfogadott az 
egész nemzet. Ezen törvények azok, melyek igaz tulajdonosává tették a véres verítékével mívelt földet a 
volt jobbágynak, összes tulajdonává alkotmányunkat az egész nemzetnek, — melyek magukban foglalják 
nemzeti életünk, jólétünk való biztosítékait, meghatározzák a fejedelem jogait és szentesítik annak szemé
lyét. De egyszersmind ezen törvények azok, melyek ürügyül és alkalmul szolgáltak a bécsi kabinetnek örök
lött absolutisticus vágyai szerint fólkölteni az ármányt, vérbe borítani az alig egyesült két testvér hazát, fel
dúlni a békét a hont lakó népfajok között. 

Uraim! midőn először fölszólalunk az ország nevében, nem lehet ignorálnunk a tényeket, melyek 
országos viszonyokat idéztek elő, mely elmek nagy része e ház tagjai közöl tényezőül szolgált; s melyekhez 
nagyobb része az ország millióinak csatlakozott viszhangjával. Miután az 1848-ki évben, a nemzet ismétleg 
megkísérté a kiengesztelődést a bécsi kabinettel, de hasztalan: következtek véres harczok, dicső harczok, 
melyek világhírűvé tették a dicső honvéd nevezetet. Ezen harcz a nemzet önvédelmi harcza volt, mit, mon
dám nem szabad ignorálni, azok után főleg, melyek az ellen által kiadott manifestumokban, mint a ke
zemben levő Windischgracz herczeg egyik manifestumában nyilvánítattak, hol (szóló olvassa) nem az ország, 
nem a nemzetnek, hanem a Kossuth által összeszedett népsöpredéknek tulajdonittatik e harcz; annyival in
kább, hogy azonnal a harcz bevégezte után, egy pápai bulla következtében, az egész országban, a honfiúi 
és erkölcsi érzet félrevezetésével a nemzeti harcz bűnnek bélyegeztetett, az abbani részvét engeszteléseért 
poenitentialis bucsu hirdettetvén; mely körülmény megmutatja, hogy a placetum a jelen körülmények szerint 
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mennyire nem fölösleges; nem az osztrák, hanem egy nemzeti kormány kezében. Ezt bár leghívebb papja 
a katholika egyháznak, mint nemzet képviselője el nem hallgathatom. (Helyes!) 

Miután pedig Ferencz József az ország híre s tudta nélkül nagybátyja trónjára lépvén, 1849-ki 
marczius 4-én birodalma részére kiadott Chartában vagy is octroyrte Verfassung-ban az ország területét 
diplomatice feldarabolta, az országot alkotmányos önálló lététől megfosztotta, és az osztrák birodalomba be
olvasztotta, a nemzet képviselői feljogosítva érezték magukat megszakitottnak nyilvánitani a pragmatica 
sanctionál fogva az ország és uralkodó ház között fönálló viszonyt, az ország milliói többségének viszhang-
jával. (Rendre, rendre!) 

Elnök: (közbeszólva) Csak egy kérdést vagyok bátor a t. képviselő úrhoz intézni. Ha előadását 
ugy méltóztatik tekinteni, mint teendő módosítványának indokolását, senkinek sem lehet ellenszólása; de ha 
a t , képviselő ur netán az általános tárgyalásra akarna vissza menni'; akkor meg kell jegyeznem, hogy az 
már be van zárva. (Helyes!) 

Bobory Károly: Nem megyek vissza az általános tárgyalásra; (Elnök: halljuk tehát!) én csak a 
12 évi szenvedéseknek eredetét akarom megemlíteni. (Felkiáltások: Rendre, csak a tárgynál maradjunk !)> 

Elnök: A tisztelt képviselő ur hozzátételt kivan javaslatba hozni a tárgyalás alatti szakaszra nézve 
s azt bővebben kívánja kifejteni. Előadása vagy találkozik nézeteinkkel, vagy nem, a szólót minden esetre 
kihallgatnunk kell. (Halljuk!) 

Bobory Károly: Folytatva előadásomat, ismétlem, hogy az oetroyirte Verfassung az országot 
feldarabolta, és annak következtében a nemzet képviselői feljogosítva érezték magukat megszakitottnak nyil
vánitani az ország és uralkodóház között fenálló viszonyt. De a tények logikája mást eredményezett: a vi
lágosi nap után a harcz változó sorsa, orosz iuterventio és más körülmények, a nemzet sorsát ismét egészen 
Ferencz József 0 Felsége kezébe tette. Ekkor hatalmában állott Ferencz Józsefnek meghódítani a nemzetet 
czélszerü kormánynyal, kegyelettel inkább, mint a muszka fegyverrel, vagy igazolni a debreezeni határoz-
vány indokait. Azonban, mihelyt az october 20-ki bár magában sérelmes diploma által, bár távolról, a ki
engesztelödés zászlóját emelve, a kormány kiengesztelödésre kezet látszott nyújtani, a nemzet nem késett azt 
elfogadni a kiengesztelödés alapjául, visszatérve az 1848-ki törvényekre. Mindez tény, uraim! miket első 
felszólalásunkban nem akarnék meg,nem említtetni, különösen kiemelve, hogy a harcz a nemzet harczavolt. 
Ha ellenben a kormány, ezen kiengesztelödésre nyújtott kezet visszataszítaná, mintegy kirúgván maga 
alól a kiengesztelödés egyedüli alapját, igen félek, nehogy a milliók meggyőződésében az 1849-ki debreezeni 
határozatok érvényeiket visszanyerjék. (Helyeslés.) 

Elnök •• A tanácskozási rend föntartása végett kénytelennek érzem magamat kijelenteni, hogy sza
vazás alá csak oly módosítványt vagyok képes előterjeszteni, mely a szabályok értelmében nekem írásban 
beadatik. 

Várady Gábor: Tisztelt képviselő ház! Nincs nehezebb, mint az embernek ismét azon küzdtérre 
lépni, hol már egyszer vereséget szenvedett, s hol azon terv részletéhez kell hozzá szólani, mely nem épen 
nézete szerinti levén, abba magát bele nem találhatja; — azonban e nehézség a jelen esetben — legalább 
szerintem — megszűnik nehézség lenni, mert azon hitben vagyok, hogy a tegnapi szavazás eredménye ben
nünket nemcsak nem távolított el egymástól, sőt, közelebb hozott egymáshoz, s hogy a tegnapi kisebbség 
vagy többség a tanácskozások ezentuli menetének cynosurájául nem fog szolgálhatni. Két sebes folyam hul
lámai csak azért törekedtek oly hévvel egymás ellen, vagyis egymás felé, hogy összeömölvén árjaik egy 
nagy és hatalmas folyót alkossanak. 

Ezen hit bátorít föl engem a szóra, (Halljuk!) hogy kötelességszerüleg bár, de igénytelenül meg
jegyzem , miként a lefolyt 12 év gyászos történetét rövid vázlatilag feltalálom ugyan a kezünkben levő ja
vaslatban, de nem egyszersmind annak okát. Ezen szavak; „a közelebb lefolyt 12 esztendő súlyos szenve
dések kora volt reánk nézve" a történet kezdetéről hallgatnak. A láncz nem ott vétetett föl, hol annak szemei 
utoljára ketté szakadtak, s az utókorbeli történész, ki nem a mi vitáinkban, nem a hírlapi czikkekben, 
hanem főleg a nemzetgyűlés fölirásában keresendi a nemzet akaratának, múltjának leghűbb tükörét, (Igaz!) 
— az a mi szabadság-harezunknak, helyesebben mondva önvédelmünknek még csak megérintését is hasz
talan keresné ezen felírásban. Pedig ezt hallgatással mellőznünk nem lehet. A hallgatás kétélű fegyvere ez 
esetben berniünket metszene. (Igaz !) 

Nem azt akarom ezzel mondani, hogy betegyük ide azt is, mi nem fölirásba való, hogy mindent 
elősoroljunk, mi Jellachieh és Windischgracz bejövetelöktől egész addig történt, midőn a nemzet kölcsön
kért fegyverek segélyével Világosnál leigáztatott. Hogy annyi kiontott ártatlan honfivér, nyomorba sülyedt 
család, árvák özvegyek jajjai, lerombolt falvak végitéletszerü pusztulása fölötti méltó panaszunkat egy föl-
irás dióhéjába szorítsuk. Jol tudom én, hogy a római consuli jelöltek legjelesbjei nem mutatták meg a ha
záért kapott sebeiket a fórumon ácsorgó népnek. 

Azt sem akarom ezzel mondani, hogy az 1849. aug. 13-kán rögtön követett gyásznapoknak e föl-
kásban egy külön lapot szenteljünk, — hogy kíméletlenül fölszaggatván a még be sem hegedt sebeketa 
bennünket a spanyol inquisitióra s a velenczei tízes tanács irtózatos kémrendszerére emlékeztető eljárást rész
letezzük , mely időről meg van írva, hogy „tempus ipsa pace saevum, ut quibus inimici deerant, ab amieis 
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fuerint delati ,u hogy elmondjuk miszerint a nemzet már Világosnál a sóhajok nagy hídjára lépett, hol egy 
rész a vérpadokig, más rész, köztök még hölgyek is — e haza Corneliái, Zrínyi Ilonái — (Éljenek!) a 
sötét börtönökig, (Igaz!) s a harmadik rész a földönfutók sorsára, — az egész haza pedig átlábolhatlan 
nyomorig jutott. 

Én csak azt óhajtottam és kérem, méltóztassék a tisztelt ház egynehány szóra méltatni a nagy 
szenvedések azon rettenetes korszakát, mely szerintem ilyképen volna néhány sorban kifejezhető. „Hazánk 
1848-ban fegyveres erővel megtámadtatván, koronás király által szentesített jogainak s végre önlétének vé
delmére kényszerült fegyvert ragadni. Az ezt követett, emlékünkben híven élő, de itt mellőzni óhajtott 
események után lefolyt 12 esztendő súlyos szenvedésekkel nehezedett reánk. (Helyeslés, zaj.) Osi alkotmá
nyunk eltöröltetett," stb. 

A mélyen tisztelt indítványozó ur művészileg ecsetelt közjogi és történeti képéből egy alak maradt 
ki, ezen alak — habár torzvonásokkal — ime itt van. Lehet, hogy ugy járok, mint mikor kontár ifjú festő 
egy Angelonak vagy Salvator Rózának antik müvét javítgatja, kirí a festék, az ecsetelés s hogy elfogják 
önök mondani: „Faber unus et ungves exprimet, et molles imitabitur aere capillos; Infelix operis summa, 
quía ponere totum nesciet ,« de megnyugtat az, hogy legalább a történeti hűség nem leend e módositvány-
tól el vitázható. 

Lehet hogy nem elég gyöngédnek, nem diplomatikaínak fogják önök uraim e módosítványt mon
dani , azonban midőn egy testület, egy nemzet szól, midőn a nagy és gyászos múlt iránt vagyunk kötelesek 
leróni hazafiúi adónkat, midőn annyi szenvedés, nyomor, annyi ártatlan könyü és vér esengnek legalább egy 
csekély jeleért az elégtételnek, a megismerésnek, akkor sem a túlzott gyöngédség, sem diplomatikai tekin
tetek nem tartóztathatnak bennünket vissza, hogy egyszer szavakban minden epe és szenvedély nélkül ki 
ne mondjuk első felszólalásunkban azt, mi — való! (Helyeslés, zaj.) 

Kubinyi Ferencz,: Előre kijelentem, hogy az előttem szólott indítványozó előadását pártolom; de 
nekem e kívül ezen szakaszra még egy észrevételem van. Miután az 1723: 2-ik és 3-ik törvényczikk, vagy 
is a két oldalú szerződés ellenére Ferencz József 0 Felségének mint tényleges uralkodónak nem állott hatal
mában megsemmisíteni az alkotmányt: én azt hiszem, hogy most, midőn legelőször szólunk O Felségéhez 
mint tényleges uralkodóhoz azon kifejezéssel, mely itt használtatik, hogy t.i: „ősi alkotmányunk eltöröltetett," 
nem élhetünk. — 

Mert soha sem fogom elismerni, hogy a hatalom alkotmányunkat megsemmisíthette volna, azt de 
facto fölfüggesztheti, de a pragmatica sanctio értelménél fogva nem semmisíthette meg. Ennél fogva én ezen 
szavak helyett: „ősi alkotmányunk eltörültetett," indítványozom ezen szavakat: „ősi alkotmányunk erősza
kosan felfüggesztetett és helyébe a korlátlan hatalom idegen rendszere nehezedett reánk." (Helyeslések.) 

Halász Boldizsár: Részemről Várady Gábor és Kubinyi Ferencz inódosítványait elfogadom s mi
után a 2-ik és 4-ik pontra észrevételem van, azok felolvasása után nézeteimet előfogom adni. 

Eötvös Jósef báró; Csak azt vagyok bátor kérni, hogy Várady Gábor t. képviselőtársunk méltóz
tatnék nekünk módosítványát lediktálni; különben nehéz rögtön hozzá szólani. 

Beöthy Zsigmond: Előre bocsátván azt, hogy t. képviselőtársunk Várady Gábor indítványát pár
tolom, azon óhajtásomat akarom kifejezni, hogy az precisebb értelmezés végett, és hogy azt jobban felfoghassuk 
vagy diktáltassék le, vagy adassék be írásban. (Zaj.) A mi pedig Kubinyi Ferencz indítványát illeti, azon 
véleményben voltam először is, hogy ezen szó „ősi alkotmányunk eltöröltetett" helyen nincs; nincs pedig 
azért, mert ugy vagyok meggyőződve, hogy sem erkölcsi sem anyagi tekintetben nincs oly hatalom, mely a 
magyar Ősi alkotmányt eltörölhesse vagy megsemmisíthesse. A magyar alkotmány ugyan is ezredéves, és én 
nem ismerek hatalmat, melynek valaha sikerült volna alkotmányunkat eltörölni vagy megsemmisíteni, mert 
valahányszor az igazság győzött, azt mindannyiszor életbe kellett léptetni. Annálfogva, miután maga az in
dítványozó Deák Ferencz t. tagtársunk, mindenütt, hol ezen eszmét akarja kifejezni: „a magyar ősi alkot
mány szünetelt,u mindig ezen szóval él „eltöröltetett;" ón azt óhajtom,hogy ezen szó helyébe tétessék vagy 
„ignoráltatott" vagy „elnyomatott" vagy „felfüggesztetett." (Zaj.) 

Beniczky Lajos : Azt hiszem, hogy most, midőn nincs arról szó hogy sirjunk szétrombolt hazánk 
romjai fölött, hanem arról miképpen építsük fel hazánkat újra: (Igazság;) Ieremiás prófétaként ne menjünk 
azon térre, hol egyik is másik is szenvedéseinek apológiáját mondja el. A dolgoknak természetes folyama 
niegboszulta szenvedéseinket, mert ugy állanak most a dolgok, hogy már elvesztette becsét azon amnestia, 
mely felülről jön, hanem ügyelni kell azon anmestiára, mely alulról kimondatik. (Igaz!) En is azt hiszem , 
hogy talán nem lehet érintetlenül hagyni azon két évet, mely szintúgy oly factum a történelemben, mint a 
rá következett 11 év. Pártolom Várady módositványát. 

Szilágyi Virgil: A fölirati javaslat első pontjára két módositvány tétetett. Mi az elsőt, Várady 
niódositványát illeti, azt egész kiterjedésében magamévá teszem, mert lehetetlennek tartom én is, hogy azon 
két évnek folyamát mindjárt feliratunk kezdetén meg ne említsük, hogy ki ne emeljük, miszerint az önvéde
lem terén valánk megtámadva és azon folytatánk harezunkat. 

Mi a második módosítványt illeti, mielőtt az Kubinyi Ferencz által megtétetett, már én is ezen 
Szavakra nézve „ősi alkotmányunk eltörültetett," szintén módosítványt adtam be: — mert azt hiszem, hogy 
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ezen szavak helyébe: „ősi alkotmányunk eltörültetett," más szavaknak kell jönni. Eőször is nem tartom 
helyesnek, hogy a szövegben e szó álljon „ősi alkotmányunk," hanem elégségesnek tartom azt mondani „al
kotmányunk, mert könnyen azon gondolatra jöhetne valaki, hogy mi az ősi alkotmány alatt az 1848 év 
előtti alkotmányt értjük (Zaj.), és én egyetlen egy kifejezéssel sem akarnék alkalmat nyújtani félremagya
rázásokra. — Én az 1848-ki alkotmányt alaptörvényeinknek, jövőnk legfőbb biztositékának tekintem, az 
kiegészítő része, alapja jövendőnknek, én tehát elégségesnek tartom e szót „alkotmányunk.,, (Felkiáltá
sok: Maradjon!) 

A mi azon szót illeti: „eltöröltetett" az előttem szólott Komárom érdemes képviselője eléggé kifej
tette , miszerint semmiféle hatalomnak joga nincs és nem is lehet arra, hogy alkotmányunkat eltörölhette 
volna; igenis eltiportatott az erőszak által alkotmányunk, és azon előzmény által, melyet Várady módosít-
ványa tartalmaz, mi nem is mondhatunk mást, mint azt, hogy alkotmányunk az erőszak által eltiportatott, 
és igy az elébb beadott módosítványom szerint ezen szavak helyébe: „ősialkotmányunk eltörültetett"ez jőne: 
„alkotmányunk az erőszak által igénybe veit idegen hatalom segélyével eltiportatott.11 — Meglehet, hogy ezen 
kifejezés első tekintetre erősnek látszik. (Zaj). 

Elnök (közbeszól) : Termünk oly rósz, miszerint ha két képviselő egymás között csendesen be
szél is, a zajt az egész teremben meghallani; méltóztassanak erre tekintettel lenni, s hogy a szólót megért
hessük , a magántársalgást a mennyire lehet mellőzni. (Helyes!) 

Szilágyi Virgil: (folytatva) Mondom, meglehet hogy erősnek látszik ezen kifejezés, de azt tar
tom , hogy a jelen első tény alkalmával, midőn az országgyűlés felszólal, nem tekinthet arra, hogy gyön
gébb vagy erősebb kifejezésekkel éljen, hanem szükséges a történeti hűséghez ragaszkodni, és kimondani 
azt, mi megtörtént, azon szavakkal, melyekkel azt legjobban kifejezni lehet. 

Latinovics Vincze: En nem számítottam arra, hogy e pontra nézve módosítvány fog előterjesz
tetni , és egyedül csak Bobory Károly képviselő úr előadására akartam felhozni, hogy jobb szerettem volna, 
ha a második ponttal egyetemben tárgyaltatik az első, mert a kettő összeköttetésben áll egymással. Nagyon 
szeretem, hogy mindazon szenvedések elősoroltattak, melyeknek 12 évig ki voltunk téve, de azt hiszem t 

hogy azon 90 beszédben, melyek itt elmondattak ben van mindaz, mit főtisztelendősége mondott. 
Ha mi mindazon 12 évi szenvedéseket O Fölsége elébe akarnók terjeszteni, akkor nem kellene 

egyebet tennünk, mint az országgyűlési diariumot a felíráshoz csatolni. (Tetszés). A mi magát az indítvá
nyozott pontot illeti, azt tökéletesen elfogadom, mert annak mind tartalma, mind kifejezése engem oly an
nyira kielégít, hogy én, ki a határozat mellett szavaztam, többet nem kívánhatok. (Helyeslés). Ha azon
ban méltóztatnak Várady Gábor képviselő úr módosítványát a második sorba becsúsztatni az ellen kifogá
som nincs, különben elfogadom az indítványozott pontot úgy mint áll. 

Böszörményi László : Tisztelt ház! (Szálé képviselő szintén akar szólni; zaj ; Elnök : A beszélők 
bejegyzett sorát kell követnünk; Szálé képviselő úr még nem következik; hanem Böszörményi úr). Csak pár 
szóval vagyok bátor az indítványhoz szólam. (Halljuk!) Én a Bobory képviselőtársunk előadását nem értet
tem úgy, miként az előttem szóló képviselő úr, mintha ő a lefolyt 12 év keserveit elősorolni akarná, csak 
azt mondta, mit Várady Gábor képviselő társunk fogalmazva előadott. En azt sem mondom, hogy a mint 
előttem szóló képviselő úr, erősebb kifejezéssel nem óhajtanám az 1848/49-ki évet megemlíteni; minthogy 
azonban szerintem nem annyira a kifejezésekben mint tények előadásában rejlik az erő, tökéletesen meg
nyugszom Várady Gábor módosítványában, s ép azon helyen a hol ő, tartom czélszerünek a módosítást az 
egymásután végett, és óhajtom, hogy a tisztelt ház által is elfogadtassék. 

Ács Károly: Nekem a kezdő sorra nézve van észrevételem, de a melyet épen azért, mert rövid, 
feleslegesnek tartom hasban benyújtani. Eként vélem kezdendőnek a felírást: „Az 1848-ik évben nemzetünk 
ellen intézett fegyveres megtámadás súlyos szenvedések forrása volt reánk nézve, ősi alkotmányunk eltö
rültetett" stb. 

Elnök: Tessék módosítványát irásba foglalva beadni. 
Vajai Károly: Nem oly csekély ezen kérdés, hogy azon oly könnyen át lehetne futni, mert nem 

lehet felejtenünk azt, hogy Windischgriicz herczeg s általában az osztrák diplomatia külföldön azt mondta, 
s ezt a jó külföld akkor el is hitte, hogy Magyarországon 1848/4 9-ben a harcz nem szabadság, jog, s ön
fenntartás harcza, hanem csak egy népsepredék, egy éhenhaló csoport harcza volt az aristocratia és a dy-
nastia ellen. Tehát, szükségképen kell azon alap nélküli rágalomra, mely országosan s Europaszerte elle
nünkbe elhintetett, most, midőn az ország először szól az uralkodó fólséghez és általa egész Európához, 
kimondani azt, hogy az 1848/49-ki harcz nem az emh'tett csoportnak s népsepredéknek harcza volt, hanem 
harcza volt az országnak az önkény, a rabszolgaság s a zsarnokság ellen; s hogy ez volt kútfeje ennyi szen
vedéseinknek (Tetszés). Én ennélfogva a módosítványt elvileg elfogadom, azonban, miután czélunk az, 
hogy ezen remek fölirási műnek — miután az eszmét, a fölírást elfogadtuk, ha lehet fényét és erejét növel
jük: azt akarom, hogy ezen szép tömöttséggel szerkezteit pontba a módosítvány úgy jöjjön be, miszerint 
az által ezen remek fölirásnak fénye és ereje, csorbát, csonkulást ne szenvedjen. A mi á Szilágyi Virgü kép
viselő úr okoskodását illeti, melyet az ősi alkotmány kifejezés ellen felhozott, mint magyar ember, nem sze
retném, ha az állíttatnék, hogy alkotmányunk ereje csupán az 1848-diki törvényekben keresendő, hanem 



XXXIX. ülés 1861. június 7-kén. 75 

abban találom alkotmányunk legfőbb erejét, hogy az ősi, s hogy az Árpáddal egy évezred előtt bejött 
apáink öröksége. (Zajos tetszés és taps!) Ezen szót eltöröltetett., nem lehet ignorálni, mert O Fölsége vi
lágosan azt mondta: hogy „Magyarországot kitörlöm a népek sorából, Magyarország alkotmányát eltör
löm", — ez factum, tehát a kifejezést is meg kell hagyni. (Helyes!) 

Fráter Pál; Hogy teljesen megértessék a szerkezet, legczélszerübbnek találnám azt ugy fogal
mazni, mint azt Várady Gábor képviselő úr indítványozta, és fölöslegesnek tartom a hosszabb indokoltatást, 
mert a hosszas indokolás csak bajt és kellemetlenséget szül. Nem hagyhatom azonban szó nélkül azon 
mondást, mi itt az ősi alkotmányról előadatott, bár mely nagy tehetséggel birjon valaki, kár oly dolgot, — 
a mi nekem legalább keblem mélyét égeti, — vitatni, és oly ősi alkotmány ellen szólani, mely az 1848-ki 
törvényeknek alapját teszi, mert ha nem lett volna ősi alkotmányunk, nem jöttek volna létre az 1848-ki 
törvények. (Tetszés; zaj.). 

Szálé Antal: Ezen indítványt nem pártolhatom, csak azért, mert a dolog nagyságával s komoly
ságával nem találom teljesen megegyeztethetőnek. Ellenben Szilágyi Virgil módositványát azon részben telje
sen pártolom, hogy az „ősé" elnevezés aggodalmat szülhet. Ebben tökéletesen igaza van; mert mi tudjuk 
ugyan, hogy mit kell érteni „ősi alkotmányunk11, alatt; de ezen fölirat oda megy, hol mások fogják fontol
gatni, s tudjuk, hogy a német publicisták mit értenek majd alatta. Ha tehát úgy irjuk: „alkotmány", sem
mit sem vonunk le a magunkéból; ellenben tisztábban s érthetőbben fog állani mások előtt. — Azt is óhaj
tanám , hogy az „eltöröltetett"" szó elébe legalább is ez: „önkényesen" tétessék. Ez értelemben is tehát párto
lom Szilágyi Virgil módositványát. 

Elek Mihály: Várady Gábor képviselőtársunk indítványát pártolom. Azonban okadatául az abban 
felhozott önvédelmi harcznak kívánnám felhozatni azon körülményt, hogy ezen önvédelmi harczra mi V. 
Ferdinánd király által voltunk fölszólítva, azon törvényes ürügy alatt, hogy egy pártütő bán, az 1848-ki tor-
vények iránt az engedelmességet megtagadva, s fellázított testvéreinket ellenünk vezetve, a magyar korona 
integritását fenyegette. így okadatolva, elfogadom Várady Gábor képviselő úr módositványát. (Helyeslés). 

Ragályi Miksa: Csak azért szólalok fel, mert azon kifejezés által „ősi alkotmányunk" nem csak 
nem látom veszélyeztetve alkotmányunkat, hanem jogainknak ereje épen abban fekszik, hogy alkotmá
nyunk ősi; és bár mire inkább ráállok, mint arra, hogy azon kifejezés kihagyassék; (Helyes!) még pedig 
azért, mert alkotmányos életünk nem 1848-ban kezdődött, és ha ezen kifejezést „alkotmányunk" használ
juk azt oda lehetne magyarázni, hogy alkotmányunk ezelőtt egynehány évtizeddel kezdődött. En tehát épen 
abban látom az erőt, hogy „ősi alkotmányunk" gázoltatott el, azon „ősi alkotmányunk" melyhez csak két 
nemzet maradt hű, t. i. az angol és a magyar; — ezért semmi esetre sem akarnám e szót „ősi" a fölirás-
ból kihagyatni. A mi pedig az általam igen tisztelt Várady Gábor módositványát illeti, azt, miután azok, 
mik abban foglaltatnak, később az egyes pontokban meg vannak magyarázva, ide a bevezetésbe nem ten
ném , hanem meghagynám a szerkezetet úgy — a mint van. (Helyeslés; zaj). 

Kállay Ödön: Ha arról volna szó, hogy alkotmányunk „ősi"-e avagy új ? pártolnom kellene a-
zon epithetont „ősi"; de mintán itt arról szó nincs, hanem alkotmányunk védelméről és ezen epitheton „ősi" 
nem értethetik egyenesen az 1848-ki alkotmányra, igazságot adok Szilágyi Virgil úrnak s azon epithetont 
„ősi" én is kihagy andónak vélem. 

Konkolyt Thege Dénes: Volna még egy érdemleges észrevételem. Igen jól mondja a latin közmon
dás : „cuique suum" melyben határozottan látom a herostrati dicsőséget kifejezve. Ahhoz, hogy ősi alkotmá
nyunk eltörültetett, még hozzá kellene tenni, hogy ki által és hogyan törültetett el. Oda kell tehát tennünk, 
(Halljuk!) hogy „ősi alkotmányunk" a korlátlan hatalom által törültetett el, különben azt lehetne itt érteni, 
hogy a Corpus Juris szerinti nemzetnek s a misera contribuens plebsnek ősi alkotmánya törültetett el, mely
ben a natio hungarica a Corpus Juris szerint mint privilegialt status fordul elő. — Én értetni akarom azon 
alkotmányt, melynek az 1848-ki törvények adtak erőt az által, hogy már most 1861-ben 15 millió nép 
együtt élvezi az alkotmányt. 

Nyáry Pál: Sokkal jobban ismerem Deák Ferenczet, semhogy azt tehetném föl róla, hogy ok 
nélkül használta volna fölirati javaslatában e szót „ősi alkotmányunk", vagy hogy annak azon értelmet a-
karta volna adni, hogy nekünk két alkotmányunk van, ősi és uj. Azt hiszem, hogy Deák képviselő társunk 
ezen kifejezéssel „ősi alkotmányunk" semmi egyebet nem akart kifejezni, mint a mit azon „<5ÍÍ" szó jelent, 
t, i. hogy alkotmányunk nem adományozott, hanem önmagunktól, őseinktől keletkezett és a mostani időkig 
kifejtett alkotmány (Helyes), és az 1848-ki törvények által közbejött változtatások is épen ily változtatások, 
mert azok is őseinktől eredtek. (Tetszés) 

Terényi Lajos: Ha az october 20-ki diploma megelégedett volna azzal, hogy meg nem emliti 
harczainkat, és azokat törvényteleneknek nem nevezi, Várady Gábor képviselő úrnak módositványát nem 
pártolnám , de miután ott harczaink törvényteleneknek neveztetnek, és mintegy vádoltatik a nemzet: iga
zolásunkul Várady módositványát a föliratba be kell tenni. (Helyeslés!) 

Perczel István: Részemről szintén pártolom képviselő társunk Várady Gábor indítványát, miután 
a föliratban csakugyan hézag van, mert abban az 1848-ki korszakra semmi tekintet sincs, s azon harcz-
íól , melyben nemzetünk a legjogosabb téren állott, szó nincsen. En tehát azon néhány szót, mit Várady 
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javasolt, a föliratba szeretném tétetni. Különben még egy észrevételem van; a hol t. i. a fólirati javaslatban 
mondatik „ősi alkotmányunk eltörültetett", hozzá szeretném tenni, mi különben tény is, hogy „országunk 
eldaraboltatott". — Ekkor minden fő sérelmünk ki lenne mondva, t. i. ősi alkotmányunk eltörültetett, or
szágunk szétdaraboltatott, és a korlátlan hatalom idegen rendszere nehezedett reánk." (Szavazzxmk!) 

Elnök: A fölolvasott első szakasznak két pontja van a beadott módositványok által megtámadva; 
először a legelső sor, mely igy szól; „A közelebb lefolyt 12 esztendő súlyos szenvedések kora volt reánk 
nézve," ez ellen két módositvány adatott be, melyeket jegyző úr fel fog egyenkint olvasni. — Először fel 
fog olvastatni Várady Gábor képviselő úr módositványa. (Zaj) 

Tanárky Gedeon jegyző: Olvassa Várady Gábor módositványát, s ennek végeztével, Ács Károly 
képviselőét. 

Felolvasás után: 
Elnök: A másik két módositvány, mely beadatott, a második pontot illeti. Mind a kettőre a sza

vazás egyszerre nem történhetik, hanem az titóbb beadott módositvány későbben fog szavazás alá kerülni. 
Azt is kénytelen vagyok ujabban kijelentem, hogy az írásban be nem adott módositványokat szavazás 
alá nem bocsáthatom. 

Most szavazás alá terjesztendő először az alap-indítvány, ha ez el nem fogadtatik, akkor jöhet a 
sor a módositványokra, és pedig azon sorban, a melyben beadattak. Az első kérdés nézetem szerint tehát 
lenne, hogy a fölirási javaslatnak ezen sora: „A közelebb lefolyt 12 esztendő súlyos szenvedések kora volt 
reánk nézve" — Megmarad-e vagy nem? 

Perczel István: En azt gondolom az egész §-usra kellene kiterjeszteni a szavazást. (Felkiáltá
sok , ez nem lehet! Jó a kérdés!) 

Elnök: A kérdést úgy kell föltenni, hogy mindenki egyszerűen „igennel" vagy „nem-mel" szavaz
hasson. A mint több kérdést foglalunk egybe, a szavazás lehetetlen. A kérdés tehát az lesz, hogy az első 
szakasz első pontjára nézve, melyet az imént felolvastam, elfogadtatik-e a szerkezet, vagy nem? Kérem 
tehát azon képviselő urakat, kik azon pontra nézve a szerkezetet elfogadják, méltóztassanak felállani. (Fel-
állanak) Kisértsük meg a szavazás másik módját is. Azok tehát, kik az indítványnak általam az imént fel
olvasott szerkezetét nem pártolják, méltóztassanak felállani (Kevesebben állnak fel mint az előtt). A több
ség a fölirási szerkezetet fogadja el. (Helyes). 

Már most következik ugyan ezen első szakasznak második kérdés alá vett pontja, ez t. i. „ősi al
kotmányunk eltöröltetett, s a korlátlan hatalom idegen rendszere nehezedett reánk." Ez ellen két módosit
vány adatott be, az egyik Kubinyi Ferencz, a másik Szilágyi Virgil képviselő uraktól. Jegyző úr fel fogja 
mind a kettőt olvasni. 

Tanárky Gedeon jegyző: Olvassa Kubinyi Ferencz módositványát, mely is a következő: „Ősi al
kotmányunk erőszakosan felfuggesztetett, s helyébe a korlátlan hatalom idegen rendszere nehezedett reánk." 
Szilágyi Virgil módositványa: „Alkotmányunk az erőszak által igénybe vett idegen hatalom segélyével le
tiportatott." 

Elnök: Ezen pontra nézve is a kérdést először a szerkezetet illetőleg kell kitűzni, azután, ha a 
szerkezet nem fogadtatik el, következnek a módosítványok. A szerkezetet fel fogja még egyszer olvasni 
a jegyző úr. 

Tanárky Gedeon jegyző: Olvassa a szerkezetet. 
Elnök: Azok, kik ezen szerkezetet elfogadják, méltóztassanak felállani. (A többség feláll). A 

többség a szerkezetet elfogadja. — Következik már most a felirási javaslatnak második szakasza. 
Tanárky Gedeon jegyző: Olvassa a második szakaszt: „Isten úgy akarta, hogy szenvedjünk, de 

ne csüggedjünk s hűtlenek ne legyünk önmagunkhoz; és úgy akarta hogy Fölségedet, tizenkét évi tapaszta
lás végre meggyőzze, miként a korlátlan hatalom absolut rendszere nem vezetheti a birodalom népeit bol
dogságra, de veszélybe döntheti a trónt és birodalmat." 

Bónis Sámuel: Megvallom, hogy én igen aggódó ember vagyok, nem szeretem a birodalom szót oly 
sokat emlegetni ezen házban és midőn öndolgunkról van szó; „a birodalom népeit" kitételt sem szeretem; 
ennélfogva én rnind a két szót a szerkezetből kihagyatni kívánnám; minek következtében igy állana a szer
kezet : „Isten úgy akarta, hogy szenvedjünk, de ne csüggedjünk s hűtlenek ne legyünk önmagunkhoz; és 
úgy akarta, hogy Fölségedet 12 évi tapasztalás végre meggyőzze, miként a korlátlan hatalom absolut rend
szere nem vezetheti a népeket boldogságra, de veszélybe döntheti a trónt." 

Halász Boldizsár: En még óvatosabb vagyok, mint előttem szólott képviselő úr, s egészen ki 
akarnám hagyatni ezen szavakat: „nem vezetheti a birodalom népeit boldogságra", mert ezen néhány szóból 
úgy látszik, mintha feltehetnők, hogy a korlátlan hatalom azért gyakoroltatott, hogy az által a népeket 
akarta volna boldogítani; a zsarnokság mindig azzal szokta magát menteni; hanem így szeretném a szerke
zetet módosítani: „és úgy akarta, hogy Felségedet 12 évi tapasztalás végre meggyőzze, miként a korlátlan 
hatalom absolut rendszere veszélybe döntheti a trónt és birodalmat. (Maradjon Bónisé!) 

Simonyi Lajos báró: En egy formulázott módosítványt készítettem, de miután az tökéletes össz
hangzásban van azzal, a mit Bónis képviselőtársunk felhozott, nem szükséges azt indokolnom, hanem csak 
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azt akarom említeni, hogy mind a 12 év alatti, mind az october ótai eljárás a kormány részéről elegendő 
képen bizonyítja, hogy a bécsi kormány birodalma népeinek boldogságával nem sokat gondol, azért ki a-
karnám hagyatni azon szavakat s ily szerkezetet vagyok bátor indítványozni: ,,és úgy akarta, hogy Föl-
ségedet 12 évi tapasztalás végre meggyőzze, miként a korlátlan hatalom absolut-rendszere nem szilár
dítja a birodalom állását, sőt veszélybe dönti a trónt és birodalmat." (Bónisé jobb!) 

Hunkár Antal: Menjünk vissza azon időkre, midőn az osztrákház 1618-ban megfosztotta Ausztriát 
a maga szabad constitutiojától, megfosztotta 1623-ban a cseheket a Fehérhegyen vívott csata után függet
len alkotmányuktól. Azóta mindig korlátlan hatalomra törekedett. A szegény népek nem tudtak magukon se
gíteni, le voltak igázva, próbálták visszaszerezni alkotmányukat, de mindannyiszor újra leigáztattak s mi 
lett a következés, az, hogy osztrákok és csehek, kikből, miután irántuk a fejedelem bizalommal viselte
tett, miniszterek lettek, a magyarnak esküdt ellenségei lettek, s ők voltak a magyarnak szerencsétlensége és 
ezek parancsoltak Magyarországban. Már most kevesebbet nem mondhatunk, mint „a birodalom népeinek" 
mert ha a többi tartományok boldogok akarnak lenni, csakugyan azt kivánhatják mit mi akarunk. Azért 
nagy böloseséget látok azon szerkezetben „a korlátlan hatalom absolut-rendszere nem vezetheti a birodalom 
népeit boldogságra, de veszélybe döntheti a trónt és birodalmat." Ezen szó „birodalom" nem okoz legkisebb 
aggodalmat, sőt ellenkezőleg inkább a „birodalom népeit" mint ő Felségét akarom tekinteni; azért pártolom 
a szerkezetet. 

Madách Imre: Ha sympathiáról volna szó, én is inkább a birodalom népei boldogságát óhajtanám 
fölemlíteni mint a trónét, de itt nem sympathiáról hanem közjogról van szó, és minthogy minket a biroda
lom népeihez szerződés és közjogi kapocs nem csatol, hanem csupán csak az uralkodó házhoz, a birodal
mi népekre hivatkozni, különösen akkor, midőn a birodalomba való beleolvasztásunk szándékoltatik, nincsen 
semmi szükség-; azért pártolom Bónis képviselőtársunk indítványát annál inkább, mert épen eszembe jut 
egy franczia miniszternek mondása, ki a tőle hivatalt kérőnek azt felelte: igen sajnálom, de nem látom 
arra képességét; s ennek azon megjegyzésére: de uram, nekem élnem kell! azt válaszolta: épen nem lá
tom át az okát. 

Hunfalvy Pál: A szerkezetet pártolom azért, mert ezen második pont szoros összeköttetésben áll 
az elébbi ponttal, melyet a tisztelt ház már elfogadott; hol pedig ez áll: „hogy ősi alkotmányunk eltörülte
tett s a korlátlan hatalom idegen rendszere nehezedett reánk." Ezzel ki van fejezve, hogy ezen korlátlan 
hatalom eltörülvén a magyar ősi alkotmányt: azon birodalmat alkotta, melyről annyi szó volt. A .második 
pont pedig ő Felségéhez fordul és azt mondja: hogy „Isten úgy akarta, hogy szenvedjünk, de ne csügged
jünk s hűtlenek ne legyünk önmagunkhoz; és úgy akarta, hogy Fölségedet 12 évi tapasztalás végre meg
győzze , miként a korlátlan hatalom absolut-rendszere nem vezetheti a birodalom népeit boldogságra, de 
veszélybe döntheti a trónt és birodalmat." Itt nyilván azt akarja mondani, hogy ő Fölsóge nemcsak Magyar
ország boldogtalanságáról győződött meg, hanem az egész birodaloméról; azért helyes a szerkezetes marad
jon úgy a mint van. (Felkiáltás: Maradjon! Némelyek: szavazzunk 0 

Elnök: A második szakaszra nézve két' módositvány adatott be; az egyik Bónis Samu, a másik 
Simonyi Lajos által, melyek lényegre nézve egymástól különböznek. A ház szabályai szerint az első kérdés 
itt is a szerkezetet illeti, mely szavazásra bocsátandó. Ezen szerkezetnek Bónis Sámuel képviselő úr által 
megtámadott része csak ezen szóban „birodalom" foglaltatik, a mennyiben t. i. a képviselő úr ezen szót 
„birodalom" a szerkezetből kihagyatni kívánja. A jegyző úr lesz oly szíves először a szerkezetet, azután Bó
nis úr módositványát felolvasni. 

Felolvastatik a szerkezet, és azután a módositvány. 
Elnök: Tehát először szavazásra bocsáttatik a szerkezet, és ha ez el nem fogadtatik, a módositvány. 

Az első kérdés tehát, hogy: áll-e a szerkezet, vagy nem? Azok, a kik azt megtartatni kívánják, méltóztas
sanak felállani. (A többség feláll). 

Elnök: A többség a szerkezetet elfogadta. (Helyes). 
Tanárky Gedeon jegyző: Olvassa a fölirási javaslatnak 3-ik szakaszát: — „Ekkor Fölséged az ed

dig követett absolut-rendszert félrevetve, át kivánt lépni az alkotmányosság ösvényére s népeinek kezeibe 
akarta letenni saját sorsukat." (Maradjon.') 

Elnök: Ezen harmadik pontra nézve van egy módositvány beadva Tisza László képviselő úrtól. 
Tisza László: Rövid leszek, mert azt hiszem, hogy a részletes tárgyalásnál mentül rövidebben 

indokoljuk nézeteinket, annál jobb. — Nem is szólanék, ha némileg a pontban oly elvet vagyis inkább 
tényt nem látnék felállítva, mely meggyőződésem szerint nem áll, mert csak e két okból lehet a részletes 
tárgyalásnál magához a szöveghez nyúlhatnunk. 

Azt hiszem ugyanis, hogy ezen kitétel: ,,az eddig követett absolut rendszert félre vetve" igen po-
sitive van kifejezve, ez nem áll, mert igen sok okaink vannak még kételkedni a fölött, hogy Ő Főlsége az 
absolutismus útjáról eltérve az alkotmányos ösvényre kivánt lépni, s itt a sok közöl az Asbóth esetének föl-
emlitése is elegendő az ellenkező bebizonyítására, s jogot ad kételkedni abban is, hogy ő Főlsége az alkot
mányosság ösvényére valósággal át kiván-e lépni. Ezen kivánatát tények által bebizonyítva nem látom; 
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(Helyeslés) sőt ellenkezőleg látjuk az antediluvianus szerkezetű társas kormány kinevezését, a törvénytelen 
adónak erőszakkali behajtását stb. A miket bizonyára a tisztelt ház nem akar elfogadni. 

Nem tagadhatjuk másfelől, hogy ő Folsége csakugyan kinyilatkoztatta, miszerint mind azokat, 
miket fölemlítettem, tenni akarja. Nézetem szerint tehát a harmadik pont így lenne formulázandó: „ekkor 
Fölséged úgy nyilatkozott, hogy az eddig követett absolut-rendszert félrevetve, az alkotmányosság ösvé
nyére óhajt lépni és népeinek sorsukat saját kezükbe fogja visszahelyezni." Itt „visszahelyezés" szóval a-
karnék élni, a „letenni" szó helyett; mert a „letenni" könnyen azt fejezhetné ki, mintha ő Felsége jóaka
ratától függne a népek sorsát saját kezeikbe letenni vagy nem. — 

Nem is motiválja az eszmét azon kifejezés, főkép Magyarország népeit tekintve, melyeknek min
dig kezeikbe volt letéve saját sorsuk, tehát csak visszahelyezni lehet sorsukat kezeikbe, kivánom tehát, 
hogy a tisztelt ház a „visszahelyezni" szót fogadná el: (Felkiáltások: Jól van! elfogadjuk!) 

Csengeri Antal: Ha ezen pontot méltóztatnak összefüggésben venni azzal, mi az előbbiben mon
datik (fölolvassa), úgy fogja találni a tisztelt ház, hogy emez utóbbi eszme ad az előbbi pontnak súlyt. 

Elnök: A harmadik szakasz egy uj módosítvány által levén megtámadva, ez iránt szavazás szük
séges. Első kérdés minden esetre, hogy megáll-e a szerkezet vagy nem ? de előbb méltóztassanak a módo-
sitványt még egyszer meghallgatni. (Tanárky jegyző olvassa Tisza László módositványát: „ekkor Felsé
ged úgy nyilatkozott: hogy az eddig követett absolut-rendszert félretéve, az alkotmányosság ösvényére 
óhajt lépni s népeinek sorsukat saját kezükbe fogja visszahelyezni") — A szavazásra kitűzött kérdés az: 
elfogadtatik-e a harmadik szakaszra nézve a fölirási javaslat szerkezete vagy nem ? Kik elfogadják, méltóz
tassanak felállani. (Sokan felállanak.) Bátor vagyok kérni, hogy a második kísérletet is megtehessük a 
szavazásra nézve. Álljanak fel tehát azok, kik a szerkezetet nem fogadják el. (Felállanak) ügy látom, 
hogy a szerkezet mellett van a többség. 

Most következik a fölirási javaslatnak negyedik szakasza, melyet jegyző úr fel fog olvasni. 
Tanárky Gedeon jegyző felolvossa a fölirási javaslat negyedik szakaszát, mely igy szól: 
„Összegyültünk mi is, mint a magyar nemzet képviselői, hogy alkotmányos működésünket ismét 

megkezdjük s első lépésünk fájdalmas fölszólalás, melyet Fölségedhez intézünk, nem a múlt idők szenve
dései miatt, mert azokra fátyolt vetünk, hanem azon jogtalanságok miatt, mik most is fönállanak s miknek 
azonnali elhárítása nélkül sem alkotmányunk visszaállítását, sem átalában az alkotmányosságot lehetőnek nem 
tartjuk." 

Elnök: E szakaszra névé két módosítvány van beadva. Legelőször érkezett hozzám Maróthi úr 
módositványa. 

Maróthy János: Én e pontokban némi nemzetiség' — és jog-ellenes kitételt látok; mert az van 
kimondva: „a magyar nemzet képviselői," holott mi nem a magyar nemzet, hanem „ az ország képviselői" 
vagyunk, és továbbá ezen kitételt: „hogy alkotmányos működésünket ismét megkezdjük," kihagyatni sze
retném , mert a részek nincsenek képviselve, és igy nem vagyunk még az alkotmányosságban, E kifejezés
ben pedig: „melyet Fölségedhez intézünk, nem a múlt idők szenvedései miatt, „mert azokra fátyolt velünk" 
ez utóbbi négy szót hasonlóan szeretném kihagyni, és úgy módosítani, miként módosítvány ómban kitettem. 
Kérem méltóztassék fölolvasni módositványomat, melyet beadtam. 

Tanárky Gedeon fölolvassa Maróthy János következő módositványát: 
összegyültünk mi is Magyarország nemzeteinek képviselői és első lépésünk fájdalmas felszóllalás, 

melyet cs. Fölségedhez intézünk, nemcsak a múlt idők szenvedései miatt, hanem azon jogtalanságok miatt 
is, mik most is fönállanak." 

Vajay Károly: Mindenekelőtt kéjelentem , hogy az indítványt megtámadni nem akarom, hanem , 
— mikép már egyszer kifejezem magamat — ha lehet, szeretném azt erősebbé tenni. A negyedik pontba ezen 
szavak után „a magyar nemzetu óhajtanám tenni: egy részének képviselői. (Zúgás.) Azt nem lehet mondani, 
hogy Erdély nem tagja a magyar nemzetnek; azt pedig szintén nem lehet mondani, hogy Erdély itt van. 
E szavak helyett: „mert azokra fátyolt vetünk; — miután kimondatott, hogy azokra fátyolt vetni nem aka
runk — Maróthy János t. képviselő úrral egyetértőleg e szavakat óhajtanám tétetni: „bár azokra vérző szív
vel emlékezünk." 

Lukinics Mihály: En a szerkezetből e szavakat: „melyet Fölségedhez intézünk, nem a múlt idők 
szenvedései miatt, mert azokra fátyolt vetünk, hanem..." kihagyatni szeretném, s ezen módositványt va
gyok bátor indítványozni: „Összegyültünk mi is, mint a magyar nemzet képviselői, hogy alkotmányos 
működésünket ismét megkezdjük s első' lépésünk fájdalmas fölszólalás azon jogtalanságok miatt, mik most 
is fönállanak." 

Halász Boldizsár: En azt tartom, hogy mi nem képviseljük a nemzetet, hanem ha mindenki 
meglett volna híva, ki jog szerint ide való, akkor képviselnők az egész országot, de országgyűlésünk jelen 
helyzetében pártolom azon módositványt, hogy egy részét — de nem a magyar nemzetnek, hanem — Ma
gyarországnak képviseljük. 

Mi a fátyolt illeti, erre nézve egyetértek Maróthy János t. képviselő úrral, hogy t. i. ne legyünk 
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oly igen bőkezűek a fátyolosztogatással, mert nincs is jogunk reá, a mennyiben csak egy részét képvisel
jük az országnak; de nem is látunk felülről elegendő okot arra, hogy feledjük a multat. 

Én is tehát egészen ki akarnám hagyni ezt : „nem a múlt idők szenvedései miatt, mert azokra 
fátyolt vetünk." (Helyeslés!) 

Kubinyi Ferenc: Mi az első módosítványt illeti, én e mondatból: „Oszegyültünk mi i s , mint a 
magyar nemzet képviselői", e szót; „magyar" ki szeretném hagyatni, és csak ezt kívánnám tétetni; „a nem
zet képviselői." — Mi a „fátyolt" illeti: itt már ugyan elősoroltuk azon bűntényeket, melyek a 12 év alatt 
közbejöttek, és átadtuk azokat a történelemnek; de megvallom, hogy ama kifejezést azon oknál fogva, mit 
igen tisztelt barátom Halász Boldizsár képviselő úr előhozott, kihagyatni kívánnám; és e szavak helyett: 
„mert azokra fátyolt vetünk," ezt kívánnám kitétetni: „mert a multak a történelem ítélőszéke elé tartoz
nak ," s következnék: "hanem azon jogtalanságok miatt s. at. (Helyes!) 

Pópa György: „A magyar nemzet képviselői" szavak helyett e szavakat óhajtanám alkalmazásba 
vétetni: „Magyarország népképviselői"; mert e hazában több nemzet lakik, s e nemzetek egész féltékeny
séggel kívánják a teljes jogegyenlőség elvének figyelemben tartását. Ha pedig a szerkezetben az maradna, 
hogy mi, képviselői a magyar nemzetnek tesszük ezen fölírást: akkor a nem magyar ajkú többi nemzetek 
mintegy ignoráltatásukat látandják abban. 

„Országgyűlési népképviselők" alkalmazását kívánnám, és ehhez ragaszkodom azért is, mert a tör
vény mindenütt országgyűlésről, és nem nemzetgyűlésről elmélkedik, s mert a törvény népképviselőket 
említ, és nem mást. 

László Imre: E czikket minden indokolás nélkül így kívánom változtatni: „Összegyültünk mi is, 
Magyarország népképviselői, hogy alkotmányos működésünket megkezdjük, s első fölszólalásunk, melyet 
Felségedhez intézünk, királyi esküvel szentesített törvényeink s alkotmányunk visszakövetelése, nemcsak a 
múlt idők szenvedései miatt, hanem azon jogtalanságok miatt is." s. a t. 

Kalauz Pál: A „magyar nemzet képviselői" kitételben nagy Achillest nem látok, pártolom az 
előttem szóló képviselő ezen módositványát, „Magyarország népképviselői;" de nem azért, mintha tartanék 
a „nemzet" kifejezéstől, mert a hazában csak egy nemzet lévén, csak egy nemzetet képviselhetünk, és 
ez a nemzet a magyar. (Felkiáltások: ü g y van!) Mi azon kifejezést illeti, hogy „fátyolt vetünk" — már e 
részben engedelmet kérek ez nem való, tehát nem is mondhatjuk.5; Szenvedéseinknek múltja még nincs, 
tartanak azok még most is. Akkoriban, midőn ezen igen helyes szerkezet íratott, volt egy kis interstitium 
szenvedéseinkben; de annak véget vetett a mostani tatárjárás, s épen tegnap kaptam tudósítást a felső vidék
ről, hogy a reactiónak bujtogatásai következtében szenvedéseink nem múltak, hanem folytonosak: ki aka
rom tehát hagyatni a szerkezetből a fenébb érintett szavakat. (Helyes!) 

Patay István: Vannak bizonyos nóták, melyeket, midőn sokszor hallja az ember, akaratlanul is 
elfújja; miután a sokszor emlegetett múlt időkre semmi esetre fátyolt vetni nem akarok, a kérdéses szavakat 
a szerkezetből én is kihagyatni kívánom. 

Pap Jósef: Pártolom a szerkezetet azon módosítással, melyet Pópa György és Maróthy János t. 
követtársaink beadtak, t. i. hogy e szavak helyett: „a magyar nemzet képviselői" tétessék: „a magyar hon 
népképviselői." Ez pedig indokolva van az 1848-ik V-iki t. czikkel, hol tisztán az van: „népképviselő." 
Nem ignorálhatjuk továbbá, hogy ezen országgyűlés nem csupán magyarokból áll, hanem az országgyűlés
re meg van választva több nem magyar is. Es ha mi egyedül a „magyarnemzet képviselői'!-t emlitenők meg, 
féltékenységet gerjesztenénk más nemzetiségeinknél. Azért kijelentem, hogy legjobb lenne ezt elhárítani, 
annyival inkább, minthogy rokonszenvet óhajtunk Horváthország részéről is, és mivel legközelebb az erdélyi 
képviselők is megjelenhetnek ez országgyűlésen, a kiknek többsége pedig románokból álland. — Annál fog
va ezt kívánom tétetni: „Magyarország népképviselői." 

Mangold Károly : A szólástól elállók. 
Besze János: Egészen fölösleges e szavakat: „mint a magyar nemzet képviselői" itt e helyen elő

hozni, mert alul úgyis aláírjuk majd, hogy kik vagyunk. Ha levelet irok aláírom: „Besze János,, esnem 
kezdem így: Én írom ezt Besze János." — Először az iránt jöjjünk tisztába, hogyan fogjuk aláírni. Itt pedig 
e helyen elég, ha azt mondjuk: „Összegyültünk mi is. "Minek kereszteljük magunkat kétszer ? En tehát ki
hagyatni kívánnom azon szavakat. (Derültség.) 

Szentiványi Adolf: En különben fel nem szólalnék, de mint képviselője 30—40 ezer szlávnak, 
kénytelen vagyok egy észrevételt előadni. 

Az egész országban van egy balfogalom, mely sok viszálkodásra szolgáltatott már alkalmat; és e 
balfogalom abból áll, hogy minden népfaj nemzetnek tartja magát. Ennek ellenében azt állítom, hogy az 
egyenjogúság Magyar országban máskép nem is képzelhető, mint: ha a népfaj, faj marad, és a népfajok 
összevéve egy politikai nemzetet képeznek. A fölirás ezen szavaiban: „a magyar nemzet képviselői" nem ke
resek semmi nehézséget, mert együttvéve mi csakugyan azok vagyunk, azért pártolom a szerkezetet. 
(Helyeslés.) . . 

Buttyán Vazul; Tisztelt ház! Most jutott nekem a szerencse legelőször szót emelni e teremben 
az ország é nagyszerű képviseleti házában, ki mint románajkú, noha nem birom tökéletesen a magyar nyel-
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vet, igyekezni fogok magamat ugy kifejezni, hogy minden egyes tagja e háznak megértse keblem érzetét. 
Azt hiszem tisztelt ház, hogy minden egyes képviselő, ki e ház küszöbét átlépte, künnhagyta saruit, s ugy 
lépett e szent helyre, mint Mózes a szinai hegyre, távoliévén mindenkitől az önérdek, csak őszinteséget — 
nemzete s a közhaza iránti forrón lángoló szívet hozott e terembe, s ugy fogja összeegyeztetni nemzete jó
létét a haza boldogságával, hogy babérkoszorút arathasson mind e házban, mind küldőinél. 

Megvallom, ha vizsgaszemmel körültekintek széles e teremben, mindenfelöl ezüst ragyogással 
látom tündökleni a megélemedett statusférfiak ősz fürtéit — ily országos képviseleti házról azt hiszem s előre 
elbizottan kimondhatom azon véleményemet, hogy ez fontolva tevén mindent, oda irányozandja teendőit, mi
szerint a szabadságot a legszentebb alapra fogja fektetni. 

Csekély véleményem szerint a szabadságnak, s ebből kifolyólag a közhaza boldogságának legszilár
dabb s biztosabb alapköve nem lehet más, mint a nemzeteknek egymásiránti bizalma — az egymásiránti 
bizalom azon egyetlen rév, melyen keresztül evezhetjük a válságos idők tengerhullámait, s szembeszállha
tunk a tornyosuló vészekkel, a bizalom, mely nélkül a fejedelem koronája is szegény, az az egyetlen kikötő
part , hová eljutván, testvériesen összeölelkezhetünk, s biztos jobbot nyújtva, sohasem csüggedhetünk; hogy 
pedig ezt elérhessük, a szoros értelemben vett jogegyenlőségnél fogva kell eljárnunk minden teendőinkben ' 
s ne nyújtsunk még alkalmat is arra, a melyet valaki felhasználhasson ugy, miszerint a magyar nemzet nem 
akar más nemzetiséget e nagy hazában elismerni, — s épen ezen indítványba tett pont, vagy is inkább egy 
pár szó az, mely fegyverül szolgálhat az ellenség kezében. 

Magyarország helyett magyar nemzet lévén a fólirati javaslatban, e tárgyban pártolva az indít
ványozó Pópa György képviselőtársamat, oda nyilatkozom, hogy a szerkezetben lévő ezen szavak helyett „mint 
a magyar nemzet képviselői" az álljon: „mintMagyarhon képviselői" azl847s-iki V-ik törvényczikkben is az 
van — „az országgyűlési követeknek népképviselet alapján választásával" s. a t. — nem mondja magyar 
nemzetgyűlési követeknek; — el kell tehát szerintem hárítani még az árnyékát is azon gondolatnak, mintha 
Magyarország nem akarna más nemzetiséget elismerni, mert az én tiszta román ajkú választóim el vannak 
határozva inkább lemondani minden személyes szabadságról, s járomban nyögni, mint ezelőtt, mintsem 
nemzetiségökről, s nyelvökről lemondani, s én, a mint a közvéleményt ismerem, a mely román másképen 
nyilatkozik a maga nemzetéről, az ellensége nemzetének, a ki pedig maga magának ellensége, nem lehet 
jóakarója sem a magyarnak, sem másnak, s igy véleményem szerint ellensége a hazának is, bizalmát kell 
megnyerni tehát a különböző nemzetiségeknek, hogy nagyok lehessünk, én részemről bizton állíthatom, 
hogy ha a román nemzet érdekei ugy kiegyenlitetnek, a mint már az idő és a természetes igazság megkívánja, 
minden egyes román egy bevehetetlen kőfal lesz a haza oltalmában, a mikor a közjólét előmozdítása fogja kí
vánni. (Éljenek!) — Beszédem befejezéséül ujolag pártolom az előhozott módosítványt. 

Ignjatovics Jakab: En azt vélem, hogy a „nemzet" szó alatt a hatalom irányában a t. indítványozó 
status fogalmat akart értetni, és nem külön nemzetiségeket; de ha itt vitatás terére visszük a nemzetiségek 
fogalmát, és a szerint a kérdéses kitételt módosíttatni akarjuk, a tárgytól elfogunk térni. A nemzetiségi 
kérdés kétség kívül szőnyegre fog kerülni, s akkor megvitatjuk azt, most az indítvány szerkezetét párto
lom. (Helyeslés.) 

Ragályi Miksa: Én nem szólottam volna fel, ha olyanok nem mondattak volna, a melyeket — 
részemről legalább — felelet nélkül hagyni nem lehet. Ha valaki — én bizonyosan leghajlandóbb vagyok 
mindenféle nemzetiségeknek törvényes kívánságukat a mennyire tőlem telik megadni. (Közfelkiáltás: Mind
nyájan!) De annyira nem feledkezhetem meg magamról, hogy más nemzetiségek érdekében a magyar nem
zetről megfeledkezzem. Ugy látom itt, a mennyi nemzetiség, annyi nemzet akar Magyarországban alakulni 
(Felkiáltások: Nem áll! Napi rendre!) Bocsássanak meg, lehet, hogy nem találkozom a tisztelt ház többsé
gének véleményével (Zaj) — de meggyőződésemet kimondom. Szerintem nem lehet politikai fogalom sze
rint egy statusban több nemzetről szó, mint egyről. És valahányszor ezen fogalom: „Status" „képviselő" 
-— és ezekhez hasonló fogalmak merülnek fel, legyek bár kisebbségben, mást — mint egy nemzetet 
nem képzelhetek. Ennek lehetnek azután fajai, a kik magok körében teljes szabadságot élveznek. De an
nak , a mi itt most előttem mondatott ellene mondok (Zaj), mert Magyarország, mig Magyarország lesz, 
mindig csak egy lehet és feloszthattam 

Lónyay Gábor: Sem szükségesnek, sem czélszerűnek, sem helyén lévőnek nem tartom, hogy 
azokra a mik most itt felhozattak feleljek, vagy bárki is feleljen; a külön nemzetiségek érdekében is igen 
czélszerfínek látnám, hogyha ezen kérdések épen itt ezen alkalommal elmaradnának, s nem hozatnának fel. 
(Közhelyeslés.) — Egyébiránt a másik indítványra nézve a hol t. i. e szavakat kívánnák némelyek kiha
gyatni a szakaszból: „mert azokra fátyolt borítunk" magam is beleegyezem, hogy kihagyassék; mert azt 
tartom, hogy fátyolt csak akkor fogunk vetni, midőn a szenvedések, melyek még most is folynak, végképen 
megszüntettek, — másodszor — csak akkor fogunk fátyolt vetni azokra, hogyha a mi ezen szakasz végén 
kimondatik — t. i. azon jogtalanságok és törvénytelenségek, a melyek most is fenállanak — megfognak 
szüntetni. 

Ivánka Imre: Csak a „nemzet" kifejezésre nézve vagyok bátor egy pár szót szólani. Ha én azt 
hallom említetni, hogy „a franczia nemzet" igen jól tudom, hogy ott Elszaszban németek, másutt spanyo* 
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lok, olasz, baszk, s több nemzetiségű polgárok is vannak; vagy midőn az „Angol nemzet" említtetik, jól 
tudom, hogy ott sem minden ember angol, hanem mások is vannak. így fogom én fel a „Magyar nemzet" 
kifejezésnek is értelmét. Azért én nem akarom kizárni a többi más ajkú magyarhoni polgártársainkat sem
minemű jog és szabadság élvezetéből, teljesen kívánom őket minden tekintetben részesíteni; hanem bocsás
sanak meg, ha azt mondom, hogy ezen fogalom: „Magyarnemzet" Magyarországnak eompaet lakosait illeti. 

Simonyi Lajos b.: Miután lelkem mélyéből megvagyok győződve, hogy csak ugy lehet ezen közös 
hazánk nagy, erős, dicső és szabad, hogyha mind azon nemzetiségek, kikkel egyetemben oly hosszú évek 
alatt együtt tűrtünk, együtt szenvedtünk, kielégítve, velünk együtt fognak mindent megtenni, hogy e nem
zet közösen szabad és törvényesen független legyen; épen azért, én megakarok tenni egyrészről mindent, a 
mi azon nemzetiségeknek törvényes igényeit kielégíti, s el akarok más részt hárítani mindent, a mi reájok 
nézve aggodalmat szül. Ezt elérhetőnek látom annál inkább, miután ez csak egy szónak megváltoztatásától 
függ, t. i. ha a „magyar nemzet" kifejezés helyett a „Magyarország népképviselői" kifejezés tétetnék. (Zaj.) 

Andrássy Gyula gróf: Nincsen az ellen ellenvetésem, hogy Pópa György képviselőtársunk indít
ványát , melynek lényegét helyeslem, elfogadjuk: de miután Ignjatovich Jakab képviselő ur igen helyesen 
kifejtette,. hogy ő mit ért a „magyar nemzet" kitétel alatt, megvagyok győződve, hogy nincsen egy nem 
magyarajku képviselő közöttünk, ki ahhoz ne járulna, hogy a „magyarnemzet" kifejezés alatt e hazának 
minden fiai értetnek; s igy a szerkezet meghagyása mellett vagyok. (Helyes !) 

Mihályi Gábor: Eltértünk a kérdéstől; nem nemzetiségről van itt szó, hanem arról, hogy mi nem 
vagyunk többé, — mint régenten, — törvényhatóságok követei, hanem népképviselők vagyunk; nép pedig 
több van e hazában nemcsak egy. 

Ha tehát valakit megnyugtathatunk azzal, miért nem akarjuk elfogadni ezen szavakat: „Magyar
ország népképviselői" ? 

Vertán Endre: Tisztelt képviselők! Ha már én saját nézetemnél fogva azt hiszem, hogy hallgatás 
a legjobb szolgálat, mit egy középszerű talentom a közügynek tehet e helyen, hol a jók java van együtt; ha 
tehát azt gondolom, hogy nem beszélni, — talán néha nem is jól beszélni, hanem csak akkor, midőn szük
séges beszélni: ügyesség és érdem, én bizonyára nem lehetek az, ki önmagáról szólani szeret; de helyze
tem a szőnyegen levő kérdéssel szemközt olyan, s arra annyira fényt derítő, hogy talán nem lesz szerény
telenség, nem lesz parlamentaris szabályok megsértése, ha ezt tenni az ügy érdekében szükségesnek látom. 
(Halljuk!) 

Miután t. i. én is ugy foglalok itt helyet, mint Biharmegye egyik román kerületének képviselője, 
(Éljen!) s miután én a képviselői felelősségre nézve is nem azt hiszem, mit már e házban „per tangentem" 
felemlittetni hallottam, hogy t. i. én itt egy államot, mint reám nézve csak elvont eszmét képviselek, de 
mind az én jogphilosophiám, mind pedig a dolognak magának szerintemi felfogásánál fogva csakis azon sze
gény nép által képviselhetem az egész hazát, mely engem bizodalmával tisztelt meg akkor, midőn képvise
lőjévé , s ott a hol kell, érdekei szószólójává választott el; ha én azt tudnám, hogy azon román ajkú, de 
magyar szívű nép nem ugy gondolkodik, nem ugy érez mint én, ép ezen kölcsönösen életkérdésünkben, ak
kor én, bármily nehezen esnék is hazafiúi szívemnek, mint becsületes ember nemcsak nem szólalnék fel, ha
nem nem is ülnék itt, de miután biztosan tudom, hogy választóim ép ugy gondolkodnak ugy éreznek, mint 
én, (Helyeslés) — bár tudom azt is, hogy Biharmegyében is lehetnek, s talán vannak is oly törekvések, 
melyek elkülönzési irányúak, miket én határozottan roszalok, de az ilyenek csak selyem és finom posztó 
alatt lehetnek, s a durva daróczczal fedett biharmegyei becsületes román nép keblében bizonyosan nincsenek, 
-— akkor nemcsak kimondom tartózkodás nélkül egyéni meggyőződésemet, de kötelességemnek tartom nyi
latkozni a tisztelt ház előtt románajku választóim nevében is. (Helyeslés.) 

Uraim! En képviselővé lett elválasztatásom napján azt mondtam románajkú választóim értelmesb-
jeinek, jelesen az alsóbb rendű lelkészeknek, mint a nép vezetőinek, hogy az én követjelöl ti program -
mom csak három szóból áll, becsületes embernek, hazafinak ós magyarnak maradni, (Helyes!) mert a 
becsületesség morális garantiája az embernek minden helyzetben, — mert a képviselői állás nem kenyér
kereseti mód, — mint talán ők hihették volna, miután áldozattal jár mindnyájunk részéről, —hanem a 
hazafiságnak tüzpróbája a hatalom és pártok irányában, — s mert magyarnak lenni saját viszonyaink közt 
annyi, mint szabad embernek lenni, (Helyes !) 

És ők megértettek uraim! hogy midőn én azt mondtam : hogy mint román kerület képviselője is minde
nek előtt, és mindenek felett magyar leszek, ez az én ajkaimról mondva, sem szere tétlenséget, sem fajbiiszkeséget 
nem jelenthet, hanem egyedül azt, a minek lennie kell és szabad: mély meggyőződés s a hazafiság igaz ösztö
ne , tehát mindnyájunknak közös érdeke, mert jól tudták, hogy az nj és szerintem veszélyes nemzetiségi 
tan szerint, — én magam is , ki azt mondottam, ép oly kevéssé lehetnék magyar, mint nem volnának ro
mán választóim, miután én magamis saját személyemre nézve oly más fajnak vagyok históriai leszármazása, 
kinek elődei ép ugv futottak néhány századdal ezelőtt szerencsétlen hazájukból a török zsarnokság selyem 
zsinórja elől, mint menekültek e házban is fájdalommal nélkülözött hazánkfiainak jelesbjei a német kender 
kötél elől. 

A kedélyek mgeíültségének közepette többet mondani helytelennek, s elveknek fejtegetését idő 
Képv. ház napi. II, k. * * 
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előttinek Ítélvén: csakis a bizonyos oldalról mondottaknak roszalását akartam román választóim nevében ?is 
kifejezni, azon elveknek ellene mondani (Helyes!) 

Opitz Sándor: Nem akarom azokat ismételni, miket előttem képviselő társunk Vertán Endre ur 
helyesen elmondott, s csak röviden hozzájárulásomat jelentem ki. Mi a felírási javaslatnak ezen szavait il
leti : „mert a multakra fátyolt vetünk" én ugy fogom fel a dolgot, hogy a multak reánk nézve egyedül csak 
az alkotmányunkon ejtett sebeket tüntetik fel, melyek megszüntetéseért, utolsó csép vérünkig küzdeni 
fogunk. 

Elnök: Véleménykülönbség levén e czikkre nézve is, szavazás által lesz a többség akarata nyil
vánítandó. — A tanácskozás menetéből ugy fogom föl, hogy e negyedik czikknek két szakasza ellen van 
különösen kifejezve az ellenvélemény. Először módosíttatni kívántatik ezen kifejezés: „mi is, mint a ma
gyar nemzet képviselői;" ez ellen több módosítványok adattak be. — A másik kifejezés, melyre nézve el
lenvélemény nyilváníttatott ez: „mert azokra fátyolt vetünk." 

E két pontot tehát meg kell egymástól különböztetni. —• Először a kérdés alá vett első kifejezés
ről akarok szólni. — Ezen kifejezés ellen: „mint a magyar nemzet képviselői" számos módosítványok adat
tak be, s ezek lényegökre nézve két felé oszolnak. Egy része e módosítványoknak így kívánja ama szava
kat kifejezni: „mint a magyar nemzet egy részének képviselői." 

Másik része a beadott módositványoknak pedig ezen kifejezést akarja használni: „Magyarország 
népképviselői." A módosítványok számosak, s hogy azok iránt szavazhassunk, egyenként lesz szükséges 
azokat fölvenni. 

Az első fölteendő kérdés a szerkezet. Fölteszem tehát szavazásra azon kérdést, hogy vájjon a 
negyedik szakasz szerkezete — értve most ez alkalommal a kérdésbe vett első pontot, mely „a magyar 
nemzet képviselői" szavakat foglalja magában — elfogadtatik e vagy nem? Es felhívom azon t. képviselő 
Urakat, kik a szerkezetet elfogadják, hogy méltóztassanak felállani. (A fölállás után) 

A többség a szerkezetet elfogadja, és igy a módosítványok, melyek e szakaszra nézve előadattak, 
természetesen magukban megszűnnek. — 

Áttérve már most a második kifejezésre, a kérdés alá vont fölszólalás e szavakból áll: „mert 
azokra fátyolt vetünk," Erre nézve szintén több módosítvány van. En most nem szavazásra tűzöm ki a kér
déseket , hanem csak hogy tájékozhassák magukat a t. képviselők. — Némelyek ama kifejezést egészen ki
akarják hagyni; mások pedig még beiktatni kívánják e szavakat: „bár azokra vérző szívvel emlékezünk." 
Mások ezt kívánják helyébe tétetni: „mert a multak a történelem ítélőszéke elé tartoznak." 

Az első kérdés a szerkezetre nézve fog tétetni, hogy vájjon a t. ház elfogadja-e a szerkezetet. Ki
tűzöm tehát szavazásra a kérdést, hogy e szavakat: „mert azokra fátyolt vetünk"; a t. ház a szerkezetben 
elfogadja-e vagy nem? Kik elfogadják álljanak föl. (Három tag áll föl.) E szerint a szerkezet el nem 
fogadtatik. 

Következnek már most a módosítványok. (Többen a tagok közül fölszólalni akarván.) Egyátalá-
ban nincs szándékom bármely kérdést erőltetni, hanem a kérdést előbb előterjesztem, hogy azután a t. 
ház hozzászólhasson. Előfogom számlálni a módosítványokat, és fölolvasni, a melyek tétettek, azután pro
ponálni fogom, hogy melyeket kívánják szavazás alá bocsátani. 

Méltóztassanak azután hozzászólani, s tetszésök szerint határozni. — Az első módosítás az vol
na, hogy e szavak hagyassanak ki: „nem a múlt szenvedések miatt, mert azokra fátyolt vetünk." A máso
dik: „bár azokra vérző szívvel emlékezünk;" — és a harmadik: „mert a multak a történelem ítélőszéke elébe 
tartoznak." Az első kérdés az lenne, hogy szavazás alá terjesztessék azon indítvány, hogy az említett szavak 
— a nélkül, hogy mások által pótoltassanak — egészen kimaradjanak; ez következnék első kérdésnek. 

Klauzál Gábor: A kérdések sorozatára vagyok bátor kijelenteni, hogy így áll a dolog: miután a 
szerkezetnek nincs többsége, most azon indítványt kellene kitűzni szavazásra, mely a szerkezethez legköze
lebb áll, ez pedig Kubinyi Ferencz képviselő úr indítványa. (Helyes,) 

Bánó József: Az én felfogásom szerint legközelebbi kérdés volna most az, hogy mi jöjjön e sza
vak helyett a szerkezetbe, vagy is: hogy uj szerkezet vagy nem. 

Lónyay Gábor: Nem uj szerkezetet kívánok, hanem csak némi kihagyásokat. Az én indítványom 
tehát legközelebb fog talán állani a szerkezethez. Szerintem t. i. igy állana a szerkezet: „első lépésünk fáj
dalmas felszólalás, melyet Fölségedhez intézünk a múlt idők szenvedései és azon jogtalanságok miatt, mik 
még most is fennállanak." (Helyeslés.) 

Vajai Károly: Azon esetre, ha e módosítvány elfogadtatik, módosítványomat visszavonom. 
Elnök: Itt a kérdések sorozatáról levén szó, talán elfogadható, hogy első kérdésnek tűzessék ki 

az, mit t. követtársunk Lónyay Gábor mondott. E módosítvány szerint a szerkezet igy állana: „első lépé
sünk fájdalmas felszóllalás, melyet Fölségedhez intézünk, a mnlt idők szenvedései és azon jogtalanságok 
miatt, mik most is fennállanak." (Helyeslés; zaj.) 

Tisza László: Talán a módosítványok beadásának sorozata szerint kellene szavazni. (Helyes!) 
Halász Boldizsár: A mely legközelebb áll, arra kell szavazni. 
Vadnay Lajos: Nézetem szerint e kettő: „a múlt idők szenvedései és azon jogtalanságok miatt, 
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mik most is fennáttanak11 a stylistica szerint — nem illik össze; s vagy az egyiket vagy a másikat ki kellene 
hagyni- mert a szerint, a hogy most áll Lónyay úr módosítványa, az „eV szó a múltra is vonatkozik. 

Sárközy Kázmér: Kubinyi Ferencz követtársunk indítványát közelebb látom állani a szerkezethez, 
mert okát adja annak, hogy miért nem szólunk a múlt idők szenvedéseiről; Lónyay módosítványa pedig el
lentétet állít föl, s mellőzi a multak megemlítését; s igy Kubinyi módosítványát kívánom első kérdésül ki-
tüzetni. (Lónyayét!) 

Klauzál Gábor: Szükségesnek látom a még most ujabban tett mődosítványhoz hozzászólani, mi
előtt a kérdés föltétetnék, mert csak most hallottam mit t. képviselőtársunk Lónyay Gábor mondott. E mó
dositvány következetlenségbe jönne az egészszel, mert ha elfogadnók, hogy szenvedéscinkért és egyszers
mind a még fennálló jogtalanságokért akarunk felszólalni, akkor csakugyan a szenvedésekért is kellene fel
szólalni. De mivel a szenvedésekről szót sem mondunk, nem lehet a múlt szenvedéseit megemlítenünk, 
mert máskép ellentétbe jönnénk. így tehát azt gondolom, ha mi a múlt idők szenvedéseit meg akarjuk em
líteni , azaz ha contradistinguálni akarunk, nem lehet azt máskép tenni, mint a hogy azt Kubinyi Ferencz 
t. barátom indítványozta; és igy azt hiszem, hogy az utóbbinak módosítványa áll legközelebb a többséget 
nem nyert szerkezethez. 

Bende Jósef: Megvallom, első tekintetre hajlandó lettem volna az imént ajánlt szerkezetet elfo
gadni. De átolvasván az egész pontot, úgy látom, hogy nem lenne czélszerit, mert nem illik az egészbe. 

Azokon kívül, miket az előttem szólott képviselő úr elmondott, még azért nem pártolhatom 
ama módositványt, mivel mindjárt ez következik: „mik most is fennállanak s miknek azonnali elhárítása 
nélkül sem alkotmányunk visszaállítását, sem általában az alkotmányosságot lehetőnek nem tartjuk." 

Ez az imént ajánlott módositvány elfogadása esetére reá vonatkoznék a múlt idők szenvedéseire is, 
azokat pedig azonnal megszüntetni, elhárítani nem lehet. 

Azért az én véleményem szerint a szövegbe leginkább illenék az ajánlottak közül tisztelt képvise
lőtársunk Vajay Károly által tett ezen módosítás: „nem a múlt idők szenvedései miatt, bár azokra vérző 
szívvel emlékezünk, hanem azon jogtalanságok miatt s. a t. s azért azt pártolom. 

Kubinyi Rudolf: Azt gondolom, úgy megállhat a szerkezet, mikint t. képviselőtársunk Lónyay 
módositá; és azon észrevétel melyet Vadnay tagtársunk előhozott, nem áll, mert ez: „mik most is fennál
lanak*', a jogtalanságokra vonatkozik, nem pedig a szenvedésekre, mert ezeknél azon kitétel „múlt" azt fe
jezi k i , hogy jelenleg nem léteznek. De talán még a szenvedéseknek is vannak oly nemei, melyek még a 
múltból léteznek, és e jogtalanságok által idéztetnek elő. 

E szerint a szerkezetben csakugyan ez volna legjobb eldöntése, hogy mennyiben maradhat meg 
amaz egyszerű kihagyás által; minthogy e szerint a fátyol kihagyása egyszerűen megtörténhetik; mert ha 
azt mondjuk: „a múlt idők szenvedései, és azon jogtalanságok miatt, mik most is főnnállanak," akkor e 
kifejezés; „mert azokra fátyolt vetünk" nem szükséges. 

Asztalos István: Hogy az előttem szólott képviselő úr aggodalma megszűnjék, bátor vagyok java
solni ezen két szónak „csak" és „is" a szerkezetbe fölvételét. Ekkor aztttán lenne: „első lépésünk fájdalmas 
felszólalás, melyet Fölségedhez intézünk, nem csak a múlt idők szenvedései, hanem azon jogtalanságok 
miatt is" s. a t. 

Lo-Presti Árpád báró; Leghelyesebbnek tartanám a szerkezetet úgy mint itt a javaslatban van , 
elfogadni, s lenne tehát így: „nem a múlt idők szenvedései miatt, mert azokra fátyolt vetünk „s. a t. Mert 
ha nem vetünk azokra fátyolt, akkor nem írhatunk föl. (Hangok: Ezen túl vagyunk!). 

Elnök: Akármely sorban fogjuk kitűzni a kérdéseket, a többség akarata mindig nyilványulni fog. 
Ha a mint látom, többeket kielégít, legyen az első kérdés, mit már korábban beadott Kubinyi Ferencz 
képviselő úr. 

Teleki Gyula gróf; Kubinyi Ferencz módosítványa nem az első. 
Elnök; Tehát, ha méltóztatnak kezdjük el Maróthy indítványával (Többen: jól van! — Mások: 

halljuk Kubinyi indítványát! — Zaj). 
Tanárky Gedeon jgyző: olvassa Maróthy indítványát (Többen fölszólalnak, hogy nem szavaznak 

Maróthy indítványáért). 
Maróthy János: En ezen módositványomat visszaveszem. 
Tisza László: En az alapszabályok értelmében Maróthy indítványát magamévá teszem, s kérem, 

hogy reá szavazás történjék. 
Tanárky Gedeon jegyző: olvassa újra Maróthy indítványát. 
Elnök: Méltóztattak megérteni ? (Igen) A kik ezen módositványt pártolják, méltóztassanak föb 

állani (Kevesen állnak föl) A módositvány nem pártoltalak. — 
Most következik Vajay képviselő úr indítványa, 
Tanárky Gedeon jegyző: olvassa. 
Elnök: Kik pártolják, méltóztassanak fölállní. (Kevesen állanak föl. Egyébiránt a zaj végett az 

elnök szava alig volt kivehető. — Többen: Halljuk mégegyszer a módositványt! Mások: Szavazzunk újra, 
hiszen nem hallottuk a kérdést!) 

2 1 * 
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Elnök: Csendet kérek, hiszen így nem lehet tanácskozni. Az sem lehet, hogy miután az elnök 
föltette a kérdést, újra szavazás történjék. Miért nem méltóztattak figyelni? (Hangok: Halljuk újra a mó-
dosítványt). Nem bánom most az egyszer megtörténhetik, hogy újra szavazzon a tisztelt ház; de máskor ez 
nem lehet. (Többen: Most sem lehet! Mások: Halljuk a módositványt!) Jegyző úr föl fogja tehát mégegy-
szer olvasni a módosítványt. 

Tanárky Gedeon jegyző: olvassa ismét Vajay módosítványát, mely abból áll, hogy a 4-ik pont e 
szavai helyett: „mert azokra fátyolt velünk" e szavakat ajánlja: „bár azokra vérző szívvel emlékezünk."' 

Elnök: Méltóztattak megérteni ? (Igen) Azok, kik elfogadják, méltóztassanak fölállni. (Igen keve
sen állnak föl) A módosítvány tehát nem fogadtatik el. — Most talán vennénk föl Kubinyi Ferencz mó
dosítványát. 

Tanárky Gedeon jegyző: olvassa Kubinyi Ferencz módosítványát, mely abból áll, hogy e szavak 
helyett: „mert azokra fátyolt vetünk" ajánlja: „mert a multak a történelem ítélőszéke elé tartoznak. 

Elnök: Kik e módosítván}'t pártolják, méltóztassanak fölállani. (Kevesen állnak föl) Tehát e mó
dosítvány sem fogadtatik el. — Most még két módosítvány van, melyek iránt a tisztelt ház még nem nyi
latkozott. Maróthy úr indítványa ugyan az Asztalos képviselő úr indítványával, de nem egészen egyenlő 
azzal, melyet Lónyay Gábor képviselő úr előadott. Most Maróthy képviselő úr módosítványa igy szól: 
„melyet Fölségedhez intézünk, nemcsak a múlt idők szenvedései miatt, hanem azon jogtalanságok miatt 
is„ s. a t. Lónyay képviselő úr nem használja ezen szócskákat: ,,csaklí és ,,?>" — hanem röviden mondja: 
.„a múlt idők szenvedései, és azon jogtalanságok" s. a. t. 

A második módositvány, melyre a ház még nem szavazott, hogy ezen szavak „mert azokra fá
tyolt vetünk" egyszerűen hagyassanak ki. — 

Kérdésül Lónyay Gábor indítványát teszem fel, mely igy szól: „első lépésünk fájdalmas fölszóla
lás, melyet Fölségedhez intézünk a múlt idők szenvedései, s azon jogtalanságok miatt, melyek most is 
fennállanak." 

Ki fogom tehát a kérdést tűzni. 
Ürményi József •• Ezen módosítványnak stylistikai hibája van, mert mint Vadnay Lajos képviselő 

társunk monda, ez ige: „fennállanak" nem illik a múlt szenvedésekre, mellőzve azt, hogy ezen módosít
vány lényegesen különbözik az egész szövegtől. (Zaj támad. Többen a képviselők közöl kívánják, hogy szó
nok ne beszéljen, minthogy már szavazás történik. Mások: Halljuk!) 

Kállay Ödön : (Hosszas ideig a zaj miatt szóhoz nem jut, végre így szól) Ha egy képviselő a ren
det meg nem tartja, a másiknak joga van fölszólalni. Ezért szólalok föl én is most. Lónyay Gábor módo
sítása iránt már megtörtént a vita, kívánom tehát, hogy a diseussio a fölött meg ne ujittassék, (Fölkiáltá
sok : Rendre!) miután az elnök a kérdést szavazatra kitűzte, azt hiszem szavaznunk kell. (Zaj. Urményi kép
viselő szólni akar, de a zaj miatt nem teheti.) 

Elnök: Azt hiszem, hogy Urményi József képviselő úr nem szegte meg a ház szabályait, (úgy van!) 
A kérdés formulázva még- nincs, most kezdtünk csak hozzá; addig pedig úgy hiszem hozzá lehet szólni 
(Helyes). 

Ürményi József: (Folytatja) Ha a ház szabályait megszegtem volna is, azért másik képviselő tár
samnak nincs azon joga, hogy engem megrójon. Úgy tudom, csak az elnök teheti azt egyedül. (Fölkiáltá
sok : Ugv van!) Azért mielőtt ezt teszi a képviselő úr tanulmányozza a ház rendszabályait. (Zaj) 

Egy képviselő: ugyan ezen bűnbe esett jelenleg t. követtársunk is jelenlegi megrovásával, (napi 
rendre!). 

Kállay Ödön : Sem a képviselő úrnak jogába vágni nem akartam, sem felül emelkedni ilyes eset
ben nem szándékom, s a parlamentáris rendet én is csak tanulmányoztam, de azt hiszem a ház szabályai
ban benne van, hogy ha valaki a szabályokon túl megy, akkor a rendreutasitáshoz hozzá szólhat (Nem áll! 
zaj) bárki a képviselők közül. (Urményi József és mások: Melyik szabály az? idézze föl!). Tisztelem a kép
viselő véleményét, de azt is tudom, mi illet meg engemet, s mindegyikünket. Egyébiránt példát hozok 
föl. Ha például, a szabályok értékűében, napi tárgy van kitűzve, s föl kel valaki, s beszél olyat, mi a 
kitűzött tárgytól eltér: akkor igenis az elnökségnek van adva a jog, hogy valakit rendre ntasítson, s 
nem is követeltem hogy ne tegye, hanem bizonyos az is , hogy bármely képviselő tehet a szabályok értel
mében indítványt a rendre utasítás iránt, és ez jogos. (Zaj. Némelyek: Helyes! mások: Nem helyes!) 

Elnök • Ezen ide nem tartozó dologba talán ne ereszkednénk bővebben. (Helyes!) azt tartom e-
gyik képviselő a másik elő adására észrevételt tehet, de szavába vágni egyedül az elnök van jogosítva. 
(Igaz! Helyes! fölkiáltások: Napirend!) 

Burján Imre: A felirati javaslat épen ellenkező véleményből indult ki , mint a melyből kiindult 
az indítványt tevő képviselő ur. A fölirási javaslat midőn azt mondja: „nem a múlt idők szenvedései miatt, 
mert azokra fátyolt borítunk", — mintegy átment a múltra; most pedig, ha a módosítvány elfogadtatnék, 
ezen passus egészen fölösleges lenne. Véleményem oda járul, (Halljuk!) hogy ezen passust egyszerűen ki
hagyni nem lehet. Helytelen lenne ugyanis a szerkezet igy: „első lépésünk fájdalmas fölszólalás, melyet 



XXXIX. ülés 1861. június 7-kén. 85 

Fölségedhez intézünk azon jogtalanságok miatt, mik most is fennállanak." Ez gondolom nem maradhat így. 
(Szavazzunk! Holnap!). 

Elnök: Most hozta ismét emlékezetembe előttem szólott képviselő úr LuMnich úrnak módosítványát 
(Helyes!). Ezen módosítvány ezt tartalmazza: nem a múlt idők szenvedései miatt, mert azokra fátyolt ve
tünk," hagyassanak ki. (Zaj). Jegyző úr fölfogja olvasni Lukinich képviselő úrnak módositványát. 

Kozma Imre: Azt veszem észre, mindinkább meggyőződhetünk arról, mikép ha oly tökéletes 
egésznek mint a milyen a folirati javaslat, egyes részein változtatunk, akkor az egésznek szép arányát ront
juk le. Azt hiszem, ha így haladunk tovább is , nem lesz többé e fölirat azon remek szerkezetű fölirat, a 
milyennek Európa is tartja. Magára Lukinich módosítványára nézve azt jegyzem meg, mikép ez által épen 
a multak lennének ignorálva, ezt pedig a ház bizonyára nem akarja tenni. (Fölkiáltások: Szavazzunk !) 

Kurcz György : Elállók. 
Ragályi Miksa: Könnyű azt mondani, hogy szavazzunk, de mire ? (fölkiáltások: Lónyay módo

sítványára !) szerintem az utolsó módosítványra nem lehet szavazni, mert a fölirásból ezen szavak is : „mert 
ezekre fátyolt vetünk" azért hagyattak ki , mert a múltra nem akarunk fátyolt vetni; ha pedig az egészet ki
hagyjuk, akkor nemcsak fátyolt vetünk a múltra, hanem egészen érintetlenül hagyjuk, s elfeledjük. (He
lyes!) Már most szavaztunk az eredeti szerkezetre, szavaztunk Vajay Károly, és szavaztunk Maróthy, s 
Kubinyi Ferencz módosítványaikra. Mindezeket élnem fogadtuk, most hát mire szavazzunk még? Lónyay 
módosítványára, hacsak egészen más stylben nem teszszük nem lehet szavazni, mert ha elfogadjuk úgy a 
mint van, azok kik magyarul tudnak kifognak nevetni. (Zaj). 

Kazinczy Gábor: Szerintem az: „hogy fátyolt vetünk" semmi nem egyéb, mint az irott nyelvbe 
átvitt költői kép, és nem tesz egyebet, minthogy ezúttal mellőzzük; de azt nem teszi, hogy elfeledjük a 
multat. Következőleg a kitétel nem mond egyebet semmit, mint azt, hogy a múlt szenvedéseit nem akar
juk elősorolni, épen úgy, mint a hogy jelenleg a mostani jogtalanságokba sem akarunk részletenként bele 
ereszkedni. 

Ha azonban valakinek még is lenne még ellenvetése: ez esetre egy alázatos módosítványom van, 
miáltal ezen valóban remek műnek arányai meg ne bontassanak, mely oly Tacitusi egyszerűségben, oly 
bélyegző mélységben tünteti elő a nemzet minden sérelmeit s ez volna: „melyekre ez úttal fátyolt vetünk." 

Teleki Gyula gróf: Talán jó lenne igy tenni: „nem annyira a múlt idők szenvedései miatt, mint 
azon jogtalanságok miatt. „s. a t. (Hosszasan tartó zaj). 

Elnök: Tanúsága e mai tanácskozásnak, hogy ily számos testületnek stylisticai munkába bocsát
koznia alig lehet. Nekünk azonban ezen nehézségen is túl kell menni, s a kérdéses passust is el kell határoz
nunk. Most bőviben vagyunk a módositványoknak, mert a Teleki Gyula képviselő által előterjesztett mó
dosítvány nem az mi elvettetett, minthogy ezen újabb módosítványban e helyett: „nemcsak" „nem annyira''1 

ajánltatik. Azon módosítvány is , melyet Kazinczy képviselő úr terjesztett elő, szintén új ; mert e szavakat, 
„ea utlalu akarja betétetni, mi annyit tesz, hogy nem örökre, hanem csak jelenleg. Vegyük már most föl 
ezen módosítványokat egyenkint, (Fogadjuk el Kazincziét!). 

Décsey László: Nem akarom hosszasan igénybe venni a tisztelt ház becses figyelmét, de van 
egy parányi észrevételem. Talán kifogja elégitni a legtöbbeket, ha így teszszük: „melyekről jelenleg emlé
kezni nem akarunk". (Zaj) 

Elnök: Menjünk tehát sorban, s kezdjük meg Kazinczy módositványával. 
Ivánka Imre: Engedelmet kérek, hiszen Lónyay módosítványa már kérdésül is ki volt tűzve, mi

ért nem szavazunk tehát arra? (Fölkiáltások: Mindegy! Zaj). 
Elnök: Tehát vegyük föl először Lónyay képviselő úr módositványát; azután Lukinich, azután 

Kazinczy, s végre Décsey képviselő urak módosítványait. 
Bónis Sámuel: En Kazinczy Gábor indítványát nem tartom egyébnek mint a megbukott szer

kezetnek .(Zajos fölkiáltások: nem úgy van ! más oldalról: X^gy van!) Ha így fogunk visszamenni a meg
bukott indítványokra, úgy nem tudom mikor fejezzük be az egészet. 

Haláss Boldizsár: En meg azt tartom, hogy a mint a ház egyszer elkezdett szavazni, akkor nem 
lehet többé uj módosítványokat beadni. (Zaj). 

Elnök : Kezdjük tehát a szavazást Lónyay Gábor indítványával. 
Lónyay Gábor: Első fólszólalásomkor az indítványt tulajdonkép azért tevém, hogy legyen kifejtve, 

mikép a szenvedések s a törvénytelenségek nemcsak a múltban, hanem jelenben is fennállnak. Ezért indít
ványoztam, hogy e szókat „csak" és „is" maradjanak ki ; de miután ellenkezés látszik lenni, tehát hagyjuk 
ki a „múlt idők" szókat. (Fölkiáltások: Vegyük föl Kazinczy Gábor módositványát! Zaj). 

Böszörményi László: Mikor az elnökség kezdte a kérdést föltenni, akkor a tárgy ki volt merítve. 
Uj indítványt csak akkor tartok lehetőnek, ha minden módosítvány elvettetik; most tehát, miután az első 
ízben beadott módosítványokból nincs más hátra, mint Lónyay módosítványa: azt tartom míg e fölött a 
szavazás meg nem történt, addig uj módositvány elő nem vétethetik. 

Elnök: Fölteszem tehát először kérdésül Lónyay módositványát. Hogy jól méltóztassanak megér
teni , jegyző úr még egyszer föl fogja olvasni. 

Képv, ház nap!. II. k. 2 2 
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Tanárky Gedeon jegyző : olvassa. 
Elnök : Kik elfogadják méltóztassanak fölállani, (Kevesen állnak föl) Lónyay képviselő űr módo-

sitványát tehát a ház nem fogadja el. Most következik Lukinich indítványa. Ez abból áll, hogy ezen sza
vak: „nem a múlt idők szenvedései miatt, mert azokra fátyolt vetünk, hanem" hagyassanak ki. Kik ezen 
szerkezetet elfogadják, méltóztassanak fölállani. (Nagyon kevesen állanak fel) Tehát ez sem fogadtatik el.—• 
Teleki grófnak szintén van egy módosítványa, jegyző úr fogja olvasni. 

Tanárky Gedeon jegyző: olvassa. 
Elnök; Kik ezt elfogadják méltóztassanak fölállani. (Kevesen állanak föl) Ez is kisebbségben van. 

Már most nincs más indítvány hátra mint Kazinczy Gábor képviselő uré. 
Teleki Gyula gróf: Nem szavazhatunk többé mert nem vagyunk elegen. (Többen; Tehát eddig 

sem voltunk elegen s nem szavazhattunk érvényesen! Zaj). 
Elnök: Engedelmet kérek, csak most hozatott föl először azon körülmény, hogy a ház nincs tel

jes számmal; eddig ez iránt észrevétel nem volt, s úgy hiszem voltak is a képviselő urak elegendő számmal. 
Azon pillanatban azonban, midőn észrevétel tétetik, hogy a ház nincs teljes számmal, azonnal köteles
ségévé válik az elnökségnek arról meggyőződni. S miután jegyző uraknak jelentése , kiknek ilyenkor köte
lességükben áll a jelenlévőket megszámlálni, oda megy ki, hogy a ház csakugyan nincs teljes számmal: 
tehát az ülést ezennel eloszlatom. 

Ezzel a mai ülés d. u. 2% órakor föloszlott. 

Június hó 8-kán délelőtti 10 órakor. 

Elnök: A mai ülés jegyzőkönyvét Csengeri jegyző ár fogja vinni, a szólókat Tanárky jegyző ár 
jegyzendi fel. Megfog hitelesíttetni a tegnapi ülés jegyzőkönyve. 

Tanárky jegyző olvassa a múlt ülés jegyzőkönyvét, melyre semmi észrevétel nem tétetik. 
Elnök: A jegyzőkönyv e szerint meghitelesíttetvén, beadom a t. képviselőháznak Vésztő község 

elöljáróinak folyamodását, mélyben a vésztői úrbéri szabályozásnak mielőbbi revidealtatását és újból tár
gyaltatását kérik. A kérvénybizottmánynak lesz kiadandó. — 

Jelentem ez alkalommal a t. háznak azt is, hogy a mai napon Marosszék küldöttei Teleky Domon
kos gróf vezérlete alatt nálam megjelentek azon kéréssel, hogy a nevezett széknek egy kérvényét, a nekik 
adott utasítás szerint a t. háznak személyesen adhassák be. 

Én a küldöttségnek kijelentettem, hogy a szabályok értelmében, ehhez megegyezésemmel nem já
rulhatok, miután a ház szabályai határozottan tiltják, hogy egyesek vagy küdöttek adhassanak be a ház
nak kérvényeket. Egyébiránt kívánságukra kérésüket a t. háznak bejelenteni megígértem, mit ezennel tel
jesítek is. 

Simonyi Lajos báró: Magyarországnak azon része mely Erdélynek neveztetik, a királyhágontuli test
véreink ezen lépés által ismét tanusitják azt, hogy valamint a szabadság harczaiban oly dicső részt vettek, 
s velünk közösen tűrtek és szenvedtek, úgy ezentúl is velünk közösen akarnak haladni azon czél felé, 
mely e közös haza önállósága, szabadsága, és függetlensége felé vezetendi; világosan tanúsítja ezt Maros
szék ezen küldöttsége is. (Köztetszés.) 

Hogy ezen küldöttség e házban elfogadtathassék, azt a ház szabályai határozottan tiltják; hanem 
felkérem a t. házat. miszerint részéről egy küldöttség választassák, mely a ház elnökének lakásán a Maros
széki küldöttséget elfogadván, tőle a folyamodványt átvegye. (Közhelyeslés.) 

Elnök: Ha méltóztatik a t. ház ezen előterjesztést elfogadni, talán a két alelnök, és Tanárky, 
Csengeri s Ignjatovích jegyző urakat kérném fel, hogy legyenek szívesek délután 5 órakor nálam megjelen
ni , s a küldöttségtől a folyamodást átvenni. (Helyes!) 

Következik már most a* napi rendre kitűzött szavazás. Az első szavazásnál a jegyzői hivatalra 
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többséget ugyan, de nem átalános többséget, nyertek Tóth Vilmos és Bánó Jósef képviselő urak. Tanárkv 
jegyző úr név szerint fogja a képviselő urakat a szavazásra felszólítani. Kérem méltóztassanak szavazati 
czéduláikat beadni. 

Tanárky jegyző: felszólítja névszerint a képviselőkéi-, a szavazásra. A szavazás megtörténte 
után: 

Elnök: A szavazás megtörtént; ha a t. ház megegyezésével hozzájárulni méltóztatik, időnyerés vé
gett délután fognánk ezen szavazatokat a jegyzői karral összeszámítani, és az eredményt holnapután le
szünk szerencsések bejelenteni. (Helyes!) 

A napi renden levő második tárgyra áttérvén, t. i. a felírási javaslat czikkenkónti tárgyalására, 
emlékezni méltóztatnak, hogy tegnap a 4-ik czikkig érkeztünk el a czikkekkénti tárgyalásban. 

Ezen szavak „mert azokra fátyolt vetünk"' a negyedik szakaszban el nem fogadtatván, a t. ház ál
tal több módositványok adattak be, melyek helyeslést szintén nem nyertek. Az első ízben beadott módosit-
ványon keresztül menvén, folytatólag később is adattak be módositványok, melyeket, nem levén más szer
kezet, hasonlóképen tárgyalás és szavazás alá kellett venni. 

Ezen módositványok közöl szavazási kérdésre hátra volna még azon módositványt föltenni, melyet 
Kazinczy Gábor képviselő úr adott be, mely szerint ezen szavak; „mert azokra fátyolt vetünk" igy módosi
tatnának „melyekre ezúttal fátyolt borítunk." Más módositvány hozzám beadva nem levén, ezen módosit
ványt lesz szükséges a t. ház hozzájárulásával szavazásra kitűzni. 

A kik tehát e módositványt elfogadni hajlandók, méltóztassanak felállani. (A többség feláll.) A 
többség ezen módositványt elfogadta. Következik az ötödik czikk tárgyalása. 

Csengeri jegyző: olvassa az 5-ik czikket, mely minden észrevétel nélkül elfogadtatott. 
A hatodik és hetedik czikk szintén közhelyesléssel elfogadtatott. 
Orvastatika 8-dik czikk, mely igy szól: „Megakarja végkép fosztani ezen diploma Magyaror

szágot azon ősi alkotmányos jogától, hogy a közadónak és katonaállításnak minden kérdéseit egész terjedel-
mökben saját országgyűlésén határozhassa el; kiveszi a nemzet kezéből azon jogot, hogy legfontosabb anyagi 
és közjogi érdekei fölött királyával egyetértőleg önmaga hozhasson törvényeket. Pénz és hitelügy, hadügy, 
vám és kereskedelem, ezen leglényegesebb kérdései a nemzet politikai életének, egy közös birodalmi tanács 
alá rendeltetnek, hol azok fölött Magyarországra nézve is egy, többségében idegen hatalom, nem magyar 
szempontból, nem magyar érdekek szerint intézkednék. Es a közigazgatás terén is függővé teszi ezen di
ploma Magyarország kormányzatát az osztrák kormányzattól, oly kormányzattól, mely nem is felelős, de 
ha felelős volna is, nem felelne Magyarországnak, hanem a birodalmi tanácsnak, hol a mi érdekeink, midőn 
azok az ö érdekeiktől eltérnek, a többségnél aligha elegendő biztosítékot találnának." 

Károlyi Ede gróf: Ha nem élnénk oly súlyos időket észrevételemet meg sem tenném. A föliratí 
javaslat 8-ik szakaszában ezt olvasom : „többségében idegen hatalom, nem magyar szempontból, nem ma
gyar érdekek szerint," mit én akkép kívánnék megváltoztatni, hogy e szavak helyett: „nem magyar szem
pontból, nem magyar érdekek szerint0 a föliratba ezeket tennők: „nem hazai szempontból, nem hazai ér
dekek szerint." (Felkiáltások: Maradjon! Mások: Helyes!) Mi ugyan ezen szavakat ugy értelmezzük mint 
a fogalmazó, de elleneink azokat félremagyarázhatnák, s én ez okból óhajtanám, ha a fönemlített módo
sitványt a t. ház elfogadná. (Szavazzunk!) 

Hunkár Antal: Ezen szó „diploma" a föliratí javaslatban már másodszor fordul elő. A magyar 
constitutionalis szempont szerint csak koronás király adhat diplomát. Az ausztriai császár ezt ugyan diplo
mának nevezi, de a magyar törvények értelmében mi csak pátensnek nevezhetjük: miután mint mondám 
diplomát csak koronás fejedelem adhat ki. (Helyeslés.) 

Ez okból igen óhajtanám, ha e kifejezés helyet: „diploma" e szóval „pátens" élnénk. (Sokan: 
Maradjon! Zaj.) 

Elnök: Azon megjegyzésem van, hogy itt a kérdéseket fölkiáltás által nem lehet eldönteni. Ki 
kell hallgatnunk egymásnak előterjesztéseit, mert különben a kérdéseket szavazás alá nem terjeszthetem, 
s akkor méltóztassanak belátásuk szerint határozni. 

Kubinyi Ferencz: Osztom előttem szólott képviselő társamnak véleményét, s ugyanazt hiszem mit 
ő, hogy t. i. diplomát csak koronás fejedelem adhat ki ; minthogy pedig Ferencz József nincs megkoronázva 
Magyarországra nézve nem adhat ki diplomát. Vagy éljünk tehát ezen kifejezéssel „úgynevezett diploma" 
vagy pedig „pátens" szót használjunk. 

Markocics Antal: Csupán ezen egy szó ellen van észrevételem: „aligha" melyet én bizonytalan és 
határozatlannak tartok, s azon véleményben vagyok, hogy ennek helyébe azt kellene tennünk: „semmi biz
tosítékot nem találunk." (Szavazzunk!) 

Maróthy János: Tökéletesen egyetértek Hunkár t. képviselő társunkkal; de nem azért akarok feb 
szólalni, hanem hogy a szerkezetben a katonaállítás a régi időkre vonatkozik, mert 1848-ban nem létezett 
katonaállítás. Ezen kitétel helyébe tehát kellene tennünk: „katonaügynek4- vagy; „hadügynek." (Zaj.) 

Beniczky Lajos: Azt hiszem, hogy ezen szó „diploma" itt nem a mi viszonyainkra vonatkozólag 
22* 



88 XL. ülés 1861. június 8-kán. 

használtatik, hanem azon viszonyokra mondatik ki, melyeket a császár Ö Fölsége akart diplomája által kife
jezni. Miután tehát ezt semmiesetre sem lehet magyar diplomának érteni, pártolom a szerkezetet. 

Bezerédy László: Csak azon észrevételemet akarom előterjeszteni, hogy már az előbb megállapí
tott szakaszban az october 20-iki diploma előfordul. 

Ha már az előbbi czikkben használtuk e szót „diploma" ugy ide sem lehet más szót tenni. (Zaj.) 
Igen terjedelmes tömör munkában stylaris változtatásokat nem lehet tenni, miután nem tudunk reflectálni 
arra, mi a következő szakaszokban előfordul. (Szavazzunk!) 

Várady Gábor: Nem szólalnék fel, miután talán sikeretlen munka is volna a számszerinti többség 
ellenében indokokkal fölállani; de egy szó ellen van észrevételem, melyben én elvkérdést látok. A fóliratí 
javaslat 8-ik szakaszában ugyanis e szót olvasom: „többségében ;" én azt tartom, hogyha azon birodalmi 
tanácsban mind magyar ember ülne is , az nem többségben, hanem egészen idegen hatalom volna. En tehát 
ezen szót: „többségében0 kihagyandónak vélem. 

Elnök: Bábesch Vincze, Bogdán Vincze és több képviselő urak a folirati javaslat 8-ik szakaszára 
módosítványt adtak be hozzám. A 8-ik pont ezen szavai helyébe: „nem magyar szempontból, nem magyar 
érdekek szerint" ezen szavakat indítványozzák: nem hazai szempontból, nem hazánk érdekei szerint." 

Továbbá e szó helyébe „nemzet" mindenütt e szó „ország" indítvánvoztatik. (Zaj.) 
Szalay László: En azt igen nagy bajnak, valóságos calamitásnak tartanám, (Halljuk!) ha mi nem

zetiségi kérdésnek itt egyes szavak interpolatiója, vagy változtatása által akarnánk irányt adni. (Helyes!) 
De miután már fölállottam, engedje meg a tisztelt ház, hogy azt is elmondhassam, miszerint szintén nagy 
bajnak tartom, hogy most midőn a részletekhez szólunk, nem szorítkozunk akkor, midőn módosítványokat 
teszünk, csak pusztán oly módosítványokra, melyek a lényeget tárgyalják, hanem stylaris változtatásokat 
indítványozunk egyről egyre. Nincs az ok nélkül tisztelt ház, hogy valamennyi parliament, legalább azok, 
melyekről nekem tudomásom van, ily alkalmaknál mindig csak a lényegre szorítkoznak, s a stylaris vál
toztatásokat, a mennyiben ilyenek szükségesek volnának, választmányra bízzák. Az én nézetem tehát az volna, 
hogy szóljunk most pusztán csak az elvekhez, a mennyiben pedig netalán szükségesnek látszanék a szavak
hoz is hozzászólani, nem annyira azokhoz, melyeket már itt ismerünk, — mert hiszen nem csak mi, hanem 
egész Európa kimondotta megelégedését a méltóságos formára nézve, melybe ezen indítvány öntetett, —-
hanem netalán oly indítványokra nézve, melyek most fognak tétetni, s melyek lényegükre nézve elfogad
tatnak, de melyekre nézve szükséges volna parányi stylaris változtatás: ha az egészszel készek leszünk, 
válasszunk néhány tagot, kik azt elolvassák, s készen hozzák a ház elé. (Helyeslés.) 

Elnök: A tisztelt háznak azon joga van, hogy a mely kitételeknek szerkesztését bizottmánynak 
kívánja átadni a szabályok szerint, ezen jogát minden alkalommal gyakorolhatja. 

Ráday Gedeon gróf: Osztom átalánosságban azon véleményt, hogy ha stylaris változtatások szük
ségesek , azok választmány által tétessenek meg. De megvallom előttem tisztában nincs, váljon lehet-e sty
laris változtatásnak mondani azt, midőn az indítvánvoztatik, hogy a „diploma* helyébe „pátens* tétessék? 
Csekély felfogásom szerint ezt nem stylaris reflexiónak tartom, hanem olyannak, mely igen fontos, mert be
lőle következtetéseket lehet vonni, s igy én azt, mit Hunkár t. képviselő társunk és többen mondottak, hogy 
t. i. diplomát csak koronás fejedelem adhat ki , nem a stylaris reflexiók közé sorozandónak vélem. 

Kalauz Pál: (Zaj ; Álljon el!) Csak egy perczig beszélek. Ha minden kitételnél már is nemzetiségi 
kérdés fog előfordulni, — mit én igen különösnek tartok, — annyira megyünk majd, hogy utoljára a kife
jezést „magyar" nem is fogjuk használhatni és sz. István koronája talán polyglott koronának fog ezímez-
tetni. Azok közé tartozom, kik nem szívesen hallják e szót „Magyarok Istene" mert én a Magyarok Istenét 
a szabadság Istenének tartom, ki minden népnek Istene. De igen különösnek tartanám, ha nekünk mihelyt 
ily kitételek: „Magyar nemzet* vagy „magyar szempontból tekintve" előfordulnak, azokat mellőznünk kel
lene. Igen kérem azokat, kik ez irányban szóllottak, méltóztassanak ettől elállani, és vallják magokat magya
roknak , (Helyes!) miután a magyar érdek szintén az ő érdekük is , s e szerint a szerkezet mellett szavazok. 

Klauzál Gábor: Nem szólalnék fel, ha ezen kérdés, mely most előterjesztetett, és tanácskozás alatt 
van, már másodszor nem hozatott volna fel. — Tegnap a többség határozottan kimondotta azt, hogy midőn 
a fölirat a magyar nemzetről szól, a magyar nemzetet érti egész kiterjedésében minden különbség nélkül val
lásra , nyelvre s nemzetiségre; s magam is igy kívántam ezen szavakat értelmezni. Ha mi e szó helyébe 
„magyar szempontból* ezt tennők: „hazai szempontból" összeütközésbejönne ezen egész szakasz czéljával-
mert hiszen mindenkinek hazája az, a hol lakik, az osztráknak, csehnek , szilezitának van hazája. De mi itt 
e fóliratban épen azt akarjuk mondani, hogy: „nem magyar szempontból" azaz: „birodalmi szempontból" 
vagyis „a magyar korona szempontjából." Miután azok, kik e részben felszólaltak, meg vannak győződve, 
pedig meglehetnek győződve arról, hogy itt e teremben senki sincs, ki a nemzetiségek méltányos kivánatait 
egész lélekkel, szívvel, és őszinteséggel nem szeretné, nem óhajtaná kielégíteni: ne méltóztassanak 
ilyen fölakadásokkal midőn a „magyar," magát „magyarnak," „magyarnemzetnek* nevezi, az ellen föl
szólalni , nehogy azon eszme támadjon irányunkba, mintha e tisztelt ház nem magyar ajkú tagjai magukat 
a magyar nemzettől izolálni akarnák; pedig meg vagyok győződve, hogy valamint az igen tisztelt képviselők 
között, úgy küldőik között is , nincsen senki, ki a magyar nemzettől el akarná magát vonni, Szükségesnek 
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láttam ezen észrevételt megtenni, nehogy talán ezen előterjesztések kellemetlen vitáknak okot szolgáltassa
nak , s azoknak eleje vétessék. 

Bogdán Vincze: Fi bennünk azon meggyőződés, hogy e házban egyetlenegy sincs, a ki a nemzeti-
s égi kérdések kielégítésére nem volna hajlandó, és azt hiszem, hogy az előttünk fekvő indítványban mon
dottak által is „el vagyunk határozva mindent elkövetni, hogy a félreértések elháríttassanak." 

Ámde azon indítványok nem más szempontból tótettek, mint épen a félreértések elhárítása tekinte
téből, ós szerencse lett volna t. ház, ha nem lettünk volna kénytelenek egyrészről ezen indítványt megtenni, 
más részről, ha netalán ellenfelszólalások nem történtek volna, mert nincsen kényesebb ezen kérdésnél, és 
igazán mondhatom, az olyan ellenfelszólalások, minők már tegnap e házban történtek, igen könnyen szol
gáltatnak okot a félreértésre, nem itt benn a házban, hanem ott künn a hazában (Zaj.) 

Ne méltóztassanak rósz néven venni, hogy ha mi , kik kevesen vagyunk itt román ajkúak közöl, 
őszintén, és ugy adjuk elő a dolgokat, a mint ismerjük, hogy élnek a nemzet kebelében. (Helyes! Jól van!) 
Igen jól tudjuk mi megkülönböztetni ezen kifejezést „Magyarország" és „magyar nemzet" igen jól tudjuk 
megkülönböztetni közjogi szempontból, és grammatiealis értelemben. Tudjuk mi azt, hogy ezen szó „magyar 
nemzet" midőn egy törvényhozó testület által kiejtetik nem jelent mást, mint ezen honban lakó, minden ajkú 
népeket, minden nemzetiséget együtt véve. (Ugy van!) Mi tisztán a félreértés, és azon féltékenységnek, 
mely a nemzetek kebelében nemzetiségük iránt létezik, elhárítása miatt kívántuk azon indítványt tenni. 
Hiszen itt van az 5-ik pontban „alkotmányos életünknek, és nemzeti lételünknek alap föltétele az országnak 
törvényes önállása és függetlensége" — és senkinek sem jutott eszébe ezen kifejezés ellen „nemzeti létünk
nek" észrevételt tenni. 

Mi nem is kívántunk ezen kifejezés ellen észrevételt tenni, mert a többes számban van; de ott , 
hol az egyesszám használtatik, mint például a 4-ik pontban, a hol ez áll „a magyar nemzet képviselői" ott 
tisztán azért tettünk módosítványt, mert a félreértéseket akartuk elhárítani. 

Mi igen szépen kéljük önöket ne méltóztassanak egyes szavakhoz ragaszkodni oly helyeken, hol 
azoknak kihagyása semmit sem árt, — de minden esetre ott künn igen megnyugtat. (Helyeslés; Zaj.) 

Egyébiránt még bővebb alkalmunk lesz ezen kérdést tüzetesebben tárgyalni, s azután reménylem, 
soha ily kifejezések nem fognak többé előfordulni, és mi nem leszünk kénytelenek oly észrevétéleket tenni, 
milyeneket most, a legtisztább szándékból, s a csupán félreértések végett tettünk. (Éljenzés.) 

Vlád Alajos: (Zaj.) En igen jól tudom, s ismerem azon különbséget, mely a természeti vagy 
genetikus és a politikai nemzetiség között létezik, s mivel a politikai nemzetiség nem egyéb mint egy poly-
glott országban élő különféle népiségek politikai s történeti múltjának, életének, s közös működésének s ér
dekének diplomatikai kifejezése ; részemről nem találnék benne semmi megütközni valót, ha a módosítni 
javallottuk kitételek megmaradnának, de a tegnapi napon e házban tett nyilatkozatok után, melyek szerint 
az ez országban lakó nem magyar népiségek nemzeti léte kétségbe vonatván fajokká sülyesztettek l e , a ne
talán! félreértések s az ezekből eredhető kellemetlen következmények elhárítása tekintetéből, a javallottuk s 
inkább neutrális természetű kifejezéseket ajánlani szükségesnek vélem, mind én, mind azok, kik a módosít
ványt aláírták. 

Mi Kalauz Pál barátom azon aggodalmát illeti, hogy ha e szó „nemzet" a szövegből kihagyatnék 
s mással cseréltetnék fel, utoljára maga a „magyar" nevezet is kétségbe vonatnék, valamint Klauzál Gábor 
azon nyilatkozatára, hogy ha mi, kik ezen módosítványt ajánljuk, a mellett megmaradnánk, ez a külföld 
előtt ugy tűnnék fel, mintha a nem magyar ajkúak e házban, a magyar nemzettől külön szakadni kívánná
nak, kinyilatkoztatom: hogy mi, kik itt túlnyomó román ajkú kerületeket képviselni szerencsések vagyunk , 
a magyar nemzet iránti tiszteletünknek, becsülésünknek, bizodalmunknak s ragaszkodásunknak elegendő ta
núságát adtuk már az által, hogy magunkat ezen országgyűlésre képviselőkül megválasztattuk (Zaj.) s ide 
jöttünk*, (Halljuk!) hogy az ország java és az alkotmányosság visszaszerzésére magyar testvéreinkkel köz
reműködjünk, s ez által ezen jobb sorsra érdemes vajmi számos nagy ós súlyos csapásokat szenvedett Ország 
boldogságát) és felvirágzását elősegítsük, (Helyes!) de más részről küldőink s nemzetiségünk iránti tisztelet
ből nemzetiségi érdekünket minden alkalommal s minden tőlünk kitelhető módon erélyesen és lelkiismerete
sen pártolni és előmozdítni kötelesek vagyunk. 

Biztosítjuk azonban a tisztelt házat arról, hogy mi azt mindég a méltányosság s igazságosság szem
pontjából kiindulva, s a szükséges mérséklet korlátai között teendjük. (Helyeslés.) 

Fráter Pál: Azt tartom, hogy t. képviselő társunk Klauzál Gábor igen helyesen és tökéletesen ki
fejtette e kérdést. Azon érdemes urak, kik utána szólottak, azt hiszem, hogy azon gyöngéd kötelességnek 
tettek eleget, melynek teljesítésével hiszik, hogy küldőiknek még melegebb és ragaszkodóbb vonzalmát 
fogják megszerezni. De minthogy e kérdés hosszabb vitatásánál fölfogásom szerint egyes átalános, és hirte
len szavak is csúszhatnának ki , melyek a tiszta nemes végczélt, mely a nemzet előtt van, megzsibbaszt
hatnák , félreértéseket, s oly érzéseket szülhetnének, melyek károsan hathatnának az egész országra: azért 
azon véleményeket tisztelettel fogadván ugyan, annyival inkább, mert köztünk épen ők magyarázták meg, 
jelesen Pap János, hogyan kell venni minden nemzetiséget ez országban — egyébb teendőnk jelenleg, ha 
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azon viszonyokra kellőleg figyelni akarunk, már nem lehet, minthogy e kérdésben egyszerűen szavazzunk, 
(Helyes! szavazzunk!) 

Eötvös József báró: Részemről nem tartok semmit károsabbnak és veszélyesebbnek, (Halljuk!) 
mint ha nagyfontosságú kérdések véletlenül kerülnek tanácskozás alá. (Helyes!) Ha van fontos kérdés e 
hazában, kétségen kivül a nemzetiségek kérdése a legfontosabb. Milyenek a magyar nemzetnek nézetei e 
kérdésre nézve? azt a magyar nemzet bebizonyította 1848-ban, midőn törvényben kimondotta a legtökéle
tesebb jogegyenlőséget, és ezáltal minden nemzet elnyomatásának teljesen véget vetett. Ha valaki, én kí
vánom , sőt tovább megyek, én reménylem, hogy ha az országgyűlés még egy ideig együtt maradhat, a 
nemzetiségeknek tökéletes kielégítése, s megnyugtatása lesz annak eredménye (Helyes!); de mi ezen 
eredményt nem azáltal fogjuk elérni, hogy a föliratból egyes szavakat kihagyunk; kihagyások által 
a nemzetiségeket, melyek az előbbi szerkezetet nem is ismerték, megnyugtatni nem lehet. Itt positiv rend
szabályokra van szükség, (Helyes !) szükség van arra, hogy a ház a nemzetiség kérdését addig is, míg az 
országgyűlésen elhárittatnak azon akadályok, melyek a törvényalkotásnak útjában állanak, tüzetes tárgya
lás alá vegye. — S én, hogy ezt előidézzem, bátor leszek a t. ház elébe e napokban egy alázatos indítványt 
előterjeszteni. (Helyes!) Addig pedig méltóztassék megengedni azon kérést: ne tárgyaljuk ezen legfontosabb 
kérdést, melytől milliók nyugalma s jövője függ} ne tárgyaljuk véletlenül s incidentalis utón, legyenek 
megnyugodva mind azok, a kik másajkuak, nem mondom más nemzetiségek, mert ha a hazában külön
böző ajkú lakosok vannak, de én itt mást mint egyenjogú polgártársakat, mást mint magyart nem ismerek, 
én a fajnak említésében nem látok semmi sértést, mert van magyar faj, s van más faj, de egyenlő polgá
rok vagyunk mindnyájan. (Zajos tetszés.) 

Ha itt véletlen tanácskozás tárgyává tesszük ezen fontos kérdést, — épen mert az egyes kitétele
ket mindenikünk előre meg nem gondolhatja — olyan szavak mondathatnak, melyek sértésnek vagy ki
csinylésnek vétethetnének. Itt nincs senki, a ki a hazában lakó különböző nemzetiségek iránt mást érezne, 
mint a legnagyobb testvériséget, és a tökéletes jogegyenlőség érzetét, s azon meggyőződést, hogy e hazá
ban csak hasonló polgárok vannak, és hogy épen a tökéletes egyenlőségben fekszik a hazának jövője. (El-
jenzések; Szavazzunk!) 

Elnök: Talán ezen előterjesztés folytán a szólásra felirottak el állanak a szólástól? (Fölkiáltások: 
Elállanak! Zaj; Halljuk!) 

Ivánka Imre: Csak azért akartam felszólalni, mert Wlád képviselő ur előadásában vonatkozott 
tegnapi nyilatkozatokra, s miután tegnap én is felszólaltam, arra kérem fel, szíveskedjék máskor megjelöl
ni , hogy kinek nyilatkozatára felel (Nem szükséges!) tehát én is elállók a szólástól. 

Elnök: (Szavazzunk!) Ha a szótól elállani méltóztatnak, szavazáshoz foghatnánk. (Elállunk!) 
Előlegesen megjegyzem, hogy a szőnyegen forgó 8-ik szakaszra nézve három különböző módosítvány nyúj
tatott be, az egyik módosítvány, melyet Károlyi Ede gróf adott be, ugyanazon tartalmú azzal, melyet Ba
besch Vincze, Bogdán Vincze és társai adtak be, hogy t. i. ezen kitételek helyett: „nem magyar szempont
ból , nem magyar érdekek szerint* tétessék: „nem hazai szempontból, nem hazai érdekek szerint"; a má
sodik módosítvány, melybeadatott, vonatkozik ezen szóra „diploma" melynek helyébe tétetni kívántatik 
„pátens". Onossy képviselő úr a nélkül hogy kifejtette volna, módosítványt adott be, mely a második ol
dal első sorában olvasandó ezen kitételre: „függővé teszi" vonatkozik, s annak helyébe: „függővé kívánja 
tenni" kitételt ajánl; Babesch Vincze és többi társai indítványozák még, hogy ezen szó „nemzet" helyett 
tétessék e szó: „ország". 

Szavazásra először is a fölirati javaslat, vagyis az alapindítvány fog bocsájtatni, itt is a kérdése
ket, melyeket előterjesztettem, a véleménykülönbségek szerint talán szét kell osztanom. (Helyes!) Az első 
kérdés tehát az, hogy a szerkezetnek ezen szavai: „nem magyar szempontból, nem magyar érdekek sze
rint" megmaradjanak e vagy nem ? de az összes szerkezetre egyszerre nem szavazhatunk, mert négy kü
lönböző részről adatott be módosítvány, és ha talán átalában mondanám: „a szerkezet" nem értenék a kép
viselő urak, hogy melyik részre szavazzanak. 

A kérdés tehát az lesz, hogy megmaradjanak-e a 8-ik szakasznak ezen szavai: „nem magyar 
szempontból, nem magyar érdekek szerint" vagy nem? A kik a szerkezetet pártolják, méltóztassanak felál-
lani. (Föláll a nagy többség.) A többség a szerkezetet elfogadta. (Helyes!) 

Következik most a második módosítvány, mely ezen szóra vonatkozik „diploma" és mely ennek 
helyébe „patens"-t ajánl. A szavazás itt is először az alapindítvány fölött fog tétetni; azok tehát, kik a 
szerkezetnek ezen részét: „ezen diploma" pártolják, méltóztassanak felállani. (Föláll a nagy többség.) A 
többség ezen pontra nézve is a szerkezetet fogadta el. (Helyes!) 

Ónossy Mátyás: Bocsánatot kérek, meg akarom mondani az okát, (Nem lehet!) hogy miért tet
tem az indítványt. (Felkiáltások: Rendre!) 

Elnök: Kérem maradjunk a szabályok mellett, és méltóztassanak kifejteni és indokolni indítvá
nyaikat , mielőtt a szavazás megkezdetik; most már fölteszem a módosítványt szavazásra, mely ezen kife
jezésre : „a közigazgatás terén ís függővé teszi ezen diploma Magyarország kormányzatát az osztrák kor
mányzattól" vonatkozik, s helyette kívántatik tétetni: „a közigazgatás terén is függővé kívánja tenni, ezen 
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diploma Magyarország kormányzatát az osztrák kormányzattól" kívánja a szavazást a tisztelt képviselő úr? 
(Nem kívánom! — Fölkiáltások: Maradjon a szerkezet!) A t képviselő úr eláll módosítványától, s így az 
nem kerül szavazásra. 

A negyedik módosítvány az, melyet Babesch Vincze, Bogdán Vineze és több képviselőtársa adott 
be, hogy t. i. tétessék e szó helyett „nenizet" ezen szó „ország". (Maradjon!) En csak egy helyen látom 
e czikkben ezen szót „nemzet" t. i. „kiveszi a nemzet kezéből azon jogot." Ha tehát a képviselő urak arra 
is szavazni kivannak, (Fölkiáltások: Szavazzunk!) a módosítvány szavazás alá fog bocsájtatni. (Zaj. Nem 
szükség!) Csöndet kérek, mert a kérdést a képviselő urak igy nem fogják meghallani, s az által csak ne
hézség fog támadni. (Helyes!) 

Ezen sző helyett „nemzet" ezen czikkben „ország" kívántatik tétetni; először is az alapindítványra 
fogunk szavazni; azok tehát, kik a szerkezetnek ezen kitételét a „nemzet" pártolják, méltóztassanak felál-
lani. (Föláll a nagy többség.) 

A nagy többség ebben is a szerkezetet pártolja, s igy ezen szakasz helybenhagyatván, átmegyünk a 
következő czikkre. (Helyes!) 

Csengeri jegyző olvassa a kilenezedik szakaszt — mely észrevétel nélkül helybenhagyatik. 
Olvastatik a 10-ik szakasz, mely igy hangzik: „A hatalomnak ezen ellenünk, s alkotmányos 

önállásunk ellen intézett jogtalan törekvése nemcsak törvényeinkkel ellenkezik, hanem egyenesen megtá
madja magát a sanctio pragmaticát, azon állami alapszerződést, mit a magyar nemzet 1723-ban az uralko
dó házzal kötött." 

Zsarnay Imre: Méltóztassanak megengedni, ha mindazon tisztelet mellett, melylyel képviselőtár
sunk , ezen munkának szerkesztője iránt viseltetem, kénytelen vagyok itt fölszólalni, és aggodalmamat ki
fejezni ; ne vegyék azt tőlem ugy, mintha én talán valami stylaris változtatást akarnék tenni, hanem, hogy 
midőn ezen czikket olvastam, hazánk függetlenségére, és azon eseményekre gondolok, melyek a nemzet 
történetében gyakran fölmerültek, (Halljuk!) melyek azt igazolják, hogy a bécsi udvar sokszor igen cse
kély dolgokból későbben igen nagy dolgokat csinált, és az országnak sok kárt okozott. 

Azért véleményem az, hogy a szerkezetből hagyassanak ki ezen szavak: „hanem egyenesen meg
támadja magát a sanctio pragmaticát," tétessék helyébe oly szerkezet, melyből tisztán kitűnik az, mit maga 
Deák Ferencz képviselő társunk kimondott; s a mi más szavakkal annyit tesz, hogy Magyarországban a 
pragmatica sanctio alatt azl723-iki 1-ső és 2-ik törvényczikk értetik. (Fölszólalás: Az későbben fordul elő!) 
Tudom, hogy az későbben előfog jönni; s igen alapos históriai okokat hozott elő az indítványozó ur, de 
azok csak azt mutatják, hogy a pragmatica sanctio más tartományokban elfogadtatott, hogy Angliának és 
Francziaországnak 1741-ik évben volt tudomása: de az okát még sem fejtette ki, hogy reánk és hazai tör
ténetünkre nézve abból mi kárunk volna ha ez egyszer megmagyaráztam ék. Lehetetlen egyszerűen kikerül
ni a pragmatica sanctiot ilyen nagy munkában, ezt magam is megvallom, hanem itt, e helyen magyaráz-
tassék meg a pragmatica sanctio a magyar közjog, és törvények értelmében. Itt, és mindenütt, hol „prag
matica sanctio" következik, — mivel az 1723-ki 1-ső és 2-ik törvény czikk annyit tesz, mint a pragmatica 
sanctio — mint azt Deák Ferencz képviselő társunk megmagyarázta, — ne tétessék pragmatica sanctio; 
hanem itt 1723-iki törvények emiitessenek fel. és csak később azután a pragmatica sanctio. 

Itt méltóztassanak az 1515-iki esetre visszaemlékezni; már akkor készült a pragmatica sanctio 
Magyarország és az osztrák ház között, habár nem az a név adatott neki, a mikor például Miksa osztrák 
császár, a magyar király László, és lengyel király Zsigmond Bécsben Szt. István templomában készítettek 
pragmatica sanctiot, és ezen pragmatica sanctiot, későbben két századon át akarták keresztülvinni, hogy 
Magyarországra nézve joguk van intézkedni. Itt kénytelen vagyok a szerkezetre nézve nézetemet kifejezni, 
és azt tartom, hogy azon kitétel helyébe, „megtámadja magát a sanctio pragmaticát" mást, és pedig egye
dül t. Deák Ferencz ur előadásából terjedelmesen, egész históriai bölcseséggel kifejtett beszédéből kívánom 
idetétetni ezeket: hogy azon szerződés, mely Magyarországban kihirdettetett, 1722-ik évben elvileg elfo
gadtatott ugyan Magyarországban is, de azért az ország akkori rendéi által a pragmatica sanctio helyett az 
1723-iki 1-ső és 2-ik törvényczikkek készíttettek, Magyarország királya III. Károly által szentesíttettek és 
önkényt, állami alapszerződésként törvénykönyvünkbe igtattak. 

Ez más szavakkal csak az, mit Deák Ferencz magyarázott, legalább az én nézetem szerint. Mon-
dassék ki, hogy a sanctio pragmaticát, nem ugy kötötte a nemzet . . . . (Fölkiáltás: Maradjon a szerkezet! 
Mások: Szavazzunk!) 

Beöthy Zsigmond: Magyarország közjogai az osztrák uralkodó ház által annyiszor sértettek meg, 
hogy azokat esetről esetre fölemliteni szükségtelen, arra czéloznak azon törvények különösen az 1723-iki 
és 1791-iki törvények, melyekről azt tartom, hogy nemcsak mi fogjuk ösmemi, hanem ha az osztrák ural
kodó ház azokat lelkiismeretesen meg akarja tartani, annak is ismernie kell; azért én a pragmatica sanctio 
részleteit fölöslegesnek tartom, mert azok az uralkodó ház előtt ismeretesek, azért is a szerkezetre szavazok. 
(Helyeslés.) 

Vajay Károly: Epén Deák Ferencz képviselő társunk előadásából győződtem meg, nogy e czikk-
2 3 * 
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né lmeg kell neveznünk azon sanctio pragmaticat, melyet mi ismerünk; azért indítványozom, hogy a czikk 
végére ezen szavak tétessenek: „melyet mi az 1723-ik évi I-ső és Il-ik törvényczikkekben ismerünk." 

Eötvös József báró: Deák Ferencz képviselő társunk utolsó fölszólalásakor ezen indítvány tárgya-, 
ban bejelentette a háznak, hogy ő maga is modosítványt akar tenni a folirati javaslathoz, épen a sanctio 
pragmaticat illetőleg, hogy minden aggodalom tökéletesen megnyugtattassék. Ez röviden ugyanaz a mit 
itt .előterjesztett, és ezen módosítvány a 20-ik szakasz után jön, melyet ő nekem át is adott, s melyet én 
akkor leszek bátor a t. háznak előterjeszteni, mikor a nevezett 20-ik czikkre kerülend a sor (Fölkiáltás: 
Maradjon a szerkezet!) 

Elnök; Ha megnyugszanak a t. képviselő urak ebben, akkor megmarad a szerkezet. 
Zsarnay Imre: En ezennel visszavonom indítványomat, bár én jobban szerettem volna, ha t. kép

viselőtársunk most közlötte volna azon módosítványát. (Fölkiáltás: Rendre!) 
Elnök: A t. képviselőtárs nem hibázott a rend ellen, mert visszavonta indítványát, s csak épen 

azért szólalt fel. — Vajay ár is visszaveszi ? 
Vajay Károly: Igen! én is visszaveszem. 
Elnök: Nem tudom, hogy ezen 10-ik czikkre nézve van-e még észrevétel? (Fölkiáltások: Nincs!) 

E szerint megmarad a szerkezet, s tovább mehetünk. 
Olvastatik a 11-ik, 12-ik, 13-ik, 14-ik és 15-ik szakasz — melyek észrevétel nélkül helyben 

hagyatnak. — 
Olvastatik a 16-ik szakasz, mely igy szól: „Hasonló biztosításokat adott a nemzetnek V. Ferdi

nánd is királyi hitlevelében, sőt még bővebbeket azon törvényekben, miket 1848-ban szentesített." 
Tisza Kálmán: A felolvasott 16-ik szakaszra nézve bátor vagyok egy modosítványt előterjeszteni, 

nem mintha a szakaszból csak egy betűt is kihagyatni akarnék, hanem mert némelyeket hozzátétetni kívá
nok. Jól tudjuk azt mindnyájan, hogy elleneink leginkább azzal igyekeznek bennünket megtámadni, hogy 
1848-iki törvényeink rögtönözött módon, forradalmi időszakban létrejött törvények. Erre nézve óhajtanám 
nyilvánítani, miként az egyáltalán nem áll; sőt ellenkezőleg az 1848-iki törvények egyenesen régibb törvé
nyeinknek kifolyásai. — A 16-ik pont végéhez kívánnám tehát hozzátétetni: „mely törvényeknek legsarka-
latosbjai semmi egyebet nem tartalmaznak, mint a kormányzatnak a kor igényeihezi alkalmazását; nem 
uj jogokat szerzett általuk a nemzet, csak tisztábban s korszerűbben állította Össze azokat, melyekkel már 
régen birt." (Helyes!) 

Halász Boldizsár : Ha megnyugodni méltóztatnak ezen módosítványban, akkor ki kellene hagyni 
a szerkezetből ezen szavakat: „sőt még bővebbeket" mert ugy látszik különben, mintha az 1848-iki törvé
nyek által több és ujabb jogokat nyert volna a nemzet. (Halljuk még egyszer!) 

A jegyző újra felolvassa Tisza Kálmán indítványát: a 16-ik pont végéhez ez volna teendő: „mely 
törvényeknek legsarkalatosbjaí semmi egyebet nem tartalmaznak, mint a kormányzatnak a kor igényei
hezi alkalmazását; nem uj jogot szerzett általuk a nemzet, csak tisztábban s korszerüebben állította össze 
azokat, melyekkel már régen bírt." 

Ignjatovich Jakab: En tökéletesen meg vagyok elégedve az indítványozó kitételével, mert ez csak 
azért történik, hogy kimondjuk, miszerint az 1848-iki törvények azon törvényes tér, melyhez jutni aka
runk , de qualificálni, hogy t. i. azon törvények mit foglalnak magukban, hogy megfelelnek-e a kor igényei
nek , az nem tartozik a dolog lényegéhez. (Helyes!) 

Károlyi Ede gróf: En épen ugy látom, hogy az 1848-iki törvényeknek, melyeket mi magunké
nak vallottunk, legerősebb talpköve és gyökere az, hogy nem uj törvények, hanem a régiek kifolyásai; 
azért pártolom Tisza Kálmán módosítványát. (Helyeslés.) 

Benczúr Miklós: En a szerkezet mellett vagyok, és nem kívánok különbséget tétetni a régi és uj 
törvények közt, mert az ujabb törvénynek nincs csekélyebb hatása mint a réginek, akár régi, akár ujabb 
legyen a törvény, az egyenlő erővel bír; azért nem pártolom a modosítványt. 

Bónis Sámuel: Nem vagyok egy véleményben az előttem szólott képviselő úrral, mert az indít
ványozó bőven kifejtette, hogy ezen modosítványt csak azért akarja tétetni, mivel azzal.gyanusíttatunk, 
hogy mi az 1848-iki törvényeket erővel csikartuk ki, s azért ő ki akarja fejteni, hogy az. 1848-iki törvény 
nem valami Errungenschaft, mint a németek mondani szokták, hanem csak bővebb kifejtése régibb törvé
nyeinknek. Nagyon különösnek tetszik az, hogy midőn az 1848-iki eseményeket mint ránk erőitetteket, s 
azoknak következményeit mintegy igazolni akarjuk, mindent, de mindent ugy elmellőzünk, —tudjuk 
pedig,-hogyan akarták a világ előtt reánk nyomni azon czímet, hogy mi forradalom által vivtuk ki az 
1848-iki törvényeket; azért én helyén látom a modosítványt. 

. Andrássy Gyula gróf: En csak egy pár szóval nyilatkoztatom k i , hogy nemcsak semmi ellenve
tésem nincs ezen indítvány ellen, hanem azt szükségesnek is látom, s kívánom, hogy annak legalább lé
nyege belejöjjön a föliratba. Ha a módosítvány szerkezete ellen van valakinek észrevétele, az más dolog) 
hanem azt tartom, valljuk meg azon hibát, mely az 1848-iki törvények alkotásában elkövettetett; azál
tal, hogy nenl kötöttük azokat össze régi törvényeinkkel; ezt mennyire lehet, helyre kell ütni, s igy helyén 
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van s czélszera is azon módosítvány, melyet Tisza Kálmán képviselő társam tett. Méltóztassanak szerkeze
téhez még hozzászólani, de a lényegét fogadjuk el. (Közhelyeslés.) 

Antal János: Ha szükségesnek látja a t. ház az előttem szólott képviselő indítványa következtébeni 
módosítást, nincs ellenvetésem; csak indokolva nem látom azzal, hogy ezt azért kell tenni, mert általa 
érvényt s. mintegy nagyobb erőt tulajdonítsunk az 1848-iki törvényeknek. 

Azon állítólagos ellenvetés, mit elleneink mondanak, mintha az 1848-iki törvények rögtönözve, s a 
forradalom által kicsikarva lettek volna, olyan, mely indokolva egy átalában semmivel nincs; de ezen el
lenvetést az indítványnyal elenyésztetve nem látom, sőt azt a non petita excusatio terheli, — feleslegesnek 
látom tehát a módosítást, mert az 1848-iki törvényt a nemzet egyetértőleg a koronás királyival hozta. Pár
tolom a szerkezetet. (Zaj.) 

Tisza Kálmán: Szavaim félre magyaráztatván, csak e tekintetben vagyok kénytelen felszólalni. 
Én egyátalában nem akartam módosítványom által az 1848-iki törvényeknek nagyobb érvényt szerezni, mert 
én is igen jól tudom, hogy azon módosítás által a törvénynek nagyobb érvényt szerezni nem lehet, nem 
lehet pedig azért, mert a törvénynek érvénye attól függ, hogy azt törvényes országgyűlés, és törvényes 
koronás fejedelem szentesítse. 

De azon elvnél fogva, a mit az előttem szóló képviselő ur felhozott, ki kellene hagyni minden ma
gyarázatát törvényeinknek; ezek is ép oly törvények, mégis szükségesnek látjuk elleneinknek, kik azokat 
tagadják, újra felhozni. 

Benitzky Lajos: Nem egyszer fölemlittetett már, hogy azon törvények, melyeket mi 1848-iki tör
vényeknek nevezünk, ki voltak csikarva, de ugyan azok nem szokták emlegetni azon törvényeket, melyek
nek hozatalára a nemzet kényszeríttetett, pedig lehetne találni törvénykönyvünkben sok oly törvényt, me
lyek hozattak ugyan, de nem szabad akaratból, hanem erőszak és hatalom nyomán. 

Minthogy ők ellenünkben ily okokkal élnek , azt hiszem a mi jogunk s nemcsak jogunk, de ildo
mosságunk is azt kívánja, hogy visszatorlásképen ott, hol lehet, az 1848-iki törvényekre nézve kimondjuk 
azt, mit Tisza Kálmán indítványozott. (Helyes!) 

Nyáry Pál: Azt, hogy az 1848-iki törvényeinkről szóljunk-e vagy nem, — s ha azt a mi itt mon
datott valaki bővíteni akarja, — hogy bővitsük e vagy nem! — oly forrnának tartom, mintha valaki azt, 
hogy világosság van-e vagy nincs? kétségbe akarná hozni. A mi egész önállásunk az 1848-iki törvényekre 
van fektetve, és ez igen természetes, mert mint tegnap említtetett, az ősi alkotmány nem azt teszi, hogy a 
régi nem tndom ki által alakított alkotmány, hanem azt teszi, hogy alkotmányunk olyan, melyet mi min
dég tökéletesítettünk és mindég az idő s a kor igényeihez képest alkalmaztattunk. Természetes, hogy 
egy alkotmányban a nemzetre nézve mindig az a legtökéletesebb a hol megállott, mi 1848-ban állot
tunk meg, s arra akarjuk magunkat visszahelyezni. Tehát én mindent a mi erre vonatkozik szükségesnek 
látok. (Helyes!) 

Azt gondolom maga az indítványozó Deák Ferencz képviselőtársunk is, hogyha itt volna e módo-
sitványt szintén nem ellenezné. (Zaj.) 

Azt hiszem még csak tárgyalni sem lehet azon kérdést, hogy tétessék be több vagy nem, hanem 
csak arról lehet szó, hogy elfogadtatik e ily indítvány, s mikor az elfogadtatott, azután annak tartalmáról 
lehet szó , azt bővíteni lehet, vagy abból szókat kihagyni, de a fölött, hogy ha az 1848-iki törvények iránt 
valaki nem megváltoztatást, vagy módosítást, hanem bővebb magyarázatot kivan a szerkezetbe tétetni, 
még tanácskozni sem lehet. (Helyeslés; Zaj ; Szavazzunk!) 

Olgyay Lajos: Nekem az indítvány ellen elvileg nincsen szavam, azt elfogadom. Hanem bátor 
vagyok figyelmeztetni a tisztelt házat arra, hogy ezen indítványnak elfogadása talán jobban illenék a 36-ik 
szakaszhoz. 

Itt csak biztosítékok erősbítéséről szól e szakasz; — a 36-ik szakasz pedig azt mondja, hogy leg
fontosabb alaptörvényeink, különösen az 1848-iki lényeges közjogi törvények hatályon kívül tétettek; itt 
mondhatnánk a módosítvány szavait. (Zaj.) 

Ürményi József: Én is Tisza Kálmán indítványának alapjában egyetértek, de abban is , hogy 
ezen gondolat tartalmaztassék a feliratban. 

Hanem épen azon indítványhoz képest, mely elébb Szalay tisztelt barátom által tétetett, hogy a 
stylaris átalakítása az elfogadott indítványoknak egy küldöttségre bizattassék, azt hiszem az indítványt
tevő is meg fog azon ellenindítványban egyezni, hogy ez elfogadtatván azon gondolat vagy eszme valahol 
megemlittessék a felírásban, s azt azon urak, a kik ezzel meglesznek bízva, egyetértőleg az indítványttevő
vel ott fejezzék ki , a hol azt legjobbnak fogják találni. Mert itt az indítványttevő a históriai előadást foly
tatja , és azon históriai fonalon megy keresztül, mikép történtek a jogmegadások és jogmegerősitések a ko
ronázott fejedelem által. 

Itt indokolásról nincsen szó, és nézetem szerint nem volna egészen alkalmatos és helyén ezt üleg* 
említeni ott, hol a históriai sorozat adatik elő, hanem hogy a felírásban benfoglaltassék az eszme, és az 
kimondassák ott, hol azt az indítványtevő, és a comité többi tagjai jónak fogják látni, az ellen nincsen ne
hézségem. (Szavazzunk !)* 

KépY. ház napi, II. k, « 4 
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Ráday Gedeon gróf: Igenis czélszerünek találom, hogy a stylaris szerkezetre nézve fogadtassák 
el Szalay képviselő társunk indítványa, hanem annak meghatározása, hogy az illető módosítványnak hol 
legyen legalkalmatosabb helye? még is itt lenne eldöntendő. Es miután a 16-ik szakasznál, hol a biztosíté
koknak 1848-bani szentesítése említtetik, sokkal alkalmatosabb a módositvány megemlítése mint későbben, 
már csak azon egyszerű okból is, mert először van reá alkalom, ellehetne határozni, hogy az itt említtes
sék meg, annál inkább, mert attól félek, hogy némelyek itt, és mások külföldön gyanúba hoznák „non 
peiáta excusatio" gyanánt 1848-iki törvényeinket. Egyébiránt én Andrássy képviselő társam indítványát 
elfogadom. (Helyes! Szavazzunk!) 

Tisza Kálmán: Miután az indítványt én voltam bátor tenni, talán nem lesz fölösleges ha bejelen
tem miszerint, ha a t. ház abban megállapodik, hogy az eszme e szakaszban kifejeztessék, s annak szerke
zetbe vételét magának a fölirati indítványttevő tisztelt képviselő társunknak is befolyásával egy comité telje
sítse — abba magam is beleegyezem. (Felkiáltások: Elfogadjuk!) 

Elnök: Az előterjesztett módositvány az: hogy a 16-ik szakaszhoz azon eszme elvileg hozzáadas-
sék, a melyet Tisza Kálmán képviselő társunk indítványában kifejtett, és a melynek stylaris redactioja a 
t. ház által választandó bizottmány közbejöttével tétessék meg. (Felkiáltás: Nem ugy van!) Meglehet roszul 
adom elő a kérdést, akkor méltóztassanak hozzá szólani, de ha többen egyszerre kiáltanak föl, nem fogha
tom fel a felszólalásokat. 

Én ugy látom a dolog állását: Tisza Kálmán képviselő űr egy indítványt adott be , melyet talán 
mégegyszer szükséges lesz felolvasni (Nem kell!) tehát felolvasottnak tekintetik. 

Ezen indítvány többek által elfogadtatott azon módosítással, hogy a stylaris redactio egy bizott
mányra bízassák. Ezt elfogadta az indítványozó úr is. Itt tehát a kérdés a beadott indítványnak csak elvéről 
és eszméjéről lehet. (Helyes!) 

Első kérdés tehát következő lenne: váljon a 16-ik szakasznak bővítését azzal az eszmével, melyet 
indítványába Tisza Kálmán lefektetett, a ház elfogadja-e ? Ezen kérdés iránt ha bárkinek észrevétele volna, 
most van helye azt előadni. (Nincs! Elfogadjuk !) 

A kérdés tehát az: elfogadja e a t. ház a 16-ik szakasznak azon eszméveli bővítését, melyet Tisza 
Kálmán képviselő indítványában lefektetett ? A kik ezen módosítvánvt elfogadják, azok méltóztassanak 
felállani. (A nagy többség feláll.) 

A többség a módosítást elfogadja. 
Ugy hiszem az már most nem kérdés közöttünk, hogy a redactio egy bizottmányra lesz bízandó. 
Szaplonczay József: Nekem csak az lenne alázatos indítványom, hogy a módosítványt tevő Tisza 

Kálmán úr a fölírást indítványozóval együtt tanácskozván hozzák létre a szerkezetet. (Elfogadjuk!) 
Elnök. Ugy látom ebben a ház megnyugszik, s kimondhatom, hogy a redactiót az indítványozó 

képviselő és Deák Ferencz együtt fogják szerkezetbe venni. 
Nyáry Pál: Méltóztassanak megbocsátani, igy — ezen alakban, el nem fogadhatjuk az indítványt. 

Megvagyok győződve, hogy tisztelt Deák Ferencz és Tisza Kálmán képviselő társaink megfognak a fölirat 
szerkesztése körül egyezni. De lehetnek esetek a hol az indítványozó épen nem akar eltérni indítványától, 
s ha ekkor az ő beegyezésétől feltételeztetnék a szerkezet változtatása, a tisztelt ház nem tehetne rajta vál
toztatást. Ez pedig magában képtelenség. Ennélfogva én nem tekintve most ezen inkább magány ismere
tünkből merített tudomásra, hogy Deák és Tisza forognak fen, hanem elvből indulva k i , azt gondolom: 
mindenesetre' egy független comítét kell kinevezni, mely jövendőben is minden kérdésnél az indítványok lé
nyegét szerkezetbe foglalná. (Helyeslés; Zaj.) 

Bónis Sámuel: Azt tartom, össze lehet egyeztetni a kettőt, mert csakugyan igaz az , hogy az in
dítványozó és módosító úgy áll némileg egymás ellenében mint párt, de1 másrészről az is igaz, hogy ezen 
két személyt nélkülözni alig lehet. Mondjuk tehát k i , hogy kiküldetik az ily stylaris szerkesztésekre egy 
bizottmány, melyhez az alapindítványozó, és a módosítvánvt tevő mindenesetre csatoltassék. (Helyes!) 

Károlyi Ede gróf: Én ugy fogom fel ezen dolgot, hogy itt két kérdés forog fen — egyik az elv 
— másik a stylisatio kérdése. Az elvet úgy tudom, a ház elfogadta. A stylizatióra nézve pedig meg vagyok 
győződve, hogy a két indítványozó képviselő tisztába fogja hozni a dolgot. (Helyeslés.) 

Ragályi Miksa: Szerintem a dolog úgy áll, hogy épen csak ezen tárgyra volt a most indítványozó, 
és alapindftványozó kiküldve, és nem átalánosan minden stylistikára. — Miután azon kérdés, hogy a Tisza 
Kálmán képviselő társunk által indítványozott eszme a felírásba bejöjjön — elvileg elvan fogadva: itt nincs 
egyébről szó, mint a stylusról. 

Azt hiszem, hogy a kiküldött két képviselő társunk megfognak tudni egyezni, annálinkább mert 
mindenesetre, ha az indítványozó úr nem akarná is betenni, kénytelen lesz azt megtenni, mert a ház úgy akar
ja. Egyébiránt, ha egy állandó küldöttséget akar a ház a stylistikára kinevezni — oda lehetne többeket is 
kiküldeni nemcsak a két indítványozót, hanem ezen egy esetre azt tökéletesen feleslegesnek látom. 

Szentiványi Károly: Ugy hiszem ezen felírási javaslatot azon változtatások, vagy bővitésekkel, a 
melyeket a tisztelt ház tett, s ezentúl tenni fog; úgyis jegyző úr fogja azután véglegesen szerkezetbe venni: 
ennélfogva, czélszerünek találnám, ha a módosítványttevő — az indítványttevő képviselő úrral, maguk mellé 



XL. ülés 1861. június 8-kán. M 

véve Csengén jegyző urat, (Zaj.) a stylaris szerkezetre nézve együtt értekezve, adják be véglegesen a ház
nak a felirati javaslatot. 

Eötvös Jósef báró: Figyelembe véve a Bónis barátom által előadott indítványt, azt hiszem leg
jobb volna — mert több ily eset fog előfordulni — neveznénk ki például egy — 5 vagy 3 tagból álló Comi-
tét, kimondván egyszersmind, hogy az alapindítványozó és azok, a kik valamely nagyobb mődosítványt 
tettek, — abban mindenesetre részt vegyenek; s ezen comité készítené el minden stylaris változtatásokat. 

Ez annálinkább szükséges, mert a fölirásnak egésznek kell lenni valamint gondolatban ugy stylus-
ban is; s nem lehet azt megengedni, hogy az egyik pontnál egy, a másiknál más tag által tétessék szerke
zeti módosítás, mert különben annyi lesz a stylus benne, a mennyi a módosítás. (Közhelyeslés.) 

Elnök • Azon előterjesztés, melyet Eötvös Jósef képviselő ur tett, leginkább megegyezik a ház 
szabályaival is, melyek azt rendelik, hogy a ház bármely mődosítványt, bizottmányhoz utasíthat; s a többi 
czikkek tárgyalását azért tovább folytathatja. 

Először az említtetett föl, hogy az indítványozó úr, és Deák Ferencz urak együtt készítsék el a 
kérdésben levő redactiot. De ligy látom, hogy ezen indítványnak további szorgalmazásától talán az illetők 
magok is elállottak (Elállunk! mások: Nem!) Ha ragaszkodnak hozzá többen, akkor szavazás által kell 
ezen kérdést is eldönteni. Az első kérdést a ház szabályaival egyezőleg kell feltenni; a ház szabályai pedig 
a bizottmány kiküldetését tartalmazzák; — kérdésül tehát azt javaslom , hogy „a kérdésben levő szerkesz
tésnek megtételére bizottmány küldessék e ki, vagy nem ?<s önként értetődvén, hogy ezen bizottmánynak az 
alapindítványozó és a mődosítványt indítványozó képviselő urak minden esetre tagjai leendnek. (Közhelyes
lés.) Nem tudom most már méltóztatnak e kívánni, hogy átalában minden ezentúl is még teendő stylaris 
szerkezetre nézve a bizottmány kiküldessék, vagy csak ezen egy esetre. (Átalában!) 

A kérdés tehát, melyet feltenni akarok, —> ez volna: „küldessék-e a módositványok stylaris szer
kezetére bizottmány ki, vagy nem ? 

Ha van észrevétel ezen kérdés iránt, most van helye ezt megtenni. (Nincsen!) Ismételni fogom 
ennélfogva mégegyszer a kérdést (Egy hang: Nem kell!) jöbbször kell feltennem, nehogy később az mon
dassák , hogy nem értettük a kérdést: „Küldessék-e a módositványok stylaris szerkezetének eszközlésére bi
zottmány ki vagy nem?" A kik ezen indítványt pártolják, méltóztassanak felállani. (A többség feláll.) Tehát 
a módosítvány stylaris szerkezetének eszközlésére bizottmány küldetik ki, mely bizottmányhoz az alapindít
ványtevő , és az illető módosítványttevő urak minden esetre soroltatni fognak. — Kérdés most, hogy hány 
tagból álló legyen e bizottmány ? (Némelyek: három! mások: öt tag !) 

Bónis Samu: Ily munkánál igen sok tagból álló küldöttséget nem czélszerü küldeni ki. Részemről 
azt tartóm, hogy az alapindítványozó és mődosítványt tevő képviselőkön kivül három tag kiküldetése ele
gendő. (Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak három tagnak kiküldésébe megnyugodni, ugy hogy azokhoz az alapindítvá
nyozó és módosítványttevő urak, hozzászámíítassanak ? (Elfogadjuk!) Nem lévén ez ellen észrevétel a bi
zottmány három tagból fog állani. A választásra nézve ugy hiszem most méltóztatnak hozzá szóllani. (Felki
áltások: Holnap; Mások: Eötvös!—-Nyáry! — Szalay!) Ajánltatik egyrészről: Eötvös — Szalay — Nyáry. 
(Felkiáltások: Elfogadjuk! mások: Szavazzunk! Holnap!) Több oldalról kívántatik a szavazás. (Zaj.) 

Patay István: Én azt hallottam ma már több ízben az elnöki székből kimondatni, hogy a kinek 
észrevétele van a kérdésre, vagy véleményét akarja kifejezni, tessék felállani és ugy nyilatkozni. Itt én 
senkit sem láttam a ki felállott volna a teremben a végett, hogy a szavazást sürgesse. (Zaj.) A kiknek tehát 
a szavazást sürgetni tetszik, tessék felállani. (Néhányan felállanak.) 

Elnök: Vannak többen, kik felállottak, s szavazást kivannak, ugy hiszem — ez másként nem 
történhetik meg — mint czédulázás által. Most az volna a kérdés, mindjárt kívánnak e szavazni ? vagy a 
szavazás holnapra halasztassék ? (Némelyek: mindjárt; mások: holnap.) 

Vajay Károly: Ezen comitéra most rögtön nincsen szükség; az idő drága — azt tartom, hogy 
holnaputánra szavazatunkat beadhatjuk, (Holnapután!) most pedig tovább folytathatnók a tárgyalást. 

Elnök: En azt tartom, akár mikor méltóztatnak a szavazásra időt kitűzni, az mindég időt fog 
igénybe venni, tapasztalásból pedig tudjuk, hogy a szavazás az ülések elején mindég mintegy nehezebbé 
teszi a tanácskozások folyamát — most már ugy is benne vagyunk és számosan is vagyunk jelen, tehát 
szavaznánk most. (Helyes!) 

(Szavaznak a 3 tagú stylisáló comitéra.) 
Elnök: (A szavazás után.) Méltóztatnak e kívánni, hogy itt a gyűlés alatt vegyük számba a sza

vazatokat ? (Fölkiáltások: Nem! Nem!) Azt gondolom, hogy miután két rendbeli szavazás összeszedése a 
teendőnk, s a szavazatoknak összeszámításával fogunk foglalkozni: talán az ülést most ellehetne oszlatni. 
(Igen! Helyes!) 

Ezzel az ülésnek délután 1 órakor vége lön. 

24* 
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XLL 

O R S Z Á G O S Ü L É S . 
Június 10-én délelőtti 10 órakor. 

Elnök: Az ülés megnyittatik. A mai ülés jegyzőkönyvét Jura György jegyző úr fogja vezetni; a 
szólókat Keglevich Béla jegyző úr fogja följegyezni; a szombati ülés jegyzőkönyvét Csengeri jegyző úr fog
ja hitelesités végett fölolvasni, 

Csengeri Imre jegyző olvassa a múlt ülés jegyzőkönyvét, melyre észrevétel nem tétetett. 
Elnök: A jegyzőkönyv meghitelesíttetvén, beadom az időközben érkezett iratokat; először is sze

rencsém van bemutatni a tisztelt háznak Maros-Szék állandó bizottmányának föliratát, melyet a ház utasí
tása szerint az alelnökök és jegyző urakkal együtt Maros-Szék küldöttségétől átvettem, s melyben Maros-
Szék állandó bizottmánya kijelentvén, hogy a folyamatban levő országgyűlést, követei nélkül kiegészített
nek nem tekintheti: tisztelettel kéri a házat, azon sérelemnek mielőbbi orvosoltatására, hogy az 1848-ki 
törvények ellenére a folyamatban levő országgyűlésen képviselve nincsen. (Tetszés.) A ház beleegyezésével 
ezen fölirat kinyomatni és a tagok közt kiosztatni fog. (Helyeslés.) Háromszék bizottmánya, Abaujme-
gye közönsége, ugy szintén Szathmármegye közönsége is sajgó fájdalmaiknak érzését jelentik ki a ház előtt, 
néhai gróf Teleki László gyászos elhunyta fölött. Liptóvármegye közönsége, (Halljuk!) azt kéri, hogy 
Széchenyi István érdemeinek elismerése a jelen országgyűlésen alkotandó törvények első czikkében örökit-
tessék meg. Ez a kérvényi bizottmánynak lesz kiadandó. (Helyeslés.) Szabad kir. Nagybánya város kö
zönsége azon jegyzőkönyv kivonatát közli, melyben tisztelt képviselőtársunk Deák Ferencznek az ország
gyűlésen tett indítványaért osztatlan bizalmat szavazott; ezen jegyzőkönyv kivonata az illető képviselő úr
ral , Nagybánya városának közönsége által már közvetlen is közölve levén, nézetem szerint talán itt csak 
tudomásul szolgálhat. (Helyeslés.) Vasmegye közönsége, Abaujmegye közönsége, úgyszintén sz. kir. Ko
márom város közönsége is panaszaikat terjesztvén elő, az adónak törvényhatóságaik kerületében katonai 
erővel megkezdett beszedése ellen, kérik a tisztelt házat, hogy az ország sarkalatos jogainak egyébiránti 
sérelme nélkül, ez alkotmányellenes állapoton mielőbb segíteni méltóztassék. A többi hasonnemü kérvé
nyekkel az adóügy kérdésének tárgyalásánál, ezek is figyelembe lesznek veendők. Sz. k. Nagyszombat vá
rosa a Dunán inneni kerületi Ítélőtáblát 1723 : XXXI. t. ez. értelmében, tovább is Nagyszombat városában 
meghagyatni kéri. — A törvénykezés ideiglenes rendezése végett egy bizottmány levén kiküídve, ezen 
kérvény talán ahhoz utasíttathatnék. (Közhelyeslés.) Krassómegye Lúgos kerületében ujolag megválasztott 
képviselő, Mihalkovics Konstantin megjelenvén, megbízó levelét beadta. Az igazolási bizottmánynak lesz 
kiadandó. Domahidy Ferencz margitai kerületi képviselő, Miskolczi Károly választása elleni vizsgálattal le
vén megbízva, miután orvosi kijelentés szerint még hosszasabb ideig tartó beteg-sége miatt kötelességének 
eleget nem tehet, a kiküldetési jegyzőkönyvet az illető iratokkal együtt visszamutatja; helyette tehát a vizs
gálatra más tag lenne kiküldendő; nem lehetne-e az igazolási bizottmányt oda utasítani, hogy e kiküldetés 
iránt ujabb javaslatot terjeszszen elő? (Többen: Ugy van! Sokan: Décsey, ő ugy is oda való!) Ha a tisz
telt ház e szerint közakarattal belenyugszik, talán legczélszerübb lesz Décsey László képviselő urat ezen 
vizsgálatra kiküldeni. (Közhelyeslés.) Szombaton kétrendbeli szavazat adatván be, szerencsém lesz a tisz
telt házat annak eredményéről tudósítani. A megürült jegyzői helyre 238 szavazat közöl, Bánó József úrra 
124; Tóth Vilmos úrra 114 szavazat esett; a többség tehát Bánó József úrra esvén, őt ezennel jegyzői he
lyét elfoglalni fölhívom. (Éljen!) 

Bánó József ur a jegyzői helyet elfoglalja. 
Elnök: Azon választmányra nézve, mely a tárgyalás alatt levő fólirási javaslatot illetőleg a ház 

által elfogadandó módosítványok esetére a szerkesztést végezendi, a szavazatok ekképen nyilvánultak: Sza-
lay Lászlóra esett 156; báró Eötvös Józsefre 144; Tisza Kálmánra 89 szavazat; a többi szavazatok számo
sabb képviselő urak közt oszlottak el. (Éljenzés.) 

Ez. alkalommal kötelességemnek tartom, egyszersmind a kérvényi bizottmányt figyelmeztetni ar-
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ra, hogy miután számosabb kérvény érkezett be, és igy a kérvényi bizottmánynak néhány ülésre elég ta
nácskozási tárgya leend: fölkérem annak tagjait, méltóztassanak minél előbb összejöni, hogy ezen bizott
mány megalakulhasson. (Helyes!) Czélszeríínek vélném, miután a bizottmánynak még elnöke nincsen, 
méltóztatnának a bizottmányi tagok talán holnap délután 5 órakor itt a harmadik osztályban összejöni és 
megalakulni. (Helyeslés.) 

Bónis Sámuel: Talán jó lenne, ha a tanácskozás hamarítása végett Deák Ferencz képviselő ur 
venné által a kérvénybizottmányhoz tartozó irományokat. (Helyes!) 

Elnök: Tehát ezen iratok Deák Ferencz urnák fognak általadatni. (Helyes!) 
Átmegyünk már most a napirenden levő részletes tárgyalásnak további folytatására. Eljöttünk 

szombaton a fölirási javaslatnak 16-ik szakaszáig; következik a 17-ik, melyet Jura jegyző ur fog fölolvasni. 
Olvastatnak a fölirási javaslatnak 17, 18, 19 és 20-ik szakaszai, melyek a 20. szakasz kivételé

vel észrevétel nélkül helybenhagyátnak. 
A 20-dik szakasz fölolvasása után. 
Elnök: Épen most értesülök arról, hogy beteg képviselőtársunk Deák Ferencz urnák azon mó-

dosítványa, melyet bejelentett, hogy beadni fog, ezen czikkre vonatkozik és báró Eötvös József képviselő 
ur által, ki még nincsen itt, a mai ülésben elő fog adatni; addig tehát ezen 20-ik czikk tárgyalása függő
ben marad, s átmegyünk a következőre. (Helyes!) 

A 21 , 22, és 23-ik szakaszok észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvastatik a 24-ik szakasz, mely igy szól: „Jelenleg az ausztriai örökös tartományok, tagjai a 

német szövetségnek. A szövetség iránt kötelezettségeik vannak, melyek terhekkel járnak; a szövetség ha
tározatai kötelező erővel birnak minden a szövetséghez tartozó országokban. Magyarország ellenben, nem 
tagja a német szövetségnek. A német érdekek, miket az osztrák tartományok védni s előmozdítani kötele
sek , reánk nézve idegen érdekek. A szövetséges hatalom, mely az osztrák tartományokban némely tár
gyakra nézve parancsoló hatalom, előttünk teljesen idegen. Németországnak lehet háborúja saját érdeké
ben, határai megtámadtathatnak, és azon háborúban Ausztria köteles résztvenni, köteles védni a megtáma
dott határokat. De az ő háborújok nem a mi háborúnk, az ő érdekeik nem a mi érdekeink, ők a mi har-
czainkban nem állanak mellettünk, nem fogják védni megtámadott határainkat, mert mi nem vagyunk a 
szövetség tagjai. Ily különböző politikai helyzetű országok közt lehet-e szorosabb kapcsolat, mint personal-
unio ? Azon birodalmi tanácsban, melynek túlnyomó többsége a német szövetségnek épen a szövetség értel
mében le van kötelezve, mi biztosítana minket, hogy akkor, midőn a mi érdekeink és a német szövetség 
érdekei nem ugyanazok, jogaink méltányoltatni s érdekeink kiméltetni fognak ? A szorosabb kapcsolat alá
rendelne minket az osztrák többségnek, sőt alárendelne a reánk nézve teljesen idegen német szövetség poli
tikájának is, melytől mi viszonzásul semmit nem követelhetnénk." 

Bobory Károly: Ezen szakaszra nézve azon észrevételem van, hogy valamint Magyarország nem 
tagja a német szövetségnek, ugy vannak több tartományai az ausztriai birodalomnak, melyek szintén nem tagjai 
a német szövetségnek, nevezetesen: Galliczia és Velencze. Itt e szakaszban ezen kérdés tétetik: „Ily kü
lönböző politikai helyzetű országok közt lehet-e szorosabb kapcsolat, mint personal-unio?£< (Zaj; Halljuk!) 
És látjuk, hogy lehet; a mint csakugyan Galliczia és Velencze nem tagjai a német szövetségnek és való
sággal real-unioban vannak Ausztriával; azért azt tartom, hogy ezen szakasz kimaradhatna. (Fölkiáltások: 
Maradjon a szerkezet!) 

Beniczky Lajos: Ezen észrevétel egészen nem áll, mert itt az osztrák örökös tartományokról van 
szó; Velencze és Graliczia pedig nem tartoznak azon sorba, hová Steyerország, Tirol és a többi. (Helyes!) 

Elnök: Ugy látom, hogy a ház a 24-ik szakaszt elfogadja. (Helyes!) 
Olvastatnak a 25-ik és 26-ik szakaszok, melyek észrevétel nélkül helybenhagyatnak. 
Olvastatik a 27-ik szakasz, mely igy szól: „Szükségesnek látjuk tehát ünnepélyesen kijelenteni, 

hogy mi az országnak állami alapszerződés által, királyi hitlevelek s koronázási eskük által biztosított alkot
mányos önállását s törvényes függetlenségét semmi tekinteteknek, semmi érdekeknek föl nem áldozhatjuk, 
s ragaszkodunk ahhoz, mint nemzeti létünk alapföltételéhez. Ugyanazért meg nem egyezhetünk abban, hogy 
a közadónak s katonaállításnak kérdései a magyar országgyűléstől bármi részben elvonassanak. A törvény
hozási jogot, valamint mi nem kívánjuk más országokra nézve semmi részben gyakorolni, ugy Magyaror
szágra nézve azt a magyar királyon kivül senkivel mással meg nem oszthatjuk; Magyarország kormányzatát 
s közigazgatását a magyar királyon kivül senkitől mástól függővé nem tehetjük s azt más országok kor
mányzatával nem egyesíthetjük; nem akarunk tehát sem a birodalmi tanácsban, sem valamely birodalmi 
népképviseletben résztvenni, s annak rendelkező hatalmát Magyarország ügyei fölött el nem ismerjük, s az 
Örökös tartományok alkotmányos népeivel csak ugy, mint önálló szabad nemzet más önálló szabad nemzet
tel , függetlenségünk teljes megóvása mellett, vagyunk hajlandók esetenként érintkezni." 

Elnök: Ezen szakasz második sorában nyomtatási hiba történt, a mennyiben két szó kihagyatott. 
Az alapindítvány eredetije nálam levén, föl fogom olvasni a czikk kezdetét: „Szükségesnek látjuk tehát ün
nepélyesen kijelenteni, hogy mi az országnak állami alapszerződés által" — ide beírandó e két szó: „törvé
nyek által* s azután következik: „királyi hitlevelek stb.K 
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Ivánka Imre: Ezen szakasznak második pontjára van észrevételem. Ezen szavak után: „a köz
adónak és katonaállításnak" közbeszúrni akarnám e szavakat: „átalában a pénz- és hadügynek" mert igy 
sokkal tágabb értelme van. (Fölkiáltás: Helyesen! Elfogadjuk!) 

Kubinyi Ferencz : Én azt tartom, hogy össze lehetne foglalni mind a kettőt, azért fogadjuk el a 
modositványt. (Helyes!) 

Elnök: Ivánka képviselő úr beadta módosítványát írásban, mely szerint ezen szakasz második 
pontja ekkép volna szerkesztendő: „Ugyanazért meg nem egyezhetünk abban, hogy a közadónak s katona
állításnak, átalában a pénz- és hadügynek kérdései a magyar országgyűléstől bármi részben elvonassanak." 

Besze János: A módosítványhoz volna szavam. Nincsen egészen tisztán magyarul föltéve; azt 
hiszem, hogy azt igy kellene szerkeszteni: „Ugyanazért meg nem egyezhetünk abban, hogy a közadónak 
és katonaállításnak kérdései, átalában a pénz- és hadügy a magyar országgyűléstől bármi részben elvonas
sanak. (Fölkiáltások: Elfogadjuk a modositványt!) 

Elnök: Nem tudom, hogy szándéka-e a háznak ezen stylaris módosítást a bizottmányhoz utasíta
ni. En ugy értettem eddig a háznak határozatát, hogy a kinevezett bizottmány csak azon módosítványok-
nak irálybeli szerkesztését fogja teljesíteni, melyeket a tisztelt ház reá bízandó lesz; a melyeket pedig a 
tisztelt ház itt elfogad, azok nem utasíttatnak elébe. (Helyes!) 

Károlyi Ede gróf: Miután a módosítvány el van fogadva; nem szükséges, hogy az a bizottmány 
elé kerüljön. 

Elnök: Nem levén szólásra fölírva senki, a tisztelt ház Ivánka képviselő ár módosítványát elfo
gadja. (Helyes!) Épen most érkezett meg báró Eötvös József képviselő úr, ki Deák Ferencz úrnak a 20-ik 
szakaszra vonatkozó módosítványát fogja fölolvasni; azonban talán előbb felolvasandó lesz a 20-ik sza
kasz maga. 

Jegyző olvassa a 20-ik szakaszt. Ezután. 
Eötvös József báró: Ezen szakaszhoz Deák Ferencz képviselő úr még ezeket akarná hozzáadatni, 

melyekben rövid kivonatban az foglaltatik, a mit utolsó beszédében elmondott s a következő: „Sőt megtör
ténhetik a birodalomnak ilyképeni jogszerű fölbomlása a fejedelmi háznak teljes kihalta előtt is. Mert azon 
sanctio pragmatica, mely az örökös tartományokra nézve megállapittatott, s azok által elfogadtatott, azt ren
deli, hogy Ill-ik illetőleg VI. Károly és I. József ágainak teljes kihaltával, I. Leopold leányait s azok mara-
dékit, ezek után pedig a fejedelmi háznak minden egyéb ágait illesse az örökösödés elsőszülöttségi sorban. 
A magyar trónöröklési törvény az 1723: II. t. ez. Károly és József ágainak teljes kihaltával, a trónörök
lést egyedül I. Leopold maradékaira szorítja, s azt a fejedelmi ház többi ágaira semmi esetben ki nem ter
jeszti. Ha tehát III. Károlynak, I. Józsefnek és I. Leopoldnak minden maradékaik teljesen kihalnának, Ma
gyarország szabadon választaná királyát, az örökös tartományok pedig az általuk elfogadott sanctio prag
matica értelmében, ugyanakkor a fejedelmi háznak más valamely még fönnlevő ágát tartoznának uralkodó
jukul elismerni. Ez a lényeges különbség is figyelmet érdemlő bizonysága annak, hogy Magyarország és az 
örökös tartományok között real-unio nem köttetett." 

Elnök: Hosszabb levén a módosítvány, ha a tisztelt ház megnyugszik benne, azt talán holnapig 
ki lehetne nyomatni. (írjuk le mindjárt!) 

Vajay Károly: En azt tartom, hogy miután az elvet, az eszméket elfogadjuk, kinyomatására 
nincs szükség; a bizottmány majd el fogja intézni. (Helyesen!). 

Szaplonczay József: Magam is csak azt akarom mondani, mit az előttem szóló képviselőtársunk 
mondott, hogy nem látom szükségesnek e modositványt kinyomatni, miután az elvileg el van fogadva. Nincs 
egyéb hátra, minthogy a bizottmány szerkeszsze a szerint a fölírást. 

Ráday Gedeon gróf: Nagyon sajnálom, de én ellenkező véleményben vagyok"az előttem szóló 
képviselő úrral. Ezen a 20-ik szakaszhoz adandó módosítvány tárgyalására ugyan nincsen szükség, mert 
az el van fogadva tökéletesen, de maga a tárgy oly lényeges és fontos, miszerint ha valami, ez bizonyo
san megérdemli, hogy kinyomattassék. 

Bónis Sámuel: Én azt tartom, hogy az többé nincs kérdésben, hogy ezen módosítvány elvileg 
elfogadtassák, sőt részemről ezt azok közé sem szeretném soroltatni, melyek csak elvben vannak elfogadva, 
s melyeknek szerkesztésére azon bizottmány van kiküldve, én a szerkezetet is elfogadnám s akkor leg
jobbnak látnám azt, hogy mindjárt ledictáltassék. (Helyes!). 

A ledictálás megkezdődik. 
Demjén István: Miután elvileg elfogadtuk a modositványt, s miután azt is elfogadtuk, hogy itt a 

szerkezethez nem szólunk, ezen uj módosítvány egyéb oldalaihoz nem szólhatunk, mint csupán stylaris ol
dalához. (Tartsuk meg a végzést! Zaj) 

Elnök: Miután a ledictálás már megkezdődött, méltóztassanak csöndesen lenni, hogy mindenki 
leirhassa az érdekes modositványt. (Csengeri Jegyző dictálja a fönnebbi modositványt). 

Vályi János: Méltóztatnak visszaemlékezni, hogy ezen fölirás 10-ik szakaszának tárgyalásakor 
fölmerült azon véleménytől, — miként a „pragmatica sanctio" alatt semmi más nem értetik, mint az, mi 
az 1723. évi törvényezikkelyekben foglaltatik, világosan kifejezendő lenne, — akkor azon okon, hogy tisz-
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telt képviselőtársunk Deák Ferencz által fog majdan a most fölolvasott 20-dik pont után egy fölvilágositás 
és nyomatékosabb módosítvány előterjesztetni, mely az ebbeli kételyeket eloszlatandja, — egyelőre elállot-
tam. Azonban ezen most elfogadott módosítvány által sem látom én kifejezve azon kétségbe vonhatlan igaz
ságot, melyet tisztelt indítványozó úrnak utónyilatkozata még inkább elvitázhatatlanná teszen, hogy a „prag
matica sanctio" nevezet alatt semmi magyar közjogi kötés nem létezik s mit ez alatt érthetünk, csak az le
het, mi az 1 7 2 3 : I. H. és III. törvényczikkelyekben foglaltatik. 

Ugyanazért, minthogy a fölirás ezen kitétele: „mit a magyar nemzet 1723-ban az uralkodó ház
zal kötött" nem annyira azt értelmezi, hogy ezt értjük sanctio pragmaticának, sőt inkább, hogy itt foglaltatik 
maga ezen fölhivatolt. kötés. En tehát ezt következőleg óhajtanám módosítani: „mit a magyar nemzet az 
1723 évi I. n . és III. törvényczikkelyekben ismer." (Maradjon). 

Zsarnay Imre: Midőn én legközelebb a 10-dik pontra nézve észrevételemet beadtam, ennek nem 
változtatását, hanem csak bővebb fölvilágositását kívántam. Indítványomat azért vontam vissza, mert az igér-
tetett, hogy ugyanazon módosítvány, melyet én a pragmatica sanetionak bővebb magyarázatára nézve kí
vánok, meg fog tétetni képviselő társunk báró Eötvös József által oly értelemben, mint azt maga az in
dítványozó Deák Ferencz tisztelt képviselőtársunk kívánta. Ezen uj szerkezet által annak, a mit én kíván
tam , nem tétetett elég. A szerkezetet én tökéletesen elfogadom, mert az egy uj indok, annak megmutatá
sára , hogy Magyarországban a personal- és real-unio nem úgy volt, mint az örökös tartományokban, a 
pragmatica sanctio értelmezésénél fogva. 

En elejétől fogva nem tagadtam; mint azt némelyek elmagyarázták: hogy Magyarország a fön
séges uralkodó házzal nincsen semmi összeköttetésben, hogy nincs közöttünk pragmatica sanctio; hanem 
azt állítottam, hogy a mi a többi Örökös tartományokra nézve pragmatica sanctio, az reánk nézve nem 
pragmatica sanctio; Magyarország e helyett egy ujabb pragmatica sanctiót alkotott, a magyar pragmatica 
sanctiót, mely az 1723-ki törvényekben van kimondva. Maga tisztelt képviselőtársunk Deák Ferencz szin
tén ezen igen egyszerű definitioját adja a pragmatica sanetionak. midőn azt mondja: ,.a magyar trónörökö
södés törvénye az 1723-ki törvényekben van1'. Ennek következtében előbbi indítványommal egybehangzólag 
azon véleményben vagyok, hogy Deák Ferencz ezen uj indítványa, mint az előbbinek magyarázata, bővítése 
maradjon meg, de a 10-ik pontban, azon a helyen, hol ezen szavak vannak: „azon állami alapszerződést, 
mit a magyar nemzet 1723-ban az uralkodó házzal kötött" e szavakat adjuk hozzá: „az 1723-ki törvény
ben állami alapszerződést" — vagy mint ő fejezi ki — „magyar trónörökösödési törvényt alkotott. (Marad!) 

Vajay Károly: Tisztelt képviselők! A 10-dik czikkely tárgyalásánál én ajánlottam, hogy azon he
lyen mondassák ki, hogy mi a pragmatica sanctio alatt az 1723-ki I. II. III. és következő törve nyezikkelyeket 
értjük. Méltóztatnak emlékezni az e kérdésben tisztelt barátunk Révész Imre- és mélyen tisztelt Deák Fe
rencz követtársunk — tett előadásaikra. Bocsánat! én Révész aggodalmát eloszlatva nem látom. Mi a bécsi 
kormánynyal törvényeinket védő harezot folytatunk: nyugtassuk meg magunkat a törvényezikkelyek ha
tározott megemlítésévél. (Maradjon!) 

Tisza László: Nem fogom a tisztelt ház figyelmét hosszasan fárasztani, csak röviden ki akarom 
fejezni fájdalmamat aziránt, hogy az indítványt tevő tisztelt Deák Ferencz jelen nem lehet; mert meg va
gyok győződve arról, hogy miután ő a pragmatica sanctio alatt egész fólirati javaslatán keresztül egyebet 
nem értett, nem is érthetett: mint az 1723-ki törvényezikkeket: bizonyosan a legkisebb ellenvetést sem 
tenné az ellen, hogy ezen gondolat, ezen nézet egyenesen, tiszta szavakban kifejezve föliratába bele jő-
jön. (Helyeslés). 

Miután ez megnyugtatásunkra szolgál, és mert meg vagyok győződve, hogy ez az indítványt tevő 
nézeteibe legkevésbé sem ütközik: kérném a tisztelt házat, egyszerűen, tisztán kifejezni azt, hogy hol mi 
eszavat : pragmatica sanctio, haszáljuk, alatta soha egyebet nem, mint az 1723-ki törvényeknek illető 
czikkelyeit értjük. 

Dániel Pál: Epén az, mit előttem szólott képviselőtársunk a föliratba tétetni kivánt, a 10-dik 
szakaszban benne van. Ezen szakaszt bátor leszek fölolvasni: „A hatalomnak ezen ellenünk s alkotmányos 
önállásunk ellen intézett jogtalan törekvése nemcsak törvényeinkkel ellenkezik, hanem egyenesen megtá
madja magát a pragmatica sanctiót, azon állami alapszerződést, mit a magyar nemzet 1723-ban az ural
kodó házzal kötött." (Zaj). 

Elnök: Két kérdés tárgyaltatott most a tisztelt ház által egyszerre. Az első kérdés vonatkozik a-
zon módosítványra; illetőleg bővítésre , a melyet tisztelt képviselőtársunk Deák Ferencz indítványozott. Az 
első kérdés tehát az, hogy a tisztelt ház ezt elfogadja-e vagy nem? (Elfogadjuk!) Erre nézve úgy hiszem, hogy 
a ház határozatául ki lehet mondani, miszerint a tisztelt ház ezt elfogadta. Ennek következtében azon kö
vet urak, kik a 10-dik szakaszra nézve múlt alkalommal módosítványt akartak beadni, de azt visszavették 
azon tekintetből, mert a ház kivánta előbb bevárni Deák Ferencz tisztelt képviselőtársunk mai napon fölol
vasott módosítványát indítványoznak most a 10-dik ponti-a nézve módosítványt; ezt Vályi képviselőtársunk 
formulázva hozzám beadta. 

Ezen módosítvány szerint a 10-dik pont utolsó sorához, ezen szavak után; „azon állami alapszer
ződést, mit a magyar nemzet" — ezek tétessenek: „az 1723-ik és I. II. év III. törvényezikkelyeiben ismer.4' 
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S ezen szavak: „1723-ban az uralkodó házzal kötött" — kihagyassanak. (Zaj; Halljuk!) Csöndet kérek! 
(Helyre! Halljuk!) Más formulázott módosítvány, Vályi képviselőtársunkét kivéve, hozzám beadva nincs, s 
másra most e helyen figyelemmel nem is lehetünk. A kérdés tehát az, hogy a 10-dik szakasz szerkezetét 
méltóztatik-e a tisztelt háznak ezen módosítvány ellenében elfogadni vagy sem ? Ha eziránt szavazás kíván
tatik, a kérdést ekkép fogom előterjeszteni: 

Károlyi Ede gróf: (közbe szólva) A szavazás kimondása előtt néhány szóval szeretném fólvilá-
gositani a 10-dik szakaszt. Azt hiszem ugyanis, hogy ha kimondanók, miszerint megkérjük e fölírat szer
kesztőjét , lenne oly szíves ezen eszmét ruhába Ölteni és szavakkal kifejezni, megelégedhetünk mindnyájan. 
(Szavazzunk!) 

Elnök: A kérdés e szerint szavazás által levén eldöntendő, kérdésül föltétetik, hogy a 10-dik 
szakasz szerkezete maradjon — e vagy nem ? Azok tehát, kik a szerkezetet egész kiterjedésében megtartani 
kívánják, méltóztassanak fölállani. (Flöállanak). 

(A Mállás után:) 
Kérném, hogy most azon képviselő urak méltóztatnának fölállani, kik a szerkezetet módosítani 

kívánják. (A fölállottak száma az előbbinél kisebb). 
(A fölállás után.) 
A többség e szerint a szerkezetet változatlanul fönntartja. -— 
Olvastatik a fólirati javaslatnak 28-ik és 29-ik szakasza, melyekre észrevétel nem volt. 
Olvastatik a 30-ik szakasz, mely igy szól: „A sanctio pragmatica, a királyi hitlevelek s fejedelmi 

eskük határozottan kimondják, hogy az ország integritása mindenkor sértetlenül fönntartandó. De az inte
gritás nem csupán abból áll, hogy az ország területéből semmi el ne szakittassék, hanem az a politikai inte
gritást is magában foglalja. Midőn tehát a végrehajtó hatalom lehetlenné teszi, hogy az országnak vala
mely része, vagy a magyar koronához tartozó valamely ország alkotmányszerüleg résztvehessen az ország 
legfontosabb politikai működésében, s együtt gyakorolhassa a törvényhozás jogát, az ország politikai inte
gritása meg van sértve." 

Tisza Lajos: Bocsánatot kérek, hogy kénytelen vagyok másodszor közvetlenül fölszólalni. Ezen 
pontra nézve rövid megjegyzésem van. Ott t. i. hol az integritás megsértéséről van szó, igen helyesen van 
a politikai és territoriális integritás megkülönböztetve egymástól. Az utolsó pont végén az mondatik: „mi
dőn tehát a végrehajtó hatalom lehetlenné teszi, hogy az országnak valamely része, vagy a magyar koroná
hoz tartozó valamely ország alkotmányszerüleg részt vehessen az ország legfontosabb politikai működésében, 
és együtt gyakorolhassa a törvényhozás jogát; az ország politikai integritása meg van sértve." Nem egye
dül az én, hanem többek scrupulusát is vagyok e tekintetben bátor kifejezni, hogy t. i. ezen egyszerű ki
tétel itt nem fejezi-e ki némileg azt, mintha jelenleg a kormány által az országnak csakis politikai integritása, 
lenne megsértve. En tehát az utolsó szavak: „együtt gyakorolhassa a törvényhozás jogát, az ország po
litikai integritása" — után, e szócskát: „is" szeretném hozzátétetni. (Maradjon! Helyes! Elfogadjuk!). 

Ürményi József: Ha ezen szakaszban érintve volna a nempolitikai integritás is, ugy ezen szócs
kának „is" itt igen jó helye lenne. De miután az itt nem fordul elő, hanem már előbb érintetik: nem gon
dolnám czélszerünek e szócskát „is" hozzátétetni. 

Madarász József: Előttem szólott képviselőtársam azt monda: ha ezen pontban az ország integri
tása másképen is volna kifejezve: az „is" igen helyén állana. A pont eleje igy szól: „A sanctio pragmatica, 
a királyi hitlevelek s fejedelmi eskük határozottan kimondják, hogy az ország integritása mindenkor sértet
lenül fenntartandó. 

Ezen integritás nem csupán abból áll, hogy az ország területéből semmi el ne szakittassék, ha
nem ez a politikai integritást is magában foglalja. Tehát nemcsak a politikai, hanem egyúttal az ország te
rületi épségéről is levén e szakaszban szó az elején és közepén; tisztelt képviselőtársunk előadása szerint is, 
az utolján e szócska „is" igenis helyén volna. (Szavazzunk!) 

Elnök: A módosítás, mely ezen czikkre javaltatik abból áll, hogy a 30-ik szakasz utolsó sorai ek
kép változtassanak meg: „s együtt gyakorolhassa a törvényhozás jogát, az ország politikai integritása is 
meg van sértve." Szavazásra kerülvén a sor, a szabályok értelmében a kérdés az alapszerkezetre teendő el
sőbben föl. A javaslóit módosítványt méltóztatnak ismerni. Kérdem tehát, vájjon a ház ezen 30-dik szakasz
nak szerkezetét ugy a mint van, változatlanul kivánja-e megtartani vagy nem? (Helyes!) A kérdés iránt 
észrevétel nem levén, fólszólitom azon képviselő urakat, kik a szerkezetet változatlanul kívánják megtar
tani, álljanak fóh (Fölállanak.) Minden kétségnek elhárítására kénytelen vagyok kérni, hogy most azon 
képviselő urak méltóztassanak fölállani, kik változtatni kívánják ezen szerkezetet. (Fölállanak.) Sajnálom, 
hogy tartóztatni kell ezen magában kisebbszerü kérdéssel a további tanácskozásunk menetét, de közös meg
nyugtatásra szükségesnek látom, hogy a többség határozottan constatiroztassék. Ennélfogva a jegyző ura
kat fogom megkérni, hogy számítsák össze a ház szabályai szerint a szavazatokat. (Helyes! Zaj. Halljuk!) 
A kérdést még egyszer föl fogom tenni, s kérni fogom azon képviselő urakat, kik a szerkezetet pártolják, 
hogy álljanak föl, s maradjanak állva tovább , minthogy a jegyző urak a fönnállókat megfogják számítani. 
(Zaj; Halljuk!) A kérdés ez: megmarad-e ezen szakasznak szerkezete változatlanul vagy nem? Kik a szer-
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kezetet megtartani kívánják, méltóztassanak fölállani. (Sokan fölállanak, s az állókat a jegyzők összeszámitják.) 
Minthogy a ház jelenlevő tagjainak számát nem tudjuk, szükséges a másik kísérletet is megtenni, t. i. meg-
számitni azokat i s , kik az imént ülve maradtak. (Helyre!) Most, tehát fölszólítom azon képviselő urakat, 
kik a szerkezetet változtatni akarják, méltóztassanak fölállani s maradjanak hosszasabban állva. (Nagy szám
mal fölállanak s az állókat a jegyzők ismét összeszámitják.) A fölállás s ülvemaradás szerint összeszámíttat
ván a szavazatok, 117 esett a szerkezetnek változatlanuli megtartására, 103 annak módosítására. így tehát 
a szerkezet változatlanul megmarad. — 

Csengeri Imre jegyző olvassa a 31-ik szakaszt, mely igy szól: „A múlt idők szomorú eseményei 
káros félreértéseket idéztek elő közöttünk és nemmagyar nemzetiségű polgártársaink között. Ezen polgár
társainknak nemzetiség-ok érdekében és Horvátországnak közjogi állása érdekében is követeléseik vannak, 
miket ignorálnunk nem lehet, de nem is akarunk. El vagyunk határozva mindent elkövetni, hogy a félre
értések elháríttassanak, s teszünk mit az ország szétdarabolása s önállóságának föláldozása nélkül tehetünk, 
hogy a honnak minden nemzetiségű polgárai érdekben s érzelemben összeforrjanak. Óhajtjuk törvényeink 
azon rendeleteit, mik e részben akadályul szolgálhatnak, közös érdekeink szerint méltányosság alapján mó
dosítani, s hogy ezt eszközölhessük, múlhatatlanul szükséges az országgyűlésnek mielőbbi kiegészítése." 

Elnök: Ezen szakaszra nézve több módosítás van beadva. Először Popovics Zsigmond képviselő 
uré érkezett hozzám. 

Popovics Zsigmond: A közjogi kérdésen kívül én nem ismerek nagyobb fontosságú tárgyat, mely 
a ház figyelmét inkább megérdemelné, mint a nemzetiségi kérdés. Ezen kérdésnek szerencsés és igazságos 
megoldásától föltételeztetik hazánk alkotmányos függetlenségének, valamint közszabadsága ügyének kivívá
sa és jövőre is megállapítása. Az igazságos megoldást leginkább nehezitené a százados előjogokra való hi
vatkozás ; de ezek ellenében ugy hiszem elég lesz fölemlíteni a százados szenvedéseket. Deák Ferencz urnák 
fölirati javaslatában ezen kérdést igen felületesen találom megérintve, s azért óhajtanám, hogy épen ezen 
első lépésünk alkalmával vessük meg azon biztos alapot, melyre jövőnket bizton építhessük. A mit a közös 
honban lakó nemzetiségek a törvényhozástól megvárnak, a mit a testvér testvértől követel, az nem egyéb, 
mint az egyenjogúság nagy eszméjéből önként kifejlődő jogközösség. Ennek alapját megvetve találom Tisza 
Kálmán bemutatott javaslatában, s azért annak a nemzetiségi ügyre vonatkozó részét magamévá tesz'em, s 
azt indítványozom, hogy a fölirásba vétessék föl azon módosítvány, melyet a ház asztalára letenni bátor
kodtam. (Zaj.) 

Az elv maga ezen szerkezet által megóva levén, nézeteim bővebb előterjesztését a részletes alkal
mazás körül a codificatio idejére halasztóm; és hiszem, hogy képviselőtársaink a teljes jogegyenlőség elvé
ből kiindulva, eszközölni fogják azt, hogy valamint érzelmeinkben egyek vagyunk, ugy vallás és nemzeti
ségkülönbség nélkül is egyek leszünk. 

Ezen módosítvány következő: „a törvény által kimondatni akarjuk, hogy e hazában valamint ki
váltságos osztály, ugy kiváltságos nemzet ne legyen, legyen mindenki egyenlő, hogy egyenlően szerethesse 
a hazát mindenik. A mi tehát törvényeink közöl ezen egyenlőséggel ellenkezik, azt eltörölni, s megadni aka
runk minden nemzetiségnek a teljes jogegyenlőség alapján mindent, mi a közös haza integritásával nem 
ellenkezik." 

Branovatzky István: Tisztelt képviselő ház! Engedelmet kérek, hogy e válaszfölirat czikkelyen-
kénti tárgyalásakor én is hozzászólni bátor vagyok, és kötelességérzetből a magyarországi szerbek ideigle
nes megnyugtatására addig is , míglen ügyök a lefelsőbb helyről — ha Isten ugy akaija — ide ez ország
gyűlésre előterjesztve, napirendre kerülend, egy alázatos kéréssel járulok a házhoz, azzal t. i. hogy a fölirat 
ezen szakaszához, mely a nemmagyar ajkú honpolgárok nemzetiségi igényeikre vonatkozik, e szó után: 
„módosítani," még e következő szavak fölvétessenek: „Méltó tekintettel szei-b polgártársaink történelmi ki
vételes jogaikra is, — a mennyiben azok a fönnebbi föltétel, vagyis az ország integritásával s önállóságával 
összeegyeztethetők." (Halljuk!) 

Tisztelt ház! Ezen bővítést nézetem szerint szükségesnek tartom mind a magyarországi szerbek, 
mind pedig az egész ország érdekében. 

A szerbek érdekében azért, minthogy azok, azon erős hitben, sőt meggyőződésben vannak, mi
szerint ők már 170 év óta e honban oly exemtionalis politikai s polgári jogokat vérrel szereztek maguknak, 
miknek teljes élvezetéhez soha nem juthattak; de a melyeknek élvezete nélkül ők soha megnyugodni nem 
tudtak, s most sem tudnak, hanem azokat jelenleg is követelik, a mint azt a legújabb szerb nemzeti con-
gressusnak műve elegendőképen tanúsítja. (Zaj.) 

Es itt rejlik oka annak, hogy a magyarországi szerbek is az 1848-iki mozgalmakban résztvet
tek; de nem azért, mintha az akkoroni camarillának szolgálatot tenni akartak volna, hanem mert az 1844. 
évi II. és 1848. V. törvényczikkelyek rendeletei által nemzetiségöket megtámadva lenni látták; azért, hogy 
nemzetiségök s vallásuk szabadságát megőrizhessék, a mit jol mondott minapi beszédében Ignjatovics 
képviselőtársunk is. Jele annak, hogy a magyarországi szerbeknek politikai állása e honban bizonyta
lan állapotban van még mindig. 

Bocsánat tehát uraim! ha a szerb ily bizonytalan s mintegy scylla és charybdis közti szomorú hely-
Képv. háí napi. II. k. 26 
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zetében mintegy kétségbeesve, sokszor oly irányt is követett, mely önmagának is legnagyobb kárá
ra volt. 

Mondani szokták az emberek: „boldog az, a ki más kárán tanul;" de én azt is mondom, az sem 
boldogtalan, a ki a maga kárán okulva, jobb után törekszik, s igy a szerbek is okulva a múlt 12 évi bajo
kon , megerősödtek azon meggyőződésben, hogy csak a sz. István koronája, s a Magyarország alkotmányos 
szabadságának védpaizsa alatt lelhetik föl boldogságukat; épen azért eltökélték magukat, nemcsak a magyar 
nemzetttel, hanem Magyarország minden népeivel kezet fogva közös erővel, egy szívvel és lélekkel a kitű
zött czél felé törekedni, és jó s bal szerencsében velük együtt élni, s ha kell együtt halni! (Helyes! Éljen!) 

Ha tehát tisztelt ház ! az általam javaslatba hozott bővítést elfogadni méltóztatnék, az által a ma
gyarországi szerbek még inkább erősödni fognak ebbeli határozott akaratukban; s reájok nézve addig is , 
miglen az ige testté váland, elég volna arra, hogy megszilárdulván bennok ez akarat, ne hagyják magukat 
abban bárki által is megingattatni, s még kevésbé a netaláni, ellenkező irányú kísérletekre csábíttatni. 
(Helyes!) 

De mondám fönnebb, hogy a kérdéses fölirati bővítés az egész ország érdekében is van, mert hogy 
a mostani válságos időben mind azon erkölcsi és anyagi erőnek osszepontosítására égető szükségünk van, a 
mik csak e honban föltalálhatók, mert hogy csak ily összpontosított erővel lehet hatással működni az ország 
önállósága s alkotmányos szabadságára nézve fölmerülő bármi veszély ellen; azt mások e házban nálamnál 
sokkal jobban elmondották: valamint azt is, hogy a kérdéses erők összpontosítása csakis a nemmagyar ajkú 
nemzetiségek jogos s méltányos igényeinek kielégítése s biztosítása által érhető el. (Ugy van!) 

Pedig uraim! a magyarországi szerbek sem csekély tényezők a hazai erők mérlegében, mert bár 
számra nézve ahg vannak többen Magyarországban s az ahhoz kapcsolt részekben egy milliónál, (Zaj) 
mégis nem szenved kétséget, hogy ennek egy tizedrésze, mintegy százezer minden időben fegyverfogható, 
s közölök ötven — hatvanezeren e mai napon is tényleges hadiszolgálatban vannak, fegyverrel kezeikben; 
ez pedig nem csekély tényező a veszély idejében, ha azt fölhasználni tadjuk. (Zaj.) 

Ezen pontból is kiindulva tehát, nem kell megütköznünk azon, hogy a magyarországi szerbek 
támaszkodnak azon kétoldalú szerződésre, melyre 1690. évben I. Leopold császár s magyar királylyal a 
legutóbbi szerb telepek, Csernovics Arzén patriarchájok által, léptek. E szerződésnek typusa a részükre in 
optima forma kibocsátott és jelenleg is fönnálló kegyelmes szabadalmi leveleikben föltalálható. Öntudatuk
ban , hogy a szerbek fényes katonai érdemeikkel, a miket — ugyanazon privilégiumok tanúsága szerint — 
a hazának minden időben tettek, némely oly jogköveteléseket is tesznek, a melyek nem egyedül a méltá
nyosságban , hanem az általuk vérrel szerzett történelmi jogokban is gyökereznek. (Zaj ; Halljuk!) 

Lehet, hogy valaki kérdezni fogja, vájjon miben állanak tehát a szerb nemzetnek ezen történelmi 
külön jogai ? 

Erre nehéz uraim! röviden feleletet adni, de a mennyire lehet bátor leszek megkísérteni ezen kö
vetelések sommáját e következendőkben megközelítve előadni: (Halljuk!) 

A magyarországi szerbek kivannak vallásuk szabadságán s azon ügyeken kívül, melyek ezzel kap
csolatban vannak, Magyarország koronája, törvényhozása s központi hatóságainak igazgatása alatt, alsóbb 
körben azon a területen, melyen többségben laknak, belügyeikbeni autonómiát, s annál nemzeti nyelvűk
nek és saját embereiknek alkalmazhatását. 

Tehát nem kivannak ők, — mint némelyek mondani szeretik — képezni e honban statum in 
statu; az én csekély meggyőződésem szerint ez nem külön status. De meglehet, hogy többet követelnek va
lamivel a szerbek annál, mit a többi nemmagyar ajkú nemzetiségek csupán a méltányosságra lehetvén hivat
kozniuk, követelhetnek, (Zaj.) s épen e körülményben rejlik indoka s alapja indítványomnak, vagyis annak, 
hogy miért kívánom én a fölirati bővítést. 

Uraim! Ezen országgyűlésnek tartatott fönn a dicsőség a magyarországi szerbek ügyét, s e hon-
bani politikai helyzetüket valahára tisztába hozni, a mint azt a magyar nemzet Europaszerte ismert igazság
szereteténél s loyalitásánál fogva, teljes reménynyel várni is lehet. Addig is pedig, mig az megtörténend, 
ismételve is esedezem a tisztelt képviselőház előtt módosítványom elfogadása végett. 

Ivánka Imre: Azt hiszem, hogy a tisztelt ház nagy többségének véleményével találkozom, ha hi
vatkozom ar ra , mit tegnapelőtt báró Eötvös Jósef képviselőtársunk mondott, hogy igy mellékesen ne tár
gyaljuk a nemzetiségi kérdéseket, hanem hagyjuk akkorra, mikor tüzetesen lehet hozzá szólam. Ismétlem, 
mit már máskor is kimondottam, hogy én a tökéletes jogegyenlőség embere vagyok, és semminemű privi
légiumot nem akarok, még a magyarnak sem, is igy tehát per parenthesim mondva, másnak sem. 

Ugyanazért kérem a magam módosítványát tekintetbe venni, mely talán a czélnak megfelel, s 
mely igy hangzik: „és megadni szándékozunk minden nemzetiségnek a teljes jogegyenlőség alapján min
dent , mi az ország politikai szétdarabolása s törvényes önállásának koczkáztatása nélkül megadható." (He
lyes! Maradjon! Szavazzunk!) 

Elnök: Tisztelt ház! (Halljuk!) még nem szavazhatunk; mert számosan vannak még följegyezve, 
kiket ki kell hallgatnunk. — 

Faur J á n o s .• Tisztelt ház! Az átalános tárgyalásnál nem akarván a háznak már ugy is kimerített 

• 
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türelmét tovább fárasztani, nem éltem, mint kívántam a szóval, ennek némi méltánylásául bátorkodom a 
tisztelt házat megkérni, méltóztassék e jelen speciális kérdés körüli nézeteim kifejtését meghallgatni. 
(Halljuk 0 

Mielőtt azonban ebbe bocsátkoznám. nem hagyhatom megjegyzés nélkül előttem szóló Ivánka 
képviselőtársunk azon kijelentését, hogy ő nem szeretné a nemzetiségi kérdést csak ugy mellesleg tárgyaim, 
én azt tartom, hogy midőn az alap, a főelv kijelentése, megállapítása körül forog a kérdés, az nem mel
lesleges, hanem érdemleges tárgyalás. (Zaj.) — Most a tárgyra áttérve: 

Én is helyzetünk achilles-sarkának a nemzetiségi kérdést tartom, szerintem annak szerencsés meg
oldásától feltételeztetik, hogy egyebet ne mondjak, az, hogy a bennünket netán számításba venni akaró 
Európának, barát vagy ellennek azt mondhassuk, mi itt 15 millió érdekegységben egybeolvadt nép vagyunk, 
mely feladatának e helyen jobban fog megfelelni, mint két annyi más nép ; és azt nagyítás nélkül mondhat
juk , mert akár tekintsük kimerithetlen anyagi segédforrásainkat, melyek nagyrészt ki sincsenek fejlesztve, 
de könnyen kifejleszthetők, akár tekintsük már eddig is tanúsított politikai érettségünket, akár szilárd, kö
vetkezetes politikai jellemünket, akár lángoló, legnagyobb áldozatra kész hazaszeretetünket, akár edzett, 
sanyart, nélkülözést, fáradalmat megvető, élénk, lelkes, bátor badfiainkat, a versenyt bár kivel kiálljuk. 

S vájjon oly nehéz ezen kérdés megoldása, hogy nem mernénk bátran szeme közé nézni ? Oly 
nagyok a nehézségek és áldozatok, hogy azok a nyerendő előnyökkel nem állnak arányban? En ugy hiszem, 
hogy nem; — a megoldáshoz csak helyes felfogás, elfogulatlanság és jó akarat kell, és kész a megoldás, 
az áldozat kevés, vagy csak képzelt, az előnyök kiszámíthatlanok. 

Magyarország sok más nagy fontosságú kérdésben megmutatta, hogy a mit felkarol, képes is 
megoldani; az alkotmány ezeréves, a sok küzdés és szenvedés iskolája nem nyom nélkül tűnt el fölöttünk, 
megérlelte érzelmünket, megedzette erőnket, bővelkedünk is jelenségekben, melyek ritkák a világtörté
nelemben , csak egynehányat akarok megemlíteni a legújabb korból. (Halljuk!) 

18478-ban, midőn a kiváltságos osztály, mely egyedül képviselte az országot, önkényt lemondott 
előjogairól és egyéb anyagi előnyeiről, nem csak lemondott, hanem, hogy lemondása valósággá váljék, mi
dőn ama törvények meg lőnek támadva, azok védelmében nem kiméit vagyon és véráldozatot, erre alig van 
példa a történetben, holott ellenkezőleg az sok példát mutat fel, hogy az előjogok csak sok küzdés és erő
szak után törültettek, sőt a jogosultak vérében fulasztattak el: legközelebb az evangelicusok egyházi jogaik 
védelmében tanúsított magatartása az ország minden lakosának, valláskülömbség nélkül, rokonszenvével 
találkozott, és ügyök diadalát ugy tekintették a nem evangelicusok i s , mint saját ügyökét, holott ellenkező
leg a concordatum ellen, mely a katholika egyház befolyását, jogait nagyobitotta volna; magok a katholiku-
sok zúdultak fel leginkább; mindez akkor történik nálunk, midőn más, a civilisatio ólén álló nemzeteknél 
vallási türelmetlenséget, ós az egyházi befolyást az állam politikája ellen küzdeni látjuk; mindez oda mutat ( 

hogy mi a politikai érettség magasabb fokán állunk, mi a jogok megítélésében, elismerésében és megadásá
ban a szűkebb érdekű particularismuson túlemelkedve, azokat a közérdek magasabb szempontjából ítéljük 
és akarjuk megoldani, hogy mi közérdeknek mindent alárendelünk. 

Hogy a nemzetiségi kérdés közérdekű tárgy, sőt életkérdés, azt ugy hiszem, e házban senki sem 
fogja kétségbe vonni. 

Remélem tehát, hogy a nemzetiségi kérdés, mint szinte közérdekű tárgy, sőt több: életkérdés, 
nem a partícularismus szükkeblüségével, hanem magasabb szempontból, a jól értett hazafiság készségével 
fog megítéltetni és megoldatni. (Ugy van!) 

Mutassuk meg, hogy valamint a vallás sokfélesége, ugy a nemzetek különbfélesége nálunk nem 
akadály a honfiak érdekegységének; mutassuk meg, hogy mi e nehéz kérdést is könnyűséggel oldjuk meg, 
mert nem vagyunk önzők, és igazságosak tudunk lenni, s hogy az is , mit elleneink mint sebezhető olda
lunkat , gyengeségünket felmutatnak, uj erőt kölcsönöz, a mennyiben szerencsés és igazságos megoldása újra 
reánk fordítja Európa figyelmét, növeli rokonszenvét, szövetségest szerez minden olyan népben, melynek 
hon roszabb sorsa, mint nálunk a más nemzetiségbelinek, itthon pedig sokszorozza erőnket. (Helyes!) 

Tisztelt ház! Szerintem a nemzetiség eszméje eszme, mint volt a kereszténység, a vallás, a sza
badság eszméje; én azt i s , mint az utóbbiakat, nem tartom vógczélnak, hanem eszköznek a czél elérésére, 
az emberiség mívelődésére, boldogságára vezető eszköznek; — de a nemzetiség eszméje korunkban még 
több; ez azon eszköz, mely legalkalmasabbnak bizonyult a népek solidaritását a népfelség érdekében az 
Önkény ellen megállapítani, ez legbiztosabb eszköznek bizonyult a népjogok győzelmét a zsarnokság ellen 
biztosítani. 

A ki ezt tagadja, az nem érti korunk szellemét, a ki annak megoldásához nem őszintén járul, az 
színlel, ha a szabadelvüséget vallja; többet mondok: mind azon nép, mely a nemzetiségi eszmét másban 
megtámadja, az a zsarnokságnak és reactiónak oly szolgálatot tesz, mint az, ki annak zászlói alatt ellene 
küzd, árulója az egyik is, a másik is a népjogoknak. (Helyes!) 

Nézetei helyességével és képességével senki a szerénység megsértése nélkül nem dicsekedhetik, de 
arról, mit érez és akar, minden ember tehet magáról bátran vallomást, tehát azt mondom, hogy egész 
szívvel, lélekkel román vagyok, és mivel arról, ki nagyon ragaszkodik nemzetiségéhez, gyakran monda-
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tik,, hogy az kevésbé jó hazafi, sőt más is mondatik róla, tehát kijelentem, hogy oly jó magyar hazafi va
gyok, hogy e tekintetben az elsőséget senkinek nem engedem meg; (Éljen!) eme kijelentésem igazolására 
multamra utalok, (Halljuk!) nem oly fényes az, hogy róla a história emlékezzék, olyan sem, hogy a ház 
azt ismerné, de mindenesetre olyan, hogy jogosit e kijelentésre, és jogosít arra, hogy azoknak, kik a ha
zaszeretetet csak nagy szavakban szájukon hordják, és lelkükben csak hiúság és önérdek lakik, kik a kö
rülményekkel igen könnyen megszoktak békülni, kiknek első teendó'jök a veszély idején drága személyüket 
bátorságba helyezni, hogy megmondjam, ők önnön magukat és nem a hazát szeretik, kik azt újra elhagyand-
j ák , ha — szolgálni terhes lesz, míg én újra azt teendem, a mit tettem, és nemcsak én, hanem számo
san vannak nemzetemből, kik igy éreznek. (Éljen!) Bocsánatot kérek ezen kitérésért, de vannak hurok, 
melyek ha kíméletlenül érintetnek, csak keserű hangokat adnak, ezen eltérés reám annyival kellemetlenebb, 
mert magamról kedvezőleg kellett szólnom, míg másokkal az ellenkezőt tevém. 

Lehet tehát jó hazafi az is, ki külön nemzetiségért lángol, sőt ki , midőn hazájáért küzd, egy
szersmind mindenért küzd, a mi az embernek becses, tehát nemzetiségeért is, az képes igazán nagy tettek
re ; (Helyes!) e hon minden nemzetisége nagy lesz a hon, a szabadság védelmében, ha neki az osztályrész 
az előnyökből, a jogokból, a dicsőségből is kijut, azért nem elkülönözni, hanem azonosítani kell a honsze
retetet a nemzetiség szeretetével. 

Szorosan a tárgyra áttérve, pártolom Popovics Zsigmond képviselőtársunk által tett módosft-
ványt, azt a nemzetiségi igényekre nézve kielégítőnek tartom, kijelentem egyúttal, hogy szükségesnek tar
tom , hogy az ott kijelentett elv alkalmazása iránt, akármi legyen ezen országgyűlés sorsa, annak lehető 
eloszlatása előtt törvényjavaslat készíttessék, és a ház által elfogadtassék. 

Az, ki azzal ámítja magát, hogy a nemzetiségi eszmét egy kissé simítva elaltatni lehet, az nem 
ismeri a történetet, mely arra tanit, hogy a korszellem teremtette eszméket nem lehet elaltatni, sem meg
ölni, a ki utjokat állja, eltiportatik; annak, a ki kikerülni akarja, minden nyomon eleibe vág, oly rém az 
annak, a ki annak tartja, mely mindenütt követ és csak a megoldás viszi nyugalomra, azután nem hábo
rítja más nyugalmát sem. 

Fontos, igen fontos ezen kérdés megoldása, nagy felelősség érendi azt, ki szükkeblüleg nyúl ezen 
kérdéshez, az roszul fogja fel hazánk érdekét és ellene dolgozik, midőn azt előmozdítani véli. 

En itt nemcsak mint román, hanem mint honpolgár, inkább hazám, a szabadság, mint nemze
tem érdekében sürgetem e kérdés kielégítő megoldását. 

Nem tudjuk, mit hoz reánk a jövő, nem mérhetjük meg a zivatart, a küzdelmet, mely tán felet
tünk fog elvonulni, de hogy annak bátran és nyugodtan, nemzeti és állami létünk veszélyének aggodalma 
nélkül eleibe mehessünk, kell, hogy honügyeinket, viszályainkat elintézzük, nemcsak egyesült erőre, de 
egyesült lelkesedésre van szükségünk, hogy a harczot, mely fenyeget, kiállhassuk; ne zsibbasszuk saját 
erőnket az által, hogy hazánkfiainak egy részét kielégítlenül keserű érzéssel hagyjuk, ne hozzuk azon ha
zánkfiait , kik egyaránt hu fiai a honnak, mint nemzetüknek, önnön magukkal ellenkezésbe, ne súlyosbít
suk eme barátaink — és a hon helyzetét és ne adjunk elleneink kezébe uj fegyvert. 

Tudom én, sőt biztosítom a házat, hogy a becsületes jó hazafiak, bármi történjék, bármi sére
lem érje őket, a hazát szeretni és védeni meg nem szünendnek, azok a reactio táborát nevelni nem fogják, 
mert ki arra képes, az alacsony szolgalélek, az sem hónát, sem nemzetét soha nem szerette (Tetszés), az 
természetellem_ frigybe lépne, hogy a testvér egyúttal öngyilkos legyen, — de azért, ha ki nem elégítjük 
más nemzetiségű testvéreink igazságos és méltányos igényeiket, mégis erősítjük elleneink táborát, a meny
nyiben zsibbasztjuk saját erőnket, a mennyiben a közvéleményt tőlünk elidegenitjük, a mennyiben testvé
reinkben a lelkesedést ügyünk mellett lehangoljuk. 

S most válaszolva Branovatzky képviselőtársunknak, meg kell jegyeznem, hogy a nemzetiségi 
kérdést nem tudom micsoda históriai jog, vagy privilégiumok alapján, hanem az emberiség elévületlen jo
gai és a jogegyenlőség alapján kívánom megoldatni, (Átalános zajos helyeslés) most, midőn ezen jogoknak 
becsesebb, jogosultabb és kétségtelenebb privilégiumok áldoztatnak fel, privilégiumra hivatkozni valóban 
nem korszerű, (Helyeslés) az azokrai hivatkozás azt gyanittatja, hogy talán az, ki azokra hivatkozik, ma
ga akar mások fölött előjogokat bírni, mert különben nincs értehne; az, ki jogegyenlőséget akar, nem 
akarhat egyúttal maga részére külön jogokat, — és felteszem mind Branovatzky képviselőről, mind a szerb 
nemzetről, hogy ők csakugyan akaiják a jogegyenlőséget e téren; a privilégiumok terén igen nehéz lenne 
a nemzetiségi kérdés megoldása, majd mások is elő-állnának privilégiumokkal; ki legyen bíró azok határa, 
érvénye, jogosultsága és alkalmazása fölött ? én tehát a nemzetiségi kérdés megoldását tisztán a jogegyen
lőség alapján kívánom és tartom kivihetőnek. 

Előadásomat azzal fejezem be , hogy a reactió tudja meg, (Halljuk!) hogy félreértéseinkből ezu
tán nem fog reá haszon háramlani, mert ha semmiben — mitől Isten mentsen — egyet nem értenénk, azon 
egyben mindenesetre egyet értünk, hogy az ő győzelme nemcsak a legyőzött, hanem minden népek buká* 
sa (Helyeslés), hogy nélküle és ellenére mindent, vele semmit sem akarunk elérni, (Éljen!) és hogy ha a 
kérlelhetlen végzet azt hozná magával, hogy e sokat szenvedett haza egy u j , tán végső megpróbáltatáson 
menjen keresztül, és hogy ez annyi vérrel áztatott földön újra testvéri vér folyjon. ám folyjon! de csak a 
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zsarnokság tora után fog az folyni, hogy harczaink tüzénél ne közös szolgaságunk rablánczai forrasztassa-
nak, hanem hogy abból az igazi testvériség, a tiszta szabadság phönixe támadjon. (Zajos éljenzés.) 

Ónossy Mátyás: Én nem szólottam volna, ha mások által fel nem említtetett volna e tárgy, mi
után azonban ez megtörtént — szabad legyen néhány szót szólanom. (Halljuk!) 

En Popovits Zsigmond képviselő társunknak indítványát pártolnám, ha mind az, a mit ő módo-
sítványában követel, az eredeti indítványban már magában ben nem foglaltatnék. 

0 talán megütközik azon, hogy ott csak a méltányosság alapján történik említés a nemzetiségek
ről , és azt hiszi, hogy ez által a jogkülönbség nem szűnnék meg. 

Azonban ha megtekintette volna a fölirati indítványnak 40-ik §-át ott látta volna, miszerint abban 
ki van az mondva, ugy, a mint ö óhajtja: t. i. hogy mi a teljes jogegyenlőség alapján kívánjuk kifejteni és 
biztosítani alkotmányos életünket, és akarjuk, hogy a politikai és polgári jogok teljes élvezésére nézve — 
sem vallás, sem nemzetiség e hon polgárai között különbséget ne tegyen. 

Itt tökéletesen ki van fejtve azon eszme, melyet ő módosítványa által elérni akar, és igy a javas
lat szerkezete bizton megmaradhat. 

Mint már említettem, •— én nem szólottam volna, ha a felmerülő szónoklatokból nem láttam vol
na , hogy az illető képviselőtársaink egy nemét a bizalmatlanságnak árulják el a magyar országgyűlés irá
nyában , (Felkiáltások: Nem! Nem!) — már pedig én nemcsak, hogy bizalmatlanságot nem szeretnék köz
tünk ébreszteni, sőt ellenkezőleg mindegyikünk kötelességének tartom, a maga részéről is segíteni: újra 
felépíteni kebleinkben a szeretet oltárait, melyeket 1848-ban a nemzetiségi polgárháborúk előidézésével — 
oly kíméletlenül — szétrombolt az önkény! 

Es épen e szeretetet nem fogjuk előidézni akkor, ha bizalmatlansággal viseltetünk egymás irányá
ban ; — pedig a mostani felszólalásokat én bizalmatlanság eredményének tartom; — és hogyan gerjeszthet 
az másban bizalmat, ki maga is bizalmatlan ?! 

En helyeselném e felszólalásokat akkor, ha már positiv törvények alkotásáról lenne szó, és a 
jogegyenlőség elvének alkalmazását követelném határozottan magam is, mert én a jogegyenlőség alapján 
óhajtom belügyeinknek elrendezését (Helyes ! ) ; — de most, midőn fölirati kifejezésekről van csak szó, me
lyek törvény érvényével nem bírhatnak, most ugy tűnik fel előttem az egész: mintha a nem magyar ajkú 
társaink nem bíznának bennünk, hogy majd akkor, midőn hatalmunkban álland , —- midőn törvényhozói 
competentiával birandunk, — Ígéreteinkhez hívek is leendünk, — és ez mi egyéb bizalmatlanság
ná l?! (Zaj.) 

Pedig arra nincs testvéreinknek okuk, — és nincs okuk kétkedni abban se, miszerint érdekeik, — 
a mint ők maguk is kívánják — a jogegyenlőség alapján szándékoltatnak általunk kielégíttetni. 

Hogy a nemzetiségi jogegyenlőségnek eb-e nálunk mindenkor tiszteletben tartatott az már kitű
nik abból is , a mit Kazinczy Gábor képviselőtársunk e napokban oly gyönyörűen előadott, hogy t. i.: a ma
gyar álladalom az itt lakó nem magyar ajkú hazafiak irányában, mindig igazságosabb volt a müveit Euró
pának más országainál, mert az alatt, mig az angol, a franczia, a spanyol, és a német nemzetiségekbe 
czelta, jü t , goth, szláv és más egyéb nemzetiségek részint jószerével, részint erőszakosan beolvasztattak: 
addig Magyarország még a venclégekül ide menekült nemzetiségeket sem olvasztotta fel a magyar nemzeti
ségbe , sőt ellenkezőleg azokat — mint vendégeket — még a magyar polgári jogokon felül álló kiváltsá
gokkal is megtisztelte! (Ugy van!) 

De ha átforgatjuk hazánk legrégibb történetének lapjait, azok is tanúságot tesznek már őseinknek 
azon jogtisztelő erényükről, és politikai bölcseségükről. melynél fogva az általuk elfoglalt uj hazában nem 
állították fel, — a hódítók szokásaként— azon mindent elnyelő kényuralmat, melynek megbuktatására 
mindenkor lesben áll az elnyomott igazság. 

Az alkotmányosság és a jogtisztelet voltak az elvek, melyek elődeinket már a vezéri, és a királyi 
méltóságok megalapításánál vezérelték, — ezek vezérelték őseinket később is minden tetteikben, ezek men
tették meg őket az 1670-iki és az 1780-ki kormányok által megkísértett leigáztatástól, (Halljuk!) ezek biz
tosították számukra e hont, melynek birtoka őket a foglalás jogán ugyan megillette, és megillette a nyolez 
század óta folytonosan tartó küzdelmekben kiontott annyi honfivér díjában, és megillette az európai civili-
sationak megvédése érdekében tett annyi szent szolgálataikért, de a melyre őket valóban méltókká az tette, 
hogy a miként egykor helyt állottak a harezok hős korában, hol vérvirágok termettek a bajnokok nyomain, 
épen ugy helyt állottak az ujabb korban, a művelődés előhaladásának terén is, midőn a nemzeti lét bizto
sításának alapjául szellemi tényezők léptek a fegyverek helyébe, — és méltókká tette őket e hon birtokára 
főleg azon igazság szeretetük, melynélfogva már az ókori fogalmak szerinti alkotmányos jogok élvezhetési 
képességére is , t. i. a nemesi rangra, és ez utón az ország- legmagasabb hivatalaira a hon minden polgá
rait, nemzetiségi különbség nélkül egyaránt alkalmasaknak tekintették, és ez által a nemzetiségi jogegyen
lőségnek szent elvét mindenkor elismerték. 

Ezekből látható, hogy nem magyar ajkú testvéreinknek irántunki bizalmatlanságukra a múltban 
nem rejlett semmi ok, és meglehetnek győződve , hogy apáink jogtisztelő erénye, mely multunkat alkotta, 

' jövőnk megalapításánál is , irányadónkul szolgáland. Mert mi, kik e hazában egy évezred óta — örömet, 
Képv. ház napi. II. k. * • 
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bánatot velük egyaránt megosztottunk, tiszteim kívánjuk az ő erényeiket, szokásaikat, és nyelvüket, hi
szen a legfőbb dologban a hazaszeretetben — mint az már itten többek által kimondatott •— egyezünk mind
nyájan! (Helyes!) 

Vannak, a kik azt állítják, hogy a vallásnak és a nemzetiségnek érzései nem egyebek puszta 
ábrándozásoknál, melyek a költészet után sóvárgó emberi léleknek képzelődésiben fogamzottak. (Halljuk!) 

Lehet, hogy ez igy van, de ha igy van is, mi még akkor sem felejtjük el, hogy az embereknek 
ábrándjaik egy részét teszik szellemi vagyonaiknak, s hogy szellemi vagyonaik képezik kebleiknek legdrá
gább kincseit. (Igaz!) 

Mi tudjuk, hogy a mint jogtalan volna akár egyes embernek, akár többeknek bárminemű anyagi 
birtokát megtámadni, épen ugy a legnagyobb, és legérzékenyebben sújtó zsarnokság lenne, akár egyes 
embert, akár egy egész népet szellemi kincseinek bármelyikétől megfosztani akarni. (Helyes!) 

Es azt is tudjuk, hogy e szellemi kincseknek — kétségen kivül — a legnemesebbjei a vallás, és 
a nemzetiség. Az mennyországot, ez örök emléket alkot vértanúinak, és e jutalmak nagysága mutatja azon 
ragaszkodásnak mértékét, mely az embert vallásához és nemzetiségéhez köti! 

Es ennélfogva átlátjuk, hogy az államférfi, ki honának lakóit boldogítani vágyódik, ezt semmi
vel sem érheti el inkább, mintha épen a vallási éá; nemzetiségi kívánalmak kielégítésére hoz alkalmas tör
vényeket. (Helyes!) / 

Es ámbár jelen helyzetünkben mi törvények alkotására hivatva nem vagyunk, még is igen jól 
tudjuk, hogy állásunk olyan, miszerint nyilatkozataink figyelmet érdemelnek, és ezen állásunkat mi min
den figyelmeztetés nélkül — fel akarjuk használni arra, hogy bebizonyítsuk, miszerint mi a politikai érett
ségnek azon fokára fejlődtünk, és a valódi szabadságnak azon ismeretével és szeretetével birunk, melynél
fogva belügyeink elrendezését aként kívánjuk eszközölni, hogy a hazában velünk együtt élő nem magyar 
ajkú testvéreinknek elégületlenségükre — a mi intézkedéseinkben — a jövőben — ne legyen semmi ok, 
minek bebizonyítására mi a főiiratban ezen testvéreink nemzetiségi és egyházi érdekeiknek kielégítésére 
épen ugy, valamint héber honfitársaink vallási és polgári jogegyenlősítésére nézve is — a lehetőség határai 
között — ünnepélyesen készeknek nyilatkozunk. (Helyes!) 

Es ezen nyilatkozatunk által mostani eljárásunkat ismét olyannak bizonyítottuk be, hogy irántunki 
bizalmatlanságra — nem magyar ajkú honfitársainknak — a jelenben sincsen semmi okuk. 

Ha a múltban és a jelenben arra okot nem adtunk, meglehetnek győződve, hogy majd akkor — 
midőn törvények alkotására jogosítva leendünk — bizalmuk megnyerésére szintén meglesz bennünk az 
őszinte akarat. 

fi 

Es ezen őszinte jó akarat: megtenni mindent mi tőlünk telhetik és a mi lehető, — és a mely jó 
szándékunk nyilvánításánál jelen helyzetünkben többet nem tehetünk, a fólirati javaslatban oly tökéletesen 
van kifejezve, hogy abban mindaz, mit most Popovits Zsigmond képviselő úr indítványozott — hiány nél
kül benfoglaltátik, és midőn én a felirati javaslatnak szerkezetét ugy a mint van, módosítás nélkül fenntar
tatni óhajtom, egynttal kijelentem: hogy abból valamit elvenni, vagy ahhoz valamit hozzá toldani akarni 
annyit tenne, mint vagy kevesebbet kívánni mondám, mint a mennyit nem magyar ajkú honfitársaink nem
zetiségi és vallási érdekükben — a jogegyenlőség alapján tenni: kötelesek vagyunk, — v&gy többet akarni 
ígérni, mint a mennyit hazánk integritásának, és önállóságának veszélyeztetése nélkül — tenni: jogunkban 
állana. (Közhelyeslés.) 

Eötvös József báró: Kétségkívül osztatlan örömmel s megelégedéssel hallotta az egész ház, t. képviselő 
társunk Faúr úrnak nyilatkozatát. Engem ezen nyilatkozatok nem leptek meg; mert valamint igen jól tudom, 
hogy az 1848-ik évi dicsőségben e hazának minden nemzetiségű polgárai részt vettek, úgy tudom, hogy a 
hazában lakó különböző nemzetiségek híven megosztották velünk — 13 évi szenvedéseinket, híven meg
osztják velünk reményeinket, és hogy azoknak teljesítésében velünk kezet fognak fogni minden pillanatban. 
(Tetszés) Soha e ház, és mondhatom a magyar nemzet ezen nem kételkedett kevésbé mint most, sőt teljes 
meggyőződéssel kinyilatkoztatom, hogy ha a hazában lakó különböző nemzetiségek irányunkban rokon
szenvet éreznek, ezen rokonszenvet nem fecsérlik el méltatlanokra. A magyar nemzet 1848-ban fölállította, 
és kimondta a jogegyenlőség elvét, megpecsételte ezen elvét vérével, és elvan határozva ezen elvet minden 
következésében keresztül vinni. (Helyeslés) De épen, mert e ház, mely a nemzetet képviseli, a hazában 
lakó egyes nemzetiségeket elvekkel és puszta szavakkal kielégíteni nem akarja, — mert reményeket ger
jeszteni nem akar, s nem akar ígéretet tenni, melyeket teljesíteni hatalmában nem áll: azért e ház épen a 
nemzetiségi kérdésre nézve, csak megfontolva, csak kellő tanácskozás után mondhatja el nézeteit. (Helyes
lés) Egyes szavak pillanatra lelkesedést gerjesztenek, de valóságos megnyugtatást csak a törvény adhat, 
valóságos megnyugtatást csak az idézhet elő, mi nem egy pillanatnyi fellobanásnak, de megfontoló tanács
kozásnak eredménye volt, és a mi nem egy pillanatnyi lelkesedésnek, de resultatuma e ház valóságos meg
győződésének (Helyes!) E meggyőződést pedig, a mint már utolsó tanácskozásunkban is megmondani, 
mellékesen tárgyalva ily fontos kérdéseket, tisztán kihozni és világosságra deríteni nem lehet. — En tehát 
most is ismétlem azt, a mit már tegnapelőtt elmondani szerencsés voltam; méltóztassék a-t. ház ezen igen 
fontos kérdésnek tárgyalására egy külön napot kitűzni. — (Közhelyeslés) Én az utolsó ülésben bátor vol-
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tam bejelenteni, hogy e tárgyban a nemzetiségeket illetőleg egy alázatos indítványt fogok előterjeszteni, azt 
ezennel teljesítve, indítványomat a ház asztalára leteszem. (Éljen !) 

Elnök: A beadott indítvány a ház szabályai értelmében ki fog nyomatni, s a t. tagok között 
kiosztatni. — 

Beniczky Lajos: Bár magam is időveszteségnek tartom a nemzetiségi kérdést akkor tárgyalni, 
mikor ahhoz csak per tangentem lehet szólani, mégis, mivel több részről hallottam ezen kérdést oly alakban, 
a mint történt, megpendíteni, kénytelen vagyok én i s , egy pár szóval a tanácskozáshoz járulni. (Halljuk!). 
En is egy népfajnak képviselője vagyok, több képviselő társaimmal, mely számra nézve mindazokét, a kik 
szóltak, felülmúlja. Ezen nép hallgat, de hallgat nem azért, mert bizodalmatlansággal viseltetik e ház, vagy 
hazája iránt; hanem hallgat azért, mert igen jól tudja azt, hogy azon idő még meg nem érkezett, a hol az ő 
kívánalma jogszerűen tárgyaltathatik; s azt hiszem igen helyesen, (Ugy van!) mert mikor ily kérdések idő 
előtt megemlíttetnek és csak per tangentem, azok a nagy közönséghez kimenvén, oly gondolatokat idézhet
nek elő, melyek csak viszálkodásokra szolgáltathatnak új anyagot. (Helyeslés) Az, a ki meg nem fontolván 
jól a dolgot, s a tárgy mibenlétét, az teszi, hogy épen veszélyezteti azt, a mit elérni akar; és veszélyez
teti nem csak saját ügyét, hanem veszélyezteti egész hazája ügyét, mert az erőknek szétdarabolására dol
gozik. (Zajostetszés) En nem akarom felemliteni séma eamarilla működését, sem más egyebet, nekem a kö
rül volt elég tapasztalásom 184%-ben; igen jól tudom, mikép működött a eamarilla, jól tudom, hogy e ea
marilla emberei miként jártak el fekete sárga zászlóikkal; és azután azok, kik magukat mindig szlávoknak 
nevezték, midőn egyszer a nemzet leigáztatott, hivatalokat fogadtak el, és zsarnokoskodtak azok fölött, 
kiket tévútra akartak vezetni. (Tetszés) Nem akarom itt a fegyveres erőt fölemlíteni, kár is volt fölemlítem e 
pillanatban, a midőn a szerb nemzet a fegyveres erőre akkor sem támaszkodhatik, mikor saját testvérei és 
fiai megadóztatásával, és az adónak fegyveres erőveli behajtására épen szerbtestvéreik által kényszeríttetnek. 

Ezek mind oly kérdések, melyekhez per tangentem szólani nem lehet, s ha azt úgy akarjuk befe
jezni , hogy üdvös legyen az országra nézve, várjuk be a pillanatot, a mikor a ház asztalára most letett 
indítvány tárgyaltatni fog. — (Helyeslés; fölszólalások: Szavazzunk!) 

Maniu Aurel: (Zaj) Ha a kérdés alatti pont felfüggesztetik, akkor szavamtól elállók. (Zaj). —> 
Elnök: A t. képviselő úr , mint kivehettem, csak akkor akar elállani szavától, ha ezen pontnak 

tárgyalása felfüggesztetik. — 
Maniu Aurel: (Zaj) Elvitázhatlan tény, hogy az 184%-ki vészteljes és kiszámithatlan káros kö

vetkezményű polgári háborúnak egyik főoka abban is rejlett, hogy az 184%-ki törvények megadván minden
kinek születésrei tekintet nélkül egyenlő polgári jogukat, a nem magyar ajkúak nemzetiségi igényei, nem 
csak hogy nem biztosíttattak, hanem azokról még említés sem tétetett, miből azon következtetés vonatott, 
hogy ezen törvények szabad elvüségük daczára, a nem magyar nemzetbeliekre kártékonyak lehetnek. Hogv 
pedig ily aggodalmak nem voltak épen alap nélküliek, eltekintve minden egyéb körülményektől, csak az e 
házban tartott beszédekre, és magára a tárgyalás alatt levő javaslatra hivatkozom, a hol midőn a különféle 
nemzetiség-ékről tétetik említés, egyszersmind hozzáadatik, hogy azon törvények, melyek nemzetiségi te
kintetben a jogegyenlőséggel ellenkeznek, eltörlendó'k. 

Ezen borzasztó nemzetiségi hareznak, mitől Isten mentse meg örökre szeretett közös hazánkat, 
az lón a következése, mit egyik deák példabeszéd mond, hogy: „inter duos litigantes tertius gaudet", azaz 
a helyett, hogy a nemzetiségek maguk közt elintézték volna viszályaikat, együtt leigáztattak. —• 

A 12 éven át reánk közösen nehezedett absolutisticus központositó rendszer, eme 12 évi közös el
nyomatás alatt, a különféle hazánkat lakó nemzetiségek mind inkább közeledtek egymáshoz azon lévén, 
hogy a megingatott egymás iránti bizalom helyreállíttassék. Ily üdvös törekvések közepette vissza lön adva 
az alkotmányosság egy része: melynek alapján reconstituáltattak a megyék, a hol már a testvériségi köze
lítésnek tágasb tér nyittatott. Sajnálattal kell azonban mondanom, hogy ezen szervezés, a mennyiben nekem 
tudomásom van, kivált a románok által többségben lakott megyékben, nem úgy történt, hogy ezen köze
lítést tetemesen elősegíthette volna; bizonyítják pedig ezt a különféle számos tiltakozások, óvások, és ro
mán journalisticai úton a közönség elibe terjesztett panaszok, melyek mind a nemzetiség és nyelv egyen
jogúságát tárgyalják. — 

Ezeknek folytán mindenki reményteljesen nézett e mostani országgyűlésünk elé, annak mun
kásságát élénk figyelemmel kiséii, sóhajtja, hogy mindazon őket nemzetiségi tekintetben sújtó törvényes 
rendeletek fel fognak cseréltetni, más az igazság és kor szelleméhez idomított törvényekkel. 

Már két hónapja elmúlt, mióta ezen nevezetes országgyűlés egybejött, még eddig ugyan a nem
zetiségi kérdés tüzetesen nem tárgyalfcathatott, (Zaj) és ha nem élnénk ily kivételes körülmények közt, az mos
tan átalánosságban nem vétetett volna elő (Zaj); de miután bizonyossággal nem állithatni, hogy vájjon 
lesz e ezen országgyűlésnek alkalma többször felszólalni, azért szükséges volt ezen kérdést is a fóliratban 
átalánoságban megemlíteni. — 

Tisztelt ház! Midőn a Popovits Zsigmond követtársam által tett módosítvány támogatására szót 
emelni alkalmam van, nem fojthatom el azon aggodalmat, hogy a minapi előzmények után ezen módosít
vány a ház többsége által nem fog pártoltatni, nem azért, mintha nem volna igazságos, méltányos, és 
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korszerű alapja, nem, hanem fájdalom, mivel e ház többsége úgy vélekedik, hogy az ily követelmények a 
hazai"érdekekkel összeférhetlenek, vagy pláne veszélyesek, már pedig megbocsássanak Uraim! én épen 
•az ellenkezőről vagyok meggyőződve. (Zaj). 

Tisztelt ház! a román nép e hazában századok óta a legnagyobb elnyomatásoknak volt kitéve, 
mind politikai, mind egyházi tekintetben, nyelve ki volt küszöbölve még saját templomai és iskoláiból i s , 
sőt főbb papjai is mind idegenek valának; és mégis mindezek daczára, képes volt nyelvét és szokásait oly 
híven megőrizni, hogy azok római eredetiségüket megtarthatták, ezt pedig uraim! csak nemzetiségéhezi hü 
ragaszkodásának köszönheti. (Helyes!). 

Mint hű fia ezen nemzetiségeért lángoló román népnek, melynek örömét és fájdalmát osztom, gon
dolkozás módját, nézeteit, irodalmát, és népszerű embereit ismerem, megvallom, kötelességemnek tartom 
itt az ország színe előtt kijelenteni, hogy épen oly lángoló hűséggel ragaszkodik ezen ősei vérével és kön
nyeivel is annyiszor áztatott kedves közös hazánk földéhez, és kész e haza alkotmányát, — melynek sánczai-
ba felvétetett, — a magyarral vetélkedve megvédeni és fenntartani, (Helyes!) csak azt ne kivánj a senki tőle, 
hogy nemzetiségétől elpártoljon, hogy azzal vásárolja meg az alkotmányosság jótéteményeit, mert a ki nem
zetiségéhez hűtlen tud lenni, az a hazának hű polgára nem lehet. (Igaz!). 

Tudom én azt uraim! hogy hallgatni, a valóságot, s nyert tapasztalást elmellőzni, avagy csu
pán a ház többségének tetszéséhez alkalmazott előadásokat használni, sokkal könynyebb, és személyes érdek
ből talán előnyösebb is, mint minden személyes érdeket félretenni, meggyőződéseinket őszintén kifejezni, 
és előadásainkban csupán a tiszta valóságra támasdeodni, különösen akkor, midőn attól is kell tartanunk, 
hogy előterjesztéseinkkel a ház többsége talán nem lesz egy nézetben; de azt is tudom, hogy midőn e ter
hes képviselői kitüntetéssel választóim által szerencséltettem, azon kötelezettséget is vállaltam fel magamra, 
hogy szerzett tapasztalásaim alapján nyert meggyőződésemet nyiltan kijelentsem, és a tiszta valóságot tartóz
kodás nélkül kinyilatkoztassam. (Helyes!). 

Tisztelt ház! Midőn mi román születésű és románok által választott képviselők a nemzetiségi kér
désben felszólalunk, nem teszünk egyebet, mint tolmácsoljuk népünk érzelmeit, óhajtásait, és követelmé
nyeit. Megvallom nem könnyű ezen állásunk, meg is fontoltuk mi ezen állásunkkal egybekötött nehézsége
ket , de ha e tárgyban máskép nyilatkozunk, nem tolmácsolnók híven népünk kívánságát, nem könnyitenök 
ezen kérdés megoldását úgy, hogy abból üdv árasztassék e hazára, nem támogatnók a hazai érdeket, sőt ta
lán ennek ellenében cselekednénk. 

Mi meg vagyunk győződve, hogy a nemzetiségi kérdésnek a teljes jogegyenlőség alapjáni el
döntése által egyetlen egy hazai érdek sem áldoztatik fel, hanem, hogy csak az által válik e haza édes any
jává mindenkinek, és az alkotmány nappá, mely sugaraival egyiránt melegít mindenkit. (Helyes !) 

Ily szempontból kérem felvenni törekvéseinket, nem más separatisticus, hanem a közös hazai ér
dek és az alkotmányosság fennállhatása és megszilárdítása az egyedüli saját érdekünk is, és a mit nemzeti
ségünkért kívánunk, az meggyőződésünk szerint egyedüli eszköz azoknak elérésére. 

Ezeknek folytán nem is tehetek egyebet, mint a nevezett módosítványt pártolni, annál is inkább, 
mivel ez meggyőződésem szerint azon kulcs, mely által egyedül lehetséges ezen nehéz kérdés szerencsés 
megoldását eszközölni. — 

Czorda Bódog: E 31-ik szakasz első sora így hangzik: „A múlt idők szomorú eseményei káros 
félreértéseket idéztek elő közöttünk és nem magyar nemzetiségű polgártársaink között." — 

Ezt arra lehet magyarázni, — úgy értelmezhetnék legalább elleneink, — mintha köztünk és egy 
átalában nem magyar ajkú polgártársaink közt félreértések keletkeztek volna és léteznének. Pedig tény az, 
hogy Magyarországban azon nagy számú nem magyar ajkú polgártársaink, kik a magyart félreértették, so
ha a bunyeváczok nem voltak. így én különösen kötelességemnek tartom küldőim nevében, — kik legna
gyobb részben a Dalmátiából származott Kathtörzs fiai — a z ö nevűkben kijelenteni, mikép semmiféle ese
ményeknek nem sikerült, köztük és a magyar között féleértést előidézni, s nincs oly hatalom, mely olyant 
előidézni képes volna. (Zajos tetszés) — Tudja azt a bunyevácz, hogy jobb, igazabb lelkű barátja nincs a 
magyarnál, és becsüli, szereti is a magyart, mint idősb testvérét; s ki közte s a magyar közt féheértést 
akarna előidézni, önmagát értené félre, mert nem értené azon érdek s érzelemközösséget, melylyel őket e 
két kapocs anyja a— hazaszeretet — egybe forrasztotta, — Állíthatom, hogy a múlt idők szomorú esemé
nyei , legalább nálunk a Bácskában, mely pedig — mint tudva van, -— sok szomorú eseménynek volt szín
helye , a bunyeváczok, a nagy számú németek, s a sokáczok keblében legkisebb félreértést sem hagytak 
hátra a magyarok ellenében. Ezeknél fogva igen óhajtottam volna, hogy a második sorban e kifejezés: 
„nem magyar nemzetiségű polgártársaink között" így módosittassék: „nem magyar nemzetiségű polgártár
saink egy része között"; mert nézetem szerint csak így lett volna azután helyes értelme a következő mondat
nak: Ezen polgártársainknak nemzetiségük érdekében, és Horvátországnak közjogi állása érdekében is, kö
veteléseik vannak" s a t. 

Mert vannak nem magyar nemzetiségű polgártársaink, kiknek nemzetiségi követeléseik nincsenek, 
így például nincsenek a dalmatáknak; oly annyira, hogy merem állítani, miszerint az egész dalmát nép
ben nincs egyetlen ember, ki valami ujabbat igényelne, követelne a magyartól. — A dalmát nép, — mely 
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közbevetőleg legyen mondva — akár míveltségi fokát, akár anyagi állását tekintve, sokkal hátrább nem áll 
más polgártársainál, önmagának nem követel semmit a magyartól, ki vele, mint szerencsétlen menekülttel 
megosztotta testvérileg termékenyebb földjét, jogait, s dicsőségét, s ki részéről a dalmát mindig azt ta
pasztala, hogy nyelve, nemzeti jelleme, és szokásai tiszteletben tartatnak. (Éljenek!) — De miután ezeket 
elmondtam, szükségesnek tartom — hogy félre ne értessem más részről — elmondani azt is , hogy küldőim 
semmit sem óhajtanak élénkebben, mint, hogy minden más nem magyar nemzetiségű polgártársait, különö
sen a szerbeket, az ő nemzeti érdekeikre nézve, tökéletesen kielégítve láthassa, s velük az egységes és föl-
oszthatlan magyar birodalomban a testvéri viszonyt folytathassa. (Elénk tetszés). — 

Tisza Kálmán •• Teljesen osztozom t. képviselő társam Eötvös József b. azon nézetében, misze
rint a nemzetiségi ügy tárgyalására külön napot kell kitűzni, és akkor szólandunk hozzá tüzetesen. Jelenleg 
csak két megjegyzést akarok tenni. Az első az, mikép sokkal jobb véleményem van a szerbekről, és sokkal 
jobban szeretem őket, mint sem elhinném, hogy ők nem a camarilla bujtogatása folytán tették volna azt, 
mit tettek. (Helyeslés.) Másik észrevételem egyik képviselő társunk azon mondására vonatkozik, hogy két hó
napja már, hogy az országgyűlés együtt van, és a nemzetiségi kérdés még nem tárgyaltatott, s ha ily válságos 
időket nem élnénk, talán most sem tárgyaltatnék. — Engedelmet kérek, (Halljuk!) méltóztassék meggyőződ
ve lennni arról, hogy ha ily nehéz és válságos időket nem élnénk, a nemzetiségi kérdés már régóta tisztában 
volna, és tessék meggyőződve lenni arról is, hogy ha nem hozathatik oly hamar tisztába, miként óhajtanok, 
annak oka nem itt e házban, hanem a kormánynál keresendő. (Helyes!) — Egyetértek Eötvös báróval, s 
részletesebben a kérdéshez akkor óhajtok szólani, midőn az napi renden lesz. Egyszerűen pártolom Popovics 
Zsigmond módosítványát, s óhajtanám, hogy mielőbb szavazás által döntsük el a kérdést. (Szavazzunk!) 

Lalinoiics Vincse; A 3í-ik szakasznak némi nemzetiségi aggodalmak elhárítása végett, változáson 
kell keresztülmennie, azért elfogadom Popovics Zsigmond módosítványát. Egyedül Branováczky Jstván újvi
déki képviselőnek, Ignjatovich Jakab tagtársunk múltkori nyilatkozataira tett megjegyzését illetőleg van 
kis észrevételem. Branováczky képviselő úr szerint, Ignjatovich képviselő társunk azt monda, mikép az 
1848-ki mozgalmak a camarilla kifolyása lennének. Ezt én nem akarom kétségbe vonni, s csak azon egyet 
mondom, hogy Ignjato%dch képviselő úr ezt nem állította, hanem egyedül azt, miszerint a camarilla műkö
dései mindig oda voltak irányozva, hogy a szerbeket áligéretekkel azon térre szorítsa, mely a magyar nem
zet szabadsága kifejlődésének mindig ellenséges szellemet ad. (Ugy van!) Továbbá azt mondta Branováczky 
ur , mikép méltányos, illetőleg szükséges volna, hogy a Magyarországban tartózkodó 1 millió szerb jogos 
igényei kielégíttessenek. (Derültség.) Én a számot túlzottnak mondom, de azt hozzátehetem, hogy bármily 
csekély legyen valamely nemzetiség, a magyar annak jogos igényeit kielégíteni mindenkor szoros kötelessé
gének tartandja. (Ugy van!) Azon állításra nézve, miszerint már két hónapja, hogy együtt vagyunk, s a 
nemzetiségi ügy még nem tárgyaltatott, képviselő társunk Tisza Kálmán kifejtette nézetemet. Maniu Aurél 
t. tagtársunkra nézve kívánok még egyet megemlíteni. — Nagyon csodálkozom, hogy Maniu képviselő ur, 
midőn a föliratot mind formájára, mind kül mind béltartalmára nézve elfogadta, s tökéletesen magáévá tette, 
most, hogy tárgyaltatnak a pontok, mindig azon nehézsége merül föl, hogy a nemzetiségi kérdésnek nem 
tétetik elég. (Helyes!) Kik, midőn a felirati javaslat a ház asztalára letétetett, azt elfogadták, azok nem tu
dom minek tesznek nehézséget. (Derültség, Szavazzunk! Álljanak el!) 

Vertán Endre: Az átalános óhajtást abban látom egyesülni, hogy álljak el a szólástól. Részem
ről szívesen elállók, ha a többiek is elállanak. — (Ugyan e feltétel alatt mondván le mégtöbben is, midőn 
Szentiványi Adolf fölszólal, s amazok is élni akarnak szólási jogukkal.) 

Elnök: Ne méltóztassék többé ugy lemondani: „ha a többi is lemond," mert az szüli e zavarokat. 
(A Szentiványi Adolf előtt följegyzett tagok most föltétlenül lemondanak a szólásról.) 
Szentiványi Adolf: A nemzetiségek jövőjének két biztosítéka van, mely minden aggályt megszün

tethet. Az első biztosíték az alkotmányosság maga. melynek képviseleti alapján, törvényt rólunk nélkülünk 
hozni nem lehet. A másik biztosíték pedig a magyar elemnek (Za j ) , — mely számra, értelmiségre nézve 
ez országban a legfontosabb — igazságszeretete, loyalitása és előzékenysége. E magyar elem már akkor 
kiemelte jogainkat és elismerte, midőn még alkalmunk sem volt kívánalmaink előadására. Én tehát a ma
gyar elemnek (Zaj) ezen előzékenységéért, és jó érzelmeért itt ünnepélyesen és nyíltan köszönetet szavazok. 
Azt tartom, szavazatomat minden szláv kerületben képviselő támogatni fogja. Egyébiránt e tárgy fontosságá
nál fogva kívánja, hogy tüzetesen tárgyaljuk, s ne most per tangentem. Mi a módosítváuyokat illeti, meg
győződésemet ki kell nyilvánítanom: én a szerkezetet nem változtatnám meg, (Helyeslés) mert átalánosságban 
az egyenjogúság ki van emelve, de azt részletezni nem lehet föliratban. Más szempontból sem bántanám 
azonban a szerkezetet. Tisztán határozati ember voltam, de miután a fölírat győzött és meggyőződtem, hogy 
e fölirat nem csak az országos közvélemény kivánata, hanem az európait is biztosítja számunkra: én azt olv 
szent okmánynak tartom, hogy egyetlen egy kommáját sem változtatnám meg. (Helyeslés.) 

Popovits János: Ha megvolnék győződve arról, miként a javaslatban levő fölirat, mely e háznak 
$lső fólszólamlását képezi, nem leend e háznak egyszersmind utolsó fdlszólamlása is: akkor megvallom, nem 
tartanám elmaradhatatlan szükségesnek, ezúttal szót emelni. Azonban én nem reményihetem, s nem is hi
szem , hogy e háznak oly optimista tagja lenne, ki bizton reménylhetné e fölírat kívánt sükerét, mely alkal-
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mat adna a szőnyegen levő kérdés későbbi tárgyalására, mikorra előadásomat halaszthatnám; és igy kény
telennek látom magamat a tisztelt ház rövid türelmének kikérésére. (Halljuk!) 

Tisztelt képviselőház! Ha a pártviszály és egyenetlenség szelleme nem volna e honfiai között, oly 
gyakran s oly időkben, midőn legnagyobb egyetértésre leendett szükség; akkor aligha jutottunk volna azon 
szomorú állapotra, melyben legszentebb jogainkért föliratot kellessék intéznünk, egy oly hatalomhoz, melyet 
e ház törvényesnek nem ismer. 

A múlt története azonban arra való, hogy abból a jelen okuljon; miért is abban a nézetben va
gyok, miszerint, velünk, — kik azért jöttünk e szent helyen össze, hogy hazánk szerencsétlen sorsán vál
toztatni törekedjünk, — főfeladatunk mindenekelőtt abban áll, hogy hazánkban az egyenetlenség okait meg
szüntetve , az egymás iránti bizalmat, s egyetértést helyreállítani, s megszilárdítani igyekezzünk. (Helyes.) 

Sok volt az ok, mely hajdan a belviszályoknak életet adott. (Zaj : Rendre; Szavazzunk!) 
Ezen okoknak nagy része már szerencsésen sírba szállott, s ma már ugy látszik, miszerint ama 

főtényező, mely az egyenetlenségnek kútforrását képezi, leginkább a hazánkban még megoldatlan nemzeti
ségi kérdésben találja alapját, 

Csak ezt kell tehát szerencsésen megoldanunk és biztosan nézhetünk hazánk jobb jövőjébe. 
De ezen kérdést én csak ugy tartom üdvösen megoldhatónak, ha teljes jogegyenlőség szolgáland 

a megoldás alapjául. 
Mert tagadhatatlan tény, miszerint e haza valamennyi benne lakó népeknek hazája; s miután e 

közös haza fenntartásához valamennyi benne lakó népek hozzájárultak, hozzájárulnak, s jövőben is hozzá
járulniuk kellend, jogosan és méltányosan következik, miszerint az e hazában élvezhető minden jogokban , 
valamint az egyes individuumok, ugy az egyes nemzetiségek is egyenlő arányban részesüljenek. (Ugy van! 
Helyes!) 

Szükséges, hogy a haza, ezen közös anya, valamennyi gyermekeinek édes és ne mostoha anyja 
legyen; szükséges pedig ez nem csak azért, mert az igazság ezt kívánja, hanem azért is, mert a hazának 
s közös jogainknak megoltalmazására s fenntartására ez föltétlen kellék. 

En tehát a nemzetiségi kérdés ilyképeni megoldását, nem csak az illető nemzetiségek jogos éa 
korszerű igényeik tekintetéből, hanem tisztán hazai szempontból is kívánom. 

Én azt óhajtom, hogy minden az országban lakó nemzetiségek, valódi testvéri viszony s egyetér
tésben éljenek egymással; mert csak ekként összpontosítható az ország ereje egy legyőzhetlen hatalommá, 
mely nélkül sem szabadságunk sem lételünk biztosítva nincsen, (Tetszés.) 

Ha a nemzetiségi kérdés, az általam pártolt elv szerint nyerendi megoldását, akkor hazánk egy 
óriási sziklához hasonlítand, mely legnagyobb viharokkal is daczolni képes leend; akkor a reactio hatalma 
örökre kihalt e honból; és az absolutismus fegyvere eltompulva fog visszapattanni a valódi szabadság, 
egyenlőség és testvériség védpaizsáról. 

Es én bizva a magyar nemzet bölcs belátásában, loyalitásában, és a hazai érdekek iránti áldozat 
készségében; teljes reményben vagyok, hogy ezen kérdés megoldása szerencsésen létre is jövend, teljes re
ményben vagyok pedig annyival is inkább, mert a mi a többi nemzetiségeket, s ezek között különösen azt, 
melynek én is egyik hű fia vagyok, t. i. a román nemzetet illeti, — a mennyire ennek nézeteit ismerni al
kalmam van, — bátran állíthatni vélem, miszerint a románok semmit sem óhajtanak jobban, mint a magyar 
nemzetteli őszinte és állandó kibékülést, megújítását azon szent frigynek, melyet ezredév előtt ős apáink kö
töttek ; s melyet én legtermészetesebb s legszükségesebbnek tartok. 

Csak szét kell tekintenünk, s azonnal szemünkbe ötlik azon két óriási tenger, a germanismus, éa 
panslavismus tengere, melyek századok óta elnyeléssel fenyegették, s mai napig fenyegetik mind a magyar 
mind a román nemzetet, mint két egyedül álló szigetecskét. 

Ha tehát igaz az, hogy az érdekegység legbiztosabb alapja az egymáshozi ragaszkodásnak, ak
kor ugy hiszem, hogy kivált midőn ezen egymáshozi ragaszkodás közös lételünk föltétele, jogosan senki sem 
kételkedhetik abban, miszerint a román nemzet őszinte hü testvére akar és tud lenni a magyar nemzetnek. 

Ha a román nemzet e hazában mint egyenjogú testvérnemzet akar elismertetni, ez által sem többet 
sem kevesebbet nem akar, mint a magyar nemzetnek mentől valódibb és elválhatlanabb testvérévé lenni. Es ha 
a román nemzetnek a magyartóli elszakadási szándoka lenne, — a milyen gyanúsítást e házban, fájdalom, 
hallanom kellett, akkor ez bizonyosan csak azon esetben állhatna elő, ha arról kellenék meggyőződnie, mi
szerint magyar testvére, — mit én föl nem tehetek, — az igazi testvériség valódi föltételeit vele megosztani 
nem akarná. 

Ugyanazért ne higyje senki, hogy a román azért, mert nemzeti létét biztosíttatni akarja, ellensége 
a magyarnak. (Helyes!) 

Ha a románok annyira féltékenyek nemzetiségökre, melyet e földön, több mint 1700 év óta , leg
mostohább viszonyok között is fönn tudtak tartani, — azt hiszem, senki rósz néven nem veheti; hiszen a 
románok e részben nem tesznek egyebet annál, mit magyar testvéreik cselekesznek, kik szintén nem ismer-
Dek oly magas árt, melyért nemzetiségöket oda adnák. 

En tehát tisztelt Deák Ferencz képviselő úr fölirati javaslatának azon kifejezésével, mely a nem-
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zetiségi kérdést „méltányosság" alapján óhajtja megoldatni, megelégedve nem lehetek; mert a méltányos
ságnak két vége van t. i. egy vastagabb és vékonyabb, vagy is maximuma és minimuma; mely kifejezés 
legkevésbé sem alkalmatos arra, hogy azzal azon félreértéseket, melyeket a jelen körülmények között 
eltávolítani eléggé nem óhajthatunk, elháríthassuk. Minélfogva én, Popovis Zsigmond képviselő társam e 
tekintetbeni módosítványát teljes meggyőződésemből pártolom. 

Tisztelt ház! Ezen módosítvány kérdését, én nem forma, hanem elvkérdésnek tartom; szükséges 
tehát, hogy a föliratban ezen elv tisztán s határozottan kifejezve legyen; mert az egész országnak, s külö
nösen a még kielégítetlen nemzetiségeknek szemei e házra vannak irányozva, honnan megnyugtatásukat 
várják. — 

Legyen tehát e fölirat olyan, hogy ne csak fölfelé, hanem lefelé se téveszsze el hatását. Legye
nek a kifejezések határozottak és félre nem magyarázhatók; hadd értse meg mindenki, mert csak igy nem 
szólgálhatandnak fegyverül a reactio kezében. 

Ragadjuk meg a fegyvert, melylyel a már is működő reactiot barcz-képtelenné tehetjük; s ne 
szalasszuk el az alkalmat, midőn hazánk összes népei egyetértésének első alapkövét letekerjük. (Helyes!) 

Elnök: (Zaj) A szólás rendé szerint a fölirottak köztBranováczky képviselő ár következnék. Bátor 
vagyok őt kötelességemhez képest a szabályok 72-ik szakaszára figyelmeztetni, mely a szerint czikkenkinti 
tárgyalásnál is minden képviselő csak egyszer szólhat. 

Missich János: (Álljon el!) Én Popovits Zsigmond úr indítványát pártolom, és pedig azért, mert 
a czélnak, melyre a fölirat tétetik, ezen indítványt inkább megfelelőnek tartom, és midőn Popovits képviselő 
társunk indítványa Tisza Kálmán határozati javaslatából vétetett, nem tudom megfogni, mikép lehet azt 
mondani, hogy ezen indítvány a bizalmatlanságnak kifolyása, mely bizonyára bennünk nincs. — Tiszta 
meggyőződéssel mondhatom, hogy mindnyájan ragaszkodunk e hazához, és szeretjük azt mint közös anyán
ka t , melynek üdveért, függetlenségeértés boldogságaért életünket is feláldozni készek leszünk. (Helyes!) 
Nem azt nézem, hogy van-e törvényjavaslat, avvagy nincs, — a kérdés itt csak az, mi üdvösebb, mi a 
mostani körülményeknek megfelelőbb; azon módosítvány-e, melyet Popovits képviselőtársunk tett, vagy 
a fölirat szerkezete ? Ha tekintjük a mostani körülményeket, nem tagadhatjuk, hogy a reactio mindig mű
ködik. Nézzük a szláv gyülekezetet, mely összehívatott, nézzük Erdélyt, mely 13 évig Ínségben szenvedett, 
s melynek most a kormány templomai és iskolai részére évenkint 25,000 forintot ajándékozik, bizonyára 
nem Erdély iránti szeretetből, hanem azért, hogy czélját elérje. (Igaz!) 

Nem is szólottam volna e tárgyhoz, ha nem lettek volna oly nyilatkozatok, melyek Popovits ellen 
szólottak. — Csak azért, hogy azokat megnyugtassam, s elleneink kezébe fegyvert ne adják, s hogy szánt-
szándékosan félreértések ne idéztessenek elő: pártolom és kivánom, hogy a t. ház Popovits képviselőtársunk 
indítványát elfogadja, miután az által semmi jog föladva nincs. s a mostani körülményeknek és viszonyok
nak leginkább megfelelő. (Szavazzunk!) 

Vajay Károly: (Zaj.) Azt hiszem, azzal, ha itt e házban egymásnak szépeket mondunk, az ügy 
nem lesz soha kiegyenlítve. Ezen fólirás jogot nem ad, jogot nem vesz el senkitől. Hallottam felemlíteni, 
hogy az 184%-iki bajnak okai az 1848-iki törvényczikkelyek valának. Azt hiszem, összejöttünk mindnyájan 
ezen törvényczikkelyek védelmére, nem tudom tehát elhallgatni, s ki kell mondanom: hogy ezen törvé
nyek még jó formán meg sem voltak alkotva és a baj már kiütött. A bajt a bécsi kormány okozta, s nyiltan 
kimondom, hogy mig a bécsi kormány közöttünk áll, százezer fólirás mit sem ér, mert addig nincs közöt
tünk teljes kibékülés. A mit az 1848-iki törvényekről s különösen a nemzetiségekről Eötvös József báró mon
dott, mondotta vele a haza, s mit Eötvös József báró mondott, higyjék el testvéreink, több mintha 24 bécsi 
kormány mondotta volna, lm láttuk, mi lett a vége annak, mit a bécsi kormány 1849-ben igért? tizenkét 
évi szenvedés. A mit mi most ígérünk, azt meg is tartjuk; — mentsük meg előbb a közös hazát, azután 
osztogassunk jogot. Pártolom a szerkezetet, (Tetszés. Szavazzunk!) 

Elnök: Kénytelen vagyok Popovits Zs. képviselőre nézve ugyan azon észrevételt tenni, melyet 
az imént Branovátzky képviselő úrra nézve tettem. (Helyes!) 

Markos György: Nem akarom a tisztelt házat föltartóztatni a tanácskozás folytatásában, csupán 
Csak egyet tartottam szükségesnek elmondani. A Kárpát alján lakó orosz testvéreinket akarom fölemlíteni, 
kik 1000 éve már, hogy a magyarral együtt élnek, s mindig egyetértésben voltak, soha fegyvert nem 
emeltek. (Éljenek!) Ezt csupán egyszerűen fölemlíteni akartam, miután más népiségekről is szó emeltetett; 
de tüzetes tárgyalását ezen ügynek akkorra tartom föl, mikor annak ideje, és helye lesz. — Most szorítko
zom a javaslati szerkezet megvitatására, s e részben azt tartom, hogy ha mi most a 31-dik pontot módosí
tani fogjuk, akkor a 41-dik pontot is kell majd módosítanunk; (Fölkiáltások: Rendre! Zaj:) röviden 
szólva, pártolom a javaslat szerkezetét. (Fölkiáltások: Szavazzunk!) 

Elnök: Most egy oly szónok következnék, ki e tárgyalásnál már nyilatkozott! de miután a ház 
szabályai tiltják, hogy egy tárgyhoz valaki kétszer hozzászóljon, tehát fölfog szólittatni az utána következő 
képviselő ur! 

Maniu Aurel; Csak a személyemre vonatkozó megjegyzésekre akartam felelni, — (Nem lehet! 
Rendre!) 
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(Tanárky Gedeon jegyző fölhívja Demjén Istvánt.) 
Demjén István: Én is csupán azon becsületes, ruthen ajkú nép nevében kívántam szólani, mely

nek szerencsém van képviselője lehetni; miután azonban egy képviselőtársam e részben már fölszólalt: te
hát időnyerés tekintetéből s közkívánatra egyszerűen csatlakozom a szerkezet pártolóihoz. — (Fölkiáltások: 
Szavazzunk!) 

Buttyán, Vazul: Én részemről, miután látom, hogy a fölolvasott módosítványban semmi egyéb 
nem foglaltatik, mint a mit a civilisált Európa is elfogadott: a tökéletes jogegyenlőség; tehát én is elfoga
dom. (Helyes!) 

Csiky Sándor: (Hosszan tartó fölkiáltások: Eláll!) 
Engedelmet kérek, engem a szólás viszketege nem háborgat, minek már több ízben példáját is 

adtam, s valahányszor a ház szavazást óhajtott, mindannyiszor a szótól ellállottam; (Halljuk!) de most a fenn
forgó tárgynál az a fölfogásom, hogy midőn nem érdemleges megvitatása forog fenn az indítványnak, 
akkor azokat a beszédeket, azokat a kidolgozott előadásokat, melyek az érdemleges tárgyalás alkalmával 
lettek volna elmondandók, most fölemlegetni talán nem kellene. (Derültség. Zaj.) A szerkezet tekintetében 
azon megjegyzésem van, hogy azon módosítván}-, melyet Popovits képviselő társunk előterjesztett, nem 
tartalmaz többet, mint — a mennyire egyes fölolvasás után kivehettem — a mi a szerkezetben foglaltatik. 
A nemzetiségek ügye ott tökéletesen tárgyaltatik. A mi méltányos, igazságos, s a mi a jogegyenlőséggel 
összefér, az abban bennfoglaltatik. (Fölkiáltások: Szavazzunk! Hosszan tartó zaj.) 

Kiváltságokra alapított igényeket hallottam fölemlíteni, sőt pláne azt is, hogy többet kívánnak, 
mint a mennyivel a többi hazai népek bírnak. (Ismét hosszan tartó zaj. Fölkiáltások: Szavazzunk!) 

Kazinczy Gábor: (Halljuk!) Más eredményt nein mutathatunk fel a 12 év után, mint azt, hogy 
a nemzetnek a türelem keresztényi erényében meglehetős gyakorlata volt, ezen türelmét bebizonyította a t. 
ház a mai ülésben, midőn a tanácskozás alatt oly elveket hallott kimondatni, s azoknak mégis czáfolásába 
nem ereszkedett, a mely éhek a magyar álladalom létezése ellen valóságos megtámadások volnának, ha 
azok a képviselőház által elfogadtatnának. (Halljuk! Zaj.) Mellőzöm azt is, hogy az 1848-ki törvények csak 
országos képviselőkről beszélnek; és mi itt fölállunk ugy, mint ruthen, mint román, és mint szerb képvi
selők. Ha azt mondanánk Pest vagy Borsod vármegye követe, ezt érteném, mert az legalább egy territo
riális valami, a mi eddigelé elméletileg elfogadva volt; de a magyar álladalomban a magyar országgyűlé
sen , nem lehet más képviselve, mint a nemzet. (Helyes!) De én ezen elveknek ez úttal sem czáfolatába 
sem fölvilágosításába ereszkedni nem akarok. Ha ezen tárgy szőnyegre jön, majd akkor szeme közé nézek 
annak közelebbről. Most röviden a szerkezetet pártolom. (Tetszés.) • 

Elnök: Vannak ugyan még néhányan szólás végett fölírva, de talán felszólalási joguktól elálla-
nak. (Elállnak!) Megkezdhetjük tehát a szavazást! — 

Popovits Zsigmond: Ha mint indítványt tevőnek jogom van még egyszer fölszólalni, e jogommal 
élni kívánok. (Fölkiáltások: Nem lehet!) 

Elnök: Fölvilágosításul bátor vagyok megjegyezni, mikép az indítványtevőnek igen is joga van 
másodszor fölszólalni, de nem annak, ki módosítványt ajánlt. (Helyes! Szavazzunk!) 

A kérdést tehát a szavazásra kitűzöm. A szabályok rendelete szerint a szavazás ezen 31-dik czikk^ 
re nézve is, a szerkezetnek meg- vagy meg nem tartására nézve fog kitüzetni. Ezután fognak következni a 
módosítványok. Az első kérdés tehát a szerkezetet illeti. A kérdés ez: mcgmarad-e a 31-ik §. szerkezete, 
vagy nem. Azok, kik a szerkezetnek megtartását kívánják, méltóztassanak fölállani. (A többség- föláll.) A 
nyilvános többség a szerkezetnek változatlanul megtartása mellett nyilatkozik. 

Wlád Alajos: Azt hiszem, az ellenkező véleménynek megnyugtatása végett szükséges volna, 
hogy elnök úr az ellenkező kérdést is föltegye. (Zaj.) 

Elnök: (Halljuk!) Ugy vélem tisztelt ház, elég tanúságát adtam annak, hogy igyekszem a több
séget híven kijelenteni. (Minden oldalról fölkiáltások: Igaz! Helyes!) meglehet, hogy hibás vagyok, de ha 
az vagyok, hibám inkább abból áll, hogy nagyon is scx-upulosus vagyok, de azt hiszem, hogy ezzel csak 
kötelességemet teljesítem; (Helyes!) ha a többség mindjárt első nyilatkozatkor kiviláglik, ugy, hogy kétség 
fenn nem forog: akkor jogom van, a többséget kimondani; (Zajos helyeslés) a többséget ezennel már ki
mondottam, s kénytelen vagyok kijelentésemhez ragaszkodni. Van a szabályokban mód kijelölve, erre néz
ve is orvoslást keresni; de ezen orvoslási mód nem abból áll, hogy fölállással, vagy ülve maradással kell
jen újra szavazni. — Én tovább is teljes megnyugvással megmaradok elöbbeni kijelentésem mellett. (Helyes!) 

Most előre haladván az idő talán holnap folytathatjuk a tárgyalást! (Helyes!) 
Ezzel az ülés délután 1K órakor föloszlott. . ; 



XLH. ülés 1861. június 11-kén. 

ILII. 

O R S Z Á G O S Ü L É S . 
Június 11-én délelőtti 10 órakor. 

:'••. Elnök: A mai ülés jegyzőkönyvét Ignjatovics Jakab jegyző úr fogja vinni; a szólókat Tanárky 
Gedeon jegyző úr jegyzendi föl. Jura György jegyző úr meghitelesítés végett fel fogja olvasni a múlt ülés 
jegyzőkönyvét. 

Olvastatik a múlt ülés jegyzőkönyve hitelesítés végett, melyre észrevétel nem tétetik. 
Elnök: Meghitelesítetvén e szerint a jegyzőkönyv, beadom az időközben érkezett iratokat: Arad

megye közönsége azt kéri, hogy a képviselő ház az 1808-ik évi 7-ik t. czikknek erejénél fogva annyi haza
fiúi áldozattal létesített Ludoviceum katonai növelde eredeti czéljának leendő visszaadatását eszközölje ki. A 
kérvényi bizottmánynak lészen kiadandó. (Helyes!) Hasonlóképen Aradmegye közönsége kérvényezi, hogy 
1849-ben Aradon elvérzett 13 tábornok gyászos kivégeztetésének színhelyén országos emlék állítassék. (Köz
helyeslés.) Ugyanazon kérvényi bizottmánynak lesz kiadandó. Fehérmegye közönsége panaszosan feljelent
vén, hogy az adónak katonai hatalommah behajtása megyéje kebelében is megkezdetett, a képviselő ház
tól várja orvosoltatását, ugy szintén Nyitra város közönsége, kijelentvén, hogy a város lakossága ismerve 
kötelességét csekély kivétellel nem hódolt az erőszaknak, honfiúi polgári kötelességéhez képest nem panasz
képen , de hogy a t. ház e részbeni adatai számát nevelje, ezt a képviselő ház tudomására juttatja. Ezek az 
adókérdésnek tüzetes tárgyalásánál szintén figyelembe fognak vétetni. — Udvarhelyszék közönsége fájdal
mát fejezi ki Teleki László gróf halála fölött. Tordamegye bizottmánya ugyanazon gyászos eseményből 
eredt fájdalmas érzetét közölve felkéri a képviselő házat, elhunyt nagy hazánkfiának elveihez hü ragaszko
dása kifejezése mellett, hogy addig is, mig a nemzet valamennyi vértanúinak emléke beezikkelyeztetnék, 
jegyzőkönyvileg jelentse ki, hogy Teleki László a haza hálájára méltó. (Közhelyeslés.) 

Ugy vélem, hogy mint Tordamegye kívánja, e háznak XXI. ülésében hozott határozata által Te
leki László gr. emlékének örökítése más szavakkal már kijelentve van; a mennyiben itt a törvénybe czik-
kelyezés érintetik, az talán a kérvénybizottmányhoz lenne utasítandó. (Helyeslés.) 

Ezek levén az időközben beérkezett tárgyak, átmegyünk most a napi renden levő részletes tár
gyalások további folytatására; mielőtt azonban a 32-ik czikknek, mely most következik további tárgyalá
sába bocsátkoznánk, meg kell említenem, hogy a nyomtatásban a 32-ik czikk után egy hosszú §-us egészen 
kimaradt. Miután ezen §-us igen nevezetes, bátor leszek a t. házat felkérni, hogy engedje meg, hogy ezen 
paragrafus mindjárt ledictáltassék. (Helyes!) 

Keglevich Béla jegyző ledictálja a 32-ik czikk után kimaradt §-ust mely ekképen következik: 
„Mind Magyarországnak, mind Erdélynek azon egyesülés iránt hozott törvényei, Ő Felsége által 

szentesíttetvén, azonnal végre is hajttattak. Akkor midőn az alkotmányosság félretételével absolut rend
szer lépett az alkotmányosság helyébe, Erdély Magyarországtól közigazgatás tekintetében ismét különvá
lasztatott ; most azonban, midőn Fölséged az absolut rendszert megszüntette, okvetlenül meg kell szűnni azon 
rendszer jogtalan következményeinek is. Azon törvények tehát, melyek Erdélyt Magyarországgal egyesí
tették, miket az absolut hatalom ideiglen mellőzött, de meg nem semmisíthetett, az alkotmányos elvnek 
kimondásával szükségképen ismét életbeléptek. Az egyesülést újra kérdésbe vonni, a fölött újra határozni, 
és ez által a kedélyek nyugalmát megzavarni, nem csak törvényszegés, hanem káros politikai tévedés volna. 
A tettleges egyesülésnek mielőbbi végrehajtását pedig megtagadni nem annyi volna, mint Erdélyt nem 
egyesítni Magyarországgal, hanem annyi, mint azt Magyarországtól valóságosan elszakasztani; és ez a 
pragmatica sanctióval merőben ellenkezik." 

Jókai Mór: Könyörgöm, nem tudom kivenni ezen passus után „midőn Felséged az absolut rend
szert megszüntette* kérdőjel van, vagy zárjel van? (Zaj. Derültség.) 
. Elnök: A 32-ik szakasz olvastatik. 

, Keglevich Béla jegyző olvassa a 32-ik szakaszt, melynek felolvasása utáni 
. Mihályi Gábor: Mélyen tisztelt képviselő ház! Mindenek előtt előre bocsátom, hogy én a felolva-
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sótt 32-ik §-t egész terjedelmében pártolom. Felszólalásomat ez alkalommal ottan kezdem, a hol Borsodnak 
egyik t. képviselője elhagyta, — hogy nem a fajok, vagy nemzetiségek, hanem a nép képviselői vesznek 
részt a törvényhozásban, magam is egyetértek vele e részben, és midőn elismerem egyszersmind nyilvání
tom , hogy a tegnapi napon születésére nézve bár román, de a nép nevében a nép jogait erősebben és me
legebben pártolólag felszólalt képviselőket, ne méltóztassék se az érdemes képviselő úr , se más gyanúsítani, 
— mert a haza java előmozdítására csak oly meleg szív dobog ezek keblében i s , mint bár melyikében a 
felszólamlottak között, — és kérem uraim legyünk bizalommal egymás irányában, melyre nagy szüksé
günk van, — mert még ezen felküldendő papir tartalmával nincs megmentve a haza szabadsága! Kérem 
Bihar vármegyének egyik képviselőjét, ne éljen a velünk egy gondolkodású román nép mint választói nevé
ben, ellenünk a mellékesen felhozatott nemzetiségi kényes kérdésben protestatióval, s gyanúsításokkal, 
mert mi könnyebb mint reprotestálni (Felkiáltások: Napirendre!) és ha szükségeltetnék még bizonylatot is 
adni; de én uraim, e téren nem követem a tisztelt képviselő urat , s nem említek többet, melyek keserűsé
get hoznának, hanem a dologhoz szólok. 

Tudva van uraim, hogy az 1848-ik évi magyarországi uniótörvénynek 6-ik szakasza értelmében 
az erdélyi gyűlés a képviseleti rendszer szerinti választást csak azon egy választási esetre hozta határozatba, 
•— mely törvényszakaszt fel is olvasom, — e szerint az 1861. országgyűlési képviselők választása sem tör
ténhetik máskép, mint az 1848-ik évi 5-ik t. ez. rendeli, — és ennélfogva, az átalános discussionál is szót 

• emeltem, nem látván sem jogosnak, sem igazságosnak, hogy Erdély országban a képviselő választási tör
vény más , és pedig sokkal nagyobb census melletti cmalifieatióval legyen — ha bár nem sok reményem 
van, hogy indítványom elfogadtatik az eddig tett felszólamlások után; de képviselői állásomnál fogva mégis 
a következő javaslatot teszem az erdélyi összes szegényebb sorsú nép érdekében. 

A 32-ik szakasznak ezen bevezető szavai után „Erdély-Országnak haladék nélküli4' — tétesse
nek ezen szavak „az 1848-ik évi törvény alapjáni meghívása" mely módosítványt írásban is előterjesztem 
bátor vagyok. 

Ezen módosítványt a nép érdekében a törvényesség, és a méltányosság szempontjából tevén, 
méltóztassanak kegyesen elfogadni. (Zaj.) Es pedig a nép érdekében azért, nehogy az élet csapásaival 
úgyis terhelt szegénység különben a választási jogtól megfosztassák, — a törvény szempontjából azért, mert 
az erdélyi kormánynak az általam felolvasott törvény szerint az 1848 évi választás rendezésénél továbbra 
rendelkező ereje nincsen, annál kevésbé, hogy a választási censust, mely 1848 évben 8 frt összes adó, volt, 
mostan tetszett a közelgő képviselők választására 8 frt egyenes földadóhoz szorítani, mely sommá a fej-adó, 
és egyéb nevezetű pótlékoknak be nem számításával, az V4 rész telekkel bíró nép között föl nem található; 
— és igy a magyarországi nép több előnyökkel bír mint az erdélyi a választásnál, minden szép szavaink 
mellett. — 

De teszem végtére a méltányosság szempontjából is. Vájjon uraim ha az erdélyi testvérek közöt
tünk lesznek, minő szemmel fognak ránk nézni, a mikor tudják, hogy bennünket csak nem az egész nép 
választott képviselőinek, őket pediglen csak a vagyonosabb osztály. 

Ezek azok uraim melyeket a szegényebb nép nevében becses figyelmökbe ajánlani kötelességem
nek tartottam. (Zaj.) 

Vertán Endre; Máramaros egyik képviselője által személyesen hivatván fel nyilatkozatra, bár ezt 
ép ezen annyira kényes kérdésben nem szívesen teszem, mit tegnap is az által bizonyítottam be , hogy a 
szótól elállván, tettleg mutattam meg, miszerint én vagyok az, ki arra fátyolt vetni kész, de nyugton hi
vatkozom a házra, hogy e hó 7-én tett nyilatkozatomban, midőn egyéni meggyőződésemet fejeztem k i , 
egyszersmind csak román választóim hazafiúi érzelmére hivatkoztam azt mondván: „hogy bár Biharmegyé
ben is lehetnek s talán vannak is oly törekvések, melyek elkülönzési irányúak, miket én részemről határozot
tan roszallok, de az ilyenek csak selyem és finom posztó alatt lehetnek, s a daróczczal födött biharmegyei 
becsületes román nép keblében bizonyosan nincsenek" (Helyeslés), s motiváltam azzal, mivel máskép itt 
nem igen lenne helyén elő állani, hogy t, i. én magam is fajleszármazásra nem vagyok magyar, s igy a mit 
mondok, s mondtam választóimnak, nálam nemis lehet fajbüszkeség. 

Nem értem tehát, mi jogon és mi utón támadhatja meg, s vonhatja kétségbe Máramaros t. kép
viselője azon nyilatkozatomat, mit választóim nevében ép ixgy tehetek én, mint bárki, azért csak mert szü
letésre nézve nem vagyok román? 

Uraim! Midőn jogigényekről beszélni hallok, nekem is csak egy vezérelvem van, mi ezen szó
ban foglaltatik: a nép. Ez nálam a forrás és végezel, mert a mi nem nép, az igen csekély valami volt előt
tem mindig, s azt hiszem, hogy az oly vezérektől, kiknek seregük nincs, nemis kell igen tartani, ha mint 
meg annyi lelkesült Lamoriciérék lennének i s , (Tetszés) ki Afrikában lelkes chasseurjei és zuavjai élén a 
sivatag oroszlánya volt, az Romagnában az öszvevásárlott csőcselék zsoldosai közt a 19-ik század Don 
Qnixotjává válhatott csak. (Tetszés.) 

Valóban szeretem, hogy ép e terén íámadtattam meg, mert épen a nép az, kire ezen vitánknál is 
szívesen hivatkozom, s kire nyugton támaszkodom, mert ábrándok és feneketlen theoriák azok, mik a 
népet legkevésbé sem érdeklik. Hasztalan beszélnek például a népnek afféle „gloire natkmale" dolgokról. 
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mit aztán a gyakorlatban ugy értelmeznek neki, hogy az gyermekeinek vérébe, s anyagi jóléte szétdulásá-
ba kerül s minek a vége aztán megaláztatás és szolgaság; és ugy hiszem hasztalan beszélnek a román nép
nek is Dacoromaniáról, mit aztán ugy értelmeznek neki mint 1848 és 1849-ben tették, mert a nép ösztöne 
mindig igaz, a nép mindig ártatlan, de bűnösök csak azok, kik a nép jóhiszeműségét, a nép természetes 
ösztöneit, saját gyakran vétkes ezéljaikra használják fel. (Helyes!) 

. . Mind ezek és hasonló dolgok a józan és gyakorlati népet nem érdeklik, de az már érdekli a népet, 
hogy polgári szabadsága legyen, mert a nép ösztönszerűleg érzi, hogy politikai szabadsága az, mi anyagi 
jólétét is biztosírja, (Helyes!) és az érdekli, hogy polgári egyenjogúsága legyen, mert a nép pohtikai jogai 
azok, melyek a socialis életnek még mindég fenálló ehinai falait lassanként lemorzsolják, s én megvallom, 
hogy ha a népképviseletnek más hasznát nem látnám is — pedig tudom, hogy igen sok van, — mint azt, 
hogy a nemzet alsóbb rétegeit a felsőbbekkel érintkezésbehozza, s a távolságot méi-sékli az által, hogy a 
felsőbbek emelkedését a nép kegyétől vagy is népszerűségétől feltételezi, megelégedném; —> érdekli továb
bá az is, hogy gyermekeit neveltethesse, s igy a műveltség és civilisatio áldásaiban is részesitethesse, 
( Igaz!) és érdekli végre a román népet különösen az, hogy alsóbb rendű lelkészei, a nép valódi vezetői, 
tanítói és tanácsadói egyszersmind ne legyenek legalább szegénységüknél fogva az ekeszarvához lelánczol-
va , mint a legutolsó pór; mi csak az által létesíthető, ha a magyar állam által pénzbeli segélyben részel
tetnek, mint részeltettek 1848-ban, miután az ő helyzetük nem az, mint például a protestánsoké hazánk
ban , kik e tekintetben is függetlenségüket az államtól biztosíthatják. 

Kérem tehát Máramaros t. képviselőjét, hogy se nyilatkozati jogomat, se jó szándékomat ne 
vonja kétségbe, mihez egyébiránt is minden jogosultságát határozottan visszautasítom. Ha én tiszteletben 
tartom az ő szólási jogát, méltán elvárhatom tőle is, hogy tisztelje az enyémet is. (Tetszés.) 

Tisza Kálmán: Nem akarok ugy járni mint az első szót emelt képviselő ur jár t , hogy mi
dőn figyelmeztetett némely képviselő urakat, hogy ne támadjanak meg más képviselőket ő maga is 
vádolta képviselőtársait. Nem akarok egyáíalában azokra mik itt tegnap és ma történtek egy szót 
is szólani; hanem átmegyek azon tárgyra, mit a máramarosi képviselő ur indítványba hozott. En 
nem láthatom be annak sem lehetőségét, sem czélszerüségét, hogy most midőn egy fölirat fölött tanácsko
zunk , uj választó törvényt octroyirozzunk Erdély számára, az pedig mit a képviselő ur kivan semmi nem 
egyéb, mint Erdélyre, Erdély nélkül választási törvény octroyalása. (Helyes!) Az 184/Vdiki országgyűlés 
sokkal méltányosabb volt e tekintetben, mert megállapítván Magyarországra nézve a választói törvényt ma
gára Erdélyre bizta, hogy az ideiglenes választási törvényt maga szabályozza és alapítsa meg, kikötvén azt, 
hogy ha majd a magyar országgyűlésen Erdély követei is együtt lesznek, együtt csináljanak állandó válasz
tási törvényt. Hogy ez 1848-ban meg nem történhetett, hogy annak oka mi volt? azt fejtegetni fölösleges, 
azt mindnyájan tudjuk. Most lesz tehát teendője ezen országgyűlésnek, mihelyt az erdélyi követek is itt 
lesznek, oly törvényt hozni létre ; de ha még lehetséges volna is , most nekünk octroyálni Erdély számára 
választó törvényt, arra nézve a tisztelt képviselő által ajánlott mód még kivihetetlen is volna, mert tudjuk, 
hogy az 1848: 5-ikt. ez. a választó képességet más egyéb feltételeken kivül a sessionalis birtokhoz köti, jele
sen egy negyed sessiohoz. Erdélyben pedig szabályozott úrbér soha sem lévén, ott az egy negyed sessio 
nem létezik, én tehát részemről óhajtom, hogy a tisztelt képviselő ur indítványa elejtetvén, a ház a napi 
rendre menjen át. (Közhelyeslés.) 

Babesch Vincze: Bátor vagyok a t. elnököt kérni, (Zaj) hogy ezen két pontra beadott módosít
ván}'ómat felolvastatni méltóztassék. (Halljuk!) 

Elnök: Babesch Vincze és több képviselő urak a múlt napokban több pontokra nézve módosítva-
nyokat adtak be. Bevárom mindég, hogy a t. képviselő urak módosítványaikat kifejtsék, s akkor szoktam 
ugyan azokat felolvasni; miután azonban a t. képviselő ur a módosítvány felolvasását kéri : azt azonnal fel 
fogom olvasni: 

A 32 és 33-ik §§-ok elhagyásával, s tulajdonkép azoknak helyébe, ezen szavak alkalmazása 
indítványoztalak: 

„Erdély tekintetében óhajtjuk, hogy a magyarországi 184?8 esztendei 7-ik t. ez. 4-ik §-a által el
rendelt értekezés folytattassék, s ezen értekezés eredménye az országgyűlés elébe terjesztessék." 

Egyébiránt a képviselő ur fel van jegyezve, a szó őt illeti. 
Babesch Vincze: Tisztelt ház! (Halljuk.) Az erdélyi unióra nézve általam s több társaim által 

ajánlott módosítványt röviden indokolni tartozom. Röviden teszem azt azért, mert attól tartok, hogy ha erre 
vonatkozó — úgyis eléggé ismert — körülmények és események bővebb fejtegetésébe beleereszkedném, az 
e házban megint ingerültségre találna alkalmat szolgáltatni. (Zaj.) 

Megvallom, hogy a nemzetiségi kérdés mellett nem ismerek fontosb s kényesb magyarországi 
kérdést a követelt erdélyi uniónál; természetesen — mert ez maga is in ultima analysi -— csak nemzetiségi 
kérdés; s épen azért én legnagyobb hibának tartanám, ha ezen országgyűlés az uniói kérdést egyoldalulag 
fogná fel és eldönteni akarná. 

Az előttünk levő felírási javaslatban Erdélynek Magyarországgal! egyesülése oly kifejezéssel köve* 
teltetik, mely kifejezések magát az erőszakolást sern_zárják ki. (Zaj.) 

XCGG-fi-ts OÜ * 
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Már pedig engedelmet kérek, én román létemre ilyesmibe a fennforgó" körülmények között egy-
átalán nem tudnék beleegyezni. 

Igaz ugyan, én is, társaim is egész szívünk s lelkünkből óhajtanok az uniót, még pedig nem csak 
Erdélynek, de ha lehetne — maga Bukovinának unióját is; (Zaj. Halljuk!) hiszen mint tndva van, ez is azon 
jogczímmel szereztetett meg Ausztria által, a mivel Erdély; — tehát mint mondom, mi szívünk és lelkünk 
mélyéből óhajtanok az uniót — már csak nemzeti consolidálási elvünk és érdemünknél fogva is, ámde itten 
az a kérdés: van-e, lehet-e jogunk azt követelni ? a józan okosság engedi-e azt ugy követelni mint mdítvá-
nyoztatik ez az előttünk levő javaslatban, s igazságos-e ebbeli követelésünk, Erdély népeire nézve ? (Zaj. 
Halljuk!) 

A javaslatban az mondatik, hogy Erdélynek megjelenhetését ezen hongyülésre semmi sem gátolja; 
továbbá, hogy Erdélynek egyesülése Magyarországgal az 1848-ik évben törvényesen létrejött. 

Ez uraim — igaz lehet az erdélyi magyar s székely nemzetrei tekintetből, de — meggyőződésem 
szerint, — ez nem áll az erdélyi román nemzetre nézve; (Zaj; Halljuk!) pedig a román nemzet azon or
szágnak többségét, sőt majd két harmadát képezi. 

A román nemzet — mint az egész világ előtt tudva van— 1848. évi május 15-én Balázsfalván ünne
pélyesen tiltakozott az unió ellen, ha tudniillik az beleegyezése nélkül, azaz oly országgyűlés által fogad
tatnék el, melyben a románok mint nemzet aránylag képviselve nem lennének; (Zaj) és ezen óvását az 
1848-ki erdélyi országgyűlésnek, egy nagyszerű küldöttség által elejébe is terjesztette. De az erdélyi or
szággyűlés, melyben a román nemzet, tehát az országnak majd két harmada képviselve épen nem volt, 
(Zaj; Halljuk!) erre nem tekintve, az uniót decretálta s azt végre is hajtotta, de —• csak egy részben s csak 
erőszakkal, (Halljuk!) mert a román nemzet következetesen ellentállott mindaddig, mig Erdély megint egé
szen külön nem választatott. 

Ennek következtében az erdélyi románok azt követelik, hogy az 1848. évi erdélyi országgyűlés
nek joga nem volt— ugyanazon pillanatban, midőn az összes népnek polgári egyenjogúságát elismerte s 
kihirdette, ugyanezen népnek tökéletes elmellözésével — az ország politikai létét, önállását feláldozva, azt 
más országba beleolvasztani, sőt az erdélyi román és szász státusférfiak azt is állítják, hogy az illető erdélyi 
törvény még alakjára nézve sem helyes, minthogy az szentesítése után sem az országgyűlésben, sem az 
országban kellőleg kihirdetve nem volt. (Nem áll!) 

Azonban legyen bár az unió százszor törvényes, de azt igazságosnak senki sem fogja mond
hatni (Zaj ; Halljuk!), miután világos, hogy az a román nemzet, azaz a nép kétharmadának meghallgatása 
és beleegyezése nélkül, sőt annak nyilt tiltakozása daczára, még pedig nemzeti s politikai joga s méltósá
ga ellen jött létre (Nem áll!); mondom nemzeti s politikai joga ellen azért, mert habár Erdélyben 400 esz
tendő óta csak az országnak minoritását képező három nemzet, úgymint a magyar, székely és szász nem
zet ismertetett el politikai nemzetnek, az országnak majoritását tevő román nemzet pedig a politikai s nem
zeti jogok élvezetétől megfosztva volt; de 1848-ik évi májushő óta a román nemzet is magát Erdélyben 
egyenjogú politikai nemzetnek tartja, mire ugy történelmi mint természeti elvitázhatlan teljes joga van, s 
habár azon nemzet eddig még mindég gátoltatik a tényleges hatalom által ebbeli nemzeti rangjának teljes 
érvényesítésében, de ezen rangját a legközelebbi erdélyi országgyűlésen mindenesetre elérhetni reményli, s 
ugy vélekedik, hogy csak akkor mint elismert politikai nemzet fog a magyar nemzettel — egyenlő közérdek 
szerint s testvérként szövetkezhetni. Addig pedig ha igazságosak akarunk lenni — meg kell vallanunk, 
hogy az erdélyi román nemzetnek — főleg ha látja, mint respectáltatnak itt Magyarországban legszentebb 
érdekeink, értem a román nemzeti érdekek, ha észre fogja venni, mint vagyunk képviseltetve a magasb 
politikai körökben, mint ignoráltatunk systematice a kanczelláriánál, hétszemélyes és királyi táblánál, va
lamint Temes , Torontal, Arad, Bihar és több más megyékben, (Zaj. Halljuk!) továbbá ha tudomására jü-
tandanak azon néhány a múlt napokban e helyen tartott beszédek, melyek azt állítják, hogy nemzetiségünk 
és nyelvünk a magyar törvényhozás által elnyomatva nincsen, és soha sem volt, s hogy az 1848. évi tör
vény teljes jogegyenlőséget biztosított minden nemzet számára, holott más részről az 1848-ik évi VIH. 
1836-ik évi III, 1840-ik évi VI, 1844. évi II. és 184?8-ik évi V. XVI, t. ez. ezen állítást épen megezáfolják, 
bizony alig lehet nagy, kedves ösztöne, az uniót csak ugy föltétlenül elfogadni, még pedig természetesen 
annál kevésbé ha arra erőltetni akarnók. Hiszen tudjuk, hogy az erdélyi román nemzet főbbjei még a 
legújabb korban, nevezetesen a gyulafehérvári regnicolaris értekezlet alkalmával is egyhangúlag s ünnepé
lyesen tiltakoztak a feltétlen unió ellen. (Nagy zaj; Napi rendre!) 

Elnök: Azt hiszem, hogy lehet sok ezen előadásban, mi szorosan a napi kérdéshez nem tartozik; 
más részről azonban megvallom, hogy miután a tisztelt képviselő úr módositványt adott be, módositványá-
nak indokolásában meg nem szoríthatom. (Helyes!) Tekintve mindazáltal azt, hogy ha van kérdés, mely
ben a törvényhozásnak higgadt komolysággal kell eljárnia, s ezen higgadt komolyságát tanúsítania is 
kell: ez bizonyára az annyira kényes nemzetiségi kérdés. (Helyes!) Ugyan azért mind a tisztelt képviselő urat, 
ki most szól, arra kérem, hogy méltóztassék előadásában mindent kerülni, mi susceptibilitást ébreszthetne, 
mind más részről, tisztelettel fordulok a képviselő házhoz, kérvén, méltóztassék a szóló képviselő urat elŐ^ 
adásának végéig kihallgatni. (Jól van! Halljuk!) 
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Babesch Vincze : Én tehát, mindezeknél fogva az uniót nem tudom más szemmel tekinteni, mint 
tekintem a horváthországi viszonyt, (Derültség) az az mint kétoldalú szerződést Erdély és Magyarország kö
zött , (Zaj; Halljuk!) s minthogy eme szerződésnek érvénye az erdélyi román nemzet, az az a lakosságnak 
többsége által kétségbe vonatik, természetesnek találom, hogy a magyar nemzet maga mint egyik szerződő 
fél, saját ügyében biro nem lehet, és ítéletet nem mondhat, hanem ezen peresügynek további tárgyalását és 
elintézését a törvényes kormányra bízni szükséges, (Zaj; Halljuk!) mint ezt módositványunk által elérhetni 
reményijük. (Zaj ; Napirendre!) 

Wlád Alajos: En csatlakozom Babesch képviselőtársunk most kifejtett nézeteihez, és csak Vertán 
képviselőtársunknak előadására akarok röviden válaszolni. En elismerem, miszerint minden képviselőnek s 
különösen Vertán képviselő urnák is joga van küldőinek és választóinak nézeteit tomálcsolni, és elismerem 
azt is, hogy itt őt kérdőre vonni senkinek joga nincsen. De Vertán képviselő ár a múltkor és különösen ma 
is olyasmit hozott elő, a mi nem csak azokat illeti, a kik selyem vagy finom posztóban járnak, hanem má
sokat is, s ezekre Vertán űr oly gyanúsításokat mondott, melyeket szó nélkül ezen tisztelt helyen, hol az 
ország értelmisége és képviselete egybegyűlve van, hagyni nem lehet. 

Tisztelt képviselő űr azt monda, miszerint szükséges, hogy a nép neveltessék, ebbe én is beleegye
zem. Azt monda továbbá, hogy szükséges az alsó rendű papság sorsát javítani; én abba is beleegyezem, és 
meg vagyok győződve, hogy midőn ezen nép anyagi sorsának javításáról szó leszen, azt Vertán képviselő 
úr is pártolni fogja minden esetre. De uraim nem csak testből, hanem lélekből is all az ember; nem csak a 
testi, hanem lelki eledelekkel is él. Minden nemzetnél, különösen a legújabb időkben a nemzetiségi ösztönök 
és érzelmek felébredtek és felébresztettek, melyek tovább fejlődésre törekesznek: s e tekintetben azon tért, 
melyet nekik a törvényes korlátok engednek, fel fogják használni arra, hogy magokat tovább képezhessék. 
A szellemi kiképzés hatalmas factor a mint átalánosan tudva van. Azon intelligentiának, melyre talán Vertán 
Endre képviselő úr alludálni akart, akkor, midőn selyem és posztóban járó intelligentiáról szólt, valamint 
minden nemzet értelmiségének azon feladata van, hogy a nemzeti érzelmet és öntudatot mindenféleképen 
ébreszsze, a nemzeti nyelvet és szokásokat művelje és fenntartsa. S ezen tekintetben uraim igen dicséretes 
mestereikre találnak önökben, önök majd nem valamivel több, mint egy negyed század óta hatalmas lépé
sekkel mentek elő az irodalmi, társadalmi és politikai téren, önöktől, kiket a román nép műveltségének elő-
járóiként tekint, tanulta meg, mikint kell a műveltség és alkotmányosság ösvényén előre menni. (Jól van!) 

Azért kérem, ezen intelligentiát gyanúsítani, olyan váddal illetni, mint tisztelt Vertán úr , sem 
nem czélszerű sem nem ildomos és semmi esetre czélra nem vezető; de ez kétélű fegyver is. — Gondolom, 
emlékszik még Vertán űr arra, hogy 1849-ben Windischgratz herezeg azt mondotta, hogy az 1848-iki tör
vényeket csak az ország söpredéke óhajtja, s a valódi intelligentia, az ország nagyobb birtokosai ellene van
nak , ezekről pedig csakugyan lehetne mondani, hogy nem csak selyemben hanem bíborban járnak. Akkor 
a dolog igy állott. -Tehát ily kétélű fegyvert használni, nem csak czélravezetőnek nem találom, hanem még 
károsnak is tartom. 

Mindenek előtt szükségünk van egyetértésre, mi azt jól tudjuk, és különösen mi román nemzet 
igen jól tudjuk, hogy nekünk és magyaroknak egyetértenünk kell; de ezen egyetértés uraim nem azon utón, 
s nem oly nyilatkozatok által fog eléretni, melyek a román intelligentiát gyanúsítják, melyek azt porba sújt
ják és letiporják, hanem tettek által fogjuk elérni és pedig oly tettek által, melyek a nemzetiségek kifejlesz
tésének alapján fognak intéztetni. Rövid idő múlva tárgyalás alá fog vétetni a nemzetiségi törvényjavaslat, 
akkor mindenki meg fog győződni arról, hogy mit érez eziránt a nemzet. Addig pedig ajánlom és kérem 
önöket uraim! ne gyanúsítsuk egymást, mert a gyanúsítás oly fegyver, mely csak átkot, de áldást nem hoz 
soha. (Helyes! Menjünk tovább!) 

Pópa György: A fölirati javaslat Erdélyt illető pontjának . . . (Nagy zaj.) 
Elnök; Kérem! hallgassuk meg Pópa György képviselő urat! (A zaj lecsendesülte után kevés 

szünet múlva.) 
Pópa György: A fölirati javaslat Erdélyt illető pontjának azon kifejezésére nézve: (Halljuk!) „és 

pedig a két országnak közös óhajtása folytán," én képviselőtársam Babesch Vincze űr előadásához járulok, 
mert ha azon — reám valóban nézve különös — állásban volnék is, hogy a fölirati javaslat szövegéhez csat
lakozhatnám : tényeket mindazáltal, melyeket ismerek, nem ignorálhatok. Tudom ugyanis, hogy Erdélynek 
unióját 1848-ban Erdélynek kiváltságos országgyűlése kimondotta, de tudom azt is, hogy ezen országnak 
nagyobb része, majdnem két harmada, azt soha sem ismerte el. S e részben én egyébre hivatkozom, mint 
a mire Babesch Vincze tisztelt képviselőtársam hivatkozott, a gyulafehérvári értekezletre, melyben az er
délyi románok egyhangúlag kimondották, hogy ezen róluk — nélkülök, az ő politikai existentiajukról de-
cretált uniót soha sem ismerték el. Ugyan ott egy úttal azt is kimondották, mikép az uniónak nem ellenei, 
hanem csak azt kívánják, hogy előbb hallgattassanak ki , és pedig egy népképviseleti magyar országgyűlé
sen, — de a kihallgatást megvárják. Ha Erdélynek 1848-bani országgyűlése többet áldozott volna a test
véri szeretetnek s igazságnak, s nem bizott volna annyira az eseményekben: ugy ma Erdélynek egyesülése 
végrehajtott tény volna, (Visszatetszés. Egy hang: hiszen az egyesülés végrehajtott tény!) De miután Er-
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délynek országgyűlése az eseményekbe többet bizott, mint kellett volna: ott vagyunk, hol voltunk 1848-ik 
előtt, hogy Erdélynek egyesülése még mindég vita tárgyát képezi. (Zaj.) 

Legkevésbé sem kétlem, hogy Ő Fölsége Erdélynek 1848-bani unióját törvényesnek fogja nyil
vánítani, sőt lehetséges az is, hogy Erdélynek ezen országgyűlésre meghívása elrendeltetik, de én erőltetett 
barátságot, melyen Isten áldása nem lehet, nem akarok, én barátságos frigyet akarok, s azért ott kezdem 
a dolgot, hol elhagytuk, t. i. a pozsonyi országgyűlésnek intentioját kell újra feltenni, Erdélynek unióját el
rendelni , s bevárni inig nyilatkozik. Ugyanezért a módosítványt pártolom. (Elénk nyilvánulása a nemtetszés
nek. — Zaj.) 

Beniczky Lajos: Méltóztassanak képviselő társaim megnyugodni. (Zaj. Szavazzunk!) Midőn inge
rültség és gyanúsításról hallottam beszélni, egyre és másra nagyon alaposan megtudnék felelni, de épen 
Wlád képviselő társunk most kijelentett szavait követve, hallgatok és ismételve csak azt mondom, beszéljünk 
bővebben és érdemlegesen a tárgyhoz akkor, midőn ideje bekövetkezik, s ne szúrjunk mindig a tanácsko
zásba oly dolgokat, melyeket kellőkép kifejteni nem lehet, és épen azért nem szülnek más hatást, mint azt, 
hogv egyik vagy másiknak kénytelenségből azon térre kell lépni, miszerint azt hiszi, hogy gyanusíttatik. 
Ha ki lesz tűzve az indítvány, beszéljünk majd akkor hozzá; én is azok nevében, kiket képviselni szeren
csém van, bőven fogok szólani, azoknak is vannak érdekeik, melyek megérdemlik, hogy fontolóra vétes
senek. Jelenleg azonban értsünk egyet azon kérdés fölött, melynél vagyunk és gondoljuk meg, hogy a föl
irat nem oly okmány, mely egy vagy más nemzetiség jogát koezkáztatná. (Felkiáltás: Szavazzunk!) 

Tisza László; Ha a szólástól a többi szólók is elállanak, úgy én is elállók. (Jól van! Elállunk!) 
Elnök: Miután úgy látszik, hogy a t. képviselő urak e tárgyban nyilatkozni többé nem kivannak, 

tehát most szavazás által leszen a kérdés eldöntendő. A módosítványokat, melyeket egy részről Mihályi 
Gábor képviselő úr, más részről Babesch Vincze, Bogdán, s más képviselő urak adtak, felolvasásból ismeri 
a tisztelt ház. A szabályok szerint a kérdés a szerkezetnek megtartására, vagy meg' nem tartására intézendő, 
kérdésül tehát mindenek előtt ki fogom tűzni: ha váljon a t. ház a 32. §-nak szerkezetét megtartani méltóz-
tatik-e, vagy nem ? A menynyiben a szerkezetnek bővítése kívántatik, ez is a kérdésben egyúttal igennel, 
vagy nemmel eldönthető. 

Mihályi Gábor: Miután az, a mit én beadtam, indítvány: a kérdés eldöntése előtt tehát még- egy
szer szólhatok (Felkiáltások : Nem lehet! Derültség.) 

Elnök: (Halljuk!) A t. képviselő úr a §-hoz egy hozzátételt javasol. Ez. a szavaknak valóságos 
értelmét tekintve, módosítván}'. Miután azonban ezt módosítványnak tekinteni nem óhajtja, s így tehát mint 
módosítványt vissza veszi, ha a t. képviselő úr külön indítványát a maga módja és rendje szerint formulázva 
be fogja adni, annak idejében, tárgyalás végett, ki fog tűzetni. (Helyeslés.) 

Mihályi Gábor: Miután kijelentettem, hogy a szerkezetnek minden pontjába beleegyezem, már 
ebből kitetszik, hogy módosítványt kívántam benyújtani (zaj , melyből a szónok szavai alig hallhatók.) 
Ha az elnök űr indítványnak veszi, s voksolás végett nem méltóztatik kérdés alá venni, ez jól van; de én 
módosítványomat vissza nem vettem. (Zaj.) 

Elnök: (Halljuk!) Valami, egyszerre, indítvány is, módosítvány is nem lehet. Miután a képviselő 
úr indítványnak nevezte, azt gondoltam, hogy annak akarja tekintetni. Azonban, miután a t. képviselő űr 
épen most kijelentette, hogy a mit beadott, mint módosítványt akarja tárgyaltatni: ennélfogva továbbá is a 
kérdés megmarad az, hogy a t, ház a szerkezetet kívánja-e megtartani vagy nem? (Helyes!) A kérdés te
hát ez: kivánja-e a ház a szerkezetet minden hozzátétel, bővítés, vagy módosítás nélkül megtartani vagy 
nem ? Kik megtartani kívánják, méltóztassanak felállni. (Majd mind felállnak.) (Mihályi Gábor ismét szó
lani akar.) 

Elnök: (folytatja) Már többször megrovattam, azért, hogy a kérdést roszúl tettem fel, de meg 
vagyok győződve, hogy jól cselekedtem: mert a kérdést úgy tettem fel, ha kivánja-e a t. ház a szerkezetet 
minden módosítás és bővítés nélkül elfogadni. Eszerint tehát most bővítés mellett senki nem lévén, ujabb 
kérdés talán nincsen? (Tovább!) következik a 33-ik szakasz. 

Olvastatik a 33-ik szakasz, (Szavazzunk! Maradjon!) 
Tisza Lajos: Csak egy pár szóra van megjegyzésem, különben az egészet teljes örömmel elfo

gadom. (Zaj.) Itt az áll hogy . ,0 Fölsége az absolut rendszert megszüntette." Midőn tudjuk, hogy az adót 
most is erőhatalommal hajtják be, hogy Buschbachot elfogják: azt nem lehet absolut rendszer megszünte
tésnek mondani. Lehet hogy megszüntetni talán akarta de még meg nem szüntette az absolut rendszert; s 
így ehhezképest kívánom a szerkezetet módosíttatni. (Helyes!) 

Zsarnay Imre: Én is elfogadom a czikketa mi a lényegét illeti. A képviselő úr által említettekre 
nézve gondolom, hogy az indítványozó úr talán korábban szerkesztette ezeket, mintsem az országban a 
rendkívüli esemény, — az adónak fegyveres erőveli behajtása bekövetkezett. — Már most lehetetlenség, 
hogy nd itt az egész országnak részben legalább képviselői ezt ignoráljuk, és azt mondjuk, hogy „megszün
tette.'" En is tehát akként akarom a szerkezetet módosítani: hogy igérle, de nem szüntette meg; annál is in
kább , mert későbben az mondatik, hogy „azon törvények életbe léptettettek." Igaz, hogy életbe kellett 
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volna lépniök, de hogy nem történt, azt az egész ország tudja. Egyébiránt sokáig nem akarok vitatkozni, 
mert ugy is a választmány van megbízva a redactio megtételére. 

Bobory Károly : Csak is azon észrevételem van, mit az előttem szólók kifejtettek, hogy most, mi
dőn a legégbekiáltóbb alakban mutatkozik az absolut rendszer, hogy ezen szavak a szerkezetben nem ma
radhatnak. Ekképen kívánom kiigazítani: „midőn 0 Felsége az absolut rendszernek megszüntetését elvileg 
kimondotta." (Szavazzunk!) 

Terényi Lajos; Igen röviden szólok t. ház! Azt hiszem! hogy a módosíívány igy lehetne: „midőn 
O Felsége az absolut rendszert megszüntetni akarja," (Zaj.) 

Kováts László: Miután ez már bőven ki van fejtve, bátor vagyok ezen módosítványt ajánlani a 
„most" szó kihagyásával. „ Azonban midőn 0 Felsége az absolut rendszert megszüntette, okvetetlenül meg 
kell szűnni* s a t. 

Kubinyi Ferencz: En egyelőre kijelentem, hogy Tisza Lajos indítványát pártolom, s csak rö
viden jegyzem még meg, hogy egyes szavak helyett „az absolut rendszert megszüntette" ezen szavakat kí
vánnám tétetni: „megszüntetni nyilvánította." (Helyeslés.) 

Andrássy Gyula gróf: En megvallom elvileg azon nézetből indulok ki , hogy ezen fölirás nem any-
nyira fölirás , mint államirat, és éppen nem az mit válasz-föliratnak nevezünk; s igy elvileg minél kevesebb 
változtatást óhajtanék rajta tenni, meg levén győződve, hogy ily iratnak egyöntetűnek kell lenni; — mind
azáltal az, a mit Tisza Lajos képviselő iir mondott, áll meggyőződésem szerint is, mert hogy azjabsolut kor
mányrendszer megszüntetett volna, azt nem mondhatjuk, annál is inkább nem, mert azóta oly körülmények 
merültek fel, melyeket bizonyosan némileg érinteni kell. Azért indítványozom, hogy azt kimondjuk, „az 
absolut rendszert megszüntetni ígérte" (Helyes! Jól van! Zaj.) 

Tisza Kálmán; En tökéletesen elfogadom mit elsőbben Tisza Lajos, és most Andrássy Gyula kép
viselő urak mondottak. (Halljuk!) Nem is szólanék, hanem miután ily értelemben nekem is egy másik pont
ban lesz módosítványom, idővesztésnek nem tekinthetem azt, ha most, midőn benn vagyunk, — kimondom 
nézetemet, hogy annak idejében csak röviden tehessem módosítványomat. En tökéletesen pártolom, hogy 
tétessék ez: „az absolut rendszert megszüntetni ígérte" mert egyfelől azon előtényt, hogy a megszüntetést 
ünnepélyesen megigérte 0 Felsége, elhallgatni nem szeretném. nyomatékos ténynek tekintem; de más vész
ről azt sem szeretném, hogy bárki legyen e házban közöttünk, vagy Magyarországban csak egy ember i s , 
ki azt hinné, hogy 0 Felsége meg is szüntette az absolut rendszert. Ezen két indokból pártolom minden mó-
dosítványok között ezt: „megszüntetni ígérte." Azonban, ha ezen elv elfogadtatik — szükséges lévén a sza
kaszt ezen szellemben megváltoztatni. kérem a képviselőházat méltóztassék elvben elfogadni. és a rcdactiót 
a bizottmányra bízni. (Elfogadjuk!) 

Burián Imre: En csak rövid észrevételt fogok tenni, a mely abból áll, hogy 0 Felsége csakugyan 
kimondotta elvileg, hogy az absolut rendszert megszüntette, azonban bog}'egyes kihágások és az absohit 
rendszernek reminiseentiái most is nehézkednek ránk, azt tudjuk, és mindjárt az első paragraphusban pa
naszoljuk, és mint sérelmet elő is adjuk, hogy a korlátlan hatalom most is jogtalanságokat követ el. Követ
kezésképen mi csak az elv kimondását fogadjuk el akkor, midőn azt mondjuk, hogy „az absolut rendszert 
megszüntette," ha írd ezt nem igy mondjuk, „az absolut rendszert megszüntette," akkor ezen paragraphusnak 
követelő erejét tökéletesen meggyöngítfcetfcük. Miután ezt nem akarom, kívánom, hogy a szerkezet megma
radjon. (Szavazzunk l) 

Kazinczy Gábor: Ha a t. ház csakugyan módosítást vél szükségesnek, ezen esetben a Kubim i 
Ferencz képviselő társam indítványát teszem magamévá. Mert inegg\ őződésem szerint legpraeeisebb és egy
szersmind legsújtolóbb. Az igérés mindig a jövőre vonatkozik. abban pedig — mit Kubinyi indítványozott 
e szavakban „absolut rendszernek megszüntetését nyilvánította'- — egyszersmind ki van mondva, hogy meg 
tette valósággal a nyilvánítást, és mindamellett az absolut rendszer azon következményekkel, mikkel ben
nünket sújt, most is folytattatik. (Helyeslés.) 

Keglevich Béla gróf: Sajnálom, hogy az előttem szóló t. képviseli) Kazinczy úrral egyet nem ért
hetek ; mert én azon módosítást, melyet Andrássy képviselő társam tett, helyesebbnek találom azon viszonyok
ban , melyekben vagyunk, minthogy abban egyszersmind egyik tanúsága rejlik annak, hogy ujabban ismét 
egy igéret szegetett meg. (Helyeslés.) 

Bezerédy László: En is a „nyilvánította1* szót sokkal erősebb kifejezésnek tartom,mint az „ígéret1* 
kifejezést, ha az utána következő szöveget tekintem. Azt akarjuk ugyanis következtetni, hogy azon törvények 
melyek az edélyi uniót kifejezik, tettleg rögtön életbe lépjenek. Ha erre azt mondjuk, hogy ez csak igéret, 
a következetesség az, hogy ezen törvénynek életbe léptetése is igéret, — mi pedig ezt nem akarjuk, hanem 
azt, hogy tettleg életbe lépteiteknek nyilváníttassanak. Ez okból kívánom, hogy az absolut rendszernek kö
vetkezései megszüntetvén, ez által azon törvények is, melyek az absolut rendszer által felfüggesztettek, most 
rögtön és tettleg életbe lépetteknek tekintessenek. A módosítást pártolom. 

Szentiványi Károly: Azt hiszem, legczélszerübben fogunk tenni, ha azon kifejezést használjuk, 
melyet a fölirásban már elfogadtunk. Ugyanis a fölirás elején mindjárt a 3-ik szakaszban ez áll: „Fölséged 
az eddig követett absolut rendszert félretéve, át kívánt lépni az alkotmányosság ösvényére," használjuk itt is 

30* 



120 XLII. ülés 1861. június 11 -kén. 

ezt. (Zaj.) Ezután a szerkezet igy állana: „Fölséged az eddig követett absolut rendszert feketévé, átkivánt 
lépni az alkotmányosság ösvényére, minek következtében okvetlenül meg kell szűnni" s a t. (Szavazzunk!) 

Bónis Sámuel: En azt hiszem, azért van mind a két indítvány téve, mivel nem akarjuk, hogy az 
álljon itt „megszüntetett* mert ez csakugyan de facto nem igy van. Ne differáljunk tehát a kitételben, hanem 
fogadjuk el aKubinyi képviselő társunk indítványa szerint ezen kifejezést „nyilvánította." (Szavazzunk!) 

Elnök: Szavazat által levén a kérdés eldöntendő, elsőbben el kell határozni, hogy a szerkezet áll-e 
vagy nem ? Ha nem fog állani, akkor a módosításokat azon sorban, a mint előadattak, voksolás alá felte
szem. A szerkezetben a javaslóit módosítás ezen sorokra vonatkozik, „most azonban midő'n Fölséged az ab
solut rendszert megszüntette." Ennek változtatása kívántatik. Á kérdés tehát az lenne mindenek előtt, hogy 
meg áll-e a szerkezet vagy nem? — Azok, a kik ezen szakasznak szerkezetét pártolják, álljanak fel. (Néhá
nyan felállanak.) A szerkezet e szerint nem pártoltatik és igy módosítandó. Legelőször . . . . (Fölkiáltások: 
Tisza indítványa!) Tisza Lajos úr nem formulázván az indítványát nem terjeszthetem elő. (Fölkiáltások: Ku
binyi indítványa!) Tisza Lajos xir indítványa, melyet most adott be épen a következő, e helyett: „most 
azonban midőn Fölséged az absolut rendszert megszüntette," igy kívánja tétetni: „most azonban midőn Föl
séged az absolut rendszert megszüntetni ig'érte" — azok, kik ezen módosítást pártolják, keljenek fel. (Fel
állanak.) 

A többség ezen módosítványt nem pártolja. — Következik most a Kubinyi Ferencz képviselő által 
beadott módosítvány, mely igy hangzik „most azonban, midőn Fölséged az absolut rendszert megszüntett-
nek nyilvánította." Azok, a kik ezen módosítványt pártolják, keljenek fel. (A nagy többség feláll.) 

Kubinyi Ferencz ur módosítványa a nagy többség által elfogadtatik. Ha most már ezen szakasz
ra , mely lediktáltatott, ujabb észrevétel nem forog1 fenn, át fogunk menni a következő szakaszra. 

Zsarnay Imre: Nekem csak ezen pár szóra van megjegyzésem: „életbe léptetik" (Némelyek: Már 
nem lehet szólani! — Menjünk tovább.) En pusztán csak ennyit kívántam, hogy a mi valóságos tény, a 
mit a ház már valósággal elismert, tétessék be. (Zaj.) Ha ezt a redactionalis bizottmányra nem akaijuk 
bízni, ugy itt igazíttassck ki. Kérésem csak az volt „ezen törvényeknek szükségkép életbe kellett volna 
lépniök ismét" hogy ezen értelembe tétessék. (Maradjon!) 

Tisza Kálmán: Igen óhajtanám, ha méltóztatnának imént tett azon ajánlatom fölött határozni, 
fog-e e szerkezet a bizottmányhoz utasíttatni, vagy nem ? — mert ha ezen szerkezet a bizottmányhoz nem 
fog utasíttatni, akkor itt kell a végét megváltoztatni. Méltóztassanak elolvasni, ha az eleje megváltozott, a 
vége meg nem maradhat, mert ellenkezik az a leggyengébb logikával is. En tehát épen az indítványozó ur 
iránti tiszteletből óhajtom, hogy minél közelebb álljon ahhoz, a mit maga óhajtott; bizzuk ezt a bizott
mányra. (Helyeslés.) 

Elnök: Ugy hiszem, azon szavak, méhek a szavazás által megállapíttattak, inegállapíttottaknak 
vétetnek, mennyiben pedig a szakasz többi szerkezetét ehhez képest módosítani kellene, az a bizottmány
hoz utasítandó. (Helyes!) Ha egyéb észrevétel nincs, átmegyünk a következő szakaszra. 

Olvastatik a 33-ik, 34-ik és 35-ik szakasz, melyekre észrevétel nem volt, továbbá a 36-ik sza
kasz . mely igy hangzik: 

„Legfontosabb alaptörvényeink, különösen az 1848-ik évi lényeges közjogi törvények hatályon kí
vül tétettek. Parlamentáris kormányunk, felelős minisztériumunk most sincs. Esküdtszéki eljárással párosult 
sajtótörvényünk vissza nem állítatott. Világos törvényeink ellenére a közadó ország-gyűlésen kívül absolut 
hatalommal állap itatott meg, törvényeinkben ismeretlen s a nemzet által soha el nem fogadott indirect adók 
hozattak be, s mind a törvény ellen megállapított direct adó. mind a. jogtalanul behozott indirect adók még 
most is követeltetnek: sőt hogy az absolut rendszernek ígért megszüntetése iránt hitünk végkép clenyész-
szék. s remén}' és bizalom keblünkben újra föl se éledhessenek, keserű gúny gyanánt most legújabban oly 
rendeletet adott ki az alkotmányellenes absolut hatalom, miszerint a törvénytelen adó fegyveres erőszakkal 
is behajtatik. Es ez azon pillanatban történik, midőn a Fölséged által összehívott országgyűlés együtt van, 
s a nemzettől az követeltetik, hogy teljesítse a sanctio pragmatica szerinti kötelezettségét és koronázzon, 
holott más részről az ezen kötelezettséggel viszonos föltételek teljesítésére nézve még csak komoly szándék 
sem mutatkozik. Nem csodáljuk, hogy az absolut hatalom, midőn alkotmányunkat félretette, felfüggesz--
tette egyszersmind ezen törvényeket is , inert parlamentáris kormán)', esküdtszéki eljárással páro
sult sajtószabadság és"a nemzetnek azon sarkalatos joga, miszerint országgyűlésen kívül semmiféle közadót 
kivetni s behajtani nem lehet, egyenes ellentétben vannak az absolut rendszerrel. De miután Fölség-ed az 
absolut hatalomról ünnepélyesen lemondott, és az alkotmányosság ösvényére tért, az absolut hatalom által 
felfüggesztett törvényeknek tettleg ismét vissza kell állani teljes erejökben." 

Elek Mihály: A föliratí javaslat 36-ik szakaszának 10-ig sorában ezeket olvasom „keserű gúny 
gyanánt most legújabban oly rendeletet adott ki az alkotmányellenes absolut hatalom, miszerint a törvény
telen adó fegyveres erőszakkal is behajtatik." Midőn ezen javaslat létrejött, még akkor ezen rendelet is 
csak papíron volt; de fájdalom már most a legnagyobb mértékben, oly mértékben vétetett foganatba, mi
nőben még akkor lehetőnek nem hittük; és hogy oly mértékben foganatosítassék, azt keresztény ember 
talán nem is hihetné. En is egyike vagyok azoknak, kik szemmel látó tanúi voltak ezen eljárásoknak, sőt 
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meglehetős rész már magamnak is jutott belőle, és a második adagot is alkalmasint várhatom, hogy reám 
bocsátják. Ennélfogva én nem egyebet mint a valót kívánom akkor ezen javaslatba tétetni, midőn követ
kező módosítványnyal járulok a t. ház elébe: „az alkotmányellenes absolut hatalom által keserű gúny gya
nánt kiadott rendelet folytán a törvénytelen adónak fegyveres erőszakkali behajtása oly kebelrázó eljárás 
mellett folytattatik, a mi jobbadán nem mást, mint a kegyelmetlen zsarolás siralmas nyomait hagyja maga 
után.Cí (Helyeslés; Zaj.) 

Ivánka Imre: Ezen szakaszhoz én is bátor valék egy módosítványt beadni. Ezen szavakhoz „vi
lágos törvényeink ellenére ,u ezeket kívánnám szúratni „világos törvényeink ellenére az országgyűlés bele
egyezése nélkül az ujonezozás egy idegen rendszere léptetett életbe , a katonaság túlságosan szaporíttatott, 
és hazánkfiainak nagy része nem magyar, hanem az örökös tartományokbeli ezredekbe osztatott, és midőn 
ők és a magyar ezredek kényteleníttettek hazánkon kivül szolgálatot tenni. akkor ez országot és várainkat 
idegen katonaság tartja megszállva. 

Tisza Kálmán: Ezen szakasz igen hosszú, és nem tudom, hogy egyszerre méltóztatnak-e az egész 
felett szavazni, vagy nem: mert ha egyszerre méltóztatnak felette szavazni, akkor nekem a szakasz utolsó 
pontjára van egy módosítvány orn. De megvallom, talán czélszeriibb volna, miután több pontra adatott be 
módosítvány, szétszakítani e szakaszt, és külön szavazni reá (Helyeslés) s így előadhatnám ezennel módo-
sítványomat, melyet ezen szakasz legutolsó pontjához „de miután O Fölsége az absolut hatalomnál" — kí
vánnék tétetni. Módosítványom igy hangzik: „de miután Fölséged ünnepélyesen kinyilatkoztatta, hogy az 
absolut hatalomról lemond , és az alkotmányosság ösvényére tér , ha azt kívánja tőlünk, hogy bízzunk ab
ban , miszerint őszintén ezen téren akar haladin, az absolatismus által felfüggesztett törvényeknek tettleg 
ismét vissza kell állíttatni teljes erejükben, és meg kell szűnni azonnal a törvénytelen adó fegyveres erőveli 
behajtásának, és azzal kapcsolatban levő vérlázító erőszaknak, melyek résztvevői iránt az 1504-ki I. t.czikk 
különben is szigorúan intézkedik." (Helyeslés.) Előre bocsátom, hogy nem ragaszkodom ezen módosít
vány szavaihoz, hanem, ha méltóztatnak elvileg azt elfogadni, annak szerkesztését a különben is beadott 
módosítványokkal együtt a már kinevezett bizottmányra lehetne bízni. (Fölkiáltások: Elfogadjuk!) 

Vajai Károly: Nem tudom vájjon hiszi e valaki közölünk, hogy beszélhetünk e többször a bécsi 
kormánynyal. Tudjuk mindnyájan, tudjuk fájdalmasan, hogy ezen szavaink sem sokat használnak oda fenn, 
és hogy bennünket továbbá is fognak nyúzni mint a rablók. Én tehát, miután mi a törvényes téren állunk, 
miután jelszavunk az, hogy: „törvényeink és semmi más;" azon eszmét kérem — a mily szavakkal a t. 
háznak tetszik, — világosan kifejeztetni, hogy mind az, ki az adóbehajtást elrendeli, ki azt teljesíti, és ki 
annak enged, az 1504-ki t. czikk szerint honáruló. (Zaj.) 

Terényi Lajos: Szabad és életrevaló nemzet rendes kellékeihez tartozik, hogy leginkább ott kor
látozzák a kormány hatalmát, a hol a közvagyon vagy közadózás kérdése fordul elő. Kitetszik ez törvény
könyveinkből is, melyekről el lehet mondani, hogy minden tárgyak közöl, melyek ott rendezvék, a leg
nagyobb halmaz az adó kérdésére vonatkozik. (Halljuk!) Meg van ott határozva: hol, kik által, és mi mó
don ajánlható meg az adó, hol, kik által, és mi módon hajtható az be, kik által vetendő ki , hova fizeten
dő , hova fordítandó, és végre ki vannak ott a büntetések is szabva, melyek érik azokat, kik netalán ezen 
törvényeket megszegnék. E hazában ismeri azokat mindenki, sőt a tanuló ifjú is elméjében forgatja; ugy 
látszik jelenleg csak azok nem ismerik, kik e hazában kormányoznak, vagy kormányozni akarnak. Párto
lom Tisza Kálmán képviselőtársunk indítványát, s magam is kívánom, hogy juttassuk azoknak eszükbe 
ezen törvényeket, és ha netalán a törvények iránti tisztelet végképen kihalt volna keblükből, juttassuk 
eszükbe a büntetéseket is. Ezen büntetéseknek két neme van. Ezeknek egyike az 1504-ki törvények I. czik-
kében foglaltatik, mely sújtja azokat, kik a törvényesen ki nem vetett adót behajtják, vagy annak behajtá
sára segédkezet nyújtanak, és azokat „fidefragii és perjurii" büntetésben marasztalják el. Van azonban je
lenleg egy más eset, mely törvénykönyveinkben szintén föl van említve, és ez különös büntetésre ad alkal
mat : hogy t. i. jelenleg a törvénytelen adó nem csak behajtatik, hanem annak behajtásától azon orgánu
mok, melyeknek kötelességük lett volna azt behajtani, eltiltatnak, hatóságuk föl van függesztve. Az 1599-ki 
XHI-ik t. ez. ez esetre vonatkozólag ekkép szól: „Sí verő sint aliqui, qui Comites, vei Vicecomites in exa-
ctione hujusmodi pecuniarum tnrbaturi essent, neque permitterent illos exigere, tales per Suam Majestatem 
ad proximam regni diaetam evocentur, et convicti in poenam capitalem incidant." Nézetem szerint ezen tör
vény jelenleg tökéletesen alkalmazható, és ennélfogva én itt csak azon változtatást akarnám tenni, hogy a 
hol Tisza Kálmán képviselőtársunk módosítványában e szavak vannak: „1504-iki I. i ez." oda e két szó 
tétessék: „hazai törvényeink." (Helyes!) 

Bónis Samu: Azt hiszem, hogy Tisza Kálmán képviselőtársunk indítványában benne foglaltatik 
az, hogy azon tanácsosok, kik ezen törvénytelen lépést javasolták, megbüntettessenek, mert provocalva van 
a törvény, mely azon megbüntetést rendeli. De vélekedésem szerint azon törvényekhez hozzá lehetne tenni 
Terényi képviselőtársunk által ajánlott szavakat. (Helyeslés.) 

Elnök; A fölirati javaslat az előtt 36-ik most már 37-ik szakaszának szerkezete ellen 3 módosít-
vány adatott be. Az első módosítvány Elek Mihály ur által adatott be hozzám, melyben a szerkezetnek ezen 
szavait kívánja megváltoztatni „keserű gúny gyanánt — egészen addig — behajtatik,'* A második módosít-

Képv. ház napi. II. k. 31 
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vány Ivánka Imre képviselő uré, mely ezen szavak után „világos törvényeink ellenére" hozzá-tételt ajánl. 
A harmadik módosítvány Tisza Kálmán képviselőtársunké, ki a szakasznak 3 utolsó sorát kívánja megvál
toztatni. Természetes, hogy egyszerre mind a három módosítvány fölött nem szavazhatunk, hanem a be
adás sora szerint kell a módosítványokat szavazás alá terjeszteni. 

A kérdések a szerkezetre, de a szerkezetnek csak bizonyos — a módosítványokat illető — részé
re vonatkozólag fognak föltétetni. 

Az első kérdés tehát az lesz, hogy a szerkezetnek e szavai: „Keserű gúny gyanánt most legújab
ban oly rendeletet adott ki az alkotmányellenes absolut hatalom, miszerint a törvénytelen adó fegyveres 
erőszakkal is behajtatik" mely szerkezetre nézve Elek Mihály javaslóit módosítványt, hogy t. i. a szerkezet
nek ezen általam fölolvasott sorai megmaradnak-e változatlanul vagy nem. Ezt szándokom a ház jóváhagyá
sával első kérdésnek föltenni. — Ha nincs a kérdés iránt észrevétel, az a szavazásra kitűzött kérdés, hogy 
a szerkezetnek általam most fölolvasott szavai megmaradjanak-e, vagy nem. (Zaj.) Kik e szavak megma
radása mellett kivannak szavazni, vagy is pártolják a szerkezetet, álljanak föl. (Néhányan felállnak) — (A 
fölállás után.) Ugy hallom, mikép mindazáltal, hogy igyekeztem a kérdést elég világosan előterjeszteni, 
nem volt még elég világosan föltéve. A kérdés az volt, hogy a szerkezetnek e szavaira nézve: „Keserű 
gúny gyanánt most legújabban oly rendeletet adott ki az alkotmányellenes absolut hatalom, miszerint a 
törvénytelen adó fegyveres erőszakkal is behajlatik." — mely szavak ellen Elek Mihály urnák volt indítvá
nya, •— megáll-e a szerkezet, vagy nem? Hogy tehát minden kétség eltávoztassák, most a másik kísérle
tet kívánom megtenni. Első ízben azok állottak föl, kik a szerkezetet megtartani kívánják. Most kérem , 
hogy azok álljanak föl, kik a szerkezetnek e szavait módosítani kívánják. (A nagy többség feláll) — (A 
fölkelés után.) A többség a szerkezetnek általam fölolvasott szavait módosítani kívánja. Már. most arra kö
vetkezik a szavazás, hogy elfogadtatik-e ezen szerkezetre nézve az Elek Mihály képviselő által beadott mó
dosítvány. Jegyző ur a módosítványt föl fogja olvasni, (Fölolvastatik.) 

Elek Mihály: En részemről átalában csak az elvre nézve tett indítványomat, — a mennyiben 
Tisza Kálmán módosítványa ugyanazt pótlólag sokkal bővebben előadja — visszavonom. 

Elnök: Miután az indítványozó anmdosítványt visszavette, arra nézve szavazás nem történhetik, 
(Zaj.) Az indítványozó ur módosítványát Tisza Kálmán ur később beadott módosítványával kapcsolatban 
lenni látván, nem kivan rá most szavaztatni, s ezért vette vissza. 

Ragályi Miksa: Csak egy kérdést vagyok bátor intézni a magam fólvilágosítására, hogy t, i. 
azon szavak helyett, melyek a többség által már nem fogadtattak el az eredeti szerkezetből, miután Elek 
Mihály követtársunk a maga módosítványát visszavette, mi fog azon szavak helyébe jönni? 

Bónis Samu: E kérdésre annyit vagyok bátor felelni az érdemes képviselő urnák, hogy Elek Mi
hály képviselőtársunk módosítványa elvben elfogadtatik, ha a szavazásnál a többség Tisza Kálmán tagtár
sunk indítványát, — melybe amaz bele van olvadva — elfogadja; a mennyiben szükségeltetnék, a szer
kesztés az illető választmányra fog bízatni. (Zaj.) 

Ragályi Miksa: Bocsánatot kérek t. ház ! de még nem értem, (Zaj ; Rendre !) 
Elnök: Talán lehetek szerencsés fölvilágosítani a t. képviselő urat azon kérdésre nézve, melyet 

tett. A szavazás csak arra nézve történik, hogy megmarad-e a szerkezet vagy nem ? A ház azt határozta, 
hogy nem marad meg. Midőn a helyett Elek Mihály úr módosítványát akartam szavazásra kitűzni, Elek Mihály 
úr kijelentette, hogy módosítványát — összeköttetésben levén az Tisza Kálmán úréval — ezen értelemben 
visszaveszi. Már most természetesen nem lehet rá szavazni. Hanem ha a ház Tisza Kálmán úr módosítvá
nyát fogadja el, akkor azon elv, mely azon módosítványban foglaltatik, megállapítva levén, ahhoz képest 
mind az utolsó sorra, mind pedig ezen most említett néhány sorra nézve -— melyek a szakasz közepén fog
laltatnak — a redactionalis bizottmány tisztében lesz, a javaslatot a ház elé terjeszteni. (Helyes!) Azt hi
szem tehát, hogy már most nincs egyéb hátra, mint bevárni, hogy a sor Tisza Kálmán módosítványára 
kerüljön szavazás tekintetében. Következik már most a beadás sora szerint azon módosítvány fölötti szava
zás , melyet Ivánka képviselő úr adott be. Miután ezen indítvány a szövegnek bővítését tárgyalja, bátor le
szek a módosítványt előbb fölolvasni. Azután megkérdem a házat, hogy kívánja-e a szerkezetet minden bő
vítés nélkül megtartani vagy nem. — (Keglevich Béla felolvassa) „Világos törvényeink ellenére az ország
gyűlés beleegyezése nélkül az ujonczozás egy idegen rendszere léptetett életbe, a katonaság túlságosan sza-
poríttatott, és hazánk fiainak nagy része nem magyar, hanem az örökös tartományokbeli ezredekbe oszta
tott , és midőn ők és a magyar ezredek hazánkon kívül kényteleníttetnek szolgálatot tenni, akkor ez orszá
got és várainkat idegen katonaság tartja megszabva." 

Ivánka Imre: Amennyire a módosítvány szerkezete nem volna helyes, méltóztassék a bizottmányra 
hagyni annak szerkesztését. De azt hiszem, hogy e házban senki sincs, ki a conscriptiót magáévá kívánja 
tenni. (Helyes!) 

Elnök: A kérdést vagyok bátor föltenni: Kívánja-e a tisztelt ház — figyelemmel az Ivánka képvi
selő úr által ajánlott módosítványra — az eredeti szerkezetet változatlanul megtartani, vagy nem ? — 

Ivánka Imre : Talán úgy volna a kérdés fölteendő, hogy belejőjjön-e vagy nem ? 
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Elnök: Tehát a kérdés az , hogy a szerkezet e szavai után: „világos törvényeink ellenére'*' elvi
leg elfogadtatik-e azon módosítvány, melyet Ivánka képviselő úr javasolt, vagy nem ? — 

Bónis Samu: A kérdésre nézve kívánok szólani. Én azt hiszem, hogy nincs ember, ki Ivánka 
képviselő úr módosítványát elvileg ne pártolná; hanem arról van szó, hogy itt jőjjön-e be , vagy nem. 

Elnök: Akkor nincs más mód, mint ismét a szokott kérdést föltenni, hogy megmarad-e az ere
deti alapszerkezet e pontra nézve módosítás és bővítés nélkül, vagy nem ? 

Ráday Gedeon gróf: Én azt gondolom, hogy leginkább lehetne szavazni akkor, ha a kérdés úgy 
volna föltéve, hogy ide a 36-dik szakaszba belejójjön-e azon módosítás, melyet Ivánka úr beadott. 
(Helyeslés). 

Tisza Kálmán: A szerkezetnek e helyére nézve még nem szavaztunk, hanem csak azon helyre 
nézve, melyre Elek Mihály tagtársunk módosítványa vonatkozott. Hogy a szerkezetnek ezen — most szó
ban forgó — része megmarad-e vagy nem, arra nézve még nem szavaztunk. — 

Perczel István: Nézetem szerint nem szükséges arra szavazni, hogy a szerkezet megmarad-e vagy 
nem, mert a módosítvány helyébe semmi nem javasoltatott. — A kérdést talán úgy kellene föltenni, hogy 
a módosítvány elfogadtatik-e vagy nem ? (Helyeslés). 

Elnök: Talán elfogadható lesz a kérdés ekkép ? Ivánka képviselő módosításával a szerkezet bő
víttessék-e vagy nem? (Helyes!) tehát azok, kik a szerkezetet ezen módosítványnyal bővíteni akarják, mél
tóztassanak föíállni (A nagytöbbség föláll). E szerint a többség elfogadja elvileg a módosítást, hogy a szer
kezet bővíttessék azon módosítással, melyet Ivánka képviselő tett. — Azt gondolom, hogy az indítványozó 
képviselő úrnak az előbb kijelentett kívánsága szerint a szerkezet a redactionalis bizottmányhoz tartozik. 
(Helyeslés) Következik már most 3-dik része ezen szakasznak, mely kérdés alá vétetett t. i. a következő: 
„De miután Fölséged az absolut hatalomról ünnepélyesen lemondott, és azáltal az alkotmányosság ösvényére 
tért , az absolut hatalom által fölfüggesztett törvényeknek tettleg ismét vissza kell állni teljes erejükben." 
(Halljuk! Helyre!) — Ezen szavak helyett Tisza Kálmán képviselő úr következő módosítást javai, melyet 
Csengén jegyző úr föl fog olvasni. 

Olvastatik Tisza Kálmán képviselőnek következő javaslata .* „De miután Fölséged ünnepélyesen 
kinyilatkoztatta, hogy az absolutismus rendszeréről lemond, és az alkotmányosság ösvényére tér, ha azt 
kívánja tőlünk, hogy bízzunk abban, mikép őszintén e téren kíván haladni, az absolutismus által fölfüg
gesztett törvényeket tettleg ismét vissza kell állítani teljes erejükben, és megkell szüntetnie azonnal a tör
vénytelen adó fegyveres erőveli behajtásának, és az ezzel kapcsolatban levő vérlázító erőszaknak, melyek 
résztvevői iránt az 1504-ik évi t. ez. különben is szigorúan intézkedik." 

Elnök: Tisza Kálmán úr e módosítványt úgy tette, hogy annak csak ebileges elfogadását ajánlja; 
a szerkezet a redactionahs bizottmányhoz fog tartozni, (Zaj ; Halljuk!) — A kérdés tehát először az, hogy 
az alapszerkezetnek 3 utolsó sora megmarad-e vagy nem? Ha a t. ház egyhangúlag megtartani nem kíván
ja , akkor szavazás nem lesz szükséges. (Fölkiáltások: Szavazzunk!} A kérdés tehát először az, figyelem
mel Tisza Kálmán módosítására, hogy a fölirási javaslat ezen §-ának három utolsó sorában megáH-e a szer
kezet , vagy nem ? Azok, kik azt változatlanul megtartani kívánják álljanak föl. (Néhányan felállnak) A 
többség nem kívánja ezen §-t változatlanul megtartani. — Következik már most a másik kérdés, hogy váj
jon Tisza Kálmán úr módosítványa elvileg', — t. i. a szerkezet. a szerkesztő bizottmánynak fennhagyat
v á n , — elfogadtatik-e, vagy nem. Méltóztatnak-e ezen kérdésben megnyugodni? (Igen!) 

Azok, kik azt elvileg elfogadják, méltóztassanak fölállani, (A nagy többség föláll). Tisza Kálmán 
indítványa elvileg elfogadtatik, és az egész §. szerkesztése a redactionalis bizottmányra bízatik. fHelyeslés!) 
Ezen §-ra több észrevétel nem levén, most átmegyünk az eredeti szerkezetre. 

Kubinyi Ferencz: Tétényi Lajos tagtársunk törvényre hivatkozott, úgy vélem, hogy azon törvény
nek be kell jönni a szerkezetbe, melyre hivatkozott, (Tovább!) 

Elnök: Ez a bizottmányhoz tartozik. — 
Olvastatik a 37. és 38-ik szakasz, mely minden észrevétel nélkül elfogadtatott. 
Olvastatik a 39-ik szakasz, mely így hangzik: „Parlamentáris kormány, felelős minisztérium, 

esküdtszéki eljárással párosult sajtószabadság, és az adó meghatározásának joga az alkotmányos szabadság
nak legerősebb biztosítékai ? Nekünk ezen biztosítékokat megadták szentesített törvényeink, s mi azoknak 
megszüntetésében vagy bármi korlátozásában soha meg nem egyezünk, és azoknak ideiglenes felfüggeszté
sét is az alkotmány felfüggesztésének, sőt minden alkotmányosság megtagadásának tekintjük." 

Ivánka Imre: Én nemcsak az adó meghatározását, hanem a hadsereggeli rendelkezést is főbizto
sítéknak tartom, és azért kérném itt beszarni „az adó meghatározásának joga és törvények értelmé
ben alakult hadsereg fölötti rendelkezés az alkotmányos szabadságnak legerősebb biztosítékai," (Helyes! 
Maradjon!) 

Elnök: Ivánka képviselő úr módosítváirya következő: kívánja a 39-ik szakasz második sorába, az 
adó meghatározásának „joga" szava után ezeket beiktatni: „és a törvények értelmében alakult hadsereg fö
lötti rendelkezés." (Helyeslés). Ugy vélem Ivánka úr ezt is elvileg javalja, s miután itt ismét nem a szerke
zet megváltoztatásáról, hanem annak bővítéséről van szó, a kérdést úgy szándékozom föltenni, hogy ha 
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kívánja-e a ház Ivánka úr indítványát elvileg elfogadni, mert a szerkezetet Ivánka képviselő úr maga sem 
kívánta változtatni. (Bővíttetni kívánta!) 

Bartal György: (Zaj) Azt hiszem, hogy minden pótlás, és bővítése az eredeti szerkezetnek min
den esetre módosítvány; annálfogva a házszabályokhoz képest e pontban is a fő kérdést minden esetre úgy 
kívánom tétetni: maradjon-e a szerkezet vagy sem? 

Elnök: Nagyon helyes, és e szerint fogom a kérdést kitűzni; s csak azért kívántam most a sza
bálytól eltérni, mert az iménti szavazásban, midőn a kérdést így kívántam föltenni, az a képviselő urak 
tetszésével nem találkozott. — Igen helyesen figyelmeztetett képviselő úr, s azért rendén van, hogy a kér
dés e szerint tétessék. — Figyelmezve tehát Ivánka képviselő úr indítványára, melylyel a szerkezetet bővít
tetni kívánja, először is kérdésül fogom kitűzni, hogy a szerkezet, vagyis a 39-ik §. változatlanul megma
rad-e vagy nem ? ha megmarad, akkor Ivánka módosítása elesik, ha nem marad meg, akkor tovább fo
gunk szavazni. A kérdés tehát az: A 39-ik §. szerkezete minden változtatás nélkül maradjon-e vagy nem? 

• a kik megkívánják tartani változtatás és bővítés nélkül, álljanak föl. (A félállás megtörténik) A többség a 
szerkezetet változtatni kívánja; annyiszor voksoltunk már, hogy a voksolás sorozatát közönségesen ismerjük, 
hogy a voksolás minden esetben igen-, vagy nem-mel történik. — Most csak az van elhatározva, hogy a 
szerkezet megváltoztassék. Hogy miképen ? arra most kell szavazni, és ezért a második kérdés az, hogy 
elvileg Ivánka indítványa elfogadtatik-e vagy nem? Fölteszem tehát szavazásra a kérdést: Ivánka képviselő 
úr indítványa elfogadtatik-e vagy nem ? (Helyes!) a kik elfogadják, álljanak föl. (Többség föláll) Ivánka 
képviselő úr módosítványa elvileg elfogadtatván, szerkesztése a redactionalis bizottmányhoz utasittatik. — 

Keglevich Béla jegyző olvassa a 40-ik szakaszt, mely így hangzik: „Mi teljes jogegyenlőség alap
ján akarjuk kifejteni s biztosítani alkotmányos életünket. Akarjuk, hogy a polgári jogok teljes élvezetére 
nézve sem vallás, sem nemzetiség a hon polgárai között különbséget ne tegyen, s törvényeink mindazon 
rendeleteit, mik a teljes jogegyenlőséget korlátozzák, még ezen országgyűlésen akarjuk az igazság, méltá
nyosság kivánalmihoz alkalmazva módosítani. De ha felfüggesztett törvényeink teljes erejökben tettleg vissza 
nem állíttatnak, s a jogtalan felfüggesztésnek minden még fönnálló jogtalan következményei azonnal el nem 
töröltetnek, a nemzet, mely most meg van fosztva alkotmányos szabadságának minden biztositékától, nem 
boesátkozhatik semmi ujabb törvény-alkotási értekezletekbe, semmi egyezkedésekbe, mert miként s mi 
czélból alkosson ujabb törvényeket, midőn azt látja, hogy egyoldalú hatalommal felfüggesztett alaptörvé
nyeinek hatálya még akkor is függőben tartatik, midőn a fejedelem a nemzet képviselőit összehívta, hogy 
alkotmányos működésüket ismét megkezdjék. — Kijelentjük tehát, hogy az absolut rendszer által 
hatályon kívül tett s még most is függőben tartott törvényeinknek tüsténti teljes visszaállítását, s az abso
lut rendszer által jogtalanul behozott s még tettleg fönnálló minden törvényellenes intézkedéseknek, törvény
telenül kivetett terheknek s azok jogtalan behajtásának azonnali megszüntetését sürgetjük." (Jól van!) 

Ragályi Miksa: A felirást indítványozó t. képviselő úr ha talán jobban megnyugtathatná a házat 
ezen pont elejét következőleg kívánná módosítani: (Halljuk! olvassa) „Mi teljes jogegyenlőség alapján a-
karjuk kifejteni s biztosítani alkotmányos életünket. Akarjuk, hogy más nemzetiségű honfitársaink nemze
tiségi igényei, mindenben mi az ország poKtikai szétdarabolása és törvényes függetlenségének föláldozása 
nélkül eszközölhető, még ezen országgyűlésen törvény által is biztosíttassanak.a (Helyes!). 

Elnök: Ezen módositványon kívül ezen most már 41-ik szakaszra több módosítvány ok is adattak 
be, jelesen: Babesch Vincze, Buttyán Vazul s Pópa György képviselő urak által, melyek felolvastatni fognak. 

Olvastatik legelébb Pópa György módosítása. (Zaj). 
Pópa György- Én csak ezen két szónak felvételét kértem: „sem születés," s ugy veszem észre, 

hogy ez is feltűnik. Mi úgy beszélünk itt átalában: hogy e honban születési jogkülönbség nem létezik (Zaj 
Halljuk!); pedig tisztelt ház! nem lehet ignorálni, hogy születési jogkülönbség e hazában még létezik, 
mert vájjon a születés nem gyakorol-e felsőbb jogot, a törvényhozás jogát, és pedig a nélkül, hogy egyéb 
képességre szüksége volna; gyakorolja csak azért, mert azon egyéneket a törvény: nemeseknek s részben 
főrendeknek szokta mondani. (Zaj) Mentsen Isten attól, hogy míg a törvény ezen a régi kiváltságokból 
máig is fennálló maradványokat fenntartani akarja: legkisebb szentvedélyly el viseltessem valamely jog iránt; 
sőt ünnepélyesen nyilvánítom, miszerint én a törvény iránti tiszteletet soha sem fogom megtagadni, de mint 
a törvényhozásnak tagja kötelességemnek érzem a tisztelt ház figyelmét arra felhívni, miszerint a jog- és 
születés kiváltságok e hazában még léteznek, és hogy ezen kiváltságoknak a teljes jogegyenlőség mellett 
illusioként szerepelni nem lehet. Egyébivánt ezen ügy az 1848-iki országgyűlésen is csak úgy—noli me 
tangere-képen tárgyaltatott; s valóban nem tudom annak okát, hogy az 1848-ki 4-ik törvényczikkben miért 
nem lehetett volna ezen előjogok eltörlése iránt íryiltabban nyilatkozni; mert ezen törvényezikk a felső tábla 
fennhagyását csak az által tudatja, hogy a főrendi tábla elnökéről és jegyzőről rendelkezik, holott azon tör
vény a királyi táblának és a káptalanoknak törvényhozási jogát nyíltan megszüntette. (Zaj) Nem akarom 
bírálni a törvény azon indokát, mely szerint politikai jogokat egyesektől elvenni nem lehet, pedig ugyana
zon törvényhozás nagy politikai jogokat szüntetett meg. 

Nem akarom ugyan csak az 1848-ik 16-ik törvény czikk indokait keresni, hogy miért kellett a 
nemességnek befolyását a megyékben meghagyni, s nem akarom felemlíteni azon körülményeket, melyek 
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szerint egy nemes embernek szavazata egyenlőnek vétetett 500,000 lélek szavazatával? (Zaj; Halljuk !J Azt 
hiszem, hogy az országgyűlés megnyugtatókig akar hatni az ország népeire, s a teljes jogegyenlőség alap
ján most nem késik kimondani azt i s , hogy a törvényhozásban a születési kiváltságoknak megszüntetését 
óhajtja. 

Bónis Sámuel: Még eddig mindig visszatartottam magamat, valahányszor a nemzetiség kérdése 
fennforgott; mert határozottan kijelentem, hogy a nemzetiségeket teljesen kielégítni óhajtom (Helyes! Hall
juk !). De már az feltűnő, hogy ezen nagy kérdés mindenkor oda dobatik minden pontnál, s most még fel
tűnőbb , hogy nem elég némely uraknak a nemzetiségek mellett agitálni, hanem átviszik már most ezen a-
gitálást a kasztokra is. (Több oldalról: Igaz! helyes!) Lehetetlen ki nem jelentenem , mikép én az érdemes 
űr indítványán bécsi szagot érzek. (Zajos helyeslés). 

Pópa György szólni akar. (Zaj). 
Elnök: Személyes megtámadás kérdésében kivan a képviselő úr felszólalni, méltóztassanak 

meghallgatni. 
Pópa György: Tisztelt ház! Mint megtámadott félnek kötelességem igazolni magamat (Helyeslés!). 

Isten mentsen attól hogy megtámadást megtámadással toroljak vissza; kijelentem azt, hogy engem szenve
dély soha sem fog vezetni. (Helyes!) Hanem fel nem foghatom azt, hogy a mostani korszakban miért ne 
tudná a tisztelt ház kimondani, miszerint óhajtja, hogy a törvényhozásban a születési jognak kiváltságait 
megszüntetni kívánja. (Felkiáltások: Nem így volt előadva! — Zaj) Hozzá teszem azt, hogy Bónis Sámuel 
tisztelt képviselő úr ezt a nemzetiségi kérdéssel összekötötte (Nem kötötte!) Én úgy fogtam fel; mintha mi 
a nemzetiségi kérdés indokából, ezt is agitatio gyanánt akarnánk használni; s másodszor azt mondotta, 
mintha ez bécsi utasítás volna. Ha valahol a világon, bizonyosan Bécsben akarnak születési jogkülönbséget 
fenntartani: én mint Magyarország egyik kerületének képviselője vagyok itt, utasítást el nem fogadtam sen
kitől , — s Bécsből sem fogadtam el soha. (Helyeslés!). 

Madarász József: Bocsássanak meg a tisztelt képviselők, hogy hazánk önállóságának és függet
lenségének kivívása iráut folytatott tanácskozásba nemzetiségi és már osztály különbségi kérdések löketvén 
bele, a parliamentaris szokás ellenére: én is mint egyike azoknak, kikről tudom e képviselőházban, mi
szerint önérdek nélkül a törvények és alkotmányos szabadságra fektetett népfenségnek és egyéni szabadság
nak leghívebb tagjai, — kötelességemnek tartom nyilvánítani, hogy én mind az egyéni, mind a nemzeti
ségi, mind az osztálya, bármi kiváltságos tekinteteket nem létezőknek tartom, mert az 1848-ki törvények 
jogegyenlőséget állapítottak meg, — melyet nekünk az 1848-diki törvények alapján annak idejében an
nak módja és rendje szerint kiterjesztem kötelességünk. — De most, midőn hazánk önállóságának füg
getlenségének kivívásáról van szó, bocsássanak meg a tisztelt képviselők, kik ilyeneket előhoznak, azok 
is, kik velünk egy véleményben szavaztak annak idejében, hogy most, keseredett szívvel vagyunk kény
telenek tapasztalni s kimondani azt, miszerint midőn mindnyájunknak az egész hazában egyetértve kellene 
működni, midőn még a régi osztályok kibékítésére és reményeik biztosítására is kell hatnunk; akkor oly 
kérdéseket hoznak előtérbe, melyek az egyetértést képesek megzavarni. (Zaj) Ha hazánk alkotmányos tör
vényes önállósága ki lesz víva, akkor fektetendjük le hazánk jövőjét azon alapokra, melyeket 1848 nekünk 
szent örökül hagyott. Bocsássanak meg a tisztelt képviselő urak, ha én , mint a népfenség tisztelője, köte
lességemnek tartom nyilvánítani, hogy én az ide beledobott kérdések tárgyalásának sem helyét sem idejét 
nem látom, (Helyes!) hogy ez által csak keserűséget okozunk magmik közt, mit. kerülnünk kell, s hogy 
valóságos izgatottságot idézünk elő, mit minden áron csillapítani hazánk érdekében szent kötelességünk. 
(Helyes. Szavazzunk!). 

Tisza László: Sok oldalról hallottam, hogy ingerültséget, keserűséget nem okozni, hanem ha tá
madna az, csillapítani kell. Ez ösztönöz, hogy miután szavamról már ma egyszer lemondtam, most mégis 
felszólaljak, azokra különösen, miket cs. kir. doctor Babesch és volt cs. kir. törvényszéki ülnök Pópa ur 
mondottak. (Nagy zaj. Szavazzunk!) 

Elnök: (Közbeszól) Méltóztassék azon czímeket használni, melyek a házban szokásban vannak. 
Tisza László: (Folytatja) A helyreigazítást elfogadva, arra csak annyit vagyok bátor megjegyezni, 

hogy midőn a figyelmeztetés által megszakittattam, épen mondandó valék, hogy ez urak jelenleg képviselő
társaink. 

Nem akarok hosszasan visszatérni azokra, miket Babesch ur Erdélyre vonatkozólag mondott, csak 
egyszerűn bátor vagyok azt kérdeni tőle: (Halljuk!) 

1. Van-e egyenes megbízása Erdélynek valamely választó kerülete, vagy talán Erdélyben lakó 
román atyánkfiaitól arra nézve, hogy itt az ő nevükben felszólaljon ? (Helyes!) 

2. Volt-e valaha, talán bizony pesti juratuskodása, vagy bécsi ügyvédkedése, vagy mostani biva-
taloskodása alatt módja, hogy mint tudtommal nem oda való, az erdélyi viszonyokat oly tisztán, oly részle
tesen kiismerhesse, miszerint ki meri mondani azt, hogy az 1848-ban törvényesen szentesített honegv'ség 

v » életbeléptetését Erdélyországnak kétharmada, erdélyi román atyánkfiai pedig mind ellenzik? 
Nem vagyok azon szerencsés helyzetben, hogy magamat erdélyi képviselőnek mondhatnám s így 

megbízásom nekem sincs, de hosszú évek óta vagyok erdélyi lakos s folytonos érintkezésben élek a romá-
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nokkal, s ismervén a viszonyokat, nem tehetem, hogy ki ne nyilatkoztassam azt, miszerint 10 évi — épen 
a legszomorúbb időbeni — ott lakásom alatt tapasztaltam, hogy a román nép is okult a 12 évi nyomás alatt, 
s jobban becsülöm ezen atyánkfiai egy részét, jobban bízom az egész nép józan belátásában, sem mint föl-
tehessem, hogy megtagadják épen az őket egyenjogúságra emelő 1848-ki törvényeket s magokénak vallják 
a hallott nézeteket. 

Nem értem, mit tesz, kikre vonatkozik azon folytonos „mink" kitétel, mely a két szónok szá
ján forog ? kiknek nevében mondatik ez ? mert e házban mindenki csak a maga meggyőződését adva elő, 
csak a maga nevében szólhat s mint oly egyes személy, ki nem fejedelem, többes számmal nem élhet. 
(Zaj.) 

Hogy az erdélyi románok 1848-ban sem szegültek ellen egyenesen s tömegesen az unió kimon
dásakor , egyebet mellőzve mutatja az, hogy magának a honegységi törvónyczikknek kihirdetésében — mi
nek megtörténtét képviselőtársunk teljesen alaptalanul tagadja — is tettleges részt vett egyik akkori ó hitű 
püspök, Lemény. (Ugy van!) 

Igaz, hogy mint sokan ő is áldozatja lett igazság szeretetének, a zsarnokság által, melynek fon-
dorlatihoz kezet nem nyújtott — száműzetve Ilonából, mint bujdosó adta ki a nép igaz javáért buzgó lelkét: 
bizonyos azonban az', hogy a honegységi törvény a maga kellő módja szerint kihirdettetett, s akkor azzal az 
erdélyi román nép is meg volt elégedve. 

Hogy mi okozta azt, hogy későMTaz unió ellen izgatások s gyászos emlékű föllépések történtek, 
ezt nem akarom most fejtegetni, úgyis vetett e körülményre s az ezzel egybefüggőleg ugy látszik most 
újra kezdetni szándékolt izgatásra egy sugárt tisztelt képviselőtársam Bónis Sámuel, Bécsre mutatván. 
(Helyes!) 

Ez elég itt arra, hogy lássuk, ki teremtője Erdély 1848—1849-ki rémnapjainak, kitől kell a né
peknek mint a testvér gyilkolásra ösztönző s majd mindenkit egyiránt eltipró szellemtől őrizkedniök. 

fSzólanom kell még Pópa képviselő urnák azon szavára, hogy a születési előjogok elleni nyilatko
zatát nem nemzetiségi szempontból tette s e két dolog egybe nem függ. 

Helyesnek akarom itt jelenleg elismerni ez állítását, s elismerem, hogy ő saját szempontjából in
dul ki ezen — csak e szót akarom használni — democraticus nyilatkozatában; bátor vagyok azonban ki
mondani, hogy ezen szempontja is vészt hozó, s egyenesen hibáztatnom kell e fellépést is, oly másik térre vi
tetvén általa át a vita. melyet a rósz akarat — a kormány érdekébeni izgatásra épen ugy kiaknázhat, mint 
a nemzetiségi kérdést. A tér. igaz, hogy új, de a czél mindkét téren egv és ugyanaz, az ország egyetértésé
nek megzavarása. 

Hogy maga Pópa úr ily rejtett czélból tette-e ez indítványát, nem tudom, de teljes remény, sőt bi
zalommal merem elmondani azt, hogy hazánknak a Királyhágón sem inneni sem túli részén az ily föllépések 
jelentékeny eredményre vezetni nem fognak többé. Okult a nép többsége, él a magyarok Istene, ki álbará-
titól megvédendi nem csupán a magyar nemzetiség tagjait, hanem az egyetemes magyar nemzetet, mely 
alatt én a haza minden nemzetiségű polgárainak összegét kívánom érteni. 

Hogy miért akarta a képviselő ur a felső ház kérdését igy közbezavarva vita tárgyává tenni, azt 
most vizsgálni időn kívülinek tartom. 

Mindnyájan érezzük, hogy a felső ház egybealkotásán változtatni kell, de még jobban érezzük 
azt, hogy most, midőn az országgyűlés kieg;eszitve nincs, a kormánynak törvényes orgánumai jelen nincse
nek, sőt többet mondok, az országnak törvényes, alkotmányos királya sincsen, e kérdést sem boly
gathatjuk. 

De nem is oly igen égető kérdés ez', mint sok más. Ü. i. ne menjünk messze vissza példákért: 
tekintsük csak a felső ház ezen ülésszakbani tárgyalásait s látni fogjuk magának azon háznak nyilatkozatá
ból , hogy e kérdés annak idején könnyen elintéztethetik. Mert azt, hogy xijra kell szerkesztetnie, maga a 
felső ház belátta, sőt egyik érdemes szónoka azt egyenesen ki is mondotta, mielőtt e kérdés nálunk csak 
szóba is jött volna. 

Ha egyébiránt eleinte tahin keményebben szóltam, mint óhajtottam volna, azon kéréssel zárom 
beszédemet: hagyjunk fel a most előttünk fekvő tárgyalás közben minden más — nem csak a nemzetiséget 
értem — kérdések mellékes fölemlítésével, mi hátráltatja azoknak tüzetes elövehetését s csak a reactiónak 
tesz szolgálatot. Ezt követve nem fog többé köztünk ilyesmi történni. 

Ha a mostani tárgyaláson átestünk, következik a többi fontos kérdések halmaza, s ezek közt, az 
ezen érdekben már be is jelentett indítvány nyomán is, mentől előbb a nemzetiségi fontos kérdés is, mikor 
minden erre vonatkozók, a maguk helyén, elmondathatnak. 

Bizton. nyílt sisakkal merek én szembe nézni e kérdéssel, nemcsak saját eddigi nyilatkozataim , 
de az összes ház e tekintetbem kijelentése nyomán is, s nem hiszem, hogy valaha valaki jogosan reánk 
süthesse magyarokra azt, hogy a mi nemzetünk más nemzetiségű tagjainak kevesebb jogot adtunk, vagy csak 
akartunk is adni, mint mennyivel magunk bírunk. (Helyes !) 

Elnök: Ezen kérdéshez bátor vagyok én is hozzácsatolni, hogy méltóztatnának felhagyni ezen 
incidentalis kérdés további tárgyalásával, s térnénk át a napirenden levő kérdésnek tüzetes tárgyalására, 
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s szavazás utjáni eldöntésére. (Közhelyeslés.) Ez azonban csak kérés részemről, de ha a tisztelt ház méltóz
tatik beleegyezni, talán jó lenne szavazni. (Helyes! Szavazzunk!) 

Fráter Pál: Ha mindnyájan elállanak a szólástól, én szívesen elállók. (Pópa feláll: Rendre! 
rendre!) 

Elnök: Csak felvilágosítást kivan a képviselő m* adni. 
Pópa György: Sajnálom, hogy minden szenvedélytől ment nyilatkozatomat némelyek ingerültség

ből keletkezettnek magyarázzák; de ezt most mellőzve nem akarok a további lehető ingerültségnek anyagot 
szolgáltatni; módositványomat ezennel visszavonom. (Közhelyeslés.) 

Fráter Pál: Ha áll az, hogy a fődolgok tárgyalása előtt teljes lehetetlen mindnyájunknak ngy a 
mint talán kívánnánk érzéseinket kifejteni, s ha igaz, hogy mindnyájunknak nemcsak szánkon de kebelünk
ben is a hazafiság érzése él; a legmelegebb testvéri szeretettel felkérem mindazon képviselő urakat, kik a 
nemzetiség kérdéséhez már annyit szólottak, miszerint igen erős elhatározással kell bírnunk, hogy azokat 
felelet nélkül hagyjuk: méltóztassanak ezen nemzetiségi kérdésnek további tárgyalásától elállani. Majd mi
kor e kérdés szőnyegre kerül s általános discussio alá jön, akkor méltóztassanak lelkük minden titkait felfe
dezni s szólani érzéseik s kívánságuk szerint. Mert ha most ekép felhívnak bennünket a nyilatkozatra, s 
minden egyesek előadására felelni fogunk, oly térre fogjuk vinni a tanácskozást, melynek megmérhetetlen 
következményei lesznek reánk nézve. Ismétlem ne méltóztassanak e kérdést tovább folytatni, hanem szavaz
zunk. (Szavazzunk!) 

Missics János.• A mostani körülmények között, hol szent ügyünk győzelmére legnagyobb egyet
értésre van szükség, semmi nem szomorítja lelkemet annyira, mintha oly indítványokat, kitételeket és fe
leleteket hallok, melyek a helyett, hogy nagy ezélunkhoz a közelítést eszközlenék, eltávolítanak attól. 
(Helyes!) Midőn közöttünk az egyenetlenség magvát elhintve látom, szent kötelességnek tartom, azt kitépni, 
még mielőtt gyökeret verne; s azért ne élesszük az egyenetlenséget ott, hol olajat öntenénk a tűzre. (He
lyes!) Én Pópa képviselő társam megnyugtatására annyit mondok, hogy 1848-ik évi törvényekben látok 
ugyan olyasmit, a mit megszüntetni kell, de midőn azt látom, elismerem egyszersmind annak áldás-dús azon 
következményeit, melyek következtében az ország minden polgárai vallás és nyelvkülönbség nélkül egyenlő 
jogokban részesittettek. (Helyes!) Vannak ugyan egyes hiányok ezen törvényben is, de hogy ezen hiányok 
megszüntetve mmd ez ideig nincsenek} nem a mi hibánk, hanem a bécsi kormány liibája. (Közhelyeslés.) 
Megvagyunk győződve arról, hogy ha előlünk a törvényesség tere el nem záratik, e hiányok, sem a fel
hozott panaszok nem léteznének. 

Mert ha valaki, a magyar nemesség, de kivált a főnemesség volt az, a mely elég lelkesen lemon
dott 1848-ban jogairól, s feláldozta anyagi hasznait a haza közjava és boldogságának megállapítására. 
(Közhelyeslés.) Engedjenek meg , nem nem tartoztathatom — mind a mellett, hogy a legdemocratikusabb 
ember vagyok— hogy ki ne mondjam a főnemesség iránt azt, miszerint, — hazafi becsületére legyen mond
va , — neki azon nagy érdeme van, hogy mindenütt, hol a szabadság mellett harezolt, a sanyarú 12 év 
alatt is egész nyomatékát tette a mérlegbe, mint Brennus kardját, a czélból, hogy a szeretetnek és testvéri-
ességnek közös oltárán együtt áldozhassunk. (Közhelyeslés.) Részemről, miután hazafi vagyok, hazám 
boldogságát, népe jólétét és nemzetisége kifejlődését kívánom; szeretném, hogy minden kitétel, mely az 
egyetértést köztünk megtántorithatná, és csak Bécsben tenne jó szolgálatot, elhagyassák; mert ezen egyenet
lenség csak saját szabadságunk sírját fogná megásni, és azért óhajtom, hogy a béke, testvériesség és szere
tet lengje át tanácskozásainkat. (Köztetszés; Helyeslés.) 

Babesch Vincze •• Személyemre hivatkozás tétetvén, kénytelen vagyok védelmemre egypár szót. 
szólani. Azt kérdezik tőlem, ki adott nekem arra hatalmat, hogy én itt az erdélyi románok nevében szólok. 
(Zaj.) En csak kötelességemet teljesítem akkor, midőn oly történelmi tényeket hozok elő, melyek mint kü_ 
lönben is ismeretesek el nem hallgathatók, annál inkább mert ezt követeli (a zaj miatt nem érthető) ezt 
mindennap olvashatni a román újságokban is, A mi Leményi püspökre hivatkozást illeti: nagyon kétes, ugy 
volt e, mert ő maga is megesküdött Balázsfalván az unió ellen (szónok beszéde tovább a zaj miatt nem ért
hető) — (Szavazzunk!) 

Elnök: Miután Pópa úr a módosítványát visszavette, következnék a szavazás. 
A 40-ik czikk ellen csak 2 módosítvány van beadva. 
Az első módosítvány az, a melyet maga a tisztelt indítványozó ur javasolt, és a melyre nézve Ra

gályi képviselő urat vagyok bátor felkérni, hogy az általam mindjárt felolvasandó módosítvány hová illesz
tessék e czikkbe be. 

Ragályi Miksa: így volna a módosítvány: „Mi teljes jogegyenlőség alapján akarjuk kifejteni és 
biztositani alkotmányos életünket," most a mi a szerkezetben következik e szótól „Akaijuk" s a t . e szóig „ne 
tegyen" kimaradna s következők jönnének: „akarjuk, hogy más nemzetiségű honfitársaink nemzetiségi 
igényei mindenben, mi az ország politikai szétdarabolás és törvényes függetlenségének feláldozása nélkül 
eszközölhető, még ezen országgyűlésen törvény által is biztosíttassanak." (Fölkiáltások: Elfogadjuk!) 

Elnök: Vájjon ezen az indítványozó ur által a czikk mellett tett mődosítványt elfogadni méltózta-
3 2 * 
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tik-e a ház oly értelemben, hogy a módosítványnak a czikkbe beillesztése a redactionalis bizottmányra ha
gyassák. (Elfogadjuk!) Ügy látom, a ház azon módosítványt elfogadja. 

A második módosítványt Babesch, Bogdán, Butyán és több képviselő urak adták be. Ezen mó-
dosítvány szerint a szakasz ezen szavai után: „alkalmazva módosítani" kívántatik a következő tartalom hozzá 
adatni: „akarjuk a hazánkban levő minden hitfelekezetü teljes politikai jogegyenlőségnek biztositékát ezzel, el
lentétben álló törvényeink hatályon kívül tételét s ennek folytán kívánjuk az izraeliták emancipatioját s t. b. 
rendezését". (Szavazzunk!) 

Tisza Kálmán • Azt hiszem, hogy miután e módosítványnak legalább a hátulsó része tökéletesen 
azon határozati javaslatból volt kivéve, a melyet én tettem a ház asztalára és a melyre nézve közösen 
megállapodtunk abban, hogy az a fölirás tárgyalásánál ne vétessék tekintetbe, hanem a fölirat után jönne a 
ház elé: e fölött még csak szavazni sem szükséges, mert e fölött már a ház határozott. (Közhelyeslés.) 

Elnök: A képviselő ur nézete az volna, akarja-e a tisztelt ház a szerkezetnek e helyét bővíteni hoz
zátételekkel vagy nem ? Azok, kik megkívánják tartani a szerkezetet minden bővítés nélkül álljanak föl. 
(Nagy többség feláll.) 

A többség nem kívánja a szerkezet bővítését. Ezzel a mai tanácskozást befejezettnek nyilatkoz
tatom, holnap 10 órakor folytatjuk a tárgyalást. 

Ezzel az ülés délután 2 órakor föloszlott. 

XLIÍL 

ORSZÁGOS ÜLÉS 

Június 12-kén délelőtti 10 órakor.' 

Elnök: Az ülés megkezdetik. A mai gyűlés jegyzőkönyvét Tanárky jegyző úr fogja vezetni; a szó
lókat Bánó jegyző úr jegyzendi föl. Olvastatni fog a tegnapi ülés jegyzőkönyve. 

Ignjatovich jegyző ol XLIL ülés jegyzőkönyvét. 
Elnök: A tegnapi ülés jegyzőkönyve e szerint meghitelesíttetvén, bemutatom a tisztelt háznak az 

időközben érkezett iratokat, (Halljuk!) Máramarosmegye közönsége azon fájdalmát jelenti ki a képviselőház 
előtt, melyet néhai gróf Teleki László elhunyta fölött a megye minden lakosa érzett. — Szíves tudomásul 
fog vétetni. — Máramarosmegye közönsége a helytartótanács által a törvénytelen adó erőszakos beszedésé
nek elrendeltetése iránt kiadott körlevele következtében hozott határozatát a képviselőháznak tisztelettel föl
terjeszti , melyben a törvény szentségének épségben tartása iránt erélyesen rendelkezik. — Csongrádmegye 
közönsége panaszosan bejelentvén, hogy megyéjében az adónak katonaerőszakkali behajtása már megkez
detett; miután a sérelem ha orvosolható, orvoslását csak a képviselőháztól nyerheti: eziránt a képviselőház
nál esedezik.— Pestvárosának közönsége (Halljuk!) hasonlóképen fájdalmasan jelenti föl, hogy itt az or
szággyűlésnek székhelyén az adóbizottmány május 29-ikén kelt levelében már tudósította a várost, hogy az 
adónak katonaerőszakkali behajtása meg fog kezdetni, mit annál fájdalmasabban vett a város, mert közin
tézetei is (Halljuk!) súlyos adóval levén terhelve, és a várostól magától is nevezetes adó követeltetik mind a 
mellett, hogy a városnak közel 1% millióra rúgó követelése van a kincstártól, mely nem fizettetik. Pest városa 
11 év óta 13 milliónál többet adózott, s 347,000 fi-t értékű közös vagyona eladatott; mindezeknél fogva 
tehát azt kéri, hogy a képviselőház souverain hatalmú magas állásánál fogva oda működjék, hogy végre 
vétessék el tőlük e pohár, hogy a város hatósága, lakossága, mindegyik polgára, s jótékony intézetei ezen 
zsarolástól megmentessenek. Ezen három beadott kérvény a hasonnemü iratokkal együtt az adóügy tüzetes 
tárgyalásánál lesz figyelembe veendő. — Győr szabad királyi városnak közönségekéri, hogy a pozsonyi vagy 
sopronyi váltó törvényszék kebelébe tétessék át, vagy ott egy ujabb váltótörvényszék állíttassák föl, vagy 
végre a városi törvényszéknek a váltói bíráskodás engedtessék meg; továbbá kéri azt is, hogy a kőszeghi 
kerületi tábla Győr városába tétessék át. Ezen kérvény a törvénykezés ideiglenes rendelkezése iránt vélemény 
adással megbízott küldöttségnek lesz kiadandó. — Bárány Gusztáv Somogymegye Csurgó kerületében meg-
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választott képviselő megbízó levelét beadván, az véleményadás végett az igazoló bizottmánynak fog kiadatni. 
— Pest városának lakosa: Virág József corrector, a zsidó emancipatio ügyében átalános elméleti nézeteit a 
ház elé terjesztendőnek vélte, melyek miután positiv adatokat, vagy irányt nem foglalnak magukban, nézetem 
szerint tudomásul veendők. 

Áttérve ezek után a napirenden levő tanácskozás folytatására, mindenekelőtt jelentenem kell a mit 
már tegnap kellett volna a t. ház elé terjesztenem, hogy Nyáry Pál képviselő úr indítványát, mely kinyo
matván a ház tagjai között is kiosztatott, még tegnapelőtt visszavette, s ennélfogva az tárgyalás alá nem 
vétethetik. 

Tegnap az azelőtti 40-ik s most 41-ik czikk tárgyalásánál fejeztük be a tanácskozást. 
Következik az azelőtti 41-ik most 42-ik czikk, mely igy kezdődik: „Föl kell szólalnunk" . . . 
Miután azonban itt 3 czikk ugyanazon egy tárgyról szól, bátor vagyok kérdezni, vájjon nem 

lenne-e jó mindhármat egyszerre tárgyalni, miután módosítványok adattak be, melyek mind a háromra 
egyiránt vonatkoznak. (Helyes!) 

Olvastatnak a fölirási javaslat 42 , 43 és 44-ik szakaszai, melyek igy hangzanak: „Föl kell szó
lalnunk Fölséged előtt azon velünk közlött okiratokra nézve is, mik O Fölségének V. Ferdinándnak a trón
ról még 1848-ban történt lemondását tárgyazzák. Midőn 0 Fölsége V. Ferdinánd 1848. december 2-ikán a 
császári koronáról lemondott, nem adott ki külön okiratot aziránt, hogy a magyar koronáról is lemond; le
mondásában Magyarországot külön meg sem említette; hanem azt mintegy a császári korona provinciájá
nak tekintve, átalános lemondásába foglalta; s arról Magyarország-ot külön nem is értesítette. A lemondási 
okirat tehát magyar közjogi szempontból formájára nézve hiányos, mert Magyarország soha sem volt az osz
trák császárságba beleolvadt provincia, külön koronával, külön alkotmányos önállással bírt, s a magyar 
király csak a nemzet tudtával s hözájárulásával mondhatott volna le a magyar trónról." 

„Mi tehát ünnepélyesen tiltakozunk a dee. 2-diki lemondásnak átahínosságából vonható azon kö
vetkeztetés ellen, mintha Magyarország az ausztriai császári korona provinciája volna; s ragaszkodván al
kotmányos önállásunkhoz, tiltakozunk az ellen is, hogy azon lemondás a nemzet tudta s hozzájárulása nél
kül történt. De miután az csakugyan tettleg, s változhatlanul megtörtént, mi az ország jogainak jövendő 
biztositása végett arra kérjük Fölségedet: méltóztassék az említett formahiány utólagos pótlása tekintetéből 
V. Ferdinánd ö Fölségétől oly okiratot kieszközölni, mely egyenesen Magyarországhoz legyen intézve, s 
melyben O Fölség'e V. Ferdinánd az országgyűlést értesítse, hogy 0 már 1848-dik évi december 2-kán a 
magyar koronáról is valósággal lemondott. Eszközöljön továbbá Fölséged Ferencz Károly 0 Fönségétől is 
egy hasonlóul Magyarországhoz intézett értesítést arról, hogy O Fensége is már 1848-ban lemondott azon 
örökösödési jogáról, mely őtet 0 Fölségének V. Ferdinándnak trónróli lemondása után a sanctio pragmatica 
értelmében illette volna." 

„Mi ezen okiratokat annak idejében országgyülésileg fogjuk tárgyalni, sőt azokat törvénybe is ki-
vánjuk igtatni, hogy legalább utólagosan pótoltassék az, a minek jogszerüleg előlegesen kellett volna meg
történni , s hogy jogaink jövendő biztosítására ünnepélyes óvásunknak s az ország utólagos hozzájárulásá
nak magában a törvényben is nyoma legyen." 

Várady Gábor; Ezen trónróli lemondást tárgyazólag igénytelen nézetem szerint három kérdés me
rül föl; Halljuk! 

Lemondott-e V. Ferdinánd Magyarország trónjáról ? s meguti-e ezen lemondás a kellő mértéket ? 
Ha igen, kétségtelen trónörökös-e Ferencz József"? 
És ha mindez igy volna is, lehet-e nekünk eziránt a fölirásban nyilatkoznunk ? 
Es azon nehéz helyzetben vagyok, hogy mind a három kérdésre ttem-mel kell válaszolnom. 
1-ör. Hogy mi történt valósággal e lemondás körül, minő mysteriumok vannak ahhoz csatolva? 

Ezt nem fürkészem; annyi kétségtelenül áll, miszerint azon lemondási okmányok, melyeket Gozsdu főispán 
úr a főrendi tábla követéé ház asztalára letett, semmitsem különböznek azon eredeti német szövegben kiadott, 
s azután különös kegyelemből magyarra áttett pátensektől, melyekkel a bécsi kormány 12 éven át oly for
mán termékenyítette e haza földét, mint jégeső szokta a dús vetéseket. (Igaz!) 

Ezen lemondási okiratok tehát, melyek nem törvényes alakban adattak ki , nem törvényes utón 
jutottak hozzánk, és nem is tárgyaltattak, Szent István 9 százados trónjának csak derogáló escartéták. — 
És valóban ha ily módon lehetne Magyarország trónjáról lemondani, s arról ily úton rendelkezni: — akkor 
bizony nem volt volna érdemes ezen trón védelmeért annyi századokon át, oly sok drága vért kiontani. 
(Helyes!) 

Azonban ha minden megczáfoltathatnék is, — mit én kétlek, annyi elvitázhatlan, mi a fölirási 
javaslatban oly szépen előadatik, hogy V. Ferdinánd akkor, midőn a császári koronáról lemondott, nem 
mondott le egyszersmind a magyar koronáról is. Nemcsak azért, mert Magyarország nem osztrák provincia, 
hanem azért sem, mert ezen lemondáshoz a nemzet tudta és hozzájárulása kívántatott volna. (Igaz!) 

Nekünk e részben világos törvényünk van, mert Il-ik Mátyás — az 1608-iki országgyűlésen ho
zott koronázás előtti törvények bevezetésében — önmaga elismeri, miszerint Rudolf az országlást az ország 
rendéinek kívánságánál fogva adta át neki: „Ad demissam statuum et ordinum Regni Hungáriáé instantiam 
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plenarie traderet et concederet;" sőt még azt is elismeri, miszerint Rudolf ajánlatára volt szükség, hogy ő', 
t. i. II. Mátyás megkoronáztassák: „Verum etiam scripto suo peculiarí, ut Nos in futurum ipsorum Regem 
acceptare, proclamare, et coronare possent et valerent, frateme recommendarel." Van-e tisztelt ház erö-
sebb törvény annál, mint mikor a törvényes uralkodó nyilatkozik, s ezen nyilatkozat a nemzet által tör
vénybe igtattatik ?! (Igaz!) 

Igaz, hogy mindezek, mint koronázás előli történt dolgok, nem lephetnek meg bennünket, mert 
a fejedelmek 300 éven át mindig másként beszéltek e nemzettel a koronázás elölt, és másként koronázás 
után. (Zajos helyeslés.) De annyi kétségtelenül áll, hogy V. Ferdinánd a nemzet tudta és hozzájárulása nél
kül nem mondhatott de nem is mondott le Magyarország koronájáról. 

Es mindezek szerint, nem is említvén a magyar miniszteri ellenjegyzés hiányát, itt nem forma-
hiányról, nem tettleges változhatlanul megtörtént lemondásról, ( Igaz!) hanem oly lényeges cselekvényről 
van szó, mely Magyarországra nézve minden következményeivel együtt semmis. (Helyeslés.) 

2-or, Azonban ha mindez nem ugy volna is , — mint ezt nekem igénytelenül előadni szerencsém 
van, hanem ugy mint az a fölirási javaslatban előadatik, — akkor is fölmerül azon kérdés, hogy ki a tör
vényes örökös? Fei'encz Károly főherczeg-e, vagy O Fölsége az ausztriai császár? Eziránt bennünket csak 
minden törvényes kellékekkel ellátott okmányok világosíthatnának föl. 

Es ha ezen iratok megérkeznek, — s azon dolgokat, miket nekünk a fáma hozott, mint ténye
ket megerősítendik, — akkor is nem fog-e —• tisztelt ház, előttünk egy komoly kérdés fölmerülni ? nem 
fogunk-e akkor is az 1790-iki Ill-clik t. czikkre mutatni? (Helyes!) 

Nem akarom én azt mondani, mit Pestmegye és több más megyék 1790-ki fölirásaikban elmondottak, 
hogy t. i. asanetio pragmatica által megszabott törvényes örökösödési rend a 9 évi nem törvényes kormányzás 
által megszakadt, azt azonban ki kell jelentenem, hogy miután a koronaörökös az 1790-ik III-dik t. ez. 
rendelete szerint és korlátai között épen oly törvényes országid, mint egy koronás király: — én mindaddig, 
mig egy tökéletesen alkotmányos és törvényes térre lépett országlót nem látok — törvényes koronaörököst 
sem is ismerhetek (Zajos helyeslés): mert ha máskép cselekedném, nézetem szerint, ez nem egyéb volna, 
mint az eddigi absolut rendszer folytatását a jövőre nézve törvényessé bélyegezni. (Ugy van!) 

3-or. Mi végül azt illeti, hogy ez iránti nézeteinket elmondhatjuk-e a tényleges hatalomnak? én 
ugy vagyok meggyőződve, hogy az országgyűlésnek az 1848-iki V. t. ez. értelmében! kiegészítése, és a HL 
t. czikkben körvonalozott minisztérium helyreállítása előtt, a törvényhozás ezen legsarkalatosb részébe nem 
bocsátkozhatunk, és épen azért sem tanácsokat vagy utasítást nem adhatunk, sem ígéretet nem tehetünk, 
sem kötelezettséget nem vállalhatunk (Helyes!); pedig a fölirási javaslatban mind a három megvan; mert 
ezzel megsértenők távollevő testvéreinket, és meg azon ősi alkotmányt, melynek védelmében annyi ezer hű 
honfi vérzett el, és melyet ha egyszer megingatunk lábaink alatt, többé hasztalan keressük azon alapot, 
melyre nemzeti jólétünk, és szabadságunk nagy templomát törvényes működésünk által ismét fblállítni akar
nók. (Helyes! Ugy van!) 

A fölirati javaslatnak a trónváltozásra vonatkozó pontjait tehát csak akkor pártolhatnám, ha telje
sen kiegészített országgyűlés volnánk, és minden kétségen kivül törvényes, és törvényesen országló trón
örökössel állanánk szemközt; — így azonban azt nem pártolhatom, mert ezen 42-ik 43-ik és 44-ik szaka
szok a jelen esetben oly archimedesi ponttá válhatnának reánk nézve, a melyre állva a bécsi mechanikusok 
bennünket törvényes, erős állásunkból könnyen kimozdítanának, és a törvénytelen alkudozások, egyezke
dések beláthatlan terére lökhetnének. (Zajos helyeslés.) Lehet hogy tévedek, de én így vagyok meggyő
ződve. (Helyesen!) 

Ezért bátor vagyok a fölirási javaslat 42 , 43 és 44-ik szakaszainak kihagyása mellett, következő 
módosítványt előterjeszteni: 

„A mi továbbá 0 Fölségének Y. Ferdinándnak trónróh lemondását illeti, mellőzve jelenleg azt, 
hogy az idevonatkozó okiratok velünk nem törvényes alakban és utón közöltettek, kijelentjük: miként or
szággyűlésünknek az 1848. évi V. törvénvezikk értelmébeni teljes kiegészítése, s az azon évi III. t. ez. által 
kijelölt közegek helyreállítása előtt, azon okiratok megbirálásába nem bocsátkozhatunk, és a trónváltozás 
kérdése iránt nem nyilatkozhatunk." (Zajos helyeslés.) 

Kállay Ödön : En a fölolvasott első, második és harmadik pontnak végképen kihagyatását óhaj
tom , és pedig azért, mert nem látom összeférhetőnek a parlamentaris tanácskozás lelkével azt, hogy oly 
tárgyak említtessenek meg akár határozatiján, akár föliratban, melyek itt e házban nem tárgyaltattak. Igaz 
ugyan, hogy ezen irományok kinyomatva voltak, és a képviselőknek általszolgáltattak, de ezen iromá
nyok e házban fölsem olvastattak. (Igaz!) 

Másodszor nem hiszem jogosultnak egy csonka országgyűlést arra, hogy ily nagy fontosságú kér
désben határozhasson; mely nem minket illet egyedül, hanem a magyar korona minden képviselőit. De 
nem látom harmadszor: szükségességét sem által, mely parancsolná azt. hogy e kérdés a főiiratban meg-
említtessék. 

Lehetnek kik azt hiszik, hogy már csak azért is megkell ezt említeni; mert a tényleges hatalom
nak jó tanácscsal szolgálhatunk arra nézve, hogy bonyodalmas helyzetét mikép hozhassa rendbe. En tisz-
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te l tház , mellesleg legyen említve, egyáltalában nem látom annak szükségességét, hogy nekünk tanácsot 
adnunk kell; mert azon hatalom, a mely minden fölszólalásában jó jogára és a sanctio pragmaticára hivat
kozik tudni fogja, de tudnia is kell mi a kötelessége. (Igaz! Helyes!) 

De ha tanácsot akarnék is adni a tényleges hatalomnak, nem azt adnám, mi a föliratban adatik-, 
mert azt hiszem, hogy a történeti hűséget fönn kell tartanunk. 

Világos, hogy V. Ferdinánd a magyar trónról le nem mondott, és bármit is fogunk tenni a törté
nelem mindig csak azt fogja előterjeszteni, hogy az osztrák dynastiának ezen uralkodója nem mondott le 
Magyarországról, és nem tette lemondását törvényes formában. Ha tehát tanácsot akarnék adni, egyebet 
nem adhatnék, minthogy ezen törvénytelenséget a dynastia bevallja, és a kiegészített országgyűlés által oly 
törvények hozattassanak, hogy ily törvénytelenség többé ne történhessék. (Helyes!) — Vagy azt gondol
juk , hogy ha e kérdést per tangentem a fölirásban megemlítjük, a kiegészitett országgyűlés majdan ugy 
fogja e kérdést tekinteni, mint már superáltat? 

Én azt tagadom, mert a kiegészített országgyűlés mint egyáltalában arra jogosult okvetlenül ezen 
kérdést exacte fogja tractálni, mert arra egyedül ő jogosult. 

Vagy azt hisszük továbbá, hogy a tényleges hatalom, mert az 1791. évi Ill-ik t. czikk által pa
rancsolt kötelezettségeket nem teljesítette, ez által ferde állásából általunk némileg fölszabadíttatik ? Ezt is 
tagadom, mert a tényleges hatalom mindaddig azon állásban fog maradni, míg a kiegészített országgyűlés
sel uj egyezkedésre nem lépend, és jogainkat tiszteletben nem tartamija. Azt hiszem tehát, hogy ha a t. 
ház a kihagyás mellett nem szavaz, azon módosítványt, melyet Várady képviselőtársunk indítványozott, és 
melyet én egyedül alkotmányosnak hiszek, elfogadhatjuk. (Ugy van! Helyes!) 

Elnök: Előttem szólott érdemes képviselő ur előadása folytán kötelességemnek tartom a t. ház 
előtt kijelenteni, hogy azon okiratok, melyeket G-ozsdu Manó felsőtáblai jegyző ur a ház asztalára letett, és 
melyek kinyomattatván a ház tagjai közt kiosztattak, most is a ház asztalán feküsznek, és irántuk a t. ház
nak további rendeletét fogom elvárni. 

Prónay József: Mielőtt a tárgyalás alatt levő pontokra nézve, s a javasolt módosítvány fölött vé
leményemet előterjeszteném: kénytelen vagyok azon kellemetlen, s némikép nyomasztó helyzetemet törpe-
ségem érzetében bevallani, a mennyiben én is egy oly mű egyik részletének megbírálásába bocsátkozni me
részkedem , mely oly férfiú műve és tulajdona, ki nem csak általunk, hanem az egész civilisált világ által 
hazánk első jogtudósának elismerve van, s talán praepotentiával is vádoltathatom, hogy én épen azon pon
tok kihagyását követelem, melyeknek ő saját szerkezetébeni beékelését szükségesnek tartja. 

Midőn ezen nyomasztó helyzet súlyja alatt felszólalni még is bátorkodom, részemre és javamra a 
magas intelligentiák által is leginkább elismerésben s tiszteletben részesült vélemény s meggyőződés sza
badságát hozhatom fel indokul egy részről, — más részről elveim iránti következetesség érzetét, — mert ha 
mint határozati színezetű a tényleges hatalommal a restitutio in integrnm előtt nem akartam érintkezni, — 
nem akarhatok, már csak a következetesség- szempontjából is, oly törvényhozási cselekvény birálásába bo
csátkozni, melyre nézve az országgyűlést incompetensnek tartom. 

A történelem útmutatása szerint az abdicationak külömböző nemei léteznek, a mennyiben azok 
többnyire vagy erkölcsi vagy anyagi nyomásból és kényszerűségből következett cselekvények, és ritkán a 
szabad, független és korlátlan egyéni akarat kifolyásai. 

De nem akarom, és czélszerütlennek tartom az abdicatio különböző nemeinek előszámlálását. 
Csupán azon két nemét említem föl, mely az alkotmányos és nem alkotmányos formák közt divatozik, és 
mely leggyakoribb és legszokásosabb. 

Az első az, mely egyoldalú s az uralkodó ház családi szabályai alapján keletkezik; a másik, mely 
kétoldalú, a nemzet és fejedelem közt megírt szerződésen és írott törvények alapján jöhet egyedül létre. 

Az első esetben a fejedelmek nem szokták a nemzetek véleményét megkérdezni, vájjon akárják-e 
az ily alakban fekvő lemondást elfogadni és érvényesíteni; a másik esetben szükséges, hogy nemcsak a 
nemzettel tudassák, hanem a nemzetnek véleményét is megkérdezzék, vájjon ezen lemondási okmány a nem
zetnek akaratával találkozik-e ? mert csak egyedül ily módon válhatik érvényessé. 

Előre bocsátva ezeket, V. Ferdinánd lemondását nemcsak hiányosnak, hanem semmisnek lehet 
tekinteni, különösen két szempontból; az első az, hogy az a Habsburg ház családi szabályai alapján, nem 
pedig alkotuiányszerüleg a kétoldalú szerződésekben megírt mód szerint keletkezett, és lőn végrehajtva; a 
második körülmény pedig: hogy V. Ferdinándnak nem volt joga az akkori kiskorú főherezeg számára sz. 
István koronájával rendelkezni a nélkül, hogy a nemzetet megkérdezte, és a távozás által akkor már hiány
zott törvényes gyám a nádor nemlétében egy kormányzó, vagy is gubernátor kinevezését kieszközölte vol
na , (Közhelyeslés) melyre annyival inkább lett volna szükség akkor, mert a még 18 éves főherezeg még a 
diseretionalis kor categoríájába sem esett. 

Igaz ugyan t. ház , hogy törvényeink világosan nem határozzák meg a fejedelem nagykorúságát, 
s valamint a gyakorlat ugy a történelem e részben különböző eredményeket mutat fel, a mennyiben 15, 17, 
19, és 22 éves korukban is uralkodtak magyar fejedelmek. De világos az is, hogy miután a nádori gyám
ság meddig leendő alkalmazását a törvény ki nem mondja, — a törvényhozó test önmaga számára tartotta 



132 XLHI. ülés 1861. június 12-kén. 

fel az úgynevezett korengedélyezési jogot — vagy is a kiskorú s gyámság alatt lévő fejedelem nagykorusítá-
sát, s gyámságtóli feloldását, (Igaz! Helyes.) 

Mindezeket nem azért említettem föl, hogy az abdicatio kérdésének részletes megvitatásába bo
csátkozzam , hanem némi illustratíokép hoztam fel azokat, mennyiben a felolvasott pontokban az abdicatio 
fölött már is itélet foglaltatik. Ellenkezőleg nemcsak hogy megvitatását nem óhajtom itt ezen kérdéseknek, 
de épen azért óhajtom azon pontok kihagyását és a javaslóit módosítvány általi helyettesítést, mert ezen 
pontokra nézve magát az országgyűlést jelen helyzetében illetéktelennek tartom. (Helyeslés) Szükségesnek 
nyilvánítom ezen pontok kihagyását azért, mert a következetességgel megegyeztethetőnek nem tartom, hogy 
mig egy részről átalános felfogásból azon hallgatag megállapodás keletkezett, hogy e ház asztalára már le
tett lemondási okiratok tárgyalása elnapoltassék, most még is a törvényhozás az azok fölötti ítéletek kimon
dásába bele bocsátkozzék; nem foghatom fel, hogy mért vállaljon e részben felelősséget s miért mondaná 
ki, habár föltételhez kötött elismerését, miután nézetem szerint erre csak akkor leend jogosítva, ha kiegé
szítve lesz, és a még most hiányzó részek, törvényesen, ha nem is képviselve, de legalább a képviseltetés-
ben akadályoztatva nem lesznek. (Helyeslés) Miután ezen abnormis állapotot, melybe jutottunk, a tényleges 
hatalom idézte elő: következőkép ő oka annak, hogy mi az imént felolvasott pont, vagy is az abdicatio kér
dése fölött még most nem bíráskodhatunk, egyedül rajta áll, és kizárólag az ő kötelessége, bennünket azon 
állapotba helyeztetni, hogy mi ezen tárgyakat tüzetesen megvitathassuk, és fölötte tanácskozhassunk. 

De vájjon a törvényhozás mint alkotmányos testület működik-e első megjelenésünk óta, tegnap 
erre a Jókai Mór képviselő ur által rögtönzött kérdés folytán, hogy váljon „az absolut rendszer felfüggesz
tése" kitétel után kérdő jel van-e téve — a ház votuma által megfelelt. (Ugy van! Igaz!) De a helyett hogy 
ezen állapot megszüntetnék, vagy csak szándékoltatnék is megszüntetni, ellenkezőleg sályosabbá s ború
sabbá válik, mert a törvényhozó test, színleg alkotmányos ostentatio végett türetik, de gyakorlatilag az 
ujabbi, — nemzetünk fölötti gazdálkodási rendszer által kigúnyoltatik, lábbal tiportatik, s megsemmisíttet
ni szándékoltatik, oly annyira, hogy ezen törvényhozó test a viszonyok e helyzetében, souverain hatalmá
nak méltóságos öntudatában, a fennforgó kérdésekben egyedül a hallgatás és mellőzés tacticáját — mint 
szerintem üdvhozóbbat kell hogy kövesse! (Ugy van! Igaz.) Mindezeket röviden összefoglalva: miután ítéle
tet hozni a lemondási okmányban annyi lenne, mint törvényhozási actusba bocsátkozni, és azoknak megté
telére az országgyűlést, míg kiegészítve nincsen, fölhatalmazva nem tai'tom, miután végre általam, az 
.utolsó pontban említett erőszakosságot és nyomást, mint Damocles kardját a törvényhozó test feje fölött lá
tom függni, mindaddig mig ezen akadályok megszüntetve nem lesznek, a lemondási okmány fölötti itélet 
kimondásába bocsátkozni nem akarván, az ajánlott módosítványt elfogadom. (Zajos helyeslés.) 

Teleki Gyula gróf: Nekem is vannak igénytelen észrevételeim a szőnyegen forgó kérdés fölött. 
Szabad legyen azokat, mint az előttem szólók tették, az abdicatiót magában foglaló három pontra átalá-
nosságban juttatnom a t. ház tudomására. Nem szándékom hosszasan szólani, mert meg vagyok győződve 
egy részről, miszerint a fölirat fölötti tanácskozást ez idő szerint hosszúra terjesztetni czéltalan, pásrészről 
tudomásomra van, hogy a szőnyegen forgó lemondási kérdést illetőleg minden fölhozható indokok az áta
lános tárgyalás alkalmával bőven megvitattak. Érintetlenül azonban nem hagyhatom azt, mit az országgyű
lési testület mindjárt az országgyűlés összeülése alkalmával első kiindulási pontúi tekintett, s mi nem egyéb, 
mint azon mindnyájunk által egyetemesen vallott meggyőződés, miszerint a trónlemondás, vagy a trónról 
való lelépés kérdései oly kérdések, melyeket már a múlt országgyűlések annyira fov-tosaknak ítéltek, hogy 
azokat törvényczikkbe iktatták, és mindenkor olyanoknak tekintették, melyek fontosságukra nézve ugyana-
zonosak a törvényhozás legnemesebb tárgyaival. 

Nem hagyhatom érintetlenül továbbá azt, miszerint magában a föliratban a ház többségének azon 
meggyőződése talált kifejezést, hogy addig, mig az országgyűlés kiegészítve nem lesz, és alkotmányunk 
tökéletesen életbe nem léptettetik, a lemondási kérdések tárgyalásába nem bocsátkozhatunk. (Halljuk!) Ha 
e tételek valósága általunk elismertetik, önmagunkhoz egész mértékben következetesek akarunk maradni, 
— a lemondási kérdéseket vitatás alá sem vehetjük, és azok fölött senkinek tanácsot nem adhatunk (Hall
juk !). Nem adhatunk pedig azért, mert minden tárgy fölött csak is azon esetben nyilváníthatjuk vélemé
nyünket, ha annak részleteiről teljes megnyugvást, és meggyőződést nyerünk; — teljes megnyugvást, és 
meggyőződést pedig az országgyűlés semmi esetre más utón nem nyerhet a szőnyegen levő tárgy fölött, 
mint ha az azokhoz tartozó okiratokat részletesen tárgyalja; be kell azonban ismernünk azt, hogy e házban 
részletes discussio a lemondási kérdésekben nem tartatott, miután az erre vonatkozó eredeti okmányok föl 
sem mutattattak. 

Más részről nem nyilatkozhatik a ház azok fölött még azon indokoknál fogva sem; mert bármily 
irányban nyilatkozzék is az, véleménye nem lehet egyéb, mint útmutatás arra, mi legyen teendője a jövő 
országgyűlésnek, mely egyedül jogosított ezen tái'gy fölvételére. Ezt részemről pedig a jelenben vagy jövőre 
kiegészítendő törvényhozó testület praejudiciumának tartanám. 

De vessünk egy tekintetet a szőnyegen levő indítványra, vagy is a fölirati javaslat kérdéses pont
jaira, és valljuk be őszintén, hogy ha a képviselőház azon pontokat ugy, mint azokat a szerkezet tartal
mazza : teljes mértékben elfogadná, nem kijelentése lenne-e az annak, mi utat kövessen a tényleges hatalom 
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azon hibák és alkotmánysértések jóvátételére, melyeket 12 év előtt a hiányos, törvényellenes lemondások 
elkészítése alkalmával követett el. Nem adnánk-e tanácsot a tényleges hatalomnak arra nézve, hogy a bű
nei által sértett magyar nemzetet s a nemzet méltó neheztelését mint tegye jóvá ? ! 

Azon igéret által pedig, hogy a pótlólag elkészített lemondásokat törvénykönyvünkbe igtatandjuk, 
nem ismernők-e el, hogy más irányban e kérdést tárgyalnunk többé nem lehetend ? s nem praeveniálnánk 
e igy a jövő kiegészített országgyűlésnek ? Ugy vélem, mindezekre csak igennel lehet felelni. 

En is osztom azok véleményét, kik azon nézetben vannak, hogy a szőnyegen levő szerkezeten 
sokat ne módosítsunk, hanem szabad legyen kinyilatkoztatnom, miként itt elvkérdést látok veszélyeztetve. 
(Halljuk!) 

Kötelességérzet az, mi felszólalásra késztet ott, hol oly kérdések szándékoltatnak eldöntetni, 
melyek e teremben nem tárgyaltathatnak az alkotmányosság eszméjének sérelme nélkül. 

Az indítványban kifejtett lemondást illető nézeteket, ha a magán életben magaméinak vallhatnám 
is , itt mint kimondandó elvet nem oszthatom, és az ellen fölszólalni kötelességem. 

Nem akarom azon térre vinni a discussiót, mennyi beismerés magyarázható lei a fölirat szavaiból. 
Nem akarom fölemlíteni mind azt, mi eddig igen eszélyesen hallgatással mellőztetett. Nem érintem azon 
törvénytelenségeket, melyek a trónlemondás hibás voltából alkotmányunkra háromlottak, csak azt említem 
Föl, mik kötelesség szerinti tartozásaink az általunk kimondott integritási elvnél fogva ? kötelesek vagyunk 
azok irányában, kik éteremben meg nem jelentek, — kik mindeddig fel vannak tartóztatva, hogy itt meg
jelenhessenek — akképen nyilatkozni, hogy mi nélkülök törvényalkotásba semmi esetre sem bocsátkozha
tunk, és a törvényalkotással egyforma fontosságú s nevezetes kérdéseket sem tehetjük vita tárgyaivá; köte
lesek vagyunk ezzel, nehogy ellenkező tények álta-l elismerési okot nyújtsunk arra nézve, miként tőlünk lett 
elszakíttatásukba látszólag is belenyugszunk. Kötelesek vagyunk végre ezzel magunk iránt, nehogy azon re
ményben láttassuk ringatni magunkat, miszerint törvényes jogaink visszaszerzését gyorsítani hiszszük az ál
tal, ha oly tárgyakhoz is tüzetesen és eldöntőleg szólunk, melyekhez eldöntőleg szólani csak a kiegészített 
országgyűlésnek van joga. Mindezek folytán pártolom Várady Gábor képviselő úr indítványát; azon eset
ben azonban, ha kifejtett véleménye — mit alig hiszek — többséget nem nyerne, bátor vagyok előlegesen is 
egy módosítványt ajánlani, mely talán bővebben érinti a trónlemondási kérdést, kihagyván a lemondási 
kérdéssel kapcsolatba hozott javaslatokat és tanácsadásokat (Halljuk!) Indítványozom a 41-ik szakasz szó
ról szóra meghagyását egy szónak kivételével; t, i. ezen szakasz második pontjában ezen szavak foglaltat
nak; — (olvassa.) 

„A lemondási okirat tehát magyar közjogi szempontból nem csak formájára, hanem lényegére is 
hiányos" itt e szót: „formájára nézve" kihagyatni kívánom. A 42 és 43-ik czikkirek kihagyását óhajtom, 
meghagyván e pontoknak néhány első sorait. Módosítványom szerint a 43-ik pont ekkép lenne fogalmazan
dó : „mi tehát ünnepélyesen tiltakozunk a Dec. 2-iki lemondásnak általánosságából vonható azon következ
tetése ellen, mintha Magyarország az ausztriai császári korona provinciája volna, s ragaszkodván alkotmá
nyos önállásunkhoz tiltakozunk az ellen is, hogy azon lemondás a nemzet tudta és hozzájárulása nélkül tör
tént , s . végre kijelentjük, hogy a lemondási kérdéseket az országgyűlés törvényes kiegészítése előtt nem 
tárgyalhatjuk." 

Szabad legyen, mielőtt szavaimat befejezném, visszatérnem arra, miről e teremben már sok 
mondatott, az őszinteség s bizalomra. Azt hiszem, a kormány — melylyeí szemben állunk, mely előtt lel
künk legbeisejét kitártuk, melynek szemére vetettük rajtunk elkövetett niéltatlanságait, hibáit, s mely előtt 
nyilvánítottuk, hogyha az alkotmányosság ösvényére lép, nem az egyezkedés, hanem a törvényesség terén 
a kiengesztelésre hajlandók vagyunk — ha őszinte tudna lenni, s bizalommal viseltetnék irántunk, az e 
tárgyat illető, és £$. általános discussio alatt számtalanszor fölhozott javaslatokat és tanácsadásokat már eddig 
is megértette volna; de ha bizalom s őszinteség nincs ott, hol a legtisztább bizodalmat kellene a népeknek 
és nemzeteknek keresni, s feltalálni; bármit mondjunk, s bármiként fejtsük ki elveinket, tolmácsoljuk óha
jainkat, akaratainkat, a dolgoknak olyképeni elintézését, mint mi követelhetjük, várnunk nem lehet. (Igaz!) 
Ezeket felemlítve, részemről újólag kimondom , miszerint Várady Gábor képviselő indítványát pártolom, és 
azon esetben, ha az elfogadtatásban nem részesülne, ajánlom módosítványomat. (Helyeslés! Éljenzés.) 

Deák Ferencz: (Halljuk! Halljuk!) A föliratnak most fölolvasott 41 . 42. és 43. szakaszai, me
lyek a trónróli lemondásra vonatkoznak, nézetem szerint szoros összefüggésben állanak egymással, s egész 
terjedelmökben lényegesek mind a fölirat szerkezetének logikai menetére mind az ország jogaira nézve. 

Föliratot határozott a ház ő Felségéhez Ferencz Józsefhez, ki a fejedelmi hatalmat még eddig nem 
a törvények szerint ugyan, nem is ugy mint koronázott király, hanem tettleg csakugyan gyakorolja. (Hall
juk !) — Ki van mondva föliratunkban, hogy a magyar király csak koronázás által lesz törvényes király, 
a koronázásnak pedig törvényszabta föltételei vannak, miket előlegesen teljesíteni mulhatlanul szükséges. 

És épen ezen föltételeket sorólja el a felirat. Elmondja és indokolja mindazokat, miket 0 Felségé
nek a jelen törvénytelen, jogtalan, sőt valóban abnormis helyzet megszüntetésére mindenek előtt meg kell 
tennie, hogy a koronázás még csak köztanácskozások tárgyává is tétethessék. 
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Ezen teendők közé tartozik az is, mi a lemondásra és a lemondás módja által megsértett jogok 
biztosítására vonatkozólag a föliratban foglaltatik. 

1848-dik évben 0 Felsége V-dik Ferdinánd ünnepélyesen lemondott a császári koronáról. Lemon
dása átalános volt, s abban Magyarország külön meg sem említtetik. Nem adatott ki a lemondásról Ma
gyarországhoz intézett külön okirat, és igy a lemondás a nemzetnek előleges értesítése s hozzájárulása nél
kül történt. Mindez magyar közjogi szempontból tetemes hiány, sőt az ország jogaira nézve kétségtelenül 
sérelmes is; mert az átalános lemondásban Magyarország úgy látszik, a császári koronához tartozó provin
ciának tekintetett, ez pedig az ország törvényes önállását sérti. Mellőztetett az ország előleges értesítése és 
hozzájárulása, és e mellőzés az alkotmányosság fogalmával ellenkezik. 

De V-dik Ferdinándnak ezen módjára s alakjára nézve hiányos, és jogainkat tekintve sérelmes le
mondása, valósággal mégis végrehajtatott. A lemondás tehát ha helytelenül történt is, de megtörtént, s az 
most már kétségbe vonhatatlan tény, és pedig változhatatlan tény, melyet nem történtté tenni, vagy ismét 
még megmásítani, úgy hiszem, hatalmunkban nincs. (Igaz!) A mint V. Ferdinánd kiadta ünnepélyes le
mondását a császári koronáról, azonnal megszűnt tettleg uralkodni Magyarországon is, s 12 éve már, hogy 
sem itt, sem máshol nem uralkodott. Tettleg tanúsította tehát, hogy a magyar trónról is valósággal lemon
dott , és ezt, bármi hiányos is volt a lemondás, ignorálnunk nem lehet. Mindenki tudja, hogy O tettleg nem 
királya Magyarországnak, mindenki megvan győződve, hogy lemondott s annyi éven keresztül végre is haj
tott lemondását vissza többé nem veszi, újra ismét a magyar trónra nem lép, s magyar király tettleg többé 
nem lesz. 

Jelenleg tehát van egy kornoázott magyar király, ki azonban tettleg nem uralkodik, mert valóság
gal lemondott, és a koronát ismét visszavenni nem fogja, azon fejedelem pedig, ki a fejedelmi hatalmat tett
leg gyakorolja, nem a magyar törvény szerint uralkodik, s még nem törvényesen koronázott királya Ma
gyarországnak. Ezen valóban abnormis helyzetet torábbva is fönntartani sem szándékában, sem érdekében 
nem fekszik a nemzetnek. (Helyes!) 

Vagy azt kellene tehát eszközölnünk, hogy a törvényesen már megkoronázott magyar király legyen 
ismét tettleg is magyar király, s vegye által tettleg az uralkodást, vagy arra kell törekednünk, hogy azon 
fejedelem, ki a hatalmat tettleg gyakorolja, legyen egyszersmind törvényes koronázott király, uralkodjék 
mindenben szorosan a törvények szerint. (Zajos helyeslés.) E kettőn kivül más lehetőséget nem látok, mely 
fölött tanácskozhatnánk, hacsak a harmadikat, a fönntemlített abnormis helyzetet, szándékosan hosszabbí
tani nem akarjuk, mit valóban senki sem óhajthat. (Ugy van !) 

De azt, hogy 0 Felsége V. Ferdinánd tettleg is még' magyar király legyen, valósággal elérhető
nek senki sem hiszi; nincs tehát egyéb választásunk, mint a két utóbb kijelölt út közöl a másodikat követni 
s a nemzet nevében kimondani, hogy a tettleg uralkodó fejedelem csak úgy lehet törvényes királya Magyar
országnak , ha megsértett, felfüggesztett törvényeinket, s alkotmányunkat teljesen s tökéletesen visszaállítja, 
országunk területének politikai integritását, s az országgyűlésének kiegészítését, valóságos végrehajtással is 
biztosítja, ha magát törvényszabta módon megkoronáztatja, és a jogtalanul behozott absolut rendszert min
den még fönnálló következményeivel együtt haladék nélkül megszüntetve, megkoronáztatásaig is a törvények 
értelmében kormányozza az országot. Ez volt czélja föliratunknak, ezeket mondottuk ki abban részletesen 
és indokolva. 

Eddig folyt hosszas tanácskozásainkban nem volt közöttünk véleménykülönbség arra nézve, hogy 
0 Felségének V-ik Ferdinándnak 1848-ban ünnepélyesen kijelentett lemondása Magyarország közjoga 
szempontjából, mind a módra nézve hiányos, mind az ország jogaira nézve sérelmes. De az ebből levont kö
vetkeztetéseket és a teendőket illetőleg a nézetek eltérők valának. 

Némelyek ugyanis (Halljuk!) azt állították, hogy miután V-dik Ferdinánd lemondása csak átalános, 
s abban Magyarország meg sem említtetik; miután Magyarországhoz külön lemondás nem is intéztetett, és igy 
Magyarország arról nem is értesíttetett, ahhoz hozzá sem járult; V. Ferdinánd a magyar trónról le sem mon
dott, átalános lemondása pedig lényegében hiányos levén, ő még most is Magyarország királya. Azok, kik 
e nézetet pártolták, ismét két különböző véleményre szakadtak. Egyik fél az előzményekből levont szoros 
logikai következetességgel azt mondotta, hogy V. Ferdinánd levén Magyarország törvényes királya, ő hozzá 
kell fölirást intéznünk; de ez igen kevés pártolóra talált. A másik ellenben e kérdést az által akarta kikerülni, 
hogy fölirás senkihez ne küldessék; hanem a ház határozatban mondja ki nézeteit. 

Ezen részletekben kétfelé ágazott, de végre mégis egyesült véleménynek ellenében mi, más rész
ről azt állítottuk, hogy a lemondás magyar közjogi szempontból, módjára nézve hiányos és sérelmes ugyan; 
de miután a lemondás tettleg mégis megtörtént, a megtörténtet nem történtté tennünk lehetetlen, s azt meg
változtatni sem vagyunk képesek, nem levén eszközölhető, hogy V. Ferdinánd valósággal végrehajtott és 
12 év alatt szakadatlanul folytatott lemondását visszavegye és ismét uralkodjék, s e kérdésnek nehéz bonyo
dalmakat okozható czél és haszon nélküli meddő vitatása helyett czélszerübb leend arra törekednünk, misze
rint az, a mi annak idejében elmulasztatott, legalább utólagosan pótoltassák az által, hogy O Felsége esz
közöljön V. Ferdinándtól egy oly okiratot, mely egyenesen Magyarországhoz legyen intézve, s melyben 0 
az országot értesítse, miszerint Ő már 1848-ban a magyar koronáról is valósággal lemondott, s e lemondást 



XLIII. ülés 1861. június 12-kén. 133 

tettleg is végrehajtotta, és igy az elmulasztás által jogainkon ejtett sérelem az által orvosoltassék, hogy ezen 
okirat, valamint Ő Fenségének Ferencz Károlynak az örökösödésre vonatkozó, s egyenesen Magyarország
hoz intézendő hasonló lemondása is, annak idejében az országgyűlésen tárgyaltatván, a törvényben is óvás 
tétethessék ezen mulasztások ellen, s az országnak hozzájárulása kijelentethessék, (Közhelyeslés) és a nem
zetnek azon joga, melyet mi nem irott törvényből, hanem az alkotmányosság fogalmából szorosan logikai
lag következtetünk, hogy tudniillik a fejedelem csak az ország előleges értesítése s hozzájárulása mellett 
mondhat le a magyar trónról, jövendőre is világos törvény által biztosíttassék. (Közhelyeslés.) Azt nem kö-
vetélhetjük, hogy 0 Felsége V. Ferdinánd kijelentse, miszerint 0 most mond le a magyar koronáról, mert 
ez a valósággal ellenkeznék, miután O 12 évvel ezelőtt tettleg csakugyan lemondott; nem vala tehát egyéb 
hátra, mint azt követelnünk, a mit erre vonatkozólag fönnebb említettem. 

Es épen azért, mert az említett lemondás módjára nézve hiányos; épen azért, mert igyekeznünk 
kell, hogy a mit nem történtté nem tehetünk, azt utólagos pótlás által az ország jogaira nézve, legalább 
következéseiben tegyük kártalanná; épen azért, mert a trónróli lemondás által okozott sérelemnek orvoslása 
egyike azoknak, mik mulhatlanul szükségesek, mielőtt a koronázás még csak köztanácskozások tárgya is 
lehessen: lényegesnek tartom föliratunk azon részét, mi a trónróli lemondásra vonatkozik. S ha azt vagy 
egészen kihagynék, vagy az indítványozott módosítványokhoz alkalmaznék, hézag támadna a fölirat logi
kai összefüggésében, s nem volna érthető, miéit intézünk fölírást 0 Felségéhez Ferencz Józsefhez és nem 
V-dik Ferdinándhoz. Oly felirás, mely V-dik Ferdinándhoz intéztetett volna, elvágná az egész kérdést, mert 
a lemondást nem történtnek nézve V-dik Ferdinándot tekintené most is Magyarország uralkodó királyának, 
Fölirás helyett a határozat mellőzhetné, vagy későbbre halaszthatná a kérdés megemlítését. De fölírni s a 
fölirásban elsorolni mindent, minek teljesítését követeljük O Felségétől, mielőtt a koronázásról tanácskoz
hatnánk: elsorolni az ország jogain ejtett azon sérelmeket, mik haladék nélkül orvoslást igényelnek, és hall
gatni a trónlemondás módja által okozott sérelemről, el nem mondani, mit tartunk szükségesnek épen jogaink 
érdekében a mulasztásnak némileges pótlására; nem szólani épen arról, mi a koronáztatást kívánónak örö
kösödési jogával áll kapcsolatban, vagy csupán azt fejezni ki, hogy mindezekről majd utóbb szólandunk; 
mindez nem csak hiányossá tenné a föliratot, hanem azt egészen felforgatná. (Helyeslés!) 

A föliratot pedig szavazatok többségével a tisztelt ház határozta el. 
Fölhozatott ellenünk, hogy a lemondási okiratok nem is adattak hivatalosan élőnkbe, nem is tár

gyaltattak hivatalosan; tudjuk azt, hogy ezen okiratok miként kerültek ide, s hogy azok most is a ház asz
talán feküsznek. De ha nem hivatalosan jutottunk volna is azokhoz, midőn az ország jogának sérelméről 
van szó, nem kérdeni én azt, hivatalosan adatott-e az tudtunkra. (Köztetszés; helyeslés.) Elég, hogy a jog 
sértve van, s a sérelem ellen fölszólalni kötelességünk. Hiszen azt sem adták hivatalosan tudtára az ország
gyűlésnek , hogy a törvénytelen adó fegyveres erőszakkal hajtatik be, s hogy a behajtó idegen tisztviselők 
mind személyeikre, mind vagyonukra nézve kizárólag a katonai bíróságok alá tartoznak. (Helyeslés; derült
ség.) Azon sérelmeink legnagyobb része, mik a föliratban elősoroltatnak, magának az ország-gyűlésének hi
vatalosan nem adatott tudtára, és mégis fölszólaltunk azokra nézve, mert a fölszólalást kötelességünknek 
tartottuk. (Helyeslés!) 

A mi pedig azt illeti, hogy azon okiratok nem tárgyaltattak, egyszerűen megjegyzem, miszerint 
ha maguk az okiratok pontonkint nem tárgyáltattak is, maga a lemondás kérdése , csakugyan egyik tárgya 
volt vitatkozásunknak. Hiszen ez volt egyik kiindulási pont, a két különböző vélemény eltérésére nézve, és 
midőn én előadásomban felhoztam a múltból, hogy II. Mátyásnak is , III. Károlynak is, I. Leopóidnak is 
és Ferencznek is irtak fel az ország rendéi, még mielőtt azok megvoltak koronázva, ellenvetésül azt felelték 
a más véleményüek, miszerint az említett fejedelmek, névszerint Károly, Leopold és Ferencz már akkor 
valóságos koronaörökösök voltak, Ferencz József 0 Felsége pedig nem koronaörökös, mert V. Ferdinánd
nak lemondása Magyarországra nézve teljesen érvénytelen. Vitattatott a kérdés, pedig mint lényeges kérdés, 
a két fél között, és ez alig is történhetett volna máskép, miután az a ház asztalán fekvő fölirás kérdésének 
egyik lényeges pontja volt. Hosszas vitatkozások után határozott a ház, és midőn elhatározta, hogy fölírást 
intézünk O Felségéhez Ferencz Józsefhez, lehetetlen volt határozatát úgy értenie , miszerint még is 0 Fel
ségét V. Ferdinándot tartsa most is uralkodó királynak, vagy azt a kérdést kétségesnek tekintse. (Igaz.') 

Azt mondották a módosítványt indítványozó urak : ne adjunk mi tanácsot O Felségének, Ferencz 
Józsefnek, tudhatja O maga is , mit kell cselekednie saját érdekében. 

De nézetem szerint legnagyobb bajunk épen az, hogy maga O Felsége sem tudja gyakran, mit 
kelljen cselekednie az alkotmányosság és törvényesség teljes, tökéletes viszaállítására. (Zajos köztetszés.) Es 
épen a trónróli lemondást illetőleg azt hitte 0 Felsége, hogy elegendő lesz azon lemondás, melyet V. Fer
dinánd 1848-ban kiadott, mely a császári koronáról szól, és Magyarországot külön meg nem említi, mely 
Magyarországgal előlegesen nem közöltetett, melyhez Magyarország előlegesen hozzá nem járu l t , most ma
gyar fordításban elküldetik az országgyűléséhez. Mi azonban ily közléssel meg nem elégedhetünk, mi az or
szág jogainak biztosítására többet követelünk: és épen ez az, mit a fölirásban előadunk. Elhallgassuk-e tehát 
e jogos követelésünket, a nemzetet ki nem elégítő egyszerű közlést szó nélkül hagyjuk; vagy most, midőn 
mindezekről szólunk, miknek mindenek előtti teljesítését követeljük, e fontos tárgyat, melynek előleges tel-
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jesitése hasonlóan szükséges, máskorra halaszszuk ? De átalában véve nem is osztom azon nézetet, hogy mi 
a fejedelemnek vagy annak, a ki a legfőbb hatalmat tettleg gyakorolja, különösen akkor, mikor nem törvényes 
téren áll, tanácsot ne adjunk. Legkeserűbb panaszuk a népeknek, hogy a fejedelmeknek jó tanácsadói nincse
nek , és a nemzet képviselői leginkább hivatvák arra, hogy a jó tanácsot s a törvény minden mellőzésénél a 
jogszerű útbaigazítást, tartózkodás nélkül kijelentsék a legfőbb hatalom előtt. (Zajos helyeslés.) Es az ily ta
nács szorosan véve nem egyszerű tanács, hanem alkotmányos fölszólalás a törvény mellett, követelés az or
szág érdekében, s ki az , a ki hibáztatná a nemzet képviselőit ily fölszólalásért, hiszen ha hiba volna fölszó
lalnunk sértett jogaink mellett, követelnünk azt, mit joggal követelhetünk, s elmondanunk, hogy miután a 
megtörténtet meg nem történtté többé tenni nem lehet, miként akarjuk az okozott sérelmet utólagosan orvo-
soltatni, miként kell a nemzet jogait jövőre biztosittatni; akkor föliratunk egész tartalma, sőt minden egyéb 
ilynemű fölirataink is hibák volnának. (Helyeslés!) 

Azt is felhozták ellenünk a módosítványnak indítványozói, hogy az ország gyűlése nincsen kiegé
szítve , törvények alkotásába, vagy a mi hasonérclekü , a lemondás elfogadásába tehát nem bocsátkozhatik, 
s azt, a mi a lemondásra vonatkozólag a föliratban foglaltatik, el sem határozhatja. 

De hiszen a fölirásban nem az mondatik, hogy most mindjárt még a kiegészítés előtt meg akarjuk 
alkotni a törvényt, s a lemondást minden részleteiben tárgyalni, hanem csak az elmulasztottaknak utólagos 
pótlására s a mulasztásból eredett sérelem orvoslására szükséges okiratok megszerzése követeltetik, és az 
mondatik, hogy ezen okiratok annak idejében fognak tárgyaltatni, s a nemzet joga törvénynyel s törvényben 
kimondott óvással .is biztosittatni? Nem tettünk-e ennél sokkal többet a föliratnak egyéb részeiben? nem 
mondottuk-e ki , hogy fennálló törvényeink némely részét, a mennyiben azok vallás és nemzetiség tekinteté
ben a teljes jogegyenlőséget gátolják, meg fogjuk változtatni? nem jelentettük-e ki ugyanazt már előre 
Horvátországra nézve is? és ezt nem csak a fölirat pártolói tették, hanem azok is, kik határozatban kimondani 
akarták a ház nézeteit, ők is kimondották, hogy megakarják változtatni a fennálló törvények egyes rende
leteit , nemcsak az említett tárgyakra, hanem más tárgyakra vonatkozólag is, minők például ipar, keres
kedelem , a hűbéri viszonyok némely maradványai s több effélék. 

Ha ezeket, és ennyit kimondhatunk, mielőtt teljesen kiegészítve volnánk, miért ne mondhatnánk 
ki annyit, a mennyit a fölirási javaslat kimond azon okiratokra nézve, miknek előleges megszerzése magá
hoz a kiegészített országgyűlés általi részletes tárgyalásokhoz múlhatatlanul szükséges. 

Még néhány nappal ezelőtt azon kérdés: határozatban mondja-e ki a ház a mag'a nézeteit, vagy 
fölirást intézzen 0 Felségéhez Ferencz Józsefhez; a két fél között vitatott kérdés volt; a háznak többsége 
föliratra szavazott, most már a fölirat nem a többségnek, hanem a háznak végzése, (Helyes! Ugy van!) 
nem a tobbsé'gnek, hanem a háznak nevében fog az felküldetni, valamint a törvények is, melyek gyakran 
csak a többség által állapíttatnak meg, nem azon többségnek, hanem az országnak törvényei. (Közhelyes
lés.) Midőn különböző irányú politikai vélemények állanak egymás ellenében, mindenik véleménynek meg
van saját logikája, elve és eszmelánczolata. Lehet czélszerü az egyik, lehet a másik; de az egyiknek lo
gikai folyamát megszakasztani, eszmelánczolatából egy részt kilökni, s abba a másiknak emezétöl eltérő 
logikáját, elveit, eszméit beleillesztem, annyi, mint azt megsemmisíteni. (Nagy helyeslés.) A ház elhatá
rozta a föliratot, most annak egyik lényeges pontját, oly pontját, mely nélkül az egészben összefüggés 
nincs, abból kiszakasztani s azon elvek és nézetek folytán tenni mindezt, mik a fölirást ellenzőknek bőven 
megvitatott elve és nézetei voltak, annyi, mint magát a háznak határozatát fölforgatni. 

Ha a többség a fölirást elvetve abban állapodott volna meg, hogy csupán határozatban mondja 
ki a ház nézeteit, én kétségtelenül tartózkodtam volna a végzés folytán keletkezett okiratban hézagot, össze
függést vagy a végzéssel ellenkező nézeteimnek beleillesztésével ellenmondást előidézni; mert tisztelve a ház 
végzéseit, nem akarhattam volna, hogy az ne azok szándéka szerint készüljön, kik azt elhatározták. Ezt 
tartom én méltányosságnak a parlamentáris életben. (Zajos helyeslés.) Tudom, hogy az indítványozott föl
irat most már a ház tulajdona, mely azt változtathatja, módosíthatja, szétbonthatja és egyes részeiből újat 
egészen mást alkothat, én a többség jogát kétségbe nem vonom; de nem tagadom, hogy ugyanazon mél
tányosságot, mire én politikai pályámon mindenkor kész valék, óhajtottam, sőt némely előzmények után 
reménylettem is azoktól, kik a föliratot nem akarták; ha reményemben csalatkoztam, arról valóban nem 
tehetek. (Zajos helyeslés; éljenzés. Felkiáltások: Szavazzunk!) 

Beöthy Zsigmond: Tisztelt képviselőház! Nem tagadom, hogy a lemondási kérdés egyike a leg
fontosabbaknak. Nem tagadom, hogy a nemzet sarkalatos közjogai közé tartozott mindig, országgyűlésikig 
egyezni abba, hogy valamely fejedelem országlási jogairól lemondjon, s helyette egy másik vegye át az or-
száglás végrehajtó hatalmát kezébe. 

Megismerem mindezt annyival inkább, mivel ennek kétségtelenségéről, hogy az ausztriai ház ural
kodása előtti számos törvényeket ne emlitsem, világosan meggyőz bennünket az 1830 : l . t . czikk azon kife
jezése, mely szerint az akkor megkoronázott trónörökösről, a még most is életben levő V.Ferdinánd Ö Fel
ségéről kimondatik: „quod serenissimus neocoronandus Rex, in nullám Eegni administrationem, absque 
Regnicolarum assensu, semet immissurus sit/' (Helyes!) 

Világos mindebből, mily féltékeny volt a nemzet csak legközelebb is arra, hogy valamely fejede-
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lem az országlás hatalmát és végrehajtó jogait az ő beleegyezése nélkül általvegye. — Éss méltán. Mert ha 
egy nemzet, mely a törvények alapján kíván élni, és fennállani, számba nem veszi, és meg nem őrzi azon 
jogokat, melyek közte és a souverain hatalom között, alkotmányos és sérthetlen föltételek gyanánt szolgál
nak : ugy önmaga készíti lassankint megsemmisülése elnyelő örvényét. 

Ugy de t. képviselők, a lépés, mely szerint egyik fejedelem lemondott, s a másik a trónt elfoglalta, 
már megtörtént; megtörtént pedig ugy, hogy a nemzet sem a lemondáshoz, sem a trón elfoglalásához beleegye
zését nem nyilváníthatta. Nem volt csoda, mivel 184S-dik évi december 2-kán, midőn Ferdinánd 0 Felsé
gének lemondása bekövetkezett, az akkor oly hatalmas és világhódító osztrák statusférfiak, kik elbizottsá-
gukban már az emberiséget is a bárótól kezdve számították, a leigázás és megsemmisítés alá vett szegény 
Magyarországot már ugy tekintek, mint egy tabula rasat, melyre a korlátlan hatalom vaskeze szabadon 
jegyezheti föl a nemzeti szabadság megsemmisítő ítéletét. De a hamvaiból feltámadt s örökre soha elnem 
nyomható nemzeti szabadság geniusa ugy akarta, hogy a nemzet ismét visszatérjen ama lépéshez, s ki
mondja, hogy az , forma tekintetében, alkotmányunkba, s törvényeinkbe ütközik. Gondoskodnunk keli 
tehát arról, hogy e lépés, habár megtörtént is, legalább következményeiben, és a jövőre nézve ne legyen 
káros a nemzetnek. 

Megvallom, t. képviselőház! hogy ha az általam is pártolt határozat állapittatik meg többségileg, an
nak a fölirattól különböző természete egyátalában nem kivánta volna, hogy a lemondás formahiányainak 
tüzetes tárgyalásába bocsátkozzunk. De mivel a közlekedés útját megnyitó fölírat nemcsak hogy keresztül 
ment, de sőt azt, mi a folytonos hozzászólás és igazítás által vélemény különbség nélkül sajátunkká tettük: 
annálfogva mi, ha csak a többségi utón elfogadott föliratnak előzményeivel logicai következetlenségbe 
jönni nem akarunk, most már alig tehetünk egyebet, mint követelni azt, hogy utólagosan pótoltassák az , 
minek előzetesen kell vala történnie. 

Es e pontban annyival inkább kell a fölirat ide vonatkozó szövegét pártolnunk, mivel, ha elfo
gadtuk a fölirat azon practicus irányát, mely minden egyes sérelem orvoslásának módját, a történelmi jog-; 
alapokra és törvényekre hivatkozással mutatja ki ; ugy az abdicatio sérelmi kérdésénél is el kell fogadnunk 
azon practicus módot, melyet e részben a fölirat szerkezete kimutat, kimutat pedig ugy, hogy óvásunknak 
törvénybe leendő iktatása mellett legalább a jövőt minden hasonló sérelmek bekövetkezhetése ellen biz
tosítsuk. 

Én annálfogva a föliratnak ide vonatkozó minden pontjait pártolom. (Helyeslés; Szavazzunk!) 
Kubinyi Ferencz: Az abdicatiora nézve tisztelt ház, midőn az indítvány a ház asztalára letétetett, 

nézetemet elmondottam. Én különbséget teszek a teendő abdicatiora, s a ház asztalára már letett abdica
tiora nézve. 

Azon abdicatiot, mely a ház asztalára letétetett, családi privát szerződésnek tekintem; s azt tar
tom , hogy törvényeink szerint a magyar koronára nézve semmis, s a nemzetre nézve nemcsak káros, ha
nem olyan, melytől óvakodnunk kell, sőt a milyen ellen a nemzetet jövendőre nézve is biztosítani szükséges. 
Egyébiránt O Felsége V. Ferdinánd csak a császári koronáról mondott le; a magyar koronáról, ellenkező
leg az 1790 t. czikkel, le sem mondhatott. 

En tehát egészen más diplomát kívánok, s kívánom, hogy valamint a maga idejében Rudolf le
mondási diplomája az országgyűlés elébe terjesztetett, és tanácskozás alá vétetett: ugy jelenleg is a készí
tendő diploma tanácskozás végett terjesztessék az országgyűlés elé. 

De természetes, hogy mind ezekről csak akkor lehet szó, ha az országgyűlés kiegészítve, ha fele
lős minisztériumunk, ha törvényes kormányunk lesz. 

A három czikket illetőleg, előre kijelentem, hogy a kihagyásra szavazok; hiszen ellentétben állnak 
azok mind a történet, mind magának a föliratnak logikájával. (Zaj ; Halljuk!) 

A történet logikájával ellentétben állnak, mert hiszen V. Ferdinánd O Felsége a magyar koroná
ról le nem mondott; s ellentétben magának a föliratnak tartalmával, mert hiszen ugyan e főiiratban monda
tik, hogy az országgyűlést kiegészítettnek nem tekintjük, törvények alkotásába, koronázásba nem bocsátkoz
hatunk. (Zaj!) 

De ellentétben áll még a kérdéses három pont különösen az utolsó §-szal, mely így hangzik.* „az 
országgyűlésnek kiegészítése, alaptörvényeink tökéletes visszaállítása, parlamentáris kormányunk s felelős 
minisztériumunk isméti életbeléptetése, s az absolut rendszer minden még fönlevő jogtalan következményei
nek megszüntetése oly előleges föltételek, miknek teljesitése nélkül tanácskozás és egyezkedés lehetetlenek." 

Megvallom, (Halljuk!) hogy addig mig 0 Felsége a tényleges uralkodó a törvényes térre nem 
lép: addig vele semmiféle egyezkedésbe bocsátkozni nem akarok. (Helyeslés; Zaj: Halljuk!) 

Arra nézve, hogy a diploma hiányosnak mondatik, csak azt jegyzem meg, hogy a mi nem existál, 
azt hiányosnak mondani nem lehet. Nem is hiányos az, hanem törvénytelen, mint törvénytelent pedig el 
nem fogadhatom. — (Helyes !) 

A mit igen tisztelt követtársunk méltóztatott még mondani, hogy O Felsége majd nem tudja, mit 
kell tenni, — erre nézve ugy vélekedem, hogy tudja biz azt 0 Felsége hogy mi a teendője, de úgy látszik, 
hogy nincs meg azon akarata, melynek lenni kellene. (Helyeslés; Zaj !) 

Képv. há* napi. II, k. 3 5 
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Ezen okoknál fogva kikagyandónak vélem a három pontot; ha pedig ezt el nem érem, ez esetben 
pártolom Várady űr módosítványát, (Zaj ! Helyeslés; Szavazzunk!) 

Vályi János: Tisztelt képviselők! (Zaj; Szavazzunk. Elnök: A szólókat ki kell hallgatnunk!) 
A szőnyegen levő fölirási javaslatnak ti-ónlemondást tárgyazó része iránt fölmerült azon vélemény különb
ségre vonatkozólag: hogy az egészen kihagyassék-e vagy csak módosíttassák'? — véleményem ez: (Zaj ; 
Halljuk!) 

Kétségbe vonhatlanul igaz az, miként magyarországnak a most fölötte tényleg uralkodó törvé
nyes királyául vagy csak trónörököséül is egy átalában nem tekintethetik, mivel eddigelé a mostan is élet
ben levő törvényes koronás királynak — és következetesen testvérének mint trónörökösnek — még csak 
lemondása sincs az ország- előtt akként teljesülve, miként azt, a királyai iránt annyi méltatlan kegyeletet és 
önfeláldozást tanúsított magyar nemzet méltán ki is érdemelve , törvényei szerint várhatta sőt követel
hette volna. 

De más részről elvitázhatatlanul igaz az is, hogy azon hazaszerte és e házban is oly kivétel nélkül 
nyilvánított, 1847/8-dik évi megszentesitett törvényekhezi szigorú ragaszkodásunk mellett, Magyarország, 
országgyülésileg képviselve törvényeink szerint nincs. 

Az előadott kielégítő kellékekkel nem birható trónlemondást tartalmazó okiratok pedig, tárgyal
hatók csak a már teljesen és törvényesen kiegészített országgyűlés által lehetvén: mindaddig, mig ezen aka
dályok elhárítva s törvényes kívánalmaink csonkitatlanál tettlegesítve nincsenek, — a nélkül hogy alkot
mányunkon egy a jelen körülmények között minden áron fenntartandó főelv föláldozásával visszavonhatlanul 
sérv ne ejtessék, — törvényes szempontból, a kételyes félre értések és magyarázhatások biztosb kikerülése 
végett még* csak árnyéklatban sem szabad feltüntetnünk: mintha a tényleg uralkodó — ki egyszersmind az 
általa most már mint egy törvényes támpontul használandó kétoldalú államszerződés vagy ugy nevezett 
pragmatica sanctio kötelmeit, önhatalmúlag maga tépte szét — általunk ily körülmények között királynak 
tekintetnék, vagy önkénytes hódolatunkat annak törvényesítés ííltali elnyerhetése iránt, még csak kilátásba 
is helyeztetnénk. 

Miután azonban mindezekkel ellenkezőleg, a fólirás szerint a trónlemondási okiratoknak lényeges 
hiányai kiigazítására vonatkozó tanácsadás, és azután, hogy miként akar az ország gyűlése majdan a már ki
igazított okiratokkal elbánni; — véleményein szerint az okiratoknak ezen javallottá módoni kiigazításával, 
már mint egy előlegesen is — a nélkül, hogy azok tárgyaltattak volna — a trónlemondást s változást iga
zoltnak láttatunk nyilvánítani, illetőleg elfogadni; holott még erre kedvező idő és törvényesség távolról sem 
mutatkozhatik, sőt talán ez által lehető szebb jövőnktől is zárattathatnánk el; — de más különben mint hiá
nyos országgyűlés, ebbeli cselekedetre kellő jogosultsággal sem birhatunk. 

Ámbár ugyan hogy jövőben mi történhetend, biztosan véges emberi elme alig határozhatja meg, 
•— mind a mellett az ilyen igéretszerü kifejezések, akár miként legyenek is, mindig inkább csak hátrányo
sak és kötelezettséget vonhatnak maguk után, — melyet ha valaha, bizonyosan leginkább most, minden 
áron kerülnünk az önmagunk iránti szigorú óvatosság int. (Helyeslés; Zaj.) 

Mindezekért tehát . ezen trónlemondást tárgyazó három szakaszt egészen kihagyatni óhaj
tom. (Zaj.) 

Azon nem reménylett esetre pedig, hogy ha a többség ezeknek kihagyása mellett nem nyilvánul
na, Várady Gábor tisztelt képviselő társam módosítványához csatlakozom. (Szavazzunk!) 

Besze János: (Szavazzunk!) Én tisztelt ház, nem tudom átlátni miért csinálunk magunknak any-
nyi bajt ezen három pont módosításával, jobb volna megmaradni a szerkezet mellett, mert ezen fólirat oly 
tökéletes remekmű, hogy a mi az első sorban, az összefüggésben van azzal, mi a közepén, és a végén 
van, minden tökéletes összehangzásban van egymással. (Tetszés!) 

Én nem látom át annak szükségét, hogy miért bízzuk azt O Felsége Ferencz Józsefre mit ma
gunk méltóságteljesebben megtehetünk, Ferdinánd királyunk lemondása hogyan áll mindnyájan tudjuk, 
arról tehát nem szólok. Előttem 0 le nem mondott törvényesen, hitelesen hiszem, hogy szándéka volt lemon
dani, de le nem mondott, a magyar nemzet általa a hűségtől föl nem oldoztatott, a törvény szerint pedig- meg
kívántatik, hogy az ország is a fejedelmet az eskü alól feloldozza, ez mind nem történt; én nem írnám a föl
iratba a három pontot, hanem azt mondanám: jobban tudjuk mi azt magunk tenni; nincsen felelős minisz
tériumunk , nincsen nádorunk, semmink sincs, királyunk sincs, de meg vagyunk magunk. 

A nemzet oly könnyen el nem fordul a lenyugvó naptól, mely sugarainak annyit köszönhet. Fer
dinánd király szólt először magyar nyelven a nemzethez, alatta létesíttettek a legszebb törvények, ő szen
tesítette az 1848-iki törvényt is, mely oly archimedesi pontunk a melyen állunk, mondom; a nemzet ily fe
jedelmétől oly könnyen meg nem válhatik. Én nem biznám Ferencz Józsefre, hogy ő eszközölje ki a tör
vényes kellékekkel bíró lemondást, hanem nevezzünk ki egy fényes és számos tagból álló küldöttséget, és 
szólítsuk fel a felső táblát, hogy egyesüljön velünk, és elmennénk Ferdinándhoz (Zaj) és ő a nemzet kül
döttjei előtt mondjon le, s ekkor ellenjegyzés, — felelős minisztereink még ugy sem lévén ki a lemondást 
ellenjegyezné, — nem is kívántatnék. (Zaj) Én át sem látom, hogyan fogja Ferencz József kieszközölni a 
lemondást, mielőtt rendesen az 1848-ki törvények terére lépne, midőn tehát felelős minisztériumunk még 
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nincsen, hogy a lemondás törvényes legyen az csak az egész ország szine előtt történhetik meg, az egész 
ország pedig oda nem mehetvén, kívánom, hogy egy küldöttség menjen oda, és tegye le a koronát V. Fer
dinánd a nemzet kezébe, valamint a nemzet kezéből vette azt föl, és ha ezt elfogadjuk, akkor ez a bárom 
pont fölösleges, és szent a béke. (Szavazzunk!) 

Bernáth Zsigmond: Nem tagadható az, miszerint a 4 2 , 4 3 , és 44-ik §§-ban, vagy a dolog lé
nyege , vagy a logica, vagy pedig a consequentia hiányos. Azon értelemben, mely szerint azok fogalmaz-
vák, ámbár azokban sok lényeges találtatik, és sok mi lényegében jó p.o. az: miszerint V. Ferdinánd trón
lemondásáról Magyarország számára külön okmányt ki nem állított; ez a maga lényegében helyes megjegy
zés ; valamint az is, hogy a felől Magyarország külön értesítést nem nyert. A tekintetben 0 Fölsége V-ik 
Ferdinánd is helyesen cselekedett, hogy a decemb. 2-ikí trónlemondásában Magyarországot meg nem emlí-
té , mert ha megemlítette volna, ugy tűnnék fel, mintha Magyarország már ausztriai provincziának szá
míttatott volna. Ezek eddig, — átalánosságban véve •—• helyes észrevételek; de találtatnak ezen czikkek-
ben lényegileg helytelen észrevételek is, p. o. az, hogy „a trónlemondási okirat magyar államjogi szem
pontból véve formájára nézve hiányos," — mert az említett okirat Magyarországra nézve nem csak hiányos, 
hanem egyenesen nem létező. 

A trónlemondási okirat 1848-ik év december 2-án költ, — ezen év mint több királyi-okirat kelet
kezésének éve nevezetes. Ugyanis: ezen év april 25-én octroyalt I. Ferdinánd császár Ausztriának alkot
mányt, melyet öt ausztriai miniszter ellenjegyzett, nevezetesen: Fiquelmont, Pillersdorf, Krausz, Sommaruga 
és Zanini, — s ezen okmányban névszerint felsorolvák az ausztriai birodalmat képező országok, számszerint 
11 tartomány, de köztük sem Magyar- sem Erdély- sem pedig Horvátország megemlítve nincs. 

Ugyanez év június 26-án 0 Fölsége Ferdinánd császár, betegségének ideje alatt, a monarchia 
részére fölhatalmazott biztosul rokonát János főherczeget; — és ugyanazon napon ugyancsak Ferdinánd 
„e néven V-ik" magyar király, Magyarországban megbízottjául István főherczeget, a nádort és táborna
gyot nevezé ki. A kinevezési okirat Eszterházy Pál herezeg felelős miniszter ellenjegyzésével adatott ki Ma
gyarország számára, s küldetett meg a magyar országgyűlésnek. Ugyanabban Erdély-Horvátország, Sla-
vonia és a Határőrvidék, mint a magyar korona elvitázhatlan birtokai, névszerint vannak fölsorolva. — 0 
Fölsége e szerint nagyon jól tudta, hogy miért nem említi meg december 2-án költ trónlemondási okiratá
ban Magyarországot, azt is jól tudta, hogy nem kívántatik s nem is szükséges ezen okmányt Magyaror
szágra küldeni; mert Magyarország számára más — mind formájára, mind tartalmára nézve különböző ok
mányt kellett volna kiadni. 

A logica nem hiányzik ezen czikkekben, s nem is a bizonyítékok lánezolatában, hanem magában 
a tárgyban rejlik a hiba; mert itt tulajdonkép a logicának azon föladata lett volna: tényeket, melyeknek az 
uralkodás kezdete előtt kellett volna megtörténniök, olyakká tenni, mintha azok már akkor valósággal vég
hezvitettek volna, — azt azonban a logica eszközölni nem képes. Különben is a logicai bizonyítékok az 
egyéni meggyőződésből veszik kiindulási pontjukat, s onnan van az, hogy oly egyének előtt, kik ugyan
azon nézeteket nem osztják, néha a logica sántítni szokott. 

Igaz, hogy ezen czikkekben következetesség is van; — de az is következetesség leend, ha azon 
kellékek kijelöltetnek, melyek a czél elérhetését föltételezik. 

Ezen szép ország és szent István koronája — ugy hiszem — megérdemlené, hogy az, a ki annak 
jogosan birtokába akar jutni, ne kimélje a fáradságot, a teljesítendő föltételeket betölteni. Ezen kellékek 
azonban rövidebben is formulázhatok. (Szavazzunk!) 

Elnök: Szavazás alákerülvén a kérdés mindenekelőtt kötelességem jelenteni, hogy húsznál több 
képviselő által aláirt névjegyzék adatott be hozzám, melyben az aláirt képviselő urak névszerinti nyilvános 
szavazást kivannak. A szavazás tehát névszerinti fölszólítás mellett nyilvánosan fog történni. 

Először is a kérdést meg kell állapítani. Szabályaink szerint a kérdést elsőbben arra nézve kell 
feltenni, vájjon az alapindítvány elfogadtatik-e vagy sem? 

A kérdést kívánom formulázni. Ha valaki nem helyeselné, méltóztassék hozzá szólani. A kérdés 
tehát az volna, elfogadja-e a t. ház a fölolvasott három szakaszt, a mint szerkesztve van, vagy nem ? A 
szavazókat Tanárky jegyző úr fogja név szerint felszólítani. Az „igenC£-nel szavazókat Bánó és Ignjatovich 
urak jegyzendik; a ,,nemK-mel szavazókat pedig Csengeri és Keglevieh urak. Jura jegyző úr a jelen nem 
levőket fogja följegyezni. Hogy pedig a szavazás annak rendje szerint történhessék, a tárgy nagyszerű fon
tosságához képest is kérem a t. házat, hogy a szavazást mind végig csendesen, és figyelemmel kísérje; és 
a múltkori tapasztalás következtében arra is kérem, hogy méltóztassanak szavazatukat fennszóval kimon
dani , mert mindig zavar történt. A kérdést méltóztattak megérteni ? (Igen!) B . -, 

Tanárky jegyző a képviselőket bettírendszerint szavazásra felszólítja .• 
Abaffy Aristid : Igen ! Andrássy Gyula grf.: Igen! 
Ács Károly: Nem ! Antal János: Igen! 
Allaga Imre: Igen! Asztalos István: Igen! 
Almássy György grf.: Igen! Babesch Vincze: (Nincs jelen!) 
Almásy Sándor: Nem! Babics János: Igen! 
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Bagossy Sándor: Nem! 
Bakalovich Szilárd: Igen ! 
Balássy Antal: Igen! 
Ballagi Mór: (Nincs jelen!) 
Balogh János: Nem ! 
Bánfy Elek báró : Nem! 
Bánfay Simon: Igen! 
Bánó József: Nem! 
Bánó Miklós: (Nincs jelen!) 
Barinyai József: Igen! 
Bartal György: Igen! 
Bartal János: Igen! 
Batthyány István grf.: Nem! 
Batthyány Zsigmond grf.: Igen! 
Benczúr Miklós: Igen! 
Bende József: Igen! 
Békássy Lajos: (Nincs jelen!) 
Benitzky Lajos: Nem! 
Benitzky Ödön: (Nincs jelen!) 
Beöthy Zsigmond: Igen! 
Berényi Ferencz grf.: (Nincs jelen!) 
Bernáth Zsigmond: Nem ! 
Besze János: Igen! (Zaj.) 
Bethlen József grf.: Nem ! 
Bezerédy László : Igen! 
Bika Simon: Igen! 
Bittó István: Igen! 
Blaskovics Pál: Nem! 
Bobory Károly : Nem! 
Boczkó Dániel: Nem! 
Bodon Ábrahám: (Nincs jelen !) 
Bogdán Vincze: Igen! 
Bogdanovich Willi: Igen! 
Bogyó Sándor: Nem! 
Bónis Samu: Nem! 
Borbély Miklós: Nem! 
Boronkay Lajos: Nem! 
Boross Sámuel: Nem! 
Bottka Mihály: Nem! 
Böszörményi László: Nem! 
Branováczky István: Igen! 
Buday Lőrincz: (Nincs jelen!) 
Bujanovics Rudolf: Nem! 
Burián Imre: Igen! 
Buttyan Vazul: Nem! 
Buzna Lajos: Nem ! 
Csáky László grf.: Igen! 
Csáky Tivadar grf.: Nem! 
Csanády Sándor: (Nincs jelen!) 
Cseh Sándor: Nem ! 
Csengeri Antal: Igen! 
Csengeri Imre: Igen! 
Cserky István: Nem ! 
Csernovics Arzén: Nem ! 
Csernovics Péter: Nem! 
Csiky Sándor: Nem! 
Czorda Bódog: Nem! 
Dániel Pál: Igen! 
Dani Ferencz: Nem! 
Darvas Antal: (Nincs jelen!) 

Deák Ferencz: Igen! 
Décsey László: Nem! 
Dedinszky József: (Ninca jelen!) 
Degenfeld Gusztáv grf.: Nem! 
Dellimanics István: Igen! 
Demjén István: Nem! 
Dessewffy Emil grf.: Igen! 
Dobrzánszky Adolf: (Nincs jelen!) 
Domahidy Ferencz: (Nincs jelen!) 
Dőry Ádám: (Nincs jelen!) 
Éder István: Nem! 
Elek Mihály: Nem! 
Eördögh András: Nem! 
Eördögh Imre: (Nincs jelen!) 
Eöry Sándor: Nem ! 
Eötvös József báró: Igen! 
Eötvös Tamás: Igen! 
Erős Lajos: Igen! 
Faur János: (Nincs jelen!) 
Fekete Lajos: (Nincs jelen !) 
Fiáth István: (Nincs jelen!) 
Fisser István: Nem ! 
Fráter Pál: Nem! 
Frideczky Lajos: Igen! 
Frideczky Timót: Igen! 
Gaál Péter: Nem! 
Gabriel István: Nem! 
Gorove István: Igen! 
Grabarics Ernő: (Nincs jelen!) 
Hajnik Pál: Igen! 
Halász Boldizsár: Nem! 
Hauser Ernő: Igen! 
Hodosy Ede: Igen! 
Horváth Boldizsár: Igen! 
Horváth Döme : (Nincs jelen!) 
Horváth Elek: (Nincs jelen!) 
Hunfalvy Pál: Igen! 
Hunkár Antal: Igen! 
Hunyady József grf.: Igen! 
Huszka Mihály: (Nincs jelen!) 
Ignjatovich Jakab: Nem! 
Ihász Rudolf: Igen! 
Illésy János: Nem! 
Ilosvay Bertalan : Nem! 
Imrédy Lipót: (Nincs jelen!) 
Inkey Ádám: Igen! 
Ivánka Imre: Nem! 
Ivánkovics János: Igen! 
Jámbor Pál: Nem! 
Jekelfalusy Emil: (Nincs jelen!) 
Jókai Mór: (Nincs jelen!) 
Jura György ifj.: Nem ! 
Justh György: Igen! 
Justh József: Igen! 
Kacskovics Lajos: Igen! 
Kaiser József: Igen! 
Kalauz Pál: (Nincs jelen!) 
Kállay Ödön: Nem! 
Kálóczy Lajos: Nem! 
Kandó Kálmán; Igen! 
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Károlyi Ede grf.: Nem! 
Károlyi János: (Nincs jelen!) 
Károlyi Sándor grf.: Nem ! 
Kazinczy Gábor: Igen! 
Keglevich Béla grf.: Nem ! 
Keglevich Gyula grf.: Nem! 
Kelemen Albert: Nem! 
Kende Kanút: Nem! 
Kiss Dániel: Nem! 
Kiss Jakab: Nem! 
Kiss Miklós: Igen! 
Királyi Pá l : Igen! 
Klauzál Gábor: Igen! 
Königmayer Károly: Igen! 
Komáromy György: Nem! 
Konkoly Thege Dienes: Nem ! 
Konkoly Thege Pá l : (Nincs jelen!) 
Korics Gáspár: Nem! 
Kovács Ferencz: Nem! 
Kovách László: Igen! 
Kovács Lőrincz: Nem! 
Kozma Imre: Nem! 
Kozma Sándor: Igen! 
Kubinyi Ferencz : Nem! 
Kubinyi Flórián: (Nincs jelen!) 

. Kubinyi Ödön: Igen! 
Kubinyi Rudolf: (Nincs jelen!) 
Kupricz Imre: Nem ! 
Kurcz György: Igen ! 
László Imre: Nem! 
Latinovics Vincze: (Nincs jelen!) 
Lipthay Béla báró : Igen ! 
Lónyay Gábor : Igen! 
Lónyay László: Nem! 
Lónyay Menyhért: Igen ! 
Lo Presti Árpád báró: (Nincs jelen!) 
Lovassy Ferencz: Nem ! 
Lukács György: Nem! 
Lukinich Mihály: Nem! 
Luzsénszky József báró : (Nincs jelen!) 
Luzsénszky Pál báró: (Nincs jelen!) 
Mácsay Lukács : Nem ! 
Máday Lajos: (Nincs jelen!) 
Madács Imre : Nem! 
Madarász József: Nem! 
Manassy György: Nem! 
Mangold Károly: Igen! 
Maniu Aurel: (Nincs jelen!) 
Máriássy Ágoston: (Nincs jelen!) 
Máriássy János: Nem! 
Markos György: Igen! 
Markovics Antal: (Nincs jelen!) 
Maróthy János : Nem! 
Mátyás József: Nem! 
Mednyánszky Ede báró: (Nincs jelen!) 
Mihályi Gábor: Igen! 
Miskolczy Károly: Nem ! 
Missits János: Nem! 
Mocsáry Lajos: Igen! 
Molnár József: Igen! 

Képv. ház napi. II. k. 

Molnár Pál: (Nincs jelen!) 
Murgu Euthim: Nem! 
Müllek Ferencz: Nem! 
Nagy Szabó Ignácz: Nem! 
Návay Tamás: Igen! 
Nyáry Pál: Nem! 
Nedeczky János: Igen! 
Németh Albert: Nem! 
Nicolics Fedor báró: (Nincs jelen!) 
Odescalchi Gyula herczeg: Nem! 
Okolicsányi Antal: (Nincs jelen !) 
Oláh Miklós: Nem! 
Olgyay Lajos: (Nincs jelen!) 
Olgyay Titus : Igen! 
Ónossy Mátyás: Nem! 
Opitz Sándor: Nem! 
Pálffy Pál gróf: Igen! 
Papp János: Nem! 
Papp József: (Nincs jelen !) 
Papp Mór: Igen! 
Paszkú Fülöp: (Nincs jelen!) 
Patay István: Nem! 
Perczel István: Nem! 
Perczel Vincze: Nem! 
Péter Miklós : Igen! 
Pétery Károly: Nem! 
Petess József: (Nincs jelen!) 
Pesti Frigyes: Nem! 
Piller Gedeon: (jíSSmcs jelen!) 
Piukovics Mihály: Nem! 
Plachy Lajos : Nem! 
Plainer Antal: Igen! 
Podmaniczky Frigyes báró : (Nincs jelen!) 
Pongrácz Lajos: (Nincs jelen!) 
Pópa György: Igen! 
Popovics János: (Nincs jelen !) 
Popovics Zsigmond : Nem ! 
Prónay József: Nem! 
Prugberger József: Igen! 
Raczkovics Kozma : Igen! 
Ráday Gedeon gróf: Nem! 
Ragályi Ferdinánd: Nem! 
Ragályi Miksa : Igen! 
Rakovszky Mór: (Nincs jelen!) 
Báthóry Lajos: Nem ! 
Rónay János : Igen! 
Rónay Lajos: Igen! 
Ruttkay István: Nem ! 
Salamon Lajos : (Nincs jelen !) 
Sárközy József: (Nincs jelen!) 
Sárközy Kázmér: Igen ! 
Schmertzing Tádé báró: (Nincs jelen!) 
Sennyei Lajos báró: (Nincs jelen!) 
Seregélyi Sándor: Igen! 
Simics József: (Nincs jelen!) 
Simon Pál: Igen! 
Simonyi Lajos báró : Nem! 
Simonyi Simon: Igen: 
Simonyi Ernő: (Nincs jelen!) 
Siskovics József: Igén! 
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Sóhalmi Samu: Nem! 
Somssich Imre gróf: Igen! 
Somssich Pál: Igen! 
Sponer Tivadar: Igen! 
Stockinger Mór: Nem! 
Sümeghy Ferencz: Igen! 
Szabó György: Igen! 
Szabó Imre: Igen! 
Szabó József: Nem! 
Szabó Kálmán: (Nincs jelen!) 
Szabó Samu: Igen! 
Szalay László: Igen! 
Szalay Sándor: Nem! 
Szálé Antal: Igen! 
Szapáry Géza grf.: Igen! 
Szapáry Gyula grf.: Nem! 
Szaplonczay József: Nem! 
Szathmáry Király Józs.: Igen! 
Szathmáry Király Pál: (Nincs jelen!) 
Széchenyi Béla gróf: (Nincs jelen!) 
Széchenyi Dienes gróf: Igen! 
Szelestey László: Nem! 
Szemző Mátyás: Igen! 
Szepessy Péter: Nem! 
Szentimrey György: (Nincs jelen!) 
Szentiványí Adolf: Igen! 
Szentiványi Károly: Igen! 
Szilágyi Virgil: Nem! 
Szluha Benedek: (Nincs jelen!) 
Szőke Károly: Nem! 
Szöllősy Károly : (Nincs jelen!) 
Szüllő György: (Nincs jelen!) 
Tanárky Gedeon: Nem ! 
Teleki Gyula grf.: Nem! 
Terényi Lajos: Nem! 
Thalabér Lajos : Nem! 

Tisza Kálmán: Nem! 
Tisza Lajos: Nem! 
Tisza László: Nem! 
Tizedy Miklós: Igen! 
Tolnay Károly: Igen! 
Tóth Vilmos: (Nincs jelen!) 
Török Napóleon grf.: Igen! 
Trefort Ágoston: Igen! 
Ullmann Bernát: (Nincs jelen!) 
Urbanovszky Mór: Igen! 
Urházy György: Igen! 
Ürményi József: Igen! 
Ürményi Miksa: Igen! 
Vadnay Lajos: Igen! 
Vajay Károly: Nem! 
Vályi János: Nem! 
Várady Gábor: Nem! 
Varga Antal: Nem! (Zaj.) 
Vay Béla báró: (Nincs jelen !) 
Vay Mihály grf.: Nem! 
Vécsey József báró : Igen! 
Vertán Endre: Nem! 
Vidacs János: Nem! 
Virágh Dienes : (Nincs jelen!) 
Vojnics Lukács : Igen! 
Wlád Alajos: Nem szavazok! 
Záko Sándor: (Nincs jelen!) 
Zámory Kálmán: Nem! 
Zelenay Gida: (Nincs jelen!) 
Zichy Antal: Igen! 
Zichy Jenő gróf: Igen! 
Zichy József gróf: Igen! 
Zlinszky György: Nem ! 
Zmertich Károly: Igen! 
Zsarnay Imre: Nem ! 
Zsitvay József: Nem! (Zaj.) 

Elnök:• Most a távollevők nevei fognak újra felolvastatni. 
A jelen nem voltak neveinek ismételt felolvasása közben következő utólag megérkezett képviselők 

következőleg szavaztak: 
Békásy Lajos : Nem ! 
Horváth Döme: Igen! 
Huszka Mihály: Nem! 

Elnök: (Halljuk!) A szavazás eredménye következendő: Beadatott 254 szavazat. „Igennel" vagy 
is a szerkezet elfogadására szavazott 120; „NemK-mel 134. Eszerint a többség a fölolvasott 3. szakasz 
szerkezetét változatlanul nem hagyta meg, hanem módosítani kívánja azt. E szerint a beadott módosítva-
nyokra nézve kellene most a szavazás során átmennünk. Két módosítvány adatott be, az egyik Váradv 
Gáboré, a másik Teleki Gyula grófé. Első sorban adatott be Várady Gábor raódosítványa, ez lenne tehát 
nézetem szerint előbb a szavazásra kitűzendő, hogy vájjon azt a ház elfogadja-e vagy nem. — Mindenek 
előtt szükséges, hogy ezen módosítványok a szavazás előtt újból fölolvastassanak. — E három szakasz he
lyébe, melyek kezdete: „Föl kell szólalnunk" és melyek igy végződnek: „a törvényben is nyoma legyen" ez 
volna igtatandó : (Fölolvastatok Várady Gábor raódosítványa.) 

Ezután másodszor ha a t. ház e módosítványt, melyet Csengeri jegyző úr fölolvasott, el nem fo
gadja — a szavazás rendje szerint Teleki Gyula gr. raódosítványa fog következni. (Halljuk!) (Fölolvasta-
tik Teleki Gyula gr. módosítványa.) A szavazásra a beadás sora szerint Várady Gábor módosítványa lesz 
első ízben kitűzendő. A módosítvány már fölolvastatván, újólagos felolvasása talán nem szükséges. A kér
dés az lesz, hogy Várady Gábornak fölolvasott módosítványa elfogadtatik-e, vagy nem. Azok tehát, kik 
Várady G. képviselőnek fölolvasott módosítványát elfogadni kívánják, méltóztassanak fölállani. 

Deák Ferencz: Igy egy harmadik osztálya a szavazóknak elmarad. Lehetnek t. i. olyanok is, kik 
átalában nem akarnak e kérdésben szavazni, hát azokra nézve mi áll? azok kimenjenek? (Zaj.) 

Elnök: (Halljuk!) A ház szabályai szerint az elnök által szavazásra kitűzött kérdések fölötti sza-
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vazás fölállással vagy ülvemaradással történik. Más részről a kérdés ngy tűzendő ki, hogy igennel vagy 
nemmel eoyszerűen lehessen szavazni. Ebből nézetem szerint önkényt következik, hogy a szavazásnál csak 
2 cathegoria lehet: a fölállóké vagy ülve maradóké, vagyis az „igen"'-nel vagy „nem"-mel szavazóké. Ha 
az illető 20 tag kivánatára névszerinti nyilvános fölszólítással történik a szavazás, akkor az illetők nyilat
kozhatnak , hogy nem szavaznak. (Halljuk!) Ha pedig ezen első, de még nem tökélyes szavazási kisérlet 
fölállással vagy ülvemaradással történik, akkor én részemről nem tudok egyebet, mint hogy azon urak, 
kik nem akarnak szavazni, jelen ne legyenek, mert különben a fölállók, és ülve maradókközt különbsé
get nem tehetek. — 

Deák Ferencz: Épen ezt akartam tudni. (Zaj.) 
Deák Ferencz, s utána igen számos képviselő eltávozik. (Zaj; Halljuk az elnököt! Helyre!) 
Vajai Károly : Ez nem parlamentaris eljárás: mert most elfogunk oszlani. (Zaj; Helyre!) 
Elnök: (Halljuk!) Méltóztassanak mindenekelőtt helyet foglalni. A pillanat oly komoly, hogy 

egész higgadtsággal, s hideg vérrel szükséges a tanácskozást folytatni. (Halljuk!) Kik szólani akarnak, 
méltóztassanak magukat Bánó József urnái följegyeztetni. Mindenekelőtt esedezem, tartsuk meg a ház sza
bályait. En óhajtanám, hogy a ház szamláltassék meg; a jegyző urak méltóztassanak megszámlálni. (A 
ház megszámláltatván.) A ház mostani activ száma 322 tag ; 168-at találtak e számból; velem együtt 
169-en vagyunk. — A tanácskozás fonala akkor szakadt meg, midőn szavazásra tűztem ki azon kérdést, 
vájjon Várady Gr. képviselőnek fölolvasott módosítványa elfogadtatik-e vagy nem. Időközben most adatott 
be hozzám egy 20 képviselő által tett aláirás és fölszólítás az iránt, hogy név szerint történjék a szavazás. 
Azon fölszólítást, hogy az aláirók olvastassanak fel, a szabályok szerint követni fogom. 

Gorove István: En ezennel kijelentem, hogy elállók (Helyes!) 
Trefort Ágoston: En is elállók! (Helyes!) s igy a húsz tag közöl néhány visszalép. 
Bernáth Zsigmond: A mostani fölszólalás nem azért történik, hogy véleményt nyilvánítsak, ha

nem azért, hogy hogyan folvtattassék a tanácskozás, és hogyan rekesztessék az be. Itt már a majoritás 
megvan. Most a minoritás kérte ugyan a névszerinti szavazást, de attól önkényt eláll. (Igen! Elállunk!) 
Már most e majoritásnak nem deferálni, az valóságosan inconvenientia. (Halljuk a kérdést!) 

Elnök: A mint tehát említettem, kérdésül volt kitűzve, hogy Várady Gr. képviselőnek fölolvasott 
módosítványa a ház által elfogadtatik-e vagy nem. Közbejövén a történtek, engedje meg a t. ház, hogy 
még egyszer fölolvassam a módosítványt. (Az elnök maga fölolvassa.) Azon képviselő urak tehát, kik ezen 
fölolvasott módosítványt elfogadni hajlandók, méltóztassanak fölállani. (A nagy többség feláll.) (Föl
állás után.) 

A többség a módosítványt elfogadta. E szerint a kezdetben fölolvasott 3 szakasz a szerkezetből ki
marad , s helyette jő a Várady Gr. képviselő ur által tett s a ház által elfogadott módosítvány. (Helyes!) 

Tisza Kálmán: En nem szeretem az egyik rész által elkövetett — nem akarok más «óva l élni — 
gyengeséget, magunk részére kizsákmányolni, miután számosan követtársaink közöl elmentek, indítványozom 
hogy a tanácskozást függeszszük fel. 

Károlyi Ede gróf: Méltányosság szempontjából is pártolom Tisza Kálmán ur indítványát. 
Beniczky Lajos: A kímélet, a józanság, becsületnek, s mind ily fogalmaknak a tett terén bizo

nyos határai vannak. Ha valaki azon túl lép vagy veszedelmessé vagy nevetségessé teszi magát, ( ü g y van!) 
En ezt nem a mostani esetre alkalmazom, hanem csak átalánosságban mondom. Ebből kiindulva nem aka
rok engedni soha, legyen az bár mely néven nevezendő .— nem tudom mi kitételt használjak — tény, hogy 
az, ha az egyik, vagy másik véleményhez csatlakozó egyéneknek tetszett elmenni, vagy itt maradni, elég 
ok volna a tanácskozás fölfüggesztésére, — tagadom. (Helyes!) I'raesentcs concludunt, kinek nem tetszik 
részt venni a tanácskozásban és kimegy, ez az ő dolga. Mi nem vagyunk itt azért, hogy tekintettel le
gyünk azok iránt, kik a tanácskozásban részt venni vonakodnak, hanem a küldőink nevében itt vagyunk az
ért, hogy tanácskozzunk. Nézzünk szét a hazában, mi történik mindenfelé, nekünk időzni nem szabad, ha
nem mielőbb essünk keresztül ezen a tárgyon, hogy további intézkedéseinket, az összes haza javára megte
hessük. (Helyes! Folytassuk!) 

Opitz Sándor: Az előttem szóló képviselő társamnak azon véleményét én is osztom« hogy a ta
nácskozást folytassuk. De mindenek előtt egy alázatos észrevételem van. Ezen eset megvallom igen szokat
lan és még nem történt. Igen tisztelt követtársunk Deák Ferencz azt kérdezte, hogy ő, ki szavazni nem akar, 
itt maradhat-e vagy nem? Ilire tisztelt Elnökünk igen helyesen monda, hogy nem, mert máskép a szavazó
kat nem lehetett volna kivenni, (Zaj) később midőn Elnök ur a házat megszámláltatta, hahogy két vagy há
rom személy hiányzott volna képviselő társaink közöl, én nem találtam volna a házat kiegészítettnek lenni, 
legalább a szavazásra nézve, mert csak azoknak, a kik a házban vannak, van joguk igen vagy nemmel sza
vazni, vagy joguk van nem szavazni. (Zaj.) En nem a jelen esetet értettem, hanem csak átalánosságban szó
lottam. (Tovább! Haladjunk!) 

Elnök: Fölvilágosításúl és megnyugtatásul azt jegyzem meg Opitz képviselő urnák, hogy a ház
nak megszámlálása a megelőzött tényekre semmi vonatkozással nem volt, hanem azért történt, hogy meg-
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tudhassuk, vagyunk-e azon állapotban, hogy a tanácskozást folytathassuk. Es ez történt a ház szabályainak 
egyenes rendelése szerint. (Fölkiáltisok: Folytassuk!) 

Ráday Gedeon gróf: (Zaj) Bocsánatot kérek jogommal én is élni akarok, melylyel nem igen sok
szor szoktam a ház türelmét fárasztani. Abstrahálva mindentől, azt még sem tagadhatom, hogy a mi tör
tént, váratlan eset volt, de különben is már nem egyszer történt hogy %2-öre az ülés eloszlott, azért nincs 
ok, hogy az ülést % kettőn tál folytassuk. (Folytassuk!) 

Vajay Károly: Miután ez eset közbejött, tanácskozni kell, kivált most, midőn divatba kezd jön
ni , hogy a kisebbség elmegy , és nem szavaz. (Tovább! Tovább!) 

Besze János : Csak annyit mondok, és arra kérem a képviselő házat, ha valaha, most kell foly
tatnunk a tanácskozást. (Zaj.) 

Olvastatik a 44-ik szakasz (Felkiáltások: Maradjon! Zaj) 
Elnök: Vagy tanácskozzunk, vagy hagyjuk félbe a tanácskozást. 
Terényi Lajos: Ezen pont utolsó része ellentétben van a tegnap tett módosítással, hol az van, hogy 

az absomt rendszer megszüntetett, kívánnám tehát közbeszúrni „ha" szócskát (Maradjon!) 
Elnök: Tehát ezen pont változatlanul megmarad. Olvastatik a 45 , — 46 és 47-ik szakasz. 
Ivánka Imre: A tegnapi módosítás szerint itt is változtatni kell a szerkezetet. (Fölkiáltások: 

Maradjon!) 
Elnök: Magam sem tudom megérteni a szólókat; ha tanácskozni akarunk, csöndességet kérek. 
Olvastatik a 48-ik szakasz: 
Halász Boldizsár: Ugy vélem, hogy az utolsó pontban, az egyezkedés szó mint fölösleges kima

radhatna (Zúgás és zaj. Maradjon !) 
Elnök: Az utolsó pillanatban is kijelentem, hogy inkább föloszlatom az ülést, mintsem hogy foly

tonos „maradjon" fölkiáltásokkal a szólók előadásaikban gátoltassanak, s igy hogy a tanácskozásnak csak 
színe legyen meg, de lényege hiányozzék. 

Halász Boldizsár: Ugy vélem, hogy elég lenne azzal fejezni be a szerkezetet „miknek teljesítése 
nélkül a tanácskozás lehetetlen" és az „egyezkedés" szó kimaradjon. Egyébiránt még az aláírásra van ész
revételem. (Fölkiáltások: Az következni fog !) t 

Csiky Sándor: Nekem is arra nézve van észrevételem, hogy az egész föliratnak minden kitételei
ben óvakodnunk kell, hogy az „egyezkedés" kitétellel ne éljünk, mert egyezkedni nem szándékunk, ha
nem a kibékülés óhajtásunk; azért az „egyezkedés" helyett „kibékülést* tennék. 

Demjén István: Az egyezkedésre nézve azon észrevételt vagyok bátor tenni az előttem szóló kép
viselő társamnak előadására vonatkozólag, hogy a fdliratban az egyezkedés szót már át bocsátottuk, neve
zetesen a 36-ik pontban, hol az áll, — „mindaddig tehát mig azok, kik törvény szerint az országgyűlésre 
meghívandók, meghiva nem lesznek, mi az országgyűlést kiegészítettnek nem tekinthetjük és törvények al
kotásába és koronázási egyezkedésekbe nem bocsátkozhatunk." En részemről az egyezkedést máskép mint 
a koronázásra vonatkozólag nem érthetem és ezen értelemben azon kifejezést megtartani kívánom. 

Benitzky Lajos; Azt hiszem a koronázási egyezkedés egészen más érteimii, mint az itt kitett 
egyezkedés; mert valahányszor koronázás törlént a hazában, mind annyiszor a fölavatási diploma az ország
gyűlés előtt egyezkedés tárgya volt. Jelenleg itt a végén az egyezkedés szó fölcserélhető volna akkép, ha 
azt mondanók: „miknek teljesítése nélkül tanácskozás és törvényhozásba nem bocsátkozunk." 

Rónay János : En az egyezkedési szót helyén látom, mert tessék az egész szövegre vissza menni, 
hol az mondatik, hogy mind azon föltételek még teljesítve nincsenek, melyek a. föliratban el voltak mond
va, addig sem törvényhozásba, sem pedig az azt megelőző koronázási egyezkedésbe nem bocsátkozhatunk. 

Ivánka Imre: Azon egyezkedés világosan a koronázásra vonatkozik, itt tehát helyén van az 
„egyezkedés" szó. (Zaj.) 

Okolicsányi Antal: Talán megnyugtatására azoknak, kik az egyezkedési szóban fönnakadnak, 
tennénk ki világosan „koronázási egyezkedésbe" (Maradjon!) nem bocsátkozhatunk. 

Sóhalmi Soma: Ezen szó már előjő nemcsak ott, hol idéztetett, hanem másutt, hol az mondatik 
„még a felfüggesztett törvények vissza nem állíttatnak, semmi egyezkedésbe nem bocsátkozhatunk." — 
(Szavazzunk!) 

Elnök: Méltóztassanak tehát a kérdésre szavazni. 
Németh Albert: En bátorkodom ajánlani egy szót, mely az egyezkedést pótolni fogja a nélkül, 

hogy az egyezkedési kitétel által következetlenségbe esnénk és ez volna: „Minden még fönnlévö jogtalan 
következményeinek megszüntetése oly előleges föltételek, miknek teljesítése nélkül az egybehívott ország
gyűlés rendeltetésének meg nem felelhet." (Az nem jó! Szavazzunk!) 

Elnök: A kérdés eldöntésének nincs más módja mint a szavazás. A kérdés tehát az: hogy ezen 
szóra nézve „egyezkedés" kivánja-e a ház ezen pont szerkezetét elfogadni vagy nem? A kik elfogadni kíván
ják és a szerkezet megtartása mellett nyilatkoznak, álljanak föl! (A nagy többség feláll.) A többség a szer
kezetet elfogadja. 
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Olvastatik „kik egyébiránt mély tisztelettel vagyunk Császári Királyi Fölségednek legalázatosb 
szolgái: Magyarországnak országgyülésileg egybegyűlt képviselői." 

Ivánka Imre; A császári királyi szavakat kívánom kihagyatni és az aláírást ekkép tétetni: „Ma
gyarországnak országgyülésileg eddig összegyűlhetett képviselői." (Nem jő !) 

Besze János: En az aláírást igy gondolnám tétetni: „Magyarországnak országgyülésileg jelenleg 
együtt levő képviselői" ez megmentené azokat, kik itt jelen nincsenek. (Zaj.) 

Halász Boldizsár: Legtisztábban kifejezhetnők igy: „Magyarország országgyülésileg egybegyűlt 
képviselőinek egy része. 

Károlyi Ede gróf: En ezen aláírást indítványozom: „Magyarországnak eddig egybegyűlt kép
viselői." 

Benitzky Lajos: En azt hiszem, hogy az aláirás nagy fontosságot nem ad az okmánynak, hanem 
a tartalom; akár miképen lesz az aláírva, nem derogál a tartalomnak; de azt mondani, az eddig megjelent 
képviselők, vagy azok a kik otthon vannak és meg nem jelentek, s csak jövőbe fognak megjelenni s ezek 
meghívásától föltételezni az aláírást, helyesnek nem tartom. En tehát a „Magyarországgyülési képviselők" 
aláírásában megnyugszom. (Maradjon!) 

Bónis Samu: En nem vagyok egy véleményben az előttem szólott t. barátommal, hogy az aláirás 
mindegy; mert azok, a kik a módosítványt tették, azt hiszem azért tették, nehogy idővel az mondassák, 
hogy az országgyűlés már kiegészíttetett mivel igy van aláírva „Magyarországnak országgyülésileg egybe
gyűlt képviselői." (Szavazzunk!) 

Elnök: Nem levén senki fölírva, ezen kérdést is szavazás által fogjuk eldönteni: az aláirás az 
alapindítványban igy szól: „legalázatosabb szolgái: „Magyarországnak országgyülésileg egybegyűlt képvi
selői." Az első kérdés tehát itt: megáll-e ezen szerkezet vagy nem ? Azok, kik ezen szerkezet megállása 
mellett nyilatkozni akarnak, álljanak föl. (Néhányan felállanak.) A többség ezen alapszerkezetnek módosí
tása mellett nyilatkozott. Adattak be két rendbeli módosítványok; az egyik Besze képviselő által, mely így 
szól: „Magyarországnak országgyülésileg jelenleg együtt levő képviselői" (Zaj.) 

Vajay Károly: „Együtt jelen levők" ez megvallom saját grammatika, — s ezzel az van kimondva: 
hogy azon képviselők írták alá a föliratot, kik most Pesten vannak. 

Bónis Sámuel: Mindnyájunknak az az aggodalma, nehogy azon aláírásból később az következ
tessék , hogy az országgyűlés már ki van egészítve, azért indítványozom: bizzuk az aláirás szerkesztését a 
redactionális bizottmányra, (Nem szükséges!) 

Vajay Károly: Nem jó volna-e itt is azt tennünk a mit a „Fölséges ur!" czímmel tettünk, misze
rint jegyzőkönyvileg mondanánk ki , hogy nem tekintettük az országgyűlést kiegészítettnek. (Zaj.) 

Benitzky Lajos: Az eg'ész fölirati vitatásokon keresztül számtalanszor volt mondva, hogy nincs 
kiegészítve ezen országgyűlés. Ki van mondva az is, miért nincs kiegészitve. Hogy lehetne tehát az aláirás-
ból valami jogot következtetni. (Maradjon!) 

Csíky Sándor: Az aláirás már nem maradhat meg', mert az elnök által föl volt téve a kérdés, hogy 
megmaradjon-e az aláirás vagy nem, s elhatároztatott, hogy nem marad meg. (Zaj.) 

Nyáry Pál: En azt gondolom, megmaradhat az aláirás azon változással: „Magyarországnak or
szággyülésileg együtt levő képviselői" melyből mit sem lehet következtetni, és ezen felül azt, mit Vajay 
tagtársunk indítványozott, tegyük be a jegyzőkönyvbe, hogy mi nem tartjuk magunkat kiegészítetteknek. 
Tudom én is , hogy benne van a föliratban, hogy az országgyűlés nincsen kiegészitve; de méltóztattak ta
pasztalni, hogy Deák Ferencz és Révész Imre képviselő urak között is vita keletkezett az országgyűlés meg
alakulása és kiegészítése iránt. Midőn tehát azt hittük, hogy a maga nemében két ily notabilitás közt is el
lenkező nézet és vita keletkezik, miért nem támadhatna az iránt is vita, hogv a képviselőház ezen kitételt 
hogyan kívánta magyaráztatni ? Miután tehát a fölséges császári czímre nézve megmagyaráztuk, hogy ez 
alatt Semmi mást nem értünk mint a tényleges hatalmat, ha ezen kitételt elfogadjuk, hogy „Magyarország
nak országgyülésileg együtt levő képviselői" tegyük meg illető óvásunkat annak magyarázatára nézve a jegy
zőkönyvbe , és minden nehézség s aggodalom megszűnik. (Helyes!) 

Elnök: Ugy látom, a képviselőház elfogadja, hogy az utolsó sorokból a császári királyi szavak ki 
fognak maradni, és igy lesz az aláirás „Fölségednek legalázatosabb szolgái magyarországnak országgyülé
sileg együtt levő képviselői" és hogy ez alatt az országgyűlésnek netalán teljes s törvényes kiegészítésére 
értethessék , ez iránt az óvás jegyzőkönyvbe igtattassék. (Helyes!) 

E szerint által mentünk a fölirási javaslaton. Méltóztattak több módosításokat véglegesen elfogadni, 
többeket csak elvileg fogadni el, azon utasítással. hogy a megválasztott bizottmány a ház által elfogadott 
elvek szerint szerint szerkeszsze az illető fölirási pontokat, ezt teljesíteni kell. Ugy vélem tehát, hogy hol
napi napon a bizottmány a szerkezeti munkálat megtételére, mi figyelmet kivan, jöjjön össze és Tanárky 
jegyző ur a jegyzőkönyvekből a határozatokat összefogja szedni és azokat a szerkesztési bizottmány tagjai 
közöl talán Szalay László képviselő urnák átadandja s holnap összeülvén a bizottmány, készítse el azon mun
kálatot, mert azután az átalános szavazás van még hátra, t. i, hogy az egész fölirás elfogadtatik-e vagy nem? 
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természetesen csak az előleges munkának és minden egyes változásoknak elvégzése és a fölirásbai beillesztése 
után fogjuk a szavazást eszközölni. 

Azt gondolom tehát, hogy méltóztassék a bizottmány az egész föliratot az eddigi módosítások sze
rint redigální, ha készen lesz akkor talán holnapután tarthatnánk ülést, melyben az egész fölirás az uj szer
kesztés szerint fog fölvétethetni. (Helyes!) 

Décsey László: Azon indítványt vagyok bátor tenni, hogy miután az óhitű vallás felekezetbéliek
nek holnap nagy ünnepök lesz, ülés a tiszt, vallás felekezetiek iránti méltánylatnál fogva ne tartassék. 
(Helyes!) 

Elnök: A legközelebbi ülés tehát holnap után 10 órakor leend. 
Ezzel a mai ülés délután 2V2 órakor föloszlott. 

A l i i t« 

ORSZÁGOS ÜLÉS 

Június 14-kén délelőtti 10 órakor.' 

Elnök •• Az ülés megnyittatik; a mai ülés jegyzökönyvét Keglevich Béla jegyző úr fogja vezetni, 
a szólókat Csengén ur jegyzendi fel. Fel fog olvastatni a tegnapelőtti ülés jegyzőkönyve hitelesítés végett. 

Tanárky jegyző olvassa a tegnapelőtti ülés jegyzőkönyvét. 
Deák Ferencz: (Halljuk!) A jegyzőkönyvre nézve van észrevételem. A jegyzőkönyv természetesen hű 

előadása kell hogy legyen a történteknek, hanem itt egy hézagot látok; mert midőn a kérdés kitüzetett, nem 
is többen, nem mindjárt s egyenesen magunktól mentünk ki; hanem miután e kérdésre ugy valánk felszó
lítva, hogy felállás és ülvemaradással szavazzunk, én voltam bátor a kérdést tenni a ház előtt, hogy azok, 
kik netalán sem igennel, sem nemmel nem akarnának szavazni, mit csináljanak, hogy kijelenthessék nem
szavazásukat ? Erre a tisztelt elnök úr azt mondotta: hogy ha nem névszerinti szavazás kívántatik, a sza
vazás az alapszabályok szerint felállással vagy ülvemaradással történik, s ekkor azok, kik nem akarnak 
szavazni, alig tehetnek egyebet, minthogy ne legyenek jelen. Erre a tisztelt ház nem mondott semmit, 
sőt helyeselte ezt, és mi csak ekkor hagytuk el a termet; ezt kívánom a jegyzőkönyvben kifejeztetni, 
(Helyes!) 

Bónis Sámuel: Igaz, ha a jegyzőkönyvben a történtek hü előadásának kell foglaltatni, ezt csakugyan 
így kell abba felvenni, mert igy történt; hanem az is megtörtént, hogy megkérdeztetvén az elnök, kijelentette, 
hogy alig van más mód, mint névszerinti szavazás, vagy ha ez nem történik, hogy azok, kik szavazni nem 
akarnak, távozzanak el. (Helyes!) 

Elnök: A jegyzőkönyv az ülés folyama alatt e szerint fog ki igazíttatni és később fölolvastatni. 
Ha más észrevétel nincs a jegyzőkönyvre, addig is mig azt a jegyző úr ki fogja javítani, tovább me
hetnénk. 

Beadom az időközben beérkezett iratokat: Csik-Gyergyó és Háromszék állandó bizottmánya azon 
meggyőződését fejezvén ki, hogy a képviselő ház az alkotmánynak tántorithatlan védbástyája lesz, reméli, 
hogy mindaddig, még hazánk intregritása és 1848-iki törvényeink jogérvényessége az uralkodó részéről 
teljesen és tettlegesen helyre állíttatni nem fognak és Erdély követei jelen nem lesznek: az országgyűlés 
magát hiányosnak és a koronázás elintézésére is illetéktelennek fogja tartani. Több hason fölíratok példá
jára a ház beleegyezésével ki fog nyomatni és a tagok közt kiosztatni. 

Ungh megye közönsége fájdalmát fejezi ki a tisztelt ház előtt néhai Teleki László gróf halála fö
lött, hasonlókép Beregh megye közönsége is ugyanazon súlyos csapásból eredt fájdalmának érzését fejezvén 
ki, egyszersmind azt kéri, hogy néhai Teleki László gróf emlékének megörökítése egy országos alapítvány 
által történjék, azon időben, melyet arra a képviselő ház legalkalmasabbnak vélend. Ezen felirat a benn
foglalt kérelem tekintetéből talán a kérvénybizottmánynak adathatnék ki. (Helyes!) Torontál megye közön
sége néhai Széchenyi István emlékét a jelen hongyülés alatt alkotandó törvényekben kéri megörökíteni. A 
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kérvénybizottmánynak fog kiadatni. — Trencsén megye közönsége előterjesztvén népének ínséggel küzdő 
állapotát, melynél fogva 10,000 ftnyikölcsönt volt kénytelen fölvenni, s fájdalommal jelentvén, hogy ezen 
ínséggel küzdő népség most az adónak katonai erőszakkali behajtása által zsaroltatik; kéri ezen zsarolást 
eltávolíttatni és kérelmét orvosoltatni. Hasonlókép Ungh megye közönsége felterjeszti a helytartótanácsnak azon 
intézménye folytán, mely szerint az adónak katonai hatalommah behajtása köztudomásra juttatott, — ho
zott határozatát; egyszersmind kijelenti: hogy a mit a passivitás terén a hon törvényeinek épségben megtar
tására meg tehet, megtenni el nem mulasztandja; különben kéri a tisztelt házat, e részben minél előbb az 
ország súlyos sérelmét orvosoltatni méltóztassék. Ezen beadványok az adóügy tüzetes tárgyalásánál fognak 
figyelembe vétetni. — Temesmegye közönsége azt kéri, hogy ha a váltóügyekbeni bíráskodást a helyhato
sági rendes törvényszékeknél behozni alkalmat nem találnának, a pest és aradi váltótörvényszéki kerületből 
kihasítandó külön terület számára, Temesvár városában egy külön váltótörvényszék állíttassák fel. A tör
vénykezés ideiglenes rendezésével foglalkozó bizottmánynak fog a ház megegyezésével ezen kérvény is 
kiadatni. 

Következik már most a napi rendre kitűzött tárgynak további folytatása, melynek kezdetén felszó
lítom azon bizottmányt, mely a fölrati javaslatnak szerkezeti rendbehozásával volt megbízva, hogy e rész
ben munkálatának teljesitéséről tegyen jelentést. (Halljuk!) 

Szalay László: Méltóztatott a t. ház a tegnapelőtti ülésben bennünket, kik a fölirati javaslat mó
dosításai szerkesztésére kirendelt választmánynak tagjai vagyunk, megbízni, hogy a ház egy korábbi hatá
rozatához képest az alapindítványozó s a módosítványt indítványozott képviselő uraknak hozzájárulásával 
ezen szerkeztésben eljárjunk. DeákFerencz képviselő társunk e munkálatban nem vett részt, felszólításunkra 
kinyilatkoztatván, hogy miután 'ó csak mint indítványozó volt a választmányhoz kinevezve, és miután a t. 
ház az ő fölirati javaslatát lényegesen megváltoztatta, ő ezt többé mostani alakjában indítványának nem te
kintheti és ennélfogva ugy vélekedik, hogy neki az illető választmányban nincsen helye. Mi tehát sajnálko
zással nélküle voltunk kénytelenek összeülni s az illető módosítványokat a fölirati javaslatba beigtatni, me
lyet ime szerencsém van a ház elnökének átadni. 

Elnök: Ha a tisztelt ház beleegyezésével hozzájárul, most ezen fölirati javaslat egész terjedelmében 
felolvasandó leszen. (Helyeslés!) 

Tisza Kálmán: Csak egy pár szót teszek az igen tisztelt Szalay László képviselő ur jelentéséhez „ 
miszerint nekünk lett volna még a redactiora nézve észrevételünk, azonban e részben a redactiot megvál
toztatni nem éreztük magunkat feljogosítva, mennyiben ezen szakasz egyenesen határozatilag hozzánk uta
sítva nem volt; azért bátor leszek azt most a ház figyelmébe ajánlani — jelesen: a trónlemondási kérdést 
illetőleg Várady Gábor képviselő ur által beadott módosítvánv ezen utolsó szavait „a trón változás kérdése 
iránt nem nyilatkozhatunk" — kihagyandóknak véleményezzük redactionalis szempontból, miután ez már 
az előtte való pontban más szavakkal benne foglaltatik. Ezt ajánlom a t. ház figyelmébe! 

Elnök: A jegyző ur felfogja a kiigazitott jegyzőkönyvet olvasni. 
Olvastatik a kiigazitott jegyzőkönyv, melyben ezen szavaknak „a teremet elhagyni," újra kiigazí

tása és ezen szavakkal J?jelen nem lenni" felcserélése kívántatott. 
Elnök: Ez az én válaszomra vonatkozván annyit mondhatok, hogy én előre bocsátottam, miként 

a szabályok szerint felállással vagy ülvemaradással történvén a szavazás, nekem a teremben levőket minden 
esetre az egyikhez vagy másikhoz számítanom kell és így azokra nézve, kik szavazni nem akarnak, alig marad 
más hátra, minthogy a teremben jelen ne legyenekt (ügy van!) hozzá tevén még azt is, hogy névszerinti sza
vazásnál , — ha t. i. az kívántatnék, de melyet én magamtól nem indítványozhatok — ezen nehézség ma
gától elesik. Tehát ekkint módosítva méltóztassék még egyszer a kiigazítást felolvasni. (Felolvastatik.) 

Deák Ferencz: Olvastassák fel tovább is — végig. 
Tanárky ismét felolvassa elejétől végéig a jegyzőkönyv e helyét. 
Deák Ferencz: Ha jól hallottam a jegyzőkönyvben az áll, hogy a beadott indítványok közöl 

egyikre sem akartak szavazni az eltávozottak; — talán precisebb volna ezt ezen szavakkal fejezni ki; hogy 
a beadott indítványokra épen nem akartak szavazni; mert azt akartam elkerülni, a mi már történt, hogy mi
dőn kétfelé ágazott a vélemény és módosítások adattak be, azok a kik az eredeti szerkezet mellett voltak mind
egyik módosítványra nemmel szavaztak; a másik részből a módosítványokat nem pártolók szintén nemmel 
szavaztak; minek végre az lett eredménye, hogy a beadott módosítványok közöl egyik sem fogadtatott el. 
En az ilyen eljárást nem szeretem, azért inkább nem akartam szavazni, mint a házat annak kitenni, s így a 
fennebb általam előadatott szavakat kívánom a jegyzőkönyvbe iktatni. (Helyes !) 

Elnök: En válaszomat ily formán óhajtanám a jegyzőkönyvbe bevezettetni: „Miután, ha a sza
vazás a szabályok szerint felállással vagy ülvemaradással történik, a teremben jelen levőket egyik vagy 
másik félhez számítani kell; ennél fogva ha csak személyszerinti felszólítással történendő nyilvános szavazás 
nem kívántatik, a szavazni nem kívánókra nézve alig marad más hátra, minthogy a teremben jelen ne 
legyenek." 

Terényi Lajos: En csak azt kívánom megjegyezni, hogy ez nem annyira utasításkép hanem in-
37* 
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kább csak válaszul adatott. A mi pedig a kimenési kérdést illeti: ugy emlékszem rá, hogy a kérdés akkint 
tétetett „hogy azok, kik szavazni nem akarnak, ne menjenek-e ki?" (Zaj!) 

Ürményi József: Az t. ház tökéletesen ugy történt, a mint most a jegyzőkönyvben van, ez áll. 
Azonban megvallom jövendő eseteknél ezt nem kívánom utasitásul venni, sőt magam részéről el nem foga
dom ; mert más mód is van a kimenés helyett azt kitudni,, vájjon hányan vannak s kik azok és vannak-e 
olyanok, kik nem akarnak voksolni. Mert miután a második próba: ujabb fölkelés, azok a kik az első sza
vazásnál ülve maradtak nemmel szavaztak, mert nem akartak szavazni, a második próbánál ezek mint az 
indítványt nem pártolók felkelvén, e kétszeri felállásból tökéletesen ki lehet a többséget venni. (Zaj.) Ennél 
fogva én ezen módot ugyan lehetőnek s nem tiltottnak tartom, de szabálynak jövőre nem fogadnám el, s azt 
hiszem a t. ház sem fogadja el, mert ebből az következnék, hogy minden felállás és ülvemaradás általi sza
vazás alkalmával valamennyien ki mennének, a kik nem akarnak szavazni. 

Elnök: Meg vagyok győződve, hogy azon a módon, mint az előttem szóló t. képviselő ur előadta, 
felállással és ülvemaradással szavazni nem lehet. Egyébiránt ha kellene e tárgyhoz szólani, volna nekem is 
előadásom, mit előterjesztenék; azt hiszem azonban, hogy ennek ezúttal helye nincsen s felkérem a t. házat 
vegyük ezen discussiot befejezettnek (Helyes!) s a jegyzőkönyvet állapítsuk meg a szerint a mint történt; jö
vendőre nézve pedig ez utasitásul ugy sem fog szolgálni, valamint én sem akartam senkinek utasítást adni. 

Deák Ferencz: Cak azt akarom megjegyezni, hogy a jegyzőkönyvnek mostani fogalmazásával tel
jesen ki vagyok elégítve. A mi pedig azt illeti, hogy jövendőre nézve mi szolgáljon zsinórmértékül, az nem 
a jegyzőkönyv hitelesítése alkalmával eldöntendő kérdés. (Helyes!) Egyébiránt azok, kik szavazni akar
nak , mindig segíthetnek a dolgon s névszerinti szavazást kívánhatnak; de mi a jelen esetben névszerinti 
szavazást nem kérhettünk, mert nevetséges lett volna, hogy azok kérjenek nyilvános szavazást, kik épen 
nem akartak szavazni. Ebből bizony zavar nem lesz soha. — Magam is ajánlanám, hogy ezt tovább ne vitas
suk. (Helyes!) 

Elnök: Halljuk tehát mégegyszer a jegyzőkönyv e helyének teljes szerkezetét. (Halljuk!)] 
Tanárky végig olvassa a kiigazított jegyzőkönyvet. Ennek hitelesítése után: 
Elnök: A t. ház jóváhagyásával a felírási javaslat kezdettől fogva végig fel fog most olvastatni s 

ekkor leginkább kifognak tűnni azon változtatások, melyek az alapindítványon tétettek; vagy ha jobbnak 
látszik talán csak azon szakaszok olvastatnának fel, melyekben változások történtek. 

Bónis Sámuel: Véleményem szerint a szokás mindenkor az volt, hogy a fölirási javaslat olvas
tatott s a hol módosítás történt, ott a módosítvány is felolvastatott, ebből tetszett ki az, mennyiben áll ösz-
szefüggésben a módosítvány a régi indítványnyal. 

Elnök: Azon szakaszok, melyeken változás nem tétetett, talán olvasatlanul is maradhatnak. 
Ballagi Mór: Azt hiszem a felírási javaslat azon részeinek beillesztése, miken a változás tétetett, 

csak azáltal fog kellőkép kitűnni, ha az egész felírási javaslat fel fog olvastatni; ez oknál fogva én azt indít
ványozom , hogy a változtatott részekkel az egész felírási javaslat olvastassák fel. (Helyes!) 

Elnök.- E szerint jegyző ur az indítványt egészen fel fogja olvasni. 
Keglevich Béla jegyző felolvassa a felírási javaslatot. 
Várady Gábor: Az utolsó, a trónlemondásról szóló czikknek, mely így kezdődik: „A mi továbbá" 

s a t. utolsó sorára nézve a szerkesztő bizottmány ajánlja, hogy hagyassék ki. Nekem ezen sor kihagyása 
ellen semmi észrevételem sincs. 

Deák Ferencz: Midőn valamely kérdés vitatásnak tárgya, meg fogok mindig kisérteni minden 
módot, hogy míg a többség határozatát ki nem mondta, az én nézetem fogadtassék el. De a mint a több
ség egyszer határozott, s a többség határozata a ház végzése lett: azon pillanattól fogva a többség határo
zata már nem a többségé, hanem a házé, s ezt fenntartani a ház minden tagjának kötelessége.. (Helyeslés.) 

Ezelőtt harmadnapja ugyan e helyen volt szerencsém azon észrevételt tenni a felirat egyik pontjá
nak kihagyására nézve, hogy az lényeges része a dolognak, annak kihagyása tehát magát a határozatot for
gatja fel. Most harmadnap múlva, nem fogadhatok el oly indítványt, a mely az ujabb határozatnak hason
lókép lényeges részét hagyja ki. (Helyeslés). 

Azon módosítvány, melyet Várady Gábor képviselő úr beadott, szóról szóra így volt szerkesztve, 
szóról szóra így volt felolvasva. E felett határozott a ház. Én ellene nyilatkoztam; de a többség elfogadta. 

Ha Várady Gábor képviselő úr akkor vette volna vissza módosítványának utolsó részét, midőn 
szavazás alá még nem került: ez tökéletesen jogában állott volna; de most az elfogadott módosítvány többé 
nem Várady Gáboré, hanem a házé. 

Ki a házat compromittálni nem akarja az által, hogy mit határozatkép ma kimondott, azt hol
nap lényegében megváltoztassa, —mi a háznak tekintélyét az ország előtt valóban alá ásná, — az ezen 
ujabb változtatást nem kívánhatja. Itt nem stylusról, nem ismétlésről van szó, hanem a kérdés lényegéről; 
mert az ultima differentia leginkább itt van kifejezve, s ez az, mi a szerkezet ellen felhozatott, hogy t. i. mi 
a trónváltozásra nézve már előlegesen nyilatkozunk, s a trónváltozás jogosságát előre elismerjük. —Ezen ar
gumentumot hozták fel leginkább ellenünk, s ezen argumentum ellentéte van épen kifejezve a már határo-
zatilag elfogadott módosítványban. 
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Én tehát részemről kijelentem, hogy miután kötelességem tisztelni a ház'határozatát, —. mi most 
már nem a többség határozata, hanem valósággal a házé: — én ezen határozat ujabb változtatását most 
már nem kívánhatom. Az ujabb módosítás valamicskével közelebb állana ugyan az én véleményemhez; de 
a linea diseriminalis már most ott van, hogy miután a ház megállapodott, s azt nem teheti, hogy a két 
szerkezet egyikéből s másikából is egy darabot elfogadjon: a discussio most már nem a lényeg felett, ha
nem csak a felett lehet, ha vájjon azon bizottmány, mely a szerkesztéssel volt megbízva, a ház többségé
nek akarata szerint készitette-e el valóban a szerkezetet? Ez kérdést sem szenved, mert a bizottmány szóról 
szóra azt tette a szerkezetbe, mit az indítványozó indítványozott, mire a ház szavazott, s a mi el is fogad
tatott. En tehát azt hiszem, hogy a ház nem változtathatja határozatát egyik napról a másikra, s most an
nyival kevésbé, midőn nem styláris, hanem lényeges változtatásról van szó. (Helyeslés. Éljenzés). 

Tisza Kálmán: Miután először én szólaltam fel ezen pontra nézve, kénytelen vagyok megjegyez
n i , miszerint a háznak határozata iránt minden esetre viseltetem annyi tisztelettel mint bárki más e ház ke
belében; de egyátalában nem a ház határozata iránti tiszteletlenség, és nem az vezetett, mint ha nem tud
nám azt, hogy a háznak, mit ma megállapított, másnap megváltoztatni nem szabad, hanem vezetett az, 
hogy a kinevezett bizottmánynak joga van, -ha hibát lát a szerkezetben, arra a házat figyelmeztetni. Yárady 
Gábor beszédéből én azt, mintha indítványát visszavonni akarná egyátalában nem látom ki, és nem hiszem, 
hogy azt, az ő beszédéből kimagyarázni lehetne. Az, ki az indítványt tette, midőn annak megváltoztatásá
ról volt szó, nem lehet kizárva abból, hogy eziránt véleményét mint bárki más meg ne mondhassa: sőt a-
hoz talán valamicskével több joggal is bir. En abban a nézetben vagyok, hogy ezen pontban ismétlés for
dul elő, és szerintem e körül forog a kérdés; mert ha nincsen ismétlés, természetesen megfogja tartani ezen 
pontot a ház; de én azt hiszem, midőn az előtte való pontban az áll, hogy a ház a leiküldött okmányt bi
zonyos ideig tárgyalás alá nem veheti, akkor benn van az is, hogy a trónlemondásról nem nyilatkozhatik. 
Egyébiránt méltóztassék a t. háznak határozni. (Maradjon! Zaj). 

Elnök: Az a kérdés tehát, vájjon a t. ház azon néhány szavak módosításába akar-e ezúttal bocsát
kozni vagy nem'? ha eziránt szavazás nem kívántatik, úgy hiszem hogy a t. ház meg fog maradni a hozott 
határozatnál, ha pedig szavazás kívántatik méltóztassanak nyilatkozni. (Maradjon!) E szerint tehát úgy ma
rad a szerkezet, mint az a jegyző úr által felolvastatott. (Helyes!). 

Kérdem még, hogy a felolvasott, felírási javaslat egyéb pontjára nézve, miután több pontban a 
szerkezet elintézése a választmányra volt bízva, nem forog e fenn észrevétel ? (Nem!) Ha észrevétel azon 
czikkekre nézve sincs, melyeknek szerkezeti végleges megállapítása a bizottmányra voltbizva: a k k o r a 
részletes és czikkenkénti tárgyalása ezen felirati javaslatnak be van fejezve. (Helyes!). 

Kubinyi Ferencz: Miután elfogadtatott a fölirási javaslat, indítványozom, hogy az a felső házzal 
közöltessék. (Halljuk az elnököt!). 

Elnök: Hátra van mind a szabályok mind az 1848. évi szokás szerint, hogy miután ezen fel
irati javaslat mind átalánosan mind czikkenként tárgy altatott, (Halljuk!) méltóztassék a háznak szava
zás utján nyilatkozni arra nézve, hogy az ekkép átalánosan és czikkenként tárgyalt fölirati javaslatot egész
ben elfogadja e vagy nem ? — Bátor vagyok azon kérdést előterjeszteni méltóztatik-e a t. ház eziránt most 
határozni, vagy pedig akkor, ha a fölirati javaslat holnapután minden történt változásokkal ki lesz nyo
matva. Kérdem tehát a t. házat méltóztatik-e az előttünk lévő úgy átalánosan mint czikkenként tárgyalt föl
irati javaslatot egészben elfogadni? (Elfogadjuk!). 

Deák Ferencz: Erre mint kérdésre, ily értelemben szavazni fölösleges; mert ha az a kérdés, hogy 
elfogadjuk-e mi, kik a föliratot így elfogadni nem akartuk, bizonyára nem fogadnók el. De a többség már 
határozott, most tehát nem lehet más a kérdés, mint az, hogy vájjon úgy van-e a szerkezet készítve, mint 
a ház határozta? Erre kénytelenek vagyunk mondani, hogy biz az úgy van; nem úgy mint mi szerettük 
volna, hanem úgy van szerkesztve, mint a ház határozta. (Helyes!) 

Elnök: (Halljuk!) 1848-ban hasonló alkalommal a kérdés így volt kitűzve, mint épen nekem 
volt szerencsém kitűzni; úgy látom azonban, hogy a tisztelt ház különben is a kérdésre igenlőleg felelt, s 
a szerkezetet az eddigi tárgyalások folytában, úgy mint most van, egészben is elfogadja: e szerint tehát 
határozatul kimondhatom, miszerint a t. ház azt magáéiba teszi, (Helyes!) Ki fog már most ezen felírási ja
vaslat nyomatni, s a ház tagjai közt osztatni. 

Kubinyi Ferencz: Most tehát az következik, hogy e fölirat a felső háznak küldessék által (Zaj). 
Ivánka Imre: (Halljuk!) A kinyomatásra nézve csak azon észrevételem van, hogy a correcturára 

több figyelmet kellene fordítani. 
Elnök: A ház nyomtatványainak hibátlanságárai kellő felügyelés a ház szabályai szerint a jegyzői 

kart illetvén: ezennel a jegyző urakat arra fölkérem. 
Tanárky Gedeon jegyző: Bocsánatot kérek, hogy ezen nyomtatvány hibásan volt nyomtatva, az 

nem a mi hibánk. Elnök úr ezen felirati javaslat correcturáját Hajnik Károly úrra méltóztatott bizni, (Zaj). 
Elnök: Méltóztassék az iránt nyilatkozni, hogy a fölírat a főrendi táblával közöltessék-e? (Fel

kiáltások: Igen! közölni kell!) Határozatul kimondom tehát, hogy a felirat a főrendi táblával közöltetni fog, 
a hova is Keglevich Béla jegyző úr által fog az szokott módon átvitetni. (Helyes!). 

Képv. ház napi. II. k. **9 
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Ezen tárgyat ezennel befejezvén a t. ház figyelmét arra hivom fel, hogy az ezen túl teendőkre a 
napi rendet méltóztassék meghatározni. 

E részben előttünk áll először is a tanácskozás a fölött, hogy azon pontok, melyek a határozati 
javaslatban foglaltatnak, de a fólirásba felvéve nincsenek, külön határozat alakjában mondassanak ki. 

Másodszor ki van küldve egy bizottmány a törvénykezés ideiglenes elrendezése iránt. Ezen bizott
mány munkáját már bevégezte, csak jelentésének elkészítése van hátra. 

Továbbá van a ház elé terjesztve két indítvány; egyik a képviselők lemondása tárgyában Bernáth 
Zsigmond képviselő úrtól; a másik, a nemzetiségek tárgyában Eötvös József br. képviselő úrtól. 

Ezeken kívül vannak még számos föliratok, s kérvények, melyek az adó kérdésének tárgyalásá
nál figyelembe veendők. 

Mind ezek tekintetéből méltóztatnék talán a t. ház több bizottmány megalakításáról gondoskodni, 
melyek véleményadással lennének megbizandók. Méltóztassanak ezek iránt, vagy a miket talán a napirendre 
mások kitüzetni kívánnak, nyilatkozni. (Zaj). 

Balogh János: (Halljuk!) Habár már egy rendkívüli indítványom, melyet a t. ház elé a minap 
terjesztettem, viszhangra nem talált: most mégis bátor vagyok ismét egy indítványnyal föllépni, mely talán 
elfogadtatik. Teszem pedig azt nem azért, mintha a t. ház drága perezeit méltányolni nem tudnám, hanem 
azért, mert hiszem, hogy a velünk rokonérzelmü nemzetek és azok nagy emberei iránt sympathiánkat kije
lenteni czélszerü és hasznos. (Halljuk!) 

Magyarország a külföldön nagy sympathiával bír. Ezt mondhatom, mert hontalanságom hosszú 
ideje alatt azt széles e világon mindenütt tapasztaltam. (Halljuk!) Ezen sympathiát nekünk fenn kell tarta
nunk, sőt, ha lehet erősítenünk; ezt pedig úgy tehetjük, ha mi is a velünk rokonérzelmü nemzetek iránt 
sympathiánkat kifejezzük. 

Tudja a t. ház, hogy Olaszországnak nagy államférfia, s hasonlíthatlan miniszter-elnöke nincs 
többé! Siratja öt nemcsak Olaszország, (Halljuk!) hanem az összes müveit szabadságszerető világ; mert 
az, ki az olasz nemzetnek függetlenségeért s szabadságáért egész élete folytán működött, az nemcsak saját 

-nemzete, hanem az egész emberiség irányában szerzett magának érdemeket, az nemcsak az olasz nemzeti
ségé , hanem az összes nemzeteké volt. (Helyes! Ugy van!) Parányiságom sokkal csekélyebb sem hogy di
csőségének leírásába bocsátkozván, azt emelhetném. (Halljuk!) De hiszen hirdetik az ő nagyságát a hírla
pok , s maga Palmerston lord is, ki nemcsak Angliának, hanem úgy szólván Európának minisztere, őt a 
parlíementben parentálta. S méltán, mert hiszen ö volt apostola az „unita Itália", vagyis egyesült Olaszor
szág nagyeszméjének, és mit tesz a nagy Garibaldi (Éljen) mást, mint ezen nagy eszmét incarnálja. Adja 
Isten, hogy sok oly férfia legyen minden országnak, mint a milyen nagy férfia volt ő Olaszországnak! kik 
a nemzeti függetlenséget óvatossággal, de ha kell merészséggel is tudják létesíteni. (Helyes!) 

Én tehát ezennel indítványozom, (Halljuk!) méltóztassék a t. ház a maga fájdalmát, s mint hi
szem, nagy fájdalmát kijelenteni oly nagy férfiúnak halálán, mint a milyen Cavour gróf volt (Helyeslés). 
Ezt annyival inkább tehetjük; mert hiszen a tiszteletet érdemlő nagy ember Kossuth Lajos (Zajos éljenzés) 
az emigratiónak minden tagjával együtt követte a nagy halott gyászmenetét, és én hiszem, hogy a magyar 
menekültek szemeiből kigördült könyek összevegyültek Itália kék ege harmatával, mely ég mosolyogva te
kint Magyarország jövő szabadsága és függetlensége felé. (Helyeslés, Zaj). 

Bónis Sámuel: Én a napi rendhez kívánok szólani. Azt tartom, hogy legelsöbben, már mint leg
korábban bejelentett indítványt is, azon határozati javaslatot kell elővennünk, mely a fölirási javaslattal 
kapcsolatban van ugyan, de a melyben foglalt kérdéseket mégis a ház nem találta czélszerünek a föliratba 
bele tenni. Ezen határozatot kellene tehát nézetem szerint legelőször tárgyalni. A második tárgy, vélekedé
sem szerint, lenne a törvénykezés kérdése. Ezután jöhetne mint harmadik az adó, s mint negyedik a nem
zetiségek kérdése. (Helyes!) A nemzetiségek kérdésére nézve úgy tudom, hogy az indítványozó képviselő 
űr egy bizottmány megválasztását javaslotta. Ezen bizottmányt talán meglehetne választani, hogy azon idő 
közben, míg a többi tárgyakat tárgyaljuk, munkálatát bevégezze. (Több hang: Elfogadjuk!) 

Tisza László .• Bónis képviselőtársunk indítványát pártolom. 
Besze János: Tanácskozásunk első tárgyául az adókérdést kívánnám kitüzetni; mert mig az or

szágban mindenütt a nép fegyvereserői sanyargattatik, mig az önkény határtalan uralmát gyakorolja, mig 
az emberek szabadon, őrnagyok által elfogattatnak, mig az úgynevezett „Belagerungszustand" mely ugyan 
nincs kimondva, de tettleg uralkodik, — megszüntetve nem lesz: mindaddig békésen tanácskozni nem tu
dok. (Helyeslés) 

Én meg akarom nyugtatni Magyarország népét és lelkemet, és nyugodtan akarok törvényt hozni. 
De mi mindaddig nyugodtan nem tanácskozhatunk, mig az adózsarolásnak vége nem vettetik. Ennélfogva 
én mindenek előtt az adó kérdését kívánom tanácskozásunk első tárgyául kitűzetni. 

Keglevich Béla gr.: Nem pártolhatom az előttem szólott t. képviselőtársunk indítványát, nem pedig 
azért, mert ugy hiszem, azon férfiú, ki a törvénykezésre nézve ezen indítványt tette, elég tüzetesen kifejtette, 
miért hiszi ő szükségesebbnek, hogy először az országgyűlés azon kérdésen essék keresztül. Ez áll annyi
val inkább, mert bármit végezzünk és határozzunk az adó erőszakos behajtására nézve, azt meggátolni, 
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vagy azon segiteni, hatalmunkban még most sehogy sincs. Hogy mily hatása lesz erre nézve tanácskozá
sunknak , azt nem tudhatjuk; de ha a törvénykezésre nézve , — ezt csak átalánosságban említem meg, — 
ma bármit megállapítunk, ha holnap szétkergetnek is bennünket, annak mai-adandó haszna lesz az egész or
szágra nézve. Ennélfogva pártolom Bónis képviselőtársunk indítványát. 

Beniczky Lajos: Ugyan azt akartam mondani, mit előttem szóló t. képviselőtársam előadott, mi
nél fogva elállók a szólástól. 

Szaplonczay József: En is Bónis képviselőtársunk indítványát pártolom. De mégis a maga helyén 
látnám azt, hogy miután az Eötvös József báró által beadott indítvány még eddig felolvasva, és elfogadva 
nem volt, és a jegyzőkönyvben megemlítve sincs: az elébb olvastassék föl, és ha azt elfogadnók, tűzzünk 
ki határidőt a tárgyalásra. 

Elnök: Eötvös József báró indítványa a jegyzőkönyvben be van iktatva, mint bejelentett indítvány; 
de nem volt fölolvasva, hanem csak bejelentve a szabályok szerint. Most következik, hogy annak tárgyalá
sára egy nap tüzettessék ki, s épen azért akartam észrevételt tenni, és ebben különbözöm Bónis képviselő 
ur véleményétől, ki Eötvös József képviselő ur indítványát a tárgyalás sorában a legutolsó helyre tette azon 
véleményben levén különben is, hogy a bizottmány már korábban neveztethetik ki. Azonban Eötvös József 
képviselő ur indítványának tárgyalása csakis egyedül a bizottmány kiküldetésére, de egyéb határozatok hoza
talára nem terjeszkedik, a minélfogva én azt vélném, hogy ha a határozati kérdés tanácskozásán általestünk, 
talán mindjárt a törvénykezési tárgyat vegyük fel. Kérdem tehát a t. házat, hogy vélekedését megtudhas
sam, miután sokan csakugyan helyeselték a tanácskozás azon sorát, melyet Bónis képviselő ur indítványozott, 
méltóztatnak-e azt elfogadni (Elfogadjuk!) 

Tehát a napi rendre, tanácskozás tárgyául kifog tűzetni 1 -ör a határozati javaslat iránt függőben 
levő kérdés; 2-or a törvénykezés ideiglenes rendezése iránti véleményadás; 3-or az adókérdés, és ezután 
4-er Eötvös József báró képviselő ur indítványa a nemzetiségi kérdés iránt. 

Mihályi Gábor: Az előttem szólott t. képviselő ur indítványát elfogadom és abban, mit a t. elnök 
urnák méltóztatott előhozni, nehézséget nem látok, hogy t. i. az indítvány még nincs tökéletesen tárgyalva. 
Magában az indítványban ugyanis benne foglaltatik az, hogy addig, mig a többi tárgyak fognak tárgyal
tatni, a nemzetiségi kérdésben egy kiküldendő választmány működjék. Kérném tehát a t. házat, méltóztas
sék a nemzetiségi kérdésben, melyről itt számtalanszor volt kimondva, hogy azt előlegesen kívánja a ház 
tárgyalni: egy kiküldendő választmány iránt intézkedni, hogy akkorra, midőn annak tárgyalására kerül a 
sor, a választmány, véleményadásával készen legyen. 

Simonyi Lajos báró: Én is tökéletesen egyetértek Bónis képviselőtársunk azon észrevételével, me
lyet ő a tárgyalandó kérdések sorozatára nézve előhozott; mindazáltal azon észrevételem van, hogy leg-
czélszerübb volna, ha legelőször meghatároznék tanácskozásunk első tárgyát, hogy t, i. határozatba bo
csátkozunk; és másodszor azt, hogy a törvénykezést tárgyaljuk, és azután azt, mit a szükség magával hoz. 
(Helyeslés!) 

Mi az adó kérdését illeti, én érzem ugy mint mindenki e házban, és a hazában, hogy ez égető 
kérdés. De miután a nemzetiség kérdése olyan, melyet fél óra alatt elvégezhetünk, miután nincs egyéb te
endőnk , mint az indítványban javaslott tagok megválasztása — az adó kérdése pedig hosszabb vitát, s ta
lán oly intézkedéseket fog e házban előidézni, melyek következtében talán tovább tanácskoznunk addig nem 
is lehet e teremben, mig azon adó, azon zsarolás az egész országban meg nem szüntettetik: én a nemzeti
ségi kérdést az adókérdés tárgyalása előtt kívánnám elintéztetni. Ha mi ugyanis a nemzetiségi kérdést az 
adókérdés tárgyalásának sorozata után tennők , annak elintézése talán lehetetlen lenne, pedig ez igen égető 
szükség s én annál inkább kívánom azt, mivel fél óra alatt elintézhető. (Helyeslés; zaj!) 

Elnök; Bizottmányt addig választani nem lehet, mig Eötvös József képviselő ur indítványa tárgyal
tatni nem fog. Egyébiránt ugy hiszem, ha legközelebbi teendőinkül két tárgyat most előlegesen határozunk 
meg, eléggé lesz gondoskodva, s későbben akármely napon s akármikor hatalmában van a háznak a további 
napi rendet meghatározni. Talán meg lehetne állapodni abban, hogy a határozati javaslat kérdése lesz leg
elsőben felveendő, ezután fog következni a törvénykezés tárgyalása; a többire nézve pedig, ha a t. ház idő
közben kivan valamit elrendelni, az mindig bölcs belátásától függ. (Helyes!) 

Lónyay Gábor: Ezen sorozat nézetem szerint egy részben már praeoccupálva van magában az in
dítványozott határozatban, mert itt az első kérdés a nemzetiségek kérdése, s ez azért már magában speciá
lis indítvány, — hogy t. i. egy különös speciális választmán)' által fog tárgyaltatni. Azt hiszem, hogy nem 
csak ezen első pontra, de a határozati javaslat többi pontjaira nézve is egyenkint fog a kérdés előfordulni, s 
azt a ház, midőn szükségesnek látja, speciális választmányra fogja bízni. 

Vajai Károly; Báró Eötvös József képviselő ur indítványának két részét látom. t. i. magát a tár
gyalást , és a választmány munkálatait. Miután f. ház! mi nem tudjuk meddig fogunk itt együtt ülni, ha vá
lasztmányt nevezünk ki, nevezzük ki azt holnap reggel, hogy működjék. Az Isten tudja, hogy vélemény
adása tárgyalás alá mikor fog jönni (?) de mi legalább annyit megtettünk, a mennyit megtehettünk. 

Andrássy Gyula gr. •• Nem tudom vájjon ki van e mondva a végzés ? (Halljuk !) 
Elnök: En ugy nyilatkoztam, hogy a ház föl fogja venni a napirend sorába: 1-ör a határozati 
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javaslat kérdését, 2-or a törvénykezés kérdését, fönmaradván a háznak a napirend meghatározása vagy vál
toztatása iránt időközben is rendelkezni. Ha valamit netalán a t. ház időközben fölvenni kivan, a többi soro
zat azután fog meghatároztatni. 

Andrássy Gyula gróf- Bátor vagyok azt indítványozni, hogy a t, ház méltóztassék harmadik kér
désül a nemzetiségi kérdést kitűzni. Ezt azért tartom méltányosnak, mert midőn az itt, minden perczben 
per tangentem előhozatott, az mondatott, hogy ez nem oly kérdés, melyet per tangentem lehet tárgyaim, 
hanem mennél elébb kifog tűzetni egy nap, midőn ez, lényegében fog tárgyaltatni. Kérném tehát a t. házat, 
méltóztatnék meghatározni, hogy ezen két tárgy elintézése után, a nemzetiségi kérdés fog tárgyaltatni. 
(Helyes!) 

Elnök.- Három tárgy lesz tehát ezen sorban napirendre kitűzve. Először a határozati javaslat iránti, 
másodszor a törvénykezés iránti kérdés; s harmadszor a nemzetiségi ügy tárgyában beadott indítvány; fönn
maradván a háznak különben is azon szabadsága hogy, — ha szükséges lenne — e részben időközben is ren
delkezhessék. 

Ráday Gedeon gróf: Úgy gondolom, hogy a kedélyek megnyugtatása végett a nemzetiségi ügy 
után tárgyaltassék az adó kérdése. 

Elek Mihály: Ráday Gedeon gróf képviselőtársunk előadását pártolom. Én is csak azt akartam 
mondani. 
a Elnök: Tehát a negyedik tárgy az adó kérdése. — Már most a határozati javaslatra nézve uj 

javaslat fog e beadatni, vagy csak az veendő föl, mely a ház asztalára letéve s kinyomatva van ? (Közfel
kiáltás : Tisza Kálmáné!) Holnap tehát a határozat iránti kérdést fogom a napirendre kitűzni. Hátra van 
most még azon indítvány, melyet Balogh János képviselő tett. (Elfogadjuk!) 

Kubinyi Ferencz: Nem kívánok Balogh János ur indítványához szólani, hanem felszólítom az in
dítványozó urat, hogy méltóztassék azt a szabályok szerint Írásban beadni. 

Elnök: (Halljuk!) Azt hiszem, hogy azon alakban, melyben az indítvány tétetett, a ház által a 
szabályok szerint, tárgyalás alá nem is vétethetik. Ha a maga idejében beadni fogja, a ház határozhat fö
lötte. (Zaj!) 

Besze János: Nem sokára törvényjavaslat fölött fogunk munkálkodni, és az osztályok annyiban 
megvannak Ugyan alakulva, hogy sors által el vannak rendezve, de még nem jöttünk öszve, hogy elnököt és 
jegyzőt választottunk volna. (Halljuk!) Most 12 óra van. Együtt maradhatnánk, megválaszthatnók az elnö
köt és jegyzőt, s elvégezhetnök e teendőinket, kiki a maga helyén. Ezzel különben megint napokat fogunk 
elveszteni. Most együtt vagyunk, az osztályokba szétmegyünk, 12-től l-ig készen vagyunk s nyerünk 
egy napot. 

Bónis Sámuel: Részemről belátom annak szükségét, mit Besze János képviselőtársam indítványo
zott ; de az ily választásokat előre tartom kitüzendőknek, mert különben részt nem vehetnének oly tagok, 
kiknek arra joguk van. (Helyes!) 

Elnök: Az osztályokba még az ujonan érkezett tagok sincsenek beosztva. Azokra nézve tehát hol
nap a beosztás még megtörténhetik; és ha tetszik azután a t. háznak, az osztályok — például délután — 
összejővén, — teljesíthetik megalakulásukat. Holnap tehát a később megjelent képviselő urak fognak 
beosztatni. 

Ezzel az ülés 12% órakor eloszlott. 

XLV. 

ORSZÁGOS (ÍLE 
Június 15-kén délelőtti 10 órakor. 

Elnök: Az ülés megnyittatik. A mai ülés jegyzőkönyvét Bánó József jegyző ur fogja vinni, a szó
lókat Jura jegyző ur jegyzendi föl. A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog mindenekelőtt megbitelesittetni. 
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Keglevich Béla jegyző felolvassa a tegnapi ülés jegyzőkönyvét. 
Elnök: A jegyzőkönyvhöz nézetem szerint mint kiegészítő rész tartózik a fölirás is, melyet a ház 

tegnap elhatározni méltóztatott; vájjon nem lenne-e az is jelen alkalommal egyúttal a ház által meghitelesi-
tendő? Azt gondolom részemről, hogy ez tegnap elfogadtatott, azért ma mint a jegyzőkönyv része, szintén 
fölolvasandó és meghitelesitendő. (Közhelyeslés.) Mig ez megtörténhetnék, addig jelentéseimet leszek bátor 
a ház elé terjeszteni. 

Tisztelt képviselőtársunk és barátunk Abaffy Arisztid, Árvamegye bobrói kerületi képviselő egy 
szerencsétlen esés következtében a fején történt zúzás folytán ma virradóra 4 órakor jobblétre szenderült. 
(Közmegindulás.) Tudom, hogy ezen váratlan esemény mély részvéttel és fájdalommal fogadtatik a ház által 
is; azért kötelességemnek tartom bejelenteni azt is, hogy a boldogultnak hideg tetemei holnap délután 6 óra
kor eddigi szállásán József téren 4-ik szám alatt a Cziráky házban fognak beszenteltetni és vagy akkor nyom
ban vagy másnap — mert ez iránt még biztos tudomásom nincs, hanem az ülés folyta alatt tudositást re
mélek nyerhetni, — a vasúti indóházhoz fognak kivitetni, hogy onnan szülőföldére a családi sírboltba szál
líttassanak el. Kötelességemnek tartom ezt azért jelenteni, mert a ház tagjai egyenkint és mindnyájan fájdal
mas tartozásuknak ismerik az utolsó gyásztiszteletet elhunyt jeles társuknak megadni, mely holnap délután 
6 órakor fog egyszerű szertartással az emiitett szálláson megtartatni és hiszem, hogy lehetőleg teljes szám
mal megjelenendnek. (Mind ott leszünk! Hol jöjjünk össze ?) 

Kubinyi Ferencz: Azt tartom tisztelt ház, hogy mielőtt a boldogultnak szállására mennénk, a 
gyászmenet ünnepélyesebbé tétele végett, mindenekelőtt ide a terembe jönnénk össze, (Fölkiáltások: A 
megyeháznál!) vagy ha tetszik a, megyeháznál és onnan mennénk át a Cziráky házhoz. 

Elnök: Tehát holnap délután 5% órakor talán a megyeházánál méltóztatnának összegyűlni. (Köz
helyeslés !) 

Marosszék közönsége fájdalmát jelenti a ház előtt, néhai széki gróf Teleky László gyászos halála 
fölött. Ugyanez érzelmét jelenti ki Felső-Fehérmegye állandó bizottmánya is a házhoz intézett föliratában. 
Hasonlóan Veszprémmegye közönsége is résztvevő föliratot intéz eziránt a házhoz jegyzökönyvének közlése 
mellett. Pestmegye közönsége pedig azon fájdalmáról tudósítja a házat, melylyel a megyei közönség néhai 
korelnök Palóczy Lászlónak haláláról értesült. Mindezek szíves tudomásul fognak vétetni. 

Buda fővárosának közönsége tudósítja a képviselőházat, hogy a budapesti cs. kir. adóbizottmány 
az adókönyvecskéket már a városi hatóságtól is követeli, s e város is az adónak fegyveres erőveli behajtá
sával fény égettetik. A város eziránt ünnepélyesen tiltakozott, s azon esetre, ha ezen adó karhatalommali 
behajtásának alkalmazása miatt a lakosoknak netalán károk okoztatnának, a hatóság a lakosok megnyug
tatása végett, az ebből eredhető károk megtérítését is kimondotta; egyszersmind a képviselőházat az erő
szakoskodás eltávolítására és a sérelem orvoslására fölkéri. — Pest-Pilis és Solth törvényesen egyesült me
gyék bizottmányi közgyűlése hasonlóan jelenti a képviselőháznak, hogy az osztrák kormány eszközei már 
megyéjében is requirálnak. A megye elhatározta, hogy minden tisztviselő, városi és községi előljáró, a 
ki részt vesz az adóbehajtásban az 1504-ki I. t. ez. értelmében a hazaárulás súlyos vádja alá esik. (Helyes!) 
Kijelentette továbbá, hogy az adó behajtásával okozott károk megtérítésére nézve a megyei összes közönség 
solidaríter köteleztetik. (Helyes!) Végre kéri a képviselő házat, hogy a végrehajtó hatalomnak azon esz
közei, kik e törvénytelenség elkövetésében bármi tekintetben részt vesznek, az 1507: VII. t. ez. értelmé
ben büntettessenek. (Helyes !) Ezen két fölterjesztés az adóügynek tárgyalása alkalmával lesz figyelembe 
veendő. 

Veszprémmegye közönsége több kérelmet terjeszt a ház elé. Először: kéri, hogy a legfőbb tör
vényszéknek a nemzet bizalmát nem bíró tagjai onnan távolittassanak el. Másodszor .• a Jászkun kerület az 
ország nádorának adózni szokott 3,000 darab arany tiszteletdíj fizetése alól mentessék föl. Harmadszor: 
Széchenyi István grófnak érdemei az országgyűlésen alkotandó törvények első czikkelyei egyikébe iktattas
sanak. Negyedszer: Fiume és a tengerpart közvetlen Magyarországhoz csatoltassék vissza az 1848-ki IX. 
és XH. törvényezikkelyek folytán; s végül, hogy az 1848-ki IX. és XII. törvényezikkelyek értelmében az 
eddig kötött úrbéri örökváltsági szerződésekre nézve méltányos intézkedés tétessék. Ezen fölirat a kérvény
bizottmányhoz lesz utasítandó. 

Temesmegye lugosi választó kerületében legközelebb megválasztott Joannovies Koszta képviselő 
ellen petitio adatott be, melyben az illetők a választás megsemmisítését kérelmezik. E képviselő ur megbízó
levele legközelebb az igazoló bizottmánynak adatott ki, ezen panasz is tehát az igazoló bizottmánynak 
adandó át. 

Említve volt tegnap a tisztelt ház előtt, miszerint az osztályoknak meg kellene alakulniok; hogy 
ez megtörténhessék, e végre szükséges, hogy előbb az ujon érkezett képviselők az osztályokba besorozhas
sanak. Erre nézve van szerencséin a tisztelt háznak jelenteni, hogy a következő képviselők még az osztá
lyokba besorozva nincsenek, ura: Babesch Vincze, Bagossy Sándor, Bánffy Elek, Décsey László, Faur János, Frideczky Timót, KönigmayerKároly, László Imre, MocsáryLajos, PaszkuFülöp, PopovicsJános, 
Szathmári-Király József, Urházy György. (Fölkiáltások: Zsitvay sincs!) Ha csak nem szükséges, hogy 
Zsitvay képviselő ur újra soroztassék be. mert ő már előbb soroltatott be ? Ha kívánja a tisztelt ház újra 
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besoroztathatik, de talán megmaradhat előbbeni helyén. (Helyeslés.) Bátor vagyok megjegyezni, hogy mi
kor a ház osztályokra oszlott, az első két osztályba 35 képviselő esett, a többi osztályokba pedig egyenkint 
csak 34 képviselő. Most tehát mindenek előtt ezen osztályokat kellene kiegészíteni 35 számra. Ezen fölül 
azóta részint lemondottak képviselői állásukról, részint halál által elköltöztek közölünk négyen; először is 
ezen négy helyet kell betűsor szerint betölteni, azután ki fog egészíttetni az osztályok mindegyike 35-re és 
még fönnmarad két képviselő ur, kiket az első és második osztályba lehetne 36-iknak besorozni. (Helyes!) 
E szerint a H-ík osztályba Révész Imre helyett fog jőni Babesch Vincze; III-dikba Bárczay Albert helyett 
Bagossy Sándor; a Vl-dikba Sztehló Jósef helyébe Bánffy Elek; VH-dikbe Teleki László helyébe Décsey 
László és még talán a mai napon általam bejelentett gyászos esemény következtében Abaffy Arisztid helyett 
Elek Mihály a VlII-ik osztályba. — Már most az osztályok kiegészítéséül, a Ill-ik osztályba: Faur J á n o s ; 
a IV-dikbe: Frideczky Timót; az V-dikbe: Königmayer Károly; a VLdikba László Imre; a VH-dikbe 
Mocsáry Lajos; a Vni-dikba Paszku Fülöp: a LX-dikbe Popovics János fognak soroztatni, s igy már most 
minden osztályban 35—35 képviselő van, mivel pedig még két uj képviselő marad fönn, ezek közöl Szath-
mári-Király József az I-ső osztályba 36-iknak, Urházy György pedig a II-ik osztályba szintén 36-iknak fog 
jőni. (Helyes!) Ha a ház helybenhagyása hozzájárul, ugy a képviselő urak talán hétfő délután 5 órakor az 
egyes osztályok helyein összejöhetnek, itt elnöküket, jegyzőiket megválasztva megalakulhatnának. (He
lyeslés !) 

Most a fölirati szerkezet fog fölolvastatni. 
Részben Bánó, részben Jura jegyző urak olvassák a kijavított fölírást. 
Fölolvasás után: 
Kubínyi Ferencz: Méltóztassék a tisztelt ház megengedni, hogy a már felolvasott jegyzőkönyvre 

visszatérjek. Midőn én a tegnapi napon a felírásra vonatkozólag indítványt tettem, akkor igen röviden és 
egyszerűen azt mondottam, hogy a fölirás a főrendekkel közöltessék és nem ugy, mint a jegyzőkönyvben 
megemlíttetik, hogy a fölirás „hozzájárulás végett" küldessék a főrendekhez. Én azt nem mondottam, nem 
is mondhattam, mert határozat mellett voltam; ennélfogva kérem, hogy a jegyzőkönyv ugy igazittassék ki, 
hogy ezen kifejezés „hozzájárulás végett'' kimaradjon; s helyébe jöjjön, hogy „egyszerűen közöltessék.* 

Elnök: Tökéletesen helyes és határozatilag is ugy mondatott ki, hogy a fölirás szokott módon a 
főrendekkel közöltessék és azért a jegyzőkönyv e szerint ki fog javittatni. 

Keglevich Béla jegyző fölolvassa a tegnapi jegyzőkönyv ekként kijavított pontját: „a főrendekkel 
szokott módon közöltessék.0 

Elnök: Keglevich Béla jegyző ur a fölírást el fogja vinni a főrendekhez és az elnöknek átadni; az 
eddigi szokás mindig az volt, a mint azt az 184%-ki országgyűlésben résztvett jegyző urak tudhatják, hogy az 
izenetek a jegyző által közöltettek; azt tartom tehát, hogy a szokást ezen alkalommal is fönntarthatjuk; az 
átküldést korábban nem tehettük, csak mostanra lehettünk a fölirattal készen. Minthogy az átküldendő föl
írat összeállítását és aláirását illelő manipulatióval egy ideig el leszünk foglalva, méltóztassanak egy kissé 
szünetelni, az ülést tíz perezre fölfüggesztem. 

Szünet után: 
Elnök: (Csönget.) Méltóztassanak helyeiket elfoglalni; ott a középen kérem méltóztassanak helyet 

foglalni. (Helyre! Halljuk!) 
Előbbi jelentésem folytán jelentem a tisztelt háznak, hogy mint említem, megboldogult képviselő

társunk Abaffy Arisztid hűlt tetemei holnap délután 6 órakor fognak a szálláson beszenteltetni, s azután az 
indóházhoz vitetni. (Átalános fölkiáltások : Kikísérjük!) Ha tehát méltóztatnak beleegyezni, holnap délután 
Sí-, órakor a vármegye házánál összejöhetnénk, hogy azután onnan menjünk a megboldogultnak lakására. 

Bernáth Zsigmond: A háznagy urat kérjük fel, miszerint gondoskodjék, hogy a temetés lehetőleg 
díszesen menjen végbe, s e végből ne sajnálja az illetőket a gyászszertartásra meghívni. 

Elnök: Átmenvén a napirendre kitűzött tárgyakra, most azon pontok fölött következik a tárgya
lás, melyek a benyújtott határozati javaslatban vannak megérintve, de a föliratban helyet nem foglalhattak, 
de a mely pontok külön határozatbatéte! végett kijelöltettek. E részben az indítványozó képviselő urat 
illeti a szó. 

Tisza Kálmán: Azt hiszem, nem szükséges hosszasabban indokolnom, hogy mily czélból volt 
szerencsém először is indítványozni, miszerint a ház az indítványomban foglalt pontokat határozatilag kije
lentse mint olyanokat, melyeknek megoldását a ház szűkségesnek és kötelességszerű feladatának ismeri. Volt 
szerencsém már akkor kifejteni, miként a háznak czélja nem lehet egyéb, minthogy meggyőzzük a hazának 
minden lakóit arról, hogy egy perczig sem feledkeztünk meg érdekeikről, és hogy azonnal, a mint és mihelyt 
törvényeket alkotnunk lehetend, azok biztosítására mindent megtenni kivánunk. Midőn a fölirat tárgyalását 
bevégeztük, én legalább ugy fogtam föl, hogy a háznak minden tagja akként nyugodott bele a Deák Fe-
rencz ur által tett indítványba, hogy a fölírat elkészülte után az indítványomban foglalt pontok egy külön 
határozatban fejtessenek ki. Ennek szükségességét tehát nem akarom hosszasabban indokolni, de bátor va
gyok azon nézetet előterjeszteni, hogy minő alakban látom föladatunkat eszközölhetőnek, és mit óhajtanék, 
hogy a ház tenni méltóztassék. Én azt hiszem , hogy ezen pontok oly nagy fontosságúak, melyeknek rész-
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letes tárgyalásába rögtönözve bebocsátkozni, ha jó helyett rosszat tenni nem akarunk, lehetetlen. (Helyes
lés.) Szerintem ezen pontoknak legnagyobb része olyan, melyre nézve még csak előmunkálatokat is készí
teni addig, míg magyar kormány nem lesz, mely az erre nézve szükséges adatokat öszszegyiijtse, lehetet
len. Tehát óhajtanám ezen pontokat egy rövid programm gyanánt, — melyet a ház kitűzzön azon esetre, 
ha képesítve lesz törvények alkotásába bocsátkozni, — határozatba befektetni. S ha ez elfogadtatik, kíván
nék e végett egy öt tagú bizottmányt oly czélból kineveztetni, hogy ezen pontokat formulázza; mely bizott
mány egyszersmind oda lenne utasítandó, miszerint ezen pontokat oly modorban formulázza, hogy azok pro
gramúi gyanánt legyenek megemlítve; legyen megemlítve, hogy azok megoldásának szükségét érezzük, de 
se egy se más irányban a jövő országgyűlés határozatának elé ne vágjon. Ez indítványom. (Helyeslés.) 

Hunfalvy Pál: Tisztelt ház! Tökéletesen pártolom az előttem szóló képviselő ur indítványát, hogy 
rövid programúiban fejeztessenek ki az elvek, a nélkül hogy az irány meghatároztatnék. Csupán az utolsó 
pontra van észrevételem, mely abból áll, hogy miután a megyéknek a népképviselet alapján leendő rende
zését már az 1848-ki törvények XVI-ik czikkének 1-sö pontja meghagyta: szükségtelen ezt részünkről újra 
határozatban kimondani. Véleményem tehát az , hogy hagyjuk ezt ki a programúiból, mert ennek nyoma 
van az országos törvényben. (Fölkiáltások: Maradjon! Mások: A bizottmány dolga lesz az!) 

Elnök: Ugy látszik tehát a tisztelt háznak e részbeni véleménye az, hogy a határozati javaslatban 
foglalt azon pontokra nézve, melyek a föliratban helyet nem foglaltak , ki kívánja mondani azt, hogy ad
dig is, míg törvényhozásra képesítve lesz, azok iránt rendelkezni kivan; ezen elhatározását pedig a képvi
selőház egy rövid programmszerti határozatban óhajtja kifejezni, melynek minden tekintetbeni szerkesztésé
vel egy öttagú (Fölkiáltások: Kilencztagu!) vagy ha ugy tetszik 9 tagú bizottmány fog megbízatni. Ha tehát a 
9 tagú bizottmányban méltóztatnak megnyugodni, ugy határozatikig kimondom, hogy egy 9 tagú bizott
mány fog a^ház által a hozandó határozatnak minden tekintetbeni formulázására nézve megválasztatni. 
(Helyes!) Mi módon kivánja már most a ház ezen 9 tagú bizottmányt megválasztani, ez iránt méltóztassa
nak nyilatkozni. 

Lónyay Gábor: E határozatba kívánnám beletétetni, mi az indítványban is van, miszerint a bi
zottmány azon utasítással küldetik k i , hogy munkálatát minden elv s irány kitűzése nélkül készítse el, 
minthogy a ház nem fogadott el semmiféle irányt. 

Elnök: Tehát ez is fölvétethetik a jegyzőkönyvbe, a jelen határozat beiktatása alkalmával. 
Deák Ferencz: (Halljuk.) Én kezdettől fogva ugy fogtam föl a dolgot, hogy itt most csak azon 

tárgyak fognak elsoroltatni, miket a ház ha lehet még ezen országgyűlésen kívánna törvény által elintézni. 
Ennélfogva igen természetes, a határozatba nem mehet egyéb, mint egyszerűen megnevezése azon tárgyak
nak , de minden elv és kiindulási pont kitűzése nélkül. E részben fönn kell tartani magunknak, hogy an
nak idejében hozzászólhassunk. A bizottmánynak tehát alig lehet egyéb föladata, mint a megnevezett s elő
sorolt tárgyakat, vagy ha a bizottmány még valamit czélszerünek vélne, azt is beletenni a sorozatba. Azt 
is lehetne még e bizottmánynak meghagyni, hogy a szükséges egymásutánra nézve is adjon véleményt. 

Még egy van, mire nem határozott véleménykép, mint inkább figyelmeztetésül és kérdésül aka
rok megjegyzést tenni. (Halljuk!) Nem volna-e jó , ha ezen bizottmány. mely kiküldetik, még valamire 
figyelmezne. 

Vannak ezen tárgyak között, mik itt megemlíttettek, olyanok, melyekre nézve még az elő
készület, a javaslatkészítés is mulhatlanul igényli, hogy a minisztériumok előbb megalakuljanak; mig el
lenben lehetnek olyanok, a melyekre nézve ha nem tökéletes, kimerítő intézkedés. de legalább az égető 
szükség födözésére, a mulhatlanul megkívántató intézkedés iránt készíthetne s adhatna be a bizottmány vé
leményt. Itt van például most mindjárt előttünk, — mi talán szorosan ide nem tartozik, mert külön bizott
mányra van bizva, — a törvénykezés megindítása. Ennek részletes kidolgozása minisztérium nélkül alig 
lehetne meg; de lehet ideiglenes intézkedés iránt javaslatot készíteni, mielőtt a minisztérium megalakulna, 

Hogy e bizottmány 9 tagból álljon, ehhez annyival is inkább hozzájárulok: mert hiszem, hogy 
igy hamarább végezheti be munkálatát s azt gondolom, összhangzásban volna a ház szabályaival, ha nem 
itt a házban választatnék meg a 9 tag , hanem minden osztály választana egyet a maga kebeléből, és ezek 
üljenek aztán össze s adjanak javaslatot. (Helyeslés.) 

Halász Boldizsár: Bocsánatot kérek, de én ugy fogtam föl Tisza Kálmán képviselő indítványát, 
hogy ő épen az elveket kivánja kitüzetni, csak azt nem akarja, hogy a bizottmány részletekbe bocsátkoz
zék , mennyiben a ház jelenleg nincsen azon helyzetben, hogy törvényeket hozhasson, mert minisztérium 
nincs. Igy például a nemzetiségi ügyben ki kell mondani, hogy minő elvek alapján akarunk elindulni, 
hogy a nemzetiségeket megnyugtassuk, például a jogegyenlőség s az ország integritása alapján. Ezeket ki 
kell mondani, mert különben szükségtelen határoznunk. Eri tehát megkívánom, hogy az elvek mondas
sanak ki. 

Elnök: A mennyire fölfogtam a ház véleményét, kivánja a ház kimondatni, hogy azon határo
zatnak formulázására egy 9 tagú bizottmány neveztessék ki az osztályok által, s ezen formulázás oly módon 
történjék, a' mint indítványozó ur is mondotta, hogy a törvényhozásnak jövő működése ne praeoccupáltas-
sék, és igy elvek előre ne állapíttassanak meg. (Helyes!) 

3 9 * 
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Ballagi Mór: Megvallom tisztelt ház, én az egész határozatnak semminemű czélját és értelmét 
nem látom., mert maga az, hogy mi kimondjuk, miről fogunk beszélni, nem hiszem, hogy a ház méltósá
gával megegyeznék, és mert az által, hogy határozatot hozunk, már bizonyos irányt tűztünk ki. A meny
nyire éh tudom, a határozat indoka, a melyből kiindultunk, mikor követeltük, az volt, hogy a ház hatá
rozata bizonyos érdekek megnyugtatására szolgáljon; erre pedig csak akkor szolgálhatna, ha ki lesznek 
pontosan tűzve az elvek, a melyekből kiindulni akarunk. Arra nézve, hogy a részletezésbe beereszkedjünk, 
hogy törvényeket hozzunk, nem vagyunk kellő helyzetben, de hogy mi szempontból és elvekből akarunk ki
indulni , a ház ezt igenis kimondhatja, s csak akkor lesz a határozatnak értelme és tendentiája, ha ezt ki
mondja. (Maradjon!) 

Tisza Kálmán: Nekem talán lehet a szabályok értelmében még egyszer a tárgyhoz szólanom. En 
ugyanis ugy értettem indítványomat, miszerint ne határozzuk meg, és ne részletezzük azt, hogy mit aka
runk ezen kérdések körül tenni; azonban egyenesen azt kimondani, hogy itt elvről átalában szó sem lehet, 
igen bajos, mert a nélkül a fogalmazás is lehetetlen lenne, miután már az maga is elv és annak kifolyása, 
hogy ezeket a kérdéseket megoldani akarjuk. Bátor leszek tehát fölolvasni, a mit először előadtam: „Ne
veztessék ki egy 5 tagú — vagy ha a ház kívánja 9 tagú —• bizottmány, mely a határozati javaslatban fog
lalt kérdéseket rövid programra gyanánt fogalmazza, ugy azonban, hogy az országgyűlés annak idejében 
leendő munkálkodásának elébe ne vágjon. (Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatik ebben tehát megnyugodni ? (Igen!) Mindenik osztály fog tehát egy tagot a 
bizottmányba választani, s tisztelettel fölszólítom a házat, hogy az osztályok hétfőn délután 5 órakor szo
kott helyeiken, megalakulás és elnökválasztás végett, jőjenek össze. Akkor mindenik osztály, kebeléből 
az illető egy bizottmányi tagot is megválaszthatja. 

Besze János: Tisztelt ház! Hétfőn délután nem leszünk annyian együtt, mintha reggel 9 órakor 
jövünk össze. Az ülés úgyis 10 órakor kezdődik, addig az osztályokban bevégezhetjük teendőinket s által
eshetünk az egészen. (Helyes!) 

Bónis Sámuel: Azt gondolom, ha elfogadtatik Besze képviselő úr indítványa, tehát reggel 9 óra
kor meg- lehetne választani az osztályokban az elnököket s a bizottmányi tagokat is. 

Elnök •• Tehát méltóztassanak az osztályok hétfőn reggel 9 órakor összejőni. (Jól van!) 
A napirenden következni fog a törvénykezés ideiglenes rendezésére nézve kiküldött bizottmány

nak jelentése. Ezen bizottmánynak jelentése azonban még beadva nincs, de ugy vagyok értesülve, hogy 
hétfőig elkészülend. Ha a tisztelt ház jóváhagyása hozzájárul, tehát hétfőn, a szokott órában, az ülést 
meg lehet, tartani. Akkorra a bizottmány beadja jelentését, melynek kinyomatása a szokott módon el fog 
rendeltetni; s miután több oldalról azon kivánatot hallottam kifejezni, hogy talán czélszerü lenne a törvény
kezési kérdés érdemleg'es tárgyalásának megkezdése előtt, aziránt magán tanácskozmányt tartani: (Helyes!) 
tehát ekkép beadván hétfőn az illető bizottmány a maga jelentését, miután ennek kinyomatása elrendelte
tett , ezután mindjárt magán tanácskozmányt tarthatnánk. (Helyes!) 

E szerint tehát hétfőn a szokott órában összejövünk, s ha akkor a bizottmány beadja jelentését, 
az föl fog vétetni, s ezután a ház bizottmányi üléssé fog alakulni. (Helyes!) 

Ezzel az ülés déli 12 órakor eloszlott. 

XLVI. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
Június 17-kén délelőtti 10 órakor.' 

Elnök: Az ülés megnyittatik. A mai jegyzőkönyvet Csengeri jegyző ur fogja vezetni; a szóló
kat pedig Tanárky ur jegyzendi föl. 

Mindenekelőtt a tegnapelőtti ülés jegyzökönyve fog hitelesítés végett fölolvastatni. 
Olvastatik Bánó jegyző által a tegnapelőtti ülés jegyzőkönyve, mely észrevétel nélkül helyben-

hagyatik. 
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Elnök: A jegyzőkönyv meghitelesíttetvén, szerencsém lesz bejelentem az időközben érkezett ira
tokat. Zemplénmegye közönsége, idősb Majláth György, Palóczy László és Teleki László gróf bekövetke
zett haláluk fölötti gyászban hazafiúi fájdalommal osztozván, az elhunytak iránti tiszteletet tolmácsoló ha
tározatát a háznak megküldi. Hasonlókép Eger városának közönsége kifejezi a képviselő ház előtt Teleki 
László gróf gyászos halála fölötti fájdalmát. — Mind a két beadványt a ház szíves tudomásul veszi. — Győr
megye közönsége az országos képviselő ház eddig tanúsított bölcs eljárásáért az ősi törvények védelmében, 
s fönnséges nyugalommal párosult szilárd magatartásaért és az előhaladó kor eszméinek lángoló fölkarolásá
ért kifejezett osztatlan bizalmi nyilatkozatát a ház elé leendő terjesztés végett hozzám beküldötte. Ugy ha
sonlókép Biharmegye közönsége (Halljuk!) a nemzeti hála reá jutott osztalékában a tisztelet és bizalom ő-
szinte kifejezését a képviselő háznak megküldi, és engemet fölkér, hogy érzelmeinek jegyzőkönyvileg ki
fejezett nyilatkozatát a háznak mutassam be. 

Mind Győrmegyének mind Biharmegyének nyilatkozatát van szerencsém ezennel a tisztelt háznak 
bemutatni — s gondolom szíves tudomásul veendő. (Helyes!) 

Gömör és Kis-Hont törvényesen egyesült megyéknek közönsége följelentvén, hogy az adónak ka
tonai erőszak általi behajtása már ott is megkezdetett, több hivatalos jelentéseknek fölterjesztése mellett az 
alkotmányos jogokon s törvényhatósági önálláson elkövetett sérelmeket országgyűlésen mielőbb orvosoltatni, 
s a törvénytelen helytartósági kormányszék helyébe az 1848-ki törvények értelmében felelős minisztériumot 
kér kieszközöltetni. —Krassómegye közönsége hasonlóan bejelentvén az adónak a megye kebelében katonai 
erővel történő behajtását, e sérelmének fölterjesztése mellett, annak orvoslását kéri eszközöltetni. Ki levén 
már tűzve az adóügynek tárgyalása, ezen fölterjesztések annak idejében figyelembe fognak vétetni Gö
mör s Kis-Hont törvényesen egyesült megyék közönsége a Rima-Murány vas-műegylet abbeli kérelmét ter
jeszti föl, hogy az eddigi központi kassai bányakapitányság megszüntetvén, az ezen pillanatban uján fölál
lítandó bányakapitányság Gömörmegye Rozsnyó bányavárosába mint a felsővidéki bányászat központjára 
helyeztessék. — E kérvény tulajdonkép azon bizottmánynak lenne kiadandó, mely a törvénykezés ideigle
nes rendezésével foglalkozik; de mivel az már jelentését beadta, tahin akkor, midőn e jelentést itt tárgyal
ni fogjuk, lenne utólagos kapcsolatban figyelembe veendő. (Helyes!) 

Nagy-Ecsed szatmármegyei község nevében annak küldöttei, Kis-Ecsed határterületének birtoká
ból lett kizáratásuk s egyéb sérelmeik orvoslása miatt panaszt emelvén: kérik a képviselőházat egy bizott
mány kiküldésére, mely az ügyet az igazság- és méltányossághoz híven megvizsgálja. — A kérvény-bizott
mánynak lesz kiadandó. — 

Jelentem a tisztelt háznak, hogy a tegnapelőtt hozott határozat következtében az osztályok mai 
napon 9 órakor összegyűlvén, elnökeiket és jegyzőiket, ugy szintén a határozati kilenczes bizottmány tag
jait megválasztották. Szerencsém lesz fölolvasni a megválasztott tagokat: Lön az 

I. osztályban elnök: S á r k ö z y J ó z s e f ; 
jegyző: L u k á t s G y ö r g y . 

II. osztályban elnök: E ö t v ö s J ó z s e f báró; 
jegyző: B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó . 

III. osztályban elnök : S z a p l o n c z a y J ó z s e f ; 
jegyző : O p i t z S á n d o r. 

IV. osztályban elnök: S o m s s i c h P á 1; 
jegyző : S t o c k i n g e r M ó r. 

V. osztályban elnök: B e r n á t h Z s i g m o n d ; 
jegyző : B a r t a l G y ö r g y. 

VI. osztályban elnök: L u z s é n s z k y P i t i báró; 
jegyző: V á l y i J á n o s . 

VII. osztályban elnök: E ö r d ö g h A n d r á s ; 
jegyző: K i r á l y i P á l . 

VIII. osztályban elnök: C s e r n o v i t s P é t e r ; 
jegyző : M i s s i c s J á n o s . 

IX. osztályban elnök: A n d r á s sy G y u l a gróf; 
jegyző: C s e n g e r i A n t a l . 

A határozati kilenczes bizottmányba megválasztattak: az I. osztály részéről: H o r v á t h Bol 
d i z s á r ; a II-káról: M a d á c h I m r e ; a Ili-káról: S z a p l o n c z a y J ó z s e f ; a IV-kéről : B ó n i s Sá
m u e l ; az V-kéről: D e s s e w ffy E m i l gróf; a Vl-káról: K a l a u z P á l; a VH-kéröl: J á m b o r P á l ; 
a Vili-káról: M i s s i t s J á n o s ; végre a IX-ik osztály részéről: L ó n y a i M e n y h é r t. 

Balogh János képviselő úr indítványt adott be az iránt, hogy a képviselőház jegyzőkönyvileg je
lentse ki résztvevő fájdalmát Oavour Camillo gróf, olasz ministerelnök halála fölött. Kötelességem szerint 
az indítványt a többi beadványok sorában bejelentvén, ugy hiszem, hogy a tisztelt háztól függ, miután a 
napirend a közelebbi időre már ki van tűzve, hogy kivánja-e tárgyaltatni és mikor ezen indítványt. (Föl
kiáltások : Elfogadjuk!) Miután már most reméleni lehet azt, hogy több rendbeli indítványok fognak bea-
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datni, valamint már eddig is jöttek be, bátor vagyok kérdezni a tisztelt házat: vájjon nem lenne-e jó be
hozni azon 1848-ki szokást, a midőn az indítványok számára külön könyv nyittatott, melybe az indítvá
nyok mind beíratván, midőn a tanácskozás tárgyai már fogyni kezdettek, vagy más alkalommal, ha a 
háznak tetszett, az indítványkönyvből az indítványok eló'soroltatván, a ház meghatározta, hogy melyik in
dítvány mikor tárgyaltassék. Ha tehát a tisztelt ház beleegyezik, akkor az indítvány-könyvet el fogom ké
szíttetni , s abba azon néhány indítvány, mely be van adva, be fog jegyeztetni. (Közhelyeslés.) 

Stockinger Mór képviselő úr jelenti a tisztelt háznak, hogy vezeték nevét „Sulyokéra változtatta 
át. (Éljenzés.) Tudomásul vétetik. 

Áttérvén már most a napirendre, jelentem a tisztelt háznak, miszerint azon bizottmány, mely a 
törvénykezés ideiglenes rendezése tárgyában kiküldve volt, jelentését beadta, melyet ezennel szerencsém van 
bemutatni. Azon reményben, hogy a tisztelt ház jóvá fogja hagyni, miután szabályszerűit az ily jelentések 
kinyomatandók, a kinyomatás iránt előre intézkedtem, s az a tagok közt ki fog osztatni; bátor vagyok 
azonban kérdezni, hogy miután a bizottmányi jelentés csak most került ki s nem is kellő példány számmal 
a nyomdából, s még e példányok sem osztathattak ki; mielőtt nyilt ülés tartatnék, ma kivánja-e a tisztelt 
ház a tegnapelőtt határozott magán tanácskozmányt tartani, vagy pedig a jelentés bővebb megfontolást igé
nyelvén , talán holnap ? (Holnap!) 

Miután oly fontos s oly nagy a tárgya az országbírói értekezletnek, hogy az hosszasabb combina-
tiókat kivan, ugy hiszem a mai nap ezen eombinatiók megtételére igenis szükséges. A jelentés eddig ki
nyomatott példányai mindjárt ki fognak osztatni a tagok között; azon képviselő urak pedig, kik jelen nin
csenek vagy a kiknek most nem jutna, az irodában majd átvehetik a számukra szánt példányokat. így te
hát holnap 10 órakor lehet a törvénykezés rendezése tárgyában a magán ülést megkezdeni, (Helyes!) s 
igy nyilvános ülés holnap nem fog tartatni. 

Más tárgy nem levén, a gyűlés befejeztetik. 
Ezzel a mai ülés d. e. 10y2 órakor feloszlott. 

XLVII. 

O R S Z Á G O S Ü L É S . 
Június 20-án délelőtti 10 órakor. 

Elnök: A mai ülés jegyző könyvét Ignjatovich jegyző űr fogja vinni; a szólókat Keglevich gróf 
jegyző úr jegyzendi föl. Mindenek előtt a hétfőn tartott gyűlés jegyzőkönyve fog meghitelesittetni. 

A jegyzőkönyv Jura jegyző által hitelesítés végett felolvastatik, melyre észrevétel nem tétetett. 
Elnök: A jegyzőkönyv hitelesíttetvén, átmegyek az időközben érkezett beadványok bemutatá

sára : — Pest-Pilis és Solt törvényesen egyesült megyék közönsége , Zilah város tanácsa és közgyűlése, 
szintúgy Barsmegye közönsége és Zilah város tanácsa azon fájdalmas érzéseiket közlik a házzal, melyekkel 
Teleki László gr. halála felöl értesültek. — Biharmegye közönsége jelentést tesz, hogy az adónak katonai 
erőveli behajtása a megye kebelében is a bemutatott tiszti jelentés szerint megkezdetett, s hogy ebbeli pa
naszuk által ők is előmozditni akarják e közös nemzeti és alkotmányos sérelem leendő megtorlását. Az adó 
ügy tüzetes tárgyalásánál fog figyelembe vétetni. — Arad sz. k. város közönsége ugyan az adónak katonai 
erőveli behajtása ellen emelvén panaszt, az ország alkotmányos jogain ejtett e sérelmet orvosoltatni kéri. -— 
Kassa sz. k. város közönsége azon kérvényéhez, melylyel bejelentette, hogy az adó az ő kebelében is erőha
talommal hajtatik be, pótolólag följelenti, hogy legközelebb és épen űrnapján a polgári kórház adóbehajtás 
végett katonai karhatalommal szállatott meg. Hasonló történt az árva épülettel, kisdedóvó intézettel, az öz
vegyek és árvák felségélésére szánt pénztárral s egyéb könyör intézetekkel is, (közbotránykozás) mely 
sérelmek orvoslásaért folyamodik. Mind ezen beadványok a hasonnemü iratokkal az adóügy Mrdés tüzetes 
tárgyalása alkalmával fognak figyelembe vétetni. — Szabolcs vármegye közönsége jelentést tesz, (Halljuk)! 
"hogy az adónak katonai hatalommali behajtása a bemutatott tiszti jelentés szerint, e megyébends már meg-
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kezdetett, s egyszersmind panaszolkodva jelenti, hogy az árvapénzek és egyéb letéteményeknek kiadása a 
császári hivatalnokok által megtagadtatott. (Közroszalás) Ezen fölterjesztésnek az adóügyre vonatkozó része 
az adó tárgyalása alkalmával lesz figyelembe veendő• de a mennyiben a letétenlények kiadásának megtaga
dását illeti: úgy vélem a kérvénybizottmányhoz lenne utasítandó. — A temesvári kereskedelmi és iparka
mara az iránt folyamodik, hogy a csődtörvényt tartalmazó 1840-dik évi XXII törv. ezikknek némely §§-ai 
megváltoztassanak: jelesül, hogy tömeggondnok csak a hitelezők közöl választassák', hogy tömeggondnok 
és periigyelő egy személy lehessen. Mai napon a törvények ideiglenes rendezése napirenden levén, ez is figye- * 
lembe lesz veendő. — Baranya vármegye közönsége fölemliti, hogy a Pázmán, Széchenyi és Kolonics-féle 
nagyszerű alapítványok és a megszüntetett szerzetes rendek javai, mint országos"alapítványok, még mindig 
a császári pénzügyigazgatóság kezelése alatt állnak, kéri kieszközöltetni, hogy ezen alapítványok és javak, 
a mostani törvényellenes kezelés alól elvonatván, rendeltetési ezéljuknak megfelelőleg az országgyűlés által 
kezeltessenek. (Helyeslés) Baranya vármegye közönsége kéri továbbá, hogy az iskolákban behozott s még 
fennálló törvénytelen tandijak mielébb szüntettessenek meg; mind a két kérvény a petitionalis bizottmány
nak lesz átadandó. — Temesmegye közönsége a bécsi cs. k. minisztérium által honi ügyeinkre gyakorolt 
minden befolyás megszüntetése — a hazát és kormányt az 1790. X. t. ez. és az 1848-ki törvények szerint 
megillető önállóság visszaállítása tárgyában folyamodik. Ezen folyamodvány a fölirás alkalmával már tár. 
gyártatott; a mennyiben azonban más adatok is vannak benne, jelesen, hogy legközelebb a temesvári posta
igazgatóság oda utasíttatott, hogy mindenféle történendő mozgalmakról jelentést tegyen: talán a kérvény bi
zottmánynak adathatnék ki. (Helyes!) Krassómegye lugosi kerületéből több választó Joannovits Constantin 
képviselővé lett megválasztása ellen petitiót adván be, ez az igazoló bizottmánynak fog kiadatni. — Yirozsil 
Antal a magyar k. tudományos egyetem aligazgatója az egyetem hivatalos személyzetének, az összes tanítói 
karnak, vala mint a tanulók létszámának hivatalos kimutatását a t. házhoz beküldi: tudomásul lesz veendő. 

Zmertich Károly Nyitramegye Szenicz keriiletbeli képviselő következő nyilatkozatot adott be a 
házhoz; (képviselő állásáról betegeskedése miatt lemondó levele felolvastatik) a háznak beleegyezése hoz-
zájárultával a megyét uj választás iránt fogom felszólítani. Ez alkalommal meg kell említenem, hogy el
hunyt képviselő társunk, Abaffy Aristid helyett az illető árva megyei bobrai kerületben új képviselő lévén 
választandó, a tisztelt ház beleegyezésével a megye közönségét fel fogom szólítani. Egyszersmind a több 
ízben érvényesített szokáshoz képest azt hiszem, kedvesen veendi a tisztelt ház, ha ezen elhunyt képviselő 
társunk emlékére is e házban emlékbeszéd fog tartatni, melynek megtartását Grorove István úr volt szíves 
elvállalni. (Éljen!) Egyébiránt jelentenem kell még, hogy a képviselőknek az osztályokba történt beosztása 
alkalmával, — nem most, hanem első ízben, midőn sorshúzás által alakíttattak, —véletlenül azon hiba 
történt, hogy Maniu Aurél kimaradt e névsorozatból; ezen hiba a múlt alkalommal nem vétetett észre, a 
képviselő úr tehát egyik osztályba besorozandó lenne, miután I-sö és II-dik osztályban 36—36 képviselő 
van és így egygyel több, mint a többiben, Maniu Aurél a III-dik osztályba a 36-iknak lesz besorozandó. — 
Fisser István temesmegyei, Rékas kerületbeli képviselő indítványt nyújtott be a községi jegyzők választása 
iránt alkotott 1836-ik évi IX-ik törvényezikk némely pontjainak megváltoztatása iránt. Az indítványozó 
könyvbe fog a háznak további rendeletéig beíratni és annak idejében- felolvastatni. — A gyomai kaszinoegy-
let néhai Teleki László gr. meghalálozása folytán gyászünnepélyt tartván, az ezen alkalommal tartott gyász
beszédet kinyomatta s ide megküldötte azon kéréssel, hogy az a képviselő urak között kiosztassék, (Élje
nek!) mi a mai napon meg is történt. — Ezek levén az időközben beérkezett jelentések, most a napirenden 
levő tárgy következik. Először is Nyáry PálYirnak van előterjesztése. (Halljuk!). 

Nyáry Pál: Azt hiszem, az adóügy már annyira megért, hogy annak tüzetes tárgyalását továbbra 
már nem halaszthatjuk, ezt követeli az ügynek fontossága, ezt követeli a nemzet tőlünk, — azért bátor va
gyok egy rövid indítványt előterjeszteni: (Indítványát a képviselő úr felolvassa: Helyes!) 

Kubinyi Ferencz: Azt tartom tisztelt ház, hogy ezen tárgy a legégetőbb életkérdések közé tarto
zik* azért tehát kérem a tisztelt házat, méltóztassék a holnapi napot a bizottmányi tagok megválasztására 
kitűzni és az indítványt kinyomatni. 

Elnök: Az indítványt ki fogom nyomatni és holnap lesz az indítvány tárgyalás alá veendő, hogy 
elfogadtatván a választás nyomban megtörténhessék. (Helyes!). 

Most következik a napirendre kitűzöttJovábbi tanácskozás t. i. a törvénykezés rendezése iránt ki
küldött bizottmánynak jelentése. A bizottmányi jelentés mindenek előtt felolvasandó. 

Keglevich Béla jegyző felolvassa a bizottmányi jelentést, mely következőleg hangzik. 
„Tisztelt ^képviselőház! A tisztelt képviselőháznak május hó 24-én tartott XXVIII-ik ülésében 

182 sz. a, kelt határozata folytán oly czélból küldetvén ki, hogy a törvénykezés ideiglenes rendezése tár
gyában tervet készitsünk, majdnem legyőzhetetlen akadályokra találtunk, mert ha ugyan törvények alkotá
sába s codificatioba bocsátkozni nem akartunk, — mit az országgyűlés jelen kiegészitetlen állapotában ten
nünk nem lehetett — egyedül a régi magyar magánjogi törvények egyszerű visszaállítását kellett volna ja-
vallanunk, miután azoknak erejét és érvényét az absolut hatalom semmi rendelkezései meg nem semmisít
hették • ezt azonban, ha czélt érni, ha a törvénykezést lehetővé és rendszeressé tenni akartuk, ismét nem te
hettük, mert az 1848-ik évi 20-dik t. czikk eltörölvén elvileg az ősiségét, lehetetlenné vált az örökösödési s 
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ezzel kapcsolatban levő törvények alkalmazása: ezen felül az elmúlt 12 év a magánjogi viszonyokban sok 
oly változást idézett elő, melyre nézve régi törvényeink nem intézkedhettek, mit pedig, ha az egyesek érde
keit sérteni nem akartuk, szem előtt kellett tartanunk? 

Ezek szerint tisztán és mereven törvényes szempontból tekintve a dolgot a törvénykezés megúju
lása tárgyában jelenleg semmit sem lehetne tennünk, mert a régi magyar törvények a jelen viszonyok kö
zött nem mindenben alkalmazhatók, ujakat alkotni, vagy a régieket megváltoztatni pedig az országgyűlés 
kiegészítése előtt nem lehet, — tekintve azonban ama tagadhatatlan politikai szükséget, hogy a törvényke
zés milliók magános érdekeinek kiszámithatlan sérelmére továbbra is felfüggesztve ne maradjon, tekintve a 
magánosok sérelmei által a közhangulatra gyakorolt roppant befolyást, tekintve végre azt: hogy mig a köz
jogra vonatkozólag a törvények teljes hatályon kivül léte jobb, mint helyettük rosszaknak elfogadása: ad
dig a magánjogi törvények nem léténél a nem tökéletes intézkedések is előnyösebbek; — azon meggyőző
déshez jutottunk, hogy fenntartva ugyan ama dönthetetlen elvet, miszerint rendes utón alkotott törvények 
csak ily utón alkotott ujabb törvények által veszthetik el erejüket, szoros kötelességünk arról gondoskodni 
még is , hogy a törvénykezésnek egy nyomon eszközoltetése lehetővé leg}'en, mely ezélból ajánljuk, mi
szerint mondja ki a tisztelt képviselőház: 
„hogy a magyar magánjogi törvények visszaállíttatnak, de a mennyiben azok az Í848-«7Í éti 15-«7Í t. ci. s a 
szem elől nem téveszthető ujabb jogviszonyok miatt alkalmazhatók nem volnának, addig mig törvényeket al
kotni lehetne, az országbírói értekezlet munkálatát ideiglenes kisegítő gyanánt használhatónak tekinti."' 

Nem mondjuk nű azt tisztelt ház, hogy az emiitett munkálatnál még ideiglenesen is czólszerübbet 
alkotni nem lehetne, de azon meggyőződésben vagyunk, hogy ha akarjuk, hogy a törvénykezés rögtön egy 
nyomon és sikeresen gyakoroltassék, a jelen körülmények között mást tennünk nem lehet. 

Erős meggyőződésünk, hogy ha szorosan jogi szempontból ezen általunk ajánlott eljárás ellen föl 
lehet is szólalni, politikai tekintetben helyes az, s hogy ha a tisztelt ház magáévá teszi azt az ország népé
nek milliói, kiknek érdekeiket óvni és előmozdítani fogja ez által, hálásan veendik eme tényt, mint csal
hatatlan bizonyságát annak, hogy a jelenleg fennforgó közjogi kérdések közepette is híven gondoskodik ró
luk s magánérdekeikről. 

A bizottmányhoz véleményadás végett áttett többrendbeli kérvényeket illetőleg pedig előterjeszt
jük : miként Zemplén, és Zalamegyék közönségeiknek a törvénykezés ideiglenes rendezését sürgető kivána-
taik a fenntebbiek szerint figyelembe vétettek. 

A következő kérvényekben előterjesztett kivánatok, jelesül: 
Pozsony városé, mely szerint a dunáninneni kerületi ítélőtáblának kebelébe áttételét sürgeti; — 
Temesvár városé, mely szerint azt kéri: hogy az ország alsó részeire felállítandó váltótörvényszék 

helyéül Temesvár jelöltessék ki; — 
Győrmegye és Győr város közönségeié, melyekben az kérelmezhetik: hogy a Pozsonyi vagy So-

pronyi váltó törvényszékeknek egyike Győr városába tétessék át, vagy ugyanott egy ujabb váltótörvényszék 
állíttassék M, vagy végre a városi törvényszék váltóügyekben! bíráskodási hatósággal ruháztassák fel, — 
nem különben a kerületi ítélőtábla Kőszegről Győrbe tétessék át : v^igre 

Szeged városé, — mely kebelében egy kerületi váltótörvénys/zék felállítását kéri; — 
a bizottmány véleménye szerint jelenleg tárgyalás alá nem v/ítethetnek azért, mert a positiv törvények 

által megállapított bírósági kerületek s azoknak székhelyei csak hasonló törvény által változtathatók meg, 
törvényalkotásba pedig a ki nem egészített jelen országgyűlés meni bocsátkozhatik, az említett kérvényeket 
tehát az országgyűlés kiegészítése után leendő tekintetbevétel végett az irattárba teendőknek véljük. Költ 
Pesten június 15-én 1861. A kiküldött bizottmány." 

Elnök: Kívánja-e a tisztelt ház ennek folytán az ideiglenes törvénykezési szabályokat, melyekre a 
bizottmányi jelentés hivatkozik, felolvastatni, vagy pedig felolvastattaknak tekinteni. (Nem!) 

Beniczky Lajos: Mielőtt a szőnyegen levő tárgyhoz saólanék, bátor vagyok azon kérdést intézni 
a házhoz, hogy kívánja-e e tárgyat discussio alá bocsátani, vagy egyszerűen elfogadására vagy élnem fo
gadására nyilatkozni? Ha az utóbbit kívánják, akkor én szóilási jogomtól ellállok, különben pedig fenntar
tom szavamat. (Felkiáltások: Szavazzunk!) (Tárgyaljuk 1} 

Madarász József: Nem óhajtok most a napirend által kitűzött tárgyhoz' szólani; hanem csak az 
előttem szóló képviselőtársunk által felállított azon kérdésre akarom véleményemet nyilvánítani: vájjon vi
tatkozás nélkül szavazásra bocsássa-e e kérdést a ház, vagy nem ? Én mindenesetre nagy fontosságnak tar
tom e tárgyat, — és ha nem volna is oly fontos, nem tartanám sem czélszerünek, sem a ház méltóságával 
megegyezőnek, hogy oly roppant véleménykülönbség mellett, tisztán szavazás által határozzon a ház, a 
nélkül, hogy megvitatásába bocsátkoznék. Igenis, miután én — habár nem hosszasan — a tárgy vitatásá
ba ereszkedni akarok, — és hiszem többen is akarják az t , — óhajtom, hogy ez ügy ne döntessék el sza
vazás által, hanem legyen vitatkozás tárgya. (Szavazzunk!) 

Böszörményi László: Ha a tisztelt ház tárgyalni akarja a dolgot, akkor specifice kívánok én is 
szólam a kérdéshez; hanem azt nem látom át, hogy ily fontos kérdés fölött a ház tárgyalás nélkül csupán 
szavazás által határozzon; azért én is a tárgyalást óhajtom. (Ifölkiáltások: Szavazzunk!) 
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Elnök: Miután vannak többen, kik a tárgyhoz szólani kivannak, azt tartom, hogy a discussiót 
egészen mellőzni és a tagokat e szerint nyilatkozási jogoktól megfosztani nem lehet. Oly nagy a tárgy fontos
sága, miszerint fölötte a nélkül, hogy azokat, kik hozzá szólani kivannak, meg nem hallgatjuk, alig lehet 
határozni. Azért azon képviselő urak, kik a tárgyhoz szólani kivannak, jelentsék magukat, és csak azután 
foo1 a kérdés, midőn a háznak tetszik, szavazásra bocsáttatni. 

Csiky Sándor: Ha a szólásról van szó, én szólási jogomtól el nem állok; de a nélkül, hogy a na
pirend tárgya felolvastassák, tanácskoznunk a fölött nem lehet. 

Beniczky Lajos: Ha a szőnyegen levő tárgy tartalmát veszem tekintetbe, kénytelen vagyok kije
lenteni , hogy annak, — akár tisztán magánjogi, akár tisztán közjogi szempontból támadtassék meg, — 
bukni kell; mert meg vagyok győződve, hogy ezen törvénykezési javaslat nem olyan, hogy kielégítő vol
na ; de más részről meg vagyok győződve arról i s , hogy a jelen körülmények közt helyébe mást tenni nem 
lehet. (Zaj) Az volna most a kérdés, (Halljuk!) hogy jobb-e e részben semmit sem tenni, vagy valamit ten
ni? Vájjon nem jövünk-e azon dilemmába, hogy azáltal, hogy a jobbat kívánván, a mit kivinni nem lehet, 
ártunk a jónak. Szerintem ezen kérdés nem oly egyoldalú, hogy csupán csak annak kellene tekintetbe vé
tetni : mi történjék a megyei törvénykezésnél, vagyis azon törvénykezési körben, mely tisztán a mi kezünk
ben van; mert azonkívül vannak még törvényszékek, melyek idegen hatalom által kezeltetnek, melyek nin
csenek magyar kézben, melyek ítélnek magyar polgár vagyona fölött, melyek nem tartoznak felelősséggel 
az országnak, hanem a cs. kir. financz-miniszteriumnak. 

Kérdem már most, hatalmunkban van-e, ezeknek vagyonát biztosítani, oly hatalom ellen, mely 
az ország határain kívül létezvén, mégis a mi országunk határain belől a törvénykezésről rendelkezik. Itt 
van a bánya-törvény. Ezen ügy nem oly csekély hogy figyelmet ne érdemelne. (Halljuk!) A bányatörvény
székeknek roppant hatásköre volt, mely még inkább tágíttatott az 1848-iki törvények által. Az 1843-iki tör
vény t. i. a bányatörvény a dolognak csak jogi oldalát vette tekintetbe, de nem a manipulatiót, az üzlet 
folytatásából folyó indokokat, és nem az állam gazdászati körülményeket. Ha tehát az 1843-ki törvény visz-
szaállítható volna, a mely törvény t. i. 1847-ikig volt érvényben, még sem lehetne mondani, hogy az a kí
vánalmaknak megfelel. 

Azonban, midőn arról van szó, hogy vájjon megmaradjon- e ezen bányatörvénykönyv, mely 
most létezik, vagy ez, legnagyobb részben az 1847-ikig érvényben volt törvénynyel helyettessittessék? — 
akkor kénytelen vagyok oda szavazni, hogy a most létező igenis az 1843—47-kivel helyettesittessék; mert 
ez még is jobban biztosítja a bányászatban millióknak vagyonát, mintsem azon bánya törvénykönyv, mely 
1848 után az absolut hatalom által életbe léptetettetett, s melynek fővanása az, hogy a kisebb üzletek meg
szüntetésére dolgozván, mindent magához vonjon, hogy csak nagyobb üzletek létezhessenek és hogy a ca-
pitálisatio más kezekbe menjen át. Nagy fontosságú ez a kérdés nemcsak Magyarország felső vidékére, de kü
lönösen Erdélyre nézve is. Erdélynek nevezetes, de különösen a román népnek nagy része csak a magán 
bányászattal, a kisebb üzletek folytatásával foglalkozik; ha a mostani törvény tovább is fennáll, lassan
ként meg fog dőlni a bányászat ügye s az illetők legnevezetesebb keresetforrásuktól fognak megfosztatni. 
Méltóztassanak emlékezni ugyan is arra, a mit már egyszer felhoztam, hogy 2 év alatt 17 magán-bánya-
üzlet közöl csak egy kerületben maradt fenn 9, s ezek közöl is 3 tengődik s csak a többi 6 működik; mert 
nagy etablissemantjait elpazarolni nem akarja. — Ha mi magát csak azt vesszük tekintetbe, hogy mi törté
nik a megyékben, hol a bűnvádi eljárásnál egyéb nem igen vétetik eszközlésbe, hol a magánjog mily 
kevéssé van biztosítva; akkor lehetetlen nem mondanunk: hogy itt orvoslást hozni rögtön kell; és azért bár 
akaratlanul s bár kedvem ellenére — mivel lehetőségét nem látom annak, hogy a jelen körülmények közt 
mást, mint a mi előttünk fekszik — lehessen életbe léptetni — a választmány véleménye elfogadására sza
vazok. (Helyeslés!) 

• Pap Mór: Tisztelt ház! Midőn az országbírói értekezlet munkálatának pártolására — azon érte
lemben a mint azt a kiküldött kilenczes bizottmány tévé — szót emelek, kijelentem előre, hogy tartalmá
nak belső becsét jogtudományi szempontból bírálgatni, és sondirozni nem szándékom, még kevésbé an
nak érvényességét közjogi alapon vitatni. Hanem tekintem azt pusztán, mint cxpedienst, mint oly kisegítő 
eszközt, mely a nagy szükségben gyors és rögtönös intézkedésre int, mely a hajóst a közelgő vihar elől, 
kitűzött czélján innen is a jobbra vagy balra, de épen keze ügyében eső kikötőbe menekülni kényszeríti. 
(Hall juk!) 

Megvallom ugyan, a nélkül, hogy abból a jövőre következtetést vonni engednék, miszerint ma
gán polgári törvényeink nagy része abnormis utón jött által az életbe. (Zaj.) 

Mert a Verbőczy által Il-ik Ulászló rendeletére, a Tripartitumban összeszedett szokásos eljárások
nak irott törvények általi egyenes megerősítése soha, — hallgatag elismerése is nagy későn, az 1588. 24. és 
1622, 2. t. ez. által történt és következett be, noha azokat az ország bíróságai azonnal alkalmazásba vet
ték; — igy a Miksaféle 1573-ki bányatörvények is csak becsuztak, III. Ferdinánd által a német tartomá
nyok részére kiadott Praxis eriminalis pedig törvényszékeink által alkalmazásba vétetett, ámbár azt az or
szág Rendéi törvény erejére soha nem emelték. 

De hiszen mindenki előtt jól ismert dolog, hogy magán polgári törvényeink nagy része nem irott 
Képv. ház napi, II. k. 41 
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törvényeken, hanem szokáson alapszik. Jelenleg is nem lehet arról szó, hogy ezen országbírói értekezle
tet törvénynyó alkossuk és szentesíttessük, — mert hiszen erre sem mi , sem a tettleges uralkodó még ké
pesítve nincs, — hanem ellenkezőleg arról, hogy iniképen kerüljük meg azon sziklát és lavírozzunk ugy, 
hogy bele nem ütközve mégis czélhoz jussunk. 

Erre nézve szerintem más mód nincs, mint az értekezlet munkálatát az országos bíróságoknak 
követésül ajánlani. A hatóságok ezt várják, kapni fog rajta mindenik, hogy a sürgető közszükségnek 
eleget tegyen, s meneküljön a törvénykezési anarchiától, és igy a szükség fogadja el, ez ülteti által az 
életbe, ez teszi szokássá, s a szokás a codificatioig átalános szabálylyá. 

A codificatio szüksége nem csak most, hanem már régen éreztette magát magán polgári törvény
kezésünk körében. 

A népesség szaporodása, a földmivelés, kereskedés fejlődése, maga a béke uj szükségeket, ezek 
ismét uj viszonyokat teremtenek, melyek ismét a törvényhozó ujabb intézkedéseit veszik igénybe. 

E hiány érzete folytán hozta be M.-Therezia 1766-ban országgyűlésen kívül az úrbéri törvényeket, 
e hiány érzete ösztönzé, hogy 1769-ben a m. Curia utján gróf Niczky Kristóf, Vörös Antal és Kelcz József 
itélőmesterek által az öszhangzó felső Ítéleteket összeszedette, melyek a Plánum Tabulare név alatt ismere
tesek, hogy ezek mindazon esetekben, melyekről a törvény hallgatott, vagy eléggé világosan nem szólott, 
az-alsóbb törvényszékek számára mintegy vezérfonalul, meghatározott szabályul szolgáljanak. Továbbá 
ugyanezen szükség érzete kényszerité az ország rendéit, hogy előbb már 179%-ben majd 1827-ben kebelük
ből egy országos bizottmányt küldjenek ki ugy polgári mint büntető törvénykezésünk tüzetes és rendszeres 
átdolgozására. Végre ugyanezen szükség parancsolta, hogy az 1840-iki országgyűlés a büntető s javító rend
szer kidolgozására hasonló országos választmányt bizzon meg. 

E példákban uraim nagy tanúság fekszik. Az 176%-iki országgyűlésnek nem csak hatalmában 
állott, de sőt alkalom is nyújtatott, M. Theresia önhatalmú eljárását megelőzni, mig* továbbá az említett or
szágos bizottmányok munkálatának sorsa is szolgáljon intésül arra, hogy el ne bizzuk magunkat, hanem 
ragadjuk meg az alkalmat, tenni annyit, a mennyit az idő és helyzetünk megenged, a mennyit a szükség 
és előrelátás parancsol. 

Nekem ugy tetszik, hogy az első csapást ősiségi s hűbéries természetű törvénykezési viszonyain
kon az 1715 VlII-ik t. ez. ejtette. Mert a status helyzetével mindig atyafiságos viszonyban kellene lenni a 
magán polgári törvényeknek. Mig tehát e haza az országfoglalás és oltalmazás időszakához közelebb állott, 
sőt benne volt, mig a polgári erény a hazafiúi kötelesség ugy szólván a haza védelmében öszpontosult: ad
dig magán polgári törvényeinknek oly szellemüeknek és irányuaknak kellett lenni, hogy a legfőbb czélra 
szolgáljanak ösztönül. E czélból ültettetett által a római törvényekből a fiuág örökösödési előjoga, mely mig 
a megyékben csak részben, a Jászkun kerületekben ősi katonai szerkezetükkel öszhangzólag átalános volt. 

De a midőn a haza védelme megszűnt osztály-kiváltság lenni, megszűnt egyszersmind ezen tör
vénynek alapja is, noha amaz institutiók előtt, nemzetiségi szempontból, minden magyar is mindig kala
pot emelhet. 

A mit az idő lassankint fejlesztett, azt az 1848-iki pozsonyi országgyűlés mint tökéletesen megért 
gyümölcsöt adott által a hazának. Meghozattak az ősiségét és urbériséget eltörlö törvények, kimondatott a 
jogegyenlőség. 

Szeretnék hazánk törvényhozásának e fény pontjánál megállapodni, mint a felkelő nap sugarai
ban gyönyörködni, s tért engedni az ember és honpolgár büszke önérzetének. 

Azonban feladatunk komolyabb, és a bekövetkezett idő sötétebb, semhogy azt hely és alkalom
szerűnek találnám. 

A kimondott nagy elvek, s különösen az 1848: XV. t. ez. oly hézagot, oly rést ütöttek magán
jogi viszonyainkon, melyet ha a bírói önkénynyel nem akarunk kitölteni, ugy gyors és haladéktalan intéz
kedésre van szükség. (Halljuk!) 

Világosan belátta ezt maga a pozsonyi országgyűlés, mert mig az ősiségi természetű pereket az 
elintézhetek közöl mintegy kisorolta, contumáciába helyezte, egyszersmind intézkedett az ejtett rés lehető 
betöltéséről az által, hogy ugyanakkor meghagyta a minisztériumnak, miszerint a közelebbi országgyűlés
re , az eltörlött ősiség alapján törvénykönyvünket újból és átdolgozva terjessze elő. 

Jól tudja a t. ház, hogy a közbejött háború, és az ezt követő elnyomás mindeddig megakadá
lyozta hazánkat e feladat teljesítésében. Azonban a szükség még ma is fennáll; sőt sürgetőbben mint valaha. 

Helyzetünket a közelebb lefolyt 12 év alatt keletkezett jogviszonyok, melyek minden érdekkel, 
melyek az élet minden szálával össze vannak szőve, és a melyeket a vagyonbiztonság felforgatása nélkül 
ignorálni nem lehet, megnehezítették. > 

Az 1853-ik év május 1-én német törvények léptettek életbe. Az ezt behozó pátens nem kiméit 
meg semmit, a mi édes hazai intézményeinkre emlékeztetett volna. A hatalom már nem elégelte &z ejtett 
hézagok betöltését, sőt az 1848: XV. törvényczikket átalakítási munkájában faktorul és tényezőül fel sem 
vette s azt törvénynek el nem ismerte. hanem czélul tűzte minden institutiónk teljes és tökéletes kicserélé-
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sét, mint valami tábláról letörölve százados intézményeinket, s uj büntető,- uj váltó- és uj magán törvénye
ket irt a régiek helyébe. 

így lön a váltó-ügy, a váltó-fogság behozatala, és a váltóképesség szélesebb alapú, még a nők
re is kiterjesztett körben, a nemzet valóságos ostorává, mely a középrendből annyi családnak okozta vég 
romlását. így lön a büntető eljárás oltalom helyett valóságos támadó rendszerré átalakítva, mert mig a 
nép alsóbb osztályánál a lopás és más bűntények mintegy bujtatva tenyésztek és hazánkban eddig nem is
mert arányra emelkedtek: akkor a polgári erény kétes kifejezésü, s bizonytalan értelmű szabályok nyomán 
az idegen birák kezében önkényos megtámadásoknak volt játéka. 

íme uraim az országbírói értekezlet ezen munkálata nem késett a magyar törvények visszaállítá
sának elvét kimondani s midőn ez elvhez híven az ősiségbe nem ütköző magyar váltó és büntető törvénye
ket is teljes és tökéletes mértékben visszaállítani javalja, egyszersmind az 1848: XV. t. czikket az ennek 
alkotása után kinyílt örökösödésekre alapul vévén, a német törvények időszaka alatt alakult ujabb jogviszo
nyok méltányos respeetálása mellett, az ezen t. czikk nltal ejtett hézagok kipótlására szabályokat ajánl, me
lyek igaz, hogy ujak, de szerencsére nem régiek rovására. 

Annálfogva uraim, hogy legyen országszerte alkalmazható törvénykezési cynosuránk, hogy le
gyen öszhangzás, a különböző hatóságok, az alsó és felső bíróságok eljárásaiban, hogy a tulajdon jogróli 
fogalom jobban fel ne zavartassák, hogy a hitel felüdüljön, s a függő kérdések számtalan családok tönkre 
jutásával ne végződjenek, mellőzve a politicai okokat, bátor vagyok a ház által kiküldött kilencztagu bizott
mány véleményét a t. ház pártfogásába ajánlani. (Helyeslés; Zaj.) 

Halász Boldizsár: Tapasztalva, hogy a háznak egy része tanácskozás nélkül szavazás által akarja 
a kérdést eldönteni, röviden fogok nyilatkozni. Sőt a tárgyhoz nem is szólottam volna, ha jelen esetben a 
magánjogi kérdést, — a közjogival nem látnám oly szoros kapcsolatiján lenni. (Halljuk!) 

A ház asztalára letett javaslata az országbírói értekezletnek, — kérdőjel gyanánt fekszik előt
tünk, — mint ideiglenes törvénykezési szabály, melyet azonban egyúttal akár polgári perrendtartásnak, 
akár Codexnek is el lehetett volna nevezni, — mert benne a régi, és uj magyar törvények annyira össze 
vannak vegyítve a törvénytelen pátensekkel, — hogy róluk Ovidiussal bátran elmondhatom „Congestaque 
eodem non bene junctarum discordia semina rerum." — (Ugy van!) 

Méltóztatott a ház egy bizottmányt kiküldeni a végre, hogy a törvénykezés ideiglenes rendezése 
ügyében véleményt adjon, a t. bizottmány azonban — a helyett — hogy véleményezett volna, reá 
mutatott ezen ideiglenes törvénykezési szabályokra, — mondván, hogy ezeknél jobbat maga sem tud 
tanácsolni. (Igaz!) •— Javasolja tehát, miként mondja ki a ház, — hogy az érintett szabályokat — „addig 
mig törvényeket lehetne alkotni, ideiglenes kisegítő gyanánt tekinti," — azért, hogy ezáltal az igazság szol
gáltatás lehetővé tétetvén a magánosok érdekei megóva legyenek. — 

Én részemről — még akkor sem fogadnék el ideiglenes törvénykezési szabályt, ha azt a bizott-
nsány mint ön véleményét — terjesztené elő, — mert az ország mostani helyzetében — nem lehetne neki 
kötelező erőt adni. (Zaj.) — Mert sem kiegészített országgyűlésünk, sem koronás királyunk nincs (Igaz!) 
— Ennélfogva — miután a bizottmány azon nagy fontosságúnak látszó czélja, — t. i. a törvénykezés egy 
nyomon vezetése sem érethetik el, — én a bizottmány véleményét nem oszthatom, — mert javaslata néze
tem szerint, czélszerütlem, szükségtelen — sőt veszedelmes is. (Halljuk! Zaj.) 

Czélszerütlen azért, mert azon törvénykezési egyformaságot, mit a bizottmány magának czélul 
tűzött ki , még csak meg sem közelíti. 

Mert miután azon ideiglenes szabályok javaslatképen ajánltatnak, kötelező erővel nem birand-
nak, s az egyes törvényhatóságoktól függ azoknak el, vagy el nem fogadása, s miután tudomásom sze
rint nem ugy áll a dolog, mint előttem szóló Pap Mór képviselő ur említé, mintha a megyék óhajtva 
várnák, az ideiglenes szabályok országgyűlésikig leendő megerősítését, — sőt mint én tudom a törvényte
len, és gyűlöletes pátensektőli megszabadulást, és a hazai törvényekkeli élhetést alig várják; — (Ugy 
van!); — igen természetesen következik, —• hogy miután a ház nem kötelezőleg, hanem csak javaslatké
pen fogja közhírré tenni az említett szabályokat, — ha találkozhatik is megye, mely azt elfog'adja, •— de le
het, és lesz is olyan, mely ragaszkodva a hazai törvényekhez a netaláni hézagokat statútumok ál
tal fogja pótolni; (Zaj) — és igy a czélul kitűzött egyformaság az igazságkiszolgáltatásban nem lesz elérve. 

Egyébiránt azt hiszem, hogy a törvényhatóságok statutarius joga sem terjed annyira, hogy tör
vényellenes szabályokat elfogadhassanak, vagy legalább, hogy az ilyen elfogadás a törvény ellen is köte
lező erővel bírhasson. (Zaj.) — Ezen szabályok pedig sok törvényellenest tartalmaznak. Jelesül, az 
1848: XV. t. ez. 2-ik §-ban az ősiségi kérdésekre vonatkozólag, oly moratórium mondatik k i , — m e l y 
csak akkor szűnik meg, ha a magyar minisztérium e tekintetben törvényjavaslatot mutatna az országgyűlés 
elé, — és ennek folytán törvény alkottatnék. (Ugy van!) •— A császári pátens azonban, mely ideiglenesen 
elfogadhatónak ajánltatik, ezen moratóriumot és igy az 1848-ki világos törvényt törli el. — Ilyen, hogy 
többet ne, mondjak, — a szolgabírónak, — visszahelyezés esetében alispáni hatalommali felruházása is. — 
Feltevén azon esetet, hogy a felperes az itt előhozott két esetben — keresetét az ideiglenes rendszabá
lyokra alapítja, az alperes pedig azokat törvénynek el nem ismeri, és a kereset legalitását kéri; nemde 
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a magyar bírónak, ki a hazai törvényekre esküdött, kötelessége lenne a keresetet leszállítani? Nem lesz 
tehát elérve a bizottmány által kitűzött czél, t. i. a törvénykezés egyformasága, és a magánosok érdekeinek 
megóvása; hanem lesz nagyszerű zűrzavar. 

Mondhatná ugyan valaki, hogy a Curia fellebbezés utján — behozhatná az egyformaságot az ál
tal , hogy az alsó bíró ítéletét ezen ideiglenes szabályok szerint reformálná. — De én felteszem, hogy azon 
törvényhatóságok, melyek ezen pátensekkel saturalt szabályokat el nem fogadják, a Curiát sem ismervén 
el törvényesnek, oda a fellebbezést nem engedik meg. — En részemről, ha tőlem függene — egy pert sem 
eresztenék át a Curiára. 

De különben is minden attól függ, hogy átmehetünk-e az alkotmányos normális t é r r e — ? ha 
igen — ugy törvényhozóilag fogunk intézkedni, és akkor — nem lesz ezen szabályokra és a törvénytelen 
Curia Ítéleteire szükség. — (Ugy van! Zaj.) — Vagy szenvedünk még egy ideig! — De én ugy hiszem, 
hogy ha ezen szenvedést lovagiasan kiállottuk, — az következik mi a nyári menydörgéssel s villámlással 
járó zápor után szokott következni. — Áldás és tenyészet. — 

De szükségtelenek is ezen rendszabályok, (Halljuk!) mert ha az 1848: XV. t. ez. 2. §-ban ki
mondott moratórium áll? — pedig állnia kell mind addig, míg azt más utólagos törvény el nem törli, ugy 
az ősiségre vonatkozólag rendelkezve van. 

De az is igaz, hogy ha valakinek bajára volt az, hogy az ősiség tárgyában törvényeinkben hé
zag van, a kényuralom 12 évei alatt érvénybe volt pátensek szerint elég ideje volt magának igazságot 
szolgáltatni. — Es ha hazafiságból inkább várt — mintsem pátensekhez folyamodott volna, az olyan szíve
sen elfog addig várni, míg hazánk ügye rövid idő alatt jobbra fordul. 

Az sem áll mintha hazai törvényeink életbeléptetése mellett volna eset, melyben igazságot 
szolgáltatni nem lehetne. Beszéltem én sok régi magyar ügyvéddel — kik azonban, mivel az ügyvéd jog — 
is kegyosztás tárgya volt — a közelmúlt 12 év alatt többnyire silentiariusok voltak, (Derültség) és értekez
tem velők e tárgyról, s ugy tapasztaltam, hogy egy sem irtózik a magyar törvények újjászületése által elő
idézendő bonyodalmaktól, sőt alig várják — igaz magyar honszeretettől indíttatva, hogy a tisztelve szere
tett Corpus juris lapjai közé kényelmesen elhelyhezkedjenek, és azok szerint allegáljanak. (Zaj.) 

Nem is okozhat a magyar törvények restitutioja aggodalmat egyebeknek, mint talán azon volt 
cs. bíráknak és doctoroknak, kik addig foglalkoztak a pátensek §§-val, hogy mellettök a magyar törvénye
ket elfeledték, vagy azoknak, kik azt soha nem is tanulták. 

Annálfogva én azt tartom, hogy mivel nincs eset, melyben a magyar törvényt alkalmazni nem 
lehetne, bármit tegyünk inkább, mint törvénytelen pátenseket legalizáljunk. (Helyes.) -— Mert ugyki-
szem, hogy bizonyos magánjogi kérdések eldöntésére alig lehetne eset mit hazai törvényeink szerint elitélni 
nem lehetne, mindenki inkább várakozik, semhogy ily törvénytelen rendszabályok alkalmaztassanak. (Zaj.) 
Végre mint mondáin ezen ideiglenes szabályok elfogadása még veszedelmes is. 

Nagy szó ez t. ház, de én jól meggondoltam mielőtt kimondottam volna. — Mert ezen ideiglenes 
rendszabályok elfogadása által törvénytelen pátenseket legalizálunk, (Igaz!) — és elismernénk egyúttal — 
a mostani törvénytelen magyar koxmiányt és Curiát, sőt mellékesen magát a törvénytelen tényleges hatal
mat is , (Zaj) mely azt betöltötte. — Már pedig azt hiszem, hogy ez nincs a t. ház szándékában. ( Igaz!) 
•—• De ez nem is az az ut , melyen czélhoz jutni lehetne. — Mi engem aggaszt, s arra ösztönöz, hogy ezen 
szabályok elfogadása ellen szavazzak, — leginkább az, miszerint nem vagyok biztosítva az iránt, hogy ezen 
rendszabályokkal, melyeket ugyan a ház nem mint törvényt, hanem mint ideiglenes szükségben segítőt ten
né magáévá — valaki Bécsbe fel nem szalad a tényleges fejedelemhez s azokat körülbelől ily észrevétellel 
fel nem terjeszti — íme Uram! fő ispányokat neveztél, az országgyűlést összehívtad, — magyar kormányt 
a régi az 1848 előtti — módszerint állítottál, a Curia tagjait kinevezted, és mindezek az országgyűlés ál
tal , — a parancsodra egybegyűlt országbírói értekezlet törvénykezési ideiglenes szabályai elfogadásával, ha 
bár mellékesen is — elismertettek, itt az alkalom, hogy ezen szabályok szentesítésével, melyekben különben 
is pátenseid nagy része bennfoglaltatik, a legfontosabb — királyi jogot vedd gyakorlatba. — (Zaj — de
rültség.) — Pedig nem mondhatja senki, hogy az lehetetlen, sőt szerintem valószínű is. — 

Es ha ez megtörténnék mit fogna tenni a képviselőház ? vagy nyilatkozik, ós azt mondja ki , 
hogy ez most már valóságos pátens lévén, el nem fogadható, vagy épen nem nyilatkozván, a me-
oyékre hagyja a dolgot, melyek a bonyodalmakból aligha képesek lesznek egynyomon kibontakozni, mert 
majd egyik elfogadja azt, mit a másik mint törvénytelent visszautasít. 

De azt kérdezhetné valaki, hogy hát mit tegyünk? Feleletem igen egyszerű, és mégis czélszerü: 
ragaszkodjunk mint már azt a megyék, de az országgyűlés is többször, de különösen legközelebb föl-
iratában is kimondotta, törvényeinkhez; ne mondjunk semmit, mi uj törvényhez hasonlítana, minek 
hozatalára feljogosítva úgysem vagyunk, hanem olyat, mi különben is magában értetik. — Ezen czél ugy 
gondolom következő formulázott indítványom által, mit felolvasni szerencsém lesz, (Halljuk!) el éretik: 

„A magyar magán-jogi törvények ezen országgyűlés egybejötte napján életbe lépvén — minden 
magánjogi kérdések — azon időtől fogva szerintük fognak megbíráltatni. — Annálfogva az 1848: XV. t. 
ez. 2. §-ban kijelölt esetek az azon törvény 1. §-ban kitett időig függőben maradnak." 
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Indítványom az igazságszolgáltatás kérdését tisztába hozza a nélkül, hogy valamit veszélyeztet
ne , annélkül, hogy a magány érdeknek a közjogi érdeket alája rendelné, az ideiglenes szabályok elfogadá
sa pedig — mennyiben a Curia elismerését, és némely egészen uj törvények hozatalát — foglalja magában, 
közjogi kérdésekbe vág. 

Bármi történjék én figyelmeztetőleg eleget akartam tenni képviselő kötelességemnek, —midőn 
azon pátensekkel saturált szabályok mellőzése mellett hazánk törvényeinek érvényeire szavazok. (Helyes
lés; Fölkiáltások: Szavazzunk!) 

Horváth Boldizsár: A fölirati viták befejezése után fontosabb, de egyúttal nehezebb kérdés nem 
kerülhetett volna a tanácskozás szőnyegére, mint a töi vény kezesi. — Ezt eléggé tanúsítják már azon szá
mos kérvények, a melyek e tárgyban az ország törvényhatóságai részéről a házhoz beérkeztek. 

Átalános a meggyőződés, hogy oly törvények uralmát és érvényét, a melyekhez a nemzeti akarat 
nem járult, alkotmányos nemzet el nem ismerheti, de erezik egyszersmind a hazában azt is , hogy 10 évi 
interregnum, habár törvénytelen, de tényleges nyomait és hatályát rögtön eltörölni, a korábbi magyar jogot 
minden átmeneti intézkedések nélkül visszaállítani alig lehet; erezik a hazában, hogy egy részről az idegen 
törvények megszüntetése, más részről a magyar törvények restitutioja a mindennapi élet ezernyi érdekeivel 
jön súrlódásba, épen azon érdekekkel, a miket megvédni a jus privatum feladata. — Ha e tudat, e meggyő
ződés nem volna szintoly alapos, mint átalános; ha a restitutiohoz nem kellene több, mint a ránk erősza
kolt 20 ezer paragraphust Bécsbe visszaküldeni s helyettük ismét a régi jó Verbőczyt helyezni a biró aszta
lára : akkor a beérkezett kérvényeknek nem volna sem értelmük, sem czéljuk; akkor fölösleges volna min
den intézkedés s a bírót csak egyszerűen saját alkotmányos érzületéhez kellene utalnunk, a mely tiltja, hogy 
nem alkotmányos törvények szerint Ítéljen. (Helyes!) 

Elmondhatjuk tehát, hogy a közszükség egyetemes érzete szülte azon előttünk fekvő javaslatot, 
mely ideiglenes intézkedéseket tartalmaz azon időre, a mig rendszeres codificatio a magánjog életszabályait 
véglegesen meg állapithatná. Sokan e javaslat mellett, mások ellene harczolnak; de mindkét párt kiindu
lási pontja •—• a törvényesség. 

Noha én az elsők közé tartozom, de lehetetlen az ellenvélemény indokai előtt is tisztelettel meg 
nem hajolnom. Azon aggályban, hogy az országgyűlés jelen abnormis helyzetében törvényhozásba bocsát
kozva , hazai közjogunk egyik alapelvét támadná — meg, a törvények iránti ragaszkodásnak, kegyeletnek 
oly fényes tanúsága nyilatkozik, mely akkor is tiszteletre gerjeszt, ha a túlzás körébe lép. 

De mielőtt e közjogi aggályokról szólnék, nem mulaszthatom el azon véleményárnyalat tarthat-
lanságát kimutatni, mely az egész javaslatot fölöslegesnek tekinti, s a magyar törvényeket minden átmeneti 
intézkedések nélkül is visszaállíthatóknak vitatja. Megvallom irigylem ezen urak meggyőződését s nagyon 
szerencsésnek érezném magamat, ha azt magamévá tudnám tenni s általa megmenekülhetnék hazafiúi aggo
dalmaim legnagyobb részétől. Szívesen megválnék saját gy trő meggyőződésemtől, ha ezen urak véleménye 
kulcsot nyújtana nekem a legegyszerűbb mindennapi jogesetek megoldására. 

Tán nem fogok e ház türelmével visszaélni, ha egypár ily gyakorlati jogkérdést hozok fel. 
Mit tennének azon urak például az esetben, ha az örökhagyónak sem gyermeke, sem testvérei, 

sem unokatestvérei nincsenek? váljon az örökséget kinek és mely törvény szerint Ítélnék oda? Mert az 1848: 
XV. törv. ez. az ősiség eltörlése által minden korábbi öröklési törvényeinket megszünteté, ideiglenesen csak 
az 1836: XIV. t. czikkben foglalt plana suecessionalis eljárást hagyván fon, a mely azonban az unokatest
véreken tul álló oldalrokonokról már nem rendelkezik. Ott van ugyan törvényes örökös nem létében a fiscus, 
de már minden tiszteletem mellett is a szt. korona iránt, annak jogait a magántuljadon körében ennyire 
kiterjesztem nem volnék hajlandó soha. 

Mit tennének továbbá azon esetben, havalaki az elhunyt magtalan testvér után az örökséget követeli 
azért: mivel ez ősi javakból áll s a róla alkotott végrendelet semmis ? Ha elvetik a keresetet, mivel az ősiség 
el van törölve: akkor megszegik az 1836:XIV. t. ez. 7-ik szakaszát, melyet az 1848 XV. t, czikk fentartott; 
ha pedig félre teszik a végrendeletet: akkor megsértik az 1848: XV. i ez. szellemét, melynek értelmében 
ősiség nincs. 

Vegyünk más esetet elő. A végrendelet nélkül elhalt apa vagyonából a fiu kizárja a leányt: mi
vel a javak fiági természetűek, a melyekből a leányág az utolsó osztály alkalmával nem részesült. Akár be
eresztik, akár pedig kirekesztik a leányt, megsértik a törvényt; első esetben az 1836. XIV. t. ez. 3-ik §-át, 
utóbbi esetben pedig az 1848: XV. t. czikket, melynek szellemével a fi és leányág közti különbség meg 
nem fér. 

Még egyszerűbb esetet hozok fel. Az apa végrendeletet alkot, a melyben minden vagyonát egyik 
fiának hagyományozza. A másik fiu, ki az örökségből minden törvényes ok nélkül kitagadva lőn, mely tör
vény alapján kér orvoslatot ? 

Ha nincs ősiség: ugy az apa szabadon rendelkezhetett vagyonáról s a fiu köteles részt sem kö
vetelhet , minthogy ezt a magyartörvény nem ismeri. Es még is meg van sértve a magyartörvény szelleme; 
minthogy hazai törvényeink, mielőtt az ősiség eltöröltetett volna, csak azért engedtek a szerzeményekről 
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korlátlan rendelkezést, mivel a vagyonnak egy részére t. i. az ősire nézve, a gyermekek már virtute legis 
úgyis biztosítva voltak. 

íme tisztelt ház, ezek oly esetek, a melyek mindennap előfordulhatnak s a bírót oly zavarba ejt
hetik , hogy kénytelen vagy a törvényt, vagy saját jogérzetét megtagadni. Egyik roszabb a másiknál. A tör
vényt mellőzve, kivetkezik alkotmányos jelleméből, — jogérzet nélkül pedig a bíró a magán jogélet zsar
noka , a ki megfojtja az igazságot s a törvény élettelen hulláját veti elénk. — (Tetszés.) 

De ha a restitutio in integrum jövőre nézve lehetséges volna is, kérdem: mi történjék a múlttal, 
a bukott rendszer alatt keletkezett uj jogokkal ? A szigorú törvényesség szerint a nemzet akaratának befo
lyása nélkül hozott törvények, alkotmányos országban nem bírnak kötelező erővel. Ha ez elvhez minden 
következményeivel együtt szorosan ragaszkodunk: akkor nem tagadhatjuk, hogy mindazon bírói ítélet, mely 
törvénytelen törvények alapján, törvénytelen bírák által hozatott, szintén érvénytelen; akkor minden jog 
és birtok, mely ezen ítéleteken alapul, ingataggá vált; minden osztály, szerződés, adóslevél, amennyiben 
ezek a magyar törvények kellékeinek meg nem felelnek, megtámadható. Es tudjuk, miszerint már csak az 
adóslevélre nézve is a német és a magyar törvények közt mily lényeges eltérés van. Például a német tör
vények szerint teljes bizonyító erővel bír az adóslevél, ha az idegen kézzel irt szöveget az adós aláírja s két 
tanú által ellenjegyezteti, s igy azok az aláírás valódiságának constatirozására helyzik a fősúlyt; míg a ma
gyar törvények már szigorúbbak s kétség esetében a numeratio pecuniae, a pénz leolvasását is bebizonyít
tatni kívánják. Egy szóval akkor minden jogeselekvény, a mely a lefolyt évtized alatt történt, érvényére 
nézve kétes. 

Ide vezetne bennünket a merev törvényesség logikája, azon határig, a hol a merő törvénytelen
ség, — egy végetlen jogi anarchia sötét chaosza föd el mindent; s azért meg kell ismernünk, hogy a tör
vényesség fogalmának is megvannak természetes korlátai, miket maga a ezél t. i. az igazság, a kor szük
ségei , a helyzet kényszerűsége szabnak neki. 

Ennélfogva még azt is, hogy a restituált magyar törvényeknek visszaható erőt adni nem aka
runk, hogy a német törvények uralma alatt szerzett jogok hatályát érintetlenül kívánjuk hagyni, nyíl
tan , világosan és határozottan ki kell mondani; mert különben a törvénykezés a helyett, hogy a jogsé
relmek orvoslását nyújtaná, épen az ellenkezőre', a szerzett jogok megtámadására, felforgatására fogna 
kizsákmányoltatni. Azt pedig én, mint szigorúan alkotmányos ember, nem ismerhetem el, hogy a bíró 
mint nem a törvényhozó hatalom részese, hanem csak a végrehajtó hatalom közege, feljogosítva volna oly 
törvényeket itélethozás által sanctionálni, a melyeknek hatályát, legalább a múltra nézve a nemzet nem ér-
vényesité. Ezt tehát t. i. a visszahatlanság elvét, nem mondhatja ki más, mint maga az országgyűlés. 
(Helyeslés.) 

Itt vagyunk tehát azon kényes kérdésnél, a mely annyi nemes és kinos hazafiúi aggály forrásául 
szolgál. Tudjuk, hogy az ország törvényeket követel: de félünk, hogy törvényt hozva, megsértjük ama tör
vényeket f a mik közjogaink megszentelt alapjait képezik. Erezzük az égető sebet, de félünk azt behegesz
teni : nehogy az másutt veszélyesebb alakban üssön ki. Remegünk, hogy a midőn a magánjogot megmen
teni akarjuk, a közjogot rúgjuk el lábaink alól. — Tiszteletre méltó, de túlságos aggodalom! 

Az én felfogásom szerint a közjog és a magánjog sem ellentétben, sem pedig oly feloldhatatlan kap
csolatban nem állanak egymással, hogy egyiket a másik nélkül rendezni, megoldani nem lehetne. A közjog 
a hatalom viszonyait, a magánjog pedig a polgárok egymásközti viszonyait szabályozza. Egyátalában nem 
értem tehát, miért kellene nekünk, a hatalom függő kérdései miatt saját háziviszonyainkat rendezetlenül 
hagynunk ? 

E mellett nem szabad felednünk egy fontos körülményt. A közjog bukhatik a nélkül, hogy a ma
gánjognak is bukását szükségkép maga után vonná. Tanúsítja ezt ezer éves történetünk, mert annyi ellen
séges uralom közben és daczára is, magánjogrendszerünk egész 1849-ig épen, illetetlenül maradt. El
lenben a hol a magánjog alapjai megrendülnek, a hol az enyém és tiéd fölötti jogfogalmaknak zavara áll be: 
ott oly erkölcsi sülyedés veszélye fenyeget, mi ellen semmiféle közjog nem ad orvoslatot. 

Es ebben igen nagy ok fekszik, nem arra: hogy a magánjog kedveért a közjogot elhanyagoljuk, 
hanem arra, hogy közjogi aggályainknak a magánjog életét áldozatul esni ne hagyjuk. 

Nagyon fájlalom én is tisztelt ház, a tényleges hatalom azon törvénytelen eljárását, mi miatt az 
országgyűlés maiglan sincs kiegészítve; nagyon fájlalom, hogy nem vagyunk oly helyzetben, miszerint az 
alkotmányos törvényhozás rendes működését megkezdhetnők. Ámde legszentebb érdekeink védelmét nem 
akarnám az ellenfél kegyelmétől függővé tenni. A politikai ildom tiltja e perczben visszapillantanom a múltba, 
a hol több csonka parlamenttel találkozhatnánk, a melyek rendkívüli helyzetben rendkivüli eszközökhöz fo
lyamodtak , — s a nemzet engedelmeskedett. Elég az hozzá, hogy most a nemzet akarata s a körülmények 
hatalma a mi kezünkbe tévé le e kérdés megoldását, a melytől milliók jóléte és nyugalma függ — s én azt 
nem merem magamtól elutasítani. Ha a megoldás jogát máshonnan nem meríthetem, a nemzet akaratából, az 
önfentartás ösztönéből merítem azt. (Helyeslés.) Rendkivüli körülmények magukkal hordják a jogot is: rend
kívüli intézkedésekhez nyúlni. 

Egyébiránt ugy hiszem, a magyar közjog nem veszt vele semmit, ha azon elvet, mely a szdnye-
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gen forgó javaslat első soraiban ki van fejezve, mely szerint a magyar törvények hatálya visszaállítalak, mi, 
a nemzet képviselői, mondjuk ki. Ellenben igen sokat vesztene vele közjogunk, ha ez elvnek épen ellenke
zőjét a törvénytelen hatalom mondaná ki, s ha ennek következtében alkotmányos bíróságaink feloszlanának* 
— Mert azt nem tehetem fel róluk, hogy a nemzet képviselőinek beleegyezése nélkül keletkezett vagy ke
letkezendő bármely rendelet végrehajtására fognának vállalkozni. 

így állván a dolog, az alkotmányos bíróságok létele és fennmaradhatása e kérdéssel állván kap
csolatban , azt merem állítani, hogy nem csak a magánjog, hanem közjogunknak is egy lényeges része forog 
veszélyben, s ez a hazai törvénykezés függetlensége. — Ezt megvédeni, fönntartani szerintem oly köteles
ség , mit maga a közjog érdeke is komolyan szívünkre köt. 

Ezeknél fogva én a kérdéses javaslat egyszerű elfogadására szavazok; nem azért, mintha azt tö
kéletesnek ismerném, hanem azon okból, mert a benne rejlő hiányok megvitatása, s kijavitása, vagy egy 
tökéletes mü előállítása könnyen elkésetté tehetné a gyógyszert, a melyre a nemzet oly epedve várakozik. 

Ha az én felfogásom netalán eltérne a szigorú törvényesség fogalmaitól, a tisztelt háztól bocsá
natot remélek; mert lelkem előtt a főczól: polgártársaim nyugalma és jóléte, s bár mennyire szeressem a 
törvényességet, de még inkább szeretem azt, a mi nálam nem abstraet eszme, hanem élő és szenvedő pol
gártársaim összesége, igen, mert mindenek fölött szeretem a hazát. (Éljenzés.) 

Szabó Samu: Tisztelt képviselőház! Midőn a fölirási javaslat fölött folytak a vitatkozások, láttuk 
a közjog terén azon abnormis állapotot, melyben van az ország, s van maga az országgyűlés is; most pedig 
midőn a magánjogról van kérdés, midőn itt is az abnormis állapotot látjuk; nem lehet, hogy egyszersmind 
eszünkbe ne jusson a római népnek a „panem et eireenses" kiáltása, mely a mi népünknél az igazságki
szolgáltatás iránti követelésben nyilvánul, mi nélkül ha egy ideig el tud is lenni egy értelmes nép, de hosz-
szabb ideig nem nélkülözheti, mert végre is az „enyim és tied" kérdése a leghiggadtabb és legildomosább 
embereket is ki hozza sodrából. 

Közjogi abnormis állapotunkhoz hasonló abnormis állapotban van az ország a magán jogra nézve 
is, mert a hatalom közjogainkkal együtt magánjogi törvényeinket is eltörölte, s a viszonyokat nem a nemzet 
életéhez geniusához, és szokásaihoz idomított modorban oldotta meg, hanem mint Nagy Sándor a gordiusi 
csomót karddal ketté vágta. 

Azonban közjogainkra nézve nyugodtaii várjuk a hatalom szavát, mert meg tettük, mit csak 
tennünk lehetett, és mert erős elhatározásunk: tűrni inkább, minthogy magunk tépjük szét alkotmányunk 
leveleit. 

De másként állunk magán jogainkra nézve. Az igazság kiszolgáltatás iránti követelés mindinkább 
hallható az országban, s vájjon mi közjogi abnormis állapotunkra hivatkozzunk-e, és semmit ne tegyünk — 
vagy ha lehet enyhítsünk némileg a bajokon ? — Azt hiszem mindnyájan kivánunk segíteni, csak hogy 
egyik rész a közjogra nézve kifejtett elveket tartja üdvösnek, s így a magánjogot illetőleg is a ^restitutio 
in integruma-ot követeli, — a másik rész pedig ezt lehetlennek tartván, megragadja az alkalmat, — minek 
én az országbírói értekezletet tartom , — s ennek elfogadása által kivan a bajokon némileg segíteni. (Zaj!) 

Azok, kik a magánjogi törvényeknek teljes visszaállítását követelik, egyszersmind a moratóriumot 
is követelik, mert az 1848-ik évi XV-ik t. czikk az ősiségből származó minden perek felfüggesztését is ki
mondotta. 

De én a moratóriumot nem pártolhatom, mert azt csak igen rövid idő igazolhatja, és mert tapasz, 
táljuk, hogy az ország legnagyobb része égető szükségnek tartja az igazság kiszolgáltatásának minél előbbi 
lehetővé tevését. 

En két fő okból tartom a magántörvényeknek teljes viszaállítását lehetetlennek; az ősiség és a 
jogegyenlőség kérdése miatt. 

Mi az ősiség kérdését illeti, azt az előttem szóló bőven kifejtette, tehát csak azt jegyzem meg, 
hogy ha a magánjogi törvényeknek teljes visszaállítását kimondjuk, akkor kimondtuk a 12 év alatt keletke
zett jogviszonyok érvénytelenségét is, mi által a birtok ingataggá lesz, s a hitelt is alapjában megrendítjük. 

A jogegyenlőséget illetőleg az 1848-ik évi törvényekben nincs ugyan határozottan kimondva a 
jogegyenlőség, de bent van annak szellemében, sőt némileg ki is van mondva a VII. t. czikk. 5-ik §-ban, 
mely igy szól: „Magyarhon, Erdély mind azon külön törvényeit és szabadságait, melyek a mellett, hogy a 
teljes egyesülést nem akadályozzák, a nemzeti szabadságnak és jogegyenlőségnek kedvezők, elfogadni, s 
fenntartani kész ,a azért erre hivatkozva annyival is inkább merem kimondani, hogy a jogegyenlőség tör
vény által is meg van állapítva, mert Erdély törvényei e szerint a mieink is, az erdélyi törvényekben pedig 
a jogegyenlőség határozottan ki van mondva. 

Ha tehát nemcsak szóval állítjuk a jogegyenlőséget, hanem azt törvény által is biztosítottnak vall
juk, lehet-e a magánjogi törvényeket teljesen visszaállítani? 

Nem szólok — a nézetem szerint — közjoghoz tartozó azon jogegyenlőségről, milyen például 
csak az is, hogy a nemes a magán vámokon máig sem fizet vámot, hanem pusztán magán törvényeinkből 
hozok fel egy két példát. 

A nemesnek joga volt, más földjén is vadászni, a nem nemes fegyvert sem tarthatott; más volt 
42* 
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örökösödési törvénye; más hitbére, más közszerzeményi joga — másképen tette végrendeletét, — más volt 
a hatalmasság és becstelenítés dija; s mi főfigy elmet érdemel, a nem nemes bot alatt állott, s bűnperét csak 
főbenjáró esetekben, vagy nemesseli társaságban fellebezhette stb. Kérdem tehát visszaállíthatjuk-e ezen tör
vényeket? a külföld is nem azt fogná-e mondani, hogy haladás helyett visszalépünk? 

Ne mondja senki, hogy a bíró józan esze kitalálja az igaz utat, mert fájdalom! alkotmányos tiszt
viselőink botoztattak is, s legközelebb történt, hogy a nem nemestől megtagadták a fellebbezést! (Zaj: Sza
vazzunk.) 

Elnök: (Közbe szól a zajban.) Kérem a t. házat, azt vagyok bátor tudtul adni, hogy egy 20tagú 
aláírással ellátott jegyzék érkezett be hozzám, melyben az kívántatik, hogy a szavazás névszerinti felszó
lítás mellett nyíltan történjék. (Helyes! Zaj.) 

Szabó Samu; (Folytatja.) Végre megemlítem még a sajtót. Az igaz, hogy ezen munkálatban a 
sajtótörvények nincsenek kinyomatva, de biztosan tudom, hogy az országbírói értekezlet az 1848-ik évi 
sajtótörvényeket és a minisztérium által készített esküdtszéki eljárást elfogadta; annálfogva, — már csak 
azért is, hogy a sajtóviszonyokra nézve biztosságban legyünk, — a bizottmány javaslatát pártolom. 

Elnök: Nem hiszem, hogy e tárgyban oly nagy discussio támadjon, s miután igen sokan vannak 
felirva, talán felváltva kellene a ház szabályai szerint a szólani kívánókat felszólítani. (Helyeslés.) 

Szabó György: Ha a t. ház kívánja a szavazást, én is elállók a szólástól (Álljon el! álljon el!) — 
ellenkező esetben, ha a feljegyzettek szólani kivannak, én is előfogom adni nézeteimet. (Zaj. Halljuk!) 

A t. bizottmánynak véleményét, mely szerint ő az országbírói értekezlet javaslatát elfogadandónak 
ajánlja, részemről is szívesen elfogadnám, ha azon értekezletnek javaslata a ház tagjai között eleve kiosztva, 
s általam és minden képviselő társam álta elolvasva nem lett volna. Miután azonban az országbírói érte
kezlet ezen javaslatát elolvastam, ahhoz, hogy ezt ideiglenes kiegészítő törvényül elfogadjuk, mint képviselő 
szavamat nem adhatom, nem adhatom pedig azért', mert ezen javaslaton keresztül szövődve látom mindenütt 
azon sok pátenst, melyek a 12 év leforgása alatt annyi panaszra adtak alkalmat. Különösen nem hagyhatom 
említés nélkül ezen javaslat 173. és 174-ik §§-ait a melyek egyikében , hajói emlékszem a 173-ik §-ban az 
foglaltatik: hogy az ezen javaslatban megállapított perrendtartás egy kitűzendő zárhatáridő után veszi kez
detét; az utána következő §-ban pedig az áll, hogy mind azon függőben levő perek, melyek még eddigelé 
ítélettel eldöntve nincsenek, sőt még azok is, melyek jövőben a kitűzött határnapig indíttatnak, az osztrák 
polgári perrendtartás szerint lesznek elintézendők, s ezekre csak a végrehajtásnál fog alkalmaztatni a jelen 
eljárás. Ez t. ház ellentétben áll azon eljárással, melyet ellenünk az osztrák miniszteriura, és respective pá
tensek követtek. Ugyan is 1852-ben midőn behozatott az osztrák polgári perrendtartás nem az mondatott 
hogy a mely jogügyek a magyar törvény alatt keletkeztek, és melyek a magyar törvény szerint megindít
tattak , azok azon törvény szerint folytattassanak és Ítéltessenek a német bírák által, hanem az volt egyene
sen kimondva, hogy ennyi és ennyi idő alatt mindazon pereket át kell idomítani az osztrák polgári perrend
tartás szerint, és a szerint intézkedik az osztrák bíró. En tehát a méltányosság szempontjából azt vártam 
volna, hogy a jelen esetben, méltányolta volna ezen értekezlet a magyar polgárok igényeit, jogait és mon
dotta volna ki azt, hogy a multakra fátyolt vetünk, de a jövőben minden perek e szerint fognak elintéz
tetni. Egyébiránt én azt látom, hogy az országbírói értekezlet több tagjának részéről az hozatott fel főér-
vül, hogy az 1848-iki törvényekben, különösen a XV-ik t. czikk értelmében hézag támadt, mert ezen törv. 
czikk eltörülvén elvileg az ősiségét, e miatt successionalis perekben s a t. intézkedni nem lehet. En azt hi
szem, hogy ezen hézagon segiteni igen könnyű; de különben is, ha ez érdekel is a hazában néhány embert, 
nem érdekel mindenkit, mig ellenben, ha mi ezen törvényjavaslatot elfogadjuk, ez a haza polgárait egyen
lően sújtja, és tudja Isten micsoda labyriuthba sodorja. (Igaz!) Az 1848-ki XV.t.ez. elvileg mondja az ősi
ségét eltörlendőnek. Ha a t. ház megengedi, ki fogom fejteni nézetemet a felett, mint értem én azt, hogy 
az ősiség elvileg el van törölve. (Halljuk!) 

En ezt úgy értelmezem, hogy a honatyák 1848-ban a birtok biztonságát akarták ezen törvények
kel elérni, és megakarták azon pereket szüntetni, melyek az ősiség természetéből a jólelkű és jóhiszemű bir
tokosok ellenében támasztathattak, tudja Isten minő atyafiak által. Ilyenek voltak az ősiségi perek ad inva-
lidatíonem ex praejudicio, ex praelatione, ilyenek a zálognál ,„ad transvestitionem conditionum pignoratitia-
rum, és ex neglecta praemonitione;" ilyenek voltak a megintés, és elmulasztás, abból eredtek szóval 
az elsőbbségi zálogperek. Ezeket akarta a törvényhozás megszüntetni, a mint meg is szüntette ugyanazon 
törvény 2-ik §-ában; ellenben a successioba nyúlni nem akart, nem akart nyúlni a tulajdonba, mert ugyan
azon törvény 2-ik §-ában nyiltan kimondja, hogy fenntartatik az 1836-iki XlV-ik t. ez. egész épségében. 
Ezen 1836-iki XlV-iki t. ez. respective involválta az ősiségét; ott különbség tétetik a fi-és leányági jószágok 
között, és az mondatik, hogy ha az utolsó osztálykor, a leányok már osztoztak azon jószágokban, miket 
most a fiuk praetendálnak, azokat a fiu és leányág közt egyenlően kell felosztani; — ellenkező esetben sup-
ponálta a törvény, hogy nem jár a leányoknak osztályrész. Továbbá fennhagyta az 1836-iki XIV t. ez. 
azt is, hogy az atyának ősi javáról gyermekei kizártával végrendeletet tenni nem szabad, és a plana suc-
cessiónál is a bíróság a törvénynyel ellenkező végrendeletet elvethette. Én azt hiszem, hogy miután az 
1848-ki XV. t. ez. fönntartotta az 1836-iki XlV-ik t. czikket, azt nekünk observálni kell. En részemről és 
minden követtársam azon elhatározással jöttünk Pestre, és e terembe, hogy az 1848-ki törvényeket köröm-
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szakadtáig védelmezni fogjuk, mind közjogi, mind magánjogi tekintetben, — s épen az országbírói érte
kezlet javaslatában különös megsértését látom az 1848-ik törvényeknek. Nevezetesen csak az urbériségre 
megyek át. Áz úrbéri tartozásokat az 1848-ki — ha jóll emlékszem — IX-ik t. ez. szünteti meg végképen. 
Én az úrbéri tartozások alatt értem mind azt, mit a volt jobbágy földes urának tartozott teljesíteni. Mária 
Terézia urbére, és ennek folytán az 1836-iki országos törvények értelmében, a hol két kategóriába jőnek a 
volt úrbéresek, s igy szolgáltak. Nevezetesen a törvény különbséget tesz az olyan volt úrbéres polgárok 
között, kiknek volt, — és különbséget tesz azok között, kiknek nem volt faizásuk. Azok, kiknek úrbéri 
faizásuk volt, természetesen pótszolgálatot tartoztak a törvény értelmében tenni, t. i. ölfát hordani, részint 
pedig ölfát vágni stb. Az 1848-ik t. ez. ezt mondja: hogy „mindennemű úrbéri szolgálatok, tartozások, 
dézma, és pénzfizetések megszüntetnek, és a földes urak az állam által e részben kármentesíttetnek. A tör
vényben én nem látom azt, hogy ezen úrbéri faizási szolgálat fennhagyatott, vagy annak megváltása a 
volt úrbéresekre rovatott volna, sőt inkább abból világosan látom azt, hogy a törvény azt is világosan el
törölni kívánta, és midőn eltörölte, egy úttal biztosította a földesurakat, hogy a támadt sérelmek kárpótlá
sát megadja. És mit tartalmaz az 1853-iki martius 2-án kiadott pátens? A pátens ismét szembe állítja a föl
desuratjobbágyaikkal, s azt eszközli, hogy a földes úr kényteleníttetik beperelni volt jobbágyát, mi ujabb 
ingerültségre szolgáltat alkalmat. A földesúrnak teljes joga volt a faizás kármentesítését követelni; de a 
status respective a pátens őt attól elvetette és utalta a jobbágy ellen, s akkép az 1848. IX törvényezikket 
alapjában sértette meg. Egyiknek, másiknak ugyan, kinek kevés volt a jobbágya, nem esett ez oly nehe
zen, s ő ezt inkább elengedte, mintsem hogy jobbágyaival perbe állott volna; de hol ez ezerekre ment, ott 
nem lehetett azt oly könnyen elengedni. Ezen pátens, mint mondám, világosan ellenkezett az 1848. IX-ik 
t. czikkel, ujabb ingerültséget szült, a volt úrbéresek, és a volt földes urak közt, s én most ezen munká
latban azt látom, hogy ez teljes erejében meg van tartva; — az országbírói javaslatban ugyanis — mely 
értekezletnek, egyébiránt minden egyes tagját igen tisztelem, — az mondatik, hogy ez semmi ellenkezésben 
nincs a magyar törvényekkel. 

Már tovább is szólottam, mint tán kellett volna, de még csak Horváth Boldizsár t. képviselő 
társunk megjegyzésére akarok felelni. (Halljuk!) 0 azt mondotta; rendkívüli körülmények, rendkívüli el
járást igényelnek. Igaz, hogy most rendkívüli körülmények között vagyunk, melyek rendkivüli eljárást 
igényelnek, s én szívesen reá állok, hogy mi tegyünk, hanem ne más által tétessünk. Igen óhajtottam 
volna, ha a bizottmány az országbírói értekezlet javaslatát átvizsgálta volna, és a mi belőle kihagyandó, azt 
kihagyta volna, és terjesztette volna a ház elébe, mely esetben a ház tanácsát hozzáadhatta volna. En o-
lyanra, a minek hibás voltáról megvagyok győződve, — pedig meg kell győződve lennem, mert elolvastam 
betűről betűre , — olyanra azon tanácsot nem adhatom, hogy ezt a ház elfogadja; ha pedig nem olvastam 
volna el, úgy nem adhatnék tanácsot, mert nem tudnám mi foglaltatik benne. E szerint szavazatomat oda 
adom, hogy saját törvényeinket helyreállítsuk, és az országbírói értekezlet javaslatát elvessük (Helyeslés, 
Zaj. Szavazzunk!). 

Kubinyi Rudolf: Tisztelt ház! Elcsapongás nélkül szárazon bár, de szorosan a kérdéshez szólok. 
(Halljuk!) Miután a törvénykezési kérdés részint indítványalakban, részint megyei petitiókban a házban 
szőnyegre került, el nem mellőzhető, hogy a ház nyüatkozzék. Szerintem, nyilatkozatának következő mód
jai lehetnek: egyik, hogy a bizottmánynak véleményét módosítással, vagy a nélkül, a ház határozatává 
emelje, másik, hogy a magyar törvények visszaálltának kimondása mellett, az ezen törvények által el nem 
ítélhető pörökre moratóriumot mondjon ki; végre, hogy semmi intézkedésnek szükségét nem látja. 

Hogy ez utóbbit tehesse, a felől kell tisztába jönnie: 1-ször. hogy a régi törvények visszaállítása 
után pótolandó hézag nem maradt, 2-szor: hogy a törvénykezési intézkedés, a hézagok pótlásának szük
sége átalában nem létezik, és országosan el nem ismertetik. Nem szükség eseteket felhordanom, — mert 
előttem már megemlíttettek, — melyek a törvényes intézkedés hiányát igazolják, már csak azért sem, mert 
ezt határozottan senki sem tagadhatja. Hogy pedig a törvényes intézkedés szüksége erősen, és országosan 
éreztetik, nem szükség egyebet felhoznom, mint a január 16-diki leiratra kelt megyei nyilatkozatokat, me
lyek a törvénykezés rendezésének óhajtását, és szükségét hangosan kifejezték, és azon petitiókat, melyek 
e részben már az országgyűlést is sürgetik, végre azon indokokat, melyeket a bizottmány javaslatának ele
jén az égető szükséget beismerve, felhozott. Kimondani tehát, hogy törvénykezési intézkedésnek szüksége 
nem létezik, merőben lehetetlen, annyival inkább, mert a ház az intézkedés szükségét már az indítvány 
elfogadása és bizottság kinevezése által kimondta, most tehát az ügyet elintézés nélkül hagyni igazolatlan 
visszalépés volna. 

A feleletnek második módját, hogy a régi törvények visszaállván, bizonyos ügyekre moratórium 
mondassák ki, épen azon okoknál fogva tartom lehetetlennek, melyeket az intézkedés szüksége mellett fel
hoztam , mert ez sajátképen szintén nem intézkedés, hanem a jelen állapot szentesítése volna; a régi törvé
nyek tudniillik a hol alkalmazhatók, már visszaállottak, a hol pedig nem alkalmazhatók, már a moratórium 
de facto létezik, ügy, de épen ez az, a mi a nemzetnek nem kell, ez a jelenlegi állapot az, melyből kibon-
takozhatás végett az intézkedést, melynek égető szükségét a ház beismerte, követeli. Az orvoslást kérőt pe= 
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dig annak megrendelésével akarni megnyugtatni, a minek épen megszüntetéseért esedezik, közel álla
na a gúnyhoz. 

Nem marad tehát egyéb hátra, mint a törvénykezés kérdésében ideiglenesen határozatilag intéz
kedni. Nem mondom az ajánlott munkálatot tökéletesnek, bár — mint szintén emberi mű — az sem lehet 
tökéletes, mely codineátiö utján készülni fog. S különben is ha kielégítő munkával bírhatnánk, a eodifica-
tióra utalnunk sem kellene, ha pedig a codifieatiót elhalasztjuk, a részletes taglalást mellőznünk kell; most 
nem ott van a baj, hogy a törvény talán rósz, mert lehet rósz a visszaállítottak között is, hanem ott: hogy 
bizonyos esetekre törvényünk nincs; csak törvényt tehát mindenek előtt, azután, hogy az a lehető leg
jobb lehessen. 

Hogy az ajánlott munka conferentia müve, az ignorálható, előttünk úgy^ áll, mint az országgyű
lés által választott, s a törvénykezés ideiglenes rendezésének tervezésére kiküldött bizottmány által ajánlott 
munkálat. Szerzőjét nem keresem, a kérdés nem ki, de mi? Jogelvet, melynek hasznos és üdvös voltát 
beismerem, nem tagadhatom, vagy taszíthatom el azért, mert másutt is uralkodik, vagy ellenem is beismeri. 

A sanctió, melytől némelyek félnek, a hol helye nincs, ha meg nem gátoltathatik is, á& se nem 
árt, se nem használ, különben is van annak megszabott felterjesztési módja, a mire a sanctió kívántatik, (zaj). 

Ha vannak, kik attól tartanak, hogy az országgyűlés ezen határozata az ország által nem respec-
táltatik, azt hiszem, az ország jobb érzülete iránt csalódásban vannak, (zaj) Ez itt-ott 'megtörténhetnék 
ugyan, de mindenesetre sajnálatos lenne, mert ha valaha, most bűnnek tartanám, hogy a nemzetben 
az országgyűlés határozata, és nézetei irányában bizalmatlanság nyilatkozzék, mert ha egy dologban meg
ingatjuk tekintélyének szentségét, nincs ok, hogy meg ne ingattafhassék másban is. Hol fog ekkor a nem
zet nyilatkozhatni, akár fel, akár lefelé, ha a nemzetgyűlés határozatait, és irányát egy, vagy több megye 
a nemzet összege nyilatkozatának és irányának el nem vállalja. Meg volna ennek értelme, ha a ház ezen ha
tározata által, létező törvény megdöntését vagy változtatását czélozná, de nincsen értelme annak, hogy 
midőn ott, hol törvény nem létezik, nem annyira törvényt hoz, mint irányt ad egyes megyéknek, a tör-
vénykezésbeni egység kirnondhatlan kárára, a nemzetgyűlés által kijelölt iránytól eltávozni akarjanak, a-
kár gyermekes daczból, akár magasb bölcseségük szerénytelen igényletéből tennék azt, mert az ország
gyűlés tekintélyének aláásását hazafiúság szempontjával védeni nem lehetne. 

Nem birok jósló tehetséggel; azért sem azt, hogy a felelős minisztérium, sem azt, hogy az absolu-
tismus nem várt korszaka mily közelségben vannak, nem tudom, de tudom azt, hogy az absolutismus be
álltával a megutált törvényhozási rendszer visszaállítását semmi sem fogja kevésbé lehetővé tenni, mint az 
új intézkedés életben létele, és semmi sem fogja inkább könnyíteni és mi legsajnosabb, legitimálni is, mint 
az, hogy a törvénykezés elintézetlen állapotban találtatik. 

Ezeknél fogva szavazatommal a bizottmányi javaslathoz járulok. (Szavazzunk!). 
Zsarnay Imre •• Véleményemet átalánosan előre bocsátva mondom ki, hogy én mindenesetre kívá

nom , miszerint a törvénykezés tárgyában annyit, a mennyit lehet, tegyünk. Ez óhajtásom, ez kívánsá
gom ; s én nem félek azon okoktól, a melyeket itt most hallottam. Hozhatunk mi itt akár határozatot, akár 
véleményt, arra jogosítva vagyunk! A határozat a ház kivánata, melybe mindkét fél beleegyezik; itt véle
ményünket kimondhatjuk, hogy a kik magokat tájékozni nem tudják — tájékozhassák, s mint Horváth 
Boldizsár képviselőtársam magát igen jól kifejezte, mondja ki elvül a képviselőház, — és ne engedje meg 
Bécsből mondatni ki, — hogy régi alkotmányos törvényeink visszaállítassanak; — ha többet nem — ennyit! 
s mondjuk ki ezen alapon nézeteinket. Igen, de uraim, ez nem lehet úgy a mint van, egy kis változtatás 
kell hozzá. Tisztelt képviselő ur mintegy tréfásan említette, hogy tán némely urak a Verbőczy törvény
könyvet akarnák visszaállítani; — én bátran mondhatom, hogy lelkem szerint óhajtom, — minden falu bi-
rájánál legyen Verbőczy, azon egy kis változtatással, hogy midőn az mondatik Verbőczyben: „Nemo nisi 
legitimé citatus et juris ordine convictus capi et detineri potest, — nobilis est membrum sacrae regni coro-
nae", — a „populm" és „plebsíl közti különbség meglévén szüntetve, a „nemöu és „nobilis" alatt a hon 
minden polgára értetendő — azért mondassák ki, hogy mindenki, a ki e hazában mint annak polgára la
kik, tagja a szent koronának, s többé egy honpolgárral se lehessen ugy bánni, mint a lefolyt évtized alatt, 
a midőn vasra verve zsandárok által kényszerént fogattak s kísértettek el az emberek, — mondassák ki 
hogy mint a büntető, mint a polgári perekben ugy kell bánni mindenkivel mint régen a nemesekkel bántak. 
(Közhelyeslés). 

Ha ez átalános nézet, — nem tudom, mért ne mondhatna ki ennyit a ház. Sok törvénytudók be
széltek itt, de én nem azon nézetet követem, a mit ők felhoztak, hanem ellenkezőt: mért ne kellene ki
mondani, hogy a mi alkotmányos törvényeink életbe lépjenek? — de miután az 1848-iki törvény közbejött, 
itt minden polgárnak egyforma polgári jogok adattak, és így ha e törvény ellenkezőt rendelt, —- a régibb 
alkotott átalános törvények ipso facto módosíttattak, s ezt minden bíró tartozik tudni, hogy posterior lex 
generális tollit priorem generalem. 

Hasonló eset, mitől képviselő úr félt, hogy a bíró nem fog tudni ítélni, mert az 1836. XIV. t. ez. 
különbséget tesz az ősi és szerzett vagyon közt; de ugyanazon bírának kell tudnia, hogy azon különbséget 
— a mely ennek előtte inter sexum et sexum, inter privilegiale, et non privilegiale bonum között, a régi 
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törvénynél fogva fennállott — megszüntette az 1848-ki törvény. Itt a bírónak elég ezt elvileg kimondani, '6 
ezután ítélni képes lesz, ha nem lesz képes, majd §§-at keres mint kerestek 12 év alatt; pedig tudjuk,hogy 
megölték azon §§-ok betűi a bírót és fájdalom! minket is; tehát lélekismeretes kötelességünk, hogy ezen bi
zonytalanságban ne hagyjuk a hazát, ha nem codiíicálhatunk — mert ez szerintem lehetetlen, — s nem te
szem fel O Felségéről, a ki az alkotmányt tiszteim akarja, hogy ezen alkotmány ellenére a legnagyobb fel-
ségi s alkotmányos jogot akarná gyakorolni, — akkor valóban kimondhatjuk: igéretét nem teljesítette. De 
azért, ha ez nem történhetik, mégis hazánkra, polgártársainkra nézve átalános véleményünket fejtsük ki, 
hogy minden bíró egyenlő elv szerint ítéljen. (Ugy van!) 

Én nem vagyok azon véleményben, mit Halász Boldizsár képviselőtársunk mondott, hogy lesz
nek megyék, hol ez ellen opponálni fognak — s hogy appellálni fogják a pereket stb., meggyőződésem — 
hogy ha jó akarat van t. honfitársainkban, tisztelni fogják e ház nézetét, ez nem törvény, mert ezt most 
nem lehet alkotni; hanem csak ideiglenes kisegítő mód, ezelőtt azt hiszem, mindenki hódolni fog. Tehát 
alázatos véleményem az, hogy nekünk kell valamit tenni, elégítsük ki a nép kivánatát, szerezzünk nyu
galmat e tekintetben; (Helyes!) nem mondom én, hogy törvényczikket készítsünk, hanem csak fejezzük ki 
véleményünket, erre csak jó akarat kell, ez pedig minden képviselőtársamban meg van, az átalános elvet 
ki lehet rövid idő alatt, 24 óra alatt is dolgozni, bár erre szerintem 4 óra is elég. Mondatott itt, hogy áta-
lánosságban el lehet fogadni az országbírói értekezlet javaslatát. Én kimondtam nézetemet; nagy köszönet
tel tartozunk azon derék hazánkfiainak, kik ezt készítették, ők a mennyire az akkori viszonyok és körülmé
nyek engedték, az alkotmányt is szerették fenntartani. De ne felejtsük, ők más viszonyban voltak, őket 
sem egy, sem más kerület nem választotta, ők is saját lelkük meggyőződése szerint akartak tenni minden 
jót — ha mi többet teszünk, bizonyosan hibának nem fog tőlünk vétetni. (Zaj !) Tegyünk többet, t. i. az 
alkotmányos elvet az 1848-ki törvények értelmében véleményként fejtsük ki a fennforgó esetekre, melyek 
mindennapiak, melyek több ezer esetben fordultak elő a lefolyt 8 év alatt. Az 1790. XLIV—LIV, czikke-
lyek az akkori hasonló előzmények után minden perekről intézkedtek; s kimondták a mi ügy véglegesen be
fejeztetett , azt megváltoztatni, feszegetni nem lehet. Az ezekben kimondott elvek után a bírák az országban 
bizton járhatnak el. Ez nem lenne törvény, csak vélemény, és minden előjöhető perekre nézve ideiglenes 
intézkedés. Mondatott itt egy képviselőtársam által az is, hogy az országbírói értekezlet nem mondott újat, 
csak törvényeinket adta elő másként. Ha ez igaz lenne, úgy hozzájárulnék. De kérem, ujat mondott, s a 
magyar törvényhozás fájába, melyről egy alkalommal bátran ki mertem volna mondani, hogy 8 század óta 
soha idegen ág — még ha az volt is — mint olyan abba be nem oltatott, be nem szövetett, — most idegen 
törvényt akarnak oltani. 

Kassán beszéltem több tudós emberrel, kik roppant bölcseséggel — mintha csak az úr Isten 
nekik adott volna eszet — (Derültség) arról az úgynevezett „Pflichttheil-ról" akként szólottak, hogy ezen 
intézkedés valami nagy bölcseség, hogy ez Magyarországban minő szükséges! — (Derültség!) mintha Ma
gyarország arról nem tudott volna, kérdésbe tették, hogylesz ez? Olvassa meg Verbőczyt, ott van! Vannak 
esetek a mikor a gyermek a szülét — és megfordítva — osztályra kényszeríthette, s németül a Pflichttheilt 
ki kellé adni; de minthogy ez a javallatban mintegy magyar törvénykép van felhozva, bátor vagyok fel
hívni a ház figyelmét azon egyetlen kérdésre, hogy: vájjon Magyarországon, hol a magyar nép erkölcsi
sége legalább 1848-ig megromolva nem volt, a hol a vallásosság minden népfajnál megvan — szüksé
ges-e oly népnek positiv törvényt hozni, hogy el ne enyészszék azon érzés, a mely a szülő szívének Is
tentől adott tulajdona: hogy t. i. gyermekedet szeresd és viszont te gyermek szülőd iránt háládatos légy, 
annyira megromlottunk-e? •— hogy máskint az erkölcsi törvényt a magyar nem fogja gyakorolni, csak úgy, 
ha a német törvényt beszőjjük (Helyes!) és hogy tisztelje a gyermek a szüleit, mert különben „Pflichtt-
heil-t" nem fogna kapni. (Derültség) Ennek morális oka van, ez a nép életéből vétetett, nem pedig kala
márisból, mint Bécsben szokták a törvényt készíteni. (Ugy van! Derültség). A mit Beniczky képviselő ba
rátom előhozott, hogy ha továbbra is érvényben hagyatnak az osztrák bányatörvények, a bánya-vállalatok 
egészen megsemmisíttetnek, s ha nem leszünk arra figyelemmel különösen a haza felső vidékein igen sok 
polgártársunk idegen hatalom alatt fogna meghagyatni, mert a fináncz és kormányhatalom a bányaügyletet 
gyakorolni fogja, fájdalom gyakorolja is, — meg kell vallanunk, mondjukki az igazat, az úgynevezett 
szoros értelemben vett magyar népfaj az egész bányaügyről keveset ért, ámbár igen nagy kincs — de be
csülte és szerette azokat, kik ott éltüket feláldozták, és a setét helyen dolgozva életveszély között fáradoztak. 

A bányatörvény iránt, melyben barátom atyja legtöbbet dolgozott, a főelveket szintén kimond
hatjuk — de még ha e részben nem tehetnénk is mindent, ez nem zárja ki, hogy más törvények iránt intéz
kedjünk. 

Kívánom mindezeknél fogva, hogy ezen tárgy ne vétessék olyannak, mintha tenni valamit benne 
nem lehetne, vagy tán káros lenne; hanem olyannak, a melyben ha teszünk nem szentesítés végett, csak 
azért teszünk valamit, hogy irányadó legyen az ország különböző vidékein, de pátensre, §-ra ne hivatkoz
zunk. Ez alázatos véleményem. (Szavazzunk!) 

Benczúr Miklós: (Zaj miatt nem érthető) . . . . . . egyébiránt én egyszerűen a javaslat elfoga
dására szavazok! (Helyes! Szavazzunk!) 

43* 
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Madarász József: Nem tartozom azok közé, kik azt vélik, hogy itt nem lévén helye az értelmesí-
tésnek, az időt raboljuk. Habár vannak, kik nem egyforma mértékben érdekeltetnek ezen kérdés iránt, 
nem lehet tagadni, hogy a törvénykezési kérdésnek tárgyalása köz, és magánjogi tekintetben fontossággal 
bir. Közjogi szempontból véve a hosszabb tanácskozás óhajtásától elállván, kiválólag magánjogi tekintetben 
akarok a kérdéshez szólani. Magánjogi szempontból egyenesen az előttem szólott képviselő uraknak Papp 
Mór és Horváth Boldizsárnak indokaiból merítem azt, hogy az osztrák polgári törvényből és a perrendtar
tásból a mi törvényeinkbe csempészni óhajtott szabályokat, — melyek alkotmányos törvényeinkkel és azon 
millióknak jólétével, kikért mi ideiglenes rendszabályokat alkotni akarunk, — megtámadni kötelességünk. 
Azt mondják némely képviselő urak, hogy bizonyos szabályokat kell felállítanunk, hogy legyen törvényke
zési rend, s hogy a törvény ne legyen felfüggesztve. Hiszen ki akarja azt felfüggeszteni. Hiszen mi hazánk 
törvényeit akarjuk alkotmányos törvényszékeink által végrehajtatni; s midőn azt mondjuk, hogy alkotmá
nyos törvényszékeink fönállása mellett az egyedül létezhető magyar törvények szolgáljanak zsinórmértékül : 
akkor nem hagyjuk el a hazának millióit. Én a magyar nép közt kisebb körben is forogtam, és tudom, 
hogy örömmel üdvözli azon korszakot, melyben hazánk alkotmányos térre léptetvén, föléledhet benne azon 
remény, miszerint megszabadulhat azon osztrák polgári törvénytől, és fonák perrendtartási §§-tól, melyek 
a nép erkölcsét, és anyagi jólétét megrontották; tudom, hogy örül a nép annak, ha az osztrák törvény 
és perrendtartás helyébe a magyar törvények léptetve gyors és olcsó igazságszolgáltatást nyerend. (Ugy 
van !) Igen, száz meg száz esetet tudok, hogy a nép egymás közt sem merte pereit folytatni, mert az osz
trák törvény és perrendtartás mellett — ámbár megengedem német atyánkfiainak, hogy okoskodni tudnak, 
— attól tartott, — megnevezni ugyan senkit nem akarok, — hogy a pert mindig tovább húzzák, s hogy 
a feleket a bírák és ügyvédek kizsákmányolták. Én tehát, a ki az élénkbe terjesztett országbírói értekezlet
be az említett bírói eljárásnak nyomait becsempészve látom, azt egy átalában el nem fogadhatom. A bi
zottmány is nem ezen értekezleti munkálat elfogadására volt kiküldve, hanem oda lön utasítva, hogy alkot
mányos magyar törvényeink szellemében egy ideiglenes törvénykezési rendszert ajánljon. S miután ilyen 
nem ajánltatott, annálinkább hozzá járulok Halász Boldizsár képviselő társam indítványához, mert szerin
tem a politika javallja, hogy képviselő testületünk iparkodjék arra felügyelni, hogy mit ne tegyünk; — ne 
tegyünk t. i. semmit, mi bennünket a törvényes térről legkevésbé lesikamlíthatna; (Helyes!) inkább szen
vedjünk, ha van szenvedni való a magyar törvények visszaállításával, mert ez inkább kötelességünk, mint 
sem hogy magunkat a törvényes ösvényről letereltetni engedjük, melynek utó megállapodási pontja bizony
talan. (Ugy van.) Ugy hiszem, sokkal tanácsosabb a képviselő testületnek e terén azt tenni, mit Halász 
Boldizsár ur mondott, inkább mint az értekezlet munkálatát elfogadni. (Zaj.) Ne legyünk önámításban az 
iránt, hogy azt a tényleg fennálló hatalom előlegesen, vagy utólagosan el nem fogadja. Ne ámítsuk ma
gunkat , mert az országbírói értekezlet művének elfogadása által, mely a mi törvényeinkbe idegen törvé
nyek maradványait csempészne be, a képviselő ház, midőn egyenlőséget akarna megállapítani, épen az 
egyenetlenségnek és visszavonásnak magvait fogná elhinteni. En is azon hitben vagyok, hogy a képviselő
háznak a törvénykezés iránt valamit kimondania kell, de ne mondjunk ki olyat, melylyel az általunk nem 
helyeselt paragraphrendszer lenne megállapítva. (Helyes!) Én tehát épen azon félelmi indokokból, melyek 
ez értekezleti javaslat ne taláni elfogadása által bennem keletkeztek, ajánlom a háznak, hogy a választ
mányt bizza meg újra, miszerint ez hazánk törvényeihez alkalmazva adjon elő oly törvénykezési javaslatot, 
mely magyar törvényeinkkel és a közkívánattal megegyezik. 

Nyáry Pál: Méltóztassanak megengedni, hogy én, ki a bizottmánynak tagja voltam, azon oko
kat , melyek ezen véleményadásra vezették a bizottmányt, röviden elmondjam. (Halljuk!) 

Igen természetes, hogy nincs tárgy, melyet különböző szempontból véve, nevetségessé is tenni 
nem lehetne; ugy nincs olyan tárgy, melyet az igazi szempontból tekintve, helyeselni nem lehetne. 

Azon képviselőtársaim, kiknek előadását legközelebb hallottam, nem azon szempontból tekintet
ték ezen ügyet, melyből a bizottmány; ők pusztán a magán törvénykezés terére léptek s abból okoskodtak, 
— és én kénytelen vagyok ezen szempontból mindazokat, miket mondtak, helyeselni; de véleményem sze
rint itt nem ez a kérdés. — Akkor, mikor a ház szükségesnek látta ezen bizottmányt oda utasítani, hogy 
az országban a közelebb múlt tizenkét évi kényuralom alatt megakasztott, sőt magyar törvények szempont
jából véve, tökéletesen megszüntetett, megsemmisített igazságszolgáltatást ismét mozgásba hozza s javalla
tot adjon, — azt hiszem, ez volt a bizottmány kiküldetésének czélja; — a bizottmány két szempontból te
kintette kötelessége szerint az ügyet, közjogi és magánjogi szempontból. Igen természetes, hogy akár köz
jogi, akár magánjogi szempontból tekintsük a törvényeket, nem lehet felejtenünk az 1791-diki 12-ik tör-
vényczikket; ezen törvény világosan mondja, hogy mind a közjogi, mind a magánjogi törvényt magyarázni, 
változtatni senkinek másnak nincs jogában, mint a törvényhozó testületnek. (Ugy van!) Ebből mi követ
kezik? Miután a lefolyt 12 év alatt magyar törvényeink megsemmisíttettek, közjogi szempontból véve, a 
bizottmány nem csak jogában, de kötelességében állónak tartotta a nemzet képviselőtestületének kimondani: 
hogy a magyar törvények teljes érvényükbe visszaállíttatnak. (Ugy van!) Ez, az alkotmányos elvek egyik 
legnagyobbika, oly elv, mely fölött, ha egymástól eltérőleg vitatkoznánk, bécsi szomszédaink lennének 
azok, kiknek legnagyobb szolgálatot tennénk. (Igaz!) Ezen elv, még itt nem volt kimondva, én ezt leg-
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először a fölirásra vonatkozott módosítványomban mondtam ki; de miután a fölírat nyert többséget, mddo-
sítványom keresztül esvén, fölötte tanácskozni nem lehetett: itt az alkalom, melyben kimondja a képviselő
ház — és ezt kimondhatja — mindjárt megalakulása után, hogyha nj törvények alkotására nem is, de an
nak kimondására, hogy a régi törvények épen tartassanak, s ha bármi hatalom által megszüntettek, visz-
szaállíttassanak — tökéletesen jogosítva van. (Helyeslés.) 

Ez volt az első szempont, melyből a bizottmány kiindult. — A második szempont az, miszerint 
az esetben is, ha ideiglenes rendelkezésre van szükség, azt sincs más senkinek joga kimondani, mint ma
gának a képviselőháznak. 

A közjogi szempontot, mely a bizottmányt a véleményadásra vezette, e szerint kifejtvén, átme
gyek a magánjogi — a jelenben fönnforgó tulajdonképeni — kérdésre. 

Némelyek azt mondották, és most is azt mondják, hogy ha a magyar magánjogok visszaállftvák, 
nincs semmi ideiglenes rendelkezésre szükség. En is ezek közé tartozom. Ezt, mielőtt az országgyűlés ala
kult , már több megye, s azok között az én megyém is kimondotta; (Halljuk!) sőt ugyanakkor, midőn az 
országbírói tanácskozmány folyt, az országbíró által több megye, köztök Pest is fölszólítatván, egy — az 
országbíróhoz intézett memorandumban ki is fejtette nézetét, s azóta Pestmegyében az igazságszolgáltatás 
folytonosan megy minden megszakadás nélkül. 

Azok, miket itt hallottam, az ellenkezőről nem tudtak meggyőzni, valamint azok sem, melyeket 
Papp Mór és Horváth Boldizsár képviselő társaim előadtak. Azt haliam ugyanis mondatni, hogy minő kép
telenség jönne ki például abból, hogy miután az 1848-ki törvény kimondta a jogegyenlőséget, a magyar 
törvény szerint fennmarad a nem nemes ellen a régi eljárás, s ez, különösen a büntető ügyben egészen 
különböző volna, mint a nemesekre nézve. 

Kérem, miután a jogegyenlőség ki van mondva, természetes, hogy a reform elvéből indulva ki, 
sohasem kell azon utat követni, hogy a kik felülállottak, leszállíttassanak azokhoz, kik leebb voltak; ha
nem inkább ezeket kell fölemelni azokhoz, kik fonnebb állottak. Ahhoz nem kell nagy okoskodás, hogy 
most a büntető eljárásban nem azt kell követni, hogy miután eddig- a nem nemes embert botozták, tehát 
már most a nemes ember is botoztassék, hanem épen megfordítva. S miután a reform természete szerint 
mindig a jobbat kell szabályul választani, tehát Pest megyében most nem botoznak senkit akár nemes, a-
kár nem nemes. (Helyes!) Ha valaki a törvényszók előtt állott, megkérdezték,a nemestől, hogy rövid, 
vagy forma szerinti hosszú per által akarja-e magát elitéltetni ? Ha a rövid szóbeli és nem a forma szerinti 
per útját választá, akkor nem indíttatott per, s ügye, saját beegyezése következtében nem is ment a felső 
bíróságokhoz. 

S most mi történik? az, hogy miután jogegyenlőség' van, legyen nemes, vagy nem nemes, meg
kérdeztetik akárminő csekély ügyben, minő alakban kivánja azt tárgyaltatní, s ha a foruia szerinti pert vá
lasztja , pere a legfőbb bíróság elébe is fölterjesztetik. Ezek iránt tehát nem volt szükség, ujabb — a tör
vény szellemében úgyis föltalálható rendeletekre. Azt mondják továbbá, hogy az 1848-iki V-ik törvényczikk 
elvben eltörülvén az ősiségét, az által az örökösödési kérdésekre nézve nagy zavar támadt. (Halljuk"!) Ugy 
tartom, az ősiség semmi egyéb nem volt, mint egy akadály arra, hogy a természetes örökösödés ne léte
sülhessen; a mint ezen akadály elvben elháríttatott, visszaállíttatott a természetes örökösödés; (Helyeslés) 
és bizonyosan egy bíró sincs Magyarországban, a ki, ha akarja a magyar törvényt alkalmazni, ne alkal
mazhatná, így indokolom én azon, a magyar magánjog visszaállítására vonatkozó intézkedéseket, melyek
nek hozatalában, már mielőtt az országgyűlés közbejött volna, megyeileg befolytam. Ennél fogva jelen e-
setben is mint bizottmányi tag, nem a javaslat utoljában, hanem az elejében helyezek súlyt, abban t. i. a 
hol az mondatik: „hogy a magyar magánjogi törvények visszaállíttatnak.ft 

De voltak olyanok a kik azt állítják, hogy mégis lehetnek és vannak oly esetek, melyek talán az 
ősiség által megváltozott viszonyokból keletkeztek; és mit mond erre a bizottmány ? permissive — és nem 
imperative rendelkezik, és semmi egyebet, sőt azt mondja, hogy csak a mennyiben az 1848-ki törvények 
a változott jogviszonyokra netalán nem alkalmazhatók, ily esetekre nézve addig, inig törvényeket alkotni 
lehet, az országbírói értekezlet munkálatát ideiglenesen — kisegítő gyanánt — használhatónak tekinti. Es 
ebben épen semmi sincs olyan, mi arra adhatna okot, hogy azt mondjuk: ime, elfogadja az országgyűlés 
azon dolgozatot, melyet az országbírói értekezlet bemutatott; mert tökéletes joga van minden vármegyének 
és törvényhatóságnak határozatilag kimondani azt, hogy területén ezen munkálat mennyiben alkalmaztas
sák , és utasíthatja a bírót, hogy tisztári a magyar törvények alapján kivánja az igazságszolgáltatást gyako
roltatni. Azt mondják némelyek, inkább elfogadnám ezt, ha a bizottmány elvontan ezen munkálattól, 
maga terjesztett volna elő némely pótpontot kiegészítésül. Ugy de ekkor csak épen ott volnánk, a hol 
voltunk, s ha az 1791-iki 12-ik törvényczikkely criteriuma a magyar törvényeknek, akkor az épen olyan 
volna, mint a másik, és semmitsem érnénk el vele. Azt mondja Zsarnay követtársam, hogy 8 négy óra 
alatt el tudná intézni ezen dolgot, azt ugyan nem mondotta, hogy mikép ? (Derültség) de még is olyan pa-
nacea formát ajánl, nem tudom, hogy ez hatalmában áll-e ? de azt tudom, hogy a panaceák ideje lejárt. 
Én nem látom át, mért nem mondhatná ki a ház, hogy a magyar törvények teljes érvényben visszaállíttat
nak. Azoknak megnyugtatására, kik a bírói önkénytől tartanak s azt hiszik, hogy ha egyszer a bíró enge-
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délyt nyer §§-ok szerint is itélni, a magyar törvények helyett ezen utóbbiakat fogja választani, talán lehet
ne a bizottmány javaslatához egy módosítványban elvenni azon lehetőséget, hogy akár az alsó, akár a felső 
bíró azt következtesse, miként most szabad kezet nyer arra , hogy elálljon a magyar törvénytől, és a 
magyar törvényektől eltérő rendszabályok szerint Ítéljen. 

Tisztelt ház! én a bizottmány véleményének végszavaira igen kevés súlyt fektetek, mert a nyil
vánosság legnagyobb őre az igazságszolgáltatásnak, (ügy van!) Miután a képviselőház, miután az egész 
ország a magyar törvények mellett nyilatkozik; miután sokan vannak jogtudósaink közöl, kik azt állítják, 
hogy semmi, vagy igen ritka lehet azon eset, melyben az 1849-ik év óta folytatott kényuralom alatt ke
letkezett viszonyokban oly esetek jöhetnének elő, melyekben a magyar törvényt alkalmazni nem lehetne: 
én azt tartom, hogy a közvélemény oly nagy hatással lesz a bíróra, hogy nem fogja, nem meri elvetni a 
magyar törvényt, és igen óvatos lesz azon esetekben, melyekben kétség jön elő, s a legfelsőbb ítélőszék 
is óvatos lesz curialis decisiókat kiadni. (Helyeslés. Zaj.) Fontoljuk meg uraim! hogy nem csak örökösödési 
kérdésekről lehet szó. Vegyük fel azon tárgyakat, melyek, úgyszólván legközelebb és mindenki személyé
vel érintkeznek: ez a hitel, és az ebből következő eljárások. Méltóztassanak fölvenni, mi történt Magyar
országban , mig a magyar váltójog helyre állítva nem volt ? ha egyebet nem mondok, ott van a személyes 
fogság; én bátran merem állítani, hogy Magyarországban sok család van , melyet ezen záradéka a német
törvénynek semmivé tett. 

Magyarországban, — hol oly kevés a pénz, — a legbecsületesebb adós sem juthat mindig pénz
hez , hogy eleget tehessen kötelességének egy bizonyos kitűzött napra. Volt eset, melyben 200,000 pengő 
forint érték mutattatott fel 2,000 forint ellenében a hitelezőnek, azonban az nem tetszett neki, és a törvény 
útjára, ítélet végrehajtására bocsátotta a dolgot, és azt mondotta: igénybe veszem azt, hogy a te szemé
lyed az enyém. Mi lett aztán ebből ? az, hogy akármilyen sokat kért az adós, három hónapra a váltó 
meghosszabbíttatott, és megtörtént, hogy megduplázták a követelést. Vannak, kik azt mondják, hogy ad
dig mig törvényhozásba bocsátkozhatunk majd el leszünk. Gondolják meg, hogy a magyar törvények visz-
szaállításával lehet a rabszolgaságot, ezen,, az absolutismusnak leghathatósb eszközét kiküszöbölni; ezt 
máskép nem lehet eszközölni, mintha a magyar törvényhozás azt kimondja: hogy a magyar törvények visz-
sza vannak állítva. Azon kormány, melyről azt sem tudjuk, hogy közjogaink visszaállításában is mennyi 
tért akar a nemzetnek engedni, bizonyosan mindent inkább, mint azt fogja önmagától tenni, hogy saját 
törvényeink élvezetéhez jussunk. Most tehát, midőn azok visszaállítása ugy szólván kezünkbe van helyez
ve , ezen alkotmányos jogunkat önmagunk vegyük gyakorlatba, s ezen nagy árért, ha netalán ideiglenesen 
némi ideiglenes, de szintén csak tőlünk függő engedélyeket teszünk is, ne higyjük azt, hogy ez által saját 
jogainkat adtuk föl, akkor, midőn kimondva, hogy még ideiglenesen is csak mi intézkedhetünk — épen 
az ellenkezőt teszszük. (Helyeslés. Zaj. Szavazzunk!) 

Batthyányi István gróf: Kekem nem szokásom ingadozni; mert valamint 1848-és 1849-ben jól 
előre tisztában voltam magammal minden kérdésben, ugy most is tisztában vagyok. (Zaj. Halljuk!) De a 
fönnforgó jelen kérdésben, megvallom, majdnem a jelen perczig ingadoztam azért, mert szükségesnek tar
tottam irányt adni, minekutánna erre in partibus nagy szükség van. Félek ellenben attól, ha a ház elfo
gadja a javaslatot, épen ezen irány fog a kormánynak segédkezet nyújtani, és igy fegyvert adunk ellenünk 
kezébe, mit fölhasználhat, 

Megvallom igen óvatosnak kell lennünk, őrködve és vigyázva kell mindent elkövetnünk 1848. fönn
tartására. Jól tudjuk, mily szellemű kormánynyal van dolgunk, tudjuk azt, hogy ez a csalásban remekel, 
(Derültség) ismétlem tehát legyünk óvatosak. 

Nem ezen teremben, de parlamenti ülésben s épen a napokban ezen szavak hangoztattak: hogy 
„ki kell bekülni minden áron," én erre azt válaszolom, a mit az 1848-ki törvények szerint visszakövetelni 

jogunk van, azt biztosítani kell minden áron. (Zajos éljenzés.) Ezek után, nem akarván a ház türelmét fá
rasztani, röviden azt kívánom „fiat justitia, aut pereat mundus" az 1848-ki törvények alapján, —• s ennél 
fogva nem pártolom a bizottmány javaslatát. (Helyeslés. Zaj.) 

Ráday Gedeon gróf: Azok után, miket t. báratom Nyáry Pál elmondott, igen örömest elállók a 
szólástól, ha azt mindnyájan teszszük; minhogy azonban többen még szólani kívánnak, nyilatkozom én is 
igen röviden. (Halljuk!) Tagadhatlan, hogy ha a többször emiitett súlyos 12 év alatt a nyers hatalom nem 
törte volna össze á legszentebb viszonyokat, de még a törvénykezést is, — a magánjogokat — sem tartván 
tiszteletben, — nem forgatta volna ki sarkaiból, s ha, mit az ország jogosan követel, az 1848-ki törvény 
alapján alkotmányunk háboritatlan birtokának örvendhetnénk, nem jutottunk volna most azon kellemetlen 
és sajátságos helyzetbe, hogy mi, az ország képviselői, kötelességünk s meggyőződésünk szerint nem a leg
jobbat választhatjuk, hanem a két rósz közöl a kevéssé roszat vagyunk kénytelenek — ideiglenesen elfo
gadni. Hogy az országbírói értekezletnek, mit a bizottmány elfogadni javasol, nincs semmi törvényes színe
zete , ez kétségbe vonhatlanúl igaz; s ha azt a tisztelt ház elfogadja, mit én is óhajtok, azt véleményem 
szerint csak óvás mellett teheti s ugy, hogy a pátensekre való provocatiók, mint szükségtelenek s hitem 
szerint érvénytelenek, kimaradjanak. Itt azt kell mindenek fölött tekintetbe venni, hogy az országgyűlés 
most, részben legalább elfoglalja azon tért, mely törvényesen megilleti, s egy hathatós lépést tesz arra, 
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hogy az osztrák törvények hazánkat többé ne sújtsák ugy, mint eddig sújtották. Azon ellenvetést hallot
tam , hogy az osztrák kormány, ha akarja, megint beállítja a több, mint tíz év alatt divatozott törvényeit • 
ez meglehet, de én, minden módon nehezíteni szeretem elleneink eljárását; az által pedig, ha az országbírói 
értekezletet nem fogadnók el, könyitenénk az ármányt és nem nehezitenök amazt. 

Kétségtelennek tartom azt is, hogy a reactionak nagy tért nyitnánk az által, ha a törvénykezésről, 
úgy, mint lehet, nem rendelkeznénk. (Zaj.) En is ismerem a népet, és tudom, hogy örömestebb fogad el 
törvénykezést illetőleg bármit, mi az országgyűléstől származik, mert az osztrák törvényekből eredt kese
rűségei , még most is szájizében vannak és azzal soha meg nem barátkozhatik. Azon aggodalma képviselő
társam Halász Boldizsárnak, miszerint valaki fölszaladhat Bécsbe, s ott O Felsége reányomja a javallatra a 
sanctiót —• nem említve azt, hogy szentesíteni csak törvényeket lehet és szabad, — ezen állítása a tisztelt 
képviselőnek nagyon messze megy, — engedelmével legyen mondva — semmitsem bizonyít; mert akkor 
ha az extremumokat veszszük megeshetőknek, ugy legjobb, ha ma szétmegyünk, mert egy időre, erőhata
lommal , igen sokat lehet tenni. 

En tehát az országbírói törvénykezési javaslatot, ugy mint azt a bizottmány is véleményezte! ugy, 
mint azt rövid előadásomban módositottam, elfogadom. (Fölkiáltások: Szavazzunk!) 

Lónyay László: Kizárólag akár a magyar törvényt, akár a napirenden levő országbírói értekez
letnek ránk octroyrozandó tartalmát, — mint a német törvénykezési rendszernek maradványát, — fogadjuk 
is el örök emlékül, minden esetre nyakunkon marad azon morális adózásnak terhe, melyet a diák igy jelle
mez: „aedifica, litiga, si vis esse pauper.£< (Zaj.) 

Ha a magyar törvénykezés és a német törvénykezés rendszere között párvonalt húzok, — mint
hogy mindakettőt próbáltam — azon tapasztalatra jövök, hogy a magyar törvénykezés háromszor, négy
szer is olcsóbb a németnél, (Ugy van!) mert a német törvénykezésnél már az ügyvédek salariuma is sokkal 
magasabbnak tűnik föl; az ügyvédek számának megkevesedése, vagy talán az agio okozta ezen árfölszök-
kenést, nem tudtam kitapogatni. (Zaj.) Hát ha még azon liquidatiókat, mint a német perlekedés sajátját 
szemügyre veszem, miszerint bélyegdijakba leiratokért, ítéletekért, appellátákért s Isten tudja még mikért 
fizetni kellett; — ezen nehézségek mindenesetre hátrányára szolgálnak a német rendszernek a magyar 
mellett. (Igaz!) 

Mi magát, az országbírói értekezlet megbirálására, s ez iránti véleményadásra kirendelt bizott
mány véleményét illeti, megvallom, hogy én ebben, a logicai következetességnek némi hiányát tapaszta
lom; mert azt mondja ezen kérdéses beadványa második szakaszában: #hogy a jelen ki nem egészített, a 
annál fogva csonka diéta, kötelező törvényeket nem hozhat;" s szintén az utolsó paragraphusában: „épen 
ezen indokból, nem véli teljesíthetőknek Győr vármegyének, Pozsony, Győr, Temesvár s Szeged városok
nak beadott kérelmeit," miszerint azok egyik vagy másik kerületi táblának, illetőleg váltótörvényszékeknek 
innen vagy amonnan, ide s oda áttételét sürgetik, kiki persze a maga érdeke szerint, mivel ez, a majdan 
— netalán kiegészítendő törvényhozás föladata levén, ezen kérelmek teljesültének, boldogabb időkre kel-
lend maradni. 

Most azonban az országyülésnek ezen törvénytelen állása ellenére, a napirenden levő országbírói 
értekezlet törvénykezési rendszerét, annak egész kiterjedésében elfogadandónak véleményezi, indítványát az
zal okadatolván, hogy a millió perlekedőknek s egyeseknek eleget kell tenni, hogy azoknak folyamatban 
levő számos pereik mielőbb bevégeztethessenek, kérdem, nem helyesebben s czélravezetőbben intézkedhet
tek volna-e, az általuk fölkarolt egyes perlekedők könyebbsége tekintetében, ha a német rendszer alatt 
fönnállóit distrietualis főtörvényszókeknek isméti visszaállítását indítványozzák, a — kitudja, mikor be-
állandó — normális diétáig? hiszen, azok által, az ő számításuk szerint milliónyi egyesek, sokkal hamarább 
érték volna végét — in partibus — pereiknek ott , mint itt Pesten az egyetlenegy, s több megye által már 
is kifogás alá vett fótörvényszéken; a hol is a milliónyi perek halmazából, — mert millió egyeseknek, milli
ónyi perüknek kelletik lenni — talán majd lotteriai sorshúzás által fogják egymásután kinyerni pereiket, az 
évek után várható itélethozás végett. (Zaj.) 

Mi uraim! (Halljuk!) polgári életünket s alkotmányos működésünket ott kezdtük meg, a hol az* 
1849-ben bevégeztük, ott kezdték meg a megyék is szervezésüket, ha bár nem 1849-ben, hanem 1861-ben 
irunk. Ha a magyar királyságnak 14 , vagy 15 millióra menő népessége, 12 évig nélkülözhette akotmá-
nyos életét; miért nem nélkülözhetnék azon milliónyinak állított, de az én csekély fogalmam szerint alig 
egy pár ezerre menő s ezen categoriába'eső egyes perlekedők pereik folyamát két, vagy három hónapig, 
mert higyjék el önök uraim! hogy a jelen körülményekből Magyarország sorsának ké t , három hónap alatt 
ki kell bontakoznia; s vagy megad mindent, föliratunk következtében a bécsi kormány, vagy semmit sem 
ad meg; vagy ha azonban nem mindent, csak valamit ad meg, az általunk nem lesz elfogadható; — az 
első esetben vége minden aggodalmunknak, a másik rósz esetben pedig, bírván a fölirati félnek becses igé
retét, miszerint velünk együtt, ők sem engednek 1848-ból egyjóttát sem, akkor szétereszt bennünket a tény
leges hatalom s a nélkül, hogy legkevésbé is figyelemre méltatná a jelen országbírói értekezlet törvényke
zési munkálatot, a már megszokott absolutisticus modorban fogja fölöttünk a törvénykezést gyakorolni. 

A maggyar pereknek legnagyobb számát, a világos adóssági, csődületi, liferkozási s több más, a 
4 4 * 
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mindennapi életből fölmerülő tárgyak képezik, ezekre nézve pedig, vannak nekünk a németnél, hanem 
jobb, de mindenesetre moralisabb törvényeink, ebben tehát nem lesz fönnakadás. (Helyes; ugy van!) 

Ha valamit határozunk uraim! olyat határozzunk, a mi az összes megyék geniusával, rokonszen
vével találkozzék; ne felejtsük uraim! hogy már nincs Erdély többé, hanem Magyarország királyhágónkul 
kerülete, Erdélynek régi magánjogi törvényei pedig, nemcsak formájukra, de lényegükre nézve is külön
böznek a mi törvényeinktől. — Ha magunk megyéit veszem is tekintetbe, ezek közöl is már sokan életbe 
léptették a magyar törvényt. — Azt mondják némelyek, hogy ezen értekezlet csak octroy lesz, s nem bírván 
kötelező erővel, ez csak ajánltatni fog a megyéknek, — én erre csak azt felelem: hogy közölünk nem fog 
ugyan immediate kötelezni senkit, de azért mediate csakugyan kötelező erejűvé vál, mihelyt a megyéktől 
ezen pesti, — s a rendes törvényes közegek ellenjegyzése nélkül hivatalt vállalt s abban működendő főtör-
vényszéki tagok ítélete alá fog kerülni, apelláta utján minden per; — akkor lesz még egyszer, igazi elkese
redés az egész országban s nagyobb zavar készül, mint a milyet a netalán, némi részben hiányos magyar
törvényeknek kizárólagos használata idézett volna elő. (Helyeslés.) 

Azt mondja a diák: „factum, infectum fieri nequit ;ft a mely per, a német törvény szerint be van 
fejezve, s executión is átment, az, maradjon bevégzettnek; a folyamatban lévő, vagy még ezután kezdendő 
perek pedig öntessenek tüstént magyar formákba. 

Az 1848-ki törvény az ősiségét elvben eltörölvén, az abból folyó pereket, a jövő normális ország
gyűlésig szünetelendőknek rendelte, — ezen octroylandó értekezleti perrendszer, belevág a német rend
szer szerint megállapított, magyar törvénykezés mezején pedig ismeretlen örökösödési perlekedések által az 
1848-ki törvények lelkébe. 

Ezekután még ünnepélyesen kívántam kijelenteni, hogy nekünk, borsodi követeknek, megyénk 
részletes utasításokat nem adott ugyan, de hozott egy hatalmas nyilatkozatot, melyet is jegyzőkönyvbe 
iktatott, kinyomatott, s Borsod népességének ezrei között kiosztatott; — mely szerint ezredéves alkotmá
nyunk épségben tartását, s az 1848. törvényekhez szoros ragaszkodásunkat tette kötelességünkké, — honá
rulás bűnének súlyával sújtatnak, „Vogel frei"-nak, vagyis a törvények oltalmát magától eljátszottnak nyi
latkoztatván mindazon követeit, kik az ellen, ne talán vétenének; — én tehát kijelentem, hogy az 1848 ki 
törvényeket egy jottáig sem fogom megsérteni, s hazaáruló senki barátságáért sem leszek soha, — azért ki
zárólag csak a magyar törvényekre szavazok. (Helyeslés. Zaj.) 

Balássy Antal. (Fölkiáltások: Álljon el! Szavazzunk!) Midőn ezen országbírói javaslathoz szólok, 
megvallom, hogy elhatározásomban számos kételyeim voltak, mert míg egy részről azon polgártársak — 
érdekei, kiket itt képviselünk — és azon bizonytalanság, melyben jelenleg a törvénykezés létezik, valamint 
a megszakított magánjogi érdekek valóban azt kívánják és követelik tőlünk, hogy ez országbírói javaslat elfo
gadtassák , és hogy hozzájárulásunkkal azt mi is támogassuk: — más részről megvallom, hogy ezen 
törekvést sok tekintetben ellensúlyozza azon körülmény, hogy ez által alkotmányos jogainkon talán csorba 
ejtetnék akkor, midőn a magánjogi érdekeket akarjuk megóvni. — Azonban ha meggondolom, hogy ugyan
azon hatalom iránt, a mely alkotmányunkat megsemmisítve ez úttal polgári jogainkat is lerombolta, hogy 
ugyanazon hatalom irányában még sem kételkedtünk, noha alkotmányunk tökéletesen helyreállítva nem 
volt, — a tért, mely kínálkozott elfoglalni: nem látom mit combináljunk, midőn a polgári jogok helyreál
lításában ugyanazt tesszük, és elfoglaljuk a tért, mely kínálkozik és megragadjuk az alkalmat, mely ben
nünket visszavezet oda, hogy régi törvényeinket visszaállítsuk. 

Jelenleg méltóztassanak elhinni, ugy áll a dolog mint Nyáry Pál előterjesztette, t. i. arról van szó, 
vájjon a magánjogi kérdésekben a régi törvények helyreállítassanak-e ugy, hogy azokat idomítsuk a viszo
nyokhoz, melyek 12 év alatt kifejlettek? — Tőlünk a haza, a társadalom nem kivan egyebet, mint igaz
ságot, a polgárok azt követelik, hogy igazságszolgáltatás legyen, és mi magunkat ezen kötelesség alól ki 
nem vonhatjuk, bár minő abnormis helyzetben legyen is különben hazánk közjogi tekintetben. (Helyeslés.) 
Ezt követeli tőlünk azon szabadság, melyet ha nem is egész tekintetben, ha nem is egész mérvben, de még 
is élvezünk: mert a szabadság az államéletre vonatkozólag nem egyéb, mint oltalom minden megtámadás 
ellen, jöjjön az felülről vagy alulról. — En tehát valamint a felülről jövő centralisatio igen inproductiv rend
szernek nem voltam barátja soha, sőt gyűlölője és ellenzője, ugy más részről őszintén megvallom, hogy az 
igazságkiszolgáltatás mezején nem félek semmitől annyira, mint midőn a bírónak saját önkényére lesz bízva 
az eljárás, (Helyeslés) nem félek semmitől annyira, mint midőn minden bírónak jó akaratától függ a tör
vénykezés , mert abban fogok találhatni mindent, de nem azt, mi a törvénykezésnek két fő kelléke t. i. az 
egységet és az egyformaságot. Én tehát e tekintetben kényszerítve érzem magamat a javaslatot pártolni. De 
kényszerítve érzem magam egy más tekintetből is, melyet Beniczky ur felemlített; — a bánya törvény az, 
melyről még röviden akarok szólani. 

A bányatörvény magát a kőszenet is a bányajog alá helyezteti. Magyarországban ez előtt a kőszén 
a földtartozékát képezte; az ujabb törvények szerint pedig a kőszén szintén bánya regálévá tétetvén minden
kinek szabad használatára engedtetett, és így megfosztatott Magyarország birtokossága azon jogtól és tulaj
dontól, amelylyel bírt. Ha mi jelenleg ugyanazon álapotban hagyjuk a törvénykezést és az egész administra-
tiv kezelést a bánya törvényekre nézve, mint ezt Beniczky ur megemlítette, a törvényhatóságok nem fognak 



XLVH. ülés 1861. június 20-kán. 177 

attól eltérni s a szerint ítélnek; ennek az lesz következése, hogy végtelenül veszt a birtokosság a kőszénre 
nézve és a kárszenvedés tovább is megmarad, sőt szaporodni fog. Ide tartozik az is, hogy a bányatörvé
nyek nem kielégítők, különösen a fémbányászatra nézve. Ezen tekintetben ismét segit a jelen javaslat az 
által hogy kimondja, miszerint minden egyes bányavidéknek szabadságában áll, vidéki rendszabályokat 
alkotni. E tekintetek engemet arra vezetnek, hogy a javaslatot, mely előttünk fekszik, bár mely hibás is 
az, pártoljam. De van egy mellék módosítványom az eljárásra vonatkozólag. (Halljuk!) Az eljárási javas
latban az van, hogy a polgári perrendtartás szabályai mind azon perek iránt., melyek eddig folyamatba 
tétettek, tovább is fennmaradjanak. En ezt sem helyesnek, sem jónak nem tartom, azért, mert a törvénykezés
nek, ha van valami feladata, az abból állhat, hogy a jó hiszemben szerzett jogokat megóvja; de maga a per
kezdés még nem foglal magában jogszerzést s azért ezen perrendtartást, melynek roszaságát ismeri egész Ma
gyarország, jövőre is megörökíteni nem akarom. Óhajtom tehát, hogy azon perrendtartás, melyet az ország
bírói értekezlet javasol, legyen elfogadva, minden a már folyamatban levő perekre nézve is, hiszen az átala
kítás és módosítás mindenben lehetséges. Módositványom oda terjed, hogy a választmány javaslatához csu
pán ezen egynehány szó tétessék „oly módon fogadtatik el, hogy az eljárás csupán ezen perrendtartás szerint 
történjék." (Adja be irásba!) 

Csiky Sándor: Én ugy látom, hogy mindazok, a kflt a bizottmányi javaslatnak elfogadására, mind 
pedig azok, kik annak ellenkezőjére szavaznak, ugyan azon egy elvből indulnak ki, és ugyan azon egy czélt 
tűzték ki maguknak, melyet elérni óhajtanak. Azon elv az, hogy egy részről a hatóságoknál, és az ország 
minden bíróságainál a törvénykezés és az igazságszolgáltatás érdemében az egyformaságot lehessen behozni. 
Más részről az, hogy az igazságszolgáltatás helyén az utált osztrák forma ne maradjon. (Helyeslés.) Ezen 
két czélja van mind az egyik vélemény pártolóinak, mind a másikhoz járulóknak. De én e részben azt hi
szem, hogy ha ezen czélt, mely az enyim is tűzzük ki magunknak, és ezt akarjuk bizton elérni, nekünk azon 
sikamlós térre lépni t. i. az országbírói értekezlet javaslatát elfogadni nem lehet, mert azon esetben nekünk 
az egyformaságot a törvényhatóságoknál és a bíróságoknál behozni lehetetlen, sem pedig az igazságszol
gáltatásnak gyorsítását és a pontos igazságszolgáltatást elérni tehetségünkben nem fog állani. Meggyőződé
sem szerint a mind két részről kitűzött czélt csak ugylehei elérnünk, ha kimondjuk, mikép hazánk fönnálló tör
vényeit minden bíró minden igazságszolgáltatásnál szemelőtt tartva attól talpalatnyira se távozzék el. Elégséges
nek tartom tehát annyit kimondani, mennyit Nyáry Pál képviselő társunk a kisegítő mód iránt szóló § kiha
gyásával megemlített, és ha a t. ház ezen véleményhez járulni hajlandó, ebben én megnyugszom azért, mert 
nézetem szerint abban hogy ezen javaslatot kisegítő mód gyanánt ajánljuk a bírói hatáságoknak, egyrészről a 
törvényhozás méltóságának aláásása rejlik; — mert mi törvényhozó test, nem pedig tanácsadók vagyunk, 
(Zaj) a ki tehát peres ügyébe tanácsot akar kérni, menjen az ügyvédhez. de minekünk ez nem feladatunk, 
hanem alkotunk törvényt ha nem gátoltatunk, és azt mindenki köteles leend megtartani, ha pedig nem lehe
tünk képesek törvényt alkotni, várunk még tér és mód nyílik arra, hogy törvényt hozhassunk; — más rész
ről pedig a törvénykezési egyformaságnak létrehozatala ezélját sem érhetjük el ezen kisegítő mód ajánlata 
által, mert ezt, — kötelező nem lévén, — egyik bíróság elfogadja a másik félre veti, és igy készen lesz 
a chaos. 

Hallottam egy, néhány indokot is felhozni ezen javaslat támogatására, én a mennyiben a többiek az 
előttem szólók által immár kellően megezáfoltattak azokról nem szólok, de azon egyet, melyet Beniezky Lajos 
képviselőtársam a bányabirtokosok mostani szomorú helyzetéről mondott, jelesen hogy ha ez érdemben je
lenleg átalános zsinórmértékül szolgálandó intézkedés a törvényhozás által nem tétettetik, melyet ő az ország
bírói indeiglenes szabályokba némileg feltalál, és a melyeket ez oknál fogva el is fogadui kész, ez esetben 
a magyar bányabirtokosok törvény nem léte miatt, a Berghauptmannschaftnak, s a Schmerlingféle mostoha 
intézkedéseknek nyomása alatt valamennyien elbukni fognak, — észrevétel nélkül nem hagyhatom, azért 
mivel igaz ugyan az, hogy én a szó alatti javaslatot végig nem olvastam, (Zaj. Derültség) de olvastam még
is ezekből különösen a bányabiróságokról szóló javalat 7-ik, t. i. azon czikkét, (Zaj ; halljuk!) melyben a 
bányakapitányságok továbbra is első bírákúl meghagyatni, és a Belügyminiszter rendelkezése alá tétetni ta
nácsoltatnak, és ha ezt mi elfogadnánk kérdem, ki lenne-e ez által az osztrák kormány kénye-kedve szerinti 
mostoha intézkedései alól különösen most, a midőn még nemzeti kormányunk nincsen, a bányák ügye véve, 
és segitenénk-e ez által a bányabirtokosoknak valóban szánandó helyzetén'? felfogásom szerént nem. És 
ezen okból én e részben is üdvösebbnek, és hasznosabbnak látom, a fennálló hazai törvényekhez, és kü
lönösen a 1741-ik évi 12-ik törvényhez való ragaszkodásunkat, mely bátor helyzetünkbe kielégítőnek szinte 
nem mondható, de legalább még sem az osztrák kormánynak önkényére bizza a magyar bányák ügyei fö
lötti intézkedésnek jogát , hanem a Bánya Bíróság, és Tárnokmesteri székre. (Zaj ; Halljuk!) 

Mondhatnék ezen javallat el nem fogadása érdemében többet is, és hozhatnék ártalmas voltára 
nézve fel több tárnokokat is , de mivel a t. háznak türelmét tovább fárasztani nem akarom, azzal fejezem be 
előadásomat; hogy én az előttem fekvő országbírói javallatot egyátalánfogva nem pártolom, hanem Halász 
Boldizsár képviselő társam indítványához csatlakozom, ha pedig ezt se fogadná el a többség, ez esetben 
Nyáry Pál képviselő társamnak modósítványát, mely a Halász indítványától lényegileg szintén élnem tér, 
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azon nyilvános kikötéssel, hogy ebből az ideiglenes kisegítő mód gyanánt történt országbírói értekezlet eb-
fogadásának javaslata kimaradjon, pártolom. (Helyeslés; Szavazzunk!) 

Besze János: (Zaj) Ha 5 hétig tudtunk verificálni, én azt hiszem ezen igen fontos tárgyra is 
szánhatunk egynehány napot, és remény lem a t. ház nem lesz türelmetlen, ha kimondom, (Halljuk!) hogy 
képviselői keblemet némi aggodalmak szorongatják, midőn azt hallom „Szavazzunk! szavazzunk!" Isten 
látja lelkemet, én nem tudom mikép lehet e tárgyra szavazni, midőn még a ház előtt föl sem olvastatott. 
(Igaz !) mert ahhoz, hogy ezen javaslat újságokban, és máshol talán olvasható volt, nekem mint képviselő
nek semmi közöm. Ha valamely okmány megkívánja azt, hogy elolvastassák, úgy bizonyára ezen érte-
kezleti munkálat az, melyet a háznak komolyan megolvasni kell, mert ez által fogja a ház a nép bizalmát 
megnyerni, s mivel csak a nemzet képviselőibe helyzett bizalom adhat életet ezen munkának. Azért uraim 
ne siessünk vele, oly nagyon, mert az úgy ide dobott §§-kal megspékelt javaslatot elfogadni a nélkül hogy 
az itt felolvastatott volna, annyit tenne, mint a bíróknak és a népnek bizodalmát elveszteni, a mely biza
lomra egyátalában nem számithatunk, ha e fontos tárgyon oly könnyen keresztül esünk. Ha a kérdés égető 
voltára megfelelő írt akarunk szolgáltatni, szükséges, hogy az előterjesztvény elvben elfogadtatván, az egész 
javaslat szakosztályokhoz bocsáttassék, mert a 9 osztályt azért alkottuk, hogy a hozzájuk utalt tárgyakban 
javaslatokat készitsenek, melyeket mi itt nem rögtönözhetünk. (Zaj) Miért volnának különben a szakosztá
lyok , ha 12 órakor, egynéhány képviselő társunk megunva magát, sürgeti a szavazást, és a szónokokat 
kihallgatni türelmetlen. (Derültség) En azt hiszem a szakosztályokat mi azért alkottuk, hogy minden olyan 
hiteles okirat, mely e ház nevében, a magyar hazának által fog adatni, előbb ott rostáltassék meg , s azok 
javaslatában fogjuk mi azon §§-at találni, melyeket módosítani fogunk. 

Legyenek meggyőződve t. képviselők, hogy ha mi ezen javaslatot elfogadjuk, olyan stemplis 
igazság szolgáltatásunk lesz, mint a milyen eddig volt. Ne siessünk tehát oly annyira, ez még nem törvény 
és ha azt kívánjuk, hogy intézkedésünk iránt mind a bíró, mind a peres felek tisztelettel viseltessenek, olvas
tassák fel az eléadott munkálat szakaszonként, és ott a hol hiány fog mutatkozni, úgy mint az ősiség el
törlésénél és a bányaügyben történt, a §§-okat módosítsuk; ezt pedig legjobban tehetjük a szakosztályok
ban , és csak azután terjeszszük az országgyűlésnek elébe, és akkor minden körülmények között megvár
hatjuk , hogy mind a bíró, mind a peres felek meg lesznek nyugtatva. Ezen előrebocsátás után s ily ér
telemben bátor vagyok indítványomat a t. ház figyelmébe ajánlani. En minden esetre segíteni akarok az 
égető kérdésen, és ezen föltétel alatt a javaslatot elfogadom. 

Elnök: A tisztelt képviselő urat, (Halljuk!) ki arra hivatkozott, hogy szükséges lészen ezen 
munkálatot felolvasni, bátor vagyok figyelmeztetni arra, hogy a gyűlés kezdetén, a napirendre átté
rés alkalmával, mindjárt azon kérdést intéztem az házhoz, kívánja-e ezen munkálat felolvastatását; a ház 
azonban úgy vélekedett, hogy miután azt hihetőleg úgy is mindenki elolvasta, a felolvasást feleslegesnek 
tekinti. (Igaz!) 

Buzna Lajos: Nézetem szerint képesítve kell lennünk arra is , hogy egy önálló munkálatot is 
készítsünk; de ne tévesszük szem elől azt, miszerint mi nem vagyunk jelenleg képesítve a törvényhozásra. 
(Álljon el! Zaj; Halljuk!) Ha mi javallatokat hozunk, annak olyannak kell lenni, mely az életből legyen 
merítve s melyet a nemzet mint tanácsot elfogadni kész legyen. Ha ezen javallat a nemzet érzelmével ellen
kezni fog, az nem fog elfogadtatni, és magunkat compromittálni fogjuk az által, hogy a nemzetgyűlés 
olyat javaslóit, a mit a nemzet élnem fogadott. (Helyeslés) Már most ha arra figyelmezünk, hogy minden 
hatóság e honban az 1848-iki törvények alapján szervezte magát, s minden hivatalnok és tisztviselő a sze
rint választatott meg — és mind e mellett oly javallatot ajánlunk, mely azon 1848-ki törvények szellemé
vel és hangulatával ellenkezik: kérdem vájjon elfogadják-e ezt az országban ? s nem ezt fogják e mondani: 
hogy azt nem a törvényhozás, hanem csak egy tanácskozó testület javasolta, a mely a törvényhozásra maga 
sem képes, — (Helyeslés) minthogy nincs kiegészítve, — mi pedig helyhatóság lévén, azt mint nem köte
lezőt el nem fogadjuk, hanem miután a közfal köztünk megszűnt s alkotmányos törvényeink viszsza állíttat
tak , attól várunk sikert. — De közjogi szempontból is sértést követünk el, ha az emiitett javallatot elfogad
juk, mert magunk is azt hirdetjük, hogy az 1848-ki törvények alapjától eltérni nem akarunk. Ki volt mond
va az 1848-ki törvényekben, hogy a földes urak a vesztett urbériség kármentesítése végett a nemzeti becsület 
védpaizsa alá helyeztetnek. Mit látunk azonban az úrbéri viszonyokat rendező pátensben? Abban az foglal
tatik, hogy bizonyos maradék földek czím alatt a kárpótlást magok a volt jobbágyok fogják teljesiteni. Ez 
által igen sok jobbágyra nagy teher hárul. Tudok eseteket, hol bizonyos helység megegyezvén volt földes 
urával az úrbéri váltságra nézve, minden évben 20,000 p. ftot fizet, s ez 80 házra esett; tiz év alatt kell e 
helységnek a nagy terhet lefizetni, holott az 1848-ki törvény szerint, a volt földesurat a nemzeti becsület 
garantirozza, hogy tudniillik a kárpótlást a nemzet fogja teljesiteni. Már csak ezen szempontból is miként 
lehet meg hagyni az úrbéri viszonyokat rendező pátenst, ha az az 1848-ki törvényeinkkel nyilt összeütkö
zésben van? (Zaj) Ha már javallatot kell nekünk készíteni, az olyan legyen, a mely az 1848-ki törvény 
szellemével nem ellenkezik. Űgy szintén az ősiségi birtokviszonyokat rendező pátensben csak azt említem, 
hogy az ősiségi viszonyokkal nem voltak a bírói zálogok semmi összeköttetésben. 
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Az ősiségi pátensben az áll, hogy a ki egy év alatt zálogviszonyokból eredő keresetét igénybe 
nem veszi, keresete azontúl elveszett. Ezen szempontból tudok eseteket, a hol bizonyos kiskorú árva-gyám
ság alatt lévén, a gyámnok elhalt, az árva érdekében a kereset egy év alatt be nem adathatott — s az ár
va 160 holdnyi birtoka elveszett. De több ehhez hasonló eseteket, sérelmeket is lehetne felhozni, melyet 
azon erőszakos pátens által elkövettettek. (Igaz!) Nem kell senkinek több biztosítékot adni, mint a mennyit 
maga kivan. Itt reánk tukmáltalak egy jogbiztositék a telekkönyv, akaratunk ellenére, mely leginkább egy 
két azt vezető és bemondó egyénnek önkényén alapult, úgy hogy a kirendelt határfutók gyakran a tényleges 
birtokosok helyett azoknak árendásait irtákbe mint tulajdonost, és ezen visszaélésből az következett, — 
mert a nép tudomására nem esett a telekkönyv kihirdetése, — hogy reclamatio nem történt, s a birtokos 
elesett igazi birtokától. Ezeknél fogva miután a pátens különben is garantiát nem ád sem a birtok sem a 
hitelre nézve — én azt élnem fogadom. (Helyeslés, Zaj) Ha mi tanácsot akarunk adni, adjunk oly tanácsot 
mely az 1848-ik évi törvényeink szellemével nem ellenkezik, — részemről a bizottmány javaslatát el nem 
fogadhatom. (Zaj). 

Beőthy Zsigmond: Miután a tegnapi és tegnap előtti magán értekezletekben ezen tárgy már ho-
szasabban kimeritetett, hozzászólani nem akarok. (Zaj). 

De miután magam is nyújtottam be elnök úrnak egy indítványt illetőleg egy módosítványt azon 
határozat formulázására nézve, a mely bekövetkeznék azon esetben, ha az ideiglenes javaslat elfogadtatnék; 
ennél fogva — miután a szavazásnál senkinek nem lehet motiválni szavazatát — arra kívánom figyelmez
tetni a tisztelt házat, (Halljuk!) miszerint én elfogadom ugyan a javallatot, de csak azon óvás mellett, 
melyek, én a tisztelt elnök úrnak beadtam, és melyet felolvastatni annál inkább kérek, mert a törvény
javaslatban, melynek elfogadásáról van szó, nem csak pátensek, hanem az osztrák törvénykönyvek, 
oly jog elvei is becsempészve vannak, melyeket a magyar törvényhozás nem ismer. (Helyeslés) Ké
rem, ha emlegetjük, hogy a jogcontinuitás elvét tisztelni kell, — én is tisztelem — de ezen ürügy alatt 
nem akarom, hogy a törvénycontinuitás hozassák be; pedig ha az osztrák pátensekre hivatkozunk, ez 
által elismerjük azoknak tényleges érvényben maradását, (Zaj) Már magában a provisoríum elvét elfo
gadni is bajos lenne, még inkább akkor, ha oly éheket állapítunk meg, melyek nem a nemzetéi, hanem 
az osztrák kormányéi, melyeket elfogadni egyátalában nem akarunk, miután azok mint abnormisok tovább 
fen nem állhatnak. Igen ügyes argumentumok hozattak itt föl, melyeket magam is osztok, arra nézve, hogy 
a törvényhozásban egység hozassák be. De nem akarom, hogy a nemzet hozzájárulásával szentesítse azon 
elveket, melyek az osztrák törvényből becsempésztettek. 

Ennélfogva kívánom kijelenteni azon óvásomat (Halljuk) hogy igen is ajánlja a képviselőház bi
zonyos tekintetekből elfogadhatónak a javaslatot, hanem csak azon feltétel és kijelentés mellett, hogy eb
ből a nemzet független törvényhozói önállására nézve káros és sérelmes következmények ne formáltathassa
nak, (Helyeslés). 

Jura jegyző fölolvassa e módosítvány szószerinti szerkezetét. — 
Szálé Antal: Tisztelem én a magánjogot mint mindenki más, de annak oly tulnyomóságot mint 

Horváth Boldizsár képviselő társunk, és maga a bizottmány adott — nem akarnék tulajdonítani. Mert az 
én meggyőződésem szerint, tiszteletben tartván a bizottmány véleményét — veszedelmesnek tartom. A közjog 
ugyanis oly arányban van a többi joghoz, mint az agyvelő a test többi részeihez, úgy, hogyha az kór 
állapotú, rendetlen lesz a többi testrészeknek minden mozgása (Halljuk! zaj), és bizonyára magánjogi álla
potaink, a közjognak akár hanyagság, akár más mostoha körülmények által lett zavarodásában rejlik. 

Tiszteljük tehát a magán jogot, de ne bánjunk vele káros sietséggel, hanem óvatossággal, és 
szorgalommal. —• En nem akarnék anyagot szolgáltatni az átalános elfogadással, hogy a kormány uj ön
kényre ingerüljön, s arra ébresszük „parancsoljunk csak ezeknek, maguk fogják a helyeslés pecsétjét ren
deleteinkre ütni". Azon esetek, melyeket Horváth Boldizsár képviselő úr előadott, csak hypothetieusok, s 
olyakat nem négyet de számtalant lehet csinálni. ( Igaz!) De kérdés, beállnának-e és birna-e egy va,gy más, 
vagy ha több is oly tulsulylyal, hogy miattok minden közjogot fel kellessen áldozni. Hallottam említtetni 
hogy némelyek károsodnának, ha rendelkezés nélkül hagynánk a magán jogot. Ne zavarjon bennünket, ha 
egy vagy több esetben hézag vagy hiány fog mutatkozni, vannak váltó, esőd, hitel, áru-szálitási, kereske
delmi, mező rendőrségi, jobbágyok örökösödési, s sok más szép törvényeink; az árvákat, özvegyeket, 
és kegyeletes legatumokat, a magyar jog-elv mi szerint: „Causae piae sünt privilegales" fedezi oly módon, 
hogy minden jogkétség vele igazságosan kitölthető. Az egy nemesi örökösödési rend, melyet az absolut 
kormány összezavart, az egyedüli, mely tán szenvedne. Azonban ez sem oly veszedelmes, a mennyi a fel
peres, annyi az alperes, a mi annak tetszene, ennek nem tetszene, — s azok között sem maradna a dolog 
hosszú időre intézetlen, s vigasztaljon az e házban igen szívesen gyakorta hallott Tacitus „Inest cuilibet 
magnó exemplo aliquid iniquitatis, quod tamen salute publica compensaturCí. Ha mi a magyar törvények
hez tartjuk magunkat tisztán, — a mi hézagos ki fog tűnni, és mutatkozni hol kellessék segíteni, de ha 
sok törvénynyel megzavarjuk, s mindent összekeverünk, hasztalan lesz minden munkálódásunk. 

Azt sem osztom a mit képviselő Papp Mór kissé tévedten hozott fel, mert előhozta azon eseteket, 
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a midőn az absolut kormány országgyűlésen kivül hozott be némelyeket, melyek később még is elfogadtat
tak. •— Engedelmet kérek, azok a 18-dik század túlnyomó absolut kormány igyekezetei voltak; melyek 
még a 19-ik századba is egészen 1848-ik évig átszivárogtak, hogy a magyar országgyűlés csak consultativ 
befolyású, de ne legyen soha határozó ereje. 

En tehát ezen nyomon nem mennék, s ezen eseteket arra nézve nem akarnám felhasználni, hogy 
ujabb önkény elfogadására például állítsam a későbbi kornak ezeknek inkább kényszerült, mint szabad el
fogadtatásukat. 

Közjogi tekintetből egyébiránt már a magánybizottmányban megmondottam, és most is úgy nyi
latkozom , hogy praeoccupatioba, és következetlenségbe esünk ezen országbírói határozatok tárgyalásával, a 
mennyire ha az 1848-ki kormányszék megadatik, a törvénykezés rendezése annak első teendője lesz, ha 
pedig meg nem adatik, mi törvényhozásra incompetensek vagyunk, mig az 1790-ik évi 12 t. ez. fennáll. 

Küldetésünk pedig törvényhozás, s ezt mással helyettesíteni nem lehet, mint némelyek akarnák 
az ideiglenességgel, vagy csak ajánlattal — pótolni. 

En tehát az egészet mellőzendőnek tartom. 
Legyen mégis szabad csak kettőt említeni, az egyik, a 174. és 175. szakaszok, mik szerint az 

osztrák perrendtartás hagyatik fenn, az addig indított, és azon határnapig honnan ezen eljárás életbe lé-
pend indítandó minden perekre nézve. Az osztrákok a magok perrendtartását a mi pereinkhez ragaszták, 
mért nem ? —• az Osztrák szereti a magáét, saját geniusa szerint, ezt roszalni sem lehet, de hát mi Magya
rok, a kiknek úgyis más a geniusa, ne a magunk eljárását válaszszuk, de az Osztrákét, még az 1853 előtt 
indított pörökre is, hová a polgári perrendtartás úgy illik mint: ököl a szemre ? így megzavarni jelen in-
stitutioinkat, és jogfogalmainkat — nem illenék, hogy ezen képviselő háztól kimenjen. (Igaz !) 

A másik, az úrbéri ügyek. 
Ezek úgy állítatnak oda mint privát pörök, — holott azok jurispublici ügyek. A magyar törvény

hozás őseredettől ilyeseknek tartá már akkor, midőn még úri — megyei kormány gyámsága alatt volt a plebs 
contribuens, — mert állapotuk mint osztályé, a nemesi osztályétól különbözött. Az 1848-ki törvényekkel a 
felszabadítás, és köz teherviseléssel ezen caracterétől meg nem fosztattak ezen ügyek, sőt még eminenter 
növekedtek, mert a plebsből lett nép vagyis populus, a ki felszabadulásakor birtokban volt, és hagyatott. 
Ezt tehát oly könnyen venni nem lehet. 

A cs. k. pátensnek alkalmasint bal felfogása — azon ideának tört hallgatag utat, hogy az úrbéri 
perek magányperek. Az országbírói értekezlet határozata midőn azt mondja, hogy az 1836. és 1848-ki vi
szonyokba az azóta keletkezett legfelsőbb szabályok nem ütköznek, nem áll, sőt inkább — nem mon
dom ugyan mindenben de igen lényeges részeiben ütköznek. Buzna képviselő megemlíti a remanentiakat, 
igazsága van, jól fogta fel. Osztom nézetét, és hozzá-adom az irtásokról szóló 9-ik szakaszt, mely úgy lát
szik jobbá akarta tenni az 1836-ki törvényt, és véghetetlenül megrontá. Már pedig ezen kérdés illeti a Kár
pát alját Pozsonytól-Marmaros Erdélyig, melynek fennmaradását szem elől téveszteni, és ezen pöröket azon 
veszedelmes irányban hagyni nem lehet, mint a minőt vettek, a mit állítani a ház előtt nem mernék, ha a 
curiánál levő legalább egy nevezetes község (Gayár mezőváros) pőrére nem mutathatnék. Továbbá az 1848-
ki törvények az ubéri pöröket a curiára hozták. Ez helyén volt akkor, mert felelős magyar minisztérium 
volt, mely egyszersmind a nép felszabadításán működött, a mint az 1848-iki július 2-kra összehítt ország
gyűlésre az akkori igazságügyi miniszter az irtás, és egyéb úrbéri természetű kérdésekben javaslatot is dol
gozott ki, a miről a népnek tudomása, és iránta ereklye gyanánti tisztelete van. Most azonban midőn felelős 
minisztérium nincsen, s a curia tisztán törvénykezési, és nem administrationalis szempontokból meríti ítéle
teit, tartani lehet, hogy a törvények hiánya, hézagai, és mindennemű ütközései miatt, az úrbéri pörök ne 
vegyenek oly irányt, melynek lehető veszélyeitől a magyar hazát megmenteni mindenki kötelessége. 

Ezeknél fogva én a bizottmányi javaslatot, s vele az országbírói értekezletek határozatait el nem 
fogadhatom. (Helyeslés; zaj). 

Elnök: A tanácskozást holnap folytatni fogjuk. 
Ezzel a mai ülés d. u. 2% órakor föloszlott. 
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XLVIII. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
Június 21-kén délelőtti 10 órakor. 

Elnök: Az ülés megnyittatik. A mai jegyzökönyvet Tanárky Gedeon jegyző ur fogja vezetni; a 
szólókat a javaslat mellett Keglevich Béla gróf jegyző ur, a javaslat ellen Tanárky ur jegyzendi föl. — 

A tegnapi ülés jegyzőkönyvét hitelesítés végett Ignjatovieh jegyző ur fel fogja azonnal olvasni. 
Olvastatik a jegyzőkönyv. Annak meghitelesitése után: 
Elnök: Baranya megye közönsége arra kéri a képviselőházat, hogy Erdélynek Magyarországgali 

egyesülését teljes erejéből szorgalmazni méltóztassék. A képviselőház ezen fontos tárgygyal ugy is érdemi
leg foglalkozván; azt hiszem Baranya megyeközönségének ezen hazafias felszólalása egyelőre tudomásul 
lenne veendő. (Helyes!) 

Több képviselő ur által indítványok adattak be, melyeket kötelességem szerint a tiszt, háznak be
jelentek. Nevezetesen: Kubinyi Ferencz képviselő indítványt adott be a magyar nemzeti múzeum tárgyá
ban. Keglevich Béla képviselő indítványt adott be, az 184%-ki országgyűlésen elrendelt országház tervpá
lyázata tárgyában, Lónyay László képviselő indítványt adott be a Ludovicenmra nézve. — 

Mind ezen indítványok az indítványkönyvbe fognak beíratni a végett, hogy azután a fölvétel ideje 
iránt a tisztelt ház belátása szerint rendelkezhessék. 

Napi renden van Nyáry Pál Pest megye ráczkevei képviselő indítványa a törvénytelen adónak ka
tonai karhatalommal behajtása érdemében tanácskozó bizottmány kiküldése iránt, Tanárky jegyző ur fel 
fogja olvasni. 

(Felolvastatik az indítvány.) 
Ha a ház az indítványt elfogadni méltóztatik, hogy a napi renden levő tanácskozás folyama ne 

gátoltassék, talán czélszerti volna a 21 tagú bizottmánynak —a tegnapi megállapodás szerint — azonnal sza
vazás utjáni megválasztása. (Közhelyeslés.) Jegyző ur a képviselő urak neveit betűrendben fel fogja olvasni. 

Besze János: Talán jó volna mind a két tárgyra nevezetesen ugy az adó, mint a nemzetiségi 
ügyben beadott indítványra nézve a bizottmányi tagokat egyszerre megválasztani. — 

Elnök : A másik indítvány még nincs tárgyalva, s azért arra ezúttal nem szavazhatunk, hanem 
csak egyedül az adó tárgyában kiküldendő 21 tagú deputatiora. 

Tanárky jegyző felolvassa a névsort, melyre szavazó ezéduláikat a képviselők beadják. 
Elnök: A szavazatok a 21 tagú bizottmányra beadva lévén majd délután az elnökség a jegyzők 

közbejöttével összeszámítja a szavazatokat, és eredményét a képviselőháznak bejelentendi a holnapi ülésben. 
Most következik a napi rend fölötti tanácskozás folytatása. 
Szaplonczay József: A tiszt, ház kegyes engedelméből egy interpellatiót leszek bátor a ház elnöké

hez intézni. Tudva van az, hogy a képviselőknek kevés időre eltávozási engedélyt adhat a ház elnöke; 
azonban ha valaki hosszabb időre akar eltávozni, annak az engedélyt a ház szabályai szerint maga a képvise
lőház adhatja meg. Van egy kerület, tiszt, ház, a mely ugy szólván az egész országgyűlési időszak alatt 
képviselve nem volt. 

Ez azon kerület honnan Dobrzansky képviselő küldetett. En fölkérem a tiszt, ház elnökét méltóz
tassék ezen alázatos kérdésemre nyilatkozatot adni, ha vájjon elnök ur méltóztatott-e az említett követ ur
nák a hosszasabb eltávozásra engedelmet adni, avvagy talán csak önmagától távozott el? 

Elnök: Felvilágosításul a tiszt, háznak annyit mondhatok, hogy Dobransky ur ezen egész ország
gyűlés folyama alatt nálam nem volt és távozási engedélyt sem kért, mind a mellett bizonyos az, hogv az 
8 tagsági joga a képviselőház által az igazolási tárgyalások alkalmával fennhagyatott, de nálam nem jelent-
jfcezejt, s igy más felvilágosítást e tekintetben adni nem tudok. 

Szaplonczay József: A tiszt, elnök ur ezen nyilatkozata következtében azon véleményben vagyok, 
hogy bizonyos határidőt kellene kitűzni a végett, mely alatt a nevezett képviselő köteleztetnék e házban, a 
tmfa»kpzásbani részvét végett, megjelenni. 

Képv. hái napi. II, k, 46 
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Elnök: Legrövidebb ut lesz talán az illető megyeközönséget elnöküeg felszólítani, hogy a nevezett 
képviselő urat erről az illető választó kerület által értesítéssé. (Helyes!) 

Kállay Ödön: Jó ideje már annak, hogy a képviselőház előtt a Dobransky képviselő urat érdeklő 
választási kérdés fennforgott, s ha jól emlékszem , vizsgálat rendeltetett el; azt hiszem ezen vizsgálat meg
tételét s a vizsgálati irományoknak mielőbb a ház elé leendő terjesztetését kellene szorgalmazni. 

Várady Gábor: Tisztelt ház! jól méltóztatik vissza-emlékezni, hogy midőn én ezen vizsgálat 
megtételére kiküldettem, csak azon feltétel alatt vállaltam el a kiküldetést, ha megengedtetik nékem a föl-
irási javaslat fölötti fontos tanácskozás befejezését bevárnom. Ennek bevégeztével én egy perczet sem kés
tem , hanem a sárosmegyei alispán úrral rögtön tudattam az időt, múlt szombatot, melyben ott megjelenni 
fogok. Erre alispán ur válaszolván azt nyilatkoztatta ki , hogy épen ezen a héten nem lehet a munkálatot 
foganatba venni, mert tisztújítás van rendelve akkorára, mely miatt a szolgálattevő szolgabírákat nem le
het a helyszínére küldeni, kért tehát engemet, hogy a hét végére halasszam el indulásomat. Vasárnap te
hát indulok. — Ezt szükségesnek láttam kijelenteni, hogy a tisztelt ház meggyőződjék a felől, miszerint én 
a vizsgálat megtételét illetőleg egy perczet sem késtem. 

Elnök: Legczélszerübb lesz tehát az ezen tárgy iránti elhatározást addig elhalasztani, míg a most 
nyilatkozott képviselő ur által a vizsgálat megtétethetik, s a fölötti jelentését beadhatja. 

Ez úttal alkalmat veszek magamnak a többi vizsgálatra kiküldött képviselő urakat is megkérni, 
hogy a rajok bízott vizsgálati ügyekben eljárni méltóztassanak. 

Bánó József.- (Zaj.) A vizsgálatteljesités egyátalában nem feltételezi ezen kérdés megoldását. Én 
azt tartom, hogy miután a szabályokban nincs e részben semmi rendelkezés, most nem lehet semmit mon
dani; de azon esetben, ha a szabályok vizsgálat alá fognak vétetni ezen ügyet mindenesetre figyelembe 
venni szükséges. 

Elnök: Áttérvén most a napirenden lévő tanácskozás folytatására, felkérem jegyző urat méltóz
tassék a következő szónok urat fölhíni. (Fölkiáltások: Szavazzunk!) 

Vadnay Lajos : (Álljon el! Szavazzunk!) Az országbírói értekezletnek tárgyalás alatt lévő mun
kálatát , — a mennyire tehetségem engedi, — minden oldalról magam is megfontolván; előttem a döntő 
kérdés leginkább csak az volt, hogy vájjon kell-e most szükségképen tennünk valamit e tárgyban, vagy 
sem ? — és miután tökéletesen meggyőződtem arról, hogy tenni csakugyan kell: nézeteim további meneté
ből önkényt következik, hogy én teljesen osztozom a bizottmány jelentésében kifejtett véleményben.— 
Mert gyakorlatilag véve tagadhatlan igazsága van a bizottmánynak, hogy ezen munkálatot nem annyira /w-i-
ridicai, mint helyzetünk sajátságánál fogva, s az ország lakosainak igazságszolgáltatás után epedő kivánatá-
hoz képest magasabb politicui szempontból kell tekinteni. Igaza van, hogy jogi szempontból ezen munká
lat lehetne jobb, lehetne czélszerübb, — a mi jelen állásunkban igen természetes; mert ugyan ki volna ké
pes tiszta vizet meríteni a fölzavart tó iszapos hulláimból? — Sőt a nélkül, hogy sokat mondanék, bátran 
merem állítani azt is, hogy ha szintén ki volna már is egészítve az országgyűlés, s most mindjárt —• kimerí
tőbb szabályokat akarna is hozni: azt jogviszonyaink zilált állapota miatt ezúttal kielégitőleg nem tehetné-; 
mert mindaddig, mig alkotmányunk teljesen visszaállítva, s közjogi elveink tisztán megállapítva nem lesz
nek , nézetem szerint biztos és alapos magánjogi törvényeket alkotni nem lehet. (Zaj. Halljuk!) Többen 
már részletes példákkal Idmeritőleg bizonyították ezen munkálat elfogadásának szükségességét; én a legna
gyobb átalánosságban csupán annyit jegyzek meg a fönnálló magyar törvényekre nézve, hogy azok a föl
merülhető esetek szerint három caiegoriára oszthatók. (Halljuk!) 

Az első categoriába tartoznak azok a törvények, melyek teljesen alkalmazhatók, s olyatén ese
tekről szóknak, melyek — mivel Európa műveltebb népeinél a Justinianus codex teszi alapját a magán
jognak, — csaknem mindenütt, s minden időben ugyan azok, ilyenek: az ingókra nézve az adás-vevési; 
az ingatlanokra nézve pedig, a bérleti, haszonbérleti, s más efféle esetek. — Azonban ezen fönálló törvé
nyek is bár teljesen alkalmazhatók, majdan a korkivánataihoz idomitandók. 

A második categoriába esnek továbbá azon törvények, melyek alkalmazhatók ugyan, — de a 
megváltoztatott alkotmányos elvekkel, nevezetesen: a kimondott jogegyenlőséggel nincsenek következetes 
öszhangzásbaii; ilyenek azok, melyek a volt rendi alkotmány természeténél fogva, a nemesek és nemne
mesekre nézve különbözőleg intézkednek, például többi között: a violentialis, dehonestatorius és coaquisi-
tionalis törvények. 

Hogy e két categoriába eső törvények egyszerűen visszaállítandók; az ellen szó nem lehet: mi
után az országgyűlés jelenleg nincs abban a törvényes állásban, hogy fönnálló törvényeket módosíthasson, 
változtathasson, vagy épen uj törvényeket alkothasson. — Ellenben 

A harmadik categoriába olyatén törvények jőnek, melyek teljességgel nem alkalmazhatók, s ilye
nek az ősiségét tárgyazók, — miután az 1848. XV. t. czikk elvileg már eltörölte az ősiségét. (Helyes!) 

Erre azt mondhatnók ugyan átalánosságban, hogy a tisztán ősiségi kérdések elintézése valamint 
eddig, ugy ennekutánna is a codificatio idejéig maradhatna további moratórium alatt. — De ha szintén áll
hatna is részben ezen kívánat, — azon fölül, hogy a moratórium káros horderejű eszméjét országgyűlési-
leg csak kimondani is veszélyes, — nem is segítene a dolgon; mert vannak oly mindennapi esetek, melye-



XLVIII. ülés 1861. június 21-kén. 183 

ket moratórium alá venni annyit tenne, mint némileg egyeseket és családokat tönkrejuttatni. (Helyeslés; 
más részről zaj.) 

Hyen az ősiségekkel kapcsolatban álló sok öröködési eset, ilyenek különösen a végrendelkezés! 
esetek ugy annyira, hogy a k i e gyakorlati jogtéren kissé járatos a casuisticában, előre látja azon bonyo
lódott eseteket, melyekben nem lesz olyan bíró, ügyvéd és jogtudós, a ki feleinek biztos, és megnyugtató 
tanácsot adhatna, miképen kelljen, vagy lehessen ugy rendelkezniök, hogy utódaik későbbi zavarok ellen 
biztosítva legyenek. — Ilyenek a telekkönyvek életbe léptetésével megváltozott executionális törvényekből 
folyó eljárások stb. — Mellőzve azonban minden részletbe bocsátkozást, csupán azt kívántam némi átalá-
nosságban itt bebizonyítani, hogy a teljességgel nem alkalmazható törvények minden esetre pófrendelkezést 
igényelnek. 

Égető szükség ez tisztelt képviselő ház! melyen segíteni az országgyűlés föladata, s ha szintén 
ideiglenesen is gondoskodni arról, hogy mindenki igazságot nyerhessen. A nem gondoskodás igen káros 
hatással fogna lenni nemcsak az ország lakosainak közhangulatára, hanem az országgyűlésben vetett bizal
mára i s . — Mert bár mit mondjunk is , a társadalmi élet főczélja: a személy és vagyonbátorság, melynek 
egyedüli oltalma a szigorú s egyenszerü igazságszolgáltatás. — A hol az igazságszolgáltatás ingatag és 
bizonytalan; ott, bár mint kecsegtessük is alkotmányos szabadsággal a népet, az végre megunva az anyagi 
kárt és rövidséget, még a hevesbe szabad, sőt absolut institutiokhoz is kész hajolni, mihelyt azok által in
kább biztosítottnak látja vagyonát. •— Nem kétlem, hogy mindég fognak találtatni hazafiak, kik örömest ál
doznák föl javaikat igazságszolgáltatás hiánya miatt, ha bizonyosak lennének, hogy ezen áldozatkészség 
által éri-el a nemzet alkotmányos szabadságát; — de bizonytalan reményért, bizonyos romlást, vagy talán 
koldusbotot is vállalni, ugy hiszem, nem lesz hajlandó senki. 

E szempontból tekintve azt, hogy ipar-kereskedelem- pénz- és birtok-viszonyra már eddig is kár
tékonyán hatott az igazságszolgáltatásnak mostani bizonytalan állapota, melyet tovább is függőben hagyni 
veszélyes lenne; — tekintve azt, hogy a törvénykezés körüli intézkedés elmulasztása csak elégületlenséget 
szülhetne a közel időben különben is oly sok anyagi csapást és veszteséget szenvedett országlakosokban; 
végre tekintve azt, — mert a jövendőt senki sem tudhatja, — hogy miután az osztrák törvény és eljárás 
maiglan sincs teljesen megszüntetve, ha az országgyűlés meg nem ragadja az alkalmat, vissza nem állítja a 
magyar törvényeket, s nem pótolja ideiglenes szabályokkal a nem alkalmazhatókat: könnyen megeshetik, 
hogy az uralkodó hatalom provisoriummal oly intézkedéseket fog ismét életbe léptetni, melyek se az ország
gyűlésnek , — se az ország lakosainak nem lesznek kedvesek; — ezeket tekintve, xxgy hiszem, épen itt van 
az az eset: a hol nem a quidjnris, hanem a qm'd consilü követendő. — 

Miknél fogva tisztelt Nyáry Pál képviselőtársunk tegnapi kijelentéséhez képest, bíráknak, ügyvé
deknek és feleknek ideiglenes tájékozásul, s útmutatásul, permissive az országbírói értekezlet munkálatát, 
ugy a mint van, elfogadhatónak vélem; óhajtanám azonban, hogy, a hol a pátensekre, s ezeknek §§-aira törté
nik hivatkozás; ott mindenütt az illető szöveg iktattatnék a munkálatba, s annak utólagos eszközlésére ké
retnék föl a kiküldve volt bizottmány. — (Helyeslés, Zaj ; Szavazzunk Q 

Szilágyi Virgil: Uraim! Epén nem lehet csodálnunk, ha ezen annyira száraz tárgy mellett már is 
unatkozik a tisztelt ház, s pedig annyira, hogy a tanácskozás legelső napján azzal akarta azt mintegy kezde
ni , hogy a szavazást sürgette. Igaz, e tárgy nagyon száraz, és igy szép beszédeket mondani nem lehet 
Jogi kérdésekről van szó. De azt hiszem, hogy épen azokra nézve, kik a kérdést szavazás által sürgetik 
eldöntetni, azon reményben , hogy többségben vannak, bizonyosan nem lehet érdekök ellen, ha nyilvános 
tanácskozás folytán legalább némi nyoma lesz azon érveknek, melyeket a javaslatelfogadás indokolására 
felhozni jónak láttak. (Halljuk!) 

Talán épen azon türelmetlenség által lenyomott hangulatnak tulajdonitható az, hogy Szombathely 
érdemes képviselője tegnap párhuzamot vonván a köz- és magánjog fontossága között azt monda, hogy a 
közjog terén ő legszigoruábban ragaszkodik ugyan az alkotmányosság feltételeihez, de, mi a magánjogot 
illeti, ez sokkal csekélyebb dolog, itt a czélszerüség szempontjának könnyen helyt enged s ő ezen szem
pontból semmi nehézséget nem lát abban, ha ily szerintem igen nagy horderejű munkálatot minden további 
vizsgálat nélkül a ház elfogad. (Zaj.) 

Ha igaz is , hogy a közjogi élet a közjogi intézmények összege képezi különösen azon biztosításo
kat, melyeknél fogva a polgári szabadság valamely hazában lehetővé válik; de más részről a magánjogi 
rendszernek összege az, melyben, és mely által a polgári szabadság különösebben kifejlődik. Minden eset
re a két jog a köz- és magánjog elválaszthatlan összefüggésben áll egymással; mind a kettőnek czélja egy; 
kifejteni s megszilárdítni a polgári szabadságot. Mutatja ezt a jogtörténet fejleménye. 

Oly országban, hol az absolutismus ütötte fel táborát, a magánjog rendszere bizonyára nem ké
pes oly irányban fejlődni, mely a polgári szabadságnak kedvezne; épen azért oly országban , minőben je
lenleg élünk, midőn az alkotmányosság helyre állításáról van szó, ha a polgári szabadság feltételeit meg 
akarjuk menteni, meg lehet mentenünk a magánjog azon rendszerét is, mely az alkotmányos élet levegőjé
ben fejlődött ki , és óvakodnunk kell oly részleteket könyelmüen átvenni az absolutismus uralma alatt kifej-
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ló'dött magánjogi rendszerből, mely részletek bizonyára magát a polgári szabadságot, annak minden felté
teleit megmérgezik. (Helyes!) 

Az előttünk fekvő munkálatra nézve különbség nélkül azt lehet mondani, mindenki elismerte, 
hogy az rendkívül hiányos, hogy az igen rósz. (ügy van!) Ha már most valaki azt mondaná, hogy hiszen 
van néhány százezer paragraphus az osztrák uralom korából, miért ne lehetne azokat még háromszáz héttel 
szaporítani? (Derültség.) Ezt érteném, ennek van némi logieája; ha valaki szereti a paragraphusokat, azo
kat szaporíthatja. De midőn valaki azt mondja, hogy az országbírói értekezlet munkálata oly annyira rósz, 
miszerint annak részletes tárgyalásába, s megvitatásába ne bocsátkozzunk azért, mert ez maga végtelen 
bonyodalmak terére vezetne bennünket és igy, épen mert ilyen rósz, minden további tárgyalás nélkül fo
gadjuk el átalában, és mintegy nyaláb számra szaporitsuk a káros paragraphusok tömegét: ez felfogásom 
szerént erős logicának épen nem nevezhető. (Igaz!) 

Nevezzük meg uraim a dolgot a maga nevén, mi ez az országbírói értekezleti javaslat? 
Az october 20-ki diploma, midőn alkotmányos ígéretekkel lépett a nemzet elé, föntartotta a biro

dalmi hatalom számára a hadügyet és a pénzügyet, de egyszersmind gondoskodott arról is, hogy a magán
jog rendszere, mely az ábsolutismus alatt behozatott, a magyar országgyűlés intézkedéséig életben maradjon. 
Es miért történt ez ? Azért talán, mert a magyar magánjogi törvényeket, ugy anyagi mint alaki tekintetben 
visszaállítani nem lehetett ? Épen nem S Hanem ez azért történt, mert nem adták fel a birodalmi-egység tervét 
és ezen birodalmi-egység felé törekvésnek egyik básisául meg akarták tartani hazánkban a magánjog rend
szerében kifejtett azon törvényeket, illetőleg pátenseket, melyeket Ausztriában életbe léptettek. (Helyes
lés; Zaj!) 

Ez volt a valódi ok, azon reményben, hogy hiszen az országgyűlésnek sok más fontos teendői lesz
nek és évek múlhatnak el mig a eodificatio meg történhetik, addig majd be ékeli magát megrontott alkot
mányos életünkbe az osztrák törvények rendszere. Ez volt a czél. 

Azonban mi történt? A megyék és városok nem annyira ezen ezélra reflectálva, mint inkább ösz
tönszerűleg alkotmányos irányuknál fogva beléptek a törvénykezés gyakorlatába; belépett számos törvény
hatóság, s már azon ponton állott a dolog, hogy a többiek is követvén e példát, a magyar törvénykezés be
végzett tény leend, s a bécsi urak számítása tettleg meghiúsul. Most ennek meggátlására feltalálták az or
szágbírói értekezletet. (Tetszés; Zaj !) 

Ezen országbírói értekezletnek feladata volt bizonyságot szolgáltatni arról, hogy a magyar magán
jog rendszerét változtatás nélkül helyreállítani nem lehet. En uraim tisztelettel viseltetem azon országbírói 
értekezlet minden tagja iránt, elismerem, hogy ők mind nagytudományu férfiak. De sokszor megtörtént már, 
hogy épen a legnagyobb tudományú férfiak megfeledkezve a gyakorlati élet igényeiről, magukra disputáltak 
oly dolgot, melyekről talán addig nem is álmodtak. És megtörtént hogy az országbírói értekezlet kebelében 
csakugyan kifejlődött azon nézet, hogy bizony itt octroyalni kell, itt a magyar törvényeket helyre állítani nem 
lehet, s igy készült ezen szerencsétlen javaslat. 

Egy oly szegénységi bizonyítvány az a nemzet ellen a bécsi urak számára, melyből azok egye
nesen azt olvashatják ki, hogy íme Magyarország nem képes a maga törvényeivel egy perczig megállani, 
nem képes a nélkül, hogy mind az anyagi, mind az alaki osztrák jogból igen fontos részleteket jogi rend
szerébe átnevegyen. — (Igaz! Helyes! Zaj.) 

Igy fogom én ezt fel uraim, s ezt annál szomoritóbbnak tartom, mert a bizonyítvány, mely ki van 
állítva, nem igaz! Ezzel azt akarom mondani; hogy nem áll az, mintha a magyar magánjog rendszerét ugy 
anyagi, mint alaki tekintetben helyre állítani nem lehetne ily octroyált javaslat elfogadása nélkül; nem áll 
az, mintha ezen javaslat egyátalában szükséges volna. (Halljuk!) 

A szükségességet illetőleg főkép az ősiségét eltörlő 1848: XV. t. ez. jogi következményeire tör
tént hivatkozás, és megvallom, megdöbbentő volt hallani, egy képviselő társunktól, ki odáig ment, hogy 
azt monda, miszerint ezen törvény által az egész addig fenállott örökösödési rend el van törülve. (Zaj.) Azt 
hiszem, ez oly képtelen állítás, melyet czáfolni sem kell. Mert a mint Pest Báczkeve kerületének érdemes 
képviselője helyesen kifejtette, az 1848-ki XV. t. ez. az örökösödési rendnek az ősiségi törvényekből kifej
lett akadályait elhárítván, visszavezette az örökösödés rendjét a természetes öröklés medrébe, s igy azon 
ujabb törvényt combinálva a régi örökösödési törvényekkel, nem leend magyarországban alkotmányos 
bíró, ki minden fönforgó kérdést ezen combínált törvények szelleméből igazságosan eldönteni ne tudna. 

A szükségesség szempontjából felhozták többen különösen a bányászati ügyeket, mik előttem is 
nagy fontossággal bírnak, mert egész vidékek érdekeit igen közelről érintik; ezen bányatörvényekre nézve 
az volt mondva, hogy kívánatos ugyan, — tehát lehetséges is, — hogy a magyar törvények visszaállíttas
sanak ; azonban ha ezen javaslatot el nem fogadjuk, azon esetben a bécsi minisztérium ki nem bocsátja kezei 
közöl a bányaügyek kezelését. Azonban azt kérdem, hogy ha elfogadjuk ezen munkálatot, a breznóbányai 
érdemes képviselő, ki e tárgyra különös súlyt fektetett, jót áll-e arról, hogy Plener ő exeellentiája oly naiv 
ember legyen, ki ezen javaslat elfogadása folytán egyszerre el törli az alkotmányellenes bányabíróságokat, 
és önkényt visszaállítja a magyar alkotmányos bíróságokat, csakhogy a magyarországi bányászat jövedel
meit kezei közöl kibocsáthassa? én ezt remélni nem tudom. (Helyeslés; Zaj.) 
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Mi a telekkönyvet illeti, — mi szinte nagy fontossággal bír, — nincs e házban senki, ki azt mon
dotta volna egyetlen szóval i s , hogy a magyar magánjogi törvények visszaállításával telekkönyvek tovább 
ne használtassanak. Hiszen mind azon megyékben, melyekben a magvai- magánjogi törvények szerint az 
igazságszolgáltatás folyamatba tétetett, és minden fennakadás nélkül kezeltetik, a birtokváltozások és be-
táblázások alapjául nagyon természetesen átvétettek a telekkönyvek mint birtokösszeirási munkálatok, csak 
maga a birtokváltozás s betáblázás ügye vezettetik már most a magyar magánjogi törvények szerint. A telek
könyvek létezése veszélyt, és a közhitel valami csorbát egyáltalában nem szenved az által, hogy azon telek. 
könvvek egyes rovatának folytatásában a magyar magánjogi törvények szerint törteink az eljárás. 

Hajói emlékszem, különösen e szempontok voltak azok, melyekből a javallat elfogadásának szük
ségességét igyekeztek kimutatni. Azonban még hagyján! ha csak szükségtelen volna e munkálat életbe lép
tetésének egy helyeslő határozattal! elősegítése. Nézetem szerint, midőn legtávolabbról sincs bebizonyítva a 
szükségesség, még e mellett e munkálatnak elfogadását a legveszélyesebbnek, s milliók érdekeit koczkáz-
tatónak kell tartanom. (Helyeslés; Zaj , Halljuk!) 

Nem is szólok arról, hogy ezen munkálat majd minden lapján pátensekre történik hivatkozás, és 
azon sok ezernyi paragrapbusból álló pátensek gyakorlati érvénye ezen javaslat által mintegy szentesítést 
nyer nemcsak a múltra, nézve, a miben százezreket tönkre juttató eredményeit megváltoztatni alig áll többé 
hatalmunkban, de szentesítést nyer még a jövőre nézve is, (Felkiáltások: Igaz!) mert azon pátensek szerint 
lesz kénytelen a bíró ítéletet mondani. Midőn e mellett a javaslatnak telekkönyvre vonatkozó részében az 
mondatik ki , hogy az osztrák polgári törvénykönyvből mindazon rendelkezések, melyek a, birtokra, azaz a 
dologi jogra közelebbről vonatkoznak, épségben tartandók, bizonyosan el lehet mondanunk, hogy ezen ja
vaslat a polgári codexnek legalább felét szentesitette. (Felkiáltások: Igaz!) 

Már most ha veszem a jog alaki részét, ha veszem, hogy a javaslat az osztrák perrendtartásból 
egy lélekölő, költséges és hosszadalmas rendes írásbeli perutat csempész be jogrendszerünkbe, ha veszem, hogy 
a peres eljárás legfontosabb része, melynek feladata tulajdonkép a kiküzdött jogot érvényesítni, — a végre
hajtási eljárás minden nehézségei átplántáltatnak a hazai földbe — valóban eltudom gondolni, mely veszé
lyeket fogna a javallat elfogadása előidézni s részemről azért azt csak kárhoztatni tudom. 

Csak egy körülményt akarok közelebbről az alaki jogra, nézve érinteni. (Halljuk!) Azt mondja a 
javaslat, hogy mindazon perek, melyek annak elfogadásáig kezdetnek, a, régi osztrák perrendtartás szerint 
kezeltessenek. Említve volt már a pozsonyinegyei egyik képviselő által, mi lesz ennek közelebbi képtelen 
következése, az, hogy azon régi magyar perek, melyek az osztrák polgári perrendtartás szerint 1853-ban 
átalakittattak és melyek még folyamatban vannak, most ismét harmadízben átalakitandók s pedig ez úttal 
megint az osztrák polgári perrendtartás szerint annyiban, a menyiben tudomásom szerint mindenütt, hol az 
alkotmányos bíróságok megkezdették működésüket, a felek e pereket már magyarra átalakitatták, s ismét 
visszavitték azon modorba, melyben a kezdetnél folytak. (Igaz !) 

De nem csak ez volna a javaslat következése, hanem az is. hogy miután már hónapokkal ez előtt 
az alkotmányos bíróságok működésüket megkezdették és folytatják a magyar magánjoga törvények szerint 
most, ha ezen javaslatot elfogadják, mind azon pereket, melyek a legközelebbi időben már hazai törvények 
szerint kezdettek, s már félig meddig bevégezve vannak, most az osztrák polgári perrendtartásra kellene 
átidomítani, mert a javallat a perfolyam osztrák rendszerét állapítja meg. (Igaz! Ugy van!) 

Nézetem szerint midőn ily következései lennének ezen javaslat elfogadásának, aligha fogja már ki 
is bebizonyíthatni, mintha az szükséges volna s nem inkább a legnagyobb mértékben veszélyes. Hogy szük
ségtelen, azt bebizonyította a tapasztalás, bebizonyította azon körülmény, hogy még azon törvényhatóságok 
is, melyek az országbírói értekezlet munkálkodásának megkezdésekor azon reményben, hogy ezen értekezlet 
valami Columbus tojást fog feltalálni, abban hagyták az alkotmányos bíróságok szervezését: midőnezen ér
tekezlet munkálatát látták, fejüket csóválva elővették alkotmányos törvényeinket s az óta minden fennaka
dás nélkül foly az igazságnak törvényes kiszolgáltatása. Tehát maga a, gyakorlati jogélet megmutatta a javal
lat szükségtelenségét. 

De hogy az veszélyes is lenne, az előadottakon túl, még egyre kívánom önöket figyelmeztetni. 
(Halljuk!) Mindenki azt mondja a javallatot pártolók részéről, hogy ezen javallat nem leend kötelező a tör-' 
vényhatóságokra nézve; a mely törvényhatóság nem akarja az nem fogja alkalmazni. Magam is ily meg
győződésben vagyok. Hanem vegyük a dolgot komolyan fontolóra ! Mi lesz ennek következése ? 

A curia, mely alig várja, hogy ráüssék a helyeslés pecsétét ezen munkálatra, a legnagyobb mohó-
sággal alkalmazni fogja azt az utolsó betűig-, mind azon pátensekkel együtt, melyekre abban hivatkozás tör
tént; minden perben, mely eléje megy, e szerint fog ítélni; és a magyar törvények szerint az alkotmányos 
első s illetőleg másod bíróságoknál lefolyt perek kilencz tizedrészét, ha azon munkálatot az ellenfél ügy* 
véde a maga részére kiakarja zsákmányolni, a curia cassálni fogja; mert ezen perrendtartás, mely itt megál
lapíttatik , mind a per folyamaira, mind a végrehajtásra nézve az osztrák pátensekből egy oly véghetetlen 
bonyolódott rendszert állít a magyar magánjog helyébe, mely szerint alkotmányos bírák józanul el nem 
járhatnak. (Igaz!) 

Ha már most a curia megsemmisíti az ily pereket, kérdem mi lesz ennek következése ? Mi történ-
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jék akkor ? Az első bíróságok kötelesek lesznek-e ezen curiának megsemisitő rendelkezéseit s az osztrák pá
tensekre alapított Ítéleteit respeetálni vagy nem ? (Zaj.) Ha azt mondjuk, hogy igen, akkor egy csapással 
megszüntettük, a bírói függetlenséget, akkor aláássuk az igazságszolgáltatás legfőbb föltételeit, mert akkor 
azt mondottuk ki, hogy az alkotmányosan itélő bíró tartozik végrehajtani oly Ítéletet, mely az ő alkotmányá
ban gyökerező ítélete ellen törvénytelen, alkotmányellenesen behozott szabály szerint mondatott ki a cnria 
által (Igaz!) 

Tehetjük-e ezt uraim? Adhatunk-e ily kenetet a törvénytelenségnek? Ha pedig azon nézetet emel
jük érvényre, hogy az első bíróságok nem kötelesek elfogadni, nem kötelesek végrehajtani a euria ítéleteit, 
melyeket az előttünk fekvő javallat értelmében alkotmányos törvényeink sérelmével bocsátand ki, akkor va
lóban oly törvénykezési anarchia következik, mely milliónyi károkat fog naponként okozni, a mellett, hogy 
a különböző eredetű bíróságok közötti heves küzdelmek keserűségeivel is elárasztand bennünket. (Igaz • 
Helyes!) Oly anai'chia következik az igazságszolgáltatásban, melytől megakarjuk azt menteni; megment
hetjük pedig azt az által, ha a magyar magánjogi törvények helyreállítását minden tétova nélkül kimond
juk. (Zaj.) 

Kétségtelen az uraim, hogy a magyar magánjogi törvényekre sok reform fér. Már 1848. előtt 
érezte ezt a nemzet; igen sokan törekedtek a javításokat létesíteni, különösen az alaki jog körül, s én leg
jobban óhajtom, hogy mentől előbb képes legyen országgyűlésünk e bajokon segíteni. De addig zavart za
varra tetézni, a bonyodalmakat ujabbal szaporítani, millióknak kárt okozni részemről nem akarok, s ennél 
fogva a javaslat elfogadására nem szavazhatok. (Helyeslés ; éljenzés.) 

Elnök: Bocsánatot kérek (Halljuk!) igen rövid időre bátor leszek a gyűlést fölfüggeszteni, mert 
épen most értesültem, hogy a felsőház részéről a jegyző urak egyike ide érkezett, ki az alsóházzal közlendő 
bizonyos határozatokat kivan nekem átadni. (Oszlás; szünet.) 

Rövid ideig tartott szünet után: 
Elnök: Az ülést ismét folytatjuk. Jelentem a tisztelt háznak, hogy épen most vettem a mélt. fő

rendi tábla 1861-ik évi június 20-án tartott ülése jegyzőkönyvének kivonatát, az ország teendői iránti első 
fölszólalásunk tárgyában, mit a jegyző ur föl fog olvasni. 

Olvastatik a fölsőház 186l-ik évi június 20-án tartott ülésének jegyőkönyví kivonata, mely követ
kezőleg hangzik: „Kivonat a főrendek 1861-ki június 20-ántartott VlII-ik ülésének jegyzőkönyvéből. (Hall
juk!) A főrendek az ország teendői iránt, első fölszólalásuk alkalmakor, saját érzeteiket azon fólirásban, 
mely a képviselőház részéről velük közöltetett, kifejezve találván, (Helyes! Éljenek!) és igy ezt, mind lé
nyegére , mind szerkezetére nézve magukévá tevén; (Helyes! Éljenek!) mitsem kivannak inkább, minthogy 
ezen fölszóllalásban a képviselőházzal egyesülhessenek; (Éljenek!) Midőn ezen óhajtásukat a képviselőház
zal a szokott módon tudatni elhatározták, egyszersmind bizalmasan fölszólitandónak végezték, miszerint a 
közös fölirásnak miként leendő fölterjesztésére nézve, bölcs nézeteit a főrendekkel közölni szíveskedjék. (He
lyes ! Éljenek!) Mailáth György m. k, a felsőház másod elnöke. — B. Orczy Béla s. k. felsőházi jegyző 
(Éljenek!) 

Elnök: A tisztelt ház hozzájárultával ki fogom nyomatni, hajónak véli a ház, holnap mindjárt na
pirendre kitűzni. (Helyes!) 

Átküldetett még egy más jegyzőkönyvi kivonat is Apponyi György országbíró — és Orczy 
Béla, a felsőház jegyzőjének, aláírásával, melyet a tisztelt házzal ezennel közlök. 

Olvastatik a felsőház folyó évi június 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi kivonata, melyben a 
felsőház Teleki László gróf elhunyta fölött fájdalmát viszhangoztatja. 

Elnök: Ez is szíves tudomásul vétetik. 
Most ismét folytathatjuk a napi renden lévő tanácskozást. (Szavazzunk!) 
Antal János: Ha szavazni méltóztatnak, én hódolok a képviselőház óhajtásának, ha a többi föl-

jegyzettek is elállanak a szótól. (Helyeslés. Zaj.) 
Elnök: Csöndet kérek! Lehetetlen lesz tanácskozni, ha ki nem hallgatjuk egymást. Méltóztassék 

nyilatkozni, vájjon el fog-e állani a szótól, vagy nem ? (Fölkiáltások: Álljon el! Eláll!) 
Antal János: Igen, én elállók, ha szavazunk! 
Böszörményi László: (Eláll!) Én nem állok el tisztelt ház! (Zaj!) Nem akarok itt türelemről 

szólani 
Antal János: (Közbeszól) Ha mások nyilatkoznak, akkor én sem állok el a szótól. (Zaj.) 
Elnök : Ha nem méltóztatnak meg'hallgatni a szólani kívánókat, akkor a tanácskozás még hosz-

szabbra nyúlik. így tanácskozást folytatni lehetetlen. Egyébiránt figyelmeztetem a tisztelt házat, hogy azon 
képviselő uraknak, kik a szótól elakarnak állni, egyedül nekik maguknak van joguk azt meghatározni. Az
ért méltóztassanak egymást kihallgatni, hogy a tanácskozás mielőbbi befejezését remélhessük; hiszem, hogy 
a szólók, — látván a közóhajtást, — lehetőleg röviden fognak beszélni. 

Antal János: En előadásomat Szilágyi Virgil képviselő-társunk azon megjegyzésén kezdem, hogy 
néha vannak tudós emberek is, kik magukra disputáltak oly dolgokat, melyekről eddig talán nem is álmod
tak. Bocsánatot kérek tőle — azt mondván: hogy ő maga is egykissé ezen hibában felejtette magát; — 
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mert azt állítani, hogy a magyar törvény egyszerre visszaállítható, minden gondoskodás és intézkedés nélkül 
azon iooiigyekre nézve, melyek az idegen törvények uralma alatt keletkeztek; hogy ezen ügyeket olv tör
vények szerint lehessen megbirálni, melyek tettleg érvényben nem voltak: ez, a müveit világnak eddigi jogi 
theoriájával merőben ellenkezik. (Fölkiáltás: Tehát csak az osztrák jog szeiánt kell megbírálni!? :) Azok, 
kik eddig mint a javaslat leghatározottabb ellenzői szólaltak föl, szintén elismerték , hogy örökösödési tör
vényeink hiányosak, s különösen, hogy az idegen törvények uralma alatt keletkezett örökösödési esetek, hazai 
törvényeink szerint meg nem bírálhatók. Már pedig ily esetek — a mint tudni méltóztatnak — jelentékeny 
számmal vannak; én bizonyosan tudom, hogy egyetlenegy járásban, ezernél több elintézetlen hagyatéki ügy 
van. Tehát már maga azon körülmény, hogy számra oly sok elintézetlen per van, melyeket a magyar tör7 

vények szerint elintézni nem lehet, világos szükségét tünteti föl az ideiglenes átmeneti intézkedéseknek. 
A mi különben azon kérdést illeti, vájjon az országbírói munkálat czélszevíí, és egészben elfogad

ható-e, vagy nem"? az a tisztelt ház bölcs elhatározásától függ. Ha részletenkint méltóztatnak a javaslatot 
tárgyalás alá venni, ahhoz én is hozzájárulok. Egyébiránt kijelentem, hogy Szilágyi képviselő urnák ecse
telése , mely szerint ezen munkálatban annyi képtelenség volna, mindenesetre túlzott volt; (Zaj.) mert ha 
ezen munkálatban annyi képtelenség volna, mint ő emiitette, ha egyébb tekintélyre nem hivatkozom is, azt 
a 9 tagú bizottmány bizonyosan észrevette volna. (Helyeslés.) 

Nem akarván a ház türelmét továbbra is igénybe venni, kijelentem, hogy én a javaslatot 
pártolom. 

Böszörményi László: Nem akarok türelemről szólani, ha bár valóban lehetne; mert itt nem egyes 
törvénykezési §§-sok alkotásáról van szó, hanem codexek alkotásáról, melyek alkotása éveket venne igény
be ; (Zaj) azért kétnapi vitatkozást sokallani oly kérdésben nem találom helyesnek; ha már semmi egyéb 
nem volna, mint ezen javaslat, akkor ez maga is egy tömege a kiesereberélt pátenseknek. Szilágyi Virgil 
képviselőtársunk felemlítette az osztrák polgári törvénykönyvet, ő megmondotta, hogy a telekkönyvvel kap
csolatban levő birtokviszonyt illető része, — az adásvevés, elidegenítés , még az ingóságokat illetőleg is 
mind felvannak tartva; de azt nem mondotta, (Halljuk!) hogy magában ezen munkálatban az örökösödési 
törvény is át van véve; ezek oly fontos körülmények, hogy én tanácsosnak nem tartanám, hogy azokon o-
lyan nyakra-főre menjünk keresztül. — De mielőtt tüzetesen szólanék ahhoz a mi e pátenst illeti — mert hi
szen ez is csak pátens, (Derültség) —• én valami ujat is akarok mondani, hogy a t. ház figyelmét annálin-
kább kiérdemeljem. (Halljuk!) Itt még nem tétetett szó arról, hogy ezen pátensek közjogi tekintetből men
nyire veszedelmesek, tekintve különösen még a statusgazdászatot is. — Horváth Boldizsár képviselőtársunk 
azt mondotta, hogy nincs oly közjog, mely a magánjogi sérelmet megorvosolná. (Horváth Boldizsár közbe 
szól: Azt én nem mondtam!) En megvallom e tant igen veszedelmesnek tartom, inert az oetoberi diploma 
maga fennhagyja, ígéri a magánjogi törvényhozást, ele megfosztja az országot minden közjogi törvényektől. 
— És az ország osztotta e tan veszélyessége iránti véleményemet akkor, midőn minden magánjoga előnyről 

' lemondott inkább mint egy hajszálnyit engedett volna közjogaiból; s azt méltán tette az ország, mert a ma
gánjogsérelem mindég csak időleges , legtöbbször vagyont érdekel. sokszor csak részben ; a közjog pedig 
örökre tartó, nemcsak vagyont, hanem számtalanszor életet is érdekel, bizony ha némelyek magán vagyo
ni sérelmet szenvednek is a közjog védelme miatt, az nem oly áldozat, mintha a vagyon mellett életöket is 
feláldoznák. — Mondom hát, hogy a közjog sokkal fontosabb mint a magánjog- sérelme. Közjog szempont
jából különösen a törvényhozás elve meg van még sértve a javaslat által. — En tisztelettel hivatkozom itt 
Deák Ferencz képviselő úrra; a fölirat tartalma és mind az, a, mi e házban mondatott, azon eljárással. 
hogy mi ezen pátenseket elfogadjuk, merőben ellenkezik. (Helyeslés.) Föliratunkban ki van mondva, hogy 
mig az 1848-iki törvények visszaállítva nem lesznek, addig tanácskozni, egyezkedni, nem lehet, míg az 
absolut rendszer minden maradványai el nem lesznek távolítva , nem csinálunk semmit. ( Igaz!) — Már ha 
mi az absolut rendszer ezen 10 éves munkáját elfogadjuk, attól félek, hogy azt alkotmányosnak fogják 
mondani, mert az országbírói értekezletbe a hétszemélyes tábla belefolyt, a ezím tehát némileg alkotmá
nyosnak látszik: de a tartalomban fenntartattak a pátensek, mint az absolut rendszer maradványai. •— De 
t. ház ezen javaslat magával az indítványnyal, mi e tárgyban tétetett, szintén ellenkezésben áll. (Zaj.) Mit 
mond az? „hogy a kinevezendő bizottmány felhasználva az országbírói értekezletnek törvényes tekintélyt u-
gyan épen nem igényelhető, de mint bármely magán személy müve tekintetbe vehető, s talán hasznos a-
nyagot szolgáltató tartalmát is , — készítsen átmeneti javaslatot a törvénykezési ügyben." Előbb meg az 
mondatik: „hogy azon munkálatnak czélja: az osztrák büntető és polgári törvénykönyv kiküszöbölése" a 
vélemény szerint pedig az utóbbi nagyrészben megmarad, és nem is mondatik, hogy ez magánjavasiát; 
mint hogy nem is ilyen a vélemény értelmében. Ha csak pernússive fogadtatik is el, — a mint Kubinyi Ru
dolf képviselőtársunk megjegyezte, —• az nem lesz csak tanács, akár hogyan forgassuk a dolgot, mert a 
hét személyes tábla rögtön életbe lépteti; s ez nem országbírói munkálat lesz többé, hanem a mi factu-
munk, és mindazon hibákért, melyek a javaslatban s a többi pátensekben foglaltatnak, mi egyenként és 
egyetemesen felelősek vagyunk az ország és egész világ előtt. (Ugy van!) Mi már mondjuk, hogy nem ja-
valljuk kötelezőleg, de ezt nem is kivánja a kormány, elég az, hogy mi a munkálatot félig meddig elfogad
juk , a kormány majd szentesíti, mert övé a hatalom. — Mondom. hogy e tekintetben ellenmondásban va-

4 7 * 



188 XLVIII. ülés 1861. június 21-kén. 

gyünk eddigi véleményünkkel, melyet nyilvánítottunk, de magának a jelentésnek is van jó formán ellen
mondó tartalma, mert abban az mondatik, hogy mi törvényeket nem törülhetünk el és ujakat nem hozha
tunk. Hiszen ezen pátensek törvények, törvényekké lesznek az elfogadás által, melyek a régi törvényeket 
elrontják s ez valóságos abrogatio, bár nem formális törvényhozás, hanem a meglevő pátenseknek helybe
hagyása jövőre mint múltra, ( ü g y van!) — Törvényhozási szempontból tehát magunkkal jönnénk ellen
mondásba, ha ezen javaslatot fogadnók el. — Már most méltóztassanak statnsgazdászati szempontból tekin
teni a munkálatban fenntartott pátenseket. Mindnyájan tudjuk, hogy vannak magánjogi törvények, me
lyek a nép elszegényitésére készíttettek és czéloznak, ilyenek mindég léteztek, különösen absolut hatalom 
alatt; de ha az osztrák magánjogi pátensek nem voltak olyanok a közjogiakkal együtt, akkor a világon egy 
törvény sem volt soha olyan. — Ezek az elszegényitésre voltak czélozva és pedig azon osztályoknak elsze
gényitésére , melyek az ország alkotmányos szabadságát leginkább szívükön hordozták. (Igaz!) — Es kér
dem már most a t. házat, hogy ha ezen pátensek oly annyira az elszegényitésre czéloznak, üdvös-e eze
ket a statusnak continuálni akár önkénytesen akár kénytelenségből ? czélszerü-e azoknak a múltra is érvényt 
kölcsönözni, a mivel eddig nem birtak ? mert ezen pátenseknek eddig kétségkívül a birtokviszonyokra néz
ve sem volt hitelük, és semmiesetre olyan, mint mikor az országgyűlés rájuk mondja némileg a helyeslést. 
-— Ezen birtokpatensek érvényén mindeddig kétkedtek azok, a kik ezekre kalkuláltak, hanem azon nap
tól fogva, melyen ezen országgyűléstől bár permissive elfogadtatnának, azonnal biztosan számíthatnak azokra. 

Figyelmet kérek! van a pátensek halmaza közt egy bankpatens i s , melyről ugyan azt lehetne 
mondani, hogy magánszerződés; de az által, hogy mi szentesítjük a birtokpatenseket, teljes érvényt szer
zünk azon bankrendelet czélzatainak, mely szerint árverésen kezdik az adós ellen a pert vagy a jószágbóli 
kiküldetéssel; és ez kapcsolatban van az elszegényitési politikával. 

Mi a magánjogi szempontot illeti, ezen munkálat elfogadása által nyerhető előnyök nem csak tá
volról sem közelitik meg a közjogi veszteséget, sőt ezen magánjogi előnyöket is az ezek által okozandó sé
relmek sokszorosan tulsúlyozzák. (Zaj.) 

Már most kérdem a tisztelt házat, hogy midőn az országbírói munkálat a magánjogi pátenseket 
nagyobb részben fenntartja, és még ujakat is csinál, — és midőn az osztrák perrendtartást is bizonytalan 
időre fenntartja, — igy az ősiségi pátenst, mely szerint vannak esetek, midőn a határnap elmulasztása által 
igen nagy értékű birtok örökre elvész még a közvetlen előbirtokos ellen sem maradván fenn kereset. — s a 
telekk nyvi pátenst, mely szerint gyám a kiskorú, — férj a feleség, — s haszonbérlő a tulajdonos vagyo
nát elsajátithatta, de mely annyiban méltányosabb volt, hogy a jószág közvetlen birtokosa ellen megengedte 
a keresetet, mig az ősiségi pátens ennyit sem engedett meg; — kérdem lehet-e ilyeneket folytatni s bevágni 
a majd hivatott törvényhozásnak útját, hogy az ily sérelmeket, melyeket ezen pátensek kora előidézett, 
megorvosolhassa? Ezen eljárás nem tisztázza sem a birtok sem a törvénykezési rendszert, és ez minden te
kintetben veszedelmes uraim ! (Ugy van! Igaz !) 

Annyiszor ismételtetett már e házban, hogy a munkálat szövegéből ki kellene hagyni a pátensek 
nevezetét! de eddigelé is kitűnt, hogy a tartalomban van a főhiba, (Helyeslés; Zaj ; néhány fölkiáltás : Pi
henjen ! Igyék vizet! más részről: Türelem! Halljuk!) Vádoltattunk, mintha mi a magyar törvények visz-
szaállításával minden sérelmet orvosolhatónak találnánk, azt soha senkisem mondotta, hanem csak azt, 
hogy a törvényeknek a moratoriummali visszaállítása mellett — mint azt Halász Boldizsár képviselő társunk 
indítványozta •— sokkal kevesebb sérelem fog fennmaradni, mint ezen pátensek elfogadásával. De ha több 
sérelem maradna is fenn a törvények visszaállításával, ezeket szívesen tűrnék az illetők az elvek megmen
téseért. (Zaj.) 

Tekintve már most a hitelérdeket, uraim! megvannak a telekkönyvi összeírások, ezek haszná
latul szolgálnak, csak hogy a birtokváltozások és a betáblázások nem többé a pátens szerint, hanem tör
vényes hiteles helyen folynának, illetőleg megyei közgyűlésen való kihirdetés által, és e szerint a hitel kér
dése el volna látva, 

A milliók érdekét tekintve én e kifejezést csak frázisnak vagyok kénytelen tekinteni. Mintha a 
magyar törvények visszaállítása helyett a pátensek elfogadása kedvezőbb volna a jogegyenlőség, és a nép 
érdekének! (Zaj.) De itt csak egy érdekelhetné a népet t. i. a büntető törvénykönyv különösen a botbünte
tés. (Halljuk!) De ez is mint Nyári Pál képviselőtársunk előadta czélszerííen ellátható a törvényes jog
egyenlőség elvéből, és én meg azt mondom, hogy a botbüntetést már 1848-ban az akkori királyi tábla 
gyakorlatilag megszüntette. A nép érdekében tehát nem hasznosak e hosszas perrendtartási és végrehajtási 
formák, azután e háromféle törvényt és pátenst is betanulni is igen nehéz. (Helyes! Igaz!) A mi pedig azt 
illeti, hogy bírói önkénynek hagyjuk az igazságszolgáltatást a magyar törvények visszaállításával, azt tel
jességgel nem ismerem el; mert önkény mindég volt és lehet, s legtöbb bírói önkény a sok §§-ok közt volt, 
azok sem bírták meggátolni: mig ellenben igen sok törvén)1 tudósunk van, kiknek utasításai folytán a ma
gyar törvények visszaállítása mellett jó akaratú bíróságok által, a milliók érdekei, melyekre annyiszor sze
retünk hivatkozni, minden nagyobb sérelem nélkül el lesznek látva. Én gyakorló ügyvéd voltam, s tapasz
talásból mondhatom, hogy e hosszas formák mellett a szegény ember, ha ügyvéde nem volt, mint felperes 
elutasíttatott, mint alperes elmarasztaltatott. (Igaz! Fájdalom!) 
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Az úrbéri pátenst illetőleg; ^arra sincsen szükség, mert most az ily birtok rendezési pereket nem 
czélszerü bolygatni; ha még is valakinek tetszik, teheti azt a magyar úrbéri törvények szerint, isi, de ezen 
felöl az úrbéri pátens különösen az irtás és maradvány földek érdekében, a birtokossal ellentétbe állítja a 
népet; e jogegyenlőség szempontjából sem szükséges, mert az azonnal életbe lépett,, midőn a törvény eltö
rölte a kastokat. (Helyes!) 

Mondatott itt, hogy legalább részben az alkotmányos törvénykezés vissza állíttatik az országbírói 
munkálat elfogadásával. Már én megvallom tisztek ház, nem foghatom meg^ hogy pátensek hogyan te
remthetnek alkotmányos törvénykezést; mert e munkálat semmit sem állít vissza, csak az absolnt hatalom 
által kinevezett tisztviselők kényelmét. (Helyes J, Ügy van!) A személyfogságot eltörli ugyan, de ezt az 
1848-ki törvények visszaállítása is megteszi; mig ellenben fennhagyja a végrehajtási pátensnek veszedelmes 
126-ik §-át mely szerint, ha bár csekély összegről szóló több, — és igy ha csak két — betáblázás van is, 
— például Pest városa ellen, — a csekély adósságért az egész várost ellicitálják, a, helyett, hogy csak an
nyit adnának el, a mennyiből az adósság kitelik. 

Az anarchiát és reactiot illetőleg; — tudjuk, hogy a reactio nem keres valódi nagy okokat, ha
nem hamis alapokon is kárhoztatja és rágalmazza a jó akaratot; eddig is csak a kormány csinálta az anar
chiát minden ok nélkül, és soha sem a törvények visszaállítása. (Igaz!) 

Osztom én a tisztelt háznak abbeli aggodalmát, hogy az országgyűlés feloszlattathatik, és hogy ez 
esetre a népnek a törvénykezés rendezése iránti óhajtását lehetőleg teljesíteni akarja, s e szempontból kény
szerűségből fogadná el a tisztelt ház az országbírói értekezlet munkálatait; de az ország épen nem kívánja, 
és hiszem, hogy senki ki e pátenseket átolvasta, nem óhajtja azoknak visszaállítását. (Helyeslés; Zaj.) 

Föltéve az országgyűlés eloszlatását, ha ennek folytán hosszabb időre maradnak életben ezen pá
tensek , az absolut hatalom annál inkább czélt ér, és több lesz a sérelem, ha pedig rövidebb időre, keve
sebb lesz a sérelem, de ez utóbbi esetben a törvények visszaállítása mellett is kevés lesz a sérelem, és 
mindég kevesebb, mint a pátensek életben léte mellett. (Igaz!) 

Egyébiránt én ugy tudom, hogy a bizottmány nem a fölötti véleményadásra küldetett ki, hogy 
ez országbírói értekezlet munkálata elfogadható-e vagy nem, hanem arra, hogy készítsen a törvénykezés 
rendbehozására szolgáló átmeneti javaslatot. Már ha mi ennyi pátenst csak tanácsolva is ajánlhatunk, akkor 
sokkal inkább alkothatnánk igy tanácslólag alkalmazandó néhány rendszabályt. (Zaj.) 

En azt tartom, hogy Halász Boldizsár képviselőtársunk indítványa által — értve a törvényes mo
ratórium visszaállítását is — az alkotmányos törvénykezés legczélszerübben állíttathatik vissza. Ha az or
szággyűlés eloszlatik, akkor az absolut hatalom majd folytatandja alkotmányellenes működését, de mi leg
alább nem járulunk ahhoz sem önkényt, sem kényszerűségből: ha pedig nem oszlattatunk el, akkor talán két 
hónap múlva alkothatunk érvényes és kötelező ideiglenes átmeneti szabályokat; azért pártolom Halász Bol
dizsár képviselőtársunk indítványát. (Helyeslés ; éljenzés ; Zaj, Szavazzunk!) 

Károlyi Ede gróf: Nekem is van egy indítványom, vagy is óvásom, melyet benyújtok, s ha 
megengedi a tisztelt ház, röviden föl fogom olvasni. Három aggodalmam van (Halljuk!) t. i. az egyik a 
formára; másik a pátensek idézésére; harmadik az idézett pátensekben foglalt törvényeknek használására 
vonatkozik. Indítványom következőleg hangzik: (Halljuk!) (Olvassa) Indítvány. Határozatilag mondassák 
ki jegyzőkönyvben, hogy az ország együtt lévő képviselői átalánosan alkotmányellenesnek nyilvánítják azt. 
hogy a törvényhozótestet kizárólag illető kezdeményezési jog a tettleges hatalom közlege által gyakoroltatott; 
hogy e munkálat, eredetiképen nem a törvényhózótest egy, vagy más azon része által, mely kezdeménye
zési jogot gyakorolhat, — készíttetett és közöltetett a házzal, — és hogy e javaslat elfogadása egyedül ha
zánk jelen abnormis helyzetéből, és a népek megnyugtatása okából indokolható, mi is, csak azon czél és 
ök miatt történt, mert a törvénytelen múlt (melyben a már megtörtént és bevégzett tényeket megsemmíteni 
nem lehet) a törvényes jövővel kapcsolatba hozandó, még pedig ugy, hogy a törvénykezési jogfonalnak meg
szakadása által a magánjogügyek káros zavarokba ne ejtessenek. 

Ezen országbírói javaslat belső tartamára nézve szinte jegyzőkönyvbe — óvásképen igtattassék : 
hogy a múlt években az akkori idegen törvények szerint bevégzett tények változatlanok maradván, jövőre 
minden fölmerülő, vagy függőben levő perügyek- és kérdésekben az 1848. 15-ik törvényczikkben kimondott 
jogegyenlöségí elvek czélszerü alkalmazása mellett, hazai alkotmányos törvényeink használandók lesznek, és 
hogy az e javaslatban említett, hazánkra nézve idegen törvények használati engedélye csupán átmeneti, és 
a különkorszakok összekapcsoUatása czéljából említtettek és engedélyeztettek ott, hol magánügyek koczkázta-
tása nélkül elkerülhet lenek. 

Nem különben, hogy az e munkálatban több helyütt idézett pátensekre s osztrák törvényekre való 
hivatkozás, legkisebb törvényességi árnyéklatul sem szolgálhat forma- vagy tartamára nézve annak, mit mi, 
mind e két tekintetben, ünnepélyesen törvénytelennek nyilvánítunk." 

Azt gondolom, hogy ha ezeket jegyzőkönyvbe iktatnánk, sok aggodalom elenyésznék. (Helyes
lés, Zaj. Szavazzunk!) 

Szüllő György: Az országbírói értekezletet illetőleg, a kiküldött bizottmány ajánlata ellenében 
beadott indítványok, és módosítások mutatják, mennyire hiányos és nem alkalmazható azon munkálat, 
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egyszersmind a bizottmány jelentéséből is kitűnik az — midőn kimondja elvileg: hogy a ház kiegészitetle-
nttl a törvényhozásba és codiíicatióba nem bocsátkozhatik. Én részemről nem is tartok lehetőnek oly tör
vényt , habár ideiglenes is az, mely nem kötelező; kötelező erőt pedig nem akarunk tulajdonítani; azt sem 
kívánhatjuk, hogy az sanctionáltassék, mert alant jelenleg törvényt hozni nem vagyunk képesek, fennt 
pedig az uralkodó hatalom nem bír joggal jelenleg azt sanctionálhatni. (Helyes !) 

Továbbá megvallom, hogy az urbériségre vonatkozó Vl-ik szakasz l-ső§-ban az 1790: XXXV-ik 
czikkre hivatkozás bal magyarázatokra adhatna okot, mintha azon év, és 1848 között keletkezett törvények 
csak ideiglenesek volnának, s így az 1886 és 1840-ik évi törvények erejét gyengíti —, tehát ha elfogadná 
is a ház a munkálatot, erre nézve szeretném beiktatni, hogy az említett szakaszbői az 1790: XXXV-ik 
törvény czikkre való hivatkozás kimaradjon. Ugy szintén az úrbéri pereknek a Curiára vitelével, 1848-ban 
felelős minisztérium lévén felügyelt a törvénysértésekre; jelenleg a Curia mint törvényszék egyedül betű 
szerint fog ítélni, és a törvénykétességek mialt igazságos ítéletek majd nem lehetlenné válhatnak. Én tehát 
a javaslatot elvetendőnek véleményezem. (Helyeslés; zaj.) 

Markos György.- A háznak azon nézetét, hogy szavazzunk, indokolva találom azon beszédek által, 
melyeket pár nap óta hallánk. Mi egymást capacitálni nem fogjuk; mindnyájunknak van gyakorlata és ta
pasztalása a múlt időkből, melyet ha jobb vagy roszabb oldaláról elmondunk is, az által czélhoz nem ju
tunk ; most csak azon kérdést lehet kitűzni, vájjon elfogadjuk-e az előttünk fekvő törvényjavaslatot, — az 
országbírói értekezlet munkálatát, vagy nem? Én ugyan szerettem volna egy harmadik kérdést is kitűzni, 
de miután codifícálni nincs módunk, visszaállítni pedig a régi törvényeket — akármely jogtudós állítsa azt 
— azon gyakorlatnál fogva, melynek magamat 16 év óta szenteltem, képtelenségnek tartom; (Zaj) annál
fogva a bizottmány javaslatát pártolom, s Vadnay Lajos követtársam véleményéhez járulok. (Szavazzunk!) 

Várady Gábor: Érzem tisztelt képviselő ház! hogy e pillanatban, midőn a ház türelme oly any-
nyira kimeríttetett, a szólás még estist sem volna, midőn a hallgatás bizonyosan arany leendene. De még 
is kötelességem e nagy fontosságú tárgynál némely pontokat érintetlenül nem hagyni. 

Tökéletesen osztom a kiküldött bizottmány azon nézetét, hogy a magánjogi ügyletekre nézve job
bak a hiányos törvények a törvény nélküli állapotnál; aziránt sincs kétségem, miszerint ezen javaslatot itt 
vagy el kell fogadnunk, vagy félre löknünk, a részletes tárgyalást és ujabb megvizsgálást csak a bizott
mány vagy az osztályok teljesíthetvén; azonban tisztelt ház! itt nem hiányos törvényekről van szó, hanem 
nézetem szerint jogi és alkotmányos elvek megsértéséről, és egyedül ez kényszerit engem, hogy a bizott
mány véleménye ellen szót emeljek. 

Valóban én a legszerencsésebbnek érzeném magamat, ha az országbírói tanácskozmány javasla
tával meg tudtam volna lelkiismeretemet csak némileg is nyugtatni, mert hallom a positiv törvények utón 
esengő szózatokat, és érzem a nagy felelősséget, a mely reánk nehezedik, ha mi innen szétoszlunk a nél
kül, hogy bárminő törvényeket vinnénk magunkkal haza; azonban engem mint képviselőt sem a felelősség 
sűlyátóli félelem, sem a különféle vélemények nem mozdíthatnak el azon térről, melyet én törvényesnek 
és alkotmányosnak lenni ismerek. 

Hogy a javaslatnak átalában, amúgy behunyt szemmeli elfogadása nem történhetik meg, szerin
tem kétséget nem szenved, és csak is eziránti nézeteim támogatása érdekéből emelek ki néhány pontot azon 
javaslatból: 

Az ősiségét az 1848. XV. t. ez. elvileg eltörli, ezt a javaslat 2. §-a is elismeri, s mégis a 10-ik, 
14-ik és több §§-ban a szerzett és öröklött vagyonok közti lényeges különbségek visszaállításával a törvé
nyes elv megsértetik. 

A bírói illetőségekre nézve, folyvást azon bíróságokra történik hivatkozás, melyek 1848-ig, nem 
pedig azokra, melyek 1848-ban is fennállottak, ki nem látja itt az elvsértést és azt, hogy indirecte az 
1847-ki állapot restituáltatik ?! 

Az alispáni hatáskör a visszahelyezési pereknél megnyirbáltatott s hogy ennek egy kis törvényes 
szine legyen, az 1848: IX. t. czikkre történik hivatkozás, mely t. czikk a volt úrbéresek elleni sommás 
perekben, és nem a visszahelyezési ügyekben ruházza a szolgabírákra a hatóságot. 

Annyira gyűlöltük az osztrák perrendtartást, annyira iszonyodtunk annak a bélyegfogyasztásra 
irányzott tekervényességétől, és mégis — a rendes írásbeli pereknél ezen polgári perrendben körülirt eljá
rás más szavakkal, más alakban és §§-kal, de lényegében változatlanul, és minden szükség nélkül be
csempésztetett. 

Es mit szóljak a végrehajtásról ? nem akarom ezen egészen osztrák perrend szagú czikket részle
tezni, elég levén megemlíteni, hogy az 115-ik §. pro forma megemlíti ugyan az 183%. t. ez. 2-dik szakaszát, 
de azért a végrehajtást szenvedőtől még is elveszi a kijelölési jogot, — mert a könnyen pénzzé tehető tárgy, 
melyet a fölperes elfogadni köteles, oly széles kifejezés, melybe a fölperes mindig beleköthet. Ezen sza
kasz mellett tehát épen ugy lehet a jelenlegi hitel és hitelbank —• pénz és pénzforgalom hiányában a föld
birtokost , földmivest megkoppasztani, megnyúzni, mint ez a német rendszer alatt oly rendszeresen történt, 

A telekkönyvek tárgyában 1855-ik évi december 15-én kiadott rendeletet hatályaiban fennhagyá 
ezen javaslat és így annak minden következményeit is. Lehet, hogy az úrbéri rendezésen, tagosításon, cít-
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tastralis fölméréseken átment megyék talán inkább örvendhetnek ezen telekkönyvezésnek, — de például Már-
amaros és a szomszéd megyékre nézve az valódi csapás volna, — ha a kelyszinelési munkálatok változat
lanul meghagyatnának. A gróf Nádasdy miniszter által azon vidékre becsempészett cseh, morva és német 
telekkönyvi biztosok elferdítették a birtokosok, dűlők, határok neveit elannyira, hogy senki sem lesz ké
pes azokra reá akadni. A reclamatio szinte lehetetlen, s több munkába kerül, mint az uj helyszínelés. A 
biztosok hitelt adtak minden egyoldalú bemondásnak, de miután az ő munkálataiknak nem adtak hitelt, és 
nem is adhattak, — mert a mely kormány annyiszor csalt, szót és törvényt szegett, — az nem igényelheti 
a bizalmat, — s tehát nem is mentek a helyszínelésre, még a pénzbüntetésseli fenyegetésre sem, többen 
azt gondolván, hogy ismét az adófizetésről lesz szó, legtöbben pedig az egész intézkedéstől sikert nem vár
ván, — tehát 20 — 30 gazda birtokát is egy ember tetszése és kényelme, gyakran érdeke szerint mondotta 
be. Hogy hitelünknek ez minő előnyére fog válni? mutogatnom fölösleges. 

így válik az absolut és hitelvesztett kormány kezében a legüdvösebb intézmény is átokká, 
csapássá. 

Mi illeti az átmeneti intézkedéseket, ha semmi más kivető nem volna is ezen javaslatban, már ez 
is elegendő lenne arra, hogy tőle minden — alkotmányát és törvényeit szerető — magyar visszariadjon. —-
Ennek első szakasza szerint az osztrák polgári perrendtartás hatályban hagyatik az e részben kitűzendő ha
táridőig; — úgy szintén a hagyatéki eljárás iránt 1854. augustus 9-kén kiadott szerencsétlen pátens is. 

Hisz a legtöbb megyében ezen pátens és polgáriperrend már hatályon kivül vannak téve, és most 
mi történik? az, hogy a kitűzött határidőig ezen perrendtartás és eljárás ismét visszaállíttatnak. Aztán ki 
és mikor fogja ezen terminusokat kitűzni? Talán mi? akkor világosan kötelező törvényt alkottunk! vagy 
Bécsben, vagy tán a curia ? ekkor mégis megosztottuk a törvényhozó-hatalmat a nem alkotmányos hatósá
gokkal , mi bizonyosan nincs szándokunkban. 

Azt meg sem emlitem, hogy mind a polgári perrend, mind a perenkivüli eljárás tárgyában kia
dott pátens dátuma hibásan van idézve a javaslatban. 

Az úrbéri, fóldtehermentesitési és arányossági ügyekben kiadott császári rendeletek anyagi tekin
tetben meghagyattak, s alaki tekintetben — bár ez világosan ki nem mondatott — hatályon kivül tétettek. 
Tehát ezen legkényesebb ügyben kétféle törvény vegyittetett össze. A következményeket majd tapasztalni 
fogjuk. Ez oly noli me tangere, tisztelt ház! melyhez vagy alaposan kell a törvényhozónak szólani, vagy 
hallgatni róla, — és sokkal okosabb leendene a megyék, alispánok, szolgabírák tapintatára, a földes
urak hazaszeretetére appellálni és azoktól várni, hogy a reánk nehezedett, súlyos körülményeket méltányolni 
és enyhíteni fogják, mint ezen nagy fontosságú ügyhöz csak úgy per tangentem hozzányúlni. 

Ezen elv — és jogsértő törvényeket akarjuk mi változtatás nélkül kibocsátani hogy azok ne le
gyenek ugyan kötelezők, de mégis használtassanak. 

Tisztelt ház! hallottam én itt anarchiáról tenni említést, ily állapotban, ezen átmeneti korszak
ban, még a legüdvösebb intézkedések mellett is kisebb nagyobb mértékben szinte kikerülhetlen az anarchia, 
főkép midőn ez Bécsből az országban bennmaradt tömérdek gépek és factorok által oly következetesen elő
készíttetik ; azonban sokkal inkább elviselhető azon anarchia, melyet a kérlelhetetlen sors keze mért reánk, 
mint az, melyet magunk teremtünk; pedig ezen ideiglenes szabályoknak ilyen alakban változatlanul kia
dásával mi is egy nemét az anarchiának fogjuk előállítni. Hisz már is több megye nyilatkozott ezen tör
vénykezési szabályok ellen. Mi történik, hacsak 10 megye lesz is az országban, mely e javaslatot a mi aján
latunk daczára is ellöki. (Egy hang: „Hazaárulónak nyilvánittatik") Nem nyilvánittathatik, mert magunk is 
kimondjuk, hogy ez nem kötelező törvény; hova sülyed a mi törvényhozói tekintélyünk, ha a megyék és 
hivatalnokaik ezen javaslatot mint részben alkotmányellenest respectálni nem fogják. Ez esetben aztán nem 
fog állani, hogy jobb a hiányos törvény törvénynélküli állapotnál, mert az anarchia legveszélyesbike fog 
előállani: t. i. a megyei hatóságok a törvényhozó-hatalommal jőnek összeütközésbe. Én nem akkor tartok 
az anarchiától, ha ezen törvénykezési szabályok egyátalában ki nem adatnak, hanem akkor, ha azok ilyen 
állapotban adatnak ki, a mely állapotban azok nem a házban, de mondhatni az országban is senkinek sem 
tetszenek. A német 3 évig vezette az igazságszolgáltatást a mi törvényeink szerint, és nem fordult föl az or
szág, mi magunk bizonyosan jobban fogjuk ezt teljesíteni. A megyék föltalálják magukat, mint erről már is 
igen szép bizonyítékokkal bírunk. Es ha a felsőbb bíróságok zavarba jőnének, ha hajlandók volnának a 
chaosban tán német törvények szerint is ítélni -— ám lássák! vagy alkosson a curia decisiokat, mondja o, 
vagy mondassa ki, ha saját lételét biztosítani akarja, hogy ezen javaslat táblai döntvényül tekintendő. 
Miért adjunk elleneinknek alkalmat arra, hogy saját fegyvereinkkel verhessenek meg ?! 

Az 1848. XV, t. ez. moratóriumot hoz be az ősiségi viszonyokból származó perekre nézve, ezen 
moratórium súlyának legnagyobb része elenyészett az 1852. november 29-én kiadott pátens értelmében in
dított és jobb részint már le is folytatott perek által. A mely perek még hátra volnának, azoknak netáni 
függőbenhagyásuk bizonyosan nem fogja e hazát anarchiába dönteni. A föld népe, az iparos osz
tály , a polgárság, tehát a, hazának nagy része már igen sok életre való megyében megtalálta törvényét, 
bíráját; — az adóssági, plana successionalis, viszszahelyezési, mezei rendőrségi, bérleti ügyek s. t. b. 
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ezek a nép mindennapi perei, azonban ezek iránt már is megtalálta igen sok megye a vezérfonalat esnem 
panaszolkodnak anarchiáról. 

Kérdem miért nem bocsátkoztak a bécsiek ezen javaslat jóváhagyásába? — mert reá akartak 
bennünket is vezetni az octroyalás terére. Solatiumest miseris socios habuisse malorum. Hisz az 1848. évi V. 
t. ez. világos rendelete s az esztergomi conferentia egyhangú kívánsága ellenére most ujabban is octroyálták 
a választási törvényt, megsértették annak leglényegesb részét, mert czéljaiknak az megfelelőbb volt, miért 
nem octroyálták ezt is ? mert az amabilis confusio nekik kedvesebb volt, s akarták, hogy ezen javaslat el
fogadásával törvényeinknek adjunk szegénységi bizonylatot és mi magunk vezessünk be törvényhozásunk 
terére holmi idegen elemeket és elveket, melyeket aztán bizony nehéz lesz kiirtani, főkép ha autonomicus 
kormányzatunk még sokáig lenne lánczra verve. Es a bécsiek igazolásokul elfogják mondani a külföld 
előtt, hogy nincs panasz Magyarországon, hisz az az országgyűlés által hozott törvények szerint igazgattatik. 

Én tehát ezen magyar- és német szellemű, majd alkotmányos, majd absolut irányú mozaik-tör
vényjavaslatot , így a mint áll, el nem fogadhatom, s miután sok hiányait s a legnagyobb elvsértéseket szi
gorún combinált munka által kijavithatóknak látom, azt véleményezem, hogy bízassák meg ugyanazon 
bizottmány, mely azonban több tagokkal volna szaporítandó, vagy bízassanak meg az osztályok, hogy e 
munkát ujabb vizsgálat alá vegyék, 10—14 nap alatt ez megtörténhetik. Nem lesz ez codificatió, mert 
akkor is csak permissive és kisegítőül fogna a beadandott javaslat az országnak ajánltatni. Ha azonban ez 
igy marad, ha beismerjük mindnyájan, hogy hiányok és hibákkal telt e javaslat, és még sem javítunk raj
ta — annyit legalább, a mennyit lehet •—• akkor én kénytelen leszek — bár nem örömest teszem, — a 
törvényjavaslat félrelökésére szavazni. 

Grabarics Ernő: — Nekem is van egy módosítványom, melyet ezennel benyújtok s a ház figyel
mébe ajánlok. (Fölolvastatik). 

Balogh János: — Károlyi Ede gróf indítványa, vagyis inkább óvása, eléggé bizonyítja ázt, hogy 
az országbírói értekezlet munkálata egyátalában nem számithat népszerűségre, s hogy az több kárt, mint 
hasznot fogna vonni maga után. En ezen országbírói értekezlet munkálatát figyelemmel megolvastam, s 
miután azt átnéztem tisztelettel félre tettem, mert azt olvasván tapasztaltam: hogy peior medicina morbo. 
Van ezen munkálatban oly sok gyűlöletes hivatkozás, melytől az én magyaros természetem borzad. Ha 
azt a t. ház el akarná fogadni, akkor a rátapasztott sok salaktól megkellene előbb tisztítani. Ezen esetben 
talán magam is hozzájárulnék; ily alakban azonban, a mint előttünk fekszik, a javaslatot el nem fogadhatom. 

Plainer Antal: A t. háznak tegnap és ma ismételve nyilvánult hangulatából lehetetlen meg nem 
győződnöm arról, hogy a napirenden levő tárgynak vitatkozásába a ház belefáradt és türelme már fogytán 
van; vétkeznék, ha a ház türelmének rovására bővebb tárgyalásba akarnék ereszkedni. — Ennek egyszerű 
kijelentése mellett tehát a bizottmány véleményére szavazok. (Szavazzunk!), 

Bernáth Zsigmond: (Felkiáltások: Eláll a szótól!) Magamra bizom, ha elállok-e, (Helyeslés — 
Halljuk! Halljuk!) 

A mi a fennforgó kérdésnek magánjogi részét illeti, azt sokan annyira kifejtették, miként nem 
látom szükségesnek, hogy magunk igazolására még többet felhozzunk. Mi a közjogi részt illeti, arra nézve 
kénytelen vagyok folytatni azt, mit Károlyi Ede gróf indítványa által megpendíttetni hallottam. Itt egye
nesen Magyarországnak indítványozási joga van megtámadva. Tudjuk, a középkorból eredett az, hogy 
királyaink kormányaik által kezdették az indítványozási jogot behozni az országgyűlési terembe. (Igaz!). 

Ritkán történt ez, mert alkalom is ritkán volt rá, minthogy a mint ezt régi törvényeink mutatják, 
melyekkel az országgyűlés tartása smgettetett, — ritkán tartattak országgyűlések; s voltak rá példák, hogy 
a rendeknek indítványaik előterjesztésével a sérelmek orvosoltatasa végett, egyik országgyűléstől a másikig 
kellett várakozni. Ez mindig így folytattatott, mig végre azon határozatot tudták az ország rendéi kiesz
közölni , hogy minden 3-dik évben tartassák országgyűlés. 

Azonban ezzel is alig értek czélt, mert a kormány mindig iparkodott saját indítványozási jogát 
érvényesíteni, s kívánságát az által, hogy szándékait a trónbeszédbe mindig bele szőtte, csak ugyan el is 
érte. így hozatott be lassanként a kormány részéről az indítványozási jog a törvényhozási terembe. — 
1790 és 1791-ik évi országgyűlésen már azt is kimondották, hogy törvényeket alkotni, magyarázni, vagy 
eltörölni csak az országgyűlésnek van joga, meghatározván egyszersmind, hogy a törvényhozó hatalmat 
az országgyűlés képezi a fejedelemmel együtt s hogy e szerint két indítványozó elem van az országgyűlésen; 
a király, propositiók utján és -az országos rendek. Már most miként állunk ? elő áll egy harmadik indítvá
nyozó hatalom valamely conferentia alakjában, mely sem országgyűlésnek, sem egyéb nemzeti választás
nak kifolyása, hanem valami Gutgesinntheit mérlegéből támadt. Már, hogy ily harmadik indítványozó elemet 
elismerjek —- arra képes nem vagyok. — Ezen elvből kiindulva az intézkedés szükségét ugyan elismerem, 
ámbár nem oly formában, mint az elénk terjesztetett s annak idejében hozzá szólási jogomat fenn is tartom. 
Abba azonban, hogy mi egy idegen törvényekre való hivatkozással megtöltött munkálatot elfogadjunk, so
ha bele nem egyezem. (Helyes!) 

Tisza Kálmán: T. ház! A jelenleg fennforgó kérdésnél egyáltalában nem szándékozom részletek
be bocsátkozni s úgy hiszem t, ház! hogy a mai viszonyok megfontolása mellett a ház előtt csak két ut áll; — 

•• 
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meg lehet, hogy csalódom, dé ez meggyőződésem. — Az egyik segíteni a törvénykezés bajain úgy a hogyan 
a jelen viszonyok között lehet, — a másik lehetetlennek látva, ezt, nem tenni semmit. Természetesen, hogy 
melyik részhez álljon az ember szavazatával, attól függ, hogy látja e a törvénykezési intézkedésnek elmu-
laszthatlan politikai szükségét, vagy pedig nem tartja ezt oly okvetetlenül szükségesnek? En részemről ok
vetetlenül szükségesnek tartom, hogy a törvénykezésben intézkedjünk, mert bár meg vagyok arról győződve, 
és osztom azon véleményt, miszerint a közjogok sokkal fontosabbak a magánjogoknál, de tudom azt is , 
hogy a közjogok iránti érdekeltséget a magánérdekek megsértése által okozott elégedetlenség nagyon le 
tudja szálítani. (Igaz!) 

Ennek támogatására a históriából számtalan tényt tudnék elő hozni. (Halíjuk!) Hazánkban oly 
szerenesések voltunk eddig, hogy hála Istennek arra még eset, mint egy képviselő társunk említette, hogy 
az egyeseknek a közjogi jólét, vagy a magánjogi jólét között kellett volna választani, elő nem fordult, mert 
ugyanaz, a ki a közjogi tekintetben elnyomott bennünket, elég esztelen volt magán érdekeinket is mindannyi
szor megsérteni. Meglehet azonban, hogy nehéz időknek nézünk elébe s nem szeretném, hogy a mi mu
lasztásunk miatt megsértetvén jelen küzdelmünk alatt a magán érdekek, majd midőn egy új fájdalmas kor
szak után megfog újulni a küzdelem, eme sérelmek emléke lehíítné — a küzdtérre lépés iránti lelkesedést, 
mit pedig az anyagiság jelen korszakában nálunk is lehetségesnek tartok. (Igaz!) Ez az én aggodalmam; 
ennél fogva okvetetlenül szükségesnek látom azt, hogy a magán érdekek megovassanak és mert ezt politi
kai szükségnek tartom, a választmány előadott véleményét pártolom. Nem akarom ezen munkálatot, mely
nek egyes részletei ellen kifogások tétettek, azoknak egyetlen egyike ellen is védelmezni; némelyek állanak 
azok közöl, s magam is azon véleményben vagyok, hogy ezen munkálat hiányos, de azt hiszem, nem áll 
az, a mi itt elmondatott, mintha ezen intézkedés által a zavar a törvénykezésben nagyobbittatnék, mintha 
lehetne oly módot találni, mely szerint a zavar kevesebb lenne; nem áll nézetem szerint azért, mert ha ily 
intézkedés nem történnék, igen természetesen valamennyi vármegye kényszerítve lesz, mint némelyek tették 
is már, statútumokat alkotni, a hány hatóság, annyiféle kisegítő eszközt alkotni. 

A felső bíróságoknál pedig —~ s ezt kérem különösen figyelembe vétetni — nem ezen értekezleti mun
kálat fog érvényben állani, hanem érvényben fog maradni a német törvény úgy, hogy meggyőződésem sze
rint, mind mostanára, mind pedig különösen azon időre, a midőn az országgyűlés el lesz oszlatva, a midőn 
talán roszabb időszak következik reánk, azon időre ismét vissza lesz állítva a német törvény teljes mérték
ben, és pedig vissza lesz állítva azért mert nem lesz ily minden résztől elfogadott kiségitő, mely ha most élet
be lép, későbbre is megfogmaradni. Méltóztassanak megengedni épen ezen javaslat életbe léptetésének ellenzői 
hivatkoznak arra, hogy 1849 után még évekig meghagyatott a magyar törvény. Azt hiszem, ebből következ
tethetjük azt, hogy ha a mi intézkedéslink most életbe lép, az a későbbi időben is életben fog maradni és 
nem a német törvény, mert legalább az eddigi eredményekből ítélve, nem hihető, hogy a mi most életbe 
lépett, az egy pár hónap alatt megsemmisítessék. (Zaj) Ezen következtetést azok előadásából vonom ki , 
kik a javalatot ellenzik. Nem lehet részletekbe bocsátkozni meggyőződésem szerint azért — a mi a felírásban 
is ki van mondva, mert kiegészítve nem levén. valóságos codificátióba nem bocsátkozhatunk; de nem lehet 
azért sem, mert az által egyátalában czélt érni nem fogunk. 

Mert ha mi itt más ideiglenes szabályokat alkotunk, azokat, ha alapul elfogadnák is a megyék, 
bár kötelező erőt azoknak sem adhatnánk, fennt a felső törvényszékek bizonyosan nem fognák elfogadni. 
Óhajtom továbbá ezen javalat elfogadását azért, mert ellenkezőleg sok előttem szólt képviselőkkel, bár hiá
nyosnak tartom is ezen munkálatot, sokkal több biztosítékot látok annak elfogadásában, mint abban , hogy 
a curia, a mint most alakítva van, határozzon a kétes esetekben. Azt, hogy ezen egész munkálat nem tör
vényjavaslat , mint képviselőtársaim egyike mondta, feszegetni nem szükséges, mert hiszen talán maga a t. 
képviselő ur sem tekintette annak s csak szóhibából nevezte ugy. (Igaz!) Ha a hazafiság meggátolhatja az 
ország lakóit abban, hogy némely a mai időben kényes kérdéseket ne feszegessenek, s pereket ne folytassa
nak , meggátolhatja azt épen ugy a javalat elfogadása esetében is, mintha el nem fogadtatnék, mert mód
juk van várni, s egyik ugy mint a másik esetben pert nem kezdeni. Azt hiszem ennek igazságát bajos vol
na tagadni. Továbbá mondatott, hogy az országgyűlés, ha kötelezőleg nem adja is ki ezen javalatot, le
gyen néhány, csak 10 vármegye mely azt élnem fogadja, minő compromissio lesz az, az országgyűlésre 
nézve ? En miután kötelező erőt ennek adni nem akarok, a compromissiót nem hiszem olyan nagynak, de 
látom a compromissiót akkor is, ha a javalátot el nem fogadjuk, mert van már, és lesz még több hatóság, 
mely annak ellenére_ életbe léptetendi az országbírói értekezlet munkálatát: és igy a compromissióra nézve 
tökéletesen egyformán vagyunk. Ezek után én még csak az előttem szólott t. képviselőtársunknak akarok 
egy pár szót mondani, jelesen arra, hogy ő egy harmadik indítványozó részt el nem fogadhat Magyaror
szágban. (Halljuk!) 

Igaza van a képviselő urnák, vele én is egyetértek, csak hogy én ezen harmadik indítványozó 
részt hiába keresem, mert sehol nem látom; nem látom pedig azért, mert tisztán és egyenesen kimondotta 
az országgyűlés, hogy ugy veszi azon országbírói értekezlet munkálatát tanácskozás alá, mint egy magán 
ember munkálatát. Ezt pedig az országgyűlésnek tanácskozás alá venni mindenkor joga van. Nem is kül
detett az ide mint indítvány, hanem csak, ha a szavakra jól emlékszem, netaláni használat végett az elnök-
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ség utján jutott az országgyűlés elé. Nem akarok apróbb részletekbe menni, mert igen hosszasnak kellene 
lennem s csak röviden öszpontosítom véleményemet abban, hogy miután én a törvénykezés rendezését 1-ör 
okvetlen politikai szükségnek tartom, miután 2-or ezt más utón elérhetőnek nem hiszem, és miután 3-or ez 
által az országgyűlés — mintegy véleményt mondván az országbírói értekezlet munkálata felett — semmi 
nemű törvényt meg nem sért, pártolom a bizottmány javaslatát. —. (Szavazzunk!) 

Elnök: Már most azon részről, mely a javaslat mellett kivan nyilatkozni, szólók följegyezve nin
csenek. Következnek egyedül azok, kik az indítvány ellen kivannak nyilatkozni, s ha szólásjoguktól dál
iának, talán szavazni lehetne. (Szavazzunk!) 

Faur János: (Álljon el! Álljon el!) Ha az utánam levők elállanak, én is elállók, mert nem sze
retek beszélni, midőn senki sem akar hallgatni. Tehát azon föltétel alatt, ha a többiek elállanak, én is 
elállók. (Éljen!) 

Wlád Alajos: (Álljon el!) Elállók! (Éljen!) 
Kovács Lőrincz: Elállók! (Éljen!) 
Kubinyi Ferencz: Politicai szükség forogván fenn e jelen nevezetes tárgyra nézve, melynek meg

oldását várva várja a nemzet; — mellőzve a gyűlöletes paragraphrendszert, s a gyűlöletesebb pátenseket, 
s azon reményben, hogy a Curia a törvényhatóságok és régi tabuláristák példáját követve, —-kik előtt 
azon kegyeletnél fogva, melylyel irántuk egykoron viseltettünk, kiknek akarva nem akarva kalapot emel
tünk , — a törvények szerint, és azok szellemében hozand ítéleteket az előforduló esetekben, — azon re
ményben , hogy nem fog találkozni oly gyalázatos reactionárius magyar ember, a ki az országbírói munká
latot Bécsbe vinné fel jóváhagyás végett; — annak ünnepélyes kijelentése mellett, hogy ezen ideiglenes 
munkálat elfogadásából jövendőre nézve semmi következés vonatni nem fog: a bizottmány véleményét elfo
gadom. (Zaj.) 

Sulyok Mór: Elállók! (Éljen!) 

Szalay Sándor: Elállók ! 
Jókai Mór : Elállók! 
Csanády Sándor: Egyike vagyok azoknak, kik érzik hiányát a perlekedés némely ágaiban be

állott szünetnek. (Zaj.) De bár mennyire leverőleg hat is rám e szünetelés, nem vagyok egy véleményben 
azokkal, kik az országbírói értekezlet véleményét életbe léptetni óhajtják. Nem vagyok pedig azon okból, 
mert elveimnél fogva ellensége vagyok minden kényszerítésnek, minden octroynak, jöjjön az alulról fölül
ről, vagy bárhonnan is. Ellensége vagyok különösen azon erőszakolt intézkedéseknek, melyek a lefolyt 12 
évi önkény uralma alatt, törvénytelen hivatalnokok által erőszakoltattak a nemzetre. (Zaj. Elnök: Halljuk 
uraim!) Minthogy pedig az országbírói értekezlet által ajánlt törvényekben a pátens szabályoknak oly része 
is említtetik meg, mely sarkalatos törvényeinkkel ellenkezik, azokat régibb törvényeink ellenében életbe 
léptetni nem kívánom. (Zaj. Elnök: Csöndet kérek!) Van egy ok különösen, mi engem arra bir, hogy 
ezen országbírói értekezlet munkálatát el ne fogadjam, s ezen ok az, mert a patentalis intézkedések sokkal 
kevesebb jogot adnak a népnek, mint az 1848-ki törvények. Kevesebb jogot biztosítanak, nevezetesen a 
fajzás, és a remanentiális földek iránt. Már pedig t. ház nem azért jöttünk mi ide, hogy a nép jogait körül
nyirbáljuk , hanem azért, hogy azokat minél szélesebb alapokra fektessük, s anyagi jólétének eszközlésére 
közreműködjünk. En tehát látván azt, hogy a hoszszas beszéd ellen ellenszenvvel viseltetik a t. ház, röviden 
Halász Boldizsár ur indítványa mellett nyilatkozom. (Éljen!) 

Sóhalmi Soma : Elállók! (Éljen.) 
Kurz György : A t. ház türelmével szembe szállani, s hoszas lenni nem akarván, (Zaj) rövid le

szek , s minthogy többen már is szót emeltek e tárgyban, nem akarok ismétlésbe esni, csak egy lehetetlen
ségre akarom a t. ház figyelmét fölkérni (Halljuk) melybe esni fogunk, ha e javaslatot elfogadjuk. Egy le
hetetlenségre akarok figyelmeztetni — mondom; —• mert ha tekintetbe veszszük azt, hogy a megyei élet fej
lődésénél minő szerepet játszottak egyesek, nem lehet tagadni, miként könnyen megtörténhetik, hogy ha 
valaki pert indít, s a Curia elmarasztaló ítéletet hozván, ezt végrehajtás végett a megyei bizottmányhoz ki
küldi , a pervesztett fél a végrehajtásnak opponál, a megyei bizottmány pedig a braehiumot a végrehajtató 
ellenfélnek kértére megtagadja. E szerint lehetetlenné lett az ítélet végrehajtása, és így az értekezleti mun
kálatnak érvényesítése. (Helyeslés; Zaj.) 

Elnök: Hogy bevégezhessük e tárgyalást, legyenek tehát kegyesek engem legalább meghallgatni 
(Halljuk az elnököt!). A javaslat a törvénykezés ideiglenes rendezése tárgyában kiküldött bizottmány által 
beadatván, hosszú tárgyalás után többféle indítványok és" módosítványok adattak be. Először egy indít
ványt adott be Halász Boldizsár ur, mely a magyar törvényeknek átalános rehabilitátioját javasolja. Adattak 
be módosítványok Beöthy Zsigmond és Demjén István urak részéről, mely módosítványokban a javaslatnak 
élte elfogadtatik, hanem az elfogadott motivátióra illetőleg a szerkesztésre tétetik módosítvány, és a jegyző
könyvben némi óvás javasoltatik kifejeztetni. 
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adott be Károlyi Ede gróf képviselő ur egy indítványt, mely általa föl is olvastatott. Adott be a 
munkálatra vonatkozó, az úrbéri viszonyokat illető módosítást Grabarics Ernő ur, melyet fölolvastunk. 
Hasonlókép adott be Szálé Antal képviselő szintén az úrbéri ügyekre tüzetesen vonatkozó módosítványt. 
Bónis Sámuel képviselő adott be egy indítványt, mely szerint a bizottmány jelentését ujabb véleményes je
lentéstétel végett ujonan ahhoz visszaküldetni kívánja. Ezenkívül még Zsarnay Imre képviselő ur is adott 
elő szóval egy módosítást, miszerint a pátensek, s az osztrák törvények §§-aira való hivatkozás töröltessék 
ki, és az illető szöveggel pótoltassák. 

Mind ezen javaslatok és módosítványok e szerint általam a ház előtt fölemlítve levén, ugy hiszem, 
hogy az első kérdés, mely szabályaink szerint szavazás alá terjesztendő, az, hogy váljon a bizottmány ja
vaslata elfogadtatik-e vagy nem ? E részben azonban bátor vagyok megemliteni azon körülményt, hogy — 
mint épen előadni szerencsém volt, •—• vannak, kik a bizottmányi javaslatnak szerkezetében akarnak csak 
módosítást tenni, egyébiránt ezt elvileg elfogadják. Hogy tehát ezek is véleményeiket egyszerű igennel 
vagy nemmel nyilváníthassák, ugy vélem, hogy a kérdést ugy tenni föl, miszerint: „a bizottmány által ja
vaslóit határozat elfogadtatik-e vagy nem?" — talán nem lehet, mert akkor azok, kik módosítványokat ad
tak be, a szavazástól elüttetnének. (Igaz!) Hanem ha a t. ház helyeselni méltóztatnék első kérdésül azt le
hetne kitűzni, hogy a bizottmány javaslata elvben elfogadtatik-e vagy nem ? (Helyeslés.) 

Kurcz György: A kérdést ugy szeretném feltétetni, hogy e javaslat elfogadtatik-e vagy nem ? Ha 
elfogadtatik, minden módosítás elesik, ha pedig el nem fogadtatik, következik a módosítványok fölötti sza
vazás. (Zaj.) 

Elnök: Árra vagyok bátor figyelmeztetni a t. képviselő urat, hogy azon kérdés, váljon az or
szágbírói értekezlet javaslatát elfogadjuk-e, vagy nem, tanácskozás tárgya most nem is volt. (Ugy van!) 

Halász Boldizsár: En egyetértek Kurcz követtársunkkal, mert itt az az első kérdés a ház sza
bályai szerint, „elfogadjuk-e vagy nem ?K Ha kimondatik, hogy nem, akkor az már módosítványt felté
telez, s akkor egy más módosítvány fogadtatik el. (Zaj.) 

Károlyi Ede gr.: Ha ugy tétetik fel a kérdés, hogy elfogadjuk-e vagy nem ? akkor azok, kik el
fogadják ugyan, de csak elvileg, bizonyosan kérdés alá sem jönnének. Nem is lehet máskép, minthogy a 
kérdés ugy tűzessék ki, miként a t. elnök ur föltette. (Helyeslés; Zaj.) 

Bónis Sámuel: En szeretném körülírni mi értetik ez alatt: elvben elfogadjuk, mert ha ezen elv alatt 
azt értjük, hogy kivan tenni valamit a ház a törvénykezés dolgában, akkor igen is a kérdésre szavazok. De 
ha az elv alatt azt értjük a mi ama munkálatban foglaltatik, már akkor nem szavazhatok rá. Legelőször 
mondassék ki , hogy az elv alatt azt értjük, miszerint a ház a törvénykezésben akar-e valamit tenni vagy 
nem? 

Tisza Kálmán: Azt hiszem, hogy itt azon kifejezés alatt vájjon elvileg elfogadtatik-e? nem lehet 
mást érteni, mint azon indítványt, melyet a kinevezett bizottmány tett. 

Ballagi Mór: Elv helyett talán igy mondathatnék: a bizottmány dolgozata értelmében elfogadta
tik-e vagy nem? (Zaj.) 

Faur János: Legjobb kérdésnek azt tartom, hogy elfogadtatik-e föltétlenül vagy nem? (Zaj.) 
Almássy Sándor .• Azon aggodalmam van, hogy nem tudom, mire szavavazzak, midőn azon kér

dés tétetik föl, hogy elvben elfogadtatik-e ? Mert nézetem szerint, midőn az indítvány megtétetett] ez iránt, 
hogy a törvénykezési ügy ideiglenesen rendeztessék: akkor elvben már elfogadtuk, hogy ez ügyön segíteni 
kell. Már most ha a kérdésben a szó „elvben" foglaltatik, azt hiszem az értetik, hogy a törvénykezési javas
lat módosítvány alá esik. (Zaj.) * 

Elnök : Hogy arra nézve: vájjon mi értessék a bizottmányi javaslatnak elve alatt, tisztába lehes
sen jönni, legjobb lesz talán, ha azon néhány sor, melyben ezen elvek letéve vannak fölolvastatik. 

A bizottmány javaslata ebből áll; miszerint (olvassa) „mondja ki a tisztelt képviselő ház, hogy 
a magyar magánjogi törvények visszaállíttatnak, de a mennyiben az az 1848. évi XV. t. ez. s a szem elöl 
nem téveszthető ujabb jogviszonyok miatt alkalmazhatók nem volnának, addig, mig törvényeket alkotni le
hetne , az országbírói értekezlet munkálatát ideiglenes kisegítő gyanánt használhatónak tekinti." — Ebben 
-— ugy látom — ki van mondva az elv, melynek elfogadását a bizottmány javallja s ha netalán —- mit előre 
tudni nem lehet — ezen elv elfogadtatnék, akkor következnék, a redactiónális kérdés. 

Böszörményi László: E kérdésben bátor vagyok a t. házat az eddigi gyakorlatra figyelmeztetni. 
(Zaj. Halljuk!) Voltak már oly esetek, hol bizonyos javaslatok tartalmának föltétlen vagy módosítássali elfo
gadása körül forgott a kérdés. A kérdés akkor igy tétetett föl mindig, hogy elfogadtatik-e aj avaslat szövege 
ugy a mint van minden módosítás nélkül. Azt hiszem, hogy e javaslatnak egy részét, melylyel az 1848-ikí tör
vények visszaállíttatnak, bizonyosan elfogadjuk módosítás nélkül. (Zaj.) 

Ürményi József: Azt hiszem, hogy a kérdésnek tökéletesen meg kell azon tárgynak felelni, mely 
fölött történt a discussio. Mi nem csak elv fölött tanácskoztunk, hanem már egy előttünk levő iromány fö-

49* 



196 XLVIII. ülés 1861. június 21-kén. 

lőtt. így tehát azt gondolom, önkép a kérdés csak az lehet, hogy az, mi fölött tanácskoztunk, és mi iránt 
különbözők valának a vélekedések, s ezen küldöttség véleménye, vájjon elfogadtatik e vagy nem ? Igen he
lyes , nézetem szerint, mit a. t. Elnök úr előbb mondott, t. i. hogy vannak olyanok, kik nem a lényegben, 
hanem a szerkezetben kivannak változtatást; például azok, kik nem a §-okrai hivatkozást, hanem magát a 
szöveget, melyre a hivatkozás történik, akarják beletenni. Ez nem lényeges, ez csak ugy szólván kiegészí
tése annak, a mire szavazunk; de a kérdésre nézve nem tartok nézetem szerint mást lehetőnek, mint azt. 
hogy a mi fölött tanácskoztunk vájjon elfogadtatik e a küldöttség véleménye szerint vagy nem ? (Helyeslés.) 

Kállay Ödön: Ha az előttem szólott képviselő úr indítványát elfogadjuk, szóm nincsen, mert a 
szabály azt parancsolja. De ha még hozzá lehet a kérdéshez szólani, én a kérdés felállítását akként javasol
nám , hogy minden vélemény szavazhatna egyenesen a nélkül, hogy a kérdés fölállításában némi kijátszás 
lenne. Nevezetesen azok, kik elakarják fogadni e munkálatot; és azok, kik módosítva akarják csak elfogadni, 
szavazhatnak, és azok is szavazhatnak, kik végkép el akarják vetni. így állítanám föl tehát a kérdést: mó-
dosíttatik-e a javaslat, vagy pedig elvettetik. Ekkor minden vélemény árnyalat szavazhatna. (Nagy Zaj.) 

Bobory Károly: A bizottmány jelentésének két része van. Az első az, miben mindnyájan mege
gyezünk , t. i. az, hogy határozatilag mondassék ki, mikép a magyar magánjogi törvények visszaállíttatnak. 
A másik az, hogy vájjon —- és ez a főkérdés — az országbírói értekezlet munkálata mint surrogatum hasz
nálható e vagv nem? 

Ez utóbbit kívánnám én kérdésül kitüzetni. 
Dessewffy Emil gróf: Azt tartom, hogy azon kérdés, melyet t. elnök úr kivan kitűzni t. i. elvileg 

elfogadtassék-e vagy nem ? mindenkit kielégíthet. Mert e kérdés csak azért tűzetik ki igy, minthogy van
nak szerkezeti módosítványok, melyek átalánosan a lényeget is illetik. Hogy elvileg elfogadtatik-e? ez 
magában foglalja azt, hogy ha elvileg elfogadtatik is, még a szerkezet fölött a szavazás fönnáll. Mihelyt 
tehát az megáll, ugy gondolom, hogy nincs senkinek aggodalma, mert kik a javaslatot ugy a mint áll, el
akarják fogadni, mindenesetre igennel fognak szavazni. Kik az egészet lényegileg el akarják vetni, azok 
mindenesetre nemmel fognak szavazni. Ha elvileg elfogadtatik, akkor még fönnmaradt a szerkezet módosí
tása iránt a második szavazás. Tehát ennél czélszerübb kérdést a szavazásra feltenni nem is lehet. 

Elnök: A kérdés megoldásához minden képviselő urnák joga van szólani, a dolgot tisztába kell 
hozni, ezért szükséges, hogy egymást meghallgassuk. 

Madarász József: Azt akarom, hogy az ellenvéleményesek is tisztán szavazhassanak. Tudjuk, hogy 
három vélemény van. Vannak, kik megakarják tartani az egészet, s azért nem lehet kitűzni az elvet kérdé
sül , mert magában a bizottmányi javaslatban is két elv van, melynek elsejét mindnyájan osztjuk, de nem 
osztjuk a második részét az elvnek, s azért igy a kérdést nem lehet kitűzni, mert ellentétbe jövünk. Ilyen 
feltevéssel a kérdés ki lenne merítve „elfogadtatik-e a bizottmányi jelentés ugy a mint az a ház asztalán 
fekszik ? (Nem lehet!) 

Elnök: A ház szabályairól és a szavazási gyakorlatról lévén szó, kötelességemnek tartom, miután a 
kérdést legelőször én terveztem előadni: hogy a mostani országgyűlési gyakorlat szerint is egyátalában nem 
szokatlan dolog mindenek előtt az elv fölött, szavazni, mutatja az országgyűlés első felszólalása alkalmával tör
tént szavazás, midőn először is az elvkérdés bocsáttatott szavazás alá. Kötelessége az elnöknek a kérdést 
akép tervezni, hogy mindenki igennel vagy nemmel egyszerűen szavazhasson és hogy ez megtörténhessék 
az alapszabályok szerint, a hol a szvazásra feltett kérdés több részből áll, annak szétosztását kell kimondani; 
csakugyan igaz, hogy a bizottmányi javaslat két főelvet foglal magában , az egyik az, hogy a magyar ma
gánjogi törvények visszaállítassanak, a másik, hogy az országbírói értekezleti munkálat ideiglenesen kisegítő 
gyanánt használtassák. Ha nem volna az első elv fölött átalános a háznak akarata, akkor ezen két elvet egy
mástól elkülönözve kellene tanácskozás alá venni: de miután ezen elv el van ismerve« s e fölött vélemény-
különbség e házban nincs, természetes, hogy midőn az elv tűzetik ki szavazás alá, az alatt nem más érte
tik , mint az, hogy a ház asztalára tett javaslat elfogadtatik-e vagy nem ? Ha a kérdés ugy tétetik föl, mint 
Ürményi és Madarász képviselő urak indítványozták, hogy t. i. elfogadtatik-e a javaslat ugy mint van vagy 
nem? akkor azok, kik azt szóról szóra nem akarják elfogadni nemmel szavaznak; de ha az általam föltett 
kérdés fogadtatik el, ugy azok, kik az elvre nézve osztoznak, mellette fognak szavazni s akkor második sor
ban jön ezen kérdés, melyet a t. képviselő urak ajánlottak. (Zaj.) 

A kérdés iránt ha különbség van a házban azt szavazat által is el lehet dönteni, ha képviselő urak 
ezt kívánják. (Nem kivánjuk!) 

Fel fogom tehát olvastatni szavazás előtt a bizottmányi javaslatot, melyben az elvek foglaltatnak. 
(Hallottuk!) 

Az szabály, hogy ha a kérdés fontos, a szavazás megkezdése előtt a javaslat felolvastassák. 
(Felolvastatik a bizottmányi javaslat.) 
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Kívánat szerint a szavazás nyilvános felszólítás utján fog történni, az igennel szavazókat Jura és 
Ignjatovich, a nemmel szavazókat Keglevich Béla és, a jelen nem levőket Bánó jegyző urak fogják föl
jegyezni. 

E szerint tehát a szavazásra kitűzött kérdés ez: „A felolvasott bizottmányi javaslat éhben elfogad-
tatik-e vagy nem? 

Böszörményi László: Tisztelt ház ! (Felkiáltások: Rendre rendre! Helyre [) 
Elnök: Ha valakinek volna még a kérdésre nézve észrevétele, azt többé már nem teheti, az egésx 

házra merek hivatkozni, hogy a feltett kérdésben mindnyájan megnyugodtak, 

Tanárky Gedon jegyző betűrend szerint fölszóhtja szavazásra a képviselőket: 

Ács Károly : (Nincs jelen!) 
Állaga Imre: (Nincs jelen !) 
Almássy György grf.: Igen! 
Almásy Sándor: Igen! 
Andrássy Gyula grf.: Igen! 
Antal János : Igen! 
Asztalos István: Igen! 
Babesch Vincze : (Nincs jelen!) 
Babics János : Igen! 
Bagossy Sándor: Nem! 
Bakalovich Szilárd: (Nincs jelen !) 
Balássy Antal: Igen! 
Ballagi Mór: Igen! 
Balogh János : Nem! 
Bánffay Simon: (Nincs jelen!) 
Bánffy Elek báró : Igen! 
Bánó József: Igen! 
Bánó Miklós: Igen! 
Barinyai József: Igen! 

Bartal György: Igen! 
Bartal János: Igen ! 
Batthyány István grf.: Nem! 
Batthyány Zsigmond grf.: Igen ! 
Benczúr Miklós : Igen! 
Bende József: Igen! 
Békásy Lajos: (Nincs jelen!) 
Beniczky Lajos : Igen! 
Beniczky Ödön: Igen ! 
Beöthy Zsigmond: Igen! 
Berényi Ferencz grf.: Igen! 
Bernáth Zsigmond: Nem! 
Besze János: Igen! 
Bethlen József grf.: Igen! 
Bezerédy László : (Nincs jelen!) 
Bika Simon: (Nincs jelen!) 
Bittó István: Igen! 
Blaskovics Pál : (Nincs jelen!) 
Bobory Károly: Nem! 
Boczkó Dániel: Nem! 
Bodon Ábrahám: Igen! 
Bogdán Vincze : (Nincs jelen!) 
Bogdanovich Villibald: Igen! 

Kípv, bái napi. lí. k. 

Bogyó Sándor: (Nincs jelen!) 
Bónis Samu: Nem! 
Borbély Miklós: (Nincs jelen!) 
Boronkay Lajos: (Nincs jelen!) 
Boross Sámuel: Nem! 
Bottka Mihály: (Nincs jelen!) 
Böszörményi László: Nem! 
Branováczky István.: (Nincs jelen!) 
Buday Lőrincz : (Nincs jelen !) 
Bujanovics Rudolf: Igen! 
Burian Imre: Nem! 
Buttyán Vazul: (Nincs jelen!) 
Buzna Lajos: Nem! 
Csáky László grf.: Igen! 
Csáky Tivadar grf.: Igen! 
Csanády Sándor: Nem! 
Cseh Sándor: (Nincs jelen!) 
Csengeri Antal: Igen! 
Csengery Imre: (Nincs jelen!) 
Cserky István: (Nincs jelen !) 
Csernovics Arzén: Nem ! 
Csernovics Péter .* Nem ! 
Csiky Sándor ; Nem! 
Czorda Bódog: (Nincs jelen!) 
Dániel Pál: (Nincs jelen !) 
Dani Ferencz : Igen ! 
Darvas Antal: Nem! 
Deák Ferencz : Igen ! 
Décsey László : Nem! 
Dedinszky József: Igen! 
Degenfeld Gusztáv grf.: (Nincs jelen!) 
Dellimanics István: (Nincs jelen!) 
Demjén István: Igen ! 
Dessewffy Emil grf.: Igen! 
Dobrzánszky Adolf: (Nincs jelen !) 
Domahidy Ferencz : (Nincs jelen !) 
Dőry Ádám: Nem! 
Éder István: (Nincs jelen!) 
Elek Mihály: Igen! 
Eördögh András : Nem! 
Eördögh Imre: (Nincs jelen!) 
Eöry Sándor: Nem! 
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Eötvös József báró: Igen! 
Eötvös Tamás: Igen ! 
Erős Lajos : (Nincs jelen!) 
Faur János: Nem! 
Fekete Lajos: (Nincs jelen!) 
Fiáth István: (Nincs jelen!) 
Fisser István: (Nincs jelen!) 
Fráter Pál: (Nincs jelen!) 
Frideczky Lajos: Igen! 
Frideczky Timót: (Nincs jelen!) 
Gaál Péter: (Nincs jelen!) 
Gábriel István: Nem! 
Gorove István: Igen! 
Grabarics Ernő: Igen! 
Hajnik Pál: Igen! 
Halász Boldizsár: Nem! 
Hauser Ernő : Igen! 
Hodossy Ede: (Nincs jelen!) 
Horváth Boldizsár: Igen! 
Horváth Döme: Igen! 
Horváth Elek : Nem ! 
Hunfalvy Pál: Igen! 
Hunkár Antal: Igen! 
Hunyady János grf.: Igen! 
Huszka Mihály: Nem! 
Ignjatovich Jakab: Igen! 
Ihász Rudolf: Igen! 
Illésy János: (Nincs jelen!) 
Ilosvay Bertalan: Igen! 
Imrédy Lipót: (Nincs jelen!) 
Inkey Ádám : Igen ! 
Ivánka Imre : Igen! 
Ivánkovics János: (Nincs jelen !) 
Jámbor Pál: Nem! 
Jekelfalussy Emil: Igen ! 
Jókai Mór: Igen! 
Jura György: Nem! 
Justh György: Igen! 
Justh József: Igen! 
Kacskovics Lajos : (Nincs jelen !) 
Kaiser József: (Nincs jelen!) 
Kalauz Pál: Igen! 
Kállay Ödön: Nem ! 
Kálóczy Lajos: Igen! 
Kandó Kálmán: (Nincs jelen!) 
Károlyi Ede grf.: Igen! 
Károlyi János: (Nincs jelen!) 
Károlyi Sándor grf.: Igen! 
Kazinczy Gábor: Igen! 
Keglevich Béla grf.: Igen! 
Keglevich Gyula grf.: Igen! 

Kelemen Albert: (Nincs jelen!) 
Kende Kanút: Nem! 
Kiss Dániel: Igen! 
Kiss Jakab: Igen! 
Kiss Miklós: (Nincs jelen!) 
Királyi Pál: Igen! 
Klauzál Gábor: Igen! 
Königmayer Károly: Igen! 
Komáromy György: Igen! 
Konkoly Thege Dienes: (Nincs jelen!) 
Konkoly Thege Pál: (Nincs jelen !) 
Korics Gáspár: Nem! 
Kovács Ferencz: Igen! 
Kovách László: Igen! 
Kovács Lőrincz: Nem! 
Kozma Imre: Nem! 
Kozma Sándor: Igen! 
Kubinyi Ferencz: Igen! 
Kubinyi Flórián: Igen! 
Kubinyi Ödön: (Nincs jelen!) 
Kubinyi Rudolf: Igen! 
Kupricz Imre: Nem! 
Kurcz György: Nem! 
László Imre: Nem! 
Latinovics Vincze: Igen! 
Lipthay Béla báró: Igen ! 
Lónyay Gábor : Igen! 
Lónyay László : Nem! 
Lónyay Menyhért: Igen! 
Lo-Presti Árpád báró: (Nincs jelen!) 
Lovassy Ferencz : Nem! 
Lukács György: (Nincs jelen!) 
Lukinich Mihály: Nem! 
Luzsénszky József báró: (Nincs jelen!) 
Luzsénszky Pál báró : Nem ! 
Mácsay Lukács: Igen! 
Máday Lajos: Nem ! 
Madách Imre: Igen! 
Madarász József: Nem! 
Manassy György: (Nincs jelen !) 
Mangold Károly: Igen! 
Maniu Aurél: (Nincs jelen!) 
Máriássy Ágoston: Igen! 
Máriássy János: Igen! 
Markos György : Igen! 
Markovics Antal: Igen! 
Maróthy János: (Nincs jelen!) 
Mátyás József: Nem! 
Mednyánszky Ede báró : (Nincs jelen!) 
Mihályi Gábor: Igen! 
Miskolczy Károly; Igen! 
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Missics János: (Nincs jelen!) 
Mocsáry Lajos: Igen! 
Molnár József: Igen! 
Molnár Pál : (Nincs jelen !) 
Murgu Euthim: Nem!) 
Mülek Ferencz: (Nincs jelen!) 
Nagy Szabó Ignácz: (Nincs jelen!) 
Návay Tamás: Igen! 
Nyáry Pál: Igen! 
Nedeczky János: Igen! 
Németh Albert: (Nincs jelen !) 
Nicolics Fedor báró: (Nincs jelen!) 
Odescalchy Gyula herczeg: Igen! 
Okolicsányi Antal: Igen! 
Oláh Miklós: Nem! 
Olgyay Lajos: Nem! 
Olgyay Titus: (Nincs jelen!) 
Onossy Mátyás : (Nincs jelen!) 
Opitz Sándor: (Nincs jelen!) 
Pálffy Pál grf.: Igen! 
Papp János : (Nincs jelen!) 
Papp József- Igen! 
Papp Mór: Igen! 
Paszkú Fülöp : Igen! 
Patay István: Nem ! 
Perczel István : Nem! 
Perczel Vincze : (Nincs jelen!) 
Péter Miklós : (Nincs jelen!) 
Pétery Károly: Nem! 
Pethes József: (Nincs jelen!) 
Pesti Frigyes : Nem! 
Piller Gedeon : Igen! 
Piukovics Mihály: I°ren! 
Plachy Lajos : Igen! 
Plainer Antal: Igen! 
Podmaniczky Frigyes báró : Igen! 
Pongrácz Lajos: (Nincs jelen!) 
Pópa György: Igen! 
Popovics János : Igen! 
Popovics Zsigmond: (Nincs jelen !) 
Prónay József: Igen! 
Prugberger József: Igen! 
Raczkovics Kozma: (Nincs jelen!) 
Ráday Gedeon grf.: Igen! 
Ragályi Ferdinánd : Igen! 
Ragályi Miksa: (Nincs jelen!) 
Rakovszky Mór: (Nincs jelen ! j 
Ráthonyi Lajos : Nem! 
Rónay János: Igen !j 
Rónay Lajos: Igen! 
Ruttkay István: Igen! 

Salamon Lajos: Igen! 
Sárközy József: Nem! 
Sárközy Kázmér: Igen! 
Schmertzing Tádé báró: (Nincs jelen 
Sennyey Lajos báró: (Nincs jelen!) 
Seregélyi Sándor: Igen! 
Simics József: Igen! 
Simon Pál: Igen! 
Simonyi Lajos báró: Igen! 
Simonyi Simon : (Nincs jelen!) 
Siskovics József: (Nincs jelen!) 
Sóhalmi Samu: Nem! 
Somssich Imre grf.: (Nincs jelen!) 
Somssich Pál: Igen! 
Sponer Tivadar: Igen ! 
Sulyok Mór: Nem! 
Sümeghy Ferencz: (Nincs jelen !) 
Szabó György : Nem! 
Szabó Imre : Nem! 
Szabó Jósef: (Nincs jelen!) 
Szabó Kálmán: Igen! 
Szabó Samu: Igen! 
Szalay László : Igen! 
Szalay Sándor: Nem! 
Szálé Antal: Nem : 
Szapáry Géza gróf: Igen! 
Szapáry Gyula gróf: (Nincs jelen!) 
Szaplonczay József: Nem ! 
Szathmáry Királyi Jósef: Nem! 
Szathmáry Királyi Pál : Igen! 
Széchenyi Béla gróf: Igen ! 
Széchenyi Dienes gróf: Igen! 
Szelestey László : Igen ! 
Szemző Mátyás: (Nincs jelen!) 
Szepesy Péter: (Nincs jelen!) 
Szentimrey György: (Nincs jelen!) 
Szentiványi Adolf: Igen! 
Szentiványi Károly : Igen! 
Szilágyi Virgil: Nem! 
Szluha Benedek: Nem ! 
Szőke Károly : Nem! 
Szöllősy Károly : Nem! 
Szüllő György: Nem ! 
Tanárky Gedeon: Igen! 
Teleki Gyula gróf: Igen! 
Terényi Lajos : (Nincs jelen !) 
Thalabér Lajos: (Nincs jelen !) 
Tisza Kálmán: Igen ! 
Tisza Lajos: (Nincs jelen!) 
Tisza László: Igen! 
Tizedy Miklos: Igen! 
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Tolnay Károly: (Nincs jelen!) 
Tóth Vilmos: Igen! 
Török Napóleon gróf: Igen! 
Trefort Ágoston: (Nincs jelen!) 
Ullmann Bernát: Igen! 
Urbanovszky Mór: Nem! 
Urházy György: Igen! 
Ürményi József: Igen! 
Ürményi Miksa: (Nincs jelen!) 
Vadnay Lajos: Igen! 
Vajay Károly: (Nincs jelen !) 
Vályi János: Nem! 
Várady Gábor: Nem ! 
Varga Antal: Nem! 
Vay Béla báró: Igen! 
Vay Mihály gróf: (Nincs jelen!) 

Elnök: Összesen beadatott 222 szavazat. 152 „igen^-nel. 70 „nemK-mel szavazott, és így a több
ség a bizottmányi javaslatot ékben elfogadja. A további szavazás holnapra halasztatik. (Helyes!) 

Ezzel az ülés d. u. 2% órakor feloszlott. 

Vécsey József báró: Igen! 
Vertán Endre: (Nincs jelen!) 
Vidacs János: Nem! 
Virágh Dienes: Nem! 
Vojnics Lukács: (Nincs jelen!) 
Wlád Alajos: (Nincs jelen!) 
Záko Sándor: (Nincs jelen !) 
Zámory Kálmán: (Nincs jelen!) 
Zelenay Gida: (Nincs jelen!) 
Zichy Antal: Igen! 
Zichy Jenő .gróf: Igen! 
Zichy Jósef gróf: Igen! 
Zlinszky György: (Nincs jelen!) 
Zsarnay Imre : Igen! 
Zsittvay Jósef: Nem! 
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1861. június 22-kén, d. e. 10 órakor. 

Elnök . Az ülés megnyittatik. A mai jegyzökönyvet Bánó József jegyző úr fogja vinni, a szólókat 
Jura György jegyző úr jegyzendi, Tanárky Gedeon jegyző úr a tegnapi ülés jegyzökönyvét meghitelesités 
végett fel fogja olvasni, 

Olvastatik a tegnapi ülés jegyzökönyve. 
Madarász József: Nekem azon észrevételem van : hogy a jegyzőkönyvben említtetik a kérdés fel

tevése tárgyában, miszerint kérdésül a ház elnökének következő ajánlata fogadtatott el : „váljon elvben 
elfogadtatik-e a bizottmányi jelentésben az országbírói értekezlet munkálatára történt hivatkozás, vagy 
nem." Itt a tisztelt elnök úr,mint jól jut eszembe,azon észrevételt tette,a mit ón is tettem,hogy ezen jelem 
tésben két különböző elv van,— az egyik a magyar magánjogi törvényeket visszaállitottaknak tekinti, a másik 
az országbírói értekezlet munkálatát kisegítőül ajánlja; s az elsőre ugy nyilatkoztam én is, —- és ugy em
lékszem a t. elnök úr is azon felvilágosítást adta, hogy az ellen a háznak semmi kifogása nincsen. Óhajtom 
tehát, hogy a t. elnök úrnak ezen kijelentett véleménye a jegyzőkönyvben érintessék meg, azért, mert a 
midőn a t. ház elnöke ezen kérdést ajánlotta kitüzendőnek : „váljon elfogadtatik-e elvben a bizottmány ja
vaslata," előre nyilvánitá, hogy a javaslatban foglalt azon első elv ellen, miszerint a magyar magánjogi 
törvények vissaállittatnának" egy hang sem emelkedett, s ezen elvet átalánosan elfogadottnak jelenté ki, 
s e véleményt az egész képviselőház osztván, s ez ellen sem én, sem ugy hiszem senki még csak nem is 
óhajtván szavazni, a'kérdésül föltett elv tisztán csak az azután következő sorokra vonatkozik. Hogy ez 
igy történt hivatkozom a t. ház elnökére, s azért óhajtanám ezt a jegyzőkönyvben is így világosan kifejez
tetni. (Helyes!) 

Elnök : Én azt hiszem, hogy ugyan az, a mit a t. képviselő úr kivan a jegyzőkönyvbe tétetni, már 
most is benne van. Mert a jegyzőkönyvben a bizottmányi javaslatnak azon két elve foglaltatik, hogy a 
magyar magánjogi törvények visszaállitandók, és hogy az országbírói értekezlet javaslata használható ki
segítő gyanánt tekintetik, miután ezen elveket szavazás utján a tisztelt ház elfogadta, azok már a tisztelt 
ház tulajdonává lettek és a jegyzőkönyvben e szerint benn is foglaltatnak. 

Bónis Samu : Igaz ugyan, hogy a jegyzőkönyvben benn van az, hogy a ház mind a két elvet elfo
gadta, de miután a jegyzőkönyvnek a történtek hü előadójának kell lenni, és a szavazás csakugyan a sze
rint történt, mint Madarász képviselő \iv állította, hogy t. i. az első elvre szavazás sem történt, s az fel
kiáltással fogadtatott el, s csupán a másodikra történt szavazás, ezt megkülönböztetve kell a jegyzőkönyv
ben is megemlíteni. (Helyes!) 

Latinovics Vincze : Tagadni nem fogom,habár a kárhoztatásnak minden nemét alkalmazni fogják is 
reám,hogy én a tegnapi szavazásra kitűzött kérdést nem értelmeztem ugy, mint az a jegyzőkönyvben van, mert 
azt rólam senki sem fogja feltenni, hogy akkor midőn a törvényhez szigorúan ragaszkodom, midőn kedves 
hazáin alkotmányát utolsó csepp véremmel védelmezni kívánom, az 1790-ki XH-ik t. ez. ellenében egy oly 
patensi intézkedést elvben fogadjak el, mely az alkotmányt, mely a törvényeket sérti. 

Én tegnap a szavazásra kitűzött kérdést ugy értelmeztem, hogy a magyar magánjogi törvények 
visszaállíttatnak, de a mennyiben azok az 1848-iki XV. t. ez. szem elöl nem téveszthető ujabb kor igényei
hez alkalmazhatók nem volnának, addig mig törvényeket alkotni lehetne, az országbírói értekezletnek 
munkálata ideiglenes kisegítő gyanánt használhatónak tekintetik. Egyéberánt ki kell mondanom, hogy mi
dőn a kitűzött kérdésre vagy is elvre igennel szavaztam, azt hittem, hogy még azon kérdés fog kitüzetni, 
vájjon mennyire alkalmazhatók a magyar magánjogi törvények; s megvallom, hogy nem hiszem magamat 
blamirozva midőn azt állítom : hogy a magyar törvények restitutiója in integrum nem épen oly nevetsé
ges dolog. (Nem tartozik a dologra!) Fentartom jogomat a részletes discussiónál szólani. En is azok közé 
Írattam fel magamat, kik az országbírói javaslat el nem fogadására szavaztak, de midőn láttam, hogy a ház 
türelmetlenül fogadja a discussiokat, elálltam szolhatási jogomtól, hanem csak azon föltétel alatt, hogy ha a 
kérdésnek kitűzése ugy fog értelmeztetni, mint az az elöbbeni tárgyalás alkalmával felállitatott, miszerint 
vagy fogunk részletekbe bocsátkozni, vagy ki mondjuk, hogy a magyar törvények alkalmazását, amennyi
ben keresztül vihető, fogjuk életbe léptetni. Hogy tehát magamat igazoljam, és lelkiismeretemet megnyug
tassam, kötelességemnek tartottam nyilvánítani, hogy én az országbírói értekezlet javaslata elfogadására 
aemmi szin alatt nem szavazhatok. 

Ke'p, ház napi. II . köt. 5 1 
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Elnök : Azt gondolom, hogy az ülések története a naplóba tartozik, az ott jegyeztetik föl, de sza
bályaink szerint is a jegyzőkönyvbe nem való más, mint a szavazásra föltett kérdés és a szavazás eredmé
nye, és miután a szavazásra föltett kérdés általam azon szavakkal, melyek a jegyzőkönyvben foglaltatnak, 
formuláztatott és a ház által elfogadtatott, azt hiszem, hogy az ekép néhány szóval feltett kérdést semmi 
ujabb értelmezés által megváltoztatni nem lehet. (Maradjon!) 

Szüllő György : Arra nézve, mit Madarász és Bönis képviselő társaim érintettek, azt óhajtom, hogy a 
jegyzőkönyv ahoz képest szerkesztessék, mert a dok>g valóban ugy történt, és a dolog történetét hiven 
kell a jegyzőkönyvben előállítani. A magánjogi törvények visszaállítása ellen senkinek sincs ki
fogása e házban, azokat tehát nyíltan mindnyájan szavazást nem is kívánva egységesen visszaállitni óhaj
tottuk, és csupán csak a bizottmánya vélemény második részére kívántuk a szavazást. Ezt a jegyzőkönyv
ben kifejeztetni óhajtom. (Helyes!) 

Perczel István : Szintén ezen értelemben fogtam fel a kérdést, mert ha ugy értettem volna, vagy 
lehetett volna azt érteni : váljon a magyar törvények visszaállitassanak-e vagy nem? arra én nemmel soha 
sem szavaztam volna1, mert a mint a t. Elnök úr kinyilatkoztatta, a magyar törvények visszaállítása érde
mében átalános volt az egyetértés, és én csak a második kérdésre szavaztam „nem"-mel. A dolognak eként 
történtét a jegyzőkönyvben mindenesetre érinteni szükséges. 

Halász Boldizsár : Előttem szóló képviselő úr szerint két elv van letéve a bizottmányi javaslatban, 
a magyar törvények visszaállítása, és a császári pátensek ideiglenes alkalmazása; részemről nem szeretném 
szavazatomat oda értelmezni, hogy a magyar törvények visszaállítására „nem"-mel szavaztam volna, sza
vazatom csak a pátensek ellen volt irányozva, s így kérem, hogy a jegyzőkönyv ekép igazitassék ki. (Mind
nyájan ugy értettük!) 

Szálé Antal : Ha a jegyzőkönyv megmarad az azt involválja, mintha mi, kik a kérdésre nemmel 
szavaztunk, a magyar törvényt nem akarnók visszaállítani; ennélfogva én is pártolom Halász Boldizsár 
indítványát. 

Elnök : A mint veszem észre, az előadottak által annak jegyzőkönyvi felvilágosítása czéloztatik, 
miszerint azon átalános kérdésre, hogy a bizottmány javaslata elvben elfogadtatik-e? senkinek eszébe nem 
jutott „nemmel" a bizottmányi javaslat azon elve ellen szavazni, a mely a magyar törvénynek visszaállítá
sát illeti, hanem a véleménykülönbség a másik elvre vonatkozott. így tehát a jegyzőkönyv, ha a tisztelt 
ráz elfogadja alázatos javaslatomat, aként volna kiigazítandó, hogy elöreboesáttatnék, miszerint egyhan
gúlag elfogadtatott a bizottmány javaslatának első elve, — s a kérdés azután tüzetett ki ugy a mint ki
mondtam. (Közhelyeslés.) A jegyzökönyvet tehát ehezképest a jegyző ur ki fogja igazítani. (Közhelyeslés.) 

Zalamegye közönsége fájdalom részvétét jelenti be néhai Teleki László gróf halála fölött. Ugyan-
csak Zalamegye közönsége jelentést tesz arr-ój, hogy az adónak katonai erővel behajtása megyéjében is 
megkezdetvén, — a solidaritás eszméje szerint a kármentesítés elvét kimondta, és kéri a képviselőházat, 
hogy az országot ezen szerencsétlen állásból emelje ki, s az ország alkotmányát állítsa vissza. Ezen utóbbi 
felirata Zalamegyének a tegnap választott adóbizottmányhoz lesz használat végett kiadandó. — Gömör és 
kis Hont törv. egyesült megyék közönsége azt kéri, hogy az 1849. évi szabadságharczban elesett vértanuk, 
mint a haza hálájára érdemes férfiak neveit a képviselőház törvénybe iktassa, s a hon iránti erényeik nagy
ságához mérve emelendő emlékszobor által emléküket örökítse, s dicsőítse meg. (Helyes!) A kérvényi bi
zottmánynak lesz kiadandó.—Sopronmegye közönsége, — a törvénykezésnek alkotmányos törvényeink sze 
inti életbe léptetése iránt hozott határozatát, a tisztelt háznak tudomás végett fölterjeszti. Épen most 

folyván az iránt a tanácskozás, addig is tudomásul vétetik. 
Tegnap az adó-ügy iránti határozatnak elkészítésére kiküldendö bizottmány tagjaira szavazott a 

képviselőház; a szavazatok tegnap összeszámittatván, a szavazás eredményét van szerencsém bejelenteni. 
A megválasztott bizottmányi tagok következők : 

Nyáry Pál 225 szavazattal. 
Somssich Pál 219 
Szaplonczay József 218 ,, 
Bernáth Zsigmond 217 „ 
Klauzál Gábor 216 „ 
Tisza Kálmán 216 „ 
Bónis Sámuel 214 „ 
Gorove István 213 „ 
Csáky László gróf 212 n 
Ráday Gedeon gróf 208 „ 
Lónyay Menyhért 208 „ 
Ragályi Ferdinánd 208 „ 
Kazinczy Gábor 207 „ 
Andrássy Gyula gr. 206 „ 
Komáromy György 205 „ 
Olgyay Titus 204 „ 



XLIX-ik ülés. 1861. június 22-kén. 203 

Siraonyi Lajos báró 201 szavazattal. 
Trefort Ágoston l(lf „ 
Éder István 193 
Batthyány István gr. 186 „ 
Kállay Ödön 174 „ (Éljenek!) 

Az irományok, melyek a bizottmánynak átadandók, össze vannak szedve, és a midőn a bizottmány 
rendelni fogja, az irodában mindenkor átadandók lesznek. 

Tanárky Gedeon jegyző olvassa az időközben kiigazított jegyzőkönyvet. Ennek helybenhagyása után, 
Elnök : E szerint a jegyzőkönyv meg levén hitelesitve, következik a napi rendre áttérés. 
Olvastatik azon jegyzőkönyvi kivonat, melyet a méltóságos fórendMébla tegnap a fölirás tárgyában 

a képviselőházzal közlött. 
Bobory Károly : A fölíratnak felterjesztésére nézve az én alázatos véleményem, hogy nyujtassék be 

a tényleges uralkodónak oly küldöttség által, mely mind a nemzet méltóságát, mind lehetőleg az ország 
különféle nemzetiségeit kellően képviselje, (Nagy zaj. Halijuk! Elnök : Hallgassuk ki a képviselő urat, az 
ellenészrevételeket arra aztán ki-ki megteheti.) hogy ezen küldöttség a fejedelemnek méltó, de komoly és 
leplezetlen élő szavakban is kifejezze : hogy e sokat szenvedett nemzet őszintén akar kibékülni, de ragasz
kodik rendithetlenül törvényeihez, törvényes alkotmányához, alkotmányos függetlenségéhez, hogy a kibé
külés egyedüli alapját iátjaaz 1848-ki törvényekben és ezek biztosítékaiban,—kérje meg a fejedelmet, hogy 
ne hagyja félrevezettetni magát gonosz tanácsadóitól, legyenek bár azok legközelebb hozzátartozók közöl; 
fejezze ki, hogy ha a nemzet jogos kívánságait ne talán nem teljesíti, hivatkozva Isten és világ ítéletére 
fogunk ugyan tűrni, de soha önmagunk alkotmányunk sánczait le nem rontjuk. (Zaj. Halljuk! Nem kell.) 

Kubínyi Ferencz : Én nem pártolom az előttem szólott képviselő úr indítványát, hanem azt gondo
lom, hogy sokkal egyszerűbb lesz, ha ezt a t. elnökségre bizzuk, és elnök úr érintkezésbe tevén magát a 
felsőház által kiküldendö taggal, ők vigyék fel a feliratot (Közhelyeslés.) Csak az a kérdés, hogyan fog
ják átvinni, boritékban-e vagy a nélkül? Hanem azt hiszem, legjobb lesz azt az elnökségre bízni. Az igen 
tisztelt elnök a főrenditábla részéről kiküldendö taggal egyetértöieg fog találni módot, hogy küldessék 
föl a felírat. (Elfogadjuk!) 

Elnök : Ha nem kívánnak e tárgyban többen szólani, s hajói fogtam föl a dolgot, az lenne a meg
állapodás, hogy a fölírást a ház elnöke a förenditábla részéről kiküldendö egyénnel vigye fel, és jutassa 
kézhez. (Helyes.) 

Andrássy Gyula gróf : (Halljuk'.) Egészen elfogadom t. képviselőtársunk Kubínyi Ferencz indítvá
nyát, és az annak nyomán történt elnöki kijelentést is. Csak azon egy észrevételem van, hogy e szó „egy" 
kimondása által a förenditábla jogaiba vághatnánk. Felfogásom szerint talán csak annyit mondanánk 
ki, hogy a förenditábla által kiküldendö taggal. Ök bizonyosan csak egyet fognak küldeni. (Helyeslés.) 

Elnök : E szerint lesz tehát a határozat. Az elnök fogja fölvinni a feliratot a förenditábla által ki
küldendö taggal, ez természetesen a főrendekkel e szerint közlendő. (Zaj.) Hanem ez megtörténvén még a 
fölirási aláírásnak szövege is vélekedésem szerint változást fog szenvedni, mert ha közösen teszszük e föl
írást, akkor talán nem maradhat úgy : Magyarországnak országgyülésíleg egybegyűlt képviselői, hanem 
talán igy teendő : „Magyarországnak országgyülésíleg együtt levő főrendéi és képviselői". (Helyes!) To
vábbá bocsánatot kérek, hogy ez apróságokra kénytelen vagyok a házat figyelmeztetni, de szükséges Da
tálni is kell a fölírást, hogy mely napon kelt. Ez attól függ, hogy mikép iratik alá a fölirás, és mikor. Én 
erre nézve azt lennék bátor a t. háznak ha szabad — előterjeszteni, hogy a fölirás letisztázva a t. ház 
előtt fölolvastatik, meghitelesittetik, és itt az elnök és jegyző aláírják; akkor igy aláírva átküldetik a fő
rendekhez; itt is — ha az ő nevökben megy — meghitelesíttetik, az elnök s jegyző aláírják, és akkor so-
lennisálva lesz, s a föliratot azon napról kell datálni, melyen az történik. És erre nézve, — minthogy min
den szó fontos, szükségesnek tartom azt is megmondani, hogy mikép vélném a dátumot kifejezendönek : 
„Kelt szab. kir. Pest városában 1861 évi Szt. Ivánhó ezen és ezen napján tartott országos üléseinkből." 
(Közhelyeslés!) 

Kubínyi Ferencz : Ez megegyez a régi szokással, mert azelőtt — mikép tudni méltóztatnak — 
mindig közös ülésből expediáltattak az ily iratok. Most közös ülések nem tartatván, nem marad egyéb 
hátra, mint az elnök által ajánlott kifejezéssel élni. 

Nyáry Pál ; Én azt többször emiitettem már e házban, hogy a parlamentaris kormány behozatala, 
a felelős minisztérium fölállítása után az egy adresse vagy váíasz-fölirat esetén kívül több fölirás nem 
történhetik a nem felelős fejedelemhez. Nem bánom akármit méltóztatik most e rendkívüli esetben hatá
rozni, de azt jegyzőkönyvileg határozatunkban kimondatni kívánnám, hogy ebből az országgyűlés által 
követett és visszaáliitottnak tekintett magyar alkotmányra nézve következtetés ne vonassék. Igent, ház — 
nagy a különbség ebben, mert ha ezt igy minden óvás nélkül teszszük, ez valósággal visszalépés az 1847-
ki állapotra. Ha ezt kivételesen teszi a ház, teszi jogosan, mert határozhat igy a ház kivételesen a szük
séghez képest. De hogy azt ne következtessék belőle, hogy már ez által elismerte, hogy lemondott a par
lamentaris kormányzatról, kívánom, hogy azon óvás jegyzőkönyvileg kimondassék. (Közhelyeslés.) 

Bernáth Zsigmond ; Nekem az itt fölolvasott aláírásra van észrevételem. Azt méltóztatott t, elnö-
5 1 * 
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künk mondani, hogy oda írassék az is, hogy „főrendéi és képviselői". Én pedig azt tartom, hogy az, váljon 
oda irassék-e a főrendek neve, egyenesen tőlük függ, (Zaj.) ha akarják, majd oda írják ők; és ha netalán 
mást gondolnak, a szerint fognak tenni. Minket nem szólítottak föl, hogy az aláirást meg tegyük, meg kell 
tehát hagyni jogukat, s szabad kezet hagyni. Másik észrevételem pedig van a borítékra nézve. Némelyek 
közölünk azt mondták, hogy a föliratot be kell pecsételni, és ugy felküldeni, de alázatos véleményem az, 
hogy nyíltan kell azt küldeni azért, mert oly követeket küldünk, kiket merő postáknak tekinteni nem aka
runk. Rövetkezéskép csak ugy a mint van, nyíltan legyenek szívesek azt átadni Ö Felségének, ha méltóz
tatik elfogadni. Arra nézve, mi beszédembe közbeszólva hozatott elő, hogy már egyezésöket adták a főren
dek ahhoz, azt válaszolom, hogy igenis adták arra, hogy elfogadják a föliratot ugy mint mi szerkesztettük. 
Én különben tagadom, hogy másé volna a fölirat, ez csak ezen ház föltétele, ezen ház szerkezete, követke
zéskép mikor aláírják ö Méltóságaik, csak is ugy írják alá, mint beleegyezésüket abba, mit mi szerkesz
tettünk. 

Madarász József: Ugy hiszem, hogy mind a parlamentaris szokás föntartása tekintetéből, mind a 
jelenben fönforgó rendkívüli eseményeknél fogva is, Nyáry Pál képviselőtársunk óvásának jegyzőkönyvbe 
iktatása mellett azt, mit t. elnök úr előadott, mind az aláírásra, mind a fölirás fölterjesztésére nézve elfo
gadnám. Tudja a képviselőház bizonyára — mert hisz ismerjük magán elveinket — hogy majd ha 
ideje leend rendes utón tárgyalás alá venni ezen dolgokat, majd ha alkotmányunk szerint a felelős 
minisztérium közege lesz e háznak, a t. képviselőház e tekintetben egészen máskép fog határoz
hatni. De most az idő rendkívülisége parancsol a törvény által létező mindkét háznak — mert 
nem tagadhatjuk, hogy törvény által létezik, azon 1848-ki törvények által, melyeket tiszteletben kell 
tartania mindenkinek, még annak is, ki ezen törvényeknek korlátoltabb, — vagy mint én, — szabadabb 
szellemet iparkodandik, — de csak a törvény utján, s a törvény által megszabott alkotmányos uton-maj-
dan szerezni. Tehát tisztelnünk kell még most az 1848-ki törvények szerint a törvények által létező főren
dek jogait, és én, — ki a fölirás ellenére határozottan határozat mellett szavaztam, most miután azt a 
képviselőház — mikép ezt Deák Ferencz tisztelt képviselőtársunk igen helyesen monda — a többség által 
elfogadta, nem egyeseké többé, hanem a képviselőházé a fölírat — csak örömömet fejezhetem ki azon, 
hogy a törvényesen létező főrenditábla is megegyezésével járul a föliráshoz. Ha akar a felsötábla, a fele 
lős kormányzat szerint, külön fölirást is alkothat, és küldhet. Azonban épen azáltal, hogy most hozzájárul 
mind szelleméhez, mind lényegéhez, mind betűjéhez ezen fölirásnak, látom a förenditáblában azon hazafi 
szellemet, melyet nyolcz százados alkotmányunk alatt mind e képviselőházban, — mely az előtt ugyan 
nem igy volt képviselve — mindazon táblában végig vonulni látok, daczára némely kivételnek, milyek a 
történelemben sohasem hiányzanak. Én tehát t. Nyáry képviselőtársunknak jegyzőkönyvi óvása mellett, 
tökéletesen biztosítva és föntartva látom azon parlamentaris kormányrendszerünknek megmentését jogi
lag, melyet nekünk 1848 biztosit, de e mellett igen szívesen járulok a főrendeknek azon szükséges, rend
kívüli körülmények által parancsolt s az alkotmányos szabadság föntartása miatt nyilvánított szíves hozzá
járulásához, hogy fölirásunkat mind szellemében, mind betűjében elfogadták. (Éljenzés.) 

Andrássy Gyula gróf: Én csak t. képviselőtársunk Bernáth Zsigmond felvilágosítására vagyok bá
tor felolvasni azt, mi ezen izenetben tartalmaztatik; a méltóságos Főrendek t. i. azt mondják, miszerint a 
közös fölirás mikép leendő fölterjesztésére nézve nézeteinket kikérik. A méltóságos Főrendek tehát azt kö
zösen előre elfogadták, s igy az elnöki jelentés felfogásom szerint igen is helyes. (Helyeslés.) 

Elnök : E szerint ismétlem azt, mit Nyáry Pál képviselő úr a jegyzőkönyvbe kivánt iktatni. Ez ha 
jól fogtam fel, abból áll, hog37 jegyzőkönyvileg jelentessék ki, miszerint onnan, hogy ezen rendkívüli eset
ben mikép történik a fölirásnak aláírása s fölterjesztése, ezen körülményből az országnak közjogi jelesül 
parlamentáris kormányzathozi joga ellen semmi következés jövőre ne vonattassék. Ez tehát ekép fogna 
jegyzőkönyvbe iktattatni. (Igen!) Most még csak az van hátra, hogy megkérdezzem a t. házat vájjon azon 
módosításokat, melyeket előadni bátor voltam, s melyek okvetetlenül szükségesek ha a fölirat közösen 
megy föl, előbb közöljük-e a méltóságos főrendekkel, vagy pedig mindjárt e szerint elkészíttetvén a fölirás 
azt a főrendeknek ugy küldjük át? 

Bónis Samu : E részben én azon véleményben vagyok, hogy előbb a határozatot kell a főrendekkel 
közölni, mivel ők tőlünk ezen fölíratnak miképi felküldése iránt kérnek véleményt. 

Elnök: Mindezek a jegyzőkönyvben fognak foglaltatni, és azután a jegyzőkönyv meghitelesittetvén, 
az a főrendekkel közöltetni fog. (Helyes! —- Némelyek : Még mai; Mások : Holnap!) 

Bonis Samu : Azt hiszem, hogy ezt tüstént lehetne eszközölni. Szokásban volt ugyanis ezelőtt is, 
hogy ilyen esetekben az elnök érintkezésbe tette magát a másik ház elnökével, és tudatta vele a háznak 
határozatát, éspedig sokszor még nem is írásban, hanem csak szóval. 

Elnök ; Ha méltóztatnának megengedni, jónak tartanám a jegyzökönyvet még e gyűlés folytán föl
tétetni, addig pedig, mig a jegyzőkönyvnek ezen pontja elkészül, talán a napi renden levő tárgy fölötti ta
nácskozást folytathatnók. (Helyeslés.) 

Tegnap közöltek a mélt. Főrendek a t, házzal egy jegyzőkönyvi határozatot, néhai Teleki László 
gróf haláláról, melyet a t. ház már szives tudomásul vett, s én még csak azt jelentem be, hogy a tagok 
között ezen jegyzököny kivonata már ki van osztva. A másik tárgy, a mely figyelmet érdemel, az ország
bírói értekezlet javaslata iránti kérdésnek eldöntése. Tegnap a t. ház szavazni méítóztatott az iránt, hoyg 
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a bizottmánynak, melyet a ház kiküldött, javaslata elvileg elfogadtatik. Ezen szavazásnak nézetem szerént 
két eredménye van, 1-ör azon indítványok, melyek e bizottmány! javaslatnak elvét támadják meg, ezen 
szavazás által nézetem szerént mellőzve vannak t. i. a beadott indítványok közöl : Halász Boldizsár, és 
Bónis Sámuel képviselő uraké, és talán Grabarics Ernő és Szálé Antal uraké is. A másik eredmény a mi 
a tegnapi szavazásból következik az, hogy a szavazás a bizottmányi javaslat fölött még befejezve nincs, 
mert hogy a szavazás minden illető résztvevőknek megnyugvásával történhessék, a kérdés két-felé osz
tandó t. i. először az elvre, fölhagyatván azután a javaslat szerkezete iránti nyilatkozat. Nézetem tehát az 
volna, hogy miután a kilencz tagú bizottmány javaslatának elve elfogadtatott, a kérdés lenne az, hogy ezen 
javaslatnak szerkezete is a ház által elfogadtatik-e vagy nem? Mert ha a ház által elfogadtatik, az által a 
többi módositványok, melyek eddig a szerkezetet illetőleg úgymint : Beöthy Zsigmond, Demjén István, 
Károlyi Ede gróf, és Zsarnay Imre urak által beadattak, megszűnnek, és azon esetben azoknak sem lehetne 
többé helye, melyek a mai napon hozzám módositványképen : Grabarics Ernő, Onossy Mátyás, Korics 
Gáspár és Prugberger urak által adattak be. A kérdés tehát, melyet kitűzni kívánok az, hogy megnyug
szik-e a t. ház abban, hogy most a szavazás folytatásaképen kérdésül az tűzessék ki : hogy a bizottmányi 
javaslat szerkezete elfogadtatik-e vagy nem, (Halljuk!) és azután, ha a szerkezet nem fogadtatik el, jöhet 
a módositványok föltételére a sor. 

Böszörményi László : Tisztelt ház! én a kérdéshez akarok egy pár szót . . . 
Ónossy Mátyás : (Közbeszól.) Én is! En a kérdést csak azután kívánnám föltétetni, a módositványok 

felolvasása után, azért pedig, hogy mindenki a szerkezetet összehasonlíthassa a módositványokkal, és azon 
összehasonlítás következtében megítélhesse, hogy a szerkezet ugy mint van jobb-e mint az ajánlott módot 
sitványok egyike vagy másika, szükséges hogy az ajánlott módositványok mindegyike előbb tudva legyen. 
(Ugy van!) 

Én tehát mi előtt a kérdés föltétetnék, fölkérem a t. házat, hogy engedné meg, miszerint az elnök 
úr a beadott módositványokat felolvastassa. (Helyeslés.) — Különösen pedig fentartom magamnak azon 
jogot, hogy ha a módositványok felolvasva lesznek, magam is indítványom indokolásához hozzá szólhassak-

Perczel István : Az előttem szólott képviselőtársam véleményét nem oszthatom, mert itt legelőször 
is csak azon kérdés szükséges, vájjon a szerkezet egész kiterjedésében megmarad-e vagy nem? Mert ha a 
többség azt kívánja, hogy a szerkezet megmaradjon, a módositványok elesnek. A szavazás tegnap aszerint 
történt, hogy a többség átalánosan elfogadta azt, hogy a magyar törvények ismét életbe léptessenek, a 
mennyiben azonban még is azokban hézagok vannak, azokra nézve az országbírói értekezlet munkálatának 
használatát javaslatba hozta a ház. I t t már most az a kérdés, vájjon azon munkálat a maga egész kiterjedé
sében fogadtassék-e el, vagy pedig módosítások tétessenek abban, s igy csak azon kérdést látom lehetsé
gesnek, vájjon elfogadtatik-e a szerkezet, vagy módositandóe az? 

Zsarnay Imre : Magam is azon véleményben vagyok, hogy azon kérdést nem lehet ily értelemben 
föltenni; hogy t. i. az országbírói értekezlet munkálatát elfogadjuk-e vagy nem?Miután ugy vettem észre, 
hogy alig van közöttünk valaki ki azt mondaná, hogy ezen javaslatban még csak egy betűt sem lehet meg
változtatni, hanem az egész szerkezetet el kell fogadni, azon nézetben vagyok, hogy a ház mindenesetre 
respectálja az országbírói értekezlet munkálatát;hanem ha a kifejtett elveket a mennyiben azok hazai tör
vényeinkkel megegyeznek, el is fogadja, azért mégis abban módosításokat kíván tétetni. 

Bónis Sámuel : Nem osztozom Perczel István barátom véleményében, mert nézetem szerént mielőtt 
a szavazás megtörténik az indítványokat fel kell olvasni, mert a szavazás épen azért szükséges, mivel ellen-
indítványok vannak, melyek ha nem volnának, a szavazásra szükség sem volna. Az elleninditványokat te
hát mindenesetre előbb fel kell olvastatni, s azután lesz arról szó, hogy a kérdés mikép tétessék föl. 

Halász Boldizsár : (Zaj.) Ezen kérdésnek kitűzését, hogy t. i- a bizottmány munkálat szerkezete el
fogadtatik-e vagy nem, tegnapi napon helyén láttam volna, de a midőn a tegnapi napon csak arra szavaz
tunk, vájjon elfogadtatik-e a javaslat vagy sem? már akkor leszavaztuk azt, hogy az átalában el nem fo
gadtatik, s épen azért mert csak elvben fogadtuk el, most csak arról lehet szó, hogy mily módositványok 
fogadtatnak el azon elvek mellett. Ennélfogva én is szükségesnek tartom, hogy mindazon módosítások, 
melyek az elv alkalmazására tétettek, felolvastassanak, s csak azután lehet arra szavazni, hogy a módosítások 
közöl melyik fogadtassák el? (Zaj.) 

Grabarics Ernő : A többi módositványok között az enyém is ugy említtetett, mint a tegnapi szava
zásnál megbukott. Ezt én igen sajnálom, mert a magam gyermekének gyilkosa voltam. (Derültség.) Én 
tehát tegnap nem oly értelemben szavaztam, mintha az által el akartam volna enyésztetni modositványo-
mat s kénytelen vagyok ez ellen óvást tenni s felszólalni. Mert én tegnap elvben szavaztam a bizottmány 
véleményére, és midőn azt elvben elfogadom, az által a magam modositványát lehetlenné nem teszem; ha
nem reményeltem azt, hogy a mai szavazás által lehetséges lesz modositványomot megtehetni. (Zaj.) 

Elnök : Talán közmegnyugtatásul fog szolgálni azoknak is, kik még talán szólani akarnának a kér
déshez, ha kimondatik egyelőre, hogy a tegnapi szavazás által, mely indítvány mellőztetett, melyik nem; 
hanem mindazon indítványok, melyek tegnap és ma beadattak, fel fognak olvastatni, és csak azután szól
junk a kérdéshez. (Helyes!) 

Pap József: Szükségtelennek tartom a beadott indítványok, vagy módosítások felolvastatását, mi-
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előtt azon kérdésre, hogy a bizottmány javaslata elfogadtatik-e föltétlenül vagy módosításokkal, szavazás 
nem történik, még pedig azon okból, mert ha csakugyan a többség azt fogja mondani, hogy ezen javasla
tot módosításokkal elfogadja, azt hiszem, hogy a mennyiben felszólaltunk az iránt, hogy módosításokat 
akarunk beadni, nem lehetünk elzárva attól, hogy ezeket azontúl is be ne adhassuk. Ok nélkül történnék 
tehát a felolvastatás, mert ha a többség a bizotttmány véleményét fogadná el, a felolvasás szükségtelen, 
és idővesztés volna. Ha a beadott modositványok felolvastatnának, és a szavazás eredménye az lenne, 
hogy módosításokkal fogadtatik el a javaslat, akkor föntartom eziránt szólási jogomat. 

Elnök : Ha méltóztatnának megengedni, fel fognak olvastatni a beadott modositványok. 
Keglevich Béla jegyző felolvassa a : Halász Boldizsár, Bónis Samu, Beöthy Zsigmond, Demjén Ist

ván, Károlyi Ede gróf, Zsarnay Imre, Grabarics Ernő, és Szálé Antal képviselők által beadott módosit
ványokat. 

Elnök : Ezek, a melyek tegnap, — most jőnek azok, a melyek ma adattak be. 
Jura György jegyző olvassa azon módositványokat, amelyek: Ónossy Mátyás, Korics Gáspár, Prug-

berger József, Hunfalvy Pál és Spóner Tivadar képviselők által adattak be. 
Elnök : Ezen modositványok adattak be, már most méltóztassanak hozzá szólani. 
Besze János : Meg vagyok győződve, hogy ezen számtalan modositványok tömkelegéből szavazással 

czélt nem fogunk érni, mert vannak egyének, mint én is, kiknek egyes pontok ellen van kifogásuk. Ha itt 
sorra voksolunk odajutunk, mint már egyszer történt, hogy addig voksoltunk, mig minden módositványt 
le nem voksoltunk, s újból kellett kezdenünk a dolgot. Én azt hiszem, hogy jó volna, a mint fel is tettem, 
és be is nyújtottam inditványkép, hogy minden beadott módositványokat a kilenez tagú bizottmányhoz 
kellene utasítani, hogy az az elvileg elfogadott munkálat mindazon pontjait, melyek módositást kivannak, 
átalakítva, az országgyűlés elébe terjeszsze. (Helyeslés. Zaj!) 

Elnök : A tanácskozás tárgya nézetem szerént most a kérdések kitűzése körül forog, felkérem 
tehát a t. szónokokat, hogy csupán e tárgyra méltóztassanak előadásaikban szorítkozni, t. i. hogy áll-e 
azon kérdés, melyet javasolni bátor voltam, miszerint a bizottmányi javaslat elvben elfogadtatván : „a bi
zottmány szerkezete elfogadtatik-e vagy nem ? (Helyeslés.) 

Dessewffy Emil gróf: Teljesen egyetértek a t, elnök úrral arra nézve, hogy a kérdést máskép ki
tűzni nem lehet; egyetértek pedig részint azért, melyek tegnap történtek, részint azért, melyek ma történ
tek. Tegnap szavazásra kerülvén a dolog, a t. elnök úr azért javasolta a kérdést két részre oszlatni, s előbb 
arra szavaztatni, vájjon elvben elfogadtatik-e a bizottmány javaslata, vagy nem? mert, ha azok, kik a szer
kezetre módositványokat adtak be, előre voksolni akarnak, elüttettek volna azon jogaiktól, hogy e szerint 
voksolhassanak. Tegnap tehát elvben elfogadtatott a bizottmányi javaslat és mára halasztatván a tanács
kozásoknak további folytatása, a háznak kívánatára felolvastattak minden modositványok, melyek tegnap 
és ma beadattak. Az elnök úr, midőn azt jelenti ki, hogy a kérdést mikép akarja feltenni, megjegyezte egy
szersmind azt, hogy a beadott modositványok mind olyanok, melyek részint elvben ellenkeznek a tegnap 
felolvasott bizottmányi javaslattal, részint pedig nem tartalmazhatnak szerkezeti módositványokat, nem 
pedig azért mert itt a bizottmány által ajánlott szerkezeti javaslatról van csupán szó, és nem egyszersmind 
az országbírói értekezlet munkálatáról. Felolvastatván mindezen modositványok, meggyőződtünk hogy : 
Bónis, Halász, Grabarics, és Ónossy t. barátimnak módositványai principaliter ellenkeznek azzal, mit teg
nap elvileg elfogadtunk annyiban, hogy a bizottmányi javaslattal ellenkezőleg oly elveket akarnak felállí
tani, és oly kérdéseket akarnak tárgyalni, melyek a jelen kérdésben nem is tárgyalhatók. Vannak ezek 
mellett más módosítások, melyek szintén nem tartalmaznak szerkezeti módosításokat iiyen : a Károlyi 
Ede t. barátom módositványa, mely, — ha elfogadtatik is, a bizottmány javaslata a mint áll, egy külön 
indítványnak tárgyát képezi, mert az tulajdonkép csak óvás. Demjén úr indítványa hasonlókép csak óvás, 
melynek, ha elfogadtatik, a jegyzőkönyvben van helye. Zsarnay képviselő módositványa nem azt tartal
mazza, hogy mit kell a bizottmány jelentésén változtatni, hanem mit kell az országbírói értekezlet mun
kálatának szövegén változtatni, következőkép, ha elfogadtatik a bizottmányi szerkezetnek javaslata, még 
mindig fenmaradhat, hogy ezek elfogadtassanak. — Prugberger indítványa pedig speciális, inkább admi-
nistationális mint törvénykezési tárgy. Hunfalvy és Spóner-é szintén nem képezheti annak tárgyát; hogy 
el kell-e fogadni ezen bizottmány szerkezetét, vagy nem? Miután tehát ezek így állanak, és ezen modosit
ványok részint principális kérdéseket foglalnak magukban, melyek ez alkalommal nem tárgyalhatók, ré
szint pedig olyanok, melyek ha elfogadtatnak, utólagosan is vétethetnek tanácskozás alá, részint pedig 
csupán administrationalis kérdéseket tárgyaznak, nem látom, hogy az elnök által kitűzött kérdés fölött 
miért ne történjék a szavazás, és a t. házat arra kérem, hogy az elnök úr által kitűzött kérdésre a szava
zást megkezdeni méltóztassék. (Helyes.) 

Ónossy Mátyás : Én szintén a kérdéshez akarok oly módon szólani, mint előttem szóló Dessewffy 
Emil gróf képviselő úr szólott. Én semmiesetre nem tartozom azok közé, kik a háznak többsége által el
fogadott elvet kívánják módosítani, a t, képviselő ur pedig rólam azt állította, hogy az általam beadott 
módosítás elvileg ellenkezik a többség tegnapi határozatával. Ezt merőben tagadom. A tegnapi határozat 
— mely tegnap szavazás utján hozatott —akiküldött bizottmány által beadott javaslatnak elvileg elfogadá
sát foglalja magában. It t három elvet látok kimondva és mindegyik benfoglaltatik módositványomban. 
Az első az, hogy a magyarországi magánjogi törvények visszaállítását a ház egyhangúlag óhajtja, itt a 
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módositványomban az van mondva „visszaállíttatnak"; — s igy csak a szerkezet, és nem az elv ellen tet
tem módosítást, midőn azt mondtam, hogy igen is a magyar magánjogi törvények önként fennállanak, 
melyeket jobban akarok mindenki által tiszteltetni, mintsem azok bár kinek is megerősítésére szoruljanak. 
Továbbá második elvet láttam abban, hogy azon esetekben, hol a törvények nem rendelkeznek, az előttünk 
fekvő országbírói jaoaslati munkálat elfogadható pótlékul szolgálhatna; ez is benn foglaltatik szórói-szóra 
a módositványomban, és igy a háznak elfogadott elvével nem ellenkezik. Harmadik elv, mely a határzat-
ban ki van mondva hallgatólag, hogy t. i. a ház csak ajánlólag akarja az országnak előterjeszteni, de nem 
kötelezőleg ; mit én positive azért tettem be módosításomba, mert sokkal inkább tisztelem ezen házat, 
mint azt feltehetném róla, hogy a mit belsőleg érez azt nyíltan kimondani szégyenlené ; s igy miután mó
dosításaim tökéletesen megegyeznek a t. ház határozatával azoknak pártolását kérem, (Helyes! éljen!) 

Bónis Samu : (Zaj.) Nem igen szoktam sokat beszélni, a szavazást sem igen szoktam akadályoz
tatni, de midőn megtámadtatom, akkor szoktam felelni, és ha megengedik, fogok is felelni. (Halljuk!) 
Mennyire szükséges a kérdést tisztába hozni, mutatja a tegnapi eset, felszólítottam akkor a t. házat, jöj
jünk az iránt tisztába,— constatirozván e kérdésnél, — mit értünk az alatt „elvileg" ? Megmutatta a követ
kezés, hogy sokan nem tudták, mikép van a kérdés feltéve, mert sokan máig is reclamálják szavazataikat, 
de megmutatta a következés ; midőn indítványomat Dessewffy Emil gróf követtársam ugy veszi fel, mint
ha már az a tegnapi szavazattal elüttetett volna, mert elv van benne letéve. Én tehát kérdem a t. grófot, 
micsoda elvre szavazott tegnap ? Vájjon a bizottmány! javaslatnak azon elvére-e, mely átalánosan el volt 
fogadva, és kérdésbe sem jő, miszerint az ősi magyar törvények visszaállítását óhajtja a választmány ? 
vájjon arra-e, hogy az országbírói értekezletnek javaslata elfogadtassák ? vagy harmadszor arra, hogy az 
en bloc fogadtassék-e el? Ez mind a három elv, és igy kérdem vájjon nem szavazott-e magának az ország
bírói értekezleti munkálatnak elvére ? Mert ez a negyedik elv, és én ugy látom, hogy egy ily jelentéssel, 
mely részletekbe nem is ereszkedik, akarnak oly munkálatot elfogadni, milyen az országbírói értekezlet 
munkálata, és az abban letett elveket egy simplex jelentésnek elvi köpönyege alatt akarják elfogadtatni.— 
Hiszen ! az én módositványomban nincsen az elv megsértve ; az elvet el méltóztatott a t. ház fogadni, t. i. 
a jelentő bizottmány elvét, mert ha az országbirói értekezlet munkálatának elvét fogadta el, akkor módosit-
ványról szó sem lehet, ha pedig csapán a jelentő bizottmánynak elve fogadtatott e l , akkor módositásról 
még lehet szó, s azon javaslatom által, miszerint adassék #issza a bizottmánynak ezen munká lat, hogy al
kalmazza az esetekhez a törvények hiányait ; — azon bizottmány munkálatának elve nincsen megsértve. 
(Helyeslés.) 

Lónyai László : Mikor a múlt héten t. elnökünk azon kérdést tűzte ki, hogy felírás legyen-e vagy 
határozat ? akkor egyszersmind elvet is kitűzött, és a fölött tanácskoztunk, hogy felirjunk-a vagy határoz
zunk, épen oly phasisban vagyunk most is. Ugyan is, midőn tegnap az elnök kérdésül kitűzte, hogy elvi
leg elfogadjuk-e vagy nem az országbirói értekezlet munkálatát ; a ház igennel szavazott, s elfogadta 
azon munkálatot kisegítő használatúi ; de valamint az 0 Felségéhez intézett feliratnál a részletes tárgya
lást magunknak későbbre fenntartottuk, ugy szintén ezen otroyált munkálatnak szerkezetére nézve is fen-
tartottuk magunknak a későbbi részletes tárgyalást, mert tegnap ki nem mondtuk, hogy azt átaljában el
fogadjuk ; tehát mindenesetre azon szerkezetet részletes tárgyalás alá vétetni kívánom, és annak minden 
szavát rosta alá venni. (Nagy zaj.) 

Elnök : Felfogom olvastatni a bizottmány szerkezeti jelentését. (Olvastatik a bizottmány jelentése.) 
A fölteendö kérdés az lenne, hogy vájjon ezen felolvasott szerkezetet a t. ház elfogadja-e vagy nem ? (Jól 
van ! Helyes !) kérem tehát azokat, a kik a felolvasott bizottmányi jelentésnek szerkezetét elfogadják, 
méltóztassanak felállani, (A többség feláll) A többség nézetem szerint a bizottmányi jelentés szerkezetét 
elfogadja. (Helyeslés.) 

Horváth Boldizsár : (Halljuk! Zaj.) Én nem a kimondott határozathoz szólok, hanem csupán csak 
azt akarom kifejezni, hogy a tegnapi indítványom nem áll lényeges ellentétben a kimondott határozattal, 
mert indítványom az vala, hogy midőn a ház kimondja azt, hogy az országbirói értekezlet munkálatát el
fogadja mint ideiglenes segédeszközt, elentse ki egyszersmind törvényhozási jogának megóvására azt is, 
„hogy minden innen vonható következtetés nélkül" — mint ezt Nyári Pál barátom is kijelentette. (Foly
tonos zaj ; Felkiáltások : Rendre !) 

Elnök : Kénytelen leszek az ülést felfüggeszteni. (Helyeslés) Miután az első szavazáson által es
tünk, talán meg lehetne hitelesíteni azon jegyzökönyvet, melyet a mélt. főrendeknek kellene átküldeni. 
(Helyes !) 

Bánó József olvassa a fölirás elküldését tárgyazó jegyzökönyvet. 
Elnök : (Zaj.) Azt gondolom, hogy a szerkezet meghitelesitése után a jegyzőkönyv átküldése a 

mélt. Férendekhez mindjárt ma megtörténhetik. Talán még egyszer olvastatnánk fel. 
Olvastatik másodszor ugyanazon jegyzőkönyv. 
Kazinczy Gábor : Nekem van egy alázatos észrevételem a jegyzőkönyv egyik felolvasott pontjára, 

t. i. az én nézetemmel nem fér egybe az a mi ott kifejezve van, miszerint a képviselőház küldje fel ezen 
felírást a mólt. főrendek által kiküldendö egy taggal. Igaz, hogy a mélt. főrenditábla a képviselőháznak 
bölcs nézetét kérte ki a felküldésre nézve, hanem midőn itt határozott számú tagokat mondunk ki, ezál
tal mintegy szabályt állítunk fel a förenditáblára nézve. En tehát azt mondanám ki, „szíves részvéttel 
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fogadván a képviselőház a förenditábla ezen nyilatkozatát, egyszersmind kinyilatkoztatja a képviselőház, 
hogy ezt az illető helyre a fő renditáblának hozzájárulásával akarja feljuttatni. (Felkiáltások : Maradjon!) 

Elnök: Tehát igy lesz ! 
Bánó ismét olvassa a jegyzökönyvet a tett módosítás szerint. 
Gorove István : A stylus nem maradhat meg a szerkezetben a hol ezen szavak vannak : „az elnök

ség által, és a főrenditáblától kiküldött tag által" — véleményem szerint — czélszerübb volna ekkép 
fogalmazni „a közösen elfogadott fölirás a képviselőház elnöke és a főrendek részéről kiküldött tag által 
Ö Felségének adassék át". (Zaj.) 

Tisza László : Talán a ház közérzületét leszek szerencsés kifejezni akkor, midőn azon megjegyzést 
teszem, hogy én részemről óhajtanám ezen jegyzőkönyvben némi kifejezését látni azon hazafias örömünk
nek, melyet a mólt. főrenditábla lépése a föliratnak a főrendek által összes és egyes értelemben elfoga
dása bennünk szült. (Közhelyeslés és éljenzés.) 

Elnök : Bátor vagyok azt javasolni, hogy miután az ember egyszerre két dolgot nem igen tehet, talán 
jó lenne egy negyed órányi időre az ülést felfüggeszteni, a mai határozat szerkezetbe vétele végett. (Köz
helyeslés.) 

Félórai szünet után : 
Elnök : (Csönget) Méltóztassanak helyet foglalni ! A jegyző ur felfogja olvasni a jegyzőkönyvnek 

azon pontját, mely a főrendek végzése fölötti határozatot foglalja magában, és mely most azonnal hitele
sítendő lesz. 

Bánó felolvassa a jegyzőkönyvnek illető helyét, mely igy hangzik : 
„Kivonat a képviselőház 1861-dik év június 22-kén tartott 49-dik ülésének jegyzőkönyvéből. A fő

rendek június 20-kán tartott VIII. ülésének jegyzőkönyvi kivonata felolvastatott, mely szerint a képviselő 
ház részéről velők közlött fölirásban saját érzeteiket kifejezni látván, a képviselőházat fölszólitandónak 
végezték, miszerint a közös fölirásnak miként leendő fölterjesztésére nézve — nézeteit a főrendekkel 
közölje. 

Hazafiúi örömmel fogadván a képviselőház a főrendeknek ezen — az ő érzetével Összhangzó nyilat
kozatát, a mennyiben a főrendek által a felírásnak miként leendő felterjesztése iránt nézetnyilvánitásra 
szólittatott fel, e tekintetbeni megállapodását e következendőkben foglalja : 

A közösen elfogadott fölirás a képviselőház elnöke és az által, kit e részben a főrendek kebelökböl 
megbizandanak, Ö Felségének személyesen átnyújtandó ; a többi e részbeni teendők reájuk bízatván. 

A fölirás következendő aláírással látassék el „Magyarországnak országgyülésileg együtt levő 
főrendéi és képviselői." 

A kelt következendő módon szerkesztessék : „Kelt sz. k. Pest városában 1861-dik év Szt-Ivánhó... 
napján tartott országos ülésünkből." 

A fölirás a képviselőház részéről annak ülésében az elnök és az illető jegyző által Írassék alá. 
Ennek következtében tett indítvány folytán a ház jegyzőkönyvileg kimondatni rendelte, miszerint 

ezen fölirásnak a jelen rendkívüli esetben eképen történendő aláírása és felküldése módjából jövendőre az 
ország alkotmányára és parlamentáris kormányhozi jogára nézve semmi következés ne vonassék. (Helyes!) 

Beöthy Zsigmond : Két észrevételem van ; jelesül ezen kifejezésre nézve „nézeteik közlésére szólit-
tatik fel" — a másik pedig az óvásra vonatkozik, s ezt ohajtanám'igy kifejezni : „a nemzetnek parlamen
táris kormányhozi jogát illetőleg". (Maradjon !) 

Elnök : Kérdem a t. házat kivánja-e e részben tovább folytatni a tanácskozást ? vagy áttérjünk a 
napirenden levő tárgyra. (Térjünk át!) Befejeztük a munkálat íölötti tanácskozásunkat azzal, hogy sza
vazás utján helybenhagyatott a 9-es bizottmánynak javaslata a szerkezetre nézve is. 

Ez meglévén állapítva nem tudom, megáll e nézetem, midőn, azt gondolom, hogy a beadott módo-
sitványok elestek, és kérdés alá sem jöhetnek többé. 

Sponer Tivadar : A XVI szepesi város iránt kívánok óvást tétetni, meglevő jogaik csonkítása el
len. (Zaj.) 

Mihályi Gábor : Méltóztassék az előttem szólott képviselő urnák megjegyzését figyelembe venni, a 
nem redactionális módosítás, csak hibából maradt ki az országbírói értekezleti munkálatból a szepesi váro
sok folemlitése ott, a hol a többi kerületek előszámláltatnak. 

Zsarnay Imre : Soknak közölünk s nekem mindenek előtt ki kell mondanom, „Errare humánum 
est." De azt is tudom, hogy ki hibáját bevallja, az legalább javul. Én tegnap benső meggyőződésem szerint 
„igen"-nel szavaztam, mert meg voltam győződve, hogy némi bűnt követne el a képviselőház, ha bármi 
kérdésről fontos ellenvetések miatt most, midőn látjuk a törvénykezés hiányát, azt mondanók : ebbe mi 
nem avatkozhatunk, ebben még csak véleményt sem akarunk az országnak mondani, hanem ugy, mint ed
dig volt, confusio. De mikor igennel szavaztam, mivel egyedül csak az mondatott, miszerint most nem is 
beszélünk másról, mint.csak a kiküldött bizottmány jelentéséről, benső meggyőződésem mindenkor az volt, 
hogy itt ennek első principiumát elfogadjuk, annakutána formája és szerkezetére nézve előadhatjuk még 
utóbb is véleményünket. 

De megvallom, azon nézetem soha sem volt, hogy mikor pusztán csak arról szólunk, egyszer a 
többség csak neki fordul s.azt mondja „már most nem ugy van, hanem itt van az országbírói munkálat, 
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és noha kimondatott, hogy az eddigi eljárások és pátensek törvénytelenek, most mégis a honatyák azt i&-
nácsolják bizonyos okok és körülményeknél fogva, hogy bizony csak ítéljenek a német pátensek és törvé
nyek szerint. 

Tisztelem a többséget, s még inkább hogy nem többség, hanem az egész ház mondta ki, hogy a ha
zai törvények visszahelyeztetnek, s kimondta átalánosságban mint főelvet, hogy minden biró tisztelje a ha
zai törvényeket, és minden fennforgó kérdésben, a mennyire van bennök intézkedés, azok szerint ítéljen. 
De én azt hittem, nem vagyunk attól elütve, hogy ha valamit látunk a szerkezetben, mi a ház véleményé
vel nem egyezik, még azt módositani ne lehessen. Továbbá közönséges módosításul adatott elő, hogy a 
pátensekre legalább hivatkozás ne történjék, hanem az illető szakaszokba azoknak tartalma tétessék ki. 

Elnök : A ház határozott ! Ugy hiszem a ház határozatát kétségbe vonni nem lehet. Elfogadtatott 
a szerkezet, s igy módosításról — nézetem szerint — most már szó nem lehet. 

Beöthy Zsigmond : Én magam is azt tartom, hogy a háznak elnökileg kimondott határozatát meg
változtatni nem lehet. Nem is változtatásért akarok szólani, hanem csak azért, hogy miu án a Demjén 
István és Károlyi Ede gróf t. képviselőtársaim által beadott módositványok nem annyira a szerkezet mó
dosítására czéloznak, mint inkább azon óvás kifejezésére, melylyel biztosítani akarnak minden jövörei kö
vetkeztetése ellen valamely hatalomnak, oly tényleges hatalomnak, mely uralkodhatik 12 évig és tovább 
is. Annálfogva kérem a t. házat méltóztassék a 3 óvás fölött a tanácskozást megnyitni , habár az enyé
met nem találja elfogadhatónak. 

Ivánka Imre : Én nem osztozom ázom nézetben, melyet Mihályi Gábor képviselőtársunk 
nyilvánított, hogy a munkálat, mint azt az országbírói értekezlet csinálta, ugy maradjon. Én óvást kíván
nék a jegyzőkönyvbe tétetni. 

Kurcz György : Megvallom, megütközöm azon, hogy a t. képviselők közöl oly sokan nem tudták 
magukat tájékozni áron kérdésre nézve, mely szavazás alá került. Én ugy látom, hogy két része a kérdés
nek tisztába van hozva, t. i. hogy a magyar törvény minden kifogáson kivül helyreállittatik, ez egyik ré
sze. Másik része, mely a többség által efogadtatott az, hogy ott, hol a magyar törvény helyt nem állhat, 
az 1848-diki ősiség eltörlése által szabályozatlanul maradván több kérdés, annak pótlására elfogadtatik 
az országbírói javaslat. És most tehát nézetem szerint az a kérdés, hogy melyek azon eseteket, hol kise
gítő eszközül járulna az országbírói értekezlet munkálata a magyar törvényhez ? Azon esetet körül kel
lene írni, mert nem lehet átalánosságban mondani, hogy tisztán minden biró kényére bizassék, az veszé
lyes lenne ; hanem ki kellene fejezni, hogy ezek és ezek azon esetek, melyekben az országbírói értekezlet 
elfogadható. 

Andrássy Gyula gróf: Azt hiszem, hogy miután szavazás tárgyául az tüzetett ki, vájjon a t. ház a 
szerkezetet ugy mint van eltogadja-e vágj? nem ? A t. ház pedig a szerkezetet elfogadta : eszerint ehhez 
többé szót sem lehet szólani ; s meggyőződésem szerint nem csak abban változtatni nem, hanem a fölött 
tanácskozni, s az egyes pontokat kétségbe vonni sem lehet ; hanem az óvástétel lehető s felfogásom sze
rint szükséges. Hajó i emlékszem t. képviselőtársunk Horváth Boldizsár egy formulázott óvással lépett a 
ház elébe, a kit most felszólítani kellene, hogy miután — ugy emlékezem — óvása minden itt előadotta
kat magában foglalja, szíveskednék azt ismételni s a ház, — ha ugy tetszik — azt fogadja el. 

Elnök : Az igaz, hogy Horváth Boldizsár képviselő ur szavába voltam kénytelen vágni a főrendi 
jegyzőkönyv feletti határozat hitelesítése végett s ha ő most beszédét folytatni akarja, a szólás csakugyan 
öt illeti. 

Horváth Boldizsár : (Halljuk!) Midőn én és t. társaim az országbírói értekezlet javaslata mellett 
szavaztunk, nem tettünk mást mint meghajoltunk a kényszerűség előtt ; azonban hazai törvénykezésünk 
függetlenségét ezáltal koczkáztatni nem akartuk. Azért én nem is a korábban tett módosítványokhoz 
akarok szólani, hanem a már kimondott határozat után külön indítványt tenni kívánok, azt t. i. hogy a 
szerkezet megmaradván, ugy mint van, a jegyzőkönyvben fejtessék ki, hogy — „az országbírói értekezlet 
javaslatát a ház elfogadván, egyúttal kijelenti, hogy a rendkívüli helyezet által szükségelt ezen eljárásból, 
az ország törvényhozási függetlenségére nézve, semmi káros következtetés ne vonattassék." 

Bernáth Zsigmond : Ezen óvást még egy hallás után sem fogadhatom el, mert a- országbírói ta-
nácskozmány említését sem akarom. Nekem tegnap visszfelelöleg az volt válaszul adva, hogy a többség 
azon javaslatot nem ugy tekinti, mint az országbírói tanácskozmány munkálatát, hanem magános személy 
előadását, s én azért az országbírói tanácskozmány munkálatát még megemlíteni sem akarnám. Egyéb
iránt ha el nem fogadtatnék kérésem, akkor tisztelettel szólítom fel az előttem szólott urat, méltóztassék 
modositványát, vagy óvását a ház asztalára letenni, s az kinyomatván majd beszélünk róla. 

Halász Boldizsár : Én kijelentem, hogy én semminemű óvást nem pártolok, mert ha megtörténik 
az, mit mindnyájan óhajtunk és reménylünk, azaz ha az alkotmányos életpályára visszaléphetünk, akkor 
fogunk codificálni, és megszüntetjük a bajt ; ha pedig tíz árkus óvást is teszünk és ha erre nem 
juthatunk, senki sem fogja óvásunkat respectálni. 

Keglevich Béla gróf: Én egyátalában nem pártolhatom sem az igen t. előttem szólott Halász Bol
dizsár sem Bernáth Zsigmond képviselő ur véleményét, mert azt látom, hogy épen azon nyomon járunk ) 

mint más kérdésekben, és ha ott megtettük az óvást, nem látom át, hogy azt mért ne tegyük meg itt i s ; 
mert az, mit Nyáry Pál képviselő ur a parlamentáris formákra vonatkozólag más alkalommal felhozott, 
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áll a jelen esetben is ; — ha ott megtettük az óvást, logikai következetlenségnek tartanám, e tíárgyban is 
az óvást meg nem tenni. Ennélfogva azon értelemben, hogy ez magán ember munkálatára a nem az or
szágbírói értekezleti munkálatra történjék a hivatkozás — pártolom az óvást, 

Böszörményi László : Azt hiszem, hogy ha ezen óvás a szavazás előtt tétetett volna, — mint tétet
tek is ily óvási indítványok, — melyeknek daczára a ház mégis „igennel" szavazott, — miszerint minden 
óvás, hozzátétel, pótlás, ellentétel és módosítás nélkül elfogadja a ház e munkálatot ; szólani lehetett 
volna ezen óváshoz. De a kérdés így volt feltéve, s daczára annak volt igy feltéve, hogy voltak egyszerű 
óvások, melyek azért tétettek, hogy a jövőre való következtetés kizárva legyen ! S ezért a megtörtént 
szavazás után a positivus határozat ellen nem látom helyét az óvásnak. A többi ilyen jegyzőkönyvi pótlás 
mindég a szavazás előtt volt indítványozva s helyben hagyva, mielőtt eldöntetett a fő kérdés. Nem azért 
hozom én azt fel, mintha nem találnám czélszerünek az óvást, de ha ilyeket egy esetben alkalmazunk, jö
het egy másik eset, hol szintén ily óvásokat alkalmaznunk kellene ; pedig én nem tartom ezélszerünek, 
hogy az életbe léptettessék, miután minden módosítás, elvétel s toldás nélkül a szöveg ugy mint volt elfo
gadtatott, én a jövőre nézve nem akarnám a szabályt e kérdéssel riskirozni ; mert a mi most jó , az a jö
vőre nézve káros lehet. Az óvásba nagy fontosságot nem helyezek, miután annak nyoma lesz ugy is a 
naplóban. Igaz ugyan, hogy ez a határozatban nincs kifejtve, de benne van a bizottmány véleményében, 
hogy t. i. nem akarja feláldozni a törvényhozás jogát, melyre egyedül az országgyűlés eompetens. — 
(Helyeslés.) 

Bónis Samu : Épen az előttem szólott képviselő ur szavaiból kell következtetnem, hogy mihelyt 
aggodalma van, s mihelyt azon óvás nekem nem káros, ha bár nem hasznos is, nincs ok miért ellenezzem 
azt, hogy ez megtétessék. Én nem bánom tehát, ha azon óvás megtétetik, s csak annak egy szavára van 
észrevételem. 

Az óvásban t. i. positive az mondatik, hogy ezen munkálatot a bizottmány elfogadta ; a mire ne
kem azon észrevételem van, hogy a bizottmány munkálatában nincs e szó „elfogadta", hanem „elfogadha
tónak" vagy „használhatónak ajánlja". tehát csak ajánlja, de el nem fogadja. Ha ezen egy szó kiigazitta-
tik, a többire nézve az óvást elfogadom. 

Szabó György : Épen azokat akartam mondani, miket Bónis képviselőtársunk előterjesztett, hogy 
t. i. mi elfogadtuk a bizottmánynak jelentését ugy a mint van, a melyben az foglaltatik, hogy addig mig 
törvényeket alkotni lehetne az országbírói értekezlet munkálatát, ideiglenes kisegítő gyanánt használna 
tónak tekinti. Mi tehát ezt fogadtuk el, és nem az országbírói értekezlet munkálatát. Azon óvásban, melyet 
Horváth Boldizsár képviselőtársunk előterjesztett, világosan az mondatik, hogy elfogadta a ház az ország
bírói értekezlet javaslatát, de a midőn elfogadta, csak a kényszerűségnek hódolt. Én positive nem akarom 
kimondatni, hogy mi azt elfogadtuk, hanem megnyugszom abban, mit valósággal elfogadtunk, t. i. a bi
zottmány jelentésében. (Helyes!) 

Tisza László : Nézetemet már elmondván, azt ismételni nem akarom. 
Bernáth Zsigmond : Még egy igen rövid utó-észrevételem volna. Tudva van ugyan is, hogy ma 

hoztuk azon határozatot, hogy elfogadjuk a szerkezetet, s én nem tudom felfogni, hogy mi ugyanazon 
ülésben mikép tehetünk ellene óvást. 

Pap Mór : Ugyanazon aggodalom, mely itt több képviselőtársam által előterjesztetett és külön
böző alakban a ház asztalára letétetett, a bizottmány kebelében is előfordult, és csak a gyarorlati alkalma
zás, a szükség, az élet kényszeritette őket, hogy használhatónak tekintették az országbírói értekezlet mun
kálatát. Azonban mi a közjogi elvet illeti, nevezetesen törvényt hozni s eltörölni, azt a bizottmány sem 
compromittálta. Tegnap szavaztunk a 9-es bizottmány javaslatának elvileges részére, mely elfogadtatott ; 

ma szavaztunk arra, hogy váljon az ott kimondott elvek jól vannak-e beillesztve ; mire a ház „igen"-nel 
felelt. Azonban az, mi itt szavazás tárgyául felovastatott, azon aggodalmat nem oszlatta el, a mire nézve 
a módosítások tétettek. De a szerkezetben ez is benne van, ezen szavakkal : „fentartva ugyan ama dönt-
hetlen elvet, miszerint rendes utón alkotott törvények, csak ily utón alkotott ujabb törvények által veszthetik 
el erejüket." Midőn tehát a t. ház a szerkezetet elfogadta, ugyan csak ezen 9-es választmány véleménye 
szerint ezen aggodalomnak is véget vetett, s elég van téve a ház közjogi kivánatának. 

Károlyi Ede gróf: É n is pártolom az óvást, mert abban több biztosságot látok jövőre, mint abban 
mi a bizottmányi javaslatban van. (Szavazzunk!) 

Elnök : (Halljuk!) Mielőtt szavaznánk szükséges volna a módosításokat beadni, mert eddig a ke
zembe semmi sincs ; — s igy tulajdonképen nincs is inditvány. (Maradjon !) A kérdést ha kívánnák ugy 
lehetne föltenni : legyen-e óvás vagy nem, ha óvás lesz, akkor annak szerkezete külön tanácskozást igé
nyel, (Átalános felkiáltás : Maradjon a határozat !) tehát a határozat minden esetre megmarad, miután 
óvás beadva nincs. 

Csíky Sándor : A szabályoknak 67-dik czikkében nyilván ki van mondva, hogy a ház végzései és ha 
tározatai ellen semmiféle ellenmondást, vagy óvást el nem fogadhat, és igy miután szavazással el van fo
gadva a szerkezet, az óvásnak helye nincs. 

Tisza Kálmán : Én nem találom azt, hogy valamely óvástétel, mely nem a ház határozatának el
lenére, hanem csak azért kívántatik, hogy a ház határozatát félremagyarázni, és abból mást mit a ház kö
vetkeztetni akar, ne lehessen, — a házszabályokkal ellenkeznék, és épen azért az ily módoni óvásnak a 



XLXX. ülés 1861. június 22-kén. 2 H 

ház jegyzőkönyvében* iktatása ellen semmi akadály nincs ; sőt a mennyiben a szabályokkal nem ellenke
zik, a dolognak egyátalában nem árt és soknak megnyugtatására szolgálhat; azt hiszem tehát, hogy a ház 
beleegyezhetik az óvástételbe, azonban azt hiszem, hogy talán e czélt el lehetne érni azáltal, ha a ház el
határozná, mikóp a bizottmányi jelentésnek ne csak határozati javaslata, hanem annak indoklása is jegy
zőkönyvbe tétessék, ez az óvást is magában foglalja. (Maradjon.) 

Elnök : Horváth Boldizsár képviselő ur benyújtott javaslata ezekből áll : „a ház kijelenti azon óvá
sát, hogy midőn a bizottmányi javaslatot elfogadta, a rendkívüli helyzet által szükségelt ezen eljárásból az 
ország törvényhozási függetlenségére nézve semmi következtetés ne vonassák." (Nagy zaj, többen akar
nak szólani.) 

Eötvös Tamás : Én azon óvást nem óvásnak tartom, hanem veszedelmes hozzátételnek, mert abban 
benn van az, hogy elfogadtatik az országbírói értekezlet. — (Zaj. Az elnök csenget. — Felkiáltások : 01-
vastassékfel újra az óvás!) 

Kállay Ödön : A bizottmányi jelentésben az van érintve : „az országbírói munkálatot a ház kise
gítő eszköznek tekinti." nem lehet tehát az óvásban azon terminussal élni, hogy az elfogadtatik, hanem itt 
is azon terminust kell használni, mit az eredeti szerkezetben használtunk, mert az elfogadás igen positiv 
kifejezés. 

Elnök : Még egyszer felolvasom Horváth Boldizár ur beadott javaslatát. (Felolvassa. — Felkiáltá
sok : Maradjon a rég i ! zaj.) 

Szalay Sándor : Bónis Sámuel képviselő ur által előadott indítványban ugyan meg van érintve 
azon óvás, melyet Horváth Boldizsár ur tett, mely semmi esetre sem fölösleges, mivel czélhoz vezet, és is
mételjük azt, mi a bizottmány által tett módosításban foglaltatott, - - azért azt pártolom. (Ellenzés.) 

Perczel István : Én ezen óvásnak sem előnyét, sem szükségét nem látom, mert vegyük mi történt. 
Mi a felett szavaztunk, hogy elfogadjuk-e a 9 tagú bizottmánynak jelentését vagy nem ? a többség azt 
határozta, hogy elfogadjuk. Mi foglaltatik azon jelentésben, az, hogy az országbírói értekezlet munkálata 
használat végett elfogadhatónak ajánltatik. Már most mi ellen tegyünk óvást ? az ellen hogy mi a 9 tagú 
bizottmánynak jelentését elfogadtuk ? a magunk factuma ellen nem tehetünk óvást, vagy az ellen akarunk 
óvást tenni, hogy az országbírói értekezlet! munkálat törvényes f erővel ne bírjon ? hisz ugy sem adunk 
törvényes erőt annak, (Zaj.) sőt azt mondom, hogy óvással többet ártunk, mint használunk, mert az óvás
ban egyenesen kimondatik az, hogy mi az országbírói értekezletnek munkáját elfogadtuk, a mi nem áll, és 
igy azt, mit az első szavazásnál tenni elmulasztottunk, azt talán most esúztatnánk be , minek szükségét 
egyátalában nem látom. (Helyeslés). 

Faur János : Perczel István képviselő ur az én nézeteimet is kifejezte, mert azt tartom én is, hogy 
ezen óvással a helyett, hogy jogainkat védenénk és káros következményektől megóvnánk, inkább kitesz-
szük annak, mert midőn az oszágbirói értekezletnek munkálatát kisegitőkép elfogadtuk, kijelentettük, 
hogy azáltal semmi törvényhozási eselekvényt nem követtünk el, ha pedig az óvást ugy fogadjuk el mint 
tétetett, akkor elismertük, hogy törvényhozási eselekvényt tettünk, és hogy ezen cselekvényböl követke
zés ne vonassék óvást teszünk. Tehát én az óvást veszedelmesebbnek tartanám, mintha az elmaradna, és 
compromittálná azt, a mit megakarunk óvni. (Helyes!) 

Tisza László : Én megnyugodnám abban is, hogy egyszerűen a határozat értelménél maradjunk, 
óvás nélkül ; de miután itt többeknek aggodalmuk van, nem találom helytelennek azt is, miszerint az 
utókor helyes meggyőződést szerezhessen arról, hogy micsoda nézetek vezették a házat akkor, midőn a 9 
tagú bizottmány ajánlatát elfogadta, ezen nézeteket azt hiszem legtökéletesebben át lehet érteni a 9 tagú 
bizottmány jelentéséből. (Helyes!) Én tehát azon indítványt pártolom, hogy minden legkisebb aggodalom 
megnyugtatására a 9 tagú bizottmány jelentése egész kiterjedésében illesztessék be a jegyzőkönyvbe. 

Horváth Boldizsár : Először is azt vagyok kénytelen megjegyezni, hogy engem Perczel István kép
viselő ur félreértett, mert azon indítványban, melyet a ház asztalára tettem, nem eredeti indítványom fog
laltatik már, hanem az módositványa annak, melyet Bernáth Zsigmond és Bónis Sámuel képviselő urak 
tettek, ők t. i. azt mondták, hogy a ház jelentse ki óvását, midőn a bizottmányi javaslatot elfogadta, mely 
az országbírói tanácskozás müvét kisegitőkép használhatónak véleményezi. Egyébiránt egész inditványom-
nak nem volt más czélja, minthogy azon képviselőtársaimat, kik nemmel szavaztak, megnyugtassam, miu
tán azonban látom, hogy ezen óvás által a megnyugvás helyett az aggodalmak szaporodnak, azon képvi
selő társaim irányában hazafiúi kötelességemnek tartom indítványomat visszavenni. (Helyeslés.) 

Elnök : E szerint tehát, miután azon módositványok, melyek beadva voltak, a történt szavazás kö
vetkeztében már mellőzve vannak, és most azon óvás, mely Horváth Boldizsár ur által előterjesztetett, 
visszavétetett ; csak az volna a kérdés, váljon megnyugszik-e a ház abban, hogy a bizottmánynak ne csak 
azon saját szavai jegyeztessenek fel a jegyzőkönyvben, melyekben a határozat foglaltatik, és a melyek a 
szavazáskor felolvasva voltak, hanem az egész jelentés iktattassák be a jegyzőkönyvbe, hogy az mintegy a 
jövő kornak felvilágosítására szolgáljon. 

Böszörményi László : Ezen kérdésben nagy figyelmet tanúsított a ház eddig, és szükséges, hogy 
azt az apróbb pótlékoknál is tegye. Első tekintetre nem látszik nagy fontosságúnak az, hogy az egész je
lentés jegyző köny be jöjjön, s azt én magam is csak forma dolognak és nem olyan nagyon károsnak tartom. 
De a határozatban legalább nincsenek kifejtve azon körülmények, melyekben és mennyiben nem látszik a 
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magyar törvény alkalmazhatónak, hanem a jelentés szövegében határozottabban ki van fejezve, mennyiben 
nem lehet a magyar törvényt alkalmazni, ez a javallott határozatban nincs positivitással kimondva, csak 
feltételesen, hogy a mennyiben a magyar törvény nem alkalmazható s a 12 év tényei szem elől nem té-
veszthetök volnának ; — ezért az egész jelentéssel több lenne mondva, mint a kimondott határozattal. — 
Én elégnek tartom a határozatot. (Maradjon ! Elég is!) 

Elnök : Eszerint tehát marad a képviselőház határozata ugy mint hozatott (Közhelyeslés) - s igy 
ezen sok vitára alkalmat adott tárgyat bevégeztük. Következnék a napirendre kitűzött másik tárgy, t. i. a 
nemzetiség kérdése tárgyában tett indítvány. Ez a mai napon tárgyalás alá nem jöhet, hanem a jövő ülés 
tárgya lehet. 

Ezen jövő ülésre nézve akarok a ház elébe egy figyelmeztetést terjeszteni, t. i. a mélt. főrendek
hez szokott módon által fog küldetni azon határozat, melyet ma a ház hozott, és ha azon határozatot 
a mélt. főrendek fölveszik, vagy netalán ahhoz hozzájárulnának és e részben valamely közlést küldenének 
hozzám, akkor csupán ezen egy kérdésben a felírás kérdésében, — a mennyiben például a felírás csak alá
írandó lenne, az ülés szine előtt, — nem tekintve azt, hogy holnap ünnepnap lesz, ha szükséges volna a 
képviselőház tagjait bátor leszek 12 órára egybehívni, ha pedig a mélt. főrendektől közlés nem jön 
akkor az ülés jövő hétfőn lesz, (Felkiáltások : Akkor a görög nem egyesülteknek pünkösdi ünnepük lesz!) 
ha figyelemmel méltóztatnak lenni ezen fontos körülményre, akkor ezen ülés keddre tehető, azon óvással 
azonban, mennyiben a felírásra nézve sürgős teendők kívánnák, vasárnap vagy hétfőn még is lehetne 
ülést tartani, de csak ezen egy tárgyban. 

Ezzel az ülés d. u. 2 órakor feloszlott. 

U JA O ÍÁ XTL U U i j U JU JCÍ Ö< 

1861 . jún ius 24 -kén déli 12 órakor. 

Elnök : A Főrendek mai ülésök jegyzőkönyvének kivonatát közlik a t. házzal a fölirat mikép 
leendő felterjesztésére nézve Ezt a napi jegyző Keglevich Béla gróf fel fogja olvasni. (Halljuk!) 

Keglevich Béla gróf jegyző olvassa a Főrendek X-ik ülésének jegyzőkönyvi kivonatát. (A felolvasás 
végeztével éljenzések.) 

Elnök : Hozzájárulván e szerint mindenben a Főrendek a képviselőház nézeteihez, a tisztára leíra
tott fölirás fog most végleg felolvastatni, hogy azután a ház szine előtt aláíratván, a főrendekhez átküldet-
tessék. (Helyes.) 

Keglevich Béla jegyző felolvassa a föliratnak Ö Felsége elé terjesztendő, letisztázott példányát, 
Felolvasás után : 
Elnök : A t. ház tegnapelőtti végzésénél fogva aláírom ezen föliratot, akképen, hogy nevem után 

ezen szavakat teszem „a képviselőház elnöke"; ugy szintén a napi jegyző aláirandja a föliratot, hasonló 
módon odatéve e szavakat : „a képviselőház jegyzője." — 
Azután ezen ekkép aláirott feliratot a jegyző mindjárt a főrendekhez talán hasonló aláírás végett által vi-
endi, kik rövid idő múlva szintén ujabb ülésre összegyűlnek, s a feliratot még ma hitelesítendik. 

Bernáth Zsigmond : Azon parlamentaris rendszer, mely az ujabb korban törvényhozásunkba be
hozatott és divatozik, teljességgel nem lazította azon pietást, azon kegyeletet, melylyel a képviselők válasz
tóik iránt viseltetnek, sőt inkább a bizalom azon korlátaibóli felszabadítása által, miszerint utasításokat 
többé követeiknek nem adnak, - s ezen bizalomnak tágítása által : az még inkább erősödött és sza
porodott. 

Ennek következtében azt hiszem, hogy méltányolni fogják t. képviselő társaim , ha az elnököt, t. 
képviselőtársunkat egész tisztelettel felszólítom : legyen szíves ezen igy már egészen hitelesített feliratot 
több példányban kinyomatni azon okból, hogy azt választóinknak tiszteletünk és kegyeletünk jeléül meg-
küldhessük. (Helyeslés.) 

Elnök: A mint az aláírás a Főrendeknél mogtörtént, a felirat szövegét újra legalább 1000 pél-
dáuyban kifogom nyomatni és az a képviselőház irodájában kapható leend. 

Más tárgyai a mai ülésnek nem lévén, csak az iránt kívánom azon képviselő urakat, kik az adó
bizottmányban részt vesznek tudósítani, hogy az ma délután 5 órakor ülést fog tartani. 

Holnapi napon az ülés 10 órakor fog megkezdetni, melynek tárgyát a nemzetiség ügyében beadott 
indítvány teendi. 
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Egyébiránt Istentől (Halljuk ! Halljuk ! Helyes!) kitől függ a nemzetek és uralkodók sorsa, áldást 
kérek és kivánok a mai ünnepélyes órára és sükert azon kiküldetésre, melylyel a t. ház engemet megb izni 
méltóztatott ; addig pedig míg abból visszatérendek magamat a tisztelt ház további kegyességébe aján
lom. (Viharosan kitörő éljenzés.) 

Ezzel az ülés d. u. 12 3/4 órakor föloszlott. 

L i 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
J ú n i u s 25 -kén d. e. 10 órakor. 

Elnök : Tisza Kálmán első alelnök : Az ülés megnyittatik. (Halljuk!) A házszabályok értelmé
ben mindenekelőtt a múlt ülések jegyzökönyvei fognak felolvastatni. A XLIX-dik ülés jegyzőkönyvét 
Bánó Miklós jegyző ur fogja fölolvasni. (Felolvastatik.) Az L-dik ülés jegyzökönyvét Keglevich Béla 
jegyző ur olvassa fel. (Ezen jegyzőkönyv is felolvastatik.) 

Kubínyi Ferencz : Mielőtt a napirendre átmennénk, (Halljuk!) azt tartom, hogy a törvénykezés el
rendezése tárgyában a t. ház által hozott határozat, azon viszonynak, mely a felső- és alsóház között léte
zik, fönntartása tekintetéből, a Főrendekkel mindenesetre az eddigi szokás szerint közlendő lesz. (Helyes.) 

Elnök : Ha méltóztatik belenyugodni, talán mindjárt ezzel a jegyzőkönyvvel együtt lehetne átkül
deni. (Fölkiáltás : A mai jegpzökönyvvel!) Miután e perczben értettem meg, (Halljuk!) hogy a főrendi 
táblánál, — hol ülés van — ezen ügyet még ma tárgyalás alá venni óhajtanák ; talán lehetne e jegyző
könyv illető pontját most az ülés alatt azonnal szerkezteni és meghitelesiteni. (Helyes.) Különben mielőtt 
a napirendre kitűzött tárgyalásra áttérnénk, van szerencsém bejelenteni azon iratokat , melyek időközben 
érkeztek. 

Szepesvármegye közönségének érkezett egy kérvénye, melyben gróf Széchenyi halhatatlan tettei és 
érdemei iránt a nemzetnek kiapadhatlan háláját az alakítandó törvények első czikkébe beiktattatni kéri. 
A kérvónyi bizottmánynak lesz kiadandó. Unghvármegye aziránt ir föl, hogy azok nevei, kik az 1848-diki 
honvédelmi harcz küzdelmeiben elestek, vagy törvénytelen vérbíróság által kivégeztettek, mint honvér
tanuk a törvénykönyvbe beiktattassanak és azok emlékének megörökítése végett Pesten, a haza szivében 
— egy nagyszerű emlékszobor állíttassák föl. A kérvénybizottmánynak adandó ki. Továbbá ugyancsak 
TJnghmegyétöl érkezett egy körlevél, a melyben kéri, eszközölje ki a képviselőház, hogy a kolosvári 1848-ki 
1-sö t. czikk, mely a pozsonyi 1847-8-ki országgyűlés VTI-dik t. czikkét magáévá tevén, a két ország egye
sülését kimondja, valóságra érvényre emeltessék. (Helyes!) Továbbá Unghvármegye a nemzet vagyonának 
elpusztítása ellen egyátalában, különösen pedig kiemelvén a Ludoviceum katonai intézetet, kérvén a kép
viselőházat, hogy mindezeknek tisztába hozatalára nézve intézkedni méltóztassék. (Helyes!) A kérvény 
bizottmánynak lesz kiadandó. 

Kassa sz. k. város bejelenti, miszerint még jelenleg is a mai napon fönnálló kir. helytartótanács 
az egész országnak ellenszenvével találkozó cs. kir. rendőri hivatalt használja föl intézkedésekre és közli a 
helytartótanács azon legközelebbi rendeletét, melyben azon cs. rendőrigazgatóság által a városi hatóság 
elkerülésével könyvlefoglalásokat rendelt el. (Közboszankodás!) 

Györvármegye közönsége jelenti, miszerint Temesmegyének a karloviczi szerb congressus különzö 
törekvései ellen e házhoz intézett kérvényét elfogadja, és az ország szétszakítása ellen tiltakozik. Ez. 
gondolom a napirenden levő nemzetiségi bizottmányhoz lesz utasítandó. 

Trencáinmegye közönsége a f. évi június 5-kén Turócz-Szt.-Mártonban tartott magán értekezlet 
ellen teljes roszalását fejezvén ki, a nemzeti kérdésnek bölcs belátás szerinti megoldása érdemében a képvi
selő ház iránt teljes bizalmát nyilvánítja. 

Sopronvármegye a szerb testvéreknek érdekeit a szabadság, testvériség és egyenlőség elve szerint, 
de a honterület integritásának veszélyeztetése nélkül — kívánja kielégíttetni. 

Azt hiszem, ezen három utolsó kérvény a nemzetiségi ügyre kinevezendő bizottmánynak lesz ki
adandó. 

Továbbá Dobsa Lajos ur által egy petitio adatott be a nemzeti színház ügyében, memorandummal 
együtt ; ha jól vagyok értesülve, e tárgyban fog egy indítvány tétetni és akkor azzal együtt lehetne tár
gyalás alá venni. (Fölkiáltások : A kérvénybizottmánynak!) 

Szilágyi Virgil : Erre nézve, miután tudomásom szerint ezen memorandum a nemzeti színháznak 
ügyét kimeritöleg tárgyalja, — én kívánatosnak vélem, hogy ez kinyomattassék és a tagok közöttt ki-
osztassék. 

Vajay Károly : A magyar színház az országé, és még is a mai napon is császári hatóság alatt áll, 
Képv. ház napi. II. köt, 5 4 



214 LI. ülés 1861. június 25-kén. 

tőkéje roszul kezeltetik, maholnap nem lesz nemzeti színházunk. A memorandum jelen állásának hü ké
pét adja, azért nyomassuk ki, hogy lássuk mi van benne. 

Elnök : Bocsánatot kérek a t. képviselő úrtól, azt hiszem, hogy a színháznak ügyét mindnyájan 
szivünkön hordjuk ; hanem a házszabályok szerint az intézkedés, melyet ajánlani méltóztatik, nem lehet
séges, mert a 79-dik §. azt mondja : „a kérvénynek csak tárgya jelentetvén be, az a kérvénybizottmány. 
hoz tétetik által, a hol minden tag megszemlélheti. (Igaz.) 

Továbbá van szerencsém jelenteni, miszerint Ballagi Mór képviselő ur egy indítványt adott be, 
melyben ajánlja, hogy egy öt tagból álló bizottmány választassék, mely véleményt adjon a felől, mikép 
lehetne a sajtóügyet az 1848-diki törvények értelmében törvénytelen helyzetéből kiszabadítani. (Helyes.) 
Ezen indítvány a már készen levő indítvány-könyvbe fog beiktattatni és tárgyalása napirendre kitüzetni. 

Továbbá Csíky Sándor képviselő ur szintén tett egy indítványt a ház asztalára, mely szerint a föl-
irás utóhangjául szolgálandó határozatba némely pontokat betétetni kíván. Azt hiszem ezen indítvány ak
kor lesz tárgyalandó, mikor a határozat szerkesztésére megválasztott bizottmány munkáját elkészíti és 
azt a ház elé terjesztendi. 

Bónis Sámuel: Maga a küldöttség csak a redactio végett van kiküldve ; azt hiszem, hogy mielőtt 
az indítványban kifejtett elvek a ház által elfogadtatnának, a küldöttség azt nem használhatja ; előbb az 
elveket kell elfogadni. 

Elnök : Méltóztatlk-e megnyugodni abban, hogy Csíky Sándor képviselő urnák indítványa majd 
a határozati szerkezettel együtt tárgyaltassék, — vagy talán méltóztatik elrendelni, hogy az indítvány-
könyvbe beiktatva, annak tárgyalása a napirendre kitüzessék. (Az inditványkönyvbe!) 

Csíky Sándor : Én, szerény indítványomba foglalt pontokat a küldöttséghez kívánnám utaltatni. 
(Halljuk ! Nem halljuk ! Hangosabban!) Én azon határozatnak, mely a fölirás utóhangjául fogna szol
gálni, mindazon kérdéseket kívánom belefoglaltatni, melyek hazánk belügyeit anyagi szempontból köze
lebbről érdeklik, s a ház által jövőbeli meghatározásunk tekintetéből határozatilag kimondandók ; azért 
óhajtanám, hogy szerény indítványom a határozat szerkesztésére kitűzött bizottmányhoz utasittassék. 

Elnök : Azt hiszem, ha nem csalódom, hogy a t. ház abban méltóztatott megállapodni, hogy ezen 
indítvány az inditványkönyvbe beiktattatván, tárgyalására határnap tüzettessék ki. (Helyeslés.) 

Madarász József: Minden képviselőnek van joga egy bizonyos tárgyhoz, a mely napirendre van 
kitűzve, módosítványt és indítványt csatolni ; nem látom ugyan helyét annak, hogy ezen indítvány azon 
bizottmányhoz, mely a határozat ügyében működik, küldessék azért, mivel azon határozati elvek már el-
fogadvák ; azonban nem látom szükségét annak sem, hogy ezen indítvány a jobb időkre halasztandók so
rozatába, az indítvány-könyvbe iktattassák azért, mivel a képviselő ur akkor is előadhatja indítványát, 
midőn a bizottmány jelentését megteszi. Én tehát azt tartom, hogy a képviselőház megnyugodhatik 
abban, hogy akkor, midőn a bizottmány jelentését megteszi, fogna az említett indítvány tárgyalás alá 
vétetni. 

Elnök : Ha méltóztatnak elfogadni, tehát ezen indítvány akkor fog előterjesztetni, mikor a határo
zati bizottmány jelentése fog tárgyalás alá kerülni. 

Lónyay Menyhért: Én azt hiszem, hogy minden képviselőnek teljes jogában van, midőn a bizott
mány jelentését beadja, arra módosítványt benyújtani ; de azt nem tartom a dolog természetével meg
egyezőnek, hogy midőn a ház kiküldött egy bizottmányt a határozat formulázására, akkor egyes képvi
selők előre modosítványokat adjanak be. A dolog természete azt kívánja, hogy a módosítványok akkor 
adassanak be, midőn a bizottmány javaslata a ház előtt fekszik. (Helyes ! Vegye vissza!) 

Csiky Sándor : Ezen körülmények között visszaveszem. (Éljenzés.) 
Elnök : Továbbá érkezett még ide a képviselőházhoz, Haszni Mária és Imre aradi lakosok folya

modványa Haszni Antal utáni örökösödésük ügyében hozott Ítéletek ellenében. Ez a kérvénybizott
mányhoz fog utasíttatni. 

Mielőtt tovább megyünk kijelentem, hogy a mai ülés jegyzökönyvét Jura jegyző ur fogja vezetni 
a szólani kívánókat pedig Tanárky jegyző ur jegyzendi föl. 

Mielőtt a napirendre kitűzött nemzetiségi ügy tárgyalásába bocsátkoznánk, bátor leszek fölol
vastatni Szabó Kálmán képviselőtársunknak képviselő állásáról! lemondó levelét. (Zaj.) 

Jura György fölolvassa. 
Elnök : Azt tartom t. ház, hogy nincs mit tenni egyebet, mint a lemondást elfogadni, s Győrme

gye központi bizottmányát elnökileg értesíteni, hogy az ötevényi kerületben uj képviselő választása iránt 
tegyen intézkedést. (Helyes !) 

Nikolics Fédor képviselő ur folyamodványt ad be, melyben a t. házat egészségének helyreállítása 
tekintetéből orvosi bizonyítvány mellett négy héti szabadságidő engedélyezéseért kéri. 

Jura felolvassa a folyamodványt. 
Elnök : Kérdem a t. házat, hogy méltóztatik-e megengedni a kért négy heti szabadságidőt? (Igen !) 
Az igazoló bizottmány a ház elé terjeszti Bárány Gusztáv Somogymegye Csurgó-kerületében meg

választott képviselőnek megbízólevelét azon megjegyzéssel, hogy jegyzökönyve rendben levén s ellene 
panasz nem emeltetvén : igazoltnak véleményeztetik. (Helyeslés) A nevezett képviselő úr tehát igazoltnak 
tekintetik. (Helyes!) 
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Már most talán átmehetnénk a napirendre kitűzött tárgyra, t. i. Eötvös József báró által a nemze-
tiségi kérdésben tett indítványra. Jegyző úr fel fogja olvasni. 

Jura György fölolvassa az indítványt. (Közfelkiáltás : elfogadjak!) 
Elnök : Ugy veszem észre, hogy az egész biz elfogadja az indítványt. Egyébiránt a szabályok ér

telmében csak az indítványtevőnek volna joga indokolni indítványát; ha ő eláll a szótól, akkor nem 
marad egyéb hátra, mint a bizottmánynak az indítványban javallott 27 tagját megválasztani. (Helyes! 
Szavazzunk!) 

A szavazati jegyek beadása végett a képviselők nevei fölolvastatnak; Kazinczy Gábor nem szavaz. 
A szavazási czédulák beadása után : 
Elnök : Most újra föl fognak olvastatni azok nevei, a kik jelen nem valának. 
Ennek megtörténtével : 
Elnök : A szavazatok beadva levén, az elnök és a jegyzők össze fogják számlálni azokat, s az ered

ményt a legközelebbi ülésen fogom bejelenteni. Most a törvénykezés tárgyában hozott határozatról elké
szített jegyzőkönyv fog a főrendekhez leendő elküldés végett meghitelesíttetni. Föl fog egyúttal olvastatni 
a mai ülés ide vonatkozó határozata. 

Jura jegyző az utóbbit jegyzőkönyvi kivonatként fölolvassa. 
Bezerédy László : Azt talán jó volna oda tenni, hogy ezen indítvány a ház által elfogadtatott. 
Kubínyi Ferencz : Tartsuk meg az eddigi szokást. 
Olvastatik a szerkezet : 
„Indítvány tétetvén, hogy a törvénykezés ideiglenes rendezése iránt stb. 
Bánó József: Csak azon ellenvetésem van, hogy nézetem szerint nem szükséges oda tenni „indít

vány tétetett"; mert az magától értetik. (Maradjon!) 
Bezerédy László : Akként kellene talán beletenni, „a bizottmány munkálata a ház végzése mellett'• 
Elnök : Helyesnek vélem, (Halljuk!) hogy beletétessék ; „a ház végzése," mert mint a jegyzőkönyv-

ben áll, csak a kilenczes tagú bizottmánynak véleményes jelentése van elfogadva, tehát a bizottmány által 
készített javaslat, a háznak e tárgyban hozott végzésével együtt küldetik által. (Helyes!) 

A jegyzőkönyv illető kivonata e szerint módosíttatván, az a Jura jegyző által újra fölolvasott kö
vetkező szerkezettel hitelesíttetett meg : 

„Indítvány tétetvén, hogy a törvénykezés ideiglenes rendezéze iránt a bízott-mányi javaslat, a ház
nak e tárgybani végzésével együtt a méltóságos főrendekkel a szokott módon közöltessék, — az indítvány 
egyhangúlag elfogadtatott." (Helyes!) 

Elnök : Már régebben méltóztattak napirendre kitűzni, először a határozati szerkezet tárgyalását s 
azután az adóügyet. Azonban sem az egyik, sem a másik ügy nincs még oly stádiumban, hogy azt tanács
kozás alá venni lehetne. Az adóügyben kiküldött bizottmány tegnap már megkezdő munkálódását, de mi
vel alapos munkálatot óhajt terjeszteni a ház elé, az adatok összeállítása hosszabb időt igényel. S e szerint 
nincs napirendre kitűzött tárgy, melyhez hozzászólni lehetne. Azonban vannak némely tárgyak, melyek 
megoldást várnak s melyeket bátor leszek a tisztelt ház elé terjeszteni a végre, hogy méltóztassék azok
nak napirendjét megállapítani. Ilyen tárgy a boldogult Palóczy László emléke iránti jelentés; ilyen tárgy 
továbbá az ideiglenes országház iránti jelentés; ilyen tárgy, melyhez talán azonnal hozzá lehetne szólni, 
a képviselőház szellőztetése iránt Wieser Ferencz építőmester által tett ajánlat, mely már az uj költség
vetés szerint 911 frtba fogna kerülni. E fölött a tisztelt háznak határozni szükséges volna. Ezeken kivül 
és Ballagi Mór képviselő urnák a sajtóügyben ma fölemlített indítványa mellett, van még az indítvány-
könyvbe több indítvány bejegyezve.Ezek föl fognak olvastatni a végre, hogy a tisztelt ház tárgyalási időt 
határozzon. Az 1848-ki gyakorlat is az volt, hogy az inditványkönyvbe irt indítványok időnként fölolvas
tattak s a ház határozott, hogy melyik mikor tárgyaltassék. 

Jura jegyző fölolvassa az inditványkönyvből az első indítványt, t. i. Bernáth Zsigmondnak a kép
viselők lemondása iránti törvényjavaslatát. 

Szüllő György : Hibásan említtetik az, hogy „törvényjavaslat", mert ez csak házszabály, miután a 
lemondott képviselő iránt a háznak kell intézkednie. 

Bónis Sámuel : Ezt másképen tenni nem lehet; az indítvány egyúttal törvényjavaslat. (Zaj.) 
Elnök : Méltóztassanak eziránt nyilatkozni, hogy napirendre kitüzessék-e vagy nem? (Igen!) 
Szüllő György : Én részemről kívánom mint házszabályt, de mint törvényjavaslatot nem. (Tovább!) 
Olvastatik a második indítvány : Részvétnyilatkozat Cavour Camillo gróf halála fölött. 
Kubínyi Ferencz : Én azt tartom, (Halljuk!) hogy ezen könnyű lesz átesni, ha más parlamentek 

példáját követjük. Miután az indítvány megtétetett, azt hiszem, hogy azon részvétet, melyet a magyar 
nemzet iránt nyilvánítottak, viszonozni kell. De érdekünkben is áll, hogy az irántunk nyilatkozott részvé
tet fantartsuk; saját részvétünket pedig mások iránt tettleg és leginkább azzal fogjuk bebizonyítani, ha 
más nemzeteknek nemcsak örömében de fájdalmában is részt veszünk. (Helyes!) Ezt szokták más 
parlamentek is tenni, tehát Cavour gróf halála fölött részvétünket mi is kijelenthetjük. 

Egyébiránt mi is számosan jöttünk össze a közönséggel együtt s megadtuk a boldogult gróf emlé
kének az egyházban a végtiszteletet, minden Bécsből és máshonnan közbevetett akadályok daczára. — Én 
részemről Jámbor Pál és Opitz Sándor képviselőtársainknak köszönetet szavazok, hogy az egyházban a 

45* 
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gyászünnepélyt megtartották. (Helyes! Éljenek!) Ezzel azt hiszem be lehet fejezve a tárgy s áttérhetünk 
a napirendre. 

Elnök: Bátor vagyokmegjegyezni tisztelt ház, miután a képviselő úr más parlamentek példájára hi
vatkozott, miszerint az angol parlamentben azon eset fordult elő, hogy midőn a parlament egy ily rokon
szenves nyilatkozatot fejezett ki, azt kimondta ugyan, de ez jegyzőkönyvbe nem vétetett föl. Ez tehát ná
lunk is ugy történhetik. (Helyes!) 

Olvastatik a harmadik indítvány, mely Kubínyi Ferencz által a nemzeti múzeum ügyében beadatott. 
Kubínyi Ferencz : Tisztelt ház! Én nem kivánok most a tárgyhoz szólni, nem is ugy formuláztam 

indítványomat, hogy most kívánnék hozzászólni. Én egy 9 tagú deputatiót akarok kiküldetni, mely ezen 
tárgyra mint az ország tulajdonára kiterjesztené figyelmét, és melynek — megtudván ezen országos inté
zet körülményeit, következő három irányban lenne föladata adni véleményt : a) a múzeum pénzügyi állása ; 

b) belszerkezete és c) jövője biztosítása tekintetében. (Helyes!) Többet jelenleg e tárgyhoz nem szólok. 
Elnök : Csakis azért olvastatott föl ez indítvány, hogy napirendre kitüzettessék-e vagy nem? 
Kubínyi Ferencz : Ha a tisztelt ház abban méltóztatik megegyezni, hogy 9 tagú bizottmány válasz

tassák, a szavazó czédulákat holnap be lehetne adni. (Zaj.) 
Bónis Sámuel : A legelső az, hogy napirendre kitüzetik-e vagy nem? és csak azután határozhatja 

el a ház, fog-e küldöttséget választani. (Helyes!) 
Elnök : E szerint ezen indítvány a napi rendre kitüzetik. (Többen ; Helyes! Holnap!) 
Olvastatik a 4-ik, Keglevich Béla gróf indítványa, az építendő állandó országház tervei tárgyában. 
Eötvös József báró : Én azt szükségesnek tartom, hogy ezt napirendre kitűzzük: mert 1843/4-ben 

kihirdettük a pályázatot, már most akár épít az ország házat akár nem, azok a kik, bizva Magyarország 
fölhívásában, concurráltak : a díjtól nem fosztathatnak meg. Nekünk tehát e tárgyat mindenesetre ki kell 
tűznünk, hogy ha jelenleg nem is akarnánk állandó országházat építeni, a díjt mindenesetre ki kell fi
zetni azoknak, a kik pályáztak. 

Ráday Gedeon gróf: Ha jól emlékszem deputatio volt ide Pestre kiküldve, mely vizsgálatot is tett 
és a várossal szoros összeköttetésbe tette magát a helynek kijelölése végett — ugyanakkor concursus is 
volt — nem tudom hány száz (Többen : Ezer!) — ezer aranyra — hirdetve, hogy a pályázni akarók ter
vet adjanak be. E küldöttségnek én is tagja voltam; a tervek be is adattak, de a 47 utáni válságos idők 
bekövetkezvén, a pályázati ügy elintézetlenül maradt. Ezt tehát most ugy kell tekinteni, mint csak folyta
tását az akkori kezdeménynek. (Helyes!) 

Elnök : Ez is napirendre fog kitüzetní. 
Olvastatik az 5-dik indítvány : a Ludoviceum iránt. 
Elnök : Kívánja a tisztelt ház, hogy ez is napirendre kitüzettessék? (Igen!) 
Olvastatik a 6-dik indítvány : a községi jegyzők választása iránt alkotott 1836-di törv. czikk módo

sítása végett. (Többen.: Ez a codificatióhoz tartozik!) 
Elnök : E szerint tisztelt ház, a fölolvasott indítványok ezen sorban következnének : Első helyen ; 

a múzeumi 9 tagú választmány; másodikon : az országházi tervek iránti indítvány; továbbá az országos 
katonai növelde, a Ludoviceum tárgya; ezek után fognának talán következni 1-ör boldogult Palóczy László 
emléke iránti jelentés, mely a mai napon adatott be, és azután a bizottmány! munkálat az ideiglenes or
szágház és továbbá a határozat tárgyában; végre a képviselőháznak juliushóra való költségvetése. Ha 
méltóztatnak tehát belenyugodni, így fognának következni : 1. Palóczy-emlék. 2. Júliusi költségvetés és 
igy sorban, a mint az egyes bizottmányok jelentéseiket elkészítik. 

Lónyay Menyhért : Én azt tartom, miután több küldöttséget méltóztattak határozni, melyeknek 
jelenleg föladatuk a munkálatokat bevégezni : czélszerü volna, hogy egy két napig, mig készen lesznek, 
ne tartsunk ülést. (Helyeslés.) 

Bezerédy László : Én is azt gondolom, hogy miután méltóztattak elsőbbséget adni azon tárgynak, 
melynek kidolgozásával a bizottmány van megbízva, most más tárgyat nem kellene addig fölvenni, mig az 
a munkálatokat be nem fejezte, mert meglehet, hogy ha egy vagy más tárgy fölvétetik, a bizottmányok 
munkálataikkal — melyeknek elsőbbséget adott a ház — háttérbe szoríttatnának; méltóztassanak tehát 
bevárni, — sok időbe nem kerül — mig az egyik vagy másik bizottmány beadja munkálatát scsak azután 
fogjunk egyéb ügyek tárgyalásához. Pártolom tehát előttem szólott t. képviselő ur indítványát. (Helyeslés.) 

Eötvös József báró : Azon indítványok, melyek a sorba fölvétettek, a következők : 1-ör Országház, 
2-or a Ludoviceum és 3-or a múzeum; mind a három indítványra azonban egyelőre csak küldöttséget fo
gunk kinevezni. Azon választmányra vonatkozólag, mely a nemzetiség tárgyában fog véleményezni, a sza
vazat eredményét nem tudjuk, azért holnap mig ezen scrutinium be lesz fejezve, ezt a három tárgyat föl 
lehetne venni, és küldöttségeket választhatnánk. (Helyeslés, zaj.) 

Ráday Gedeon gróf: Én is épen azt akarám mondani, hogy e tárgyakat még holnap fölvehetnők. 
Elnök.-. Holnap tehát a nemzeti múzeum, Ludoviceum s országház-építés iránt tett indítványok, 

a júliusi költségvetés és boldogult Palóczy emléke iránti jelentés fognak tárgyaltatni. Ezzel tisztelt ház a 
mai ülést.befejezettnek tekinthetjük; holnap 10 órakor a megállapított napirendre térünk. 

1: Ezzel az ülés d. e. 1 1 % órakor föloszlott. 
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L1I. 

O R S Z Á G O S ÜLÉS, 
J ú n i u s 26-án reggeli 10 órakor. 

Elnök: Tisza Kálmán első alelnök: A gyűlés megnyittatván, mindenekelőtt a jegyzőkönyv fog 
hitelesíttetni. 

A jegyzőkönyv felolvastatik. 
A tiszt, ház a jegyzőkönyv ellen észrevételt nem tevén hitelesítettnek nyilvánittatik. Továbbá a 

jegyzőkönyv folytán van szerencsém jelenteni, miszermt a nemzetiségi kérdésben összeülendő bizottmány 
kinevezésére történt szavazatokat tartalmazó czédulák felbontatván, annak következő eredményét van sze
rencsém előadni: 

Ignjatovics Jakab 
Faur János . . 
Csernovics Péter . 
Branovácsky István 
Czorda Bódog 
Missies János . . 
Mácsay Lukács 
Beniczky Lajos 
Szalay László . 
Sponer Tivadar 
Justh József 
Papp János . . 
Markos György 
Eötvös József b. . 
Szentiványi Adolf 
Mülek Ferencz 
Bartal György 
Tisza László 
Wlád Alajos . . 
Andrássy Gyula gr. 
Seregély Sándor . 
Popovics Zsigmond 
Madách Imre . 
Tóth Vilmos . . 
Podmaniczky Frigyes 
Papp József . . 
Urházy György . 

b. 

205 
202 
199 
197 
194 
194 
191 
190 
190 
190 
189 
187 
187 
186 
186 
183 
181 
181 
176 
174 
170 
170 
162 
155 
153 
110 
94 szavazattal lettek elválasztva. 

Továbbá van szerencsém jelenteni a tiszt, háznak, miszerint, a tegnapi napon igazolt képviselő tár
sunk Bárány Gusztáv u r talán a IV-ik osztályba lenne besorozandó, miután az első osztályban 36 tag 
van, a többiben pedig csak 35, tehát az utóbbi osztály volna növelendő és igy a képviselő ur abba lenne 
besorozandó. (Helyes!) 

A mai napi jegyzökönyvet Ignjatovics jegyző ur fogja vezetni, a szólani kívánókat pedig Bánó Jó
zsef ur jegyzendi föl. 

Vdn szerencsém jelenteni, miszerint a tegnapi napon több irományok és kérvények érkeztek be: 
1-ör is Heves és Külső-Szolnok törvényesen egyesült vármegye közönsége fájdalmát fejezi ki Te

leki László gróf elhunyta fölött, és egyúttal azon meggyőződését mondja ki, miszerint bár eltűnt a föld 
sziliéről, még is a dicsőült gróf szelleme örökre fog felettünk ragyogni, és bennünket vezetni Azt hiszem 
mint a többi nyilatkozatok ugy ez is tudomásul vétetik. 

Ugyancsak Heves és Külső-Szolnok törv. egyesült megyeközönsége még május 28-án kelt fölter
jesztéséhez pótlólag egy uj fölterjesztést nyújt be, az erőszakosan behajtott törvénytelen adó tárgyában, 
és egyúttal ahhoz három rendbeli hivatalos jelentést csatol. Azt hiszem, ez az adóügyi bizottmányhoz fog 
áttétetni. 

Csanád vármegye közönsége felszólítja a képviselőházat, hogy azok nevei, kik ama nehéz időkben 
Kepv. ház oa.pl. I I . köt. 5 o 
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184% évben a haza szabadságának kivivásábani közremüködésökért törvénytelen bírák által elitéltettek, 
kivégeztettek, vagy tömlöczöztettek, mint a honért szenvedett vértanuk nevei a törvénykönyvbe beiktat
tassanak, továbbá hogy azon honfiak emlékének megörökítésére, kik az 1849-iki szabadsági harezban el
hullottak, Pesten az ország szivében a nemzethez méltó emlék állíttassák föl. Azt hiszem, a kérvényi bi
zottmánynak lesz átadandó. 

Végül Nógrád vármegye első alispánja a háznak május 5-én 47. sz. alatti határozata folytán Pulszky 
Ferencz képviselő megválasztásáról szóló jegyzökönyvet a ház elé terjeszti. Az igazolási bizottmánynak 
lesz kiadandó. Ezekenkivül több rendbeli uj indítványok is adattak be, melyeket legelőször, mielőtt a napi 
rendre áttérnénk, szíves lesz a tiszt, ház meghallgatni; mindazok a nemzeti színház ügyére vonatkoznak. 

Felolvastatnak Beniczky Lajos, Kazinczy Gábor és Vajay Károly képviselőknek a magyar nemzeti 
színház ügyében beadott indítványaik. 

Elnök: Méltóztatik-e a tiszt, ház ezen indítványok kinyomatását elrendelni? (Nem szükséges!) 
Beöthy Zsigmond: Én azt hiszem, hogy fölösleges és szükségtelen a kinyomatás; —megértet tük 

szükségét annak, hogy a nemzeti színházról csakugyan gondoskodni kell, mert az a nemzetnek elsajátit-
hatlan vagyona és kincse, melyre figyelmet fordítani kötelességünk, — hanem én azt tartanám, hogy az in
dítványozott bizottmányt kellene minélelőbb megválasztani, ebben mind a három indítvány összpontosul. 

Elnök: Ezen indítványok mindenesetre ha nem is nyomatnának ki, a napi rendre lesznek kitüzen-
iék, mihelyt a napirenden levő tárgyakon keresztülmentünk. (Helyes!) 

Ha méltóztatnak abban megnyugodni, — ha a napi rendre jelenleg kitűzött tárgyakon keresztül-
mentünk, lehet azon indítványokat a napi rendre kitűzni; a kinyomatás tehát nem rendeltetik el. (Nem !) 

Most következik a napi rend szerint a nemzeti múzeum tárgyában tett indítványok tárgyalása. 
Keglevich Béla gr. jegyző felolvassa Kubinyi Ferencz képviselőnek a nemzeti múzeum tárgyában 

beadott indítványát. (Közfölkiáltás: Elfogadjuk!) 
Elnök: Ha az indítványt egyhangúlag méltóztatnak elfogadni, akkor még mai napon lehet az e 

részbeni bizottmány megválasztását eszközölni. (Mindjárt.) Én azt gondolom , hogy miután más indítvá
nyok is vannak, melyek valószínűleg szintén bizottmányokhoz fognak utasíttatni, talán valamennyire egy
szerre lehetne a szavazást teljesíteni. (Helyes!) 

Lónyay Gábor: Azon országos intézetek, melyek a nádori hivatal fölügyelete alatt voltak, és me
lyekről a nádori hivatal által minden országgyűléshez jelentés tétetett, s a számadások is az országgyűlés 
elé terjesztettek, több rendbeliek voltak, úgymint: az indigenatusért befizetett dijak, az 1809-ben nemesi 
fölkelő seregnek főpénztárai, a nemzeti múzeum, a nemzeti színház, a süket-némaintézet, a Ludoviceum ka
tonaintézet, az országos tébolyda alapjai. 

Nekem azon alázatos kérdésem van a házhoz, hogy miután a felszámlált alapok közöl kettő már is 
ki van tűzve, és a képviselőház azoknak alapjai és számadásai fölött fölvilágosítást kíván — vájjon 
mikor lesz annak ideje, hogy mindazon alapok- és intézetekről az országgyűlés kívánjon fölvilágosítást? Én 
azt gondolom, hogy több tárgyra nézve jelenleg még nincsen itt az ideje, hogy tárgyalásokba bocsátkoz 
hatnánk, mert az országgyűlés kiegészítve és normális helyzetben nincsen, de miután az országgyűlés már 
most is tesz némely intézkedést, az én véleméyem az, hogy legalább humanitási intézetek, a süket-néma és 
az országos tébolyda-intézetek iránt kellene egyúttal felvilágosítást kívánnia, és miután ezek országos 
intézetek, az azok fölötti kivánatát és határozatát a fölsöházzal is közölje, hogy ezen országos intézetek 
megvizsgálásában ő is résztvegyen. Indítványom tehát két részre oszlik t. i. 1-ör a főrendeket szólítsuk 
fel hozzájáruláshoz, 2-or hogy legalább a süketnémák és az országos tébolyda-intézetek alapítván)^! ki
mutatását kívánjuk. 

Nyáry Pál: Én egészben pártolom Lónyay Gábor t. barátomnak indítványát, csak figyelmébe 
ajánlom a t. háznak, hogy akkor, midőn ilyet teszünk, ne tegyük ugy, hogy abból a rósz akarat által azon 
következtetés vonattathassék, mintha mi is igen szépen vissza akarnánk menni azon elöbbeni útra, a mely 
megszűnt 1848-ban, midőn a felelős kormányzat Magyarországon fennállott. Én csak egy szót kívánok az 
indítványhoz tétetni, ha majd írásban fog beadatni, e szót t. i. „csupán csak ezen intézetek constatirozását" 
mert ha mi beavatkozván ezen ügyekbe, törvénytelen közegekkel érintkezésbe teszszük magunkat, azt fog
ják mondani, hogy íme az országgyűlés már némileg azokat el is ismerte. Igaz hogy lehet valaki, ki azt 
mondja talán, hogy ez kicsinyes féltékenység, hanem nekünk, kiket mindenünnen, minden szemérem nélkül, 
minden oldalról megtámadnak mint nemzetet, mint államot, — nem lehet elég vigyázóknak lenni, ennél
fogva minden intézkedéseinkben oly utat kívánok követni, a melyből ellenségeink által káros következte
tés ne vonattathassék. Ezen constatirozás tökéletesen kielégíthet bennünket, mert ha nézzük saját parla
mentaris kormánynyal biró más nemzetek eljárását hasonló esetekben, az szintén igy történik: a képvi
selő-testület küld ki kisebb bizottmányokat, ezek beadják jelentéseiket a háznak, és ezen jelentések nyo
mán vonatnak feleletre a felelős közegek, a ministerek. Oda járul tehát indítványom, — ha méltóztatik el
fogadni, — hogy tiszt, barátom, Lónyay Gábor indítványát formulázva adja be, akkor az tétetnék hozzá, 
hogy azon intézetek mostani állapotának constatirozására küldetik ki a bizottmány. (Helyes!) 

Ivánka Imre: Én azon értelemben mint Nyáry Pál előadta, kívánnám, hogy Lónyay Gábor képvi
selő szives volna még az általa felhozott alapokhoz a magyar nemzeti testörsereg tökéjét is hozzácsatolni, 
s felvilágosítást kívánni aziránt,mi történt ezen nagy tökékkel és épületekkel, melyek a nemzetnek birtokai. 
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Elnök: Én azt hiszem, hogy a szabályok és a napirend értelmében a tett indítvány fölött most 
egyátalában tanácskoznunk nem lehet, hanem kérjük a t. indítványozó urat, hogy méltóztassék indítványát 
írásban beadni és akkor fog a napirendre kitüzetni, és tanácskozás alá vétetni; most átmehetnénk a napi
rendre kitűzött másik tárgyra. 

Eötvös József bár 6: Én csak azt akarom megjegyezni, hogy t. barátom Lónyay Gábor képviselő ur 
által tett előadásnak két része van, az egyik csakugyan uj indítvány, a mennyiben oly intézetek jönek 
szóba, melyekről az eddigi indítványokban szó nem volt, az indítványnak másik része ellenben ide tartoz
nék, azon indítványokhoz, melyek napirendre vannak kitűzve, ós ezen rész abból áll, hogy miután az in
dítvány közös országos tárgyakról szól, mint a múzeumról, színházról, stb. felszólittatnék a mélt. felső
ház is arra, hogy ő is küldjön ki küldöttséget s az indítványnak e része tartozik ide. (Helyes!) 

Bónis Sámuel: A mi magát az indítvány érdemét illeti, az természetes dolog, hogy írásban kell 
beadni, hogy hozzá szólhasson a ház: mikor kívánja azt napirendre felvenni. Mi az indítvány azon részét 
illeti, mely a mostani tanácskozás alatt álló tárgyra vonatkozik, véleményem szerint nem szükséges formu
lázott indítvány, mert azt mint magán-véleményt elmondhatja akárki és a ház. ha tetszik elfogadja. Én azt 
nézetem szerint elfogadhatónak vélem. (Helyes!) 

Elnök: Méltóztatik elfogadni a t. ház, hogy a mélt. főrendek szoríttassanak fel, miszerint az orszá
gos intézetek ügyében működő bizottmányhoz részükről is nevezzenek küldöttségi tagokat ? (Elfogadjuk!) 
így most már átmehetünk a napirenden levő második tárgyra. 

Gorove István: Én csak azon kérdést vagyok bátor tenni, vájjon az indítványnak azon része, mely 
a mólt. főrendek részérőli tagok kinevezését illeti, végzésképen mondatott e ki, vagy pedig csak az indít
ványok könyvébe vétetik fel ? 

Elnök: A t. képviselő ur ezen felhívására, ha vájjon elfogadtatott-e ezen indítvány, annyit mondha
tok, miszerint én semmi ellenszólást nem hallottam, csak azt , hogy elfogadtatik és igy el van fogadva. 

Gorove István: Ha el van fogadva, akkor többé nem szólhatok ellene, (Felkiáltások: Nem fogadta
tott el!) de ha nem fogadtatott el, akkor kénytelen vagyok kinyilatkoztatni, hogy az indítványnak azon 
részét, mely a mélt. főrendi táblára vonatkozik, nem pártolhatom. (Napirendre! El van fogadva!) Nem 
pártolom pedig azért, mert azt hiszem, hogy a kezdeményezési jog egyedül csak a képviselőházat illeti. E 
tekintetben az initiativa formasága azt hozza magával, hogy igen is készülhet egy indokolt formulázás 
vagy jelentés, mely a képviselőház által, ha elfogadtatik mint a képviselő ház határozata, elküldethetik a 
mélt. Főrendekhez, ők ezután vagy hozzájárulhatnak, vagy elvethetik, de ha az ilyenek előkészítésére néz
ve a régi mód szerint vegyes országos bizottmányokat küldünk ki, azáltal a régi rendszerhez térünk visz-
sza, a mit nem pártolhatok. (Felkiáltások: Helyes!) Ennélfogva indítványozom, hogy az indítvány első ré
szét fogadjuk el ha tetszik, eltérve talán a szabályoktól, melyek a kinyomatást rendelik, — de a másik ré
szét, hogy t. i. előlegesen szólittassanak fel a mélt. Főrendek a végett, hogy ök is tagok kinevezésével já
ruljanak a bizottmányhoz, nem pártolom. (Helyeslés. Zaj.) 

Elnök: Arra vagyok bátor figyelmeztetni a t. képviselő urat, miszerint az indítványnak azon ré
szére, mely az országos többi alapítványoknak tökéjét is tartalmazza, a t. ház méltóztatott már kimondani, 
hogy az, mint uj indítvány, írásba adassék be, s csak azután fog tárgyalás alá jöhetni. így csak arról lehet 
most szó, felszólittassanak-e az indítvány értelmében a mélt. Főrendek, miszerint ök is a bizottmányhoz 
tagokat nevezzenek ki — vagy nem ? 

Ráday Gedeon gróf: Miután az indítványhoz hozzá lehet szólani, én is egész őszinteséggel kijelen
tem, miszerint pártolom Gorove István képviselő társain észrevételét. Pártolom leginkább azért, mert a 
mint emiitette, az initiativa joga a képviselőháznál van; de pártolom másodszor azért is, mert nem igen 
tudom eredményét képzelni annak, hogy amidőn a mélt. főrendi tábla is küldöttséget fogna nevezni, a 
képviselőház is — ezen vegyes küldöttségnek véleménye fölött a két ház külön mikép tanácskozzék, és azt 
vagy elfogadná, vagy módosítaná vagy egészen el is vetné. Itt tehát mást tenni nem lehet mint azt, hogy 
először a képviselőház bizottmánya üljön össze és véleményes jelentését beadván, ez, mint a képviselőház 
végzése küldessék át a mélt. Főrendekhez. Megvallom, hogy az 1848-ki törvények után nem tudom, hogy 
lehetne tanácskozni a háznak oly jelentés vagy javaslat fölött, melyet vegyes országos bizottmány fogna 
szerkeszteni — azért pártolom Gorove képviselő indítványát. 

Lónyay Menyhért: Azt tartom, az alsóháznak vagy is a képviselőháznak initiativa joga itt legkevés
bé sincs megtámadva; sőt a dolog természetében fekvőnek látom, a régi országgyűlési gyakorlatok szerint 
is, hogy mindazon alap, a melyet országos alapnak neveznek, tehát a mely alapokról a régi szokás szerint 
a nádori hivatabszokott számadolni, a számadások megvizsgálása s az alapok constatirozása mindkét ház 
részéről egy országos vegyes küldöttség által történjék. Ez a dolog természetében is fekszik, de régebben 
is igy történt ez. Azért fekszik pedig a dolog természetében, mert ugy a főrendeknek, mint a képviselő
háznak is meg kell a számadások és alapok valóságos állásáról győződni. A szokás tehát fenntartva, s az 
initiativa joga nincs veszélyeztetve, ha itt határozat hozatik aziránt, hogy a képviselőház óhajtja az orszá
gos alapoknak egy országos küldöttség általi megvizsgálását és ezt elküldi a mólt. főrendi táblához a vé
gett, hogy ők is az indítványt elfogadván, válaszszanak részükről is tagokat az országos küldöttséghez. 

Mihályi Gábor: Én az elöbbeni szokásra nézve tapasztalásom szerint egészen más értelemben va
gyok, mint az előttem szólt Lónyay Menyhért igen érdemes képviselő ur. Én ugy tudom, hogy az ország-
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gyűlés articularis comuússiokat szokott küldeni ki, de azt csak az országgyűlés bevégeztével szokta tenni, 
az ilyen országos küldöttség nyomát igen is látom és tudom. Legalább 3 országgyűlésen keresztül ugy em-
lékszem viasza, hogy a gyakorlat ily példát nem mutat egyébre mint a katonai szükség kitudására, (Ugy 
van!) de hogy a közintézetekről ily módon szerezzenek tudomást , erre példát nem tudok. Ez mindig csak 
e háznak kezdeményezési jogához tartozott. 

Kubinyi Ferencz : Akkor, ha törvényes kormányzatunk volna, látnám helyét inkább a mixta depu-
tationak, de miután abnormis állapotban vagyunk, annak helyét nem látván, pártolom Gorove képviselő 
úr inditványát. 

Hunkár Antal : Minden ilyen esetre, a mennyiben emlékezem ugy az alsó mint a felső tábláktól vol
tak vegyes küldöttségek kinevezve. Én már jelesen az 1812-ki országgyűlésre emlékezem, a mikor Ferencz 
császár behozta azon szerencsétlen pátenst, mely szerint az öt forintból egy forintot csinált, mely miatt ké
sőbb annyi panasz jött hozzá, hogy maga is belátta, miszerint azáltal az egész birodalma koldussá lett. 

Á clerus nem panaszkodott, mert száz forint helyett húsz forintot mindig kapott, de a nép koldus 
maradt. 

Ekkor a sok panasz folytán országgyűlés tar tatot t és az mondatott, hogy negyven forint helyett hat
van forintot adnak. Ekkor egy mixta deputatio küldetett ki, melyen Vallis miniszter is jelen volt, jelen volt 
Vay József is, ki annyira kimutatta nagy tudományát, bölcseségét, miszerint azt mondta hogy: nem hatva
nat de százat adhat. 

Erre az osztrák miniszter megijedt s azt mondta : Der Vay ist eín . . . . . . . . mit 
diesen Leuten kann man nicht auskommen" és az országgyűlés eloszlatott. Tehát akkor is volt ilyen eset, 
azért az indítványt pártolom. 

Bezerédy László : Én valóban a gyakorlati oldalát nem látom az indítványnak. Ha parlamentáris 
kormányunk volna, a minek kellene is lenni,,— akkor ezen kérdés megszűnnék, s akkor interpelláltatnék a 
minisztérium; de itt csak arról van szó hogy előlegesen tudomást szerezzen a ház ezen országos alapok 
felöl. Vegyük fel a dolgot gyakorlatilag. Ha a főrendek is küldenek ki tagokat ezen bizottmányhoz, akkor 
ezen vizsgálatnak eredménye közös mind a két táblára nézve, és természetes hogy a felsőházi tagok oda 
az alsó házi tagok pedig ide fognak referálni. (Zaj.) 

Én ezt csak így látom lehetségesnek, mert a főrendi tagok nekünk jelentést nem tehetnek, hanem 
tesznek a maguk táblájának. Már most ha tárgyalás alájön a jelentés, meglehet hogy mind a két táblának 
más a véleménye a dolog fölött; mikép lehet akkor egyezést kieszközölni ? 

Azt gondolom tartsa meg eház a parlamentáris jogának gyakorlatához nélkülözhetlen initiativát és 
küldjön kebeléből bizottmányt, s ha ez eljárt megbízásában, közölje határozatát a m. főrendekkel. (Helyes !) 

Eötvös Tamás : Véleményem az, hogy az initiativa joga tisztán a képviselőházat illeti. Nézze meg e 
ház a szóban forgó intézeteket érdeklő számadásokat, s az e fölötti határozatot az alsóház jogsértés nélkül 
fogja közölhetni a m. főrendekkel. így az összeköttetés meg lesz a főrenditáblával. 

Nyáry Pál : (Halljuk!) A tisztelt ház határozatikig de még íélirásában is kimondotta, hogy az 
1848-ki törvényekhez ragaszkodik, ós nem ismer más köz állami életet mint azon törvényszeréntit. Ha ez 
áll, a mit közölünk tagadni, azt hiszem senki nem fog, természetes hogy a legkisebb tárgyban intézkedé
seinknek is ezen törvény szellemében kell történni. Ha ezen kérdést az 1848. törvények szellemében fogom 
fel, pártolnom kell Gorove képviselő úr társamnak inditványát, és pedig nem csupán azért, mert az initia
tiva jog nálunk van, hanem azért is, mert az 1848-ki Ill-dik t. ez. 33 §. ezt mondja : „A minisztereknek vád 
alá helyeztetését az alsó tábla szavazatainak átalános többségével rendeli el." Ha nincs is minisztérium 
de minden esetre felelősség alatt kell azon tőkéknek kezeltetni, s akárki kezeli azt, felelettel tartozik, és 
annak vád alá helyeztetését és megszámadoltatását a főrendek előleges beegyezése nélkül, az alsó ház 
rendeli el. Ez mindenkit meggyőzhet a felöl, hogy ezen ügynek a főrendekkeli közlése nem csak fölösle
ges, hanem egyszersmind megtagadása volna az 1848-ki parlamentaris kormánynak. (Helyes!) Azt gondo
lom tehát, ha be fog adatni az indítvány, az szabályaink szerint fog tárgyaltától s midőn a tárgyalás meg
történt ki fog neveztetni egy bizottmány, s ezen bizottmány fogja constatirozui azon pénztárak és alapit 
ványok mostani állását. Miután ez megtörtént, ha szükségesnek látandja a t. ház azt, hogy feleletre vonas
sanak az illető kezelők, akkor megfogja kérni a mélt. főrendeket, hogy a 34. §. szerint bírákat válaszszanak 
s ezen birák elé fog állíttatni az, a ki a kezelésre bízott pénz és egyéb érték elsikkasztásával vádolta
tik. (Helyes!) 

Kazinczy Gábor : Én Lónyay Gábor barátom inditványát egészen magamévá teszem, és ugy talá
lom, hogy semmi legkisebb ellenkezésben nincs ez a képviselőházat csalhatatlanul megillető kezdeménye
zési joggal. 

Mert ha az ő indítványának értelme az volt volna, hogy ezen intézeteknek máskénti kezeléséről 
vagy szervezéséről adjon azon vegyes bizottmány javaslatot, akkor én is azt mondanám, hogy a kezdemé
nyezés ezen házat illetvén, a mélt. főrenditábla hozzájárulásának szüksége nincs; hanem azon intézetek 
az országnak elismert tulajdonát képezik, és ezen bizottmánynak megbizása csak az, hogy azon intézetek 
jelenlegi status quojáról a t. házat értesítse, miután azon intézetek mint a nemzet tulajdonai a törvényhozó 
testület vagy is az országgyűlés felügyelete alá tartoznak ; enuek pedig egyik kiegészítő részét tevén a 
főrenditábla,, tehát azoknak állapotát helyesen és czólszerüen csak is az összes országgyűlés fogja véle-
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menyem szerint vizsgálat alá vehetni. — De ez a régi gyakorlattal sem ellenkezik, mert nem csak inarti-
eulált vegyes bizottmányok neveztettek ki, mert az ilyen bizottmányok csak is az országgyűlés végével 
voltak kiküldhetők, mert a beezikkelyezés csak a törvények szentesítése után történhetett meg, — de em
lékezem, hogy a régi országgyűlések alatt is egyes dolgok megvizsgálására vegyes bizottmányok a két 
tábla részéről akár hányszor küldettek ki. Én tehát mind azért, mert nem csak a formákhoz kell ragasz
kodni, hanem mivel most jelen körülmények között leginkább érdekünkben áll a nemzet tulajdonát minél 
részletesb ismerettel tárni fel a nyilvánosság előtt, törvényesnek és helyesnek találom az indítványt, és 
azt egész kiterjedésében pártolom. (Helyes !) 

Lónyay László : Tekintve a jövőt, és tartván a kormánynak ellenünk irányzandó lépéseitől, a vegyes 
bizottmány kiküldetését nem pártolom, hanem Gorove István képviselő társam előadásához járulok. 
(Helyes! Szavazzunk!) 

Böszörményi László : Nem akartam ugyan szólani, de Kazinczy Gábor képviselő társam előadására 
kénytelen vagyok egypár szóval válaszolni. Igaz az, hogy itt nemzeti vagyonról van szó, de parliamenta
lis kormányoknál a nemzet közös vagyona feletti őrködés mindég az alsóház által történik, az tehát semmi 
különbséget nem tesz, hogy közös vagyonról van szó. De én egy másik körülményre kérem fel a tisztelt 
ház figyelmét, arra tudniillik, hogy épen Kazinczy Gábor úr maga is azt mondja: hogy ha itt az indítvány 
szerint kiküldetni kívánt bizottmányoknak talán javaslatokat kellene egyúttal készíteni, melyek szerint 
czélszerübb' módon kezelhetnének azon intézetek, — akkor maga sem kívánná a közlést; de miután csak 
számadolfatásáról van szó, kívánja a közlést; — itt pedig nem csak a számadoltatás volt szóban, hanem 
javaslattétel is, hogy az intézetek czélszerübben kezeltessenek, ugyszólva vizsgálatot tegyenek, s egyúttal 
javaslatot terjesszenek elő. Én az indítványt így értettem. De egyébiránt már magában ha csak a szám-
adoltatásról volna is szó — ez is oly dolog, hogy ha mi, mikor parlamentalis kormányunk van, mindég 
vissza akarunk menni a régi hosszas gyakorlatokra, azt gondolom, ekkor nem teszünk jó szolgálatot még 
magának a mélt. förenditáblának sem, mert én annak egy tagjáról sem teszem fel, hogy a parliamentalis 
kormánytól legkevésbé is visszamenni akarna a régi országgyűlés gyakorlatra; s épen azért mert a bud-
getet is az alsó tábla tárgyalja, én semmi szükségét nem látom a mixta deputationak — pártolom a Gorove 
képviselő társam indítványát. (Szavazzunk!) 

Patay Lstván: Én is pártolom Gorove képviselő társam indítványát, s egyúttal azt indítványozom, 
hogy szavazzunk! — (Helyes! Szavazzunk!) 

Elnök : Senki nem lévén felírva, a ki szólani kívánna, miután ellenvélemény nyilvánult , leszek 
bátor a kérdést feltenni. 

Inditványoztatott, miszerint a nemzeti múzeum tárgyában hozott határozata a képviselőháznak a 
mélt. főrendekkel oly felszólítás mellett közöltessék, hogy az e tárgyban működendő országos küldöttség
hez ők is tagokat neveznének. Ez volt az indítvány, némelyek ezt pártolták, mások pedig e küldöttség ki
nevezését szükségtelennek tartották. A kérdés tehát a szabályok szerint az lenne: hogy elfogadja-e a tisz
telt ház azon indítványt, melyet bátor leszek másodszor is felolvasni, miszerint a tisztelt ház által a nem
zeti múzeum tárgyában hozott határozat a mélt. főrendekkel oly felszolitás mellett közöltessék-e, hogy az 
országos küldöttséghez azok is tagokat válaszszanak ? 

A kik ezen indítványt pártolják igennel — a kik pedig nem pártolják nemmel — méltóztassanak 
felelni. 

Kubinyi Ferencz : Azt tartom hogy azon indítvány, melyet én a múzeum tárgyában tettem (felki
áltások : Elvan már fogadva!) — de az elnök ur a kérdést a múzeumra nézve méltóztatott föltenni, (felki
áltások : El van fogadva!) ugy hát nem szólok. 

Elnök : A Kubinyi Ferencz képviselő úr által tett indítvány már mi előtt még ezen tárgy felett a 
discussio megkezdetett volna el volt fogadva — erről tehát többé szó nem lehet. Hanem itt szó egyenesen 
arról van, hogy a tisztelt háznak az ő indítványa folytán hozott határozata közöltessék-e a m. főrenditáb
lával oly czélból, hogy az országos küldöttséghez ők is részükről tagokat nevezzenek ki. 

Kubinyi Ferencz : Épen ezen kérdés iránt akarok szóllani, mert azt tartom, hogy ezen indítvány 
egészen más mint az a melyet Lónyay Gábor t. képviselő úr tett, ö t. i. minden intézetekre kíván mixta 
deputatiot kiküldetni; és így ezen indítványt nézetem szerint elkeli választani a múzeum kérdésétől, s nem 
kell a kettőt összekötni. 

Lónyay László : Én is ugy hiszem, hogy a dolog ugy áll, mint azt Kubinyi Ferencz képviselő tár
sam előadta. 

Elnök : Azt hiszem e tekintetben a most szólt képviselő urak tévedésben vannak, mert midőn 
Lónyay Gábor indítványát megtette, — a melynek két része volt, az első: miszerint a többi köz intézetekre 
is neveztessék küldöttség, — a másik része pedig : hogy a mélt. főrendek szóiitassanak fel, miszerint ök is 
nevezzenek tagokat a küldöttséghez; — az első részre nézve ki méltóztatott mondania t. ház, hogy az 
irásba adassék be, s csak azután lesz tárgyalás alá vehető; miután pedig a második rész egy már elfogadott 
indítványra vonatkozik, természetes hogy ezen része csak is a már elfogadott indítványra vonatkozhatnék 
nem pedig oly ügyekre, melyekre nézve a bizottmány kiküldése még elfogadva nincs. 

Én tehát bátor leszek a kérdést szavazásra kitűzni. 
Szüllő György : Én sehogy sem nyugodhatok meg azon, hogy ily kérdésre szavazzunk; (Zaj) nem 
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először azért mert a ház szabályai szerint nincs helye annak hogy most ezen inditvány felett szavazzunk; 
de nem másodszor azért, mert törvénybe ütközik ; mert mihelyt egyszer a nemzet részéről az initiativát 
egyedül az alsóház kezeli, nem látom helyét, hogy szavazás által döntessék el oly kérdés, mely iránt már 
nyilvános törvényben van rendelkezés. (Szavazzunk !) 

Kazinczy Gábor : Nem vonom kétségbe legkevésbé az elnöki kijelentést, de kénytelen vagyok mie
lőtt szavaznánk, kimondani: hogy én akkor balul fogtam föl a szőnyegen lévő tárgyat, melyet ugy értet
tem, hogy Kubinyi Ferencz képviselő á r indítványa nemcsak a körül forgott, hogy a nemzeti múzeum 
alaptökéje vétessék vizsgálat alá, hanem forgott a körül is, hogy a bizottmány egy javallatot terjeszszen 
elő, ezen intézet hiányainak kipuhatolása, szóval az egész intézetnek oly országos lábra leendő állítása vé
gett, melyet ezen intézet minden tekintetben megérdemel. Ez természetesen, tisztán a képviselőház kezde
ményezési jogába vág, tehát arra én szavazatomat nem nyújthatom, hogy az ezen téren működendő bizott
mányhoz a inéit. Főrendek is járulhassanak. De én, Lónyay Gábor képviselő barátom indítványát ennek 
folytán aként értettem, hogy a mennyiben a nemzeti intézetek alaptökéi iránt ezelőtt mindig az ország
gyűlés elé terjesztettek a számadások, helyén volna és nagyon czélszerü lenne, ha ezen számadások most 
is megköveteltetnenek, mindazon intézetekre nézve, a statusquot illetőleg; és csupán erre értettem én a 
mélt. Főrendek hozzájárulását fölkérendönek, s e tekintetben járultam szavazatommal az indítványhoz. 

A dolog tehát véleményem szerint kettő ; mert ha a Kubinyi Ferencz képviselő indítványáról és 
e fölötti szavazásról lesz szó, akkor én kénytelen vagyok szavazatomat visszavenni, mert én azon a téren 
a mélt. Főrendeknek hozzájárulását nem tartom szükségesnek. 

Elnök : Méltóztassanak egyedül a kérdéshez szólani, jelenleg csakis erről lehet szó. Bátor leszek a 
tényállást még egyszer előadni. 

Kubinyi Ferencz képviselő úr indítványa elfogadva levén, most csak az a kérdés, hogy az ezen el
fogadott indítvány értelmében kinevezendő 9 tagú bizottmányhoz, részükről is tagoknak kinevezésére a 
mélt. Főrendek felszólittassanak-e vagy nem? (Fölkiáltások: Nem!) 

E fölött szavazni lehet, s mert nem ütközik a tisztelt ház szabályaiba, szavazni kell is; mennyiben 
minden inditvány fölött szavazni szükséges. 

Én tehát bátor leszek a kérdést még egyszer föltenni; hogy a háznak a nemzeti múzeum tárgyában 
hozott határozata, a inéit. Főrendekkel közöltessék oly fölszólitással: hogy ők is ezen országos küldöttség
hez részükről is tagokat válasszanak. A kérdés már háromszor is, nem csak kétszer, mint a szabályok 
tartják, fölolvasva lévén, azt hiszem, bátran fölkérhetem a tisztelt házat, hogy azok, akik ezen indítványhoz 
hozzájárulnak, vagyis, kik beleegyeznek abba, hogy a múzeum tárgyában általunk kinevezendő bizottmány 
hoz a főrendek is részükről tagokat nevezzenek — méltóztassanak fölállani. (Senkisem áll fel.) 

Gorove István : Én nem ugy értettem az indítványt. Fölszólalásomnak oka volt a Lónyay Gábor 
képviselőtársam kettős indítványa, melynek második része arra vonatkozott, hogy a mélt. Főrendek is 
küldjenek ki néhány tagot, az indítványozott bizottmányhoz. 

Ha két kérdésre szavazunk, akkor igenis az első kérdés már eldöntetett; most a másik kérdést 
szintén föl lehetne tenni, a melyhez mindnyájan akép nyilatkoztunk, hogy nem kívánunk az országos inté
zetek pénztökéjének megvizsgálására nézve kiküldendő bizottmányhoz a Főrendek részéről is tagokat ki
küldetni. Az indítványnak első része tehát, már eldöntve lévén fölkérem a tisztelt elnökséget: méltóztassék 
a Lónyay Gábor képviselő indítványának második részét tűzni ki szavazás alá. 

Elnök : Ha miután a kérdés föltétetett s arra a szavazás is megtörtént, mégis mindig újra és újra 
vitatkozunk -- soha nem jutunk eredményhez. Egyébiránt arra nézve, a mit képviselő úr kivánt, kénytelen 
vagyok megjegyezni, hogy az egy átalában meg nsrn történhetik, legalább meggyőződésem szerint nem. 

Nem történhetik pedig meg azért, mert mint már egyszer szerencsém volt mondani, a tisztelt ház 
elhatározta, hogy a Lónyay Gábor képviselő indítványának egyéb része Írásban nyujtassék be a tisztelt 
ház elébe, tehát hogy az általa kivánt bizottmányhoz tagok kinevezésére, a mélt. főrendek hozzájárulás 
végett fölszólittassanak-e vagy nem? -e fölött szavazni — mielőtt a tisztelt ház még határozott volna az 
iránt^hogy ezen bizottmány kineveztessék-e vagy nem? teljes lehetetlen. Miután most tisztán, egyedül 
csak a nemzeti múzeum tárgyában kinevezendő bizottmányról lehet szó, s miután e fölötti kérdésre a tisz
telt ház egyhangúlag azt nyilatkoztatta ki, hogy ebbeli határozatát a inéit, főrendekkel nem óhajtja közöl
tetni, azt hiszem, ezt határozatul ki Is lehet mondani. (Helyes!) 

Olvastatik az 1843/4 Ill-ik tözvényczikk értelmében Pesten építendő országház terve iránti indít
vány. (Közfölkiáltás: Elfogadjuk!) 

Elnök : Ha tehát ezen indítványt is méltóztatik a tisztelt ház elfogadni, ugy már két bizottmány 
tagjainak megválasztásáról lesz szó, ugyanis : egy kilencz tagú bizottmányról a nemzeti múzeum tárgyá
ban, és egy öt tagú bizottmányról, az országház iránti pályázat tárgyában; de van még ezeken kívül kitűzve 
egy inditvány a Ludoviceum tárgyában, melyre nézve ismét bizottmány kinevezése lesz szükséges; azt hi
szem, czélszerü lenne ezen tárgy fölötti tanácskozás eredményét is bevárni s így átmenve mind a három 
tárgyon, a bizottmányok tagjainak megválasztását egyszeri szavazással lehetne elintézni. 

Mihályi Gábor : Ezen országgyűlés kezdetén bizottmányt nevezett ki a képviselőház a végett, hogy 
interimalís országháznak építési terve iránt adjon a házhoz véleményt; nem volna-e czélszerü azon kül
döttségre bízni ezen tárgyat is ? (Fölkiáltások: Annak más a teendője 1) 
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Elnök : Miután itt ellenkező vélemény nyilvánult, méltóztassék a tisztelt ház eldönteni, hogy az 
inditvány értelmébeni öt tagú külön bizottmányt kiván-e választani, vagy pedig az ellenvélemény értel
mében, az ideiglenes országház tárgyában kinevezett bizottmányhoz akarja-e ezen tárgyat is utasítani ? 

Azok, kik az eredeti indítványt pártolják, vagy is azt, hogy az inditvány egy újonnan választott 
bizottmányhoz adassék ki, méltóztassanak fölállani. (sokan fölállának, fölkiáltások: nem értettük a kérdést!) 
Bocsánatot kérek, ha a kérdést nem méltóztattak érteni, annak oka én nem vagyok; mert nem csak nekem 
nincs, de senkinek sincs oly erős melle, hogy a folytonos zajban szavát meghallani lehessen ; kérem lega
lább addig, miga kérdés kitiizetik, méltóztassanak csöndesen lenni. Egyébiránt, miután tökéletesen hiszem, 
hogy a kérdést igen sokan nem értették, bátor leszek azt még egyszer föltenni. (Halijuk!) 

A kérdés az: hogy az ország házára nézve még 1843/4-ik évben országgyülésileg kitűzött pályázati 
kérdésben külön öt tagú bizottmány neveztessék-e ki, mint az indítványban foglaltatik, vagy pedig ezen 
ügynek elintézése is az ideiglenes országház tárgyában kinevezett bizottmányhoz utasittassék? Azok a kik 
azon véleményben vannak, hogy egy, külön öt tagú bizottmány neveztessék ki — méltóztassanak fölállani. 
(A többség fölláll.) 

Azt hiszem, hogy a kérdésnek máskénti föltételére szükség nem lesz, mert a többséget tisztán a 
mellett látom, hogy egy külön öt tagú bizottmány neveztessék ki. 

Most átmegyünk a napirendre kitűzött következő tárgyra. 
Olvastatik aLudoviceum nevet viselő katonai intézet tárgyábani inditvány. (Közfelkiáltás:Elfogadjuk!) 
Elnök: Méltóztatnak ezen inditványt elfogadni? (Elfogadjuk!) 
Halász Boldizsár : Azt hiszem, hogy Lónyay képviselő úr indítványához tartozik ez is. (El van 

már döntve!) 
Elnök : Azon esetben ha a tisztelt ház az inditványt elfogadja, méltóztassék határozni a fölött, mi 

utón óhajt a ház magának e fölött tudomást szerezni ? mert ez az indítványban nem foglaltatik. 
Lónyay László : Az utat és módot annak megvizsgálására, hogy miképen kezeltetik ezen intézet 

alapja, egy deputatióra óhajtanám bízatni. Ezt elfelejtettem indítványomba tenni. (Zaj.) 
Nyáry Pál : Azt hiszem, hogy egy őt tagú bizottmányt küldjünk ki. (Közhelyeslés.) 
Elnök : Eszerint a Ludoviceum tárgyában beadott inditványt a tisztelt ház elfogadja, és az eljárást 

egy öt tagú bizottmányra utasítja. Ezek szerint talán most ideje volna az illető bizottmányok megválasz
tásához fogni, s ezután mehetnénk át a napi rendre kitűzött többi tárgyra. Jelenleg tehát három bizott
mány, u. m. először: a nemzeti múzeum tárgyában egy kilencztagu, — 2-or az országházra kitűzött pályá
zatok tárgyában egy öt tagú, és 3-or a Ludoviceum tárgyában szintén egy öt tagú bizottmány lesz 
megválasztandó. 

Kérni fogom a tisztelt képviselő urakat, hogy ezen szavazatok egyszerre adatván be, méltóztassa
nak mindegyikre följegyezni, hogy melyik mely tárgyra vonatkozik; mert különben azon helyzetbe jön
nénk, hogy nem lehetne a szavazatokat összeszámítani. Hogy pedig a szavazati czédulákat elkészíteni le
hessen, az ülést félórára felfüggesztem. 

Félórai szünet után : 
Elnök : Mielőtt a szavazást megkezdenők, miután három bizottmányra kell szavazni, fölkérem a 

tisztelt képviselő urakat, hogy méltóztassanak a neveket mindegyik bizottmányra nézve külön czédulára 
írva beadni, (Zaj) mert különben igen sok időt vesz igénybe a szavazatok tisztába hozatala; azok sokszor, 
mint tegnap is történt, 149 felé oszolnak; — igy is a szavazatok összeszedése 4 — 5 órai munkát fog igénybe 
venni. (Helyes!) 

A szavazatjegyek beadása után: 
Elnök : A szavazatok beadva lévén, azok majd fel fognak bontatni, és holnap az eredményt be fog

juk jelenteni. Most a napirend szerint, még a ház július havi költségvetése — s boldogult Palóczy László 
emléke iránti jelentés van kitűzve. Ezeket bátor vagyok fölolvastatni. 

Olvastatik az emiitett két jelentés, mely észrevétel nélkül helyben hagyatik. 
Elnök : Ezen jelentések tehát elfogadtatnak. E szerint keresztül mentünk a napirendre kitűzött tár

gyakon, s ha a tisztelt ház ma nem óhajt egyebet fölvenni, nem volna egyéb hátra, mint a holnapi napi
rendet meghatározni; erre nézve kitüzendők lennének: a nemzeti színház erdekében beadott indítványok ; 
továbbá Lónyay Gábor képviselő úr által a mai ülésben szóval elmondott s már írásban is beadott indít
vány, és végül a képviselőház szellőztetése és az ablakok fölötti sátor készítése iránti javaslat. Ha méltóz
tatnak ezen napirendet elfogadni, ugy most az ülés eloszlattatik. Különben, nem sok lévén az elintézendő 
tárgy, holnap az ülés 11 órakor kezdetik meg. 

Ezzel az ülés d. u. 1 órakor föloszlott. 

56* 
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Lili. 

O R S Z Á G O S Ü L É S 
Június 27-én délelőtt 11 órakor. 

Elnök : Tisza Kálmán, első alelnök: Legelőször is a tegnapi ülés jegyzökönyve fog hitelesíttetni. 
Ignjatovics jegyző olvassa a tegnapi ülés jegyzökönyvét 
Elnök : Ha a jegyzőkönyv ellen nincsen kifogás, az hitelesítettnek tekintetik. A mai ülés jegyző

könyvét Tanárky jegyző úr fogja vinni, a szólani kívánókat Keglevich Béla jegyző úr fogja fölírni. 
Mielőtt a napirendre mennénk át, van szerencsém t. ház! legelőször is a tegnapi szavazás eredmé 

nyét bejelenleni: 
A nemzeti múzeum ügyében működő bizottmányhoz választattak: Kubínyi Ferencz 177, Szalay 

László 176, Somssich Pál 170, Kazinczy Gábor 161, Ráday Gedeon gr. 143, Királyi Pál 136, Sárközy 
József 115, Luzsénszky Pál báró 104, Tisza Lajos 101 szavazattal. Az országház-tervek ügyében működő 
bizottmányhoz választattak : Gorove István 135, Lónyay Menyhért 76, Podmaniczky Frigyes báró 72, 
Andrássy Gyula gr 63, Ürményi József 56 szavazattal. A Ludoviceum ügyében működő bizottmányhoz 
választattak : Máriássy János 125, Beniczky Lajos 102, Ivánka Imre 95, Királyi Pál 82, Nyáry Pál 72 
szavazattal. 

Van szerencsém továbbá jelenteni, miszerint Zalamegye közönségétől egy hivatalos levél érkezett, 
melyben nevezett megye jelenti, miszerint a magyarországi cs. kir. föhadi kormányszék, a bécsi pénzügyi 
minisztérium rendeletének közlése mellett, mely szerint a pénzügyi hatósághoz tartozó személyek katonai 
törvények alá tartoznak, Lóbemvein Ferencz pénzügyőrt, ki gyilkosság miatt a megye fogházában bezárva 
volt, a katonai hatóságnak kiadatni rendelte, és midőn ezen rendeletnek a megyehatóság alkotmányos elv. 
nél fogva nem engedelmeskedhetett, a helyben levő katonai parancsnok a nevezett egyént a börtönajtónak 
fegyveres erőszakkali kinyitása által kiszabadította; (közbotránykozás) mely alkalommal kiszabadított há
rom oly szabadságos katonát is, kik még katonai besoroztatásuk előtt elkövetett bűnökért a megyei tör
vényszék által el voltak ítélve. A nevezett megyének közönsége, valamint az elsőre, ugy a másodikra nézve 
is az első alispánnak hivatalos jelentését mellékletben bemutatja. Továbbá előadja, miszerint bizonyos 
pénzügyi biztos az adókönyvecskék megszerzése végett a megye levéltára előtt levő ajtót erőszakkal ki
nyittatni s a levéltárt kikutatni akarta; s csak, miután megtudta, hogy az adókönyvecskék ott nincsenek, 
és különösen mert a levéltárnok a városba eltávozott és az ajtókat kinyitni nem birta, hagyott fel szándé
kával, mely hatalmaskodást a t. megye feljelenti a háznak azon kéréssel, hogy hasonló hatalmaskadásokat 
jövőre meggátolni méltóztassék. (Zúgás.) 

Ezen iratok, miután az azokban előadott ügy az adóügyre vonatkozik, — az adóügyben működő 
bizottmányhoz lesznek átteendők. A másik tárgyra nézve pedig később ugyanaz a kérvény-bizottmányhoz 
fog áttétetni. 

Szabolcsmegye A. K. Apáti közönség lakosai a náluk lefolyt úrbéri rendezési pörnek megújítása 
tárgyában kérvényt nyújtanak be, mely a kérvény-bizottmányhoz utasittatik. — Szabad királyi Pestvárosa 
közönsége jelenti, miszerint a képviselőházhoz f. hó 8-án tartott közgyűléséből az adó tárgyában intézett 
kérvénye miatt királyi biztos küldetett ki; és e tárgybani határozatát a házzal közli. Miután ezen tárgy is 
az adóügygyei van kapcsolatban, szintén az e tárgyban kinevezett bizottmányhoz utasittatik. — Végül a 
Turócz-szt.-Mártonban f. é. június 6. 7. napjain értekezletet tartott szlávgyülekezet az ott készített me
morandumát küldöttség által felküldvén, ennek folytán van szerencsém azt a t. háznak bemutatni; azt hi
szem a nemzetiségi kérdésben működő bizottmányhoz lesz átteendő. 

Mely jelentéseim után a napirendre áttérve, a szinházügyben tett indítványok lesznek felolva-
sandók. 

Olvastatik Tanárky jegyző által Beniczky Lajos indítványa a színház ügyében. 
Elnök: Miután még két, ezzel egészen rokon tartalmú indítvány van benyújtva, talán egyúttal azo

kat is olvassuk fel; (Fölkiáltások: Jól van! ) 
Olvastatik Kazinczy Gábor és Vajay Károly indítványa a nemzeti szinház ügyében. 
Ráday Gedeon gróf : (Halljuk !) Azt hiszem, hogy mind a három indítványnak czélja az volt, de 

nem is lehetett más, mint a nemzeti színháznak biztosítása, s alig lehetett valami jobbat ajánlani a mostani 
országgyűlésnek, mint azt, hogy bizottmányt nevezzen ki, mely mind azokat, mik itt előhozatnak, kellő fi
gyelembe véve, .az országgyűlésnek ez iránt javaslatot tegyen. Én a bizottmánynak kinevezését pártolom, 
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hanem kiválólag azt óhajtanám, ha a képviselőház kimondaná, miszerint a bizottmány legfőbb kötelességei 
közé tartozzék igyekezetét főkép árra fordítani, hogy — hajói emlékszem — az 1889/40 iki orszáo-gyülé-
sen boldogult József nádor közbenjárása következtében Pest városától megajánlott fündust a dunaparton, 
mely ugyan most m^s czélra van kijelölve, de a melyről a mostani magyar szellemű városi tanács kinyi, 
latkoztatta, hogy akár pénzben, akár fundusban aequivalenst ajánlani kész, hogy ezen fundus mibenléte 
iránt, miután teljes tudomásom van arról, hogy az kijelölve és a városi telekkönyvbe bejegyezve is van, 
szerezzen magának kellő felvilágosítást, s e részben az országgyűlésnek minélelőbb tegyen jelentést, és 
ha az országgyűlés az idő rövidsége miatt semmi egyebet nem is tehetne a nemzeti siznház ügyében, azt bi
zonyosan eszközölheti, hogy a jó akaratú PeSt városával e dolog fölött tisztába jőjön és ezáltal 1840-ben 
a boldogult nádor közbenjárásával megajánlott és kijelölt telket, mely ugyan most más ezélra van kije
lölve, a nemzeti színház mint országos intézet birtokába vehesse^: ezt, ha mást nem is érhet el, igyekezzék 
eszközölni és én ezen okból azt gondolnám, hogy ezt kellene különösen a kiküldöttség figyelmébe ajánlani. 
(Helyeslés.) 

Besze János : Szükséges, hogy e tekintetben is intézkedjék a bizottmány, hanem mindenekfelett 
arra kell neki ügyelni, hogy kipuhatolja azon okokat, melyek miatt e mai napig a nemzeti színház nem 
csak hogy semmi jövedelmet nem hajtott, hanem gyakran oly helyzetbe jutott , hogy jelentékeny adako
zást kellett a hazafiaknak tenni, hogy csak magát fönntarthassa. Ha az egyetlen egy nemzeti színház Ma
gyarországban, a haza szivében azon nagy pártolás mellett, melyet a publicum részéről élvez, nem tud 
tengődni, ott abeladministratio rósz, és a kiküldött bizottmánynak igyekezni kell kipuhatolni azon protec-
tiokat, (Ugy van!) kipuhatolni azon cüliszák mögötti intriguákat, (Halljuk! Zaj) melyek következtében az 
érdem elsilányittatik, (Helyes! Zaj! Halljuk!) és a szép arczu, vagy bármely tekintetnél fogva ajánlott 
egyéniségek égig magáztál tatnak, egy szóval igyekezzék a bizottmány minden házi bajok gyökerére jutni, 
hogy a nemzetnek ezen intézete maga magát fenntartani képes lehessen (Helyes !) 

Beniczky Lajos : Azt hiszem hogy mind az a mi itt arról mondatik, mit kellessen tenni a bizott
mánynak, mikép kell ezen dolgot elintézni; idő előtti. (Helyes!) Először is a tárgyhoz egyenesen szólva 
ki kell nevezni ezen bizottmányt, ez majd eljárandó és benyujtandja jelentését, mely ha itt lesz, mindezekhez 
hozzá fogunk szólhatni. Azt hiszem tehát hogy a 6. tagú választmányt azonnal ki kellene neveznünk, hogy 
az mielőbb elkezdhesse munkálkodását. (Helyes!) 

Elnök : A két első indítványban, ha más szavakkal is ugyan az foglaltatik, kivévén azt, hogy a má
sodik indítványban a bizottmány! tagok száma meg van határozva, még pedig hét tag kinevezése ajánlta-
tik. Azonban figyelmeztetem a t. házat, hogy a harmadik indítványban olyan is foglaltatik, mi a másik 
kettőben nincs, jelesen az : hogy a jelenlegi es* kir. igazgató elmozdittatván, helyébe az országgyűlés által 
más tétessék; ebben különbözik a harmadik indítvány a másik kettőtől. 

Azt hiszem tehát, hogy a szavazást a két első indítványra egyszerre lehetne megtenni, mert azok 
egyformák, hanem ezen általam felolvasott pontra nézve a harmadik indítvány eltér az első kettőtől, s 
mindenesetre külön szavazás tárgyát ^eendi. 

Bónis Sámuel : Azt vélem, hogy a harmadik indítványra még most fölösleges szavazni, (Helyes!) 
hanem menjen ki előbb a bizottmány és azután még mindég lesz idő arra szavazni. Én tehát azt hiszem, 
hogy talán küldenök ki a bizottmányt, a t. indítványozó ur pedig indítványát a küldöttség működésének 
befejezteig méltóztassék elhalasztani. 

Vajay Károly : Igen szívesen visszaveszem indítványomat, mely jónak látja az igazgató elmozdí
tását, ha a t. ház arra a szavazást felfüggeszteni méltóztatik, — jóllehet pedig az az alapja minden bajnak 
(Dehogy az! Dehogy az!) és ezt kellene orvosolni mindenekelőtt. (Zaj.) 

Elnök : Az indítványozó ur, ha jól értettem, e tekintetben indítványát addig, míg a megválasztandó 
küldöttség működésében eljár, felfüggeszteni kívánja. A másik két indítványra azt hiszem, hogy szavazni 
alig szükséges, mert az egyhangúlag elfogadtatik (El!) és csak arra nézve szükséges még szavaznunk, — a 
mi itt fölemlittetett, hogy t. i. kívánja-e a t. ház a kinevezett bizottmánynak megbízásába egyenesen kité
tetni, miszerint az a Pestvárosa által még 1840-ben ajánlott teleknek, vagy az azzal egyértékü vagyonnak 
biztosítására fő főgondját fordítsa, — vagy nem ? (kívánjuk!) 

Kubinyi Ferencz : A?t hiszem hogy ki kellene mondanunk, miszerint a várossal tegye magát érint
kezésbe a bizottmány. (Helyes!) 

Elnök : Miután ez egy rész által kívántatik, kötelezettségem szerint bátor leszek a kérdést föltenni. 
A kérdés tehát az leend : miszerint ezen, a színház ügyében kinevezendő bizottmánynak egyik főfőteendö-
jeül különösen kijelöltessók-e az, hogy a szabad királyi Pestvárosa által még 1840-ben ígért telek, vagy 
az azzal egyenértékű vagyonnak biztosítása iránt, magát a városi hatósággal közlekedésbe tegye. Méltóz 
tatnak a feltett kérdést elfogadni? (Elfogadjuk !) Miután különféle vélemények voltak, azokat, kik ezt elfo
gadják, fölkérem hogy álljanak fel. (A nagy többség feláll!) 

Ezek szerint a ház többsége azt elfogadván, kimondhatom a t. ház határozatát, miszerint a kinevezett 
bizottmány egyik föfőteendöjeül kijelöltetni kívánja, hogy a szabad királyi Pestvárosa által még 1840-be:i 
a színháznak kijelölt telek, vagy az azzal egyenértékű vagyonnak biztosítása iránt, magát a városi ható
sággal érintkezésbe tegye. (Helyes!) Miután ón ugyan nem tudom, de meglehet, hogy ma fogja a ház a 
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választmány megválasztását elhatározni, talán ismét a most következő tárgygyal együtt fogjuk a szavazást 
véghez vinni. (Helyeslés) Következik Lónyay Gábor ur indítványa (Halljuk!) 

Tanárky Gedeon olvassa Lónyay Gábor azon indítványát, miszerint szerezzen magának az ország
gyűlés tudomást : a nemzetiszinház, süketnémák intézete, országos tébolyda, az 1809-diki fölkelő nemes 
sereg s az indigenatusi dijak pénztárai tárgyában. 

Elnök : Méltóztatik a t. ház ezen indítványt tárgyalni? (Elfogadjuk!) 
Vajay Károly : Még a testőrségi pénztárra is kívánnám az indítványt kiterjeszteni. 
Kubinyi Ferencz : Én pedig a magyar kir. egyetemre. 
Elnök : Méltóztassanak, ha észrevételeik vannak, e tárgyhoz szólani, s a modositványokat írásban 

hozzám beadni. 
Zsarnay Imre : A fölolvasott indítványban ugy vettem észre, hogy csak azon nemzeti összegekről 

kívántatik fölvilágositás, melyekről ennekelötte az országgyűlésnek mindenkor a nádori hivatal által téte
tett jelentés — illetőleg számadás. Ha a közelebbi időkben oly rendkívüli eljárása nem lett volna a kor
mánynak, mint a milyet tapasztaltunk, mely szerint az ő hivatalnokai előtt nem volt semmi szent, — 
semmi, még az egyházak, iskolák alapitványai sem tartattak tiszteletben; — ugy a tett indítványát Lónyay 
Gábor képviselőtársunknak, — melyet én, mint szükségest pártolok, — elégségesnek tar tanám; de most, 
szükségesnek vélem a ház figyelmét fölhívni (Halljuk!) mindazon összegekre s alapítványokra, melyek ha
zánkban a legrégibb idő óta az egyházak, iskolák, eonvictusok, seminariumok, különösen az oly gazdag 
alappal ellátott universitás föltartására s virágzására tétettek; — már maga az eltörlött jezsuiták és pálo
sok rendé után a koronára szállott, és Mária Terézia által az egyházak, iskolák — s ezek által a népneve
lés fölvirágzására szánt közalap, roppant nemzeti kines volt, a mint emlékezem, a midőn erről 1791-ik év
ben az ország tudomást vett magának, ennek évi jövedelme egy-két ezer frt. hiánynyal fél milliót t e t t ; igy 
a töke, 5-ös kamatát véve föl alapul, meghaladhatott 8 millió frtot. Mi történt ezzel, és több alapítványok
kal, melyek közöl némelyek a törvénykönyvbe is iktatva vannak, többek pedig csak hiteles okiratok után 
ismertetnek? — azt a hazának tudnia kell. (Helyes!) Ugyanazért mulhatlanul szükségesnek vélem, hogy 
egy országos küldöttség neveztessék ki, mely minden ily az egyházak, iskolák és a népnevelés elömózditá. 
sara, s különösen az universitás föl virágzására tett alapítványok mibenlétéről s annak miként történt ke
zeleséről tudomást szerezvén, a háznak jelentést tegyen. (Helyeslés* éljenzés) 

Beniczky Lajos : Annyi még a teendö-e részben; — én csupán azt említem föl, a mi itt még emlí
tésbe nem is hozatott; ilyen a magyar testőrség alapja és annak kezelése, ilyen a fundus studiorum , a 
fundus religionis és tudja isten mi néven nevezendő nagy fundatiók; de a többieket meg sem nevezve, 
csak az egyetemről akarok szólani, azon egyetemről, melynél — daczára annak, hogy az oxfordi egyetem 
után a világon a leggazdagabb, mégis behozatott a didactrum fizetése, melynek czélját senkisem tudja, s 
mely a jogász- vagy orvosnövendékeknél mintegy 46 frra megy évenkint. Tessék fölvenni 4, vagy 600 ta
nulót és a didactrumot összeszámítani, 11 év alatt ez igen nagy összeget tesz ki, melyre nincsen szükség, 
mert annyira van dotálva az egyetem, hogy minden szükségét jövedelmeiből födözni lehet. Indítványo
zom tehát: — mert ha mindent összehalmozunk azon bizottmányra, akkor czélt nem érünk — hogy először 
is egy előleges lépést tegyünk, és rendeljünk ki egy 3-vagy 4 tagból álló bizottmányt, mely anyagot 
gyűjtsön s legalább névsorát jegyezze föl azon alapítványoknak és a háznak terjessze elő, hogy azok fölött 
kellően vitatkozni lehessen, és azokat a végromlástól megmentsük. (Helyeslés.) 

Patay István : Én Lónyay Gábor indítványát egész terjedelmében pártolom, és a kinevezendő vá
lasztmányi tagok számát i s ; hanem kimaradt belőle a vakok intézetének alaptőkéje, kimaradt a magyar 
gárdáé, kimaradt Európa leggazdagabb egyetemének tökéje: — figyelmeztetni akarom a tisztelt házat 
azon tökékre is, melyek más alapítványokhoz tartoznak, de különösen azon alaptökékre, melyek az inge-
neur akadémiánál vannak és már most a Ludoviceumhoz fognak áttétetni. (Zaj.) 

Nyáry Pál : Én elvben elfogadom az indítványt; hanem még nem látom elérkezettnek azon időt, 
hogy azon bizottmányt, melyet ki fogunk nevezni, utasíthassuk; pedig ha bizottmányt nevezünk ki, azt 
utasítanunk is kell. — Arra utasítsuk, hogy a nem törvényes, nem alkotmányos közegekkel magát érint
kezésbe tegye? azt gondolom, arra nem utasíthatjuk ; kivel teszi magát közlekedésbe, érintkezésbe azon 
bizottmány? senkivel; mert mindaddig, mig a ministerium helyreállítva nem lesz, senkisem felel neki, 
vagy ha felel valaki, nem fogjuk megköszönni; mert tettleg elismernök, — ha velük érintkezésbe tenné 
magát az országgyűlés határozatából a bizottmány, — az el nem ismert — törvénytelen közegeket. — • 
Tehát mondom, elfogjuk e szerint tettleg ismerni azt, hogy azon kormány létezik; holott pedig ugy tekint
jük azt, mint nem törvényes ós nem alkotmányos, tehát mint nem létező kormányt. (Helyes! Ugy van!) 

En tehát, ha elvben méltóztatnak elfogadui az inditványt és egy bizottmányt kiküldeni, azt részem
ről ugy pártolhatom csak, ha oly utasítással láttatik el, miszerint csak a ministerium kinevezése után 
kezdje meg működését, mert mindaddig azt megkezdeni teljes lehetetlenség. 

Balázsy Antal : Magam is osztom azon véleményt, hogy az egyetem iránt szintén egy bizottmány 
küldessék ki, mivel az 1848-ki törvények a magyar egyetemet ótalmuk alá vévén, kimondatott a tanítás 
szabadsága, azon legfőbb elv, mely minden egyetemnél szükséges arra, hogy a tanulók a tudomány azon 
fokára jussanak, hova jutniok kell. Tapasztaltuk azonban az utolsó 12 év alatt, hogy a tanítás szabadsága 
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Magyarországban mindig meg volt támadva, sőt majdnem megsemmisítve, a mennyiben a tanrend szoro
sabban volt előszabva. 

Tapasztaltuk továbbá azt is, hogy épen ezen egyetemnél oly nyomorúságos állapotban voltak, mi-
kép — teszem például —- az orvosi intézetben csupán kis tudományos kísérletre a szükséges összeget min
denkor Bécsből kellett megkapni, és az egyetem összes pénzei Bécsben kezeltettek s onnan utalványoztat-
tak, nagyobb részt pedig más czélokra fordíttattak. 

E tekintetekből óhajtanám tehát, hogy az egyetemre nézve is küldessék ki bizottmány. 
Nyáry Pál képviselő ur aggodalmát nem osztom, mert habár szigorúan az alkotmányossághoz kell 

ragaszkodnunk, mégis azon véleményben vagyok, hogy a nemzetnek joga van számot kérni mindenkitől, 
ki az ország ügyeibe, bár hívatlanul is avatkozik. 

Ez okból pártolom Kubinyi Ferencz képviselő ur indítványát. (Helyes!) 
Lónyay Gábor : Nyáry Pál képviselő ur aggodalmát teljes mértékben osztom, s épen azért , midőn 

tegnap indítványomat megtettem, nem kívántam azt tovább terjeszteni, hanem csak azon intézetek- és 
pénztárakra, melyek eddig is mindig az országgyűlés és a nádori hivatal által kezeltettek és melyeknek 
számadásai az országgyűlés elibe terjesztettek. Ez okból mellőztem a többit, például: az egyetemet, a ma
gyar gárda alapját, a pozsonyi országház mibenlétét, és alapitványainak hova fordítását stb. és ezen indít
ványom tételére leginkább az indított, mivel már itt két indítvány tétetett, t. i. a nemzeti múzeum- és a 
Ludoviceum-alapitványok kimutatása ügyében ; mert ezek hasonló természetűek lévén, tisztán áll, hogy a 
kiktől a bizottmány fogja a fölvilágosítást kérni a múzeum és a Ludoviceum ügyére nézve, épen azoktól 
fogja megkívánni a nemes fölkelősereg pénztárára nézve is a kimutatást; hasonlóan a siketnémák és a 
többi országos intézetek pénztárainak kimutatását is; melyeknek, mint országos intézeteknek állapota, 
mindenkor az országgyűlés tudomására juttatott, és igy ezen országgyűlésnek is magának e részben tudo
mást kell szereznie. — Ez volt inditó oka indítványomnak. (Zaj,) 

Kállay Ödön : (Halljuk!) Miután eléggé ki van merítve ezen kérdés, azt gondolnám, hogy szavaz
hatnánk. Meggyőződésem is az, a mi Nyáry Pál barátomé, hogy mig a törvényes közegek föl nem állíttat
nak, addig fölöslegesnek tartom a küldöttségnek kinevezését, melynek mindenesetre oly testületekkel kel
lene érintkezésbe jönnie, melyek ha akarnak, felelnek, ha nem akarnak, nem felelnek és nem engedelmes
kednek. 

Eötvös Tamás : Vélekedésem tökéletesen az, mi érdemes tagtársunk Nyáry Pálé. — Vagy lesz 
ugyanis felelős ministerium, vagy nem lesz. Ha lesz, akkor azzal fogjuk magunkat érintkezésbe tenni; ha 
pedig nem lesz, akkor ugy is provisorium álland be, s ez esetben senki sem fog felelni arról, hová tették 
pénzünket. Osztom tehát Nyáry Pál képviselő társunk véleményét. (Fölkiáltások: Szavazzunk!) 

Elnök : A kérdést föl fogom tenni. És pedig, miután több tárgy említtetett ugyan meg, de azokra 
nézve írásbeli indítvány be nem adatott, a kérdést nem tűzhetem ki egyébre, mint magára a fölolvasott 
indítványra nézve. Jelesen annyiból fog állani a kérdés, miszerint a fölolvasott indítványt a tiszt, ház mél-
tóztatik-e elfogadni vagy nem? 

Bónis Sámuel : A kérdéshez vagyok bátor szólani. Én ugy hiszem, hogy senki sincs e házban, ki 
az indítványt el nem fogadná. Hanem van különbség abban, hogy némelyek nem kívánják az indítványt 
most tárgyaltatni. En tehát a kérdést ugy kívánom föltétetni, hogy: kívánja-e a ház az indítványt — me
lyet egyébiránt a ház minden tagja érdemileg pártol — jelenleg tárgyaltatni vagy nem? 

Halász Boldizsár : Teljesen egyetértek előttem szólott képviselőtársunkkal, mert ha elfogadjuk t. 
tagtársunk Nyáry Pál indítványát, ha t. i. azon utasítást adjuk a kiküldendö bizottmánynak, hogy magát 
a törvénytelen kormánynyal érintkezésbe ne tegye: akkor egyelőre egészen szükségtelenné válik a bizott
mány megválasztása. Annálfogva azon értelemben kívánom a kérdést fóltétetm, miként Bónis Sámuel 
képviselő úr indítvány ozá. 

Elnök : Méltóztatik tehát ezen kérdést elfogadni: ,,kivánja-e a ház j e l e n l e g az indítványt tár
gyalni vagy nem?" (Közfölkiáltás : Helyes!) Ha ez elfogadtatik, még egyszer fölolvasom a kérdést : ki-
vánja-e a ház az indítványt j e l e n l e g tárgyaltatni vagy nem? kik az indítványt jelenleg tárgyaltatni kí
vánják, méltóztassanak fölállani. (A fölállás után — melynél csak 3—4 tag kel föl). 

Ezek szerint kimondhatom a határozatot, hogy a ház majdnem egyhangúlag oda nyilatkozott, hogy 
az indítványt jelenleg nem akarja tárgyalni. Ezek után átmehetünk a napirendben harmadik helyre ki
tűzött vagy is utolsó tárgyra, ez a költségvetés, mely ide benyujtatott hogy a képviselőház termé
ben szelelöket lehessen készíteni és azonfelül az ablakok fölébe baldachint csinálni, mely megakadá
lyozná, hogy a nap egyenesen besüssön a képviselőházba; ezen költségvetés szerint azon intézkedés vagy 
is munka, mely által biztosítva lenne a képviselőház az ellen, hogy a nap ne süssön némelyekre, mi majd
nem kiállhatatlan, 390 forintba, a szelelők pedig 516 forintba kerülnének. 

Besze János : Én nem kívánom, hogy a legkisebb módosítás is tétessék, először azért, mert ennek 
következtében legalább 5—6 nap nem tanácskozhatnánk ; másodszor pedig azért mert ha ezt megcsináltat
juk, ezáltal az ideiglenes országház építése hátráltatnék. (Zaj.) Azt kívánom, hogy az ideiglenes országház, 
melyre Pest városa a pénzt már előlegezte is, minél hamarább elkészíttessék; kívánom hogy a bizottmány 
jelentést tegyen (Helyes!), hogy az ideiglenes országház épitésének tárgyában minő lépések történtek, 
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hogy az 7—& bét alatt fölépíttethessék, és én egy kfajczáíral sete akáröttí terhelni assofszagot a<zéft, hogy 
mi it t kényelmesebben ülhessünk, főleg midőn az neháüy napi nem dolgozással van összekötve. (Zaj.) 

Andrássy Gyula gróf: Megvallom, hogy az előttem szólott képviselő úrral ttem érthetek egyet, & 
pedig azért, mivel azt hiszem, hogy minket az orSzág azért küldött ide, hogy tanácskozhassunk és* oly költ
séget mint ez a 6—800 frt vöriia, oktetetíeri tekintetbe sem fogja az ország veníiii, ha aá a tanácskozások 
lehetőségére ugy szólva nélkülözhetlenül szükséges, mért több ülésben tapasztaltak, hogy Szinte lehetet
len volt kiállani a melegséget; fődolog ű&, hogy sátor jőjön az ablak fölébe i mely a világosságot nem 
fogja el és mégis lehetővé teszi a tanácskozást, s az égy pár tíap alatt elkészüL A mi pedig mondatott, 
hogy ez az ideiglenes országház építtetését hátráltatná, azt nem látom át. Eziránt a jelentést ugy hiszen?, 
a bizottmány előadója Lónyay Menyhért ur, mielőbb be fogja adni, mélyből ki fog tűnni, hogy e tárgyban 
már történtek lépések. Addig, mig az elkészül, e hőségbén két hónapig a teremben ülni, fölötte súlyos, és 
800 ftot arra adni, hogy itt tanácskozni lehessen, azt ugy hiszem, senki sem fogja oly nagy áldozatnak 
tartani, melyet az ország meg ne tehessen; (Közhelyeslés.) 

Elnök: Miután többen a tárgyhoz szólani nem kivannak, bátor leszek a kérdést föltenni. A kérdés 
tehát az: hogy méltóztatik a tisztelt ház elfogadüij hogy a terembeni tanácskozásnak czélszerübbé és le
hetővé tétele végett egy baldachin tétessék az ablakok fölé, mély a napsugarak egyenes besütésót megaka
dályozza és szelelök csináltassanak, melyek a kiállhatatlan gőzt kivezessék. 

Keglevich Béla gróf: Én a kérdéshez leszek bátor szólani. Azt hiszem, há jónak látná a t. ház, elő
ször tán a kérdésnek csak egyik részét kisértenők meg a szavazásra föltenni, t. i. hogy sátor csináltassék-e, 
mert én nem látom oly szoros összefüggésben lenhi a kettőt egymással, hogy az egyiket a másik nélkül 
megcsináltatni ne lehessen. A sátor egy két nap alatt elkészülhet, az nem tesz oly nagy különbséget, a sze
lelök készítése pedig több napot fogna igénybevenni s tetemes költséggel is járna, — s azután, ha tapasz
taljuk, hogy a sátor nem használ, lehetne a szelelőket is megcsináltatni. (Helyes!) 

Trefort Ágoston: Én a szelelőket ép oly szükségesnek találom, mert ha a terem tömve van, oly 
mephiticus a levegő, hogy az ember gyomrát egyenesen megrontja. 

Bónis Sámuel: Pártolom Keglevich képviselő társunk nézetét, mivel ha a baldachin felállítása kér
désében az épületnek megrontása nincs összeköttetésben, kérJés hogy váljon a ventillatio által nem törté
nik-e az épület megkárosítása? én ugyan nem tudom, de ez bővebb megvizsgálást igényel. Legelőször 
meg lehetne próbálni az egyiket s azon bizottmány, mely ezen tárgyba kivan küldve, adjon véleményes je
lentést, hogy váljon a ventillatio készítése nem fogja-e megrontani az épületet. (Helyes !) 

Eötvös József báró: Én szintén azt mondanám, hogy próbáljuk meg először az egyiket, mi keve
sebbe kerül, ha az nem volna már megpróbálva; de azt már megpróbáltuk oly napokon, melyeken a nap 
nem sütött. A baldachinnak magának más hatása nem lehet, minthogy a napsugarakat elhárítsa a teremből, 
tehát mindazon napokon, melyeken a nap nem sütött, a baldachin resultatumát megpróbáltuk, de tapasz
taltuk, hogy oly napokon is, melyeken a nap nem sütött és sok hallgató jelent meg és a ház teljes volt, alig 
lehetett kiállani a levegőt. Itten bizonyosan miután egész figyelmünkre van szükségünk, miután az ország 
méltán igényli, hogy jelen legyüuk valamennyien, hogy szedjük össze minden eszünket, legalább oly álla
potba kell tenni a termet, hogy gyengébb egészségű embernek is lehetséges legyen 2—3 óráig egy helyen 
maradni, de ha nem ventillálunk, oly állapotba jövünk, mint voltunk többen, hogy kénytelenek voltunk 
az ülést elhagyni, mert nem állhattuk ki. Ha az épület a ventillatio által megrontatnék, akkor a museum 
directora semmiesetre sem fogná azt engedni, mert az épületet természetesen megrongálni nem szabad. 
Da ha ezen terem ventillatioval bir, azáltal a museum csak nyerni fog ; mert ezen terem nem azért építte
tett, hogy mindég üresen álljon, ha pedig ezen teremben nagy közönség van, akkor az, mint igen sokszor 
tapasztaltuk, az acaderniai ülések alkalmával — mert ventlllatioja nincs, majdnem haszonvehetetlen volt ; 
azért legczélszerübb lesz mindjárt egyszersmind a kettőt megcsináltatni. (Helyes! Szavazzunk!) 

Lónyay Menyhért: Azon szempontból is óhajtandó, hogy mindakettő egyszerre készüljön el, mert 
kiállhatatlan a hőség egészségi szempontból is, én annálfogva óhajtom, hogy egyszerre szavazzunk minda-
kettöre. 

Cserky István : Váljon nem lehetne-e egy harmadik expedienst találni, még pedig minden költség 
nélkül (Halljuk!) ha a t, ház korábban tartaná az üléseket vagy későbben. (Zaj.) 

Elnök: Bátor vagyok azért felszólalni hogy miután itt már nincs a tárgyról, hanem a kérdés mi
kénti feltevéséről szó, uj inditványnyal föllépni he méltóztassanak. 

Jókai Mór: Ezen kérdés eldöntését bizonyos eshetőségek bekövetkezéséig óhajtanám elhalasztani, 
miután nagyon valószínű lehet, hogy jöhetnek esetek, midőn a képviselőház nagyon olcsó áron hűvösre 
fog juthatni. (Derültség!) 

Halász Boldizsár: Én is azokkal szavazok, kik a kérdést egyszerre akarják eldöntetni, egyébiránt 
azoknak megnyugtatására, kik attól is tartarták, nehogy a ventillatio által az épület elrontatnék, a jegyző
könyvbe lehetne teimi, hogy e részben az illető építőmester magára vállalja a felelősséget, (Zaj. Szavazzunk!) 

Elnök: Az első kérdésnek mindenesetre annak kell lenni, hogy együtt tétessék e föl a kérdés a baldachin 
fölépítése és szerelők elkészítése fölött vagy külön? a kik együtt kívánják, méltóztassanak fölállni. (Föláll 
a többség.) Miután a \. ház elhatározni méltóztatott, hogy a kérdés együtt tűzessék ki, bátor leszek a kér
dést szavazás alá bocsátani. (Hallják!) A kérdés tehát az lesz: kívánja-e a t. ház, hogy a nap sugarai ellen 
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az ablakok elébe baldachin építtessék ós a teremben szelelök csináltassanak? A kik azt elfogadják, méltóz
tassanak fölállani. (Föláll a többség.) — Elfogadván a t. ház az indítványt, az elnökség utján az intézkedé
sek meg fognak tétetni. 

Nem levén egyéb tárgy a napirendre kitűzve, nem marad egyéb hátra, mint a nemz. színház tár-
gyábani bizottmányt megválasztani. Legezélszerübb lenne a szavazatokat azonnal beadni s óhajtanám 
hogy az ülés fölfüggesztetvén egy órára, s azalatt fölbontatván a szavazatok, azoknak eredménye a ház 
elibe juttathassák, és a készülendő jegyzőkönyv is hitelesíttethessék, nehogy még a szavazások eredménye 
kijelentése miatt holnap is ülést tartani kénytelenittessünk. (Helyes!) Ha ezt elfogadni méltóztatnak, nem 
marad egyéb hátra, mint az elnökséget oda utasítani, hogy mikor a bizottmányok beadták jelentéseiket, 
vagy más tárgy fordul elő, a jövő ülést akkor tűzze ki. (A szavazatezédulák beadatnak.) 

Elnök: (Csönget. Halljuk!) A szavasás bevégeztetvén, az ülés a szavazatok összeszámítása végett 
egy órára fölfüggesztetik. (Oszlás.) 

Miután a szavazatok összeszámítása befejeztetett és a mai jegyzőkönyv elkészíttetett, az egy órányi 
időre fölfüggesztett ülés ismét folytattatik : 

Elnök: Van szerencsém a nemzeti színház ügyében működendő választmány tagjainak kinevezésé
re történt szavazatok eredményét fölolvasni. Ezen választmány tagjai lettek: Beniczky Lajos 124, Kazin
czy Gábor 128, Jókai Mór 118, Fodmaniczky Frigyes báró 93, Ráday Gedeon gróf 81. Csengery Antal 73. 
Andrássy Gyula gróf 67 szavazattal. 

Következik a mai jegyzőkönyvnek hitelesítése. Tanárky Gedeon jegyző fölolvassa a mai jegyzö
könyvet. 

Ráday Gedeon gróf: Azon megjegyzésem van a jegyzőkönyvre, hogy talán nem szükséges kimon
dani, hogy akár aequivalens fundusban, akár pénzben történjék a biztosítás, hanem az, majd a várossali 
közlekedés következtében fog kiderülni. Én előadtam ugyan, hogy tudomásom van, miszerint Pest váro
sának mostani magyar szellemű tanácsa hajlandó arra, hogy a kérdéses telek akár az egyik, akár a másik 
módon biztosítva legyen, de ezen alternatívát a jegyzőkönyvben nem kívánom érintetni. 

Elnök: Én ha jól emlékezem, ugy mondtam ki a határozatot, hogy a színház számára, azon fun-
dussal egyenértékű vagyon biztosittassék. (Fölkiáltások. Ugy van!) 

Az ekként kiigazított jegyzőkönyv e helye még egyszer fölolvastatik. 
Besze János: Én nekem a turócz-szentmártoni gyűlésről van észrevételem, azon kifejezés ellen, 

„szlávok"; mert ezen kitétel „szláv" nem üti meg a mértéket, mivel szláv a muszka, a lengyel s a morva 
is stb. Jobb volna talán, ha helyette az állana: „tőt". 

Tanárky Gedeon jegyző: Más czimet nem adhatunk a memorandumnak, mint a melyet annak ma
guk a beadók adtak. 

Elnök: A jegyzőkönyvben azon czimet kell idézni, mely a beadott iraton áll; de ez nem határoz
za el , hogy helyes-e, vagy nem? Ha egyéb észrevétel nincsen, a jegyzőkönyvet hitelesítettnek tekint
hetjük. 

Mint már előbb szerencsém volt mondani, a működendő bizottmányok jelentése folytán tartandó 
ülés határnapja ki fog tűzetni, egyébiránt óhajtanám, hogy a képviselő urak ne távozzanak el, és a kik tá
vol vannak, igyekezzenek minélelőbb visszajőni, nehogy azon kellemetlen helyzetbe jőjünk, hogy ha sür-
getöleg ülést kellene tartanunk, azt tennünk ne lehessen, mivel együtt nem vagyunk. 

Vajay Károly : Legjobb volna az első ülés idejét hírlap utján hirdetni. (Zaj.) 
Kubinyi Ferencz: Én azt kívánnám, hogy a ház mondja ki, miszerint az elnökség hire nélkül senki 

el ne távozzék, vagy legalább az elnökségnek tudtára adja, hogy tudva legyen holléte. 
Elnök: Ezt kimondani nem szükséges, mert az a szabályokban benn van. 
Kubinyi Ferencz : Igaz! hanem hát tartassanak meg a szabályok. 
Ezzel a mai ülés d. u. 2 órakor föloszlott. 

Képv. ház napi. II. kör. őt; 



230 LIV. ülés 1861. július l-jén. 

R4IV. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
1 8 6 1 . Július 1-én d. u. 1 órakor. 

Elnök: Az ülés megnyittatik. — A mai ülés jegyzökönyvét Csengeri Imre ur fogja vezetni; a szó
lókat Tanárky jegyző jegyzendi föl. 

A tisztelt ház engemet azzal méltóztatott megbízni, (Halljuk!) hogy a mélt. főrendiház elnökével 
gróf Apponyi György Ö nagyméltóságával Magyarország országgyülésileg együtt levő főrendéinek, és 
képviselőinek föliratát Ö Felségének személyesen átnyutsuk. — (Halljuk!) Mi eredménynyel jártam el ki. 
küldetésemben, erről kötelességem szerint jelentést teendő , a jelentést, melyet e részben a tiszt, háznak 
bemutatok, Csengeri Imre jegyző ur fel fogja olvasni. (Halljuk!) 

Olvastatik Csengeri jegyző által az elnöki jelentés, Ö Felségének gróf Apponyihoz és az udvari 
kanezellária utján Apponyi gróf Ö nagy méltóságának az alsóház elnökével Ghyczy Kálmánnal és ezek ál
tal a két házzal közlendő kir. leirat. (Figyelemmel és zaj nélkül végig hallgattatik.) 

Elnök: Azt vélem, a t. ház közmegegyezésével találkozom, midőn aziránt teszek javaslatot hogy 
azon kegyes leirat, valamint a jelentés is, melyet bemutatni szerencsém volt, mielőbb nyomattassanak ki, 
hogy a tagok között szétosztathassanak. (Helyes !) Minélelöbb ki fognak ezen iratok nyomatni, és a képvi
selőház irodájában a t. tagok által, reménylem, már holnap reggel átvehetők lesznek. 

Miután a tárgy fölötte nagy fontosságú: ugy hisem, czélszerü lesz talán az is, hogy a t. képviselő 
uraknak a tárgy érdemének megfontolására, valamint a kölcsönös értekezésekre is idő engedtessék. (Helyes!) 
Azt vélném tehát, hogy erre néhány nap megkívántatik, és ha a t . ház megegyezése hozzájárul, ezeknek el
teltével annak idejében mindenekelőtt egy magán-bizottmányi ülést hirdetnék (Helyes!), melyben a köl
csönös értekezések tovább fejlesztetvén, egyszersmind meghatároztathatnék az idő, midőn ezen leirat or
szággyűlési tárgyalás alá veendő lesz. (Helyes!) 

Ha ez a t. ház helyeslésével találkozik, az határozatilag kimondatik, s ezen leirat egyszersmind a 
főrendi táblánáli kihirdetés végett az egyik jegyző által a főrendekhez áttétetik. (Helyes.) 

Ezen alkalommal még jelentem a t. háznak azt is, hogy épen e pillanatban Károlyi Gyula gróf fő
rendi jegyző hozta hozzám a főrendi jegyzőkönyv következő kivonatát a képviselőházzali közlés végett. 

Olvastatik Csengeri jegyző ur által a főrendi tábla mai napon d. e. 10 órakor tartott XlII-ik ülésé
nek jegyzőkönyvi kivonata, az országbiróí értekezlet egyhangú elfogadását illetőleg. 

Elnök: Ezt is azért mutatom be, hogy a t. ház beleegyezésének hozzájárulásával kinyomathassam, 
—- hogy aztán a t, tagok között ez is kiosztathassék. 

Más tárgya nem levén a mai ülésnek, az ezennel eloszlattatik. 
Ezzel az ülés d. u. P / 4 órakor eloszlott. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
Jú l ius 5-én d. u. 6 órakor. 

Elnök: Az ülés megnyittatik. A mai ülés jegyzökönyvét Tanárky jegyző ur viendi, a szólókat 
Keglevich Béla jegyző ur jegyzendi föl. Mindenekelőtt a hétfőn tartott ülésnek jegyzökönyve meghitelesi-
tendő. (Halljuk!) 

Csengeri jegyző ur olvassa hitelesítés végett az LIV-ik ülés jegyzőkönyvét, mely észrevétel nélkül 
helybenhagyatik. 
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Elnök: A jegyzőkönyv eszerint meghitelesittetett. — A mai ülés tanácskozásának tárgya azon ke
gyes leirat, mely a hétfői ülésben kihirdettetett; — Tanárky jegyző ur föl fogja olvasni. 

Tanárky jegyző ur felolvassa a június 30-ról kelt legfelsőbb leiratot. 
Elnök: Méltóztassanak a tisztelt háznak tagjai erészbeni véleményüket nyilvánitani! 
Hunkár Antal: Tisztelt ház! (Halljuk!) megvallom, ezen kegyelmes leirat általi fájdalmas megle

petésemet el nem titkolhatom. Én azt látom, hogy Bécsben elfelejtették vagy nem ju to t t eszökbe, hogy V. 
Ferdinánd császárt és király ö Felségét, már az 1848-ki országgyűlés is „Felséges ur"nak szólította, és 
azért az országgyűlést semmi neheztelés nem érte. 

A mi tehát most történt, ezt én nem vehetem máskép, mint félreértésnek és balramagyarázásnak. 
Hogy azonban czélt érhessünk föliratunkkal, szükséges, hogy elhárítsuk és kiegyenlítsük az akadályokat. 
Miután azonban a fölirat, melyet O Felsége visszaküldött, már most nemcsak a többségé, hanem az egész 
háznak arra kell törekedni, hogy a nemzet jogos követeléseinek fölvilágositása, minélelöbb Ö Felségének 
kezeibe jusson, Ö Felsége pedig amint a leiratban nyilatkozott — annak tartalma fölött mielőbb nyilat-
kozhassék. 

Van szerencsém tehát a tisztelt háznak egy javaslatot bemutatni, mely igy szól: (Halljuk!) „Mond
ja ki a ház, (olvassa) mikép fájdalmas megütközéssel vette a képviselőház, hogy az országgyűlés fölirata, a 
ház szándokától eltérő értelmezés miatt Ö Felsége által visszautasittatott; nem akarván azonban magát 
azon vádnak kitenni, mintha gátul szolgálna abban, hogy Ö Felsége a jelen leiratban tett ígéretéhez képest 
a fölirat lényegére nézve őszintén nyilatkozzék, azt ugy, mint eredetileg javasolva, és az indítványozó ál
tal módosítva volt,, felküldeni határozza". (Helyes!) 

Ha méltóztatik a tisztelt ház a föliratot elfogadni: akkor a két elnök megbizathatik, hogy azt, az 
az 1790-iki országgyűlés szokása szerint borítékba bepecsételve és czimezve Ö Felségének átadja, (Atalá-
nos egyhangú zajos helyeslés.) 

Elnök: A szólásra nem levén senki följegyezve, bátor vagyok kérdezni, kiván-e valaki ezen indít
vány ellen szólani? (Fölkiáltások. Nem!) A tisztelt ház tehát ezen indítványt elfogadja, (Elfogadjuk!) 

Lónyay László: (Zaj, Halljuk!) Távol vagj^ok attól, hogy legkisebb ellenvetést tegyek ezen fölirat 
elküldése ellen, mely a nagy többség által elfogadtatott; de méltóztassanak megbocsátani, hogy aggodal
mamat el nem oszlathatom, miszerint mindjárt a praeambulum után következő ezen néhány szó, valóság
gal ellenkezik, az mondatván ugyanis: „hü Magyarországunk és ahhoz kapcsolt részek zászlósainak, egy
házi és világi főrendéinek, és képviselőinek, kik az általunk 1861-ki april 2-ra összehívott országgyű
lésen egybegyülvék". stb. Ez nem történt meg, mert a kapcsolt részek az országgyűlésre nem hivattak 
meg, s igy talán nem hibáznánk (Nagy zúgás és hangos „Maradjon fölkiáltások után a szónok a szólás
tól eláll.) 

Elnök: A ház többsége eszerint az indítványt elfogadván, jegyzőkönyvbe fog iktattatni: (Halljuk.) 
„miszerint fájdalmas megütközéssel vette a képviselőház, hogy az országgyűlés fölirata a ház szándokától 
eltérő értelmezés miatt Ö Fölsége által visszautasittatott; nem akarván azonban magát azon vádnak kiten
ni, mintha gátul szolgálna abban, hogy Ö Fölsége a jelen leiratban tett Ígéretéhez képest a fölirat lénye
gére nézve őszintén nyilatkozzék, azt ugy , mint eredetileg javasolva, és az indítványozó által módosítva 
volt, fölküldeni határozza". (Közhelyeslés.) 

Az aláírás módjára nézve ugy hiszem, hogy a tisztelt ház ez alkalommal is azon módot követ endi, 
melyet a legközelebbi alkalommal is követett. (TJgy van.) 

A fölírást a tisztelt ház határozata szerint az elnök és az, a kit a mélt. főrendi tábla evégett megbíz
ni fog, személyesen fogják Ö Felségének átnyújtani. 

A czim a borítékra az 1790-ik évi országgyűlésen követett szokáshoz alkalmaztatva fog iratni, és 
ezen alkalommal isafölirás meghitelesités végett a t, ház előtt fölolvastatni. A lepecsételés azután a két el
nök egyenes közbejöttével fog megtörténni. (Helyes!) Igy fogtam én föl a képviselőház határozatát, és ha 
azt jól fogtam föl, azt vélem, hogy néhány pereznyi szünet alatt ezen jegyzőkönyv is föl fog tétethetni és 
mai ülésben még meghitelesittetni. Elébb azonban szükséges magát a föliratot, melyet a t. ház megállapí
tott, i t t a ház előtt fölolvasni. (Halljuk! Zaj.) 

Keglevich Béla jegyző olvassa a föliratot. — Fölolvasás után: 
Elnök: A szövegből kimaradt a fölírat kelte, mely azon módon, mint a múltkori föliratban volt, fog 

beiratni t. i. „Kelt sz. k. Pest városában Sz. Jakab hó ezen s ezen napján tartott országos üléseinkből". — 
És eszerint ha méltóztatik a t. háznak helybenhagyni, a jegyzőkönyv még a mai ülésben meg fog hitelesíttet
ni. (Helyes!) De elébb jelenteni kívántam, hogy a mélt. f. R. R.-hez holnap a jegyző ur fogja ezen föliratot 
és határozatot átvinni, s a t. ház beleegyezésével holnap déli 12 órakor ülést tarthatnánk, mert vannak szá
mos beadványok, melyeket be kell mutatnom a t. háznak s azt reménylem, hogy legfölebb egy óráig a fő
rendi üzenet vissza fog jöni; és a mennyire ők is ezen határozatunkhoz hozzájárulandanak, a letisztázott 
fölírat meghitelesittethetik, aláirattathatik és az együtt maradandó főrendekhez visszaküldethetik; (He
lyeslés!) s megtörténvén az aláírások, ezen föliratot újból fogom kinyomattatni, hogy az a t. ház tagjai kö
zött szétosztathassák. Méltóztassanak már most a jegyzőkönyv meghitelesitését meghallgatni. (Helyes!) 

58* 
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Olvastatik Tanárky jegyző ur által a mai ülés jegyzökönyve hitelesítés végett, mely helybenha-
gyatik. 

Elnök: Eszerint a jegyzőkönyv is meghitelesíttetvén, más tárgya ezen ülésnek nincs s igy azt 
ezennel eloszlatom. Holnap délben 12 órakor ülés fog tartatni. (Oszlás.) 

Ha megengedi a t. ház (Halljuk!) egy fontos tárgy iránt, mely a házat csak magát illeti, kívánnék 
bizottmányi magán ülést csak néhány perezre tartani. (Jól van !) 

Ezzel az ülés 63/4 órakor föloszlott. 

LVI. 

ORSZÁGOS ÜLÉS 

Jú l ius 6-án délben 12 órakor. 

Elnök : Az ülés megnyittatik. A mai ülés jegyzökönyvét Keglevich Béla jegyző ur viendi, a szólani 
kívánókat Csengeri jegyző i'ir fogja felszólítani. 

Beadom az időközben érkezett leveleket és kérvényeket. 
Torontálmegye közönsége, Küküllőmegye közönsége, Békésmegye közönsége, és Szatmár-Németi 

város közönsége tudatják a képviselőházzal gr. Teleki László halála feletti fájdalmas érzetüket. — Békés
megye közönsége részvéti nyilatkozatát küldi be Palóczy László halála felett. — Nyitramegye közönsége, Sza-
kolczaváros közönsége, Trencsénmegyébe kebelezett Szabados-Bán mezőváros tanácsa, képviselői testülete és 
egész közönsége tiltakoznak aThuróez-Szt.-Mártonban tartott szláv gyülekezet s ennek határozata ellen (Élje
nek!) Teljeses tökéletes bizodalmukat jelentik ki a képviselőház iránt, és attól anemzetiségi kérdés megoldását, 
teljes bizodalommal várják.(Éljenek!) Az elöbbemlitett iratok tudomásul vétetnek, az utóbbi három beadvány 
pedig a nemzetiségi kérdésben működő bizottmánynak fog kiadatni. — Komáromváros közönsége a kár-
loviczi szerb eongressusban nyilvánult kívánalmak folytán kéri a képviselőházat, hogy mondjon ellen an
nak idejében minden oly kivánatoknak, melyek hazánk földrajzi és politikai területi szétdarabolását ezé 
loznák. -- Ugyanezt kérvényezi Baranyamegye közönsége is. Mind a két levél szintén a nemzetiség ügyé
ben működő bizottmánynak fog kiadatni. 

Uj-Bánya város közönsége kijelentvén, hogy az adónak katonai eröhatalommali behajtása kebelében 
is megkezdetett, ennek megszüntetését eszközöltetni kéri. — Ugy nem különben Temesmegye közönsége 
hasonlóan az adónak fegyveres erőszakkal megkezdett behajtása ellen panaszkodik, és a többi közt gr. Ze-
linszky László esetét is felemlíti, kinek 1800 holdon termett tiszta búzája katonaság által fölmérve katonai 
kocsikon a vaspályára szállítva Bécsbe vitetett. Ennek folytán kéri a házat, hogy ezen törvénytelen álla
potot megszüntetni igyekezzék. — Hajdu-Böszörmény város közönsége hasonlóan az adó fegyveres erö-
szakkali behajtása ellen, mely ott már megkezdődött, panaszt emelvén, ennek megszüntetését kieszközöl 
tetni kéri. — Hasonlóan Ugocsamegj e közönsége is panaszt terjesztvén elő kéri : ezen tárgyat minél -
elöbb országgyűlési tanácskozás alá vétetni. — Kpmáromy József Zemplénmegye első alispánja megkül-
dötte nekem a megye főispánjától a kanczelláriához küldött távirati sürgöny másolatát, melyből kitetszik, 
hogy S.-A.-Ujhelyben a megyeház, katonai parancsnokság alatt, csendörök által elfoglaltatván, miután a 
bizottmány ülést nem tarthatott, a megrendelt közgyűlés a kegyesrendiek épületében szándékoltatott meg
tartatni; azonban az adó-behajtáshoz megkívántató iratok szorgalmazása végett a csendőrök oda is bejövén 
s a tanácskozási teremből eltávozni nem akarván, a főispán által az ülés meg nem tartathatott, és igy el
oszlott. — Vajay Károly Szatmárváros képviselője bejelenti, hogy Szatmár városában július l-jén meg
kezdődött az adó erőszakos behajtása s általam a képviselőházat intézkedésre hivja fel. Mindazok az adó 
tárgyában kiküldött bizottmánynak tárgyalás végett kiadatni fognak. — Ugocsamegye közönsége néhai 
gr. Széchenyi István érdemei elismerését az országgyűlésen alkotandó törvények 1-ső czikkébe beigtattatni 
kéri. A kérvényi bizottmánynak lesz adandó. — Ugy nem különben Torontálmegye közönsége kéri l ször , 
hogy mindazon honfiak nevei, kik a haza szabadságáért a nemzet számára egy jobb kor kiküzdéseért vív
tak, ós törvénytelen bíróságok által elitéltettek, törvénybe igtattassanak; 2-szor, hogy mindazoknak, kik 
az 18*%9-iki szabadságharezokban elhulltak, Pesten egy nagyszerű szobor emeltessék. (Helyes!) Szintén a 
kérvényi bizottmánynak adandó. — Le Pie Antal Károiy előadván, hogy atyja Tivadar őrnagy és Páncsova 
város polgármestere 1849-ik évben katonai őrvidéken polgári közigazgatási elnök 1849. augusztus 12-én 
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Rumában rögtönbiróságilag elitéltetett és kivégeztetett, azt kérvényezi, hogy ennek neve is, a hazai vér
tanuk sorába felvétessék. (Helyes!) Hasonlókép a kérvény-bizottmánynak lesz kiadandó.— Pozsonymegye 
közönsége azt kérvényezi, hogy a Ludoviceum katonai nevelőintézet alaptőkéi eredeti törvényes rendelte-
tésöknek minél előbb visszaadassanak, ü g y vagyok értesülve — hogy a Ludoviceum iránt már van bizott
mány — ? (Igen!) Tehát ezen bizottmánynak lesz kiadandó. — Eperjesváros közönsége azon városok so
rába kéri magát felvétetni, melyek saját országgyűlési képviselő küldésére vannak jogosítva. — Nagy-Ka
nizsaváros közönsége az ott 12 év előtt létezett 6 osztályú gymnasium visszaállításáért esedezik. A kér
vény-bizottmánynak lesz átadandó. — Sopronmegye közönsége azt kéri, hogy a maradvány földeket igaz
ságos alapon megállapítandó beesáron a nemzeti közvagyon kárpótolja. Szintén a kérvény-bizottmánynak 
lesz átadandó. — Pozsonyváros közönsége azt kéri, hogy a pozsonyi országház a bécsi pénzügyi miniszté
rium és az ezalatt álló pénzügyi hatóság rendelkezése alól felszabadittassék. Szintén a kérvénybizottmány
nak lesz kiadandó. — Debreczen helvét hitvallású főiskolája azt kéri, hogy könyvtárának az országgyűlési 
összes nyomtatványok megküldessenek. (Helyes!) Ugy hiszem, hogy megnyugszanak a t. képviselő urak 
abban, hogy a debreczeni könyvtár számára időszakonként az összes nyomtatványok megküldessenek. 

Kubínyi Ferencz : A pataki főiskolának is! 
Zsarnay Imre : Atalában minden felsőbb iskolának valláskülönbség nélkül. Alig van annyi felső 

iskola, hogy a t. ház ezt nem tehetné. 
Elnök : Az nem czél, hogy az iskoláknak küldessenek meg a nyomtatványok, hanem a könyvtárak

nak. Azt gondolom, a debreczeni könyvtárnak megküldendendök, s később, ha szükség lesz reá, a többi 
iránt is lehet intézkedni. — (Helyes!) 

Az országgyűlés megnyitása kezdetében méltóztattak egy küldöttséget megbízni azzal, hogy az 
ideiglenes országház építése iránt véleményt adjon; ezen küldöttség többféle terveket megvizsgálván, je
lentését most bemutatja, mely jelentés már ki is van nyomtatva és a t. háznak mindjárt ki fog osztatni. 
(Ki van már osztva!) Erre nézve szükséges meghatározni, hogy mikor méltóztatik a jelentést tanácskozás 
alá venni. Az egyik mellékteremben lesznek letéve minden irományok, melyek a tervekhez tartoznak, hogy 
azok nemcsak akkor, mikor ülések vannak, hanem más órákban is kiki által megtekintethessenek. — Ugy 
gondolom, hogy még ezen gyűlés folyama alatt kellene a napi rend iránt értekezni, s akkor lehet ezen je
lentés iránt is a tanácskozás idejét meghatározni. Ugyan ezen alkalommal beadom Pestváros közönsége 
levelét, mely már a bizottmányi munkálat bevégzése után érkezett, melyben a város ujolag kijelenti, hogy 
az országúton lévő füvészkert helyén tervezett ideiglenes országháznak terv szerint megállapított költsé-
o-eit, ha kiadásainak az ország általi megtéritése iránt az országgyűlésnek erre vonatkozó határozatával 
biztosíttatni fog, saját házi pénztárából fedezni kész. (Éljen!) Ezen nyilatkozat a tárgyalás alkalmával fog 
tekintetbe vétetni. Hasonlókép van itt Kauser Lipót építőmesternek folyamodása, melyben a küldöttségnek 
azon eljárása ellen, hogy ö is egy más terv előadására nem szólittatott fel, panaszt tesz; és kéri, hogy a 
ház oly országháztervet fogadna el, melyben mindakét ház számára lesz helyiség, hogy ö is uj terv készí
tésére szólittassék fel. Ezen folyamodás a többi iratokhoz fog csatoltatni a végett, hogy a képviselő urak 
azt megtekinthessék, és a tárgyalás alkalmával kellő figyelembe vehessék. 

Várady Gábor képviselő a zborói választás ellen emelt panaszok megvizsgálására kiküldetvén, 
arról jelentését beadja, Ugy hasonlóképen Károlyi Ede gr. képviselő Luzsénszky József b. zemplénmegyei 
nao-vmihályi kerületi képviselőnek választása ellen beadott panaszok megvizsgálására kiküldve lévén, je
lentést tesz; mindkettő az igazolási bizottmánynak lesz kiadandó. 

Hasonlóképen Máriássy Béla abonyi választói kerület legújabban megválasztott képviselője válasz
tási jegyzökönyvét beadja, mely szintén az igazoló bizottmánynak lesz kiadandó. Csernovics Arzén Arad 
város képviselője betegeskedése tekintetéből, mit oi-vosi bizonyitványnyal is igazol, fürdő hazználat végett 
6 heti eltávozási engedelmet kér. (Megadatik!) 

Szathmáry Király Pál képviselő lemondását adja be. — (Keglevich Béla jegyző felolvassa a lemon
dásijelentést.) (Sajnáljuk!) Borsodmegye ehiökileg lesz felszólítandó, hogy az illető választó-kerületben 
más képviselő választását a törvény értelmében eszközölje. 

Mai napon ezen ülés folyama alatt kellett volna meghitelesiteni a feliratot, melyet a t. ház tegnap 
elhatározott, de miután a felirásnak leírása tökéletesen el nem készült és a f. RR-től annak elfogadása 
iránti izenet még meg nem érkezett, ezen alkalommal azt meghitelesités és aláírás végett elő nem terjeszt
hetjük; hanem a háznak megegyezésével a felirásnak meghitelesitése végett ma esti 6 órakor újra ülést 
tarthatunk, (Helyes!) a melyben semmi egyéb nem vétetnék fel mint csak a felirásnak meghitelesitése és 
aláírása, hogy azután az a m. f. RR-hez rögtön átküldethessék. 

Hogy tehát az esti ülésben semmi más tárgy elő ne forduljon, szükséges volna talán meghatározni 
a napi rendet, melyet a t. ház további tanácskozásaiban követni kíván. (Halljuk!) Előttünk más tárgy 
most nincsen, mint a bizottmánynak jelentése az országház építése iránt, melyet szerencsém volt már be
adni és kiosztatni. 

Reménylem, hogy az igazoló bizottmány ma vagy holnap fog ülést tartani és több verificationális 
tárgyakat előterjeszteni, valamint reménylem azt is, hogy a határozati küldöttség is beadja jelentését, — 
ezek volnának tehát azok, melyek iránt a t. ház tanácskozási anyagot találván, ülést t a r t h a t A kérdés az 
volna most, hogy mikorra méltóztatik ülést határozni? (Némelyek felkiáltanak : Szerdán!) 

Képv. ház napi. II . köt. 5 ^ 
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Podmaniczky Frigyes b. : Azt hiszem legezélszerübb lenne a bizottmányoknak egy pár nyugnapot 
adni és aztán szerdán tartani ülést. 

Bónis Sámuel : Véleményem szerint a napi rendre ki lehet tűzni a határozatot, mivel akkorára 
okvetlenül kész lesz már a bizottmányi munkálat, (készen is van már, még csak a szerkezetet kell revide
álni.) Lehetne tehát napi rendre kitűzni : az országházat, a határozatot és a verifieatiot. Ülést szerdán 
tartanánk, addig pedig a közben eső üres időt használjuk fel a bizottmányi munkálatokra. (Helyeslés.) 

Elnök : Hogy tehát időközben a bizottmányok annál inkább dolgozhassanak, a legközelebbi ülés 
szerdán fog megtartatni; a napi renden levő tárgyak azok lesznek, melyeket Bónis képviselő ur előadott, 
t. i. az országház épitése — a határozati bizottmány jelentése — és a verificationális tárgyak. Egyébiránt 
mindazon bizottmányokat, melyek részint régebben, részint most a legközelebbi napokban kineveztettek; 
ezennel bátor vagyok felszólítani, hogy üljenek minél előbb össze s munkálódásaikat végezzék be. 

Bezerédy László : Különösen a kérvényi bizottmányt kérem figyelmeztetni. 
Ráday Gedeon gróf: Hogy a kérvény-bizottmány minél elébb készen lehessen munkálatával, sza

badjon felkérni a kérvényi bizottmány tagjait, méltóztassanak holnap délelőtti 10 vagy 11 órakor itt meg
jelenni. (Felkiáltások : Holnap vasárnap lesz!) az nem tesz semmit; (Hétfőn ugy sincs ülés!) hétfőn meg 
szinház-bizottmányi ülés lesz. A teendők sürgősek. — Miután 6 — 7-féle bizottmánynak kell működni, le
hetetlen, hogy a vasárnapot is fel ne használjuk. E tekintetből ismételve felkérem az illető tagokat, hogy 
hónap délelőtti tiz órakor méltóztassanak itt lenni. 

Elnök : Tehát holnap délelőtti 10 órakor a kérvényi bizottmány itt a harmadik osztályteremben 
össze fog jönni. 

Beniczky Lajos : Én is azt tartom, hogy azon egy pár napot, mely az ülés tartásáig közben jő, fel 
kell használnunk, annál inkább, mert igen czélszerü, ha azon dolgokban nyilatkozunk, melyek közérde
kűek. Tehát maradjunk itt, hogy dolgozzunk. 

Elnök : Még egyet meg kell említenem t. i. több képviselő ur van veríieationális kérdésekben vizs
gálatra kiküldve, s csak néhányan adták be jelentéseiket. Hivatalosan gondolom felszólitandóknak az il
lető kiküldött képviselő urakat, hogy épen ezen pár napi időközt legczélszerübben felhasználhatják arra, 
hogy a reájok bizott vizsgálatokat fejezzék be, s jelentést adjanak. (Helyes !) 

Bónis Sámuel : A mennyiben a határozati küldöttség elnökét nincs szerencsém itt jelenleg látni, s 
azon küldöttségben én vagyok a legidösb tag; czélszerünek vélném, hogy hónap délután hat órára gyűl
nének össze. (Zaj.) 

Elnök : Egyéb tárgy nem levén, ma esti hat órára kérem a t. ház tagjait méltóztassanak itt e te
remben nyilt ülésre megjelenni. 

Ezzel az ülés délután 12 és % órakor feloszlott. 
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LVII. 

O R S Z Á G O S Ü L É S . 
Július 6-kán d. u. 6 órakor. 

Elnök : A jelen ülés tárgya lesz a mélt. főrendek által hozott határozat a fölirás tárgyában, melyet 
Keglevich Béla jegyző úr fel fog olvasni. (Halljuk!) 

Keglevich Béla fölolvassa a mét. főrendeknek, a képviselőház tegnapi LV-dik ülésében a fölirás 
iránt hozott határozata folytán, mai napon tartott ülésének jegyzőkönyvi kivonatát, mely szerint az eredeti 
fölirási javaslat felküldése ott is egyhangúlag elfogadtatik. (Helyes!) 

Elnök : Ezek folytán nincs egyéb hátra, mint a letisztázott fölirat felolvasása és hitelesítése. Csen-
geri Imre felolvassa a föliratot. (Felolvasás után : ) 

Elnök : Most az aláírást fogjuk teljesíteni, a t. ház rendelete szerint én, és Tanárky jegyző úr, 
ki a mai jegyzökönyvet is vinni fogja. (Aláírják.) 

E közben Keglevich Béla felolvassa a külső czímet : „ő cs. kir. Fölsége — Ferencz József stb. stb. 
legkegyelmesb TJrnak." (Jól van!) 

Elnök : Az aláírás igy megtörténvén, a föliratot a mélt. Főrendekhez Tanárky jegyző i'ir viendi át, 
hogy az aláírás ott is megtörténhessék, — és ez megtörténvén, a bepecsételést az elnökök fogják eszkö
zölni. Ezen fölirat jelen alakjában újra kinyomatni, és a t. ház tagjai között kiosztatni fog. (Helyes!) 

Most már nincsen egyéb hátra, minthogy szerencsém van jelenteni, miként távollétem alatt az el
nökséget Podmaniczky Frigyes b. alelnök úr viendi, magamat pedig nagybecsű szíves hajlamukba aján
lom. (Éljen! Járjon szerencsével!) 

Ezzel az ülés d. e. 6 3/4 órakor föloszlott. 

JuVIII. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
Július 10-kén d. e. 10 órakor. 

Elnök Podmaniczky Frigyes báró, másod alelnök : Tisztelt ház ! a mai ülés megnyittatik. A jegyző
könyvet Bánó jegyző úr fogja vinni ; a szólókat Csengeri jegyző úr jegyzendi föl. 

Mielőtt napirendre térnénk, a múlt ülés jegyzökönyve fog fölolvastatni. 
Keglevich Béla jegyző fölolvassa az LVI-dik és LVII-dik ülés jegyzökönyveit, melyek észrevétel 

nélkül helybenhagyatnak. 
Elnök : Mindenek előtt néhány jelentésem van. Az igazoló bizottmány Pestmegye Abony-kerületé

ből megválasztott képviselő Máriássy Béla választási jegyzökönyve fölötti véleményét adta be, melyben a 
nevezett képviselőt igazolandónak véleményezi. Azt hiszem, a bizottmányi vélemény felolvasandó lenne, 
és iránta a t. ház mindjárt véleményt mondhatna. 

Beniczky Lajos : Van-e panasz ellene ? (Nincs!) — ha nincs, akkor nem is szükséges a bizottmány 
jelentését felolvasni, hanem fogadjuk el véleményét. (Zaj.) 

Elnök : Méltóztassék meghallgatni előbb a véleményt, melyet az igazoló bizottmány beadott, akkor 
lehet azután szó arról, hogy azt a ház elfogadja-e vagy nem ? (Helyeslés.) 

Bánó József jegyző felolvassa az igazoló bizottmány véleményét, mely szerint Máriás3y Béla iga
zolandónak véleményeztetik. (Helyes! Elfogadjuk!) 

59* 
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Elnök : Miután a t. házban ellenvélemény nincs, bátor vagyok kimondani, hogy Máriássy Béla, 
— fönntartva a 30 napos szokásos óvást —- igazolt képviselőnek ismertetik el. (Helyes!) 

Az LVI-dik ülés 355-dik számú jegyzökönyvének kivonata szerint engemet bizott meg a t. ház, el
hunyt korelnökünk Palóczy László arczképének, Grimm Rudolf festesz általi, életnagyságban lemásolása 
eszközöltetésével. A nevezett festesz u*"ral az arczkép lemásolásáért meghatározott 360 ftnyi dij mellett kö
tö t tem meg a szerződést, hozzászámítva a keretnek elkészíttetését is, egyedül azt kötvén ki magának a 
művész úr, hogy neki, a kép elkészíthetésére három havi idő engedtessék. Kedves kötelességemnek fogom 
tartani azt, a múzeum részére átadni, s erről idejében, vagy a még együtt levő háznak, vagy pedig hirla-
pilag a nemzetnek jelentést tenni. 

A jelen országgyűlés teendői fölött hozandó határozat szerkesztésével megbízott választmány teg
napelőtt adta bejelentését. Ezt mai ülésünk napirendre tűzvén ki, kinyomatását, és most történendő ki
osztását elrendeltem. (Többen : Ki van már osztva!) 

Hontmegye Németi-kerületében megválasztott képviselő Blaskovics Pál megválasztására nézve a 
ház vizsgálatot rendelvén, és e vizsgálat megtételére Luzsénszky Pál bárót bizván meg : Luzsénszky Pál 
beadta vizsgálatróli jelentését. — Az igazoló bizottmánynak lesz nézetem szerint — véleményezés végett 
kiadandó. (Helyes!) 

Van még néhány kérvény : A balassa-gyarmathi censualisták egy kérvénynyel járulnak a képvise
lőház elé, melyben azon reményüket fejezik ki : hogy az urbériség kérdése ősi törvényeink értelmében 
akkép oldatik meg, hogy ezáltal igaz joga senkinek sem leend megsértve, és a kétségtelen úrbéri telkekre 
telepitett censualisták hazafias osztálya meg lesz nyugtatva, és nem esik a szűkkeblű politika s a törvény 
értelmét eltorzító rabulistáknak áldozatai, ha t. i. a censualisták is urbéresekül fognak ezentúl tekintetni. 
A kérvény-bizottmánynak lesz kiadandó. 

Makóváros közönsége panaszt emel a képviselőház előtt a mindszent apátfalvai tiszaszabályozó 
társulat ellen, mely rendeltetése czéljának soha meg nem felelt tehetetlensége és életrevalótlansága miatt. 
Mely körülmények figyelembe vétele mellett ezen, több városra nézve élet-halál kérdésnek, mint országos 
ügynek, országos pártfogás alá vételéért esedezik. (A kérvény-bizottmánynak adandó ki.) 

Torontálmegye közönsége a t. ház elé azon jelentéssel járul , hogy a merev központosítást erősza
koló idegen kormány átkos müvét, és bizonyos nemét a korlátlan hatalom kedvencz szülöttjének, a kém- és 
kutatás-rendszernek ismervénföl,az osztrák kormány zsoldjában álló cs. k. temesvári postaigazgatóság körira
tában, mely másolatban a beadványhoz van csatolva, előtte majdnem bizonyosnak látszik, hogy alkotmányos 
törvényhatóságunk eljárása fölött, mire egyébiránt az alkotmány íőjellege, a teljes nyilványosság mellett 
sem ok, sem szükség fönn nem forog, de törvényeink értelmében hivatva nincs is — némi ellenörködés 
fölállítása czéloztatik. A midőn tehát e törvénytelen kormány-intézkedést, a t. képviselőháznak bejelenteni 
törvényhatósági kötelességének tartja, nem késik őseinktől öröklött s híven megőrzött alkotmányunk 
szentsége ellen czélzott ezen, s ehhez hasonló sértések gyökeres orvoslására a t képviselőházat hazafiúi bi
zodalommal fölkérni. A kérvény-bizottmánynak adandó ki. 

Csik-Gyergyó és Kászonszék képviselő-bizottmánya kéri a képviselőházat, hogy a Székelyföld kü
lönös úrbéri viszonyait, képviselőinek megérkeztével, mielőbb tárgyaltatná. A kérvény-bizottmánynak 
adandó át. — Csik-Gyergyó és Kászonszék állandó bizottmánya kellő tisztelettel járulván a képviselőház 
elé, azt mondja : miszerint hazafiúi tisztelettel üdvözli, és a törvények iránti ragaszkodásából kifolyó kész
séggel vallja magáénak a föliratban kifejtett elveket, és az országgyűlésnek határozatilag őszinte bizalmat 
szavaz. Kedves tudomásul vétetik. 

Szathmárváros közönsége a nemzetgyűlés elé járulván, közli a z erőszakos adóbehajtás tárgyában 
hozott határozatát. Tudomásul vétetik és az adó-bizottmánynak kiadatik. (Zaj.) 

Arvamegye közönsége a t. ház elé egy kérvénynyel já ru l , melyben elmondja, miszerint közhallo
másból értesült, hogy f. é. június 6-án Szt-Mártonban, megyéjéből néhány, a tót nemzetiségi ügyért buzgó 
egyén jelent meg, ottan, a hon más részeiből is összesereglett elv-barátokkal a szláv nemzetiségi érdekek
nek hazánkban miképeni kifejlesztése iránt tanácskozandók. Miként tovább részint hallomásból, részint a 
hírlapokból is értesült a megye, hogy ezen tanácskozmány kiváltképen először a magyarországi szláv ajkú 
lakosok által lakott megyéinknek az anyaországtól elkülönítését, — ezekből egy külön szláv kerület ala
kítását és tisztán szláv nemzeti autonómia létesítését ; másodszor : a megyék területén létező, és még ez
után fölállítandó iskolákbán kizárólag a szláv nyelv alkalmaztatását, és végre harmadszor : egy fölebbvi-
teli külön törvényszék felállítását kívánta, melyen tárgyalási nyelvül kizárólag a szláv lenne elfogadandó; 
önmagától értetődvén, miként az e megyékben már működő törvényszékeknél a magyar nyelv a szláv-
nak adna helyet. Arvamegye közönsége tiltakozik az ellen annyival is inkább, mivel hazafiúi kötelességé
nek ismeri a ház figyelmét azon körülményre vezetni, miszerint e megyének első alispánjához ez év elejé
vel az egész megyében tet t körútja alkalmával számos helység elöljárósága azon nyilatkozattal járult, 
hogy honunk újból szervezésének megállapítása után, azonnal egy kérvényt nyujtandnak a megyei ható
ság elé, mely szerint az elemi iskolákban a tót nyelv helyett a magyar nyelv is tanittassék. Ebből a mé
lyen t. ház Árvamegye szláv ajkú polgárainak a hon iránti lelkületét legbiztosabban megbirálhatja. (Él
jenzés) A nemzetiségi-bizottmánynak lesz kiadandó. 

Szamos-Ujvár tanácsa fájdalmas érzelmeit nyilvánítja (Halljuk!) a nemzeti képviselőház előtt, 
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felejthetetlen emlékű hazánkfia Teleki László gróf halála fölött. Továbbá eddigi hallgatásának okául föl
említi, miszerint csak most alakult meg — mint alkotmányos testület ; de annál kedvesebben emlékezik 
most, elhunyt hazánkfia tetteiről és emlékéről. Kedves tudomásul vétetik. 

Egy névtelen kérvény érkezett be, mely a deák nyelvnek újbóli behozatalát tárgyazza, (Halljuk !) 
de oly rosziil van irva, hogy csaknem lehetetlen olvasni. (Derültség.) 

Ghyczy Kálmán : (Halljuk!) Legközelebbi kiküldetésemről, melylyel megtiszteltettem , t. i. a folyó 
hó 6-kán kelt föliratnak Ö Felsége kezéhez a felsőház elnöke gróf Apponyi György úr ö nagyméltóságával 
együtt eszközlött átadásáról,— mely ügyben ez alkalommal a múltkorinál szerencsésebb sükerrel jártunk 
el, — kötelességemnek ismerem a t. ház előtt jelentésemet benyújtani, s bemutatván, azt felolvastatni tisz
telettel kérem. (Atalános éljenzés.) 

Jelentés a f. hó 6-kán kelt Fölirásnak ö Felségének lett átadásáról : 
„Az országgyűlés mind a két házának egyértelmű határozata által, a f. hó 6-kán kelt fölirásnak Ő 

Felségének személyesen leendő átadására a főrendek elnöke nagymit. gróf Apponyi György tirral kiküldve 
levén, miután kiküldetésünk Ö Fölségének gróf Apponyi György úr által táviratilag bejelentetett, s e jelen
tés következtében f. hó 7-én szinte táviratilag arról értesítettünk, hogy ő Felsége bennünket a fölirás átvé
tele végett f. hó 8-kán kegyelmesen fogadni méltóztatik; ennek folytán azonnal útnak indulván, £ hó 8-kán 
az evégre kijelölt s tudtunkra adatott délután két órakor a cs. k. várlakban megjelentünk s ott keresztül 
menve az előszobákon, melyeknek elsejében számosabb udvari házi tisztek, másodikában pedig több cs. kir. 
belső testőrök állottak, ö Felsége által belső szobáinak egyikében következő módon fogadtattunk : 

,,ő Felsége a nevét viselő huszárezrednek egyenruhájában panyókásan és karddal övezve, s nmlt. 
báró Vay Miklós, gróf Széchen Antal, Szőgyéni László és első hadsegéde gróf Crenneville Boulier Ferencz 
urak által környezve állott, midőn elejébe bocsáttattunk s ez alkalommal Ö Felségét gróf Apponyi 
György úr, a következő beszéddel üdvözölte : 

„Felséges Császár és Király ! Legkegyelmesebb Úr ! Az országgyülésileg egybegyűlt Magyaror
szág főrendéinek és képviselőinek megbízásainál — és Felségednek legkegyelmesebb engedelménél fogva, 
szerencsénk levén Fölséged előtt megjelenhetni a végett, hogy az országgyűlésnek föliratát mély alázattal 
átnyújthassuk, — szoros kötelességünknek ismerjük Fölséged előtt kinyilatkoztatni : miszerint az országos 
főrendek és képviselők, Fölségednek múlt hó 30-kán kelt legkegyelmesebb leiratából annál nagyobb fájda
lommal értették meg az okokat, melyek a föliratnak elébbi átnyujthatását akadályozták, minél távolabb 
estek czéljaik, Fölséged fejedelmi jogainak bár mikénti félreértésétől, avagy kétségbevonásától ; mit is 
tényleg bebizonyitandók, siettek Fölségednek legmagasabb akaratát betölteni, és közakaratból eredt egy
hangú végzéseik által eltávolítani mindent, a mi az abbeli magyarázatnak alkalmul, és az érintett akadály
nak okúi szolgált ; mitsem óhajtván buzgóbban, mint azt, hogy őszinte felszólalásuk, mielőbb vehesse 
igénybe Fölségednek legmagasabb figyelmét és igazságszeretö méltánylatát; a legalázatosabban esedezvén 
Fölséged előtt : hogy az ezen föliratban nyiltszívüen kifejtett, a trón és hazánk javát egyiránt érdeklő ki-
vánatokat atyailag méltányolni és teljesíteni méltóztassék." 

Ezután én ekképen szólottam : 
„Fölséges Császár és Király ! Legkegyelmesebb Úr ! Magyarország országgyülésileg egybegyűlt 

főrendéinek és képviselőinek föliratát Fölségednek ezennel mély tisztelettel átnyújtani szerencsénk van. 
Az országnak abban, az országgyűlése által Fölséged és a haza irányában egyiránt kötelességében 

álló nyílt őszinteséggel, törvényeink alapján jól kifejezett hő kivánatai foglaltatnak, melyeknek valósítá
sát épen ugy lételének és jólétének föltételéül, mint a korona hatalmának és méltóságának minden jövendő 
időkre szilárd biztositékául tekinti. (Zajos közhelyeslés.) 

Méltóztassék Fölséged az összes nemzet forró közóhajtásának tiszteletteljes nyilvánítását kegye
sen fogadni." 

Beszédein végeztével az országgyülésileg egybegyűlt főrendek és képviselők lepecsételt föliratát 
ö Fölségének saját legmagasabb kezébe átadtam, melyet Ö Fölsége átvévén, hozzánk magyar nyelven a 
következő szavakat intézni méltóztatott. 

„Megelégedéssel értettem az országos rendek és képviselőknek minap nyilvánított kívánságom tel
jesítésében tanúsított köteles készségüket. (Zúgás. Halljuk!) Remélve, hogy ugyan ily érzelemmel foga-
dandják jelen fölirásra az yrszág java és népeim közboldogsága érdekében adandó válaszomat; ezt az or
szágos rendekkel és képviselőkkel mielőbb tudatni fogom." 

Mi pedig kiküldetésünket ekképen bevégezvén, Ö Fölségének színe elől eltávozánk. Kelt Pesten, 
július 9-kén 1861-dik esztendőben. G h y c z y Kálmán s. k. a képviselőház elnöke." 

Elnök : Ugy hiszem ezen jelentés mindenekelőtt kinyomatandó lenne (Helyeslés). Mielőtt a napi
rendre átmennénk, Ráday Gedeon gróf képviselő úr kivan szólani. 

Ráday Gedeon gróf: Mielőtt a napirendre átmennénk, a kérvény-bizottmány nevében van a t. ház
hoz egy alázatos kérelmem. (Halljuk!) Mi a múlt napokban minden kérvényt, melyek a kérvény-bizott
mányhoz áttétettek, átvizsgáltunk, és valamennyit tárgyaltuk is ; de a tárgyalás alkalmával tapasztaltuk, 
hogy azok között sok oly különböző természetű és érdekű kérvények vannak, miszerint szükséges a t. ház 
felhatalmazását ós beleegyezését alázattal kikérni, a végett, hogy azon kérvényeket, melyek leginkább 
égetők és inkább egyesek érdekeit tárgyalják és érintik, mint péld. : árvaügyek és hasonlók külön soroz-
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tassanak — ás legéfeszo-r adassanak be ez elnökséghez tárgyalás végett. A tö&fci nem egeié kérdések ké
sőbb-jöhetnek tárgyalás alá. (Elfogadjuk!) 

Elnök : Tehát Ráday Gedeon gróf képviselő úraak, mint a, kérvényt bizottmány elnökének azem 
inditváhy'a, hogy a kérvények közéi legetsöbben is azok vétessenek tárgyalás alá melyek legégetőbbek — 
a ház által elfogadtaíik. (Igen!) A napife^dipe áttérvén, következik az ideiglenes- országház építése iránt 
kiküldött bizottmány véleményének előadása. — Bátor* vagyok azon figyelmeztetést tenni, hogy legelsőb-
héú otvastassék fel a jelentés és annak melléklete; azután pedig ha tégf tetszik, féífüggeszthetiíők fél órára 
az ülést azon ezélból : hogy a beadott tervezeíek a képviselő urak által megszemléltessenek, mert 
különben azokról véleményt nem lehet mondani. (Helyeslés). 

Bánó József jegyző felolvassa az ideiglenes országház építése tárgyában kiküldött bizottmány elő
adójának jelenlését. (Zaj.) 

Elnök : TJgy hiszem Pestvárosának a költségek iránt hozott határozata lenne most fölolvasandó. 
Bánó József jegyző olvassa Pest tárosa ezen határozatát. 
Kubínyi Ferencz : Atalában véve a provrsoriumoknak barátja nem vagyok ; azonban még kevésbe 

vagyok barátja az ily ideiglenes országház fölépítésének. Ez átalános nézetem. 
Egyébiránt azt tartöm t. ház ! hogy addig, míg a fölirásra válasz nem érkezik, ideiglenes ország

ház fölépítése iránt ne intézkedjünk. Megvallom ugyan is, hogy az ideiglenes országház fölépítését azon 
kiegyenlitéstöl föltételezném, mely közöttünk s Ausztria közt fönnforog. Annálfogva oda járulok alázatos 
vélekedésemmel, hogy e tárgy halasztassék azon időre, midőn a legfelsőbb resolntio velünk közölve lesz-
(Helyeslés. Zaj.) 

Egyébiránt átalános nézeteim Vannak a tervekre nézve is. A terveket az illető építészeknek vissza-
adatni kívánnám, mivel azt hiszem, hogy nincs kellemetlenebb magánosra nézve, annálinkább morális t e* 
tületre nézve, kivált pedig az országgyűlési testületre nézve mintha idővel, később követelésekkel lépnek 
föl irányában. Több terv adatott be, és nerrt tudom, föl voltak-e szólítva az építészek e tervek elkészíté
sére, volt e nekik jutalom ajánlva, és miféle jutalom; erre nézve tisztában kell lennünk. 

Másodszor itt különös körülmény is forog fenn. A tudósítás ezt mondja, t. i. „Ennélfogva a 6 •/. 
alatti Kauser és 7. •/. alatti Yieser-féle tervezetek vétetnek leginkább figyelembe." Beismerve Kauser ur 
tervének ezélszerü belső felosztását, szilárd anyagokból! tervezésénél és a kitett árnál fogva ajánlhatósá-
gát ; — a választmány mindamellett az elsőséget Vieser úr1 7. •/. alatti tervének adja. — I t t is oly külö
nös körülmény forog fönn, mint az aeademia épületére készített terveknél. Ha a Kauserféle terv minden 
tekintetben ajánlható, kérdem, miért kívánja a választmány mégis Vieserét elfogadtatni. Erre nézve is 
felvilágosítást kérek. 

A harmadik körülmény pedig, mely szintén fölvilágosítandó, az, hogy az egyetem átengedte a régi 
füvészkertet, de kárpótlásról szó sinc3. 

Mindezekre nézve visszautasítanám a tárgyat a bizottmányhoz adandó bővebb felvilágosítás végett; 
egyébiránt odajárul alázatos vélekedésem, hogy legczélszerübb lenne a tárgyat azon időre halasztani, mi
dőn a resolutio megérkezik. 

Lónyay Menyhért: Mint az e tárgyban eljáró bizottmány előadója kötelességemnek tartom előttem 
szólott t. képviselőtársunk észrevételeire felelni. Miután azonban már kimondá a ház,hogy először is min
den e kérdésre vonatkozó irat fölolvastatik, azután pedig az ülés a tervezetek megtekintése végett fél
órára fölfüggesztetik : annálfogva ily félig üres padok előtt különben sem levén ezélszerü a tárgy érde
mébe bocsátkozni — egyelőre fönntartom magamnak, hogy midőn a szünet után a tüzetes tárgyalásba 
ereszkedendünk, t. képviselőtársunk megjegyzéseire részletesen válaszoljak. (Helyes.) 

Elnök : Fél órára most függeszszük föl az ülést. 
A tagok a tervek megszemlélésére a mellék termekbe vonulnak. 
A félórai szünet eltelte után : 
Elnök : Tisztelt ház ! (Helyre ! Halljuk!) Mindenekelőtt a bizottmány előadója Lónyay Menyhért 

úr kíván szólni. (Halljuk !) 
Lónyay Menyhért : Miután a kikü'dött választmány mindazon pontokra nézve, melyek a tárgy 

felvilá^ositására szükségesek, jelentésében elég bőven nyilatkozott, talán fölösleges volna, hogy én, mint a 
választmány előadója, a ház szabályainak értelmében még némelyeket felhozzak ; azonban eltérő nézetet 
tapasztalván, talán nem fog ártani, ha a választmány munkálódásának folyamáról némi részleteket fölem
lítek. Méltóztatnak tudni, hogy midőn az országgyűlésnek Budán történt összehívása kihirdettetett, akkor 
Pestvárosának képviselői, hazafiúi érzet által indíttatva, gondoskodtak arról, hogy az országgyűlésnek, — 
ámbár az Budára volt összehíva, — Pesten tanácskozási helyiség készíttessék. Az ideiglenes országház 
építésének eszméje tehát akkor támadt, midőn Pest városa az előleges tervek készítése végett bizottmányt 
is nevezett ki. Ezen tervek által arra volt számítva, hogy minél rövidebb idő alatt állíttassák fel Pesten 
egy alkalmatos helyiség az országgyűlés számára. Ennek következtében Ybl építőmester egy tervet készí
tett a nemzeti lovardának e czélra leendő átalakítására. Metelba építőmester szintén a lovarda átalakítá
sára vonatkozó tervet mutatott be. Midőn a magyar országgyűlés megnyílt, és hála Istennek, az ország-
gyűlésnek megtartási helye is Pestre volt határozva, természetes, hogy Pestvárosa, nemcsak saját érdeké
ből, de mert minden magyar szivében hordozta azon óhajtást, hogy az országgyűlés az 1848-diki törvények 
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által kijelölt helyen legyen megtartva — első teendői közé sorozta, hogy főpolgármestere által, korelnö
künk boldogult Palóczy László úrnál megjelenvén, előadja a fővárosnak azon készségét, mely szeriirt a 
fölépítendő ideiglenes országházhoz megkívántató költségeket — ha szikség lesz rá elölegezendi. Ez volt 
ezen ügyfolyamnak első eredete. 

Már a második ülésből volt kiküldve a választmány, mely a beadott terveket megvizsgálván, arról 
a háznak jelentést adjon. A választmánynak, mint ez a jegyzőkönyvből kitűnik, féladata az volt, hogy az 
eléje terjesztett terveket megvizsgálja, és a szükséges országház helyiségéről gondoskodjék. — Az ö hatás
köre tehát tovább nem terjedhetett, mint a beadott tervek felett véleményt mondani. A választmány mel
lőzendőnek tartotta azon terveket, melyek akár a lovardának átalakítását, akár a múzeum helyiségének 
bővítését javallottak, azon szempontból indulva ki, hogy a nemzet méltóságához illőnek véli, miszerint az 
országgyűlés, habár ideiglenesen tartja is üléseit, saját helyiséggel bírjon. 

Mi itt ezen épületben, habár a múzeum országos épület, s azt használni jogosítva volnánk, csak 
vendégek vagyunk ; s a mélt. főrendekről tudjuk, hogy ők egy kereskedelmi társulat termeiben üléseznek. 
A választmány tehát azon szempontból indult ki, mely szerint szükségesnek véli, hogy a legrövidebb idő 
alatt egy ideiglenes országház építtessék, melyben nemcsak az alsó-, hanem a felsőház is tarthassa üléseit. A 
választmányban fölmerült azon vélemény is, hogy helyiség és időnyerés tekintetéből csak az alsóház szá
mára kellene egy termet épittetni, mivel ez, a melyben most ülésezünk, a jelenlevő tagoknak is szűk, azon 
456 képviselőnek befogadására pedig, a kik a törvény szerint hivatva vannak itt megjelenni — egyátalá-
ban elégtelen. De czélszerünek találta a választmány egy ideiglenes országház építését azon tekintetből 
is, mert ezen teremnek acusticája rósz, a nyári időszakban a hőség majdnem kiállhatatlan, akkor pedig, 
ha ügyünk fordultával télen is kellene tartani üléseket, mely időszak ugy is a törvény rendelete szerint 
az országgyűlés rendes tanácskozási ideje, ezen helyiségnek fűtése nagy nehézségekkel járna, s az épület 
falaiban sok rongálást vonnának magok után. Azonban van még egy fontos körülmény, mely nem taná
csolja, hogy ezen terem és mellék helyiségei téli időre elkészíttessenek ; tudjuk ugyan is, hogy az ország
nak legdrágább kincsei vannak ezen épületben összehalmozva, melyek körül a fűtési készületek a tűzve
szélyt csak növelnék. Miután tehát az ideiglenes országház építésére nézve nem nagy különbséget tesz, 
ha az néhány öllel szélesebbre vagy hoszabbra terjesztetik : a választmány az ideiglenes országház körül 
oly tervet vélt legczélszerübbnek, mely a fölső- és alsóház számára elegendő tért enged. Az élőnkbe ter
jesztett tervek egyikében, t. i. az elfogadás végett ajánlott Vieser tervében nemcsak a tanácskozási termek
nek nagysága és a hozzájuk vezető térségek kielégítők, hanem mindegyikhez külön bejárás is vezet; azon
kívül elegendő helyiségek vannak az elnökök, a jegyzők, a quaestorok számára, emellett az alsóház osztá
lya számára kellő helyiségekről, valamint a felsőház részére két tanácskozó teremről, ugy szintén a buffet-
ruhatárról és a szolgák helyiségéről is van gondoskodva. 

Ily körülmények között két kéidés állott a választmány előtt, mely fölött tisztába kellé jöni. Egyik 
volt a helyiség kérdése. Pestvárosa e tekintetben egész készséggel igyekezett a város területén használ
ható helyiséget kijelölni ; s átalában ellehet mondani, hogy Pestvárosa részéről a legnagyobb előzékeny
séggel találkoztunk. (Éljenzés.) Pestvárosa mindemellett más helyiséget nem tudott kijelölni, mint a széna
téren a reformált templommal szemben álló piaczot. Ezen a téren talált volna ugyan helyet egy, az alsó
háznak alkalmas épület ; azonban a választmány ezen tervet nem fogadta el, mert három részre különböző 
főutczák vezetnek ki ezen térről, t. i. Soroksár felé, az üllői ú t ra , és az egyetem felé, ezen helyiség tehát 
zajos voltánál fogva tanácskozási helyiségül teljesen czélszerűtlen ; ezen helyiség még a város középpont
jától is távol esnék. A választmánynak tehát föladata volt ezen helyiségnél czélszerübbet találni, melyet 
a magyar királyi egyetemnek, a múzeum szomszédságában levő tágas volt füvész-k ertjében fel is talált 
— s miután e telek a magyar kir. egyetem tulajdona, szükséges volt aziránt tisztába jönni, vájjon áten
gedtetik-e az országgyűlés számára ? Ekkor fölkérte a választmány a képviselőház elnökét, hogy szólítsa 
fel az egyetemet ebbeli nyilatkozatra ; és az egyetem a 15. szám alatt beadott okirat szerint beleegyező 
elhatározását egész készséggel nyilvánitá, hogy mindaddig, mig az ország állandó helyiségről nem fog 
gondoskodhatni, a volt fű vész-kerti üres telket minden díj nélkül átengedi, s csak azt kéri, mondaná ki 
az országgyűlés, hogy ha majd egyszer az állandó országház véglegesen elkészül, akkor a telek az egye
tem használatába ismét visszabocsáttassék. 

A második volt a költség kérdése. (Halljuk!) A választmánynak elfogadás végett a t. ház elé ter
jesztett tervezete és előszámitása szerint a költségvetés, a belső fölszereléseken kivül, 130,000 forintra 
rúgna, de miután az ily tervnek részletes átvizsgálásába a választmány nem ereszkedhetett, Andrássy 
Gyula gróf és Gorove István urakat kérte meg, hogy a tervezetet részletesen átvizsgálván, ha a körül 
változtatások szükségeltetnének, azok megtételét eszközöljék. A tett módosítások következtében a választ
mánynak az országházi helyiségek előállításában különösen oda terjedt ki figyelme, hogy a füvészkertben 
építendő helyiségekben, ámbár ugyanazon épületben tartaná mind a két ház üléseit, a két ház mégis egé
szen külön bejárás által teljesen el legyen egymástól különözve és a szükséges kényelemmel s nagyobb 
előteremmel ellátva, miáltal az épület természetesen szélesbíttetvén, a költségvetés is valamivel na
gyobb leend. 

A város szükségesnek vélte aziránt, hogy tudja, mikor és mennyi pénz lesz szükséges , külön bi-
60* 
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zottmányt is kiküldeni. Ezen bizottmány akkor értekezett velünk, a mikor az országos bizottmány teen
dőjét elvégezte, s jelentését már beadta. 

Ennek méltóztassanak tulajdonítani, hogy az ezen tárgyra vonatkozó körülmények nincsenek ki
jelentve a bizottmány jelentésében. 

A városi választmány velünk értekezvén, egész készségét nyilvánította ismét a város részéről a 
szükséges pénzösszeg előlegezésére, s bár előre megmondottuk, hogy noha 180,000 ezer ftra van tervezve 
a költség, de bizonyosan többe is bele fog kerülni, mind a mellett a város azt egész készséggel teljesíteni 
ajánlotta, mert nemcsak a haza érdekét, de Pestvárosának érdekét is látják abban, hogy a fővárosban le
gyen készen bármily körülmények között is egy oly kénj^elrnes helyiség, a hol az országgyűlés tartathas. 
sék. (Ugy van!) Erre nézve a város részéről csak azon egy kérés intéztetet a bizottmányhoz, hogy miu
tán a város a beruházandó összeg iránt semminemű más garantiát nem kíván, mint, hogy mondja ki a 
képviselő- és felsőház egy országos határozatban azt, miszerint majd a mikor az országnak módjában lesz 
visszatéríteni az előlegezett összeget, az visszafizetendő lesz. (Éljenzósek). 

Azt hiszem, ezen hazafiúi áldozatkészségét a városnak méltányolni kell. (Ugy van!) Ámbár Pest
városának leginkább érdekében van, hogy itt legyen az országgyűlés, de ez egyszersmind a nemzet és haza 
érdeke is. (Igaz!) Nemzet és haza érdekének tekintem részemről már azért is, mert az 1848-diki törvé
nyek rendelik : hogy a magyarhoni országgyűlés csak Pesten tartathatik, és ennek van megfelelve azáltal, 
ha egy szükséges s kellő kényelemmel felszerelt helyiségnek mielőbbi felállításáról gondoskodunk, már 
azért is, nehogy bármi körülmények között és meglepetések következtében azok, kiknek nem lehet ked
vükre, hogy itt legyen az országgyűlés, nehézségül és okúi felhasználhassák azt, hogy Pesten országgyű
lés tartására alkalmas hely nincsen. Ezek főkép azok, a melyeket a bizottmány! vélemény indokolására elő
adni szerencsém van. 

Még egy körülményt nem hagyhatok említés nélkül, (Halljuk!) annyival inkább, mivel a kiküldött 
bizottmány eljárása némikép nem helyeseltetik Kauser építőmester által, ö azt állítván, mintha t. i. iránta 
a bizottmány méltányos nem lett volna. 

Erre azt jegyzem meg, hogy midőn a bizottmány kimondta azt, miszerint az országgyűlés közös ér
dekében látja, gondoskodni a mélt. Főrendek részére is helyiségről, tehát oly ideiglenes országház építését 
tartja czélszerünek, melyben az összes országgyűlési törvényhozás működhessék, — ekkor Gorove bízott-
mányi tag, s tagtársunkat kérte íel a bizottmány, hogy miután Kauser építőmester már egy, csupán a kép
viselőház számára alkalmas tervet bemutatott, közölje vele e körülményt a végett, hogy ö is dolgozzon ki 
tervet mind a két ház számára. Ez kellő időben, a választmányi munkálat befejezése előtt egy pár héttel 
közöltetett vele, de ö nem dolgozta át tervét, s mégis aziránt panaszkodik, hogy nem volt fölszólítva. Ez
zel tartoztam a bizottmány eljárásának igazolására. 

Miután a bizottmány előadásában ki vannak fejtve mind azon okok, melyek javaslatát indokolják, 
nem akarom azokat most ismételni, és csak befejezésül sorolom elő azon végzéseket, melyeket a választ
mány jelelentésében javaslatba hoz, úgymint : mondja ki határozatilag a ház, hogy a magyar kir. egyetem 
által tett ajánlatot méltánylattal fogadja s biztosítja az egyetemet, hogy ha az állandó országház fölépü-
lend, a fölajánlott hely az egyetemnek vissza fog adatni. A másik az, hogy a ház mélt 'nyos elismerését 
Pestváros irányában fejezné ki s egyszersmind biztosítaná arról, hogy mikor az ország a város által elő
legezett költséget visszatérítheti, az vagy az országos pénztárból, vagy más módon vissza fogja téríteni. 
A harmadik : határozza meg a ház azon tervet, mely szerint az ideiglenes országház építendő lenne. A ne
gyedik határozatra nézve azon javaslatot teszi a t. háznak, (Halljuk!) hogy miután az ideiglenes ország
házban mind a két ház részéről van helyiségről gondoskodva, szükséges a helyiségre nézve országos 
bizottmányt nevezni ki ; ennélfogva azt javasolja, hogy egy 5 tagú országos választmány neveztessék ki, 
(Halljuk!) — melyhez a mélt. Főrendek is neveznének tagokat, és ezen választmánynak legyen feladata 
a kivitelről gondoskodni, s ennek következtében, 5-ször azon szempontból is , mintán a munkálatban or
szágos biztosításról van szó, azt javasoljuk, közöltessék a határozat hozzájárulás végett a mélt. főrendek
kel is, — s végre, hogy mind a magyar kir. egyetem, mind pedig Pestvárosa a reájok vonatkozó határo
zatról elnökileg tudósíttassanak. (Éljen!) 

Bónis Sámuel: Én igen helyesnek tartom a bizottmány eljárását, és helyesnek tartom mindazon 
okokat is, a melyeket az előterjesztett tervek választására nézve ot t előhozott ; azonban , ámbár magam 
is meglehetősen érzem ezen helyiség alkalmatlanságát, még is azt tartom, hogy ezen kérdés tárgyalását 
mindaddig'^el kellene napolni, mig a resolutio, azaz : a válasz, Bécsből le nem érkezik ; (Helyes!) és pedig 
azért, mert nem kívánok se azon hazafiúi készséggel visszaélni, mit Pestváros a haza irányában tanúsított, 
se nem kívánom azon helyiséget az egyetemtől ok nélkül elfoglalni, előbb, mint arra szükség volna. 

Meglehet,-hogy azon válasz, azon nyilatkozat, mit Ö Felsége az első leiratában igért, igenis oly 
őszinte leend, hogy országházra szükség nem lesz ( Ig a z •) 

A mi azon argumentumot illeti, mely szerint ha más országgyűlés hivatik össze, akkor legalább 
ürügyül nem hasznaitatnék fel az : hogy Pesten nincsen helyiség, tehát menjenek Budára ; erre azt vála
szolom, hogy hitem szerint, ha az újonan összehívandó országgyűlésnek nem lesz annyi hazafiúi érzelme, 
hogy a törvények nyilt rendeletét megtartsa, akkor akár miiyen ideiglenes országház építtessék Pesten, 
az nem fogja azt elzárni attól, hogy Budára át ne menjen. (Zajos helyeslés.) 
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Kubinyi Ferencz előterjesztése által a dolog nincsen elvetve; mert ha a resoluiio után látni fogjuk, 
miszerint a helyiségről gondoskodni kell, gondoskodunk arról akkor, s egy pór hét nem tesz különbséget. 
El kellene tehát napolni a tárgyalást mindaddig, míg a resolutio le nem érkezik. (Helyes!) 

Benczúr Miklós : Én az előttem szóló véleményét nem pártolom,s nem pártolom azért, mert megle
het ugyan, hogy nem kapunk kedvező resolutiót, és lehet, hogy vagy szétoszlattatunk, vagy pedig ma
gunk szétmegyünk ; de azért nem következik, hogy két- három hónap, vagy talán még rövidebb idő alatt 
az országgyűlés újra össze ne hivattassék, és akkor, vagy akármi más körülmények között országházra 
szükség ne legyen. És ha csakugyan össze fogunk hivatni, meglehet, hogy nagyobb számmal kell jelen 
lennünk, és nem lesz tanácskozási termünk ; különösen téli időben nem is lehetne ezen múzeumi termet 
használni ; de különben is, minden körülmény között megnyugtató dolog az, ha Pesten olyan helyiségünk 
van, hol összejöhetünk. Én tehát az előttem szóló indítványt nem pártolhatom; és ugy vélem, meg kellene 
kérni Pest városát, hogy az országház építéséről gondoskodjék. (Zaj.) 

Deák Ferencz : (Halljuk!) Azt látom t. ház, hogy a vélemény arra nézve közös, hogy ha lehet, az 
ideiglenes országházat íöl kellene építeni, mert a hely itt kényelmetlen. De némelyeknek aggodalmaik 
vannak. (Halljuk! Halljuk!) Némelyeknek, t. i. az az aggodalmok, hogy mielőtt a tervezett országház föl
épülne vagy mielőtt azt használhatnók, az országgyűlés oly módon megy szét, hogy ezen czélra a fölépí
tendő házat egyhamar használni nem lehet. Ha a tervezett költséget zsebünkből, vagy az országos pénz
tárban lehető készpénzből teljesitenök — azt mondanám, hogy ezen aggodalom nem nyomatékos. Hanem 
én ugy veszem észre, hogy ezen költség kölcsön pénzből és különösen a két város által eszközlendő pénz
ajánlatból történnék, már pedig a két yárost ugy könnyedén ily nagy költekezésbe belevinni nem lehet. 
(Helyes!) Én nem Pestváros érdekében szólok, ámbár Pestváros egyik képviselője vagyok, hanem szólok 
mint országos képviselő ; és azt gondolom, igen meg kell fontolni a dolgot, mielőtt e tárgy felett határoz
nánk. (Igaz!) Én nekem mint képviselőnek nem szabad föltennem, hogy a föliratra rósz királyi válasz ér
kezik ; nekem kötelességem azt várni a mit követelek, hogy a törvények értelmében készült felirat a törvé
nyek értelmében el lesz fogadva. (Köztetszés) Hanem a dolog nem lehetetlen, mert tapasztaltuk, hogy a 
törvények világos értelme ellen az alkotmány is fölfüggesztetett — ne mondjuk tehát azt ki, hogy 
még ez is megtörténhetik, hanem várjuk be a resolutio megérkezését, ugy is a legroszabb esetben is egy 
pár hétnél többet nem kell várnunk. Nem volna-e tehát természetesebb ezen bizottmányi munkálatot és 
jelentést a kilenczes osztálynak kiadni, ugy is még ezen osztálynak eddig semmi teendője sem volt ; ezen 
kilenczes osztály hadd hányja-vesse meg a bizottmány véleményét, és azalatt megérkezendik a resolutio 
(Közhelyeslés.) 

Elnök : Ha Deák Ferencz indítványa elfogadtatik, nem mondatnék ki egyéb, mint az, hogy a bi
zottmányi jelentés a kilenczes osztálynak adatik ki tárgyalás végett. (Helyes!) 

A napirenden levő első tárgyon eszerint keresztülmenvén, következik a határzati javaslat, most 
kérdem a t. házat, hegy miután a ház szabályai szerint minden javaslat három nappal a tárgyalás előtt 
szétosztandó, ezen javaslat pedig csak ma osztathatott szét, kivánja-e a t. ház, hogy az ma vétessék tárgya
lás alá, vagy nem? (Felkiáltások : Nem!) 

Kubínyi Ferencz : (Halljuk!) Minthogy annyi időnk sem volt, hogy a javaslatot elolvashattuk vol
na, — azt indítványozom, hogy a tárgyalás hétfőig halasztassék el. (Zaj.) 

Beniczky Lajos : Részemről is czélszerünek tartom az elhalasztást, és pedig azon okból, mert ha 
azt akarjuk, hogy a kirendelt bizottmányok dolgozzanak, ugy időt is kell nekik engedni; s csak ugy lehet 
tőlük várni, hogy munkálataikban előre haladjanak. Én tehát pártolom Kubinyi Ferencz ioditványát. 
(Helyeslés). 

Elnök : A tisztelt ház véleménye tehát oda terjedne, hogy a hétfőn tartandó ülésben vétetnék elő 
a határozati javaslat, és eszerint hétfőig gyűlés nem lenne, hogy addig a bizottmányok munkálódhassanak. 
(Ügy van!) 

Az igazoló-bizottmányok részéről jelentés nem történvén, a mi a napirendre kitűzött tárgyak közé 
felvehető volna : annálfogva bátorkodom jelenteni, hogy a mai ülés befejeztetik s a jövő ülés hétfőn fog 
tartatni : hacsak rendkívüli esemény közbe nem jő. 

Ezzel az ülés déli 12 órakor feloszlott. 

Képv. ház napi. II. köt. 63 
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LIX. 

O R S Z Á G O S Ü L É S . 
Jú l ius 15-kén d. e. 10 órakor . 

Elnök Ghyczy Kálmán : Az ülés megnyittatik. A mai ülés jegyzökönyvét Csengeri jegyző úr fogja 
vezetni; a szólókat Jura György jegyző úr jegyzendi föl. Mindenekelőtt a legutóbbi ülés jegyzökönyve 
fog hitelesítés végett felolvastatni. 

Bánó József jegyző olvassa a július 10-én tartott LVIII-ik ülés jegyzökönyvét, mely észrevétel nél
kül hitelesíttetik. 

Elnök : A jegyzőkönyv eszerint meghitelesittetvén, szerencsém lesz beadni az időközben beérkezett 
iratokat : 

Nagyszombatváros közönsége óvást tesz a Turócz-Szt-Mártonban tartott gyülekezet határozatai és 
kivánatai ellen. (Éljenzés.) Tiltakozik az ellen, hogy az országból külön terület hasittassék ki, kijelentvén, 
hogy inkább kivan az alkotmányos haza utolsó falujaként tekintetni, (Halljuk!) mintsem ilyetén alkotmány
ellenes kerület fővárosa lenni. (Éljen!) Teljes bizalmát jelentvén ki egyúttal a képviselőház iránt, és a nem
zetiségi kérdésnek megoldását ettől tökéletes bizalommal várja, — Hasonlókép Trencsénmegye bicsei vá
lasztókerületének számosabb helységei beadott kérvényeikben szintén tiltakoznak a turócz-szt-mártoni 
gyülekezet határozatai ellen; óvást tesznek külön terület kiszakasztása ellen, határtalan bizalmat szavaz
nak az országgyűlésnek és attól várják a nemzetiségi kérdésnek megoldását, kijelentvén, hogy Magyar
országot az abban lakó nemzetiségek közös hazájának, és ezeket testvéreiknek tekintvén, az alkotmányos 
szabadságért s az ország integritásaért élni-halni készek, — (Éljenek!) — Nyitra vármegye alispánja 
hivatkozva azon kérvényre, melylyel a megyei bizottmány ellenmondott a turócz-szt-mártoni gyülekezet 
kivánatainak : az azon kérvényben tett nyilatkozathoz képest most nyolezvan és egynehány község részé
ről a képviselőházhoz benyújtott hasonló bizalmi és óvási kérvényt mutat be. (Zajos éljenzés.) Mindezek a 
nemzetiségi kérdésnek megoldásával megbízott bizottmánynak fognak tekintetbevétel végett kiadatni. — 
Enying mezőváros közönségének birája jelenti, hogy május 6-tól fogva ezen város lakossága kezdetben 
150, azután 330, — végre 580 katonát levén kénytelen az adó behajtása végett tartani, minekutána a sok 
zsarolást már nem győzte, most július 6-án kénytelen volt az erőszaknak engedni s adójuk egy részét 
megfizetni. (Zaj.) Ez az adóügyi bizottmánynak fog kiadatni. —Hajdúkerület közönsége előadja, hogy 
Hajdú-Vámos-Pércsett egy adóhajtótiszt két katonával megszállván, annak folytán, miszerint a fogadóban 
némely mihályfalvai lakosok azt beszélték, hogy ez a mihályfalvai adószedő rabolja a népet es agyon kel
lene verni, — az Vámos-Pércs közönségét a felsőbbségnek feladta; minek következtében egy őrnagy i é t 
század katonával a várost megszállotta, hogy a csöndet, mely meg sem zavartatott, helyreállítsa s hogy 
egyeseket elfogasson. (Zaj.) Ez a kérvénybizottmányhoz lesz kiadandó; (Fölkiáltások : Inkább az adóügyi 
bizottmányhoz!)tehát az_adóügyi bizottmánynak fog kiadatni. — Borsodmegye közönsége, Miskolcz város 
római kátholicus algymnasiumában még most is fennálló önkényesen kivetett és több es. k. adótiszt által 
behajtatni szokott tanpénzeket megszüntetni, és ezen gymnasiumot régi terjedelmében hat osztályúvá ala
kíttatni kéri. A kérvénybizottmánynak lesz kiadandó. — Gömörwegye Alsóhangó közönsége a tagosítás 
alkalmával szenvedett sérelmeit kéri orvosoltatni. Szintén a kérvényfeizotttnányhoz adandó. —Myítraalvá-
ros közönsége kéri magát az 1848-iki törvények és IV-ik Béla királytól nyert kiváltsága alapján, azon vá
rosok közé soroztatni, melyek mint önálló hatóságok, közdolgaikat minden más hatóságoktól függetlenül 
igazgatják. Szintén a kérvénybizottmánynak adandó ki. — Schönwiesner Mihály, Sopronmegye lakosa ne
vét Szépmezei-re kivánja változtatni. Ez szokás szerint inkább hatósági tárgyalás alá tartozik; de a szabá
lyok szerint a kérvénybizottmánynak adathatik ki. (Helyes!) Bárczay Ödön a füzéri kerületben, Abaujban, 
képviselővé választatván, a választási jegyzökönyvet igazolásául beadja; ez az állandó igazolási bizott
mánynak lesz kiadandó. 

A budai magyar népszínház alapitását segélyző-bizottmány azon czélra alakúiván, hogy a magyar 
színészet Budán állandó megalapítása végett, Molnár György igazgatósága alatt, és annak számára a láncz-
hid mellett, népszínházát építhessen; — a képviselőháznál esedezik, hogy ezen ügyet fölkarolni, és anyagi 
segélyzettel előmozdítani kegyeskedjék. Ugy vélem, az elnökségnél lehetne aláírási iveket kitenni s azok, 
kik méltóztatnak a czélt elősegíteni, aláírásaikkal hozzájárulhatnak. (Fölkiáltások : Mind irunk alá!) 
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Kozma Imre, Győr város képviselője, a magyar hazának külön nemzetiségei igényeinek kellő mél
tánylására és kielégítő megnyugtatására, egy javaslatot terjeszt elő. Azt hiszem, hogy ezen javaslat a nem
zetiségi ügyben fáradozó küldöttségnek lesz kiadandó. 

Ezeket előadva, következik már most a napirendre kitűzött tárgy, úgymint : az országgyűlés teen
dőiről hozandó határozat szerkesztésével megbízott bizottmány jelentésének fölvétele. 

Szaplonczay József: Mielőtt az elénk kitűzött tárgyra átmennénk, nekem egy alázatos kérésem 
volna a tisztelt házhoz. (Halljuk!) Méltóztassanak elrendelni azt, hogy a treneséni és nagyszombati levelek 
kinyomattassanak és kiosztassanak. {Közhelyeslés.) 

Elnök : Eszerint ki fognak nyomatni és osztatni. — És most áttérvén a napirendre, föl fog olvas
tatni először a jelentés, és azután megnyittatik a tárgyalás. 

Csengeri jegyző olvassa a határozati jelentést. 

Elnök : A bizottmányi jelentéssel beadott határozati javaslat több czikkböl és részletből állván, mi
előtt a részletes tárgyalásra átmennénk, a szabályok szerint először az indítvány lényege és alapelve fölött 
átalános tárgyalás tartandó, a mennyiben azokat a tisztelt háznak megtartani tetszik. Ereszben, ha élni 
akarnak jogukkal, először is a bizottmányi előadót, azután az indítványozó tisztelt képviselő urat illeti a 
szórási jog; és igy következnek azután azok, kik szólás végett magukat följegyeztetik. Először tehát a bi
zottmányi előadó Lónyay Menyhért ur fog szólani. 

Lónyay Menyhért : Midőn ezen tárgy tárgyalás alá vétetik, kívánom teljesíteni azon kötelességet, 
mely inlndenkor az előadónak szabályszerű föladata, tudniillik : a tárgy fölötti vitatkozást egy előadandó 
beszéd által, a választmány véleményének indokolásával megnyitni. Azonban azt hiszem, hogy a tisztelt 
ház ezélszerünek fogja találni, miszerint az ilyen fontosabb tárgy, melyről több szakasz szól, és mely talán 
a részletes tárgyalásnak leend tárgya, a szabályok szerint elébb az osztályokhoz utasíttassák. (Közhelyes
lés. Zaj.) S ha a tiszteit ház ezen tárgyat az osztályokhoz méltóztatik utasítani, azt hiszem, fölösleges volna 
most a tárgyhoz szólani. Méltóztassanak eziránt határozni. (Átalános felkiáltások : Elfogadjuk!) 

Elnök : Közakarattal megnyugodván ebben a tisztelt ház, a bizottmány által beadott határozati ja 
vaslat, tárgyalás végett a kilenez osztálynak adatik ki. 

Miután most az osztályoknak két tárgyuk van, méltóztassanak ezekkel foglalatoskodni. 

Különben a napirenden a mai napra más tárgy kitűzve nincs, és nem is tűzethetett k i , mert több 
választmányban igen fontos tárgyakról tanácskoznak az illető bizottmányi tagok, kik még eddigelé nem 
adhatták be jelentéseiket. (Halljuk!) 

Ugyhiszem legelsőbben fog jelentést tenni az igazoló bizottmány, melynél szintén három, négy 
nagyobb tárgy van. 

Hogy tehát a bizottmányok fontos teendőikben, tanácskozásaik folytatásában eljárhassanak, jó 
lenne talán, ha néhány napra időt engednénk az igazoló bizottmánynak, jelentése beadására, és talán csü
törtökön lehetne a legközelebbi ülést tartani avégett, hogy akkor a verificationalis tárgyak fölvétessenek; 
a további teendők iránt azután lehetne határozni. (Helyes!) 

Bernáth Zsigmond : Én azon tisztelt képviselő urakat, kik az adóügyi bizottmányhoz vannak vá
lasztva, vagyok bátor fölszólítani, hogy a mai napon, délután 5 órakor tartandó ülésre jelenjenek meg. 

Az állandó igazoló bizottmány tagjai pedig méltóztassanak holnap reggel 10 órakor a szokott he
lyiségeken megjelenni. 

Ráday Gedeon gróf: Én is, mint a kérvénybizottmány elnöke, kérem, és fölszólítom ezen'bizott
mánynak tisztelt tagjait: méltóztassanak holnap d. e. 10 órakor itt, a múzeum teremében annyival inkább 
megjelenni, mert az elfogadott indítvány után kötelességünk mentől hamarább osztályozni a kérvényeket, 
hogy azokat a tisztelt elnökségnek benyújthassuk. (Zaj.) 

Zsarnay Imre : (Zaj; Halljuk!) A mint láttam az elnökségnek jelentéséből, föliratunk úgy nyújta
tott át a fölséges hatalomnak, mint az országnak h'ó kívánsága. Hogy mi lesz erre a válasz, azt én nem tu
dom; (Zajos derültség) de annyit tudok, hogy akármilyen lesz Í9 az, nekünk azon fölirattal, melyről a 
ház tisztelt elnöke azt mondotta, hogy az, az összes hazának hő kivánata, még sokszor lesz bajunk, s több
ször kell még nekünk afölött szólanunk, és a haza népét iránta tüzetesen fölvilágositanunk. (Zaj.) Mert 
nraim! az ismeret és a tudomány az első; ebből következik az érzés,az érzésből a lelkesedés, és szükséges, 
hogy minden ember ismerje, hogy mi tehát azon közjog, a mi fölött itt a ház vitatkozik. (Zaj; Halljuk!) 
Mivel ugy is kevés teendőnk van, én azt hiszem, hogy ezt igen könnyen megtehetnök, — nem ugy ugyan, 
mint az egész törvényhozótest, hanem csak mint egyes követek, — hogy t. i. ezen föliratot minden népfaj 
az ö nyelvén és nemcsak ugy, mint Bernáth Zsigmond képviselő ur a minap kívánta, hogy csak a hatósá
gok, hanem hogy az országban minden község birja és tudja, hogy mi ennek a tartalma. Ezt mi, inkább 
csak magánúton tehetnők meg oly formán, ha minden követ bejelentené az elnökségnél községeinek szá
mát, melyek számára ezen feliratot a szükséges nyelveken kinyomatná és szívesen megküldené. 
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Azt hiszem, hogy nagy előnyt szereznénk, ha a népet, melytől azt óhajtjuk, hogy ismerje a közjo
got, fölvilágositanók. (Zaj.) 

Kubínyi Ferencz : (Zaj ) Én a tárgyra megyek vissza. Az osztályok és bizottmányok működését 
illetőleg, legczélszerübbnek tartanám, ha délelőtt az osztályok működnének, a délutáni órákban pedig a 
bizottmányok, és ha erre nézve az elnök kitűzné a határidőt. Ha, tehát ezelfogadtatik,akkor a holnaputáni 
napra bátor vaoyok a múzeum tárgyában működő bizottmányt délután 5 órára összehívni. 

Bónis Sámuel : Én Zsarnay képviselőtársam indítványához kívánok néhány szót szólani. (Halljuk!) 
Azt hiszem ugyanis, hogy az ő indítványa nem a ház teendője, az ö indítványa minden egyes képviselőnek 
kötelessége, s azért azt egyszerűn mellőztetni óhajtom. (Helyes!) 

Tisza Kálmán : (Halljuk!) Nem szükség tisztelt ház! hosszasabban szólanom, mert én is egyszerűen 
mellőztetni óhajtom ezen indítványt, mint a mely épen nem tartozik a ház elé, mert a képviselő ur, maga 
is kimondotta, hogy ez minden egyes képviselőnek magán teendője; s ezáltal az indítványozó ur ö maga 
leginkább bebizonyította azt, hogy ezen tárgy nem idevaló. De óhajtom ezt annyival is inkább mellőztetni 
mert a világért sem szeretném, hogy közöttünk egy ember is legyen, a ki azt higyje; és hogy ez ellenünk 
fólhasználtassék, miként a nép a föliratot, melyet felküldöttünk, nem ismeri, vagy nem érti. (Helyes!) 
Meggyőződésem és tapasztalatom szerint, — és ez egyedüli erőnk és szerencsénk — a nép Magyarországi 
jogait és azon feliratot épen oly jól érti, ha nem is minden részletekben, de átalánosságban, mint akárki 
közöttünk. (Igaz! Ugy van!) Ennélfogva ismételem az előttem szóló azon szavát, hogy mellőztessék ezen 
indítvány. (Közhelyeslés.) 

Elnök : Zsarnay képviselő ur indítványa eszerint további tárgyalás alá nem jöhetvén, (Zaj! Hall
juk!) Kubinyi Ferencz ur indítványát illetőleg azt vélném, miszerint igen szükséges lenne, hogy holnap a 
tisztelt bizottmányi tagok talán az egész napon foglalatoskodnának a reájuk bízott teendőkkel. Holnap 
tehát a bizottmányok reggeli 10 órakor jőjenek össze, és ha a háznak tetszik, az osztályok szerdán már 
működhetnének. 

Bónis Sámuel (Halljuk!) A bizottmányok elnökei tűzzék ki a határidőt, melyben a bizottmányok 
működni fognak. Továbbá szükséges volna kimondani azt, mikor fognak az osztályok összeülni, mert sokan 
vannak közölünk, kik négy-öt bizottmányban is résztvesznek, s igy ha az osztály is, a bizottmány is tart 
ülést egy délután, lehetetlen nekik mindegyikben résztvenni. Azt hiszem tehát, hogy az elnököknek egyet-
értöleg kellene meghatározniok, mikor működjenek a bizottmányok; az osztályok pedig üléseikről, mint 
az az országos ülésekkel történik, az illető helyeken falragaszok által tudósíttathatnának. 

Elnök : Mikor kíván tehát a tisztelt ház az osztályokban tanácskozni? (Szerdán!) Tehát a bizottmá
nyok elnökeik meghívására fognak működni; szerdán délelőtt 10 órakor a 9. osztály tart ülést; — csütör
tökön pedig az igazolás tárgyában délelőtti 10 órakor nyílt ülés lesz. 

Most egyéb tárgy nem lévén az ülésnek vége. 

Ezzel az ülés d. e. 11 órakor feloszlott. 
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LX. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
Július 18-án d, e. 10-órakor. 

Elnök : A mai ülés jegyzökönyvét Jura György jegyző úr fogja vinni; a szólani kivánókat Bánó 
József jegyző úr jegyzendi föl. Mindenek előtt a közelebbi ülés jegyzökönyve fog hitelesíttetni. 

Csengeri jegyző olvassa az LlX-ik ülés jegyzökönyvét, melyre észrevétel nem tétetik. 
Elnök : A jegyzőkönyv e szerint meghitelesittetvén; (Halljuk! Halljuk!) időközben érkezett Csanád 

megye közönségének fölirása, melyben a küzdés- s aggodalomteljes jelenben a kétes jövővel szemközt, a 
képviselőházat a tisztelet- és bizodalomnak erkölcsi súlyával támogatni kivánván kijelenti, hogy a képvi
selőház a haza hálájára magát érdemesítette, egyszersmind a ház iránt teljes bizalmát nyilvánítja. (Éljen
zés.) Tudomásul vétetik. (Zaj. Halljuk!) 

A szepesi 16 város közönsége kéri a képviselőházat, méltóztassék oda hatni, hogy a törvénytelen 
adó erőszakos behajtása országunkban azonnal szüntettessék meg. Ez, az adóbizottmánynak fog kiadatni. 

Szentimrei György Abaujmegye cserháti járásának kerületi képviselője megromlott egészségének 
helyrehozása végett fürdőt használni kénytelenittetvén, hat hétre távozhatási engedélyt kér. (Zaj.) Ugy 
vélem azt a tisztelt ház megadni méltóztatik. (Megadatik! Zaj.) 

Özvegy Búrján Pálné, született Virág Rozália (Halljuk!) néhai férje által összeszerzett könyvgyűj
teményeinek a magyar múzeum számára leendő megszereztetése iránt tesz ajánlatot, benyújtván egyszers
mind azon könyvek lajstromát is. Ezen kérvény, — a múzeum tárgyában különben is bizottmány levén 
kiküldve, — talán ahhoz lenne utasítandó. (Helyes!) 

Nagy-Szabó Ignácz veszprémmegyei ugod-kerületi képviselő a végett folyamodik, hogy az országos 
képviselővé lett megválasztatása iránt elrendelt vizsgálat minélelébb teljesíttessék. (Fölkiáltások : Helyes! 
Halász Boldizsár volt kirendelve! Zaj.) A folyamodás föl fog olvastatni. (Halljuk!) 

Csengeri Imre jegyző olvassa Nagy-Szabó Ignácz képviselőnek e tárgybani folyamodását. 
Elnök : E tárgyban Halász Boldizsár képviselő úr volt kiküldve a vizsgálatra, ugy hiszem, e tárgy

ban legelőször öt illeti a nyilatkozat. 
Halász Boldizsár : Igen nagyon sajnálom, hogy a tisztelt képviselő úr kívánságának eddig is eleget 

nem tehettem; de méltóztatik a tisztelt ház tudni, hogy legjobb akaratom mellett is eleget nem tehettem; 
mert valóban sokszor elszántam magamat, hogy elinduljak, de épen akkor merültek- és váltották föl egy
mást a legfontosabb kérdések. Tudja a tisztelt ház, hogy már akkor, midőn elvileg arról volt szó, 
hogy vájjon a képviselő úr elleni j>anaszok megvizsgálására képviselő kiildessék-e ki, vagy nem : kimon
dottam, hogy nem tartom azt múlhatlan szükségesnek; mert a törvényhatóságok hitelessége meg nem 
szűnt, s annál fogva kértem magamat fölmentetni (Zaj.) Mindamellett méltóztatott velem parancsolni a 
tisztelt ház, s én igen sajnálom, hogy e kiküldetésemnek eddig eleget nem tehettem, de a perczek olyanok 
voltak, hogy legjobb szándékom mellett is mint képviselő innen el nem távozhattam, mert országos kép
viselői kötelességemet mindig elébe teszem magánügy iránti kötelezettségnek — (Zaj : Halljuk!) annál-
inkább, mivel azt goldoltam, hogy a képviselő urnák különben is meg van a maga szavazati joga; ha pedig 
más részről figyelembe veszem azt, hogy 1500 aláírással ellenpetitio adatott be a ház elé, s aközöl 40 olyan, 
kik a petitioval ellenkezőt állítanak s igazolják azt, mi a jegyzőkönyvben van, ugy gondolom, hogy kép
viselő ur kívánságának eleget lehetne tenni az által, ha azon ellenpetitio az ahhoz csatolt irományokkal 
együtt, még egyszer az igazoló — bizottmányhoz utasíttatnék; (Zaj) és ha az igazoló-bizottmány nem 
tartaná elég nyomatékosaknak azon iratokat, akkor újra kimondhatná a ház a vizsgálat elrendelését, s én 
kötelességemnek tartandom a ház parancsolatának hódolni; de e részben praeclusiv terminust tenni nem 
lehet, mert midőn egy képviselő eltávozik, kerületét képviselet nélkül hagyni bajos. Annál fogva, ha az 
igazoló-bizottmány nem tartandja elegendőnek ezen okokat, méltóztassanak határozni. (Fölkiáltások : Már 
határoztunk! Zaj.) 

Lónyay László : Én igen helyén látom, hogy a legközelebbi utolsó ülésben az ideiglenes országház 
építése tárgyában kirendelt választmány jelentése, valamint a határozati bizottmány javaslati beadványa is 
(Zaj ; Napirendre !) — ad calendas graecas ; vagy is az osztályokhoz utasíttatott, tárgyalás végett. Mert maga a 
határozati javaslat 5-ik §. ezt mondja, hogy: „Alkotmányos jogai és közjogi állásának visszaszerzése után fö-
teendőinek ismeri alkotmányunk szellemében kifejteni azt, mit az 1848 i országgyűlés bevégezetlenül hagyott. 
Tehát ahhoz kell mindenesetre magunkat tartani (Zaj) annál is inkább, mert a bizottmány szerint is arest i -
tutio in integrum mindenekelőtt szükséges. Minden a királyi leirattól függ, melyetminden órán várva várunk. 
Ezen leirat lehet jóis, delehet rósz is, (Nagy Zaj ; derültség. Halljuk!) mint törvényes képviselő köteles vagyok 
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reméleni hogy rósz nem lehet; (Zaj) de atén)Tek és körülmények utánitélve lehet rósz is (Zaj, felkiáltások; 
Napirendre!) annálfogva ezen utolsó esetben a bizottmánynak határozati javaslata ellentétben fog állani 
a leirat szavaival, mert a határozati javaslat az 1848-iki törvényeket nem csak megtartani, hanem még 
ujabb törvényczikkekkel akarja kiegészíteni és megtoldani, melyeket a haza jövőjének megszilárdítására 
szükségeseknek és ezélszerüeknek tart . (Felkiáltások: Napirendre!) Mindenesetre körülményeink, melyék
ben élünk, mint látjuk olyanok, hogy a bécsi minisztérium Magyarország alkotmányos jogainak megadásá
tól mérlegezi Ausztriának fenállását vagy hanyatlását, annálfogva . . . . (Nagy Zaj, közfelkiáltások: 
Napirendre!) 

Elnök : (Zaj.) Bátor vagyok a tisztelt képviselő úr előadására azon megjegyzést tenni (Halljuk!), 
hogy egyik pontja szabályainknak azt tartja : ha egy tárgy iránt a tanácskozás megkezdetik, azt folytatni 
kell mind addig, mignem bevégeztetik, vagy ha a ház maga annak folytatását megszüntetni nem kivánja. 
Másik pontja szabályainknak az, hogy napirenden nem levő tárgyhoz, a ház engedelme nélkül szólani nem 
lehet, (Lónyay László közbe akar szólani.) Engedelmet kérek, meglehet hogy a képviselő úr indítványt 
tenni szándékszik, s azt megtenni mindég is joga van, ahhoz nem fogok szólani, de azt még is kénytelen 
vagyok megjegyezni, hogy mintán még azon tárgyat melynek tanácskozás alá vételét megkezdettük t. i. a 
Nagy Szabó Ignácz folyamodása iránti tanácskozást még be nem végeztük, más tárgyra nem mehetünk át. 

Lónyay László : (Közbeszól) Bocsánatot kérek azt nem tudtam. (Derültség; Zaj. Halljuk!) 
Elnök : (Folytatja) Miután meghallotta a t. ház Halász Boldizsár képviselő úr előadását, mely sze

rint ő a vizsgálatot be nem végezte, hanem kész azt a ház határozatához képest mielőbb bevégezni, kivánja 
azonban hogy elébb az igazoló bizottmány figyelembe vegye azon ellenpetitiot, mely Szabó Ignácz úr 
választói részéről beadatott; tehát a kérdés az, méltóztatik-e a ház kivánni, hogy az igazoló bizottmány 
újra elővegye e tárgyat (Nem! Nem!) vagy pedig Halász Boldizsár képviselő urat továbbá is felszólítani, 
hogy a vizsgálatot minélelébb fejezze be. (Helyeslés.) 

Szabó György : Én épen azon osztályba voltam beosztva, mely Nagy Szabó Ignácz úr választását 
igazolta az országgyűlés kezdetén, és ugy emlékszem vissza, hogy azon alkalommal azért rendeltetett fő
kép a vizsgálat, mivel egy 17 község aláírásával beadott folyamodvány hozatott szőnyegre. Különbség van 
a felső megyék választó-kerületei és az alsó megyék kerületei között: nevezetesen Veszprim és Vasmegyékben 
40—50 község van egy választó-kerületbe beosztva, midőn az alföldön 3—4 község, tehát igen természe
tesen meglepő volt a ház előtt, hogy 17 község elöljárói irták alá azon petitiót. Abból könnyen azon hie
delemre jöhetett a ház, hogy talán az ugodi választókerületnek legnagyobb része nincs azon választásban 
megnyugodva. Azonban máskép áll a dolog ; mert ugyanazon ugodi választókerületben körülbelöl 40 vá
lasztó község van, és ezek közöl 17 községnek elöljárói petitióval járultak a ház elé, azonban időközben 
érkezett meg az ellenpetitió melyet az osztályok nem is lá t tak, és nem látott a ház sem. Azért tehát miu
tán a vizsgálat még teljesítve nincs és időközben a ház asztalára le van téve a contrapetitió, mely okada-
tolya is van; pártolom Halász Boldizsár indítványát, s kérem méltóztassék a t. ház azt a IX-es bizottmány
nak kiadni, hogy vizsgálja meg, és adjon jelentést aziránt, vájjon szükséges-e a vizsgálat vagy nem? (Zaj.) 

Ivánka Imre : Én figyelemre méltónak tartom azon indokokat, melyek Halász Boldizsár képviselő 
társunkat némely időszakban hátráltatták hogy nem távozhatott Pestről, hanem ezen időszakok alatt oly 
közbe eső napok is voltak, midőn nem sok teendőnk volt és azok alatt valamint látjuk némelyek Mármarost 
is megjárták, s így azt hiszem hogy Veszprémbe is ellehetett volna menni, mi nem olyan messze van, és a 
tisztelt képviselő úr majd találand időt mint felajánlotta magát hogy a ház végzésének eleget tegyen. 

Beniczky Lajos : Azt hiszem nem az a kérdés vájjon mennyi község van egyik megyében mennyi a 
másikban, nem az a kérdés hogy mit kellessék tenni, ha egy petitió a végzés után adatik be, hanem itt csak 
az a kérdés, vájjon igazsága van-e a folyamodó képviselőnek és vájjon a háznak kötelessége-e a beadvánj--
ban foglalt kérvényt teljesíteni. I t t azon elvet fölállitani egyátalába nem lehet, hogy azért havalaki kikül
detik, és kiküldetése után uj indokok merülnek fel, vagy uj irományok adatnak be, a vizsgálatot felfüg
geszteni lehessen, mert akkor a vizsgálatnak vége nem lehetne soha. Azt hiszem tehát, hogy az, a ki ki van 
küldve, járjon el kötelességében ha lehet, ha nem lehet mondja meg miért nem lehet és a háznak e részben 
kötelessége a képviselő urat meginteni hogy vagy járjon el megbízatásában, vagy adja elő okait, hogy 
abban miért nem jár t el. (Helyes!) 

Elnök : Megfog talán nyugodni a tisztelt ház abban, ha végzésileg kimondatik, hogy Halász Boldi
zsár képviselő úr felszólittatik, hogy a reábízott vizsgálatot minélelöbb teljesítse, (Helyeslés) és ezen most 
felolvasott folyamodás is a tisztelt képviselő urnák fog kiadatni. — Következik most a napirendre kitűzött 
tárgy iránt a tanácskozás, miután azonban elébb Lónyay László úr indítványt akar tenni, annak előtér. 
jesztése nem gátoltathatik, hanem azt hiszem, hogy annak indoklása nem a mostani időre tartozik. Méltóz
tassék tehát a tisztelt képviselő úr indítványát előadni, annak felvételi határnapját a tisztelt ház megfogja 
határozni, és csak akkor következik az indítvány indoklásának részletes előterjesztése, ezen értelemmel 
tehát Lónyay László urnák adom a szót azon kéréssel : méltóztassék indítványát írásban beadni. 

Lónyay László : Engedelmével a tisztelt háznak felfogom olvasni inditváiryomat, mely a mostani 
körülmények igényeihez van alkalmazva. Halljuk! Ugyanis (olvassa) mondja ki a tisztelt ház, hogy mind
addig, mig a törvénytelenül kivetett adónak Magyarországban a mivelt Európa történelmében hallatlan, 
csak tatárrabláshoz hasonlítható módon, katonai karhatalommal erőszakos behajtása meg nem szüntetik,— 
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sem a várvavárt királyi leirat sem semmiféle egyéb országos dolgoknak tárgyalásához nem fog." (Helyes
lés; Zaj.) Az igaz, hogy ha veszszük a ház szabályait ezen indítvány beadása elkésett, mert bizottmány Van 

-kiküldve ezen adóügyben és még a bizottmány be nem adta jelentését, az indítványnak beadása idöelőtti-
nék látszik; — de ne felejtsük tisztelt ház, hogy az adó tárgyában kinevezett bizottmány körülbelül már 
93 megyei és városi közönséghez leveleket küldött azon felszólítással, hogy a tényállást felderítő adatokat 
küldjék be, és miután értesülve vagyok hogy 30—40 feleletet már kapott is a bizottmány, és miután már 

-2—-3 hete hogy a dolog ventilláltatik, — és ki tudja hogy mikor kerül szőnyegre az adóügy, halljuk pedig 
naponta, hogy az adó behajtása körül mily borzasztó dolgok történnek az országban szerteszét, miszerint 
nem csak a műveletlen osztály hanem a müveit osztály tagjai sőt még a nők is csúfos bánásmóddal il
lettetnek, (Zaj) nem csak hogy lakhelyeikből ki zárattatnak, hanem még veréssel fenyegettetnek, (Igaz!) 
becstelen kifejezésekkel is bántalmaztatnak, (Igaz!) ezt tovább behunyt szemmel nézni nem lehet, nem sza
bad; (Zaj) mert különben a nép elveszti az országgyűlés iránti bizalmát, (Zaj) azon nép, mely tőlünk vár 
orvoslást. (Helyes! Zaj) Ha tehát e részben lépést nem teszünk, és a népet legalább jóakatunkkal meg 
nem nyugtatjuk, annak nem lesz jó a következése. Leteszem tehát indítványomat a ház asztalára. (Indít
ványát beadja) 

Elnök : Ez indítvány addig is bé fog Íratni az indítványozó könyvbe és a képviselőház azután meg 
fogja határozni az időt midőn azon indítványt tárgyalás alá veendi. (Helyes!) Az igazolási tárgyak levén 
napirendre kitűzve, miután az állandó igazoló bizottmánynak több jelentései vannak: a bizottmány előadó
ját szólítom fel, legyen szíves azokat a ház elé terjeszteni. 

Szilágyi Virgil előadó felolvassa az igazoló bizottmánynak jelentését Bárczay Ödön abaujmegyei 
mizslei kerületi képviselő megválasztatása tárgyában, melylyel a nevezett képviselő igazolandónak vélemé
nyeztetik. (Zaj.) 

Elnök : A bevett gyakorlat szerint midőn az igazolóbizottmánynak vagy az osztályoknak a meg
bízólevelek iránt semmi észrevételök nem volt azokat egészen rendben találták, és petítió nem adatott be, 
az igazoló bizottmány egyszerű jelentésére a képviselő igazoltnak tekintetett, így levén a jelen álapotban 
is a tényállás, ugy hiszem a ház közvéleményét mondom ki , midőn Bárczay Ödön urat a mizslei kerület 
igazolt képviselőjének jelentein ki azon óvással, hogy választása ellen a ház szabályai szerint 30 nap alatt 
még petitiok elfogadtatnak. 

Olvastatik az igazoló bizottmány jelentése Joannovich Konstantin Krassómegye lúgos kerületi kép
viselő megválasztatása tárgyában. 

Elnök : A bizottmány vizsgálatot javasol a választás iránt tétetni. Ugy látom a tisztelt ház a bi
zottmány véleményét "elfogadja. (Helyes!) Most tehát az a kérdés hogy ki küldessék ki a vizsgálatra. 
(Felkiáltások : Pap János! Missics! Vertán!) 

Popovics János : Én a vizsgálatnak helyét nem találom, nem találom pedig azért, mert a jegyző
könyvből nem tűnik ki semmi oly körülmény vagy alap, melyre a vizsgálat elrendelését fektetni lehetne. 
(Felkiáltás: A vizsgálat már végzésileg ki van mondva!) 

Elnök : Látván a tisztelt háznak egyhangú megegyezését, végzésül kimondottam a vizsgálat elren-/-
delését; és azt hiszem, hogy azon tisztelt képviselő urak, kik midőn feljegyeztethették volna magokat, ezt 
tenni elmulasztották, talán szorosan véve, a végzés után nem is szolhatnának, (Zaj) mégis azonban bátor 
vagyok a tisztelt házat megkérni, méltóztassék megengedni, hogy szólhassanak föl, és őket kihallgatni in
kább, mint sem ez ellen valaki panaszolkodhassék, hogy ki nem hallgattatott, (Helyes!) Csak arra kérem 
hogy a szólani kívánók jegyeztessék fel magokat, mert ha én kérdem a jegyzőtől van-e valaki följegyezve, 
és a jegyző azt feleli hogy nincsen; akkor kénytelen vagyok föltenni , hogy a tárgyhoz senki szólani 
nem akar. 

Popovics János : A vizsgálatnak helyét nem találom. A jegj^zőkönyvböl kitűnik, hogy ott voltak 
némi súrlódások és összekoczanások a pártok között, a milyenek elő szoktak fordiilni különösen midőn oly 
pártok állanak egymással szemközt, melyek már egyszer egymással szemközt állottak, a mint történt akkor 
is midőn Mocsonyi András képviselőül megválasztatott; de maga a jegyzőkönyv ugy az illető óvás és ellenóvás 
azt mutatja, miszerint ezen összekoczanások melyek részint a választás előtt, részint a választás vége felé 
történtek, el is nyomattak, és igy a választás rendben ment véghez, valamint az is kitűnik, hogy Joannovich 
Konstantinnak csak nem 300 szavazat többsége volt: nem képzelhetem tehát, hogy ily csekély összekoczaná
sok oly intimidatiokat idézhettek volna elő, melyek miatt a szavazók nem saját meggyőződésük szerint sza. 
vazhattak volna, és nem tudom hogyan lehetett volna akkor Joannovich Konstantinnak 300 szavazat többsége. 

A mi a petitiot illeti nincs benne semmi alaposok. Ugyanis azt mondják némelyek,.hogy azért vol
tak a szabad választás gyakorlatában akadályoztatva, mert egy zászlót vettek el tőlük; ezt egyátalában 
nem találom elegendő oknak arra, hogy az illető párt nem szavazhatott volna. Egyébiránt a ház szabályai
nak X-ik pontja azt mondja „hogy panaszt csak az illető választó-kerületi követjelöltek vagy választók, és 
egyedül írásban tehetnek, és csak ugy vétetik figyelembe ha okadatolva van;" ezen panasz pedig semmi-
képen okadatolva nincsen : tehát figyelembe sem vétethetik és ugy a vizsgálatnak sincsen helye. 

Babesch Vincze : Nekem nem volna észrevételem a vizsgálat ellen, ha annak valami eredményét lát
nám, ámbár megvallom az is meglepő, hogy a petitio figyelembe vétetik, minthogy ez csak egyetlenegy 
egyén által van aláírva, és a többi választók részéről nem állíttatik, hogy ezen verekedés által meglettek 
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volna gátolva a szabad választás gyakorlatában, sőt kitűnik, hogy a választók jogaikat csakugyan gyakor
lottak; de attól is tartok hogy a vizsgálatnak eredménye nem lesz, azért sem mert annak következtében 
vagy megsemmisíttetik a választás, és akkor bizonyos vagyok, hogy Joannovich Konstantint újból megvá
lasztják, mert neki roppant többsége van, és Joannovich György urnák csak 140—150 szavazata volt, ho
lott másik félnek 400-on felül. Ha pedig a vizsgálat következtében meg nem semmisittetik a választás : 
akkor ugy tetszik, mintha az csak a választóknak boszontásukra rendeltetett volna el, és igy inkább a 
választók érdekében szeretném, hogy ezen vizsgálatot — ha lehet — kerüljük el. (Felkiáltások : Vizs
gálat !) 

Kállay Ödön : Én egyátalában ez ügynek megbirálását nem fogom fel azon oldalról, hogy a vizs
gálat mi eredményre fog vezetni; azt nem is tudhatjuk, és mi csak a felolvasott aktákbál ítélhetünk. A 
petitioban valamint a küldöttség jelentéséből a jegyzőkönyv- és egyéb iratokból világos, hogy a válasz
tásoknál zavarok csak ugyan történtek és pedig olyanok, melyek a szabad választás gyakorlatát akadályoz
tatták; a szabad választásnak pedig legfőbb kelléke az, hogy mindenki ebbeli jogát szabadon gyakorol
hassa, — hogyha pedig az ily választásoknál zászlókat széttépnek, verekedés történik s az ellenpárt a vá
lasztási térről elűzetik : azt hiszem ez által a szabad választás megvan gátolva s helyét látom a vizsgá
latnak. (Helyes!) 

Kalauz Pál : Nem hagyhatom sző nélkül Popovics képviselő urnák azon előadását, hogy a válasz
tási jegyzőkönyv tényt nem mutat fel. Ámbár e háznak acusticája nem a legjobb, de ugy vettem észre, 
hogy a választási jegyzőkönyvben az foglaltatik, mikép a választási elnök a verekedési zavar miatt kény
telen volt felfüggeszteni a választást és helyéről lejönni s rendet csinálni. Nem látom tehát a választás 
szabad gyakorlatát miután maga a jegyzőkönyv bevallja, hogy nem csak verekedés, de sőt vérengzés is 
történt s igy a bizottmány véleménye mellett vagyok, miután az már végzéskép kimondatott; különben 
pedig véleményem oda járulna hogy ezen választás ne kerüljön vizsgálat alá hanem ezennel semmisittes-
sék meg. (Helyeslés; Zaj.) 

Besze János : A vizsgálat már végzésileg ki levén mondva, most csak arról lehet szó, hogy ki kül
dessék ki a vizsgálat megtételére. Ha azonban a végzés ki nem lenne mondva én nem küldenék ki vizsgála
tot, hanem egyszerűen kivánnám mindjárt az egész választásnak megsemmisítését. (Helyes!) Előadom okai
mat miért. Tizenkét évig sanyargatott egy ember egy népet, egy olyan ember a ki föhivatalokat viselt; 
consiliáriusi és mindenféle czimekkel felruházva van, ezen ember 12 évi zsarnoksági systhemáját systhe-
maticeaz emberi méltóság letiprásával gyakorolván, most midőn a szabadság hajnala pírosulni kezd, felüti 
fejét s ismét bajnoka akar lenni azon sanyargatott népnek, csak azért hogy a szabadságot akarók között a 
konkolyt elhinthesse (Tetszés). Igen Uraim! a konkolyt akarják elhinteni a szabadság ellen azok, a kiknek 
egész multjok a lefolyt szomorú 12 év alatt, kiknek a közügyek elleni működése nem tanúsít egyebet, — 
mint roszakaratot; szerepelni akarnak minden időben s mindég a hatalmasokkal szoktak tartani, s meg
választatták magukat — de hogy? azon nimbust, melyet a népre 12 évig gyakoroltak a hatszáz ezer szu
rony nevében, pálinka és fenyegetésekkel, (Felkiáltás : nem áll!) hizelgésekkel, vérontással, zászlók szét-
tépésével s minden szentnek lerombolásával (Felkiáltás : Nem igaz!) oda vitték a dolgot , hogy a szegény 
nép nem mert a nagy hivatalt viselt auctoritások ellen föllépni, a jót akarók pedig inkább elvonultak, csak 
hogy vért ne ontsanak, s igy történt, hogy az Ábeleket a Káinok elűzték. 

Miután tehát a vizsgálat el van rendelve s az elnök a végzést kimondta, én e fölött tovább tanács
kozni nem akarok, hanem csak a vizsgálót akarom kiküldetni, még pedig egy oly egyént, ki az ügyet mi
nél szigorúbban vizsgálja meg s véleményes jelentését mielébb adja be. (Helyeslés.) 

Beniczky Lajos : Ha a tisztelt ház megmarad elébbeni végzése mellett, akkor nem szólok; részemről 
csak annyit kívánok mondani, hogy ne menjünk mindég a határon túl. A jelen tanácskozás folyama igen 
különös. Végzésül már ki van mondva a vizsgálat elrendelése s ekkor támadnak Joannovich képviselő 
urnák pártolói s azt mondják, hogy őt igazolni kell, ellenkezőleg azok a kik a vizsgálatban megnyugodtak 
a választás semmisítését indítványozzák. Ily körülmények között véleményem szerint legjobb volna vissza
térni az első végzésre s tisztán kimondani, hogy mivel az iratok nyomán az igazolás most meg nem tör
ténhetik, a vizsgálat volna elrendelendő s erre egy képviselő kiküldendö. (Helyes! Felkiáltások : Missics! 
Mások : Vertán! Pap János!) 

Elnök : Most már ugy hiszem átalánosan talán szavazás nélkül is kimondhatom a háznak többsé
gét, mely szerint vizsgálatot kíván (Közhelyeslés). Kérdés tehá t : ki küldessék ki ? (Felkiáltások : Missics!). 
Méltóztatik a t. ház közakarattal Missics képviselő urat a vizsgálat megtételére kiküldeni ? (Igen ! El
fogadjuk !) 

Missics János : A-tisztelt háznak ezen nagyra becsült bizalmát köszönettel vévén, igen sajnálom, 
hogy a kiküldetésben részt nem vehetek, nem pedig azért , mert én Joannovich Konstanstin úrral Temes-
megyében soha nem voltam egy véleményen, mert ha én a kiküldetést elvállalnám s ellene a vizsgálatot 
ez ügyben keresztül vinném, és a vizsgálat nem ugy sülne ki a mint némelyek kivánják, meglehet hogy el
járásomban részrehajlást vagy ellenszenvet látnának, miután — mint mondám — Temesmegyében vele 
ellenkező párton voltam; a mint egy részről eleget nem tehetek, ugy más részről köszönettel veszem a 
tisztelt háznak bennem fektetett bizalmát, s igen kérném, méltóztassanak e tekintetben engemet akikülde-
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tés álől felmenteni, s a vizsgálattal más képviselőt megbízni. (Zaj!''Felkiáltások: Vertén! Pap dánosí^Ré-
szemről e kérdésben nemzeti kérdést nem látván, nem tartom szükségét'ánrnak, írogy a^, Ja ki'viasgáMtra, ki
küldetik, elkerülhetetlenül román legyen, sőt épen igazság s közérdek tekintetében óhajtanám, hogy azaLki 
vizsgálatra ki lesz küldve ne román és ne krassói legyen, hanem egy oly szomszédmegyebeli képviselő, adci 
a helybeli körülményekkel ismeretes, s e tekintetben 'bátor volnék Sulyok Mór képviselő árat ajánlani'a 

ski, teljesen meg vagyok felőle győződve, a vizsgálatot az igazság érdekében fogja teljesíteni. (Közholyeslés.) 
Elnök: Méltóztatik a tisztelt ház elfogadni Sulyok képviselő urnák vizsgálat megtételére! kikülde

tését? (Elfogadjuk!) E szerint Sulyok képviselő úr a ;vizsgálatra kiküldetik és tíéki az összes irományok 
átfognak adatni. 

Olvastatik Dobránszky Adolf zborói kerületi képviselő ellen emelt panaszok megvizsgálására ki
küldött Várady Gábor képviselő jelentése folytán az igazoló-bizottmány véleménye, mely szerint a válasz
tás igazoltatnék. Továbbá fölolvastatnak a jelentéshez csatolt eljárási iratok. 

Várady Gábor: Az egésznek fölolvastatása fölösleges volna, mennyiben a dologra tartozó azon 
vizsgálati iratokban nem foglaltatik elegendő ok a jelentés Tölolvasására. (Felkiáltások. Föl kell ol
vasni !) Az iratok olvasása folytattatik. Többen olvasás alatt oszlani kezdenek. • (Felkiáltások. Semmi sem 
hallatszik! Elnök: Halljuk az előadó urat! Tovább! Zaj!) 

Elnök: (Csönget.) Méltóztassanak türelemmel és figyelemmel -lenni, a tárgy igen fontos, s méltóz
tassanak helyeiken maradni. 

(Olvastatnak tovább a vizsgálati irományok s tanúvallomások.) 
Elnök: Miután a vizsgálati iratok is fölolvastattak, méltóztassanak a tárgyhoz Szólani. 
Patay István: Végig hallgatván a bizottmány jelentés'ét, csak röviden a törvényes téren ínaradva, 

szólek magához a választáshoz. 
A fölolvasottak szerint tény az, hogy az elnök részrehajló volt ; tény az, hogy tizenegy oly helység 

szavazott, mely nem azon választó kerülethez tartozott; tény az, hogy az alapszabályaink 33-ik §-a értel
mének ellenére a választás két órára törvénytelenül félbeszakasztatótt, s azon két órai idő az ágybér elen
gedésének Ígéretével korteskedésre használtatott. 

Ezen korteskedés végre lázzitássá fajult, mert tulajdon hivei leverek a lelkészt. Azt nem akai'öm 
fölhozni, mi már mondva volt, hogy ezen uri egyéniség a haza ellenségét behozta; ott van a törvénykönyv, 
mindenki olvashatja, ö a bennfoglalt czimet megérdemli! 

Én uraim, nem szoktam kérni, de ezúttal egész alázattal kérem a tisztelt házat: öntulajdon méltó
ságát tekintetbe vévén, tartsuk meg a törvények szentségét, és mondjuk ki ezen választást 'semmisnek; 

a költségekben marasztaljuk el az elnököt, és uj választást rendeljünk el. (Helyeslés! Zaj^) 
Vajay Károly: A legközelebbi esetnél eljárásommal igazoltam azt, hogy nem vagyok barátja min

den nemigazolásnak; inert egy oly egyént, kinek választási képessége volt kétségbe vonva, kértem iga
zoltnak kijelentetni; de a jelen esetnél kérem a t. házat, méltóztassék visszaemlékezni azon időre, midőn 
e sajátságos választás itt discussió alá került. Akkor nem arról volt kérdés, hogy Dobránszky ur verifi-
cáltassék-e, vagy nem, hanem csak arról, hogy megsemmittessék-e a választás vagy nem, és a megsemmi-
tést ajánló bizottmánynak véleményét nem azért nem hagytuk helyben, mintha azt törvényesnek nem 
tartottuk volna, hanem azért, mert azt láttuk, hogy a nép ott annyira fel volt ingerelve, ós izgatva, hogy 
annak lecsillapítására egy országos kiküldött volt szükséges, és most megvallom, fu r c s a n a k találom, 
mikor okadatolt vizsgálat folytán a kilenczes bizottmány Dobránszkyt igazoltnak véli tekintetni. (Ugy 
van!) Mellőzöm azt, hogy minő izgatások történtek azon szerencsétlen nép között, communisticus izgatá
sok az országnak felforgatására irányzott, — de nem csak az országnak felforgatására irányzott izgatások, 
hanem mint szokták a Dobránszkyí'ele emberek nevezni — az önmagok által annyira imádott egységes 
Osztrák birodalom fölíörgatására irányzott izgatások! Ezeket mondom, — mellőzöm, de azt ki kell mon
danom, hogy ezen izgatásokat Dobránszky ur O Nagysága saját factumává tette az által, mert ö azokat 
hallgatólag beismerte, azok ellen soha felnem szólalt, s ezen factumát azon szomorú eredmény igazolja, 
mikép e szerencsétlen nép az erdőket de fácto pusztitni kezdte. De ezenkívül ott van a szigorú törvényes 
tér, ott van az elnöki érdekeltség, ott van a szavazat megszakasztása, ezek mind elegendők arra nézve, 
hogy Dobránszky megválasztása megscmmittessék. (Helyeslés.) 

Vajha uraim a providentia, mely az ország fölött őrködik megadná élnünk azt, hogy mind az elámí
tott szerencsétlen ruthén nép, mindezen ország külön nyelvű népei meg legyenek győződve, hogy rajtunk 
csak Isten segíthet, más senki, s hogy sem Bécsből, sem Muszkaországból, hanem egyedül a magyar törvé
nyek adnak mind nekünk, mind ö nekik üdvöt. (Tetszés.) 

Bujanovics Rudolf: Ha kimondja a t. ház a megsemmitést, elállók. (Helyes!) 
Elnök: Ugy is kevesen vannak szólás végett följegyezve, tessék nyilatkozni. 
Bujanovics Rudolf: Midőn Dobránszky megválasztatásának ügye első izben forgott kérdésben, én 

is egyike valék azoknak, kik nem a választás megsemmitése, hanem a küldöttség és vizsgálat mellett sza
vaztak; de nem jogi szempontból, mert a megsemmisítés jogosságáról már akkor is megvalék győződve, 
hanem politikai szempontból (Halljuk!), mivel oly reactiót láttam azon vidéken, melyen magam is la
kom, mely nagyobb tekintetet érdemel, mint bárhol másutt, hogy annak kellő világosságbahozatala végett 
vizsgálatot kellé kívánnom. Megtörténvén most a vizsgálat, ugyanazon osztály, mely azelőtt a választás 
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megsemmitését véleményezte, (Fölkiáltás! Nem áll! Zaj.) most meg az ellenkezőt ajánlja. De mi okból? 
(Halljuk!) Két indok birta az osztályt e véleményre. Az egyik az, mikép a választás félbenszakitása nem 
történt törvénytelen módon, Mintha bizony a félbeszakítás, ha azon okból történik, hogy ebédelni menjünk, 
már törvényes módon történnék. A törvény világosan mondja, hogy a választást félbeszakítani nem sza
bad (ügy van!); ez esetben azonban félbeszakíttatott, a kérdéses választás tehát törvénytelen módon ment 
végbe. De súlyosítja e választás félbeszakítását még azon körülmény is, hogy valamennyi tanú azt vallja, 
miszerint a két órai szünet alatt a legnagyobb ingerlések és vesztegetések történtek. Jogi szempontból te
hát a választási elnök eljárása következtében így áll a dolog Dobránszkyra nézve. 

Mi pedig a dolog politikai oldalát illeti, világos, hogy oly eommunisticus vesztegetések történtek 
ott, melyek azon helyen, hol történtek, t. i. Galliczia közelében — én tudom, mivel azon vidéken lakom — 
nagy fontossággal bírnak, és pedig azért, mivel tapasztalásból mondhatom a t. ház színe előtt, hogy azon 
.•sekély népségnél az 1846-i események a reactio emberei által mindig friss emlékben tartatnak, s elgondol
hatjuk, hogy miért teszik ezt. Miután tehát ily eommunisticus és reactionarius mozgalmak igen nagy fon
tosságúak, akkor nem lehet azokról azt mondani, mit az osztály mondott, hogy t. i. megtörténtek ugyan, 
de nem bizonyíthatók be teljesen. 

A megvesztegetés lehet vagy pénzbeli, vagy morális. A pénzbeli megvesztegetés csak addig tart, 
még a pálinka vagy pénz hatása meg nem szűnik; de az erkölcsi megvesztegetés oly nyomokat hagy maga 
után, melyeket kiirtani csak évek múlva lehet, (Igaz!) Ezen eommunisticus megvesztegetés pedig a legna
gyobb veszedelmet vonja maga után. Az oly reactionarius vesztegetés, milyen ott történt, hol t. i. az mon
datott az ország ellenségeiről, hogy jótékonyan hatottak az országra, az oly vesztegetés, — mondom — 
oly ocsmány s alávaló tet t , hogy azon embernek, ki ama szavakkal él, csak az átalános megvetés lehet 
juta lma. 

Minthogy tehát ezek szerint mind jogi, mind politikai szempontból sokkal súlyosabbnak látjuk 
Dobrzánszky állását, mint aze lőtt : nemcsak a választás megsemmitésére szavazok; de határozatban kívánom 
kimondatni azt, miszerint az azon eommunisticus és reactionarius mozgalmak iránti további intézkedés és 
— ha kell — az illető egyéneknek bünvád alá vétele Sárosmegye, általam buzgó hazafinak ismert alispán
jának hagyatik meg. De mondja ki egyszersmind a ház, mikép azon egyén, ki ily módon választatta meg 
magát, a nemzet bizalmát elveszti. (Zaj.) És pedig ugy hiszem, hogy mindegy, akár volt légyen azon 
egyén a hely szincn, akár nem; oly ember ugyanis, kinek barátja ily vesztegetéssel élt, magára vette a fele
lősséget. Kérdem, (Halljuk!) van-e ezen házban egy is, kinek barátjai ily vesztegetésekkel éltek vo lna? 
va,n-e köztünk egy is, ki az ellen föl nem szólalt volna, ki azon vesztegetések hatását paralysálni ne kíván
ta volna? Dobrzánszky pedig nem tette ezt, s így magára vállalta a felelősséget. Ismétlem tehát, miszerint 
nemcsak hogy megsemmisíttetni kívánom a választást, hanem egyszersmind kimondatni azt, hogy Dobr
zánszky oly egyén, ki a nemzet bizalmát elvesztette. (Zaj!) 

Bernáth Zsigmond: Távol vagyok attól t. ház, hogy a kérdésben levő és épen szőnyegen forgó tárgy
hoz szóljak és véleményt adjak; de kötelességem figyelmeztetni két egyéniséget, kik előttem szólottak, és 
kik igy szólottak, mint azon bizottmány vádolói, mely állandóul az igazolásra van kiküldve. (Halljuk!) 
Ugyanis Vajay Károly t. képviselőtársunk azt adta elő, hogy ugyanezen tárgyban a választmány már véle
ményt adott, és most ezen bizottmány, ugyanezen tárgyról más különböző véleménynyel szolgál. Ez t, 
ház nem áll, mert azon tárgy el volt akkor végezve, a ház határozott akkor fölötte, és a mostani igazolás 
csak is a vizsgálat folytán történt. 

Ha mi tehát ezen vizsgálatból Ítélünk, ebből nem folyna azon következtetés, a mit tetszett mondani; 
mert az csak az előbbi igazoló bizottmány véleménye szerinti következtetés. (Fölkiáltások. Szavazzunk! Zaj.) 

Az előttem szólott érdemes képviselő urat pedig figyelmeztetnem kell arra, hogy ezen igazoló bi
zottmány nem az, mely akkor volt, következéskép, hogy itt épen nincs véleménykülönbség a két igazoló 
bizottmány között, mert ezen igazoló bizottmány t. i. a mostani nem Ítéltetett másból, mint csak épen a 
vizsgálatból, a másik pedig a dolog törvényes oldalát fogta föl, mint az már itt megpendittetett. (Zaj.) 

Terényi Lajos: Ha mindnyájan elállanak, és a választást senki sem védi, én sem szólok. (Helyes! 
Elállunk!) 

Besze János: (Fölkiáltások: Eláll a szólástól! Elnök: Besze ur nem akar elállani!) Én sem szólnék, 
de kénytelen vagyok szólani azért, nehogy egy mondás hallgatásunk által helyeseitessék Ugyanis: Buja. 
novics képviselő társunk azt mondotta, hogy mondja ki a ház, miképen Dobránszky a nemzet bizalmát 
elvesztette. (Halljuk!) Én azt hiszem, hogy csak azt lehet elveszteni a mivel birunk, Dobránszky pedig a 
nemzet bizalmát soha sem birta, s igy azt el sem veszthette. (Helyeslés! Derültség!) 

Elnök: Nem levén már szólásra senki fölírva, a tárgy szavazás utján lesz elintézendő. 
A szabályok szerint az első kérdés az: hogy váljon a bizottmány javaslata helyben hagyatik-e vagy 

nem. A bizottmány igazoltatni kívánja Dobránszky képviselő ur választását; kérdésül fogom tehát kitűzni 
azt: hogy elfogadtatik-e a bizottmány javaslata vagy nem ? azok kik a bizottmány véleményét elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Senki csupán Vlád képviselő áll föl.) A bizottmány véleménye e szerint el nem 
fogadtatván, most a kérdést csak egyedül arra lehet kitűzni: mi annak ellenkezője ós a mi többek által 
ugy szólván — minden szóló által mint indítvány előterjesztve volt, t. i. megsemmisittessék-e Dobránszky 
megválasztatása, vagy nem? (Zaj! Halljuk!) A lehető esetek között volna még ujabb vizsgálat, de ez iránt 
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semmi indítvány vagy javaslat nem tétetett, (ügy van!) — Azt gondolom tehát, hogy a kérdést csak ak-
kép lehetne kitűzni, — hogy megsemmisittessék-e a választás vagy nem ? (Helyes!) és e szerint azokat, 
kik a kérdéses választást megsemmisíttetni kívánják, felszólitom, hogy álljanak föl. (Egy képviselőt kivéve 
az egész ház föl áll.) Dobránszky Adolfnak megválasztatása tehát megsemmisittettnek jelentetik ki, s az il
lető választó kerület uj választás eszközlésére a megye utján elnökileg felszólítandó. — De hátra van még 
a költségek kérdése; a költségek liquidálva levén, felszólitom, a t. házat méltóztassék nyilatkozni, hogy ki 
legyen a költségekben elmarasztalandó ? (Felkiáltások. Az elnök.) 

Madarász József: Azon kérdésre, hogy ki legyen a költségekre nézve elmarasztalandó, Patay képvi
selőtársam már tett indítványt; azonban ennek ellenében a mit ő indítványozott, t. i. hogy a választást 
vezérlett elnök legyen elmarasztalva a költségek megtérítésében, a ház némely tagja talán ellenkező véle
ményben van. Engedje meg tehát a t. ház, hogy néhány szóval azt mit Patay képviselőtársam nem indo
kolt én indokoljam t. i. azt, hogy miért óhajtom én a költségeket a választást vezérelt elnök és nem az el
lenjelölt által fizettetni. Mert ha én e tárgyban nem is beszéltem, mindenesetre a választás megsemmisíté
sére szavaztam, és pedig azért, mert az 1848-ki V. t. czikknek 33. §-ával ellenkezőleg folyt a szavazás, mely 
azt rendeli hogy „a szavazás megkezdetvén, mindaddig míg magát szavazó jelenti, félbenszakasztás nélkül 
folytatandó", (ügy van! Zaj; Halljuk!) Én tehát azt hiszem, hogy a választást vezérlett elnök kötelessé
ge a törvénynek megtartása, és ha ő a törvény ellen cselekedett: én az elnököt a törvények értelmében 
mulasztásaiért és törvénytelenségeiért felelősnek tartom, s ezen okból óhajtom a költségeknek általa meg
térítését. (Helyeslés; Zaj!) 

Ivánka Imre: Miután az előttem szólott képviselő társam elmondotta véleményemet, én a szólástól 
elállók. 

Halász Boldizsár: (Zaj!) Én azt hiszem, hogy a törvények megtartásáért nem csak az elnök, hanem 
az egész szavazatszedö bizottmány felelős, és a mennyiben ezeknek egyike sem tett a félbeszakítás ellen
óvást, mindegyikük hibás. Én tehát oda szavazok, hogy az egész szavazatszedö bizottmány marasztaltas-
sék el. 

Csiky Sándor: (Zaj!) Még egy okot akarok fölhozni arra nézve, hogy a költségek megtérítésének 
terhe egyedül az elnököt illeti, és ez abból áll, hogy mikép a tanuk vallomásaiból világosan kittünk, az 
elnökség azon nyilatkozatot tette a választók előtt, hogy azoknak, kik megválasztatni akarnak, 24 évesek
nek kell lenniök, és soha bebörtönözve nem volt szabad lenniök. Az elnök tehát oly indokot hozott föl, 
mely a törvények szellemével egyenes ellentétben van, és ez ok arra nézve, hogy a választás törvényelle
nesnek nyilvánittassék; azon elnök tehát, ki a törvény szerinti választás megakadályozója, vigye a költ
ségeket. 

Bánó József: (Zaj!) Csak arra vagyok bátor figyelmeztetni a képviselő urat, hogy miután én ültem, 
az előadó ur mellett, annak előadását jól érthettem, ugy gondolom, hogy nem az elnök volt annak indítvá
nyozója, hanem valamelyik tanu ? azt vallja ugyanis egy tanú, hogy ilyen nyilatkozat történt, de nem, 
hogy azt az elnökség tette volna. (Zaji) 

Beniczky Lajos: Az elnök törvény által van kirendelve, hogy a törvényt föntartsa és mihelyt ki
tűnik az, hogy ö maga szegte meg a törvényt, és ennek következtében zavar okoztatott, nincs más mód, 
mint hogy ö azért lakoljon, mivel kötelességét nem teljesítette. (Helyes!) 

A fönforgó esetben, a szavazásnak két órai fólfüggesztése már elegendő arra nézve, hogy az elnök 
ezért a költségekkel terheltessék, miután mindaz, a mi történt, a fölfuggesztésnek következése. Oda sza
vazok, hogy az elnök marasztaltassék el. (Helyes!) 

Mihályi Gábor: (Zaj!) Ha Sárosmegye egyik képviselője nem mondotta volna azt, hogy nem az el
nök tette azon indítványt, én nem szólanék a tárgyhoz. De t. ház! mi természetesebb, hogy — miután a 
törvény értelmének ellenére a választás elhalasztatott, és továbbá a tanuk vallomásából az sül ki, hogy 
oly helységek is szavaztak, melyeknek nem lett volna joguk ott szavazni, a mit megakadályozni az elnök 
kötelességében állott, — a ház azon szempontból semmisítette meg a választást. 

En pártolom Patay képviselő társunk e részbeni indítványát, hogy az elnök maga vigye a költ
ségeket. 

Bánó Miklós: E tekintetben, hogy ki legyen az, ki a költségeket viselje, eltérő nézetben vagyok az 
előttem szólóktól. Ha ugyanis visszatérünk az eddigi követett eljárásra, akkor nem lehet egészen azt mon
danunk, hogy itt csak az elnököt kell a költségekhen elmarasztalni; mert tudjuk, hogy voltak oly esetek, 
oly igazolások, melyekben már ily hibák becsúsztak, és azok még is igazoltattak. Tudjuk hogy két, három 
oly eset volt, hol a választás néhány órára elhalasztatott és az illető megválasztott egyén mégis igazolta
tott. Azt hiszem, hogy itt egészen más indokok azok, melyek miatt a választás megsemmisítése kimonda-
tik, t. i. a föindok, azon szellemi vesztegetés, mely hogy a választásnál történt, tisztán kiderül. Ezen szel
lemi vesztegetést Dobránszkyra magára nem róhatjuk, mert ö jelen nem volt, hanem voltak ott oly egyé
nek, kiknek befolyása által ezen szellemi vesztegetés csakugyan megtörtént; és miután a választás meg
semmisítésére ez a föindok: ezen egyénekre kell a költségeket kivetni. Nézetem szerint tehát az elnök ha 
el is fogna marasztaltatni, csak részben marasztaltathatik el, a mennyiben t. i. ö is hibát követett el az ál
tal, hogy oly helységeknek engedte ott meg a szavazást, melyek nem tartoznak azon kerülethez, de miután 
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-aföihibát okvetetlenül a két izgató lelkész követte el: én=ezeketiás kivánnnám'eJmamsztaítatni. (Helyes
lés; Zaji) 

Bánó József: Én csak annyiban vagyok bátor felszólalni a mennyiben 'Marmaros érdemes képvise
lője azt monda: hogy,én az elnöki eljárást pártoltam. En az elnöki eljárást semmi tekintetben sem pártol
t am; én csak védtem az elnök személyét, azon tekintetből, a mennyiben Hevesmegyének egyik érdemes 
képviselője,azt monda: mintha az elnök jelentette volna,azt ki, hogy olyan embert, ki erimin alitásban volt, 
és el volt csukva, megválasztani nem lehet, mentettem annyiban, a mennyiben azt mondottam, hogy ezen 
aeíájkhól az elnöknek ily kijelentését nem vehettem ki ; de különben az elnök eljárását semmi tekintetben 
sem pártoltam. (Szavazzunk!) 

Böszörményi László: Csak annyit akarok megjegyezni, hogy itt oly indok hozatott fel, mit én való
nak nem tartok, nevezetesen nem azt, hogy azt a választást, melynek ily positiv félbenszakitása bebizonyít
tatott volna, — föltéve hogy panasz volt a választás ellen — a ház mégis igazolta. Én nem tudok esetet 
hol ez megtörtént volna, sőt tudok esetet, hol ily panasz forogván föl, vizsgálat volt elrendelve, mintpéld. 
Miskolczy Károlynál. Ezt azért mondom, nehogy félreértés történjék, mert itt a törvény szempontja az, a 
miért az igazolás megtagadtatott. — Mi a költség beszámítását illeti, azt semmi szín alatt másra, mint az 
elnökre nem róvnám, mert annak eljárása tisztán szándékosnak tetszik ki, és a korteskedésre, mi a papok
ról föl említtetett, az elnöki eljárás szolgáltatott okot, vagy az látszólag annak utasításai folytán történt. 
(Szavazzunk!) 

Elnök: Nem levén szólásra feljegyezve senki, szavazás utján leghamarabb döntethetik el a tárgy. 
Indítványba van téve az, hogy a bejelentett költséget a választást vezérlő elnök fizesse meg. It t kérdésül 
lehetne kitűzni 1-ör azt, hogy a költséget az elnök fizesse-e meg vagy nem? Azok tehát, ha a t. ház a kér
dést helyben hagyja (Helyben hagyjuk!) kik a költség viselésében az elnököt kívánják elmarasztaltatni, 
miután az okozott zavart leginkább neki lehet hibául tulajdonítani, méltóztassanak fölállani. (A nagy több
ség föláll.) A ház többsége a költségek megtérítésében az elnököt kívánja elmarasztaltatni. Eziránt tehát 
az illető megye utján az elnökség által felszólítás fog tétetni. (Helyeslés.) — Van még két tárgya az iga
zoló bizottmánynak, melyet tanácskozás alá kell kell venni; de miután az egyik tárgy mint értesülve va
gyok, hosszasb és az idö is már tovább haladt: az holnap 10 órakor tartandó ülésen fog fölvétetni. 

Ezzel az ülés d. u. 1 órakor föloszlott. 
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LXI. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
J ú l i u s 19 -kén d, e. 10 órakor . 

Elnök : Az ülés megnyittatik. — A mai ülés jegyzökönyvét Keglevieh jegyző úr vezetendi ; a 
szólókat Ju ra jegyző úr jegyzendi föl. — Mindenekelőtt meg fog hitelesíttetni a tegnapi ülésnek jegyzö
könyve. 

Jura jegyző olvassa a LX-dik ülés jegyzőkönyvét, 
Bezerédy László : A jegyzőkönyvre két észrevételem van : az egyik Bározay képviselő ur megvá

lasztásának igazoltatását illeti, (Halljuk ! Nem halljuk!) a jegyzőkönyvbe szokás szerint oda kell tenni, 
hogy „30 nap bevárásával" ; ez nincs abban, s azért pótlólag bele kellene tenni. A második a mi Dobrán-
szky Adolf megválasztásának megsemmisítését illeti ; ugy hiszem, hogy miután az a bizottmány javasla
tának véleménye ellenére történt, legalább motiválni kellene a jegyzőkönyvben azt, hogy minő törvényes 
szempontból történt a megsemmisítés, s motívumul oda kellene tenni : miután kiviláglott, hogy a szavazás 
félbenszakasztatott, a törvény világos rendelete ellen történt a választás. (Helyeslés. Zaj.) 

Bónis Sámuel : Miután ítéletet mondunk, azt mindenesetre motiválnunk kell. (Helyes!) 
Elnök : Ha tehát ugy tetszik a t. háznak, akkor hozzá fog jőni a jegyzőkönyvhez, Bárczay Ödön 

képviselőre vonatkozólag : „a panasztételre szabályok szerint szolgáló 30 napi határidő fennhagyásával" 
a másikra nézve pedig indokul a jegyzőkönyvbe bele foglaltathatik : hogy „a választás megsemmisítése a 
a szavazásnak törvényellenes félbenszakasztása miatt történt." 

Patay István : És hogy más kerületből 14 voksot vettek föl. 
Elnök : Mind a két indok bele tétessék ? (Fölkiáltások : Igen!) Tehát ez is bele fog tétetni s a 

jegyzőkönyv az ülés folyama alatt eképen ki fog igazíttatni. 
Azalatt, mig a jegyző úr megigazitandja a jegyzökönyvet, beadom Liptómegye Rózsahegy mezővá

rosa községének a képviselőházhoz intézett iratát, melyben a Turócz-szt-Mártonban összegyűlt szláv ajkú 
polgártársak meghatalmazás nélkül történt határozata, és formulázott kívánalmaik ellen ünnepélyesen 
tiltakozik, és bizodalmát kijelenti az iránt, hogy a t. ház a nemzetiségi igényeket méltányosan és igazságo-
an intézendi el. (Éljen!) 

Bácser János és Ferencz zombori, bács-bodrogmegyei lakosok az iránt folyamodnak, hogy neveiket 
„Bácskai"-ra változtathassák ; hasonlókép Bácser Antal doroszlói, bács-bodroghmegyei lakos szintén az 
iránt folyamodik, hogy nevét „Bácskai"-ra változtathassa át. Amennyire tudom, az ilyen folyamodások a 
közigazgatási hatósági útra tartoznak ; bevett szabályaink szerint még is a kérvényi-bizottmányhoz len
nének utasitandók, hogy azután intézkedhessünk irántuk. Az első pedig, t, i. a liptómegyei rózsahegyi 
közönség nyilatkozata, a nemzetiségi ügyben kiküldött bizottmánynak lenne kiadandó. 

Kubínyi Ödön : Talán ez is, mint a többi kinyomattatnék ? (Helyes!) 
Elnök : Ha méltóztatnak elrendelni, akkor ki fogom nyomatni. 
Más beadvány nem levén, áttérhetünk a napirendre kitűzött tárgyra ; az igazoló-bizottmánynak 

van még néhány jelentése, melyet előadó úr fel fog olvasni. 
Szilágyi Virgil olvassa az igazoló-bizottmány véleményes jelentését Pulszky Ferencz nógrádmegyei 

Széchényi választó-kerületi képviselő megválasztása fölött, mely szerint említett képviselő úr igazolandó-
nak javasoltatik. (Zajos éljenzés.) 

Elnök : Pulszky Ferencz képviselő úr e szerint igazoltnak jelentetik ki. (Éljen!) 
Olvastatik az igazoló-bizottmány véleménye Luzsénszky Pál báró vizsgálatra kiküldött képviselő

nek jelentése folytán, Blaskovics Pál hontmegyei, németi-kerületbeli képviselő megválasztása iránt, mely 
szerint Blaskovics Pál igazolandónak javasoltatik. 

Kurcz György : Ugy hiszem, hogy nem szükséges az irományokat in extenso fölolvastatni. 
(Helyeslés.) 

Lónyay László : Miután a petitióban előadott panaszok egyátalán nem bizonyíttatnak be, a t. kép
viselő urat igazolandónak vélem. (Közhelyeslés). 

Képv. híz napi. II . köt, 6 4 
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Halász Boldizsár : Itt két kérdés van : igazolás, és a költségek ki általi megtéritése. — Az igazo
lást illetőleg azt tartom, hogy miután azok, kik magukat aláirtak, vagy kiknek nevük odaíratott, vissza
vonják, magukénak el nem ismerik , és maguk a fogalmazók a tisztviselők elleni panaszt szintén nem te
szik magukévá : az igazolás kétséget sem szenved. A második kérdésben, a költségeket illetőleg maga in 
is oda szavazok, hogy azok, kik benyújtották a kérvényt, térítsék meg a költséget. (Helyeslés. Zaj.) 

Elnök : Eszerint miután a tárgyhoz ellenkező véleménynyel senki föl nem szólalt, ugy látszik, hogy 
a t. ház eg) hangú véleménye és határozata az, hogy Blaskovics Pál képviselő úr megválasztatása, az iga
zoló-bizottmány által előadott okoknál fogva igazoltassák. A költségek megtérítésére azon urak , kik a 
bizottmány jelentésében megneveztetnek, elmarasztaltatván ; a költségek beszedése iránt Hontmegye 
hatósága hivattassék fel, s ez iránt az elnökség által tétessék meg az intézkedés. (Helyes!) Most átmehe
tünk a másik igazolási tárgyra. (Halljuk !J 

Olvastatik az igazoló-bizottmány véleménye, Károlyi Ede gróf vizsgálónak Luzsénszky József báró 
zemplénmegyei nagymihályi-keriileti képviselő megválasztatása iránt beadott jelentése folytán, mely sze
rint Luzsénszky József b. igazolandónak mondatik ki. (Helyeslés.) 

Elnök : Kivánja-e a t. ház az irományokat is egyenként felolvastatni ? (Nem szükséges!) Ugy lá
tom tehát, hogy a t. ház megnyugszik abban, s határozatilag kimondani kivánja, hogy Luzsénszky József 
képviselő úr igazoltnak tekintetik , a választmány által előadott okoknál fogva. (Hebyes!) A költségek 
megtérítésére pedig azok, kik a bizottmány jelentésében megemlíttetnek, elmarasztaltatnak, és az illető 
megyei hatóság azon költségek behajtására fel fog szólittatni. (Helyeslés. Zaj.) 

Ürményi József : Azon megjegyzésein van, hogy a jelen esetben nemcsak a költségekben! elmarasz-
tásról lehet szó. Kiviláglott ugyanis, hogy falsumok fordultak elő, több egyén nem ismervén el az illető 
aláírást magáénak, s igy midőn arra szólíttatik föl a törvényhatóság, hogy hajtsa be a költségeket, és egy
szersmind — a mennyiben bűntény derülne ki — az ügyészt hivatalos eljárásra utasítsa. (Zaj.) 

Bónis Sámuel : Véleményem szerint a ház még eddig mindig abból indult ki, hogy az illető megye
hatóság dolga az ily bűntényeket megfenyíteni. (Ugy van!) így volt ez Dobrzánszky eseténél, és sok más 
esetnél. Miért kellene ez egyesetben külön intézkedni, nem látom okát. (Közhelyeslés) 

Ürményi József: Annyiban szükséges lenne, a mennyiben bűntény forog fenn, mit elhallgatni 
nem lehet. 

Elnök : Ugy látszik tehát, hogy a tiszt, ház megmarad a határozat mellett. (Ugy van !) Most Ju r a 
jegyző úr föl fogja olvasni a tegnapi ülés jegyzökönyvének azon két pontját, melyben a t. ház határoza
tából változás fog történni. 

Ju ra György jegyző fölolvassa a múlt ülés jegyzökönyve illető kiigazított helyeit, melyekre nézve 
ezúttal már ujabb megjegyzés nem tétetik. 

Elnök : Más tárgy a napirendre kitűzve nincs. Az osztályok és a megválasztott bizottmányok a 
rájuk bizott fontos munkálatokat még nem végezték be ; jelentés legalább még nem tétetett iránta. A 
mint e munkálatok befejezve vagy beadva lesznek, vagy pedig más tárgy — mely a t. ház tanácskozását 
kívánná — elöforduland, ha a t. ház jóvá hagyja, az ülést annak idejében azonnal kihirdetem, s a szokott 
módon tudomásul adom. (Helyes!) 

Kurcz György : Azon alázatos kérésem volna a t. házhoz, hogy méltóztassék fontolóra venni azon 
nyomasztó állapotot, melyben e dologtalanság miatt magát e t. ház minden egyes tagja találja, (Zaj) és 
határozatilag kimondani, mikép jövő csütörtök előtt semmi esetre ülést nem tartand. (Nagy zaj. Nem he
lyeslő zúgás ; felkiáltások : Marad a határozat!) 

Ezzel az ülés d. e. 11 órakor szétoszlott. 
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LMI. 

O R S Z Á G O S Ü L É S . 
Jnl iushó 22-kén 12 órakor. 

Elnök : Az ülés megnyittatik; a ie^yzökönvvet Tanárky jegyző úr foina vinni, a szólókat Csengén 
Tmre jegyzendi fel. Mindenekelőtt a legközelebb tartott ülés jegyzökönyve fog meghitelcsittetni. (Halljuk!) 

Keglevich Béla gróf jegyző felolvassa a LXI-dik ülés jegyzökönyvét, mely ellen észrevétel nem 
tétetik. 

Elnök ; A jegyzőkönyv e szerint tehát meghitelesittetett. — Egy legfelsőbb leirat érkezett kezem
hez, melyet kihirdetés végett ezennel bemutatni szerencsém van. Az a t. ház előtt fel fog olvastatni. (Zaj.) 

Méltóztassék figyelemmel végig hallgatni e fontos iratot. 
Tanárky jegyző olvassa a Magyarország országgyülésileg egybegyűlt főrendéi és képviselői

nek f. é. július Gdcán kelt s Ferertcz József O Felsége, Forgách xlntal gr, Főkanczellár és Beké Kálmán 
udvari tanácsos aláírásaikkal ellátott legfelsőbb királyi leiratot. 

Elnök : A felolvasott legfelsőbb királyi leirat a méltóságos Fő RR.-hez fog mindenek előtt átkül
detni, hasonló kihirdetés végett, kik egy órakor szintén országos ülésre jőnek össze. Ezután ezen leirat a 
t. ház megegyezésének hozzájárultával azonnal ki fog nyomatni, ugy hogy a t t trendelések következtében 
a t. háznak tagjai példányaikat már holnap reggel az irodában atalvehessek. (Helyes!) Nézetem szerint, 
mind a tárgynak túlnyomó fontossága, mind szabályaink is igénylik, hogy ezen nagyfontosságú okiratnak 
kellő megfontolására a ház tagjainak néhány nap szabadon fenhagyassék. (Helyeslés; Zaj) Ha tehát a 
t. ház megegyezik, ugy vélem, hogy néhány nap üléseket nem kellene tartanunk, hogy a megfontolásnak 
és netaláni szükséges magán értekezleteknek tér és idő engedtessék. (Helyes!) 

Ezekután javaslatom az volna, hogy mindenekelőtt magán bizottmány! ülést tartanánk a vélemé
nyek kellő tisztázása és összepontositása végett, — ez megtörténvén azon magán ülésben, meghatároztat-
hatnék azon nap, melyen a t. ház ezen leiratot tüzetes tárgyalás alá országos ülésbe venni kivánja. (Köz
helyeslés.) Ezek tehát, ha a tiszt, ház javaslatomat elfogadni méltóztatnék, a jegyzőkönyvbe fognak iktat
tatni és határozatul kimondatni. A napi jegyző Tanárky úr fogja a leiratot a m. Fő RR.-hez átvinni. 
(Oszlás.) 

Vannak egyébiránt némely tárgyak, melyek felett kötelességem megjelentést tenni. (Zaj; Halljuk!) 
Liptómegye közönsége, mint 80.000 tót ajkú lakosság képviselője kinyilatkoztatja, hogy (Halljuk! 

Helyre!) — a karzati hallgatóságot intem, hogy maradjon helyén, különben szavam a zaj miatt nem fogna 
értetni, s igy a tanácskozás akadályozva lenne, — tehát Liptómegye közönsége kinyilatkoztatja, hogy ho
nunkban lakó minden egyes nemzetiség kívánalmait a jogegyenlőség alapján törvény által biztosíttatni 
akarja, de ünnepélyesen tiltakozik a haza színe előtt bárhol fölmerült oly követelések ellen, melyek a közös 
haza területi épségét veszélyeztethetnék. (Éljen!) Nem fogják semmikép engedni, hogy azon föld, melyen 
saját maguk és a magyar testvérek vére folyt, bármely kezek által szétdaraboltassék. (Éljen! Nyomattas-
sék ki!) 

Elnök: Hasonlóan (Halljuk!) Ó-Zólyomváros közönsége tiltakozik azon emlékiratnak tartalma 
ellen, mely az úgynevezett szláv nemzeti ülés részéről Túrócz-Szt.-Mártonban készülve beadatott, — a 
mennyiben abban egy szláv kerületnek az ország testéböli kihasitása terveztetik; (Éljen!) ellent mond 
ezen emlékirat tartalmának, s a nemzetiségi kérdés megoldását a t. képviselőháztól teljes bizalommal és 
megnyugvással várja. (Éljenzés.) 

Mind a két rendbeli nyilatkozat a nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó bizottmánynak lesz nézetem 
szerint kiadandó, s ha a t. ház kivánja kinyomatandó. (Helyes!) 

Egerváros közönsége az adónak katonai erővel behajtása ellen panaszt emelvén, ez országos sére
lemnek mielőbbi megszüntetését kéri. Az adó tárgyával foglalkozó küldöttségnek fog kiadatni. 

Jöttek oly beadványok is, melyek a kérvénybizottmány elé tartoznak. (Halljuk!) 
Békésmegyében kebelezett Szeghalom község előjárósága úrbéri ügyei végrehajtásánál felmerült 

helytelenségek elleni óvását jegyzőkönyvbe vétetni, és a sérelmek megvizsgálására küldöttséget kinevez
tetni kér. 

Debreczen városának (Halljuk!) közönsége előadván, hogy területének kiegészítő részét tevő, és 
64* 



256 LXII. ülés. 1861. július 22-kén. 

határán belől esö óhát, Zám és egyéb pusztái- és kaszálóira Szabolesmegye házi adót vetett, s ezen felül 
azon puszták egyikének karhatalommali elfoglalása s végrehajtására Szabolcsmegye egyik szolgabirája 
küldetett ki; — azt kéri, hogy az 1848. XXIII. t. czikk szellemében független törvényhatóságának terüle
tét képező minden birtokai a város határához és független törvényhatósága alá tartozóknak tekintessenek. 

Ezen kérvény kinyomattatván, már a t. ház tagjai közt ki is van osztva. (Igen!) 
A felsömagyarországi vasgyár-egyesület, ezen fölötte fontos iparágnak jelen veszélyes körülmé

nyeit hosszabban kifejtvén, a képviselőház előtti kérvényében azon törvényhozási intézkedéseket kéri, 
melyek szükségesek ezen fontos iparágnak végveszélytőli megmentésére. (Helyes!) Pest-Pilis és Zsolt tör
vényesen egyesült megyék közönsége azt kéri, hogy a több helyeken, nevezetesen Váczon, Illaván, Eszter
gom alatt és Munkácson felállított úgynevezett államfegyházak, melyek jelenleg is törvényellenes hatóság 
kezelése s felügyelése alatt vannak, a törvényes kormány felügyelése alá ismét visszaállitassanak. (He
lyes !) — Nógrádvármegye közönsége losonczi polgár Busbach Ádámnak a Losonczon állomásozó csend
őrség és gyalog katonai ezred parancsnoksága által történt elfogatása ellen panaszkodik; mindamellett, 
hogy Busbach Ádám kezességre szabadon bocsáttatott: e sérelmet orvosoltatni kéri. Mindezen általam leg
közelebb felolvasott folyamodványok a kérvény-bizottmánynak lesznek nézetem szerint kiadandók. — 
Csányi Dániel Debreezenváros második választókerületében közakarattal megválasztott országgyűlési kép
viselő (Éljen!) megbízó levelét bemutatja. Az igazoló bizottmánynak lesz kiadandó. 

Az Abonyban legközelebb történt képviselőválasztás ellen, — hol Máriássy Béla választatott kép 
viselőnek, — a kerületi választók közöl többek nevében petitio adatván be, ez is az igazoló bizottmánynak 
fog kiadatni. Hasonlóan Juszth József vizsgálatra kiküldött képviselő beadván jelentését a Fráter Pál kép
viselő megválasztása ellen beadott kérvény érdemében, ez is szintén az igazoló bizottmánynak lesz jelen
téstétel végett kiadandó. — Egyéb tárgy ezúttal nem levén, ha a t. háznak ugy tetszik, a legközelebb tar
tandó bizottmányi magánülésnek határidejét a szokott utón falragaszok által fogom közhírré tétetni,most 
pedig az ülést feloszlatom. 

Ezzel az ülés d. u. 1V4 órakor berekesztetett. 
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LXÍÍÍ. r 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
Augustus 8-kán délelőtti 1 1 órakor. 

Elnök Ghyczy Kálmán: (Csönget. Helyre! Helyre! Halljuk!) Az ülés megnyittatik. 
A mai ülés jegyzökönyvét Bánó József jegyző ur fogja vezetni; a szólókat Keglevich Béla gróf 

jegyzendi föl. Szükséges mindenekelőtt, hogy a legközelebb tartott ülésnek jegyzőkönyve hitelesíttessék 
meg. Fel fogja azt Tanárky jegyző ur olvasni. (Halljuk!) 

Tanárky jegyző felolvassa a július 22-ki LX1I. ülés jegyzőkönyvét, melyre észrevétel nem tétetik. 
Elnök; A jegyzőkönyv e szerint meghitelesittetett. A közelebbi ülés óta tisztelt ház! számosb be

advány érkezett hozzám, melyeknek a tisztelt ház elé leendő fölterjesztését, még ezen ülés folyama alatt, 
tisztemhez képest magamnak fönntartom; tekintve azonban a napirendre kitűzött tárgynak, úgymint a 
múlt hó 21-én kelt legmagasb leirat tárgyalásának minden egyebet messze túlhaladó fontosságát: ugy vélem, 
a dolog rendén lesz, ha mindenekelőtt a napi rendre térünk át, (Helyes!) és az érkezett leirat iránti tanács
kozás megkezdésébe bocsátkozunk. (Helyes!) 

A leirat maga, a legközelebb tai-tott ülésben felolvasva és kihirdetve levén, annak tartalma mind
nyájunk előtt ismeretes; ugy vélem tehát, hogy a tisztelt ház azt ezúttal is felolvasottnak fogja tekinteni, (He
lyes !) és igy nincs egyéb hátra, minthogy az ezen leirat folytán teendők iránt a tanácskozás megkezdessék. 
(Helyes! Halljuk!) 

Keglevich jegyző fölhivja Deák Ferenczet. 
Deák Ferencz: (Hosszas, zajos éljenzés.) Mélyen tisztelt képviselőház! (Halljuk! Halljuk!) A 

legmagasb királyi leirat, az első fölirásban fölterjesztett jogos kivánafainkat megtagadta, s annak tartalma 
átalában olyan, hogy én azt, képviselői állásomnál fogva el nem fogadhatom. (Közhelyeslés.) Szükséges
nek látom erre nézve, hogy a képviselőház mind saját, mind pedig állásánál fogva a nemzet akaratát je
lentse ki. 

En erre nézve föliratot tartok szükségesnek, s az e részbeni javaslatot a tisztelt ház engedelmével 
felolvasni, és a ház asztalára letenni fogom; minthogy pedig az terjedelmesebb, Szalay László barátomat 
kérem meg, hogy időnkint az olvasásban váltson fel. A fölirat tartalma következő lenne. (Halljuk! Halljuk!) 

„Felséges Császár és Király! Midőn az absolut rendszernek tizenkét éven át reánk nehezedett ural
ma megszakadt, hittük, hogy véget értek szenvedéseink, s bizton reményiettük, hogy azok utófájdalmait 
enyhitendi majd az idő, s akarókat , miket ama súlyos rendszer fonák eljárása nekünk, és az egész biro
dalomnak okozott, helyre pótolandja ismét a nemzet meg nem tört ereje, ha azt ujabb megtámadások többé 
nem rongálják. 

Nem valánk ugyan aggodalom nélkül, látva, hogy a közigazgatás terén tett legmagasabb intéz
kedések nagy részt nem alkotmányszérüek. De reményiettük, hogy ha majd az országgyűlés öszvehivatik, 
s kifejti az ország jogos kivánatait, Felséged az alkotmányosság ösvényén tovább haladva, méltánylani 

| fogja, mit a nemzet igazság és törvény alapján kér ; teljesen meg fogja szüntetni az absolut rendszernek 
minden törvényellenes maradványait; s végre a fejedelem és nemzet együtt fognak állani az alkotmányos
ságnak törvényes terén. 

Az országgyűlés öszvehivatott, s mi legelső kötelességünknek tartottuk Felséged előtt tisztelet
teljes őszinteséggel kifejteni mindazokat, mik az alkotmány teljes visszaállítására, s ez által a nemzet meg
nyugtatására törvény szerint múlhatatlanul szükségesek. Szólottunk a nemzet nevében azon fejedelemhez, 
ki a törvényes trónörökösödés jogán Magvarországnak törvényesen koronázott királya kivánt lenni; s mivel 
láttuk, hogy már az előleges lépéseknél is nagyrészt mellőztetik a törvénynek rendelete, kötelességünk volt 
elmondani, hogy a trónörökösödés jogát, és a koronázást minő feltételekhez köti azon állami alapszerződés, 
mely Magyarország trónját az uralkodó háznak általadta. """) 

Képv. hál napi. II. k. 65 
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Nem mi szabtuk ezen föltételeket, nem most először kívántatik azok teljesítése. Felséged eldödei 
ugyan ezen föltételek mellett voltak Magyarország koronázott királyai; Felségedet Magyarország trónja 
ugyanazon államszerződés alapján illeti, mely e föltételeket meghatározta. (Helyes!) 

Felterjesztésünkben nem kértünk mi engedményeket, nem hoztunk javaslatba ujabb törvényaket 
jogaink biztosítására. Csak azt kívántuk, hogy a sanctío pragmatica egész terjedelmében, minden föltéte
leivel, s viszonlagos kötelezettségeivel együtt szorosan megtartassák, ősi alkotmányunk, országgyülésileg 
alkotott törvényeink, miket a, hatalom szava felfüggesztett, ismét visszaállíttassanak, s a törvények magya
rázásának, módosításának vagy eltörlésének joga az országgyűléstől semmi részben el ne vonassék. Egy szó
val azt akartuk, hogy a törvényesség s alkotmányosság ne félig, hanem egészen és csonkítás nélkül lépjen 
az absolut hatalom helyébe. (Ügy van! Helyes!) 

Felségednek f. évi július 21-ről hozzánk bocsátott legmagasabb leirata határozottan megtagadta 
jogos kivánatainkat, s mi e leiratnak egész tartalmából, és szelleméből fájdalmasan győződtünk meg; hogy 
Felséged Magyarország fölött tettleg nem a sanctio pragmaticának teljes értelmében kivan uralkodni. (Igaz! 
Helyes!) 

Senki nem vonhatja kétségbe, miszerint a sanctio pragmaticában megállapított nöági örökösödés
nek egyik alapföltétele az: hogy Magyarország saját töfvényei-szerint kormányoztassák. — Ugyanazon 
czikk, mely a trónöröklést az uralkodó ház nőágára átruházza, elsorolván az örökösödés rendét és módját, 
a 9-ik szakaszban határozottan kijelenti: hogy „a fentebbi szakaszokban elfogadott nőági trónörökösödésre 
is kiterjesztetik az 1715-ik évi 3-ik czikknek rendelete." Ezen 3-ik czikk pedig 1-ső szakaszában világosan 
kimondja: hogy „az ország Karai és Rendéi fölött 0 királyi Felsége máskép nem akar uralkodni s kormá
nyozni, mint Magyarországnak eddig hozott, vagy jövendőben országgyülésileg hozandó saját törvényei, 
megtartásával. — 2-ik szakaszában kimondja azt is, hogy „Magyarország a többi tartományok módjára nem 
kormányoztathatik." 

Magyarország királyát tehát nem csak a koronázáskor kiadott királyi hitlevél, s letett fejedelmi 
eskü, hanem a sanctio pragmaüca is kötelezi az ország törvényeinek megtartására. Kiterjed e kötelezettség 
a koronázás előtti időszakra is. Azon fejedelem, kinek a megállapított rend szerint az örökösödés megnyílt, 
hat hónapnál tovább nem halasztható koronázásáig is csak az alkotmány értelmében kormányozhatja az or
szágot, mint ezt az 1790-ik évi 3-ik törvény czikk világosan rendeli. (Ugy van! Igaz!) 

Váratlan volt tehát előttünk Felséged legmagasabb leiratának egész tartalma. — Felséged a sanctio 
pragmaticának ellenére absolut hatalommal függesztette fel alkotmányunkat, s törvényeinket, és ezen ab
solut hatalmú felfüggesztést most sem akarja megszüntetni. Alkotmányunknak csak töredékeit ígéri vissza, 
elvonva tőlünk a leglényegesebb jogokat. (Ugy van!) Alaptörvényeinket önhatalmával eltörli, s azok he
lyébe császári diplomát és pátenst állit, miket általunk is alaptörvényeknek kivan tekintetni. (Ugy van L) 
Felséged azt követeli tőlünk, hogy a birodalmi tanácsba, mely befolyásunk nélkül absolut fejedelmi hata
lommal alakíttatott, képviselőket küldjünk, s a törvényhozási jogot, melyet nemzetünk eddig saját ország
gyűlésén gyakorlott, legfontosabb érdekeinkre nézve a birodalmi tanácsnak adjuk át; — mondjunk le az or
szágnak azon jogáról, hogy saját adója és katonasága fölött saját országgyűlésén határozhasson, s e rész
ben is vessük alá magunkat a birodalmi tanácsnak. Felséged országgyülésileg alkotott s királyi szentesítéssel 
megerősített törvényeink egy részét, és pedig fölötte lényeges részét el nem ismerve, meghagyja nekünk, 
hogy azokat módosítsuk, s illetőleg töröljük el; hanem előre kijelenti, hogy azon törvényeket jövendőben 
sem fogja elismerni, (Zúgás) s ez által Felséged a Magyar alkotmánynak, s átalában minden alkotmányosság
nak azon alapelvét, hogy a szentesitett törvények csak az öszvestörvényhozás által töröltethetnek el, teljesen 
mellőzve, az ország törvényhozó hatalmát tettleg megsemmisíti (Igaz! Ugy van!) Felséged az országgyűlés 
azonnali kiegészítését megtagadja, és mégis azt kívánja tőlünk, hogy e ki nem egészített állapotban mond
junk le az ország jogainak lényeges részéről, alakítsuk át alkotmányunkat, fogadjunk el octroyrozott ren
deleteket alaptörvény gyanánt, készítsünk törvényeket a legfontosabb közjogi kérdések fölött, s tegyük mind
ezt távollétében, s egyenes mellőzésével a meg nem hívottaknak, kiket az ország jogai szintúgy illetnek, 
mint minket. (Közhelyeslés.) Sot azt is kijelenti Felséged, hogy az országgyűlés majd csak akkor lesz ki
egészíthető , ha mindezek általunk már előlegesen teljesítve lesznek. — Mindezek oly alkotmányellenes lépé
sek, melyek a sanctio pragmaticát lényegében támadják meg, mellőzve mind azt, mi abban, mint alap
szerződésben, a nemzet biztosítására föltételképen határozottan kiköttetett, s alig hagyva meg egyebet, mint 
az uralkodó háznak örökösödési jogát. (Zajos tetszés.) . ; 

A legmagasabb királyi leirat, elismerve, hogy a múlt évi october 20-án kiadott császári diploma 
tartalmánál fogva az adó és katonáskodási kötelezettség módja és szabályozása fölött ezentúl nem a magyar 
országgyűlés fogna tanácskozni, megnyugtatásul azt hozza fel, hogy „az ország alkotmányos önállóságáriak 
biztosítékai nem lesznek veszélyeztetve, sőt inkább szilárdulnak az által, ha Magyarország az örökös tarto
mányok képviselőivel közösen tárgyalandja az adó és katonaállitás kérdéseit." 

De mi e szavakban legkisebb nyugtatást nem találunk. (Ugy van!) Az ország alkotmányos önál
lósága már az által tetemesen meg van támadva, hogy Felséged az országgyűlésnek előleges beleegyezése 
nélkül önhatalmával fosztja meg az országot ezen sarkalatos jogtól; törvényt szab önhatalmával, és az or-
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szággyüléstől nem is kérdezi, hogy elfogadja-e az ősi alkotmánynak e lényeges változtatását, — hanem 
azt már bevégzett ténynek tekintve, (Zajos helyeslés) nekünk egyenesen meghagyja: hogy küldjünk kép
viselőket a birodalmi tanácsba, mely majd e jogot országgyűlésünk helyett Magyarország fölött is gyakoro-
landja. (Ugy van! Zúgás.) Es igy Felséged nem tekinti az országgyűlést oly testületnek, mely a fejedelem 
és nemzet között megosztott törvényhozó hatalmat a nemzet nevében Felségeddel együtt gyakorolja, s mely
nek beleegyezése nélkül törvényt alkotni vagy változtatni nem lehet; hanem tekinti oly testületnek, mely a 
törvényhozás terén is köteles a fejedelemnek önhatalommal kiadott parancsát törvény gyanánt elfogadni, s 
azt az alkotmánynak és szentesitett törvényeknek ellenére a törvénykönyvbe iktatni. ( Igaz! Helyes!) Miből 
állana ily módon Magyarország alkotmányos Önállósága, melynek törvényességét a legmagasabb királyi le
irat is szóval elismeri? — s hol volna ezen önállóságnak biztositéka, ha majd Felség-ednek valamelyik utóda 
ezen példára hivatkozva, egyéb törvényeinkkel s jogainkkal hasonlóid cselekednék, (J]p:y van! Helyes!) s 
azokat áz ország előleges beleegyezése nélkül önhatalmú parancsával eltörölné, vagy módosítaná, s az or- -
szággyiilésnek meghagyná, hogy e parancsokat a törvényhozás körében teljesítse? (Ugy van!) 

De ha ezen fontos közjogi tekintet fönn nem forogna is; ha törvényhozási rendes értekezlet utján 
kerülne is e kérdés élőnkbe; az alkotmánynak ily változtatását el nem íogadhatnók, mert az a nemzet jo
gaira s. érdekeire nézve káros, sőt veszélyes volna. (Helyes:) 

.:.: . Nem akarunk régibb törvényeinkre hivatkozni, melyekből világos, hogy mióta adó fizettetik, s 
mióta állandó katonaság létezik, az adónak és katona-állitásnak meghatározása kétségtelen joga volt a nem
zetnek, s e jogot mindig saját országgyűlésén gyakorolta. Mellőzzük az 171") : 8. és 1790 : 19. t. czikkek 
tartalmának részletes elésorolását, csak az 1827 : 4. t. czikket hozzuk fel, mely világosan és határozottan 
kimondja: hogy „az adónak és egyéb segélyezéseknek minden nemei, pénzben vagy termékekben ugy, mint 
katona-állításban, országgyűlési tárgyalás alá tartoznak; attól semmi szín alatt, sőt még rendkívüli esetek
ben sem vonathatnak el; az országgyűlésikig megajánlott adót országgyűlésen kívül fölemelni, vagy ujabb 
adót kivetni, s katöna-állitást követelni nem szabad." 

Ezen törvények szerint tehát véréről és vagyonáról a nemzet mindenkor maga rendelkezett. (Ugy 
van!) Teljesítette polgári kötelességét rendes időkben is ; midőn pedig a fenyegető veszélyek nagyobb erő
feszítést, sőt áldozatot kívántak, sem vérét sem vagyonát nem kímélte. (Igaz!) De tette azt kötelesség-ér
zetből, s hódolva saját törvényeinek könnyebben viselte a terheket, miket a szükség kivánataihoz képest 
maga vetett ki magára. (Igaz! Helyes !) 

Ha ellenben az ország, megfosztva eddigi alkotmányos jogától, csak másokkal együtt határozhat 
saját adójának, saját katonaságának kérdései fölött, — akkor a nemzet véréről és vagyonáról oly testület 
rendelkezik, melynek tetemes többsége más tartományok képviselőiből áll. Es miután azon tartományok 
nagy része a német szövetséghez tartozik, melynek mi tagjai nem vagyunk; rendelkezhetik terhünkre oly 
érdekben, s oly kötelezettség fölött is, mely nem a mi érdekünk, nem a mi kötelezettségünk. (Atalános 
zajos helyeslés.) 

Felhozza a legmagasabb királyi leirat azt is, hogy Magyarország befolyása ez előtt a közadózás
nak csak csekély részére terjedett ki. — De mi ezt el nem ismerhetjük. Az egyenes adónak azon része, 
mely királyi adónak is neveztetett, mindenkor országgyülésileg lőn meghatározva; azon részét pedig, mely 
a megyék, kerületek és városok beligazgatási költségeire volt forditandó, a magyar kormányszékek felügye
lete alatt maguk az autonóm törvényhatóságok állapították meg. Indirect adó, mit valósággal adónak lehetne 
nevezni, alig létezett Magyarországban más, mint a sónak eladása, mely, mint monopólium, a törvény 
szerint regale volt, — és a magyar harminczadok. A só árának meghatározása az országgyűlését illeti, s 
azt a fejedelem országgyűlésen kivül csak a legnagyobb szükség esetében emelheti fel, mint ezt az 1790: 
20. t. czikk világosan bizonyítja. A magyar harminczadok királyi jövedelmek voltak mindig, s a magyar 
kormányszékek felügyelete alatt állottak, és azok kezelésébe, sőt meghatározásába is, gyakran beleszólt a 
magyar törvényhozás. Egyébiránt a kereskedelmi vámok és harminczadok minden jól rendezett országban 
nem annyira status jövedelmi, mint inkább ipar és kereskedelmi szempontból szabályozandók, és alkotmá
nyos országokban is internationalis egyezkedések tárgyai. (Helyes!) A postákat, melyek szintén a magyar 
kormányszékek felügyelete alatt állottak, nem is emlitjük, nemcsak azért, mert csekély jövedelmet hoztak 
az államnak, hanem főkép azért, mert közadozás nemének alig tekinthetők. Azon indirect adók, melyek az 
absolut rendszer által hozattak be, s melyek sok jövedelmet hoznak ugyan az államnak, de részint azért, 
mert fölötte magasra emeltettek, részint a fennálló kezelésnek sok költséggel, igazságtalansággal, és bo-
szantással járó fonák módja miatt, a nép vagyoni állapotát, s az államnak alaperejét gyengítik, sok tekin
tetben károsak, Magyarországban ismeretlenek valának ? s jelenleg is törvényellenesek. (Ugy van! Helyes!) 
Nem áll tehát, hogy a magyar nemzet befolyása alkotmányos állásában saját közadójának csak csekély ré
szére terjedett ki. 

Azt állítja továbbá a legmagasabb leirat, hogy a pragmatiea sanctio nemcsak Magyarországnak 
kül és bel megtámadások elleni sikeresebb védelmére, s a trónüresedés alkalmával keletkezhető belvillongá-
sok elhárítására léptettetett életbe, hanem a végett is, hogy a Magyarország, és az örökös tartományok 
közötti kölcsönös egyetértésnek, és egyesülésnek minél szilárdabb támpontjául szolgáljon, s utal ennek be-
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bizonyítására az 1723-ki 1. és 2-ik t. czikkek szó szerinti értelmére. Kifejtettük első feliratunkban nézetein
ket a sanctio pragmaticának, és a felhívott 1. és 2-ik ezikkely éknek szavaira, s értelmére nézve. XJgy hisz-
szük, hogy nézeteink alaposak voltak; legalább a legmagasabb leiratban azokat megerőtíenitve nem látjuk 
Egy sor sincs azon törvényekben, melynek akár szó szerinti, akár valóságos értelméből más kapcsolatot, 
szorosabb egyesülést lehetne kimagyarázni, mint a minőt mi említett feliratunkban elmondottunk. A szét-
válhatlanság, és feloszthatatlanság egyedül a birtoklásra volt megállapítva, s abból az országlás formájának, 
s a kormányzás módjának ugyanazonosságát vagy egységét annyival kevésbé lehet következtetni; mert, a 
mint föntebb is említettük, a fölhívott 2-ik czikknek 9-ik szakasza a nó'ági trónörökösödésre is kiterjeszti, és 
megerősití az 1715 : 3. t. czikket, mely világosan kimondja, hogy „a fejedelem Magyarországban csak az 
ország törvényeinek megtartásával uralkodhatik, s az ország más tartományok módjára soha sem fog kor*-
mányoztatni." Az egyesülés más nemének a felhívott 1723: 1-ső s 2-ik czikkekben még csak nyoma sincs. 

Azon egyes adatok, s törvényczikkek, miket a legmagasabb királyi leirat a szorosabb realunionak 
kimutatására felhoz, nem a realuniot, hanem inkább Magyarországnak közjogi s kormányzati külön állá
sát bizonyítják. (Helyes! Ügy van !) Megemlittetik ugyanis a tróu egysége. Ezen egységet oly értelemben, 
hogy mind nálunk, mind az örökös tartomány okban ugya.nazon fejedelem uralkodik, kétségbe vonni senki 
nem fogja. De hiszen ez még nem realunio; hanem természetes következése, sőt lényege a személyes-unió
nak. Más értelemben vett, egysége a trónnak pedig csakugyan nem létezik. A fejedelem más módon, 
más föltételek alatt, más lényeges törvény szabta formák szerint lesz királya Magyarországnak, és ismét 
más módon lép trónra az örökös tartományokban; más rendszer mellett kell országlania nálunk, más mellett 
országol az örökös tartományokban; sőt még fejedelmi jogai sem minden részben ugyanazok törvény sze
rint i t t , mint amott. És a trónnak egysége még a személyre nézA~e is megszűnik, ha Felséged ősatyjá
nak I. Leopokl császár és királynak minden ivadéka kihal; mert akkor, — mint első feliratunkban is kifej
tettük , — a Magyarországgal kötött pragmatiea sanctio szerint az ország szabadon választja királyát; (Jügy 
van!) a többi tartományokban pedig, azon sanctio pragmatiea szerint, mely nekik adatott, s melyet ök 
elfogadtak, a habsburgi-ház távolabbi nő-ágait fogná illetni az uralkodás. 

Említtetik továbbá a legmagasabb királyi leiratban a külügyek egysége, és hogy az uralkodó" csa
lád trónra lépte óta Magyarország a külföld irányában soha külön képviselve nem volt. 

Vannak hazánkban is oly fejedelmi jogok, miket magára a király személyére ruházott az alkot
mány. Mivel pedig a magyar király egyszersmind az örökös tartományoknak is fejedelme, — természetes, 
hogy az ily jogokat mind Magyarországra, mind a többi tartományokra nézve ugyanazon fejedelem gyako
rolja. De ebből szorosabb real-uniot következtetni nem lehet. 

Ilyen fejedelmi jog a magyar királynak azon joga, miszerint a külhatalmak iránti viszonyokat — 
vagy is a külügyeket — legmagasabb királyi hatalmával intézi. — Törvényeink, névszerint az 1608. évi 2-ik, 
s 1681-ik évi 4. törvényczikkek kikötötték ugyan, hogy a háborúnak, és békének kérdései, különösen 
Törökországra,nézve, a magyarok befolyásával tárgyaltassanak; a háború Magyarországban, -és kapcsolt ré
szeiben, az ország tudta, s beleegyezése nélkül meg ne indittassék; a békekötésnek pontjai az ország gyű
lésével közöltessenek; a fényes Portánál a császári residens mellett magyar residens is tartassák, s az a 
császári residenssel egyenlő hatalmú legyen, — s több törvényeink, különösen az 1723 : 104, 1741 : 11, 
és 1790: 17. t. czikkek kikötötték azt is, hogy a külügyek tárgyalásából a magyarok se zárassanak k i , s a 
külföldi követségekre magyarok is alkalmaztassanak. A külügyek legfőbb vezetése, és intézése azonban 
magának a fejedelemnek kezeibe volt letéve, s az ország erre vonatkozólag is legfőbb biztositékát az adó és 
katona-állítás meghatározásának" jogába helyezvén, csak azt akarta, hogy a külügyek tárgyalásánál a ma
gyaroknak is legyen befolyásuk. (Helyes!) Ezen elvet követte a külügyekre vonatkozólag az 1847/48-ki 
törvényhozás is , midőn az említett királyi jogot tisztelve, s teljes épségében fentartva, külön magyar kül
ügyminisztériumot épen nem állított, s elegendőnek tartotta, hogy az O Felségének személye melletti miniszter 
által tartassák fön azon befolyás, melyet az ország e részben a fönelősorolt törvények értelmében igényelhet. 

Különösen kiemeli a legmagasabb királyi leirat az 1741-ik évi 11. t. czikk. 4-ik szakaszát, mely
ben az foglaltatik, hogy 0 Felsége a statusminiszteriumban is fog magyarokat alkalmazni. De az emiitett 
törvényre meg kell jegyeznünk, hogy annak felhozott szavai egyedül csak a külügyi dolgokra vonatkoznak. 
(Egy van.') Az ország, — mint fentebb is elmondottuk, — ezen törvény által csak azt kívánta elérni, 
hogy a külügyek tárgyalásában, illetőleg a külügyek fölötti tanácskozásokban, korábbi törvényeink szerint 
magyarok is részt vegyenek; mivel pedig a külügyek a statusminiszteriumban tárgyaltattak, s 0 Felsége an
nak meghallgatásával intézte a külügyi dolgokat, az ország rendéi csak e ezélból kivánták, hogy oda ma
gyar tagok is neveztessenek. Bizonyítja ezt különösen az 1790-ik évi 17-ik törv. ezikkely, mely az emiitett 
1741 : 11-ik törvény czikkelyt ujabban megerősítvén, azt mondja, hogy „O Felsége magához a statusmi-
niszteriumhoz is fog magyarokat alkalmazni, s oly rendeléseket teend, miszerint azok, kik a magyarok kö
zül kül követségekre kivannak alkalmaztatni, magukat az állam titkos cancelláriájában kiképezhessék." Vi
lágos a törvény e szavaiból, hogy egyedül a külügyek tekintetéből kívánta az ország, miszerint a statusmi
niszteriumban magyarok is alkalmaztassanak, —> miből semmikép sem lehet azt következtetni, hogy az or
szág belkormányzata azon statusminiszteriumtól függött. (Úgy van!) 
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Említi továbbá a legmagasabb királyi leirat a hadsereget, és annak közösségét. — Kétségtelen 
az, hogy a magyar hadsereg a többi tartományok seregeivel együtt közösen harczolt a hon és fejedelem el
lenségei ellen; de lényeges volt mindig a különbség Magyarország, és az örökös tartományok között azokra 
nézve, mik a katonaságot tárgyazzák. Magyarország, az örökös tartományoknak, s azok kormányzatának 
minden befolyása nélkül, önállólag határozta meg a magyar katonaság számát, a mint ezt számos törvé
nyek, különösen az 1802-ik évi 2. t. czikk. bizonyítják. Országgyülésileg határoztatott meg a magyar 
hadsereg fentartásának módja, és pedig gyakran lényegesen eltérőleg az örökös tartományokban behozott 
rendszertől; a megfogyott hadsereg pótlására szükséges ujonczok országgyülésileg ajánltattak meg, és ezek 
megajánlásánál csak a magyarországi ezredekben létező hiány vétetett tekintetbe , s az ajánlat a magyar ez
redek betöltésére tétetett; a többi tartományok katonaságánál létezett aránylag kisebb vagy nagyobb hiány
ra soha semmi figyelem nem volt. Országgyülésileg határoztattak meg az ujonczok állításának módja, s fel
tételei , valamint a szolgálatnak ideje is minden tekintet nélkül arra, hogy a többi tartományokban mind
ezek miként állapitattak meg. És az ujonczok megajánlásánál nemcsak az vétetett figyelembe, hogy a ma
gyar ezredek teljes számából mennyi hiányzik, hanem megkívánta az országyülés azt is, hogy a küldolgok 
fenforgó körülményei is fedeztessenek fel előtte, s az ezek szerint megismert szükséghez mérve tette aján
latát. Bizonyitják ezeknek valóságát törvényeink, melyek közül elég leend az 1840-ik évi 2-ik t. czikkely-
nek 1-ső szakaszát felhoznunk, mely következőleg szól: „Az ország rendéi, miután a törvények értelmén 
sarkalló kivánatuk folytában a küldolgok fenforgó körülményeiről, és a magyar ezredek jelen állapotjáról 0 
Felsége nevében értesíttettek, a szükség iránti felfedezés következtében, ennek pótlásául, segedelemképen, 
s minden ebből vonható következtetés nélkül, a magyar ezredekhez önkényt 38000 ujonczot ajánlanak, kö
vetkező" feltételek alatt . . . . * s a t. 

Az időnként országgyülésileg ajánlott ujonczozáson felül folyvást fenálló rendes toborzás által is 
pótoltatott a magyar hadsereg. Ezen toborzás is országgyülésileg alkotott törvények mellett állott fenn, s 
annak fenntartására külön ajánlotta meg mindig az országgyűlés a szükséges költségeket. 

Régibb törvényeink az iránt is világosan rendelkeznek, hogy az idegen katonaság Magyarország
ból eltávolíttassák; a magyar katonaság visszahozassák; a magyar várakban magyar parancsnokok alkal
maztassanak; a magyar hadak főkapitánysága az ország nádorát illesse. A katonaság élelmezése és elhe
lyezése fölött mindig a magyar királyi helytartótanács intézkedett, s több izben, különösen 1790. és 1840-
ben, országgyűlési bizottmányok neveztettek ki ezek állandó szabályainak kidolgozására. Kétségtelen mind
ezekből, hogy Magyarország a katonaságot illetőleg is, mind közjogi, mind kormányzati tekintetben, min
dig alkotmányos önállással birt, s az 1848: 3. t. czikknek azon része is, mely a magyar katonai ügyeket 
kormányzati tekintetben a magyar király fejedelmi hatalmának sérelme nélkül a felelős minisztériumra bízta, 
már előbb fennállott törvényeink értelmében lőn alkotva. (Úgy van! Helyes!) 

A mi a pénzügyet illeti: alig van tárgy, melynél annyi törvényt lehetne felmutatni annak bebi
zonyítására , hogy az ország e részben is fenn kívánta mindig tartani önállását és függetlenségét. — A bécsi 
kamara szeretett jogtalanul beleavatkozni Magyarország pénzügyeibe; de az ország minden ilyen beavatko
zást határozottan visszautasított, s törvény által is több izben kimondotta pénzügyének függetlenségét. Elég 
legyen a sok közöl csak néhányat említenünk. Az 1608. kor. el. 5-dik t. czikk. azt mondja, „hogy orszá
gos kincstárnok választassák, ki az osztrák vagy bécsi kamarától épen semmi függésben ne legyen, s más 
tartományok Magyarországnak jövedelmeibe semmikép ne avassák magukat;* — az 1723-ki 16. t. czikk 
a fentebbi törvény rendeleteit újra megerősíti; — az 1741-ki 14. t. czikk azt rendeli, „hogy a magyar ka
mara megtartassék törvényes függetlenségében, feliratait közvetlenül O Felségéhez küldje , melyekre a le
iratok egyedül O Felsége által fognak kiadatni, végre mindazok, mik Magyarországban és .a kapcsolt ré
szekben a kincstárt (aerarium) illetik, és igy a só és bányászat is, a magyar kamara alá legyen helyezve." 
Az ország jövedelmeinek kezelése tehát törvény szerint önálló, s a többi tartományokétól független volt. Az 
ország adójának meghatározása is, —• mint fentebb kifejtettük, — az örökös tartományok kormányzatának 
minden befolyása nélkül országgyülésileg történt. (Úgy van! Helyes!) 

Megemlítünk még egyet e részbeni alkotmányos önállásunk kimutatására. 1811-ben, midőn a 
rendkivülileg megszaporított papiros pénznek értéke egy ötöd részre leszállittatván, annak beváltására ujabb 
papiros pénz „váltó czédulák* neve alatt kiadatott, ő Felsége a magyar országgyűlést felszólította, hogy 
ezen váltóczédulák értékének biztosítására, és időnkénti beváltására segédkezet nyújtson. Megbízottakat is 
küldött 0 Felsége, kik az állam pénzviszonyait és a sürgető szükség minden körülményeit, egy —• az or
szág gyűlése által választandó küldöttségnek felfedezvén, a tervet is előadják, mely szerint a bajon segíteni 
lehetne. A megbizottak eljártak megbízásukban, előadták a tervet, mely abból állott, hogy a 211 millió 
forint értékű váltó czédulából 100 milliót vállaljon az ország magára, és annak beváltására gondoskodjék 
biztos pénzalapról. Az ország rendéi tanácskozás alá vették e tárgyat, s abban állapodtak meg, hogy, sem 
a 100 milliót magukra nem vállalják, sem valamely pénzalapnak előállításába nem bocsátkoznak. (Tetszés.) 

Ha Magyarország önálló és független nem lett volna, 0 Felsége nem szólította volna fel külön 
Magyarországot, hogy az állam ezen adósságának egy részét vállalja el, s az ország nem tagadhatta volna 
meg annak elvállalását. (Zajos közhelyeslés.) 

Kép?, híg napi 11. k. 66 
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De gyakorlatilag mutatja ezen világos példa még azt is, a mi elméletileg az alkotmányosság elvé
ből amúgy is tisztán következik: hogy Magyarországot azon államadósságok, mik az ország tudta, s egye
nes beleegyezése nélkül nagy részt nem is az ország érdekében tétettek, jogilag nem terhelhetik. QJgy yan!. 
Helyes!) — Ezt azonban nem azért említjük meg, mintha változtatni akarnánk első feliratunkban tett azon 
kijelentésünket, hogy „mi nem kívánunk ellenségesen fellépni az örökös tartományok alkotmányos népei el
len , készek vagyunk azt, a mit tennünk szabad, s mit önállásunk, s alkotmányos jogaink sérelme nélkül 
tehetünk, a törvény szabta szigorú kötelesség mértékén tul is , méltányosság alapján, politieai tekintetből 
megtenni, hogy azon súlyos terhek alatt, miket az eddig fennállott absolut rendszer fonák eljárása öszvehal-
mozott, az ő jólétük, s azzal együtt a mienk is , öszve ne roskadjon, s a lefolyt idők káros következései ró-" 
luk és rólunk elhárittassanak." Sőt újra ismételjük mindezeket, és ismételjük azt is , hogy csak mint.önálló 
független szabad ország akarunk velük e tárgyban is érintkezni. (Úgy van!) De ha a mi politieai jogaink 
tekintetbe nem vétetnek, ha törvényes önállásunk megtáínadtatik, ha az alapszerződések által biztosított 
ősi alkotmányunk helyett más valamely octroyrozott alkotmányt akarnak reánk kényszeríteni: akkor Isten 
és világ előtt igazolva leszünk, ha semmi oly terhek és kötelezettségek elvállalásába szabad akarattal bele 
nem egyezünk, mikben részt venni törvény és igazság szerint nem tartoznánk. (Óriási zajban kitörő köz
li elyeslés és viharos éljenzés. Halljuk! Halljuk!) . 

Azt állítja a legmagasabb királyi leirat, hogy Magyarország az állam közszükségleteinek fedezé
sében és terheiben minden időben részt venni, s azon terheknek és áldozatoknak egy részét elvállalni tarto
zott , melyek a leviharzott harCzi események folytán a népek vállaira nehezültek, s hivatkozik e részben az 
1 7 4 1 : 63, 1796: 2, 1805: 2, 1807: 2 és 1808: 6. törvényezikkekre, mint a szorosabb real-unionak bi
zonyítékaira. (Halljuk!) # 

De tekintsük végigaz idézett törvényeket, és figyelmezzünk a körülményekre, mik között azok 
alkottattak. 1741-ben Mária Therézia trónját hatalmas ellenségek támadták meg. Mária Therézia törvényes 
királya volt Magyarországnak, s az ország mindent megtett, hogy királyát s annak jogait megvédje. (Igaz!) 
Erről szól az idézett 1741 : 63. törvényezikk, és azt mondja, hogy a fejedelem és ország jogainak védelmére 
a nemzet életét és vérét kész lévén áldozni, általános fölkelést rendel; kiköti azonban világosan, hogy az 
ország törvényei sértetlenül fentartassanak, s ezen rendkívüli ajánlatból semmi következést vonni ne lehes
sen. 1796-ban. 1802, 1805, 1807 és 1808-ban Francziaország győzedelmes seregei fenyegették hazánkat 
és fejedelmünket; s az ország rendéi a haza és fejedelem védelmére részint ujonezokat, részint felkelést • 
részint rendkívüli segélyezést ajánlottak az idézett törvényekben. De mind ezen ajánlatoknál határozottan 
kijelentették, hogy azokat önkényt és szabad akaratból teszik, s az ország jogait fentartva tiltakoztak az 
ellen, hogy e szabad ajánlatból utóbbra bármi kötelezettségi következés vonassák. (Ugy van! Helyes!) 

Igaz, hogy kötelességet teljesített a nemzet ezen önkénytes ajánlatok által, — ön hazája és feje
delme iránti szent kötelességét. 

De midőn a veszély óráiban, fejedelme által felszólítva, sietett megmenteni a hazát, s megvédni 
királyának jogait s érdekeit; — bizonyosan nem sejtette, hogy jöhet oly idő, midőn törvényes Önállásának 
tettleges felforgatásával ősi alkotmánya helyett idegen alkotmányt akarnak reá octroyrozni; (Igaz!) alaptör
vényeit pátensekkel cserélik fel; (Igaz!) nem engedik, hogy jogait saját országgyűlésén gyakorolhassa; (Igaz!) 
és a hatalom mindezen lépéseinek igazolására épen azon tényeket hozzák majd fel, melyek a hazafiúi köte
lesség hű teljesítéséből származtak; (Ugy van!) azon tényeket, melyek által bebizonyította a nemzet, hogy 
törvényes jogait a király és haza érdekében tudja gyakorolni; azon tényeket, melyek a hazát és birodalmat^ 
mentették meg. (Óriási zajban kitörő közhelyeslés és viharos éljenzés.) — Azon fejedelmek, kiknek felszólí
tására az idézett törvények alkotva lőnek, nem a parancsoló hatalom szigorú hangján szólottak az ország 
gyűléséhez; hanem azt a törvényhozó hatalom egyenjogú részesének tekintve, szólottak az alkotmány iránti 
ragaszkodással, és az atyai szeretetnek bizalmat gerjesztő szavaival; — s a nemzet lelkesedéssel fogadta, 
fiúi bizalommal viszonozta, s buzgósággal teljesítette a fejedelem atyai felszólítását. (Ugy van!) 

Azt is mondja a legmagasabb királyi leirat, hogy az 1723-ik évi 21, 98, 104, és 114. törvény-
czikkek világosan azon központi kormányra utalnak, melynek hatásköréhez a Magyarországot s a többi tar
tományokat közösen érdeklő minden ügyek elintézése tartozott. 

De nézetünk szerint az emiitett törvények tartalmából ily következést vonni nem lehet. Az 1723-ik 
évi 21-ik törvényezikk katonai kiszökésekről szól, és némely tábornokok erőszakoskodásairól, kik különö
sen a várakban némely javadalmakat követeltek, mint rendes fizetésüknek egy részét. Ezen követelések 
megvizsgálására, és annak megállapításaira, hogy ha csakugyan illették valamely efféle javadalmak a tábor
nokokat fizetésük fejében, azok nekik más módon pótoltassanak, egy bizottmány alakíttatott, mely az or-
szag rendéinek, a hadi tanácsnak, s az udvari kamarának megbízottjaiból állott. E két utolsó testületnek 
megbízottjai szükségesek voltak a bizottmánynál, minthogy a bepanaszlott tábornokok német katonák vol
tak., Es ha létezett volna oly központi kormány, melynek hatásköre Magyarországra is kiterjedett, nem lett 
volna szükséges országgyülésileg nevezni Magyarország részéről is bizottmányt, hanem az egész ügyet, mint* 
épen nem törvényhozási, hanem közigazgatási tárgyra vonatkozót, azon központi testület vizsgálta és in
tézte volna el. (Úgy van! Helyes!) — Inkább arra mutat tehát az emiitett törvényezikk, (Halljuk!) hogy 
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épen azért r mert. központi kormányzat nem létezett, Magyarország, mint önálló külön ország, esetenkint 
jött érintkezésbe az örökös tartományokkal, s illetőleg azok kormányzatával, még pedig a közigazgatási tár
gyakban is gyakran az országgyűlés által. 

Az idézett' 98-ik törvényczikk azt rendeli: hogy a magyar királyi helytartótanács 0 Császári Ki
rályi Felségének pecsétjével éljen, melyen a két fejű sas közepén Magyarország czimere legyen. Már ezen 
törvény tartalmából csakugyan nem lehet valamely központi közös kormányzat létezését következtetni. (De
rült helyeslés.) 

A 104-ik törvényczikk azt mondja: hogy a magyarországi honpolgárok azon ügyekben, mik Ma
gyarországot érdeklik, külkövetségekre is alkalmaztassanak. Erre vonatkozólag fentebb már előadtuk^néze-
teinket ott, hol a külügyekről szólottunk. 

Végre a 114-ik törvény czikkben azt igéri 0 Felsége: hogy a posták járását főpostamesterének 
meghallgatásával a szerint fogja elintézni, mint azt a közsziikség kivánandja. — De ez sem mutat központi 
közös kormányzatra. — A posták sok ideig Európának több tartományaiban magán vállalatok voltak. A 
Thurn-Taxis család sokáig birta és kezelte azokat Németország nagy részében is. — De abból még követ
keztetni nem lehetne, hogy a Thurn-Taxis családnak e birtoklása azon tartományoknak jogviszonyait bármi 
részben megváltoztatta volna. (Hosszas zajban kitörő köztetszés és helyeslés.) — Egyébiránt ezen törvény
czikk nem azt mondja, hogy az öszves birodalom főpostamestere, (Halljuk!) vagy valamely központi közös 
kormányszék, fogja meghatározni Magyarországban a posták járását; — hanem hogy 0 Felsége fogja azt 
tenni, mint magyar király, meghallgatván előbb főpostamesterét, kétségtelenül mint olyan egyént, kinek 
tanácsa a postaügynek akkor még fejletlen állapota mellett minden esetre figyelmet érdemlett. Meg kell végre 
megjegyeznünk, hogy a később teljesen kifejlett postatígy egész terjedelmében Magyarországra nézve a ma
gyar királyi helytartótanácsnak és a magyar királyi kamarának felügyelete és intézkedő hatalma alatt állott; 
— ezen kormányszékek pedig, — mint fentebb is kifejtettük, — világos törvényeink szerint a magyar ki
rály törvényes hatalmán kivül, minden egyéb hatalomtól, s az örökös tartományoknak kormányzati testüle
tétől, teljesen függ-etlenek voltak. 

Azt mondja továbbá a legmagasabb királyi leirat, hogy „a birodalom közérdekei iránti gondossá-, 
gának ragyogó jelét adta a magyartörvényhozás, midőn az 1741 :4-ik törvényczikk 3-ik szakaszában, oly 
czélból, hogy Magyarországnak kormányzata a birodalom többi részeinek kormányzatától el ne különöztes-
sék, és ellentétben az országgyűlési feliratban érintett 1485-ik évi 2-ik törvényczikkelylyel, mely a nádor 
gyámnoki jogát, illeti, Ferencz császárt, — dicső emlékezetű Mária Therézia magyar király felséges férjét, 
— nemcsak uralkodó társnak nevezte; hanem a trónörökös kiskorúsága esetére Magyarországra nézve is 
annak törvényes gyámságát reá ruházta azon világos kijelentéssel, hogy 0 Magyarországot, a birodalom 
többi tartományaival együtt, atyai s gyámsági hatalmánál fogva közösen kormányozhassa." (Halíjuk!) 

Ha Magyarország alkotmányos önállása s törvényes függetlensége más törvényekben, s magában 
a sanctio pragmaticában világosan ki nem volna is fejezve: azt már maga ezen 1741:4-ik törvényczikk két
ségtelenné tenné. (Deák F. éljenzések közt átadja az iratot Szalay Lászlónak, ki annak felolvasását követke
zőleg folytatja.) — Ugyanis az ország rendéi O Felségének férjét, Ferencz lotharingiai, barri és hetruriai 
herczeget, — ki még akkor római császárnak megválasztva nem volt, Felséges neje mellé uralkodó társnak 
megválasztották, s a trónörökös kiskorúsága esetére annak gyámságát, is reá ruházták. — De világosan ki
jelentették , hogy e választás önkényt és szabadon történt, s hogy abból jövendőre Magyarország bármely 
nőkirályának fejedelmi férje soha semmi következést ne vonhasson és hogy a nádori hatalom sértetlenül ma
radjon; kikötötték azt is, hogy az együtt" uralkodás által azl723-ik évi 1-ső és 2-ik törvényczikkekben meg
állapított elválhatlanság és másoknak örökösödési jogai csorbát ne szenvedjenek; az ország jogai,, törvényei, 
szabadsága fönntartassanak; az ország ügyei a törvények értelmében kormányoztassanak, s . 0 Felsége a 
legfőbb királyi hatalmat és királyi jogokat (jura majestatica), melyek törvény szerint csak a koronázott ki
rályt illetik, ne gyakorolhassa. 

Ha Magyarország alkotmányos önállással nem birt volna, ha törvény szerint nem a nádort illette 
volna a kiskorú magyar királynak gyámsága: nem lett volna szükséges ezen törvényczikket alkotni; mert a 
gyámság, mind természet szerint, mind az örökös tartományokban fennállott törvény szerint, az édes atyát 
illette volna. De épen azért, mert Magyarország közjogi állásában teljesen el volt a többi tartományoktól kü-
lönözve, — épen azért, mert realünio nem létezett, —külön törvény által kellett arról intézkedni, hogy 
az édes atya Magyarországra nézve saját gyermekének gyámságától el ne távolittassék. (Közhelyeslés.) 

Azon kivételes intézkedés, mit e részben tettek az ország rendéi, teljes, épségben hagyta, sőt 
újabban megerősítette a nádori hivatal gyámsági jogait; nemcsak az által, hogy kivételes volt, és azon 
egyetlen esetre szorítkozva tiltakozott minden abból vonható következtetés ellen; de azért is, mert a nádori 
jogok sérthetlenségét világos szavakban kimondotta. A kiskorú örökös magyar királynak gyámsága tehát 
jövendőben is a nádort illetvén, kétségtelenül állanak mindazon következtetések, miket mi ezen körülmény
ből első feliratunkban a realünio ellen felhoztunk, 

Tisztelettel megjegyezzük továbbá azt is : hogy az idézett 1741-ik évi 4-ik törvényczikk elősorolja 
ugyan élőbeszédében 0 Felségének, á felséges császárné férjének, jeles érdemeit, nyolcz évig Magyaror-
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szagban viselt helytartóságát, a harczmezőn bizonyított vitézségét, s a magyar nemzet iránt több ízben ta
núsított szeretetét; megemlíti őseinek jeles érdemeit; elmondja, hogy őt, mint férjet, Isten és a természet 
felséges neje gondjainak részesévé rendelte; s ezeket okok gyanánt elő're bocsátva mondja ki az egyhangú
lag , önként és szabadon történt megválasztást; de hogy ezt az ország oly ezélból tette volna, hogy „Ma
gyarország kormányzata a birodalom többi részeinek kormányzatától el ne különittessék," és hogy „a gyám
ság azon világos feltétellel ruháztatott az édes atyára, miszerint az Magyarországot a birodalom többi tarto
mányaival együtt közösen kormányozhassa," — mint ez a legmagasabb királyi leiratban állíttatik, (Zúgás) 
azt az emiitett törvény csak egy szóval sem mondja, s a kormányzat közösségének megemlítése sem for
dul abban elő, sőt épen az által, hogy az emiitett törvény 5-ik és 6-ik szakasza világosan kiköti, misze
rint a kormányzás Magyarország törvényei szerint vitessék, s az országnak jogai, törvényei, szabadsága 
sértetlenül fentartassanak, a többi tartományokkali közös kormányzás eszméje is ki van zárva. (Ugy van! 
Igaz!) 

Mindezeket részletesebben azért soroltuk elő, hogy a legmagasabb leiratnak ellenvetéseire felelve, 
ujabban kimutassuk első feliratunkban Felségedhez felterjesztett, és a legmagasabb leiratban határozottan 
megtagadott jogos kivan atinknak alaposságát, melyet a legmagasabb leiratnak ellenokai, s az abban előfor
duló idézeteknek hosszú sora semmi részben meg nem gyengítettek; és hogy kimutassuk, miszerint az or
szág jogai nem 1848-banj vették eredetüket, hanem azok lényegükben régiebb törvényeink szerint is 
csakugyan fennállottak. (Zajos közhelyeslés.) Az 184%-diki törvények csak ujabb, világosabb és hatá
rozottabb alakot adtak a nemzet jogainak, tisztába hozták, s a kor igényeihez alkalmazták, miket az ország 
évek, sőt századok óta, mint alkotmányának s törvényeinek szelleméből szorosan következőket, folyvást 
sürgetett; de a nemzet és fejedelem közötti viszonyokat illetőleg lényegben ujabb jogokat nem teremtettek. 
(Helyes! Ugy van!) 

Egyébiránt ha az említett 18478-iki törvények ujabb jogokat teremtettek volna is; ha nemcsak 
alakjában, hanem lényegében is újra alkották volna Magyarország közjogát: joggal követelhetnők, — a mint 
követeljük is, — mindazt, a mi azokban foglaltatik. (Ugy van! Helyes!) Mert ezen törvényeket az alkot-
mányszerü törvényhozó hatalom — a fejedelem és nemzet egyesült akarata — hozta létre; kötelezők tehát 
azok mindaddig, mig a fejedelem és nemzet egyesült akaratából ismét módosítva, vagy eltörölve nem lesz
nek. (Ugy van! Helyes!) 

Azt állítja a legmagasabb leirat: hogy „a személyes uniónak életbe léptetése az 1848-iki törvé
nyek által lön megkísértve, s hogy ezen kísérlet ellenmondásban áll a törvények bevezetésében foglalt azon 
nyilvánítással, miszerint a koronának egysége, s Magyarországnak az öszves birodalom iránti kötelezettsé
gei sértetlenül hagyandók/' (Nem igaz! Nem áll!) 

De a személyes uniót nem az 1848-iki törvények hozták be; hanem az a sanctio pragmaticának 
világos értelmében mindig fennállott, (Ugy van! Igaz!) s nem ismerünk törvényt, mely a szorosabb realuniot 
valaha meghatározta volna. Az 1848-iki törvények Jdézett bevezetése megemlíti ugyan Magyarországnak a 
pragmatica sanctio által vele válhatlan kapcsolatban álló tartományok iránti törvényes viszonyait; de ezen 
törvényes viszonyok és a personalunio legkisebb ellentétben sincsenek egymással; mert mi csak azon viszo
nyokat ismerjük törvényeseknek, mik — a mint kifejtettük -— a sanctio pragmaticában megállapított perso-
nalunioból származnak. Meg van ezen felül az 1848-iki törvények bevezetésében világosan emlitve az ország 
önállósága és függetlensége is; de azon nyilvánítás, melyre a legmagasabb királyi leirat hivatkozik, misze
rint — „Magyarországnak az öszves birodalom iránti kötelezettségei sértetlenül hagyandók" — a mondott 
bevezetésben sehol elő nem fordul. (Ugy van! Igaz!) 

Azt is álíitja a legmagasabb királyi leirat: miszerint — „az 1848-ik évi törvényeknek foganatosí
tása már az első félévben feltárta mind azon veszélyeket, (Halljuk!) melyek az országot és az öszves birodal
mat fenyegetik az által, hogy a birodalom közös érdekeinek megőrzése és fenntartása, a közjognak és Ma
gyarország történelmének mellőzésével, a személyesünk) korlátolt körére szándékoltatott szoríttatni, s hogy 
ezen elkülönözés veszedelmes rázkódtatásokat idézett elő, melyek Magyarország alkotmányos intézményeitől 
eltérő közigazgatási rendszer alkalmazását tevék szükségessé." 

Sem a közjog, sem Magyarországnak történelme nem mellőztetett az 1848-iki törvények alkotá
sával ; sőt épen az emiitett törvények emelték a magyar közjogot azon kifejlettebb állásra, melyen Európa 
más népeinek közjoga jelenleg áll. (Helyes!) Emelték pedig lényegében az által, hogy a hűbéri viszonyokat 
megszüntették, a jogegyenlőséget megállapitották, s minden polgári és politicai jogokat minden osztályra ki
terjesztettek ; — formájában az által, hogy parlamentáris kormányt hoztak be, s kormányszékek helyett fele
lős minisztériumokat állítottak. (Helyes! Ugy van!) Magyarország történelme pedig miben mellőztetett az em
iitett törvények alkotása által ? — Hiszen a történelemben épen nem példátlan az, hogy a nemzet saját in-
stitutióit s közjogi törvényeit, a kor igényei szerint, alkotmányos utón fejedelmével egyetértve változtatja; s 
ha minden ily változtatás az ország történelmének mellőzése volna, ezen vád szintén ugy érhetné az ország 
azon törvényeit, melyek Magyarország koronáját a habsburgiház fíágának első szülöttségi joggal átadták, 
(Halljuk! Halljuk!) és azokat, melyek mellett a nőág örökösödése megállapittatott, mert ezen törvények 
által is lényeges változások tétettek Magyarország közjogában, (Zajos közhelyeslés.) 
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Ellenben a legmagasabb királyi leiratban foglalt octroyrozások, melyek által Magyarország alkot
mánya absolut fejedelmi hatalommal átalakittatik, —- a lényeges alaptörvények császári diplomával és pá
tenssel cseréltetnek fel, s mind ez visszaállított ősi alkotmánynak neveztetik, (Derültség) nemesak ellenkeznek 
a közjoggal, hanem annak alapelveit felforgatják és Magyarország történelmében csakugyan példátlanok. 
(Ugy van!) 

A mi pedig a legmagasabb királyi leiratban megemlített rázkodtatásokat illeti: engedje Felséged 
tisztelettel megjegyeznünk, hogy azokat nem az 1848-iki törvények okozták; hanem azon törvényeknek 
meg nem tartása, (Ugy van!) és azon akadályok, mik a törvények teljes végrehajtását gátolták. (Ugy van!) 
Mi módon alakultak ezen akadályok: azt, — nem akarván a múlt idők fájdalmas emlékeit ujabban felidézni, 
— Felséged legmagasabb személye iránti mély tiszteletből elhallgatjuk. (Harsány zajban kitörő közhelyeslés 
és élénk éljenzés.) 

Ha visszatekintünk azon kornak eseményeire: feltűnő az, hogy midőn 1848-ban a mi alkotmá
nyunk bővebb kifejtést nyert a fejedelem által is szentesitett törvényekben, ugyanakkor ugyanazon fejede
lem az örökös tartományoknak "is adott alkotmányt. (Igaz!) Ezen alkotmány octroyrozott volt, nem foglalta 
magában azon elkülönözési irányt, mi vádképen a mi törvényeink ellen felhozatik; — m é g a cseh korona 
országai sem nyerték vissza azon önállást, mely őket históriai multjoknál, s egykor erőhatalommal széttépett 
jogaiknál fogva megillette volna: (Ugy van!) és mégis csak hamar -elvétetett az örökös tartományoktól is azon 
octroyrozott alkotmány, melynek alapelveit a fejedelmi hatalom állapította meg. (Ugy van!) Ha tehát azokban 
hiány volt, a hiánynak a népek okai nem voltak. — Ott is történtek rázkódtatások, ott is behozatott az ab
solut rendszer. ( Igaz!) 

Sőt még Horvátország is, mely fegyvert fogott az 1848-iki törvények ellen, velünk s a többi tar
tományokkal hasonló sorsban részesült. (Ugy van!) Megfosztatott alkotmányos jogaitól, s az absolut rend
szer egész súlyát csak ugy érezte, mint mi. Pedig a vád, mely az 1848-iki törvények ellen nézetünk szerint 
alaptalanul felhozatik, — Horvátországot csak távolról sem érintheti. (Igaz!) 

A rázkódtatások tehát, a veszélyek és az absolut rendszer, mely behozatott, nem az 1848-iki ma
gyar törvényeknek voltak következései, miután az absolut rendszer ott is behozatott, hová a magyar törvény 
ki nem terjedett, — sőt még ott is, hol azon törvények ellenszegülésre találtak. (Ugy van! Derültség.) 

Azt mondja a legmagasabb királyi leirat: hogy Felséged — „királyi teljhatalmával biztositotta 
Magyarország alkotmányának feltételes visszaállítását; tettleg visszaállította a megyei rendszert és a törvé
nyes magyar kormányszékeket; (Derültség) de egyszersmind összhangzásba akarja hozni Magyarország köz
jogi állását a birodalom minden országait egybefüzö felbonthatlan kapcsolattal, s a birodalom nagyhatalmi 
állásával, mit az 1848-iki törvények mellett, melyek a többi tartományoknak s az összes birodalomnak jo
gait sértik, eszközölni nem lehetne." (Derültség.) 

Alkotmányunk visszaállítására nézve lehetetlen biztositékot látnunk azon módban, melylyel ezen 
igért visszaállítás megkezdetett. (Közhelyeslés.) Az ősi megyeirendszer csak félig állíttatott vissza; hatásköré
nek legnagyobb része idegen tisztviselőknek kezeiben hagyatott, kik most is az absolut rendszer önkényes 
hatalmával járnak el. (Ugy van!), Erőszakkal hajtják be az adót, melyet az országgyűlés soha meg nem aján
lott; kényszeritik a hatóságokat, tisztviselőket és egyes polgárokat, hogy ugyanakkor, midőn az alkotmány 
visszaállitottnak mondatik, az alkotmány alaptörvényei ellen cselekedjenek. (Ugy van!) És e törvényellenes 
eljárásnál eszközül használtatik még a rendes katonaság is, melynek pedig szebb és magasabb rendeltetése 
van, mit a legnehezebb időkben is hiven és vitézül teljesített, s melyet az ilynemű szolgálattól megkímélni, 
az állam érdekében állott volna. (Zajos helyeslés.) A polgárok egy része, névszerint az absolut rendszernek 
minden itt lakó, vagy tartózkodó régi vagy ujabb tisztviselői, az absolut hatalom törvény ellen kiadott ren
delete által, kivétetnek az ország törvényeinek s bíróságainak hatalma alul nemcsak hivatalos, hanem minden 
büntényi, s más egyéb viszonyaikra nézve is. S valóban a köztörvényhatóságoknak annyira megzsibbasztott 
és bonyolódott hatásköre mellett, csak egyesek erélyének, s a várni és tűrni tudó nép józan higgadtságának 
lehet tulajdonítani, hogy az ország-az anarchia veszélyeibe nem sodortatik. (Ugy van! Igaz!) A felállított főbb 
kormányszékek sem törvényesek; mert az 1848-iki 3-iktörvényczikk szerint nem kormányszékeknek, hanem 
felelős ministeriumnak kellene a közigazgatás élén állani; — a mit pedig a törvényhozás már módosított, és 
másokkal pótolt, azt nem a régi, hanem a törvény által megállapított uj alakjában lehet csak törvényesnek 
tekinteni. (Közhelyeslés.) 

A legmagasabb királyi leiratnak már azon egy kifejezése is, hogy Felséged „királyi teljhatalmából 
és pedig föltételesen akarja visszaállítani a magyar alkotmányt," magában elegendő arra, hogy az igért biz
tosítás iránt minden bizalmat lehetetlenné tegyen. (Ugy van!) A sanctio pragmatica nem ismer királyi telj
hatalmat a törvényhozás terén. (Ugy van!) A magyar király visszavetheti az elébe terjesztett uj törvény ja
vaslatokat ; felszólíthatja az országgyűlést ujabb törvények alkotására; de a már egyszer királyi szentesítés
sel megerősitett törvényeket mind addig, mig azok a rendes törvényhozás utján el nem töröltettek, szintúgy 
tartozik megtartani, (Ugy van!) mint tartozik az ország és annak minden egyes polgára, az ekkóp alkotott 
törvényeknek hódolni, s a fejedelemnek, mint a törvények alkotmányszerü legfőbb végrehajtójának, enge
delmeskedni. (Ugy van!) Az alkotmány sértetlen fenntartása a sanctio pragmaticában világosan kikötött föl-
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tétele a trónöröklési jognak. E kettő egymással viszonyos; a fejedelem tehát, ha a sanetio pragmatiea teljes ér
telmében kivan uralkodni, az alkotmány fenntartását más feltételhez nem kötheti, mint örökösödési jogának 
elismeréséhez s életbeléptetéséhez, (Helyes!) mit az ország, mely a sanetio pragmaticához szorosan ragasz
kodik , megtagadni nem is akart. 

Azon eljárás, mit a legmagasabb királyi leirat követ; midőn törvényeinkről s jogainkról absolut 
hatalommal rendelkezik, s az october 20-iki diplomának és a február 26-iki pátensnek alapjára akarja fek
tetni a magyar alkotmányt, lehet talán egy octroyrozott alkotmány behozatalára intézett kísérlet; de a ma
gyar alkotmány visszaállítására bizonyosan nem vezet. (Helyes!) — De mi le nem mondhatunk az ország 
azon alkotmányos jogáról, miszerint a törvényhozó hatalmat a fejedelem és a nemzet csak együtt és közösen 
gyakorolhatják; mi egyoldalú s absolut törvényhozást hazánk felett jogosnak s alkotmányosnak el nem is
merhetünk. (Ugy van!) Erő és hatalom felfüggesztheti ismét alkotmányos jogainkat, octroyrozhat, rendel
kezhetik ; de mi kénytelenek vagyunk e felfüggesztést, az ily rendeleteket és minden octroyrozást alkotmány
ellenesnek, s a tizenkét évig fennállott absolut rendszer ujabb alakú folytatásának tekinteni és azokhoz sem 
beleegyezésünkkel, sem menyugvásunk kijelentésével nem járulhatunk; mert ha ezt tennők, — hűtlenek 
volnánk a törvényhez, hazához, — s minlelkiismeretünkhöz, (Zajos közhelyeslés.) 

Es ha legszentebb kötelességünk nem parancsolná is, hogy minden octroyrozás ellen tiltakozzunk, 
akkor is ragaszkodnánk saját ősi alkotmányunkhoz; mert azon alkotmány, mely a nemzet életéből fejlett ki, 
a nemzettel együtt élt, alakult és tágult, rendszerint czélszerűbb is , állandóbb is, mint az octroyrozott al
kotmányok. (Igaz!) Hivatkozhatunk e részben a történelemre; felhozhatnánk példákat Európa más országai
ból; de csak azt emiitjük meg, hogy az osztrák birodalomban 1848 óta hányféle alkotmány, vagy annak 
helyét pótoló másféle rendszer octroyroztatott, melyeknek legnagyobb része csak igen rövid ideig élt, egy 
része pedig soha életbe nem lépett. (Köztetszés.) 

A mi az örökös tartományoknak és a birodalomnak azon jogait illeti, miket az 1848-iki törvények 
állítólag megsértettek: valóban nem tudjuk, mik azon megsértett jogok, s mi részben lettek az 1848-iki tör
vények által megsértve ? (Halljuk!) A sanetio pragmaticát Magyarország a magyar királylyal kötötte, s ab
ban csak az uralkodónak ugyanazonosságát és ennek alapján a feloszthatlan és elválhatlan birtoklást állapí
totta meg. —- De közös kormányzatról ezen alapszerződésben szó sincs, — sőt, a mint fenntebb is kifejtet
tük, világosan kiköttetett, hogy Magyarország saját törvényei szerint kormányoztassák. Az 1790:10-dik 
törvényezikk pedig határozottan kimondja, hogy „Magyarország szabad ország, s kormányzatának eg-ész 
törvényes alakzatára nézve független, — semmi más országnak vagy népnek lekötve nincs, (nulli alteri 
regno aut populo obnoxium) hanem tulajdon önállással és alkotmánynyal bír." (Ugy van!) 

Ha tehát Magyarország semmi más országnak vagy népnek lekötve nincs, alkotmányos önállásá-
ban mikép sérthette más ország jogait az által, hogy saját törvényhozásában ön ügyei felett alkotmánysze-
rüleg intézkedett? Az 1848-iki törvények pedig csak ily intézkedéseket foglaltak magukban. (Igaz! Szalay 
Lászlót a fölolvasásban Deák Ferencz fölváltja és következőleg folytatja.) Magyarország nem kivan avatkozni 
más országok törvényhozásába vagy kormányzatába $ s e í-észben a viszonyos méltányosságot joggal köve
telheti. 

Nem akarjuk mi veszélyeztetni a birodalom fennállását, nem akarjuk a sanetio pragmatiea szerint 
jogosan fennálló kapcsolatot felbontani. Hiszen a personalunio is kapcsolat, melyből közös viszonyok származ
nak , és mi e viszonyokat figyelemben k lánjuk mindig tartani. — Az 1848-iki, 3-ik törvényezikk is határo
zottan kimondotta 13-ik szakaszában: hogy „a magyar miniszterek egyike folyvást 0 Felségének személye 
körül legyen, s mindazon viszonyokba, melyek a hazát az örökös tartományokkal közösen érdeklik, befoly
ván, azokban az országot felelősség mellett képviselje." — Világos a törvény ezen rendeletéből, hogy az 
1848-iki magyar országgyűlés is fenn akarta tartani azon kapcsolatot, mi a sanetio pragmaticában ki van 
fejezve, s az ebből eredő közös viszonyokra nézve saját törvényes kormánya által akart érintkezni az örökös 
tartományok törvényes kormányzatával, (Ugy van!) 

És a mennyiben a két egymástól független kormányzatnak egymássali érintkezése, különösen a 
törvényhozás elé tartozó tárgyakra nézve, netalán elegendő nem volna; készek vagyunk mi, — a mint 
első feliratunkban is kijelentettük, — az örkös tartományok alkotmányos népeivel, mint önálló szabad-or
szág , függetlenségünk megóvása mellett esetenkint szabadon és nyílt őszinteséggel érintkezni. — Ily módon 
minden egyes esetben sokkal könnyebb leend tisztába hozni a közös viszonyokat, mint egy közös birodalmi 
tanács által, melyhez mi csak alkotmányos önállásunknak és leglényegesebb jogainknak feláldozásával küld
hetnénk képviselőket, s melybe Magyarország már előre azon aggodalommal lépne be , hogy minden szó
beli biztositások daczára végre mégis osztrák provincziának fog tekintetni, s azon kisérlet, mit századokon 
keresztül az absolut hatalom gyakran, de sikeretlenül ismételt, — a beolvasztás kísérlete — majd az alkot
mányosság szine alatt kezdetik meg. (Ugy van! Igaz!) Ezen aggodalom és a bizalmatlanság, mely az ag
godalom kísérője, minden lépésben rendkívül nehezítené, sőt gyakran lehetetlenné tenné a tanácskozások 
folyamát, s végre magát a birodalmi tanácsot is szétbontaná, vagy a majoritást oly eljárásra vezetné, mely 
keserűséget, sőt gyűlölséget vonna maga után, — nem egyes emberek közt, hanem nép és nép , ország és 
ország között, — mi kétségtelenül a legnagyobb csapás volna, mi a birodalmat érhetné. (Helyes!) 
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Közös viszonyokat egyenjogú felek között csak kölcsönös bizalommal lehet elintézni. De kéirysze
ntessel kölcsönös bizalmat megalapitani lehetetlen. (Igaz!) A hol nincs aggodalom és nincs is ok reá, a hol 
kényszerítés nem zárja ki a szabadakaratot, ott a közös érdek a legbiztosabb kapcsolat. (Helyes!) 

Meg vagyunk arról is győződve, hogy az 1848-iki törvények sem a birodalom czélszerü kormány
zatát , sem annak nagyhatalmi állását nem veszélyeztetik: de veszélyezteti azt azon rendszer, melynek elfo
gadására minket is kényszeríteni akar a legmagasabb leirat. 

A felelős magyar minisztérium tör vény szabta felállítása — ugy látszik, — az a pont, mely ellen 
főkép irányozvák a legmagasabb leirat ellenvetései. — D é hiszen a magyar minisztereket Felséged maga ne
vezi ki , s azok Felségednek törvényes akaratát mindenkor teljesitendik. — Felelősek lesznek ugyan az or
szággyűlésnek, a mint ezt az alkotmányosság alapeszméje is megldvánja; de ezen felelősség könnyű lesz 
minden törvényes rendeletek ellenjegyzésére nézve, — törvény ellen rendelkezni pedig Felséged maga sem 
akarhat. (Zajos tetszés.) A nemzet, ha látja az alkotmány teljes visszaállítására, s épségben tartására irány
zott komoly szándékot, s nem lesz oka félni, hogy jogai esorbittatnak, bizalommal fogadja Fejedelmének 
előterjesztéseit a törvényhozás terén, megnyugvással kiséri törvényes kormányának a végrehajtás körében 
tett minden lépteit, és ha a törvények egyik vagy másik rendeletének módosítását idő s körülmények igény-
lendik, vagy maga hozandja azt javaslatba, vagy azon javaslatot, mit Felséged nevében a felelős minisztérium 
előad, aggodalom nélkül veszi tanácskozásba; mert nem lesz oka félnie a fejedelmi hatalom túlterjeszkedé
sétől , vagy attól, hogy az ország érdekei, s törvényei, mások érdekeinek feláldoztatnak. Azon nemzet, mely 
híven megőrzött alkotmányának s törvényeinek pajzsa alatt jogait s érdekeit biztosítva látja, nem kénytelen 
más helyzet, más viszonyok után sóvárogni. (Helyes!) . 

Nem mindig a legbiztosabb,. — legjobb és legolcsóbb azon kormányzat, melyet egy naptól a má
sikig vezetni legkönnyebb és legkényelmesebb. (Tetszés) A kormányzat rendszerének hiányai, s a kor
mány vezetésében elkövetett hibák gyakran csak idő múlva termik meg a keresü gyümölcsöt; és azon sta
tusférfiak, kik az állam egyes részeinek különböző viszonyait, s elágazó lényeges érdekeit kellőleg nem 
méltányolják, és a nehezebb kérdéseknek fárasztó megoldását vagy mellőzik, vagy valamelly theoríában 
felállított általános elvvel vágják keresztül, nem figyelmezve azon elvnek gyakorlati kivihetőségére, s az 
alkalmazásból származható káros következésekre, saját kényelmüknek az állam jövendőjét. áldozzák fel. 
(Ugy van! Helyes!). 

Az egyes államok nagyhatalmi állása nem egyedül rendes hadseregeik számától függ. Az absolut 
kormányzat talán könnyebb és kényelmesebb; — absolut rendszer mellett gyorsabban lehet nagy hadsere
get kiállitani; de a legderekabb hadsereg mellett is veszélybe dőlhet az állam, ha annak védelme a népek 
érzelmében nem gyökerezik. (Helyes!) — Tizenkét évig állott fenn nálunk is az absolut rendszer; de nem 
árasztott boldogságot a népre, nem tette az államot gazdagabbá, és hatalmában nagyobbá; — s Felséged 
tizenkét évi tapasztalás után maga is szükségesnek látta az absolut rendszerrel felhagyni, s alkotmányos 
útra térni. —- Alkotmányos utón is könnyebb oly birodalmat kormányozni, mely egy népből áll, s ennél
fogva egysége természetes, mint az olyant, melyet több országok képeznek, s melyben az egyes országok 
külön alkotmányos önállással, jogokkal, törvényekkel, — de sőt külön közjogi fogalmakkal s politikai né
zetekkel bírnak. •— Ha a népek fejlettebb politikai érzelem, s akarat nélküli lények volnának, — könnyű 
volna őket öszveolvasztani, s természetes egység nem létében mesterséges egységet teremteni. — A hajdan 
korban, midőn még az alkotmányos fogalmak, és a jognak érzete kevésbé szivárgott át a népnek minden 
rétegeibe, gyakran sikerültek ily kísérletek: de ma már érzik a nemzetek, érzi a népnek minden osztálya 
a politikai szabadságnak s törvényes függetlenségnek valódi becsét s kegyelettel ragaszkodik azokhoz, és 
ezen érzelmeknek, ezen kegyeletnek mellőzésével népeket és országokat politikai theoriák szerint akaratjuk 
ellen átalakítani ritkán sikerül. ( Igaz!) — Sőt gyakran az ily kísérletek veszélylyel is járnak, mert az aka
rat szabadsága egyeseknek és népeknek oly drága kincse, hogy annak feláldozásával még azt sem fogad
ják szivesen, mi szabad akarattal választva hasznos lett volna érdekeikre nézve. (Helyes.) 

Oly szorosabb egyesülés, mely az illetőknek teljesen szabad akaratából önként történik, gyakran 
hasznos lehet, s legalább módjára nézve nem igazságtalan. De midőn valamely alkotmányos országot a fe
jedelém teljhatalmának súlyával kényszerit oly egyesülésre, mely azon ország alkotmányának átalakításával, 
sőt lényeges jogainak feláldozásával jár , és az ez iránt absolut hatalommal kiadott fejedelmi rendeleteknek 
nem is előleges tárgyalását, hanem tüsténti teljesítését parancsolja: lehet-e ily módon czélszerü, s igazsá
gos az egyesülés? — Nem fogja-e azt az ország oly súlyos csapásnak tekinteni; mely által attól fosztatott 
meg , mi előtte a legszentebb vol t? , (Ugy van! Helyes!) — Fogja-e szívesen védni és támogatni azon álla
potot , melyet keserű érzelmekkel tűr ? Nem fog-e örülni minden veszélynek, minden bajnak, mely az egé
szet fenyegetve neki reményt nyújt, hogy talán szabadulhat azon lánczoktól, mik akaratja ellen másokhoz 
kötötték? (Zajos közhelyeslés) Erős és hatalmas volna-e a birodalom a népnek ily érzelmei mellett? — És 
azon szorosabb, de kényszerített kapcsolat mellett, mely az országban ily érzelmeket támaszt, jobban és 
könnyebben lehetne-e kormányozni, mint a tágabb, de önkéntes egyesülés mellett, mely senkinek nem fáj, 
s melyet a nemzet jogaival s alkotmányával megférőnek tekint? 

Mi a sanetío pragmaticában kimondott kapcsolat mellett, közös fejedelmünk alatt, az örökös tar-
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tományok népeivel testvéri szeretetben, és egyetértésben óhajtunk maradni, méltányosság szerint osztozva 
velük bajban és teherben. De törvényeinknek, s törvényes önállóságunknak teljes épségben tartása mellett 
is megtörténhetik ez a nélkül, hogy az állam czéljai, s teljes biztossága legkisebb veszélynek kitétetnének. — 
Mért kívántatnak tehát tőlünk oly áldozatok, miket hoznunk nem szabad, — miért követeltetik, hogy al
kotmányunk felforgatásával jogainkról lemondjunk, s megtagadjuk kegyeletünknek legszentebb tárgyait ? 
(Zúgás) — miért történik mindez a nemzet előleges beleegyezése, sőt megkérdeztetése nélkül parancsolólag 
épen azon pillanatban, midőn Felséged a legmagasabb leiratban azt igéri, hogy „Magyarország, mind 
személyekre, mind a kormányzat rendszerére s alakjára nézve az ország alkotmányának megfelelő módon 
fog kormányoztatni" , — s kijelenti, hogy „nem szándéka a szent István koronájához tartozó országokat a 
birodalomba beolvasztani?" (Halljuk! Halljuk!) — Miért akarják érdekeinket, s óhajtásainkat az örökös 
tartományok érdekeivel egyenes ellentétbe álíitani , s a szeretet és egyetértés helyett, mely egyedül képes 
tartósan és biztosan egyesíteni, . . . íniért akarják a féltékenységnek, keserűségnek, sőt talán a gyülölség-
nek magvát elhinteni azon népek közt, melyek multjoknál és helyzetüknél fogva nem arra hivatvák, hogy 
egymásnak ellenségei legyenek, — hanem arra, hogy békében és szeretetben, egymástól függetlenül védjék 
és támogassák egymást minden időben? (Zajos közhelyeslés) •—Miért akarják az országot azon hitre kény
szeríteni , hogy azok után, mik ily módon történtek, nincs többé mit vesztenie . . ? (Kitörő harsány köz
helyeslés és taps). 

Kényszerített egység nem teszi erőssé a birodalmat. (Úgy van! Halljuk!) Az egyes országoknak 
sértett önérzete, s a kényszerítésből szaunázott keserűség szétválási, sőt talán végelszakadási vágyakat éb
resztenek, s e miatt a birodalom akkor lesz majd leg-gyöngébb, midőn összes erejére, s népeinek egész lel
kesedésére legtöbb szüksége volna. (Közhelyeslés) A mely birodalom egységét csak fegyveres erővel lehet 
fentartani, annak nagy-hatalmi állása felette kétséges, s a veszélynek óráiban épen nem biztos. (Zajos 
helyeslés). 

Az ország politikai jogainak csorbítása mindig igazságtalan, mindig fájdalmas érzelmeket, s elégület
lenséget szül. (Xlgy van! Igaz) •— Oly hatalom, mely rendezett viszonyainál fogva képes a honpolgároknak 
anyagi jólétet nyújtani, — egy időre legalább kevesebb koczkáztatással teszi az ily lépést; mert az anyagi 
érdekek kielégítése sokaknál legalább enyhíti a veszteséget, — ámbár még az ily hatalom is helytelenül cse
lekszik, midőn az ország jogait sérti. De ha valamely hatalom akár hibából, akár szerencsétlenségek foly
tán oda jutott, hogy az anyagi jólét emelésére csak igen keveset tehet, sőt az állam fenntartására a súlyos 
terhek alatt majdnem már kimerült honpolgároktól ujabb s ismét ujabb anyagi áldozatokat kénytelen kí
vánni: — nem jár el czélszeriien, midőn .a nemzet érzelmeit a politikai jogok csorbításával is sérti; (Helyes) 
mert a súlyos terhek azon meggyőződés mellett, hogy a politikai jogok biztossága is veszélynek van kitéve, 
még súlyosbakká válnak, — a méltó keserűség érzete lehangol minden áldozatkészséget, s elfojtja a bizal
mat azon hatalom iránt, mely a polgároknak anyagi érdekeit nem tudja, politikai jogait pedig nem akarja 
kímélni. (Zajos helyeslés! Éljenzés). 

Azon absolut rendszer, mely nemcsak Magyarországnak, hanem az örökös tartományoknak is 
megszüntette alkotmányos szabadságát, keletkezésekor vezérelvül egy eszmét állított fel: az, össves biroda
lom központosilott egységének eszméjét. (Halljuk!) — (Deák Ferenczet a felolvasásban Szalay László ismét 
fölváltva, ez következőleg folytatja:) Azon statusférfiak, kik ezen eszmét felállították, meg voltak győződve, 
hogy az egységes nagy Ausztria, melyet, ők ekképen alakítanak. a hatalomnak oly magas fokára fog emel
kedni, minőt a birodalom még eddig soha el nem ért, (Halljuk!) Tervük kivitelében semmi tettleges akadály 
nem gátolta őket, mert az absolut hatalom szigorú parancsainak az engedelmességet senki meg nem tagadta; 
eltörlöttek s leromboltak mindent, a mi utjokban állott, fáradságot s pénzt nem kíméltek, s tizenkét év alatt 
a jövendő nemzedékek jövedelmét is elköltötték. (Zajos köztetszés.) Es tizenkét év után a birodalom sem ha
talmában, sem terjedelmében nem lett nagyobb, terhei pedig rendkivül súlyosodtak. — Ekkor Felséged maga 
szüntette meg a czélra nem vezető absolut rendszert; de azon-eszmét, melyet vezérelvül az absolut rendszer 
állított fel, s melynek az minden jogot, minden tekintetet feláldozott, — a központosított egységnek esz
méjét , — kiindulási pontul továbbra is fenntartotta, (Ügy van! Igaz!) s alkotmányos utón kívánja azt va
lósítani, mit az absolut rendszer mellett annyi évek folytán létrehozni nem lehetett. (Ugy van!) 

* De nézetünk szerint ugyanazon nehézségek, melyek miatt a központosított egység eszméje abso
lut rendszer mellett a várakozásnak meg nem felelt, még élesebben fel fognak tűnni az alkotmányos életben. 
Az absolut rendszernek leghatályosabb eszköze volt a korlátlan hatalom, mely mind a törvényhozás terén, 
mind a végrehajtás körében föltétlen engedelmességet követelt, s mely ellen felszólalni sem volt szabad. — 
Ey hatalmat pedig alkotmányosság mellett gyakorolni nem lehet. — Minden országnak vannak saját emlé
kei , szokásai, reményei és óhajtásai, melyek előtte szentek, s melyeket az absolut rendszer nyomása alatt 
kénytelen volt keblébe fojtani; most azonban, midőn módja van szót emelni hazája érdekében, ki fogja azokat 
mondani. — Terjedni fognak ezen érzelmek és eszmék, s mivel a központosított egység nagy részt ellentét
ben áll az egyes országok múltjával, melyre azok kegyelettel pillantanak vissza és azon reményekkel, mi
ket a jövendőre nézve táplálnak keblükben, a központosított egység gyakorlati kivitele nemcsak ellenkező 
érzelmekre, de a köztanácskozások folyamában ellenmondásra és tetemes nehézségekre fog találni. — Feje-
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delmi teljhatalmú kényszerítés pedig és az alkotmányosság oly ellentétek, melyek együtt még fogalomban 
sem állhatnak meg. (Ugy van!) 

Meg vagyunk győződve, hogy oly országok között, melyeknek szokásai, érdekei, történelmi múltja 
és közjogi állása annyira különbözők, a központosított egységnek létrehozása alkotmányos utón lehetetlen. 
Ha tehát Felséged birodalmát szabadnak, s valódikig erősnek óhajtja: nem kényszeritett egység, hanem 
a népeknek szabad akaratából származott kölcsönös egyetértése által érheti el azt, és e czélra a központosí
tott egységnek elméletileg talán kecsegtető, de gyakorlatilag nem létesíthető eszméjét kiindulási pontul nem 
választhatja. (Helyes!) — Nem Felségednek, s uralkodó házának, nem az örökös tartományoknak, vagy a 
birodalomnak valóságos érdekeivel ellenkezik a mi alkotmányos önállásunk, és 1848-ban alkotott törvé
nyeink. — Nem azért tagadtatik meg a magyar alkotmány teljes visszaállítása, nem azért vétetik el tőlünk 
az adó és katonaállitás meghatározásának gyakorlatilag is mindig fennállott kétségtelen joga, mintha ezek a 
birodalom kormányzatát gátolnák, s Ausztriának nagy hatalmi állásával meg nem férnének. Nagy hatalom 
volt Ausztria akkor is, midőn Magyarország saját országgyűlésén ajánlotta meg a pénzt és katonát; oly ha
talom volt, melyet a szerencsétlenségek hosszú sora sem volt képes megtörni; s midőn a birodalom legna
gyobb részét elfoglalta már a diadalmas ellenség, s a magyar korona országain kivül alig maradt valami a 
fejedelem birtokában, — azon Magyarország, melynek alkotmányos jogait most a birodalom állítólagos ér
dekében akarják korlátolni, hűségében, lelkesedésében nem csüggedve, törvényes jogait s egész erejét arra 
használta, hogy a birodalom elfoglalt részeit az ellenségtől visszafoglalni segítse. (Ugy ván! Igaz!) 

Az ellenünk intézett csapásnak valóságos oka főképen az, hogy a mi alkotmányos önállásunk, a 
mi törvényeink öszve nem férnek a központosított egységnek azon eszméjével, mely a félretett absolut rend
szerből az alkotmányosság terére is áthozatott, — s fájdalom! még most is vezérelvnek, s kiindulási pont
nak tekintetik. — De jog és igazság megengedik-e, hogy az alapszerződések szentsége, a nemzet alkotmá
nyának leglényegesebb részei, az országnak kétségtelen jogai, s az alkotmányosság alapelvei, áldozatul es
senek egy ujabb eszmének, mely tizenkét éven keresztül minden szabadságot elnyomott, minden jogos kö
vetelést, s minden egyéb politikai tekintetet háttérbe szorított, az államnak oly sok áldozatába került, s a 
kivitelben mégis czélszerütlennek mutatkozott? Hasznos-e a birodalomra nézve egy ujabb kísérlet kedvéért oly 
eszközökhöz nyúlni, mik a nemzet érdekeit s érzelmeit mélyen sértik, — annak hitét s bizalmát elölik, — 
és midőn egységet akarnak eszközölni, az egységnek egyedüli biztos alapját, a szíves egyetértést, lehetetlenné 
teszik? (Közhelyeslés.) 

Felhívja Felséged az országgyűlést, hogy „kövesse őseinek példáját, kik az időről időre változó 
viszonyok elutasithatlan igényeit méltányolni tudván, az 1687-ík évi 4. 1715 :8 . és 1723-ik évi 1-ső és2-ik 
törvényezikkek tanúsága szerint Magyarország közjogi állását a birodalom közös igényeível összeegyeztetni 
minden időben készek valának." 

Az 1687-ik évi 4-ik törvényezikkben eltörli az ország II. András arany bullájának azon záradékát, 
mely szerint valamikor a király az arany bulla ellen cselekedett, — az ország minden nemesének egyenkint 
és személyesen joga volt a királynak ellentállani. Az 1715-ik évi 8-ik törvényezikkben pedig megállapitatik, 
hogy az ország védelmére állandó és rendes katonaság tartassék, s annak zsoldja, valamint szintén minden 
egyéb segélyzések i s , mindig országgyülésileg határoztassanak meg. — Nincs ezen törvényekben a biroda
lom s annak érdeke, nincsenek az örökös tartományok csak egy szóval is megemlítve. Az ellentállási jog 
nem azért töröltetett el, az állandó rendes katonaság nem azért állapíttatott meg, hogy Magyarország köz
jogi állása a birodalom közös igényeivel összeegyeztessék. Akkor is megtörtént volna mindez, ha Magyar
ország fejedelmének személyére nézve is egés.zen külön állott volna; mert az országnak saját érdekei meg
kívánták, hogy az egyéni ellentállásnak veszélyes joga, melylyel sokan az ország kárára visszaéltek, — el
töröltessék^ az állandó katonaság felállítását pedig magának az országnak biztossága követelte. A mi pedig 
az idézett 1723-ik évi 1-ső és 2-ik törvényezikket, vagy is a magyar sanctio pragmaticát illeti, nézeteinket 
erre nézve ismételve már kifejtettük, és kimutattuk, hogy abban sem valamely közös kormányzatnak, sem 
a személyes unión alapuló elválhatlan birtokláson kivül más valamely birodalmi egységnek nyoma sincs. 
(Ugy van! Igaz!) 

De egyébként is lényeges különbség van az említett törvényeknek alkotása, és a jelen legmagasabb 
leiratban kimondott octroyrozások között. Akkor a magyar király nem alakította át önhatalmával a magyar 
alkotmányt császári diploma és pátens által, nem vonta el a magyar országgyűléstől a leglényegesebb jogok 
gyakorolhatását, s az említett törvények is, rendes törvényhozás utján, kölcsönös értekezletek folytán a 
nemzet és fejedelem közös • egyetértésével alkottattak. Most mennyire máskép van mindez, — arról a leg
magasabb királyi leirat egész tartalma tanúságot tesz. (Ugy van!) 

Kijelenti Felséged a legmagasabb királyi leiratban, hogy ,,az 1848-iki törvényeknek egy részét 
megerősíti; más részét azonban soha el nem ismerte, és elismerni nem is fogja;" (Zúgás. Halljuk!) és ezen 
kijelentés mellett oda utasítja az országgyűlését, hogy „a törvények ezen részének módosítására, s illetőleg 
eltörlésére nézve készítsen törvényjavaslatokat, s terjeszsze azokat fejedelmi jóváhagyás alá." 

Szentesített törvények, míg a törvényhozó hatalom által nem töröltetnek el, egyiránt kötelezők, 
s azok egyes czíkkeinek érvénvére nézve különbséget, vagy fokozatot felállítani soha nem lehet. Felsége-
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det, ha csak ismét absolut hatalommal uralkodni nem akar, a teljhatalmú törvényhozás nem illetheti. (Köz
helyeslés) Felséged, mint magyar király, a sanctio pragmaticának értelmében csak a nemzettel együtt gya
korolhatja a törvényhozó hatalmat: szentesitett törvényeinknek semmi részét önhatalmával, s az országnak 
beleegyezése nélkül. el nem törölheti; s valamint nem szükséges azon törvényeket fejedelmileg újra mege
rősíteni, (Helyes!) mert azok már 1848-ban királyi megerősítéssel szentesittettek, (Zajos közhelyeslés) — 
úgy azok bárminemű részének egyoldalulag kimondott el nem ismerése jogilag nem gyöngítheti azon tör
vények érvényét. (Helyes! Úgy van!). 

Felséged az 1848-diki törvények azon elveire, melyek által a nemesség kiváltságos állása meg
szüntetett , az átalános birtok- és hivatalképesség behozatott, az úrbér és tized, és egyéb jobbágyi tartozá
sok eltöröltettek, a közteherviselés, valamint az átalános katona-kötelezettség kimondatott, — végre a vá
lasztási jog mindazon néposztályokra is kiterjesztetett, melyek ezen joggal nem birtak, kimondja legmaga
sabb leiratában, hogy. azokat megerősíti. (Derültség) Engedje azonban Ftdséged tisztelettel megjegyeznünk, 
hogy a törvények emiitett elvei s rendeletei ujabb megerősítés nélkül is jogilag és tettleg teljes erejükben 
fenmaradnának. (Úgy van! Helyes!) Magyarország törvényhozásában 1848-ig csak a kiváltságos osztályok 
voltak képviselve. De sokan találkoztak ezen képviselők közül, kik számos éveken keresztül oda működtek, 
hogy az ország aristocratictts alkotmánya a kor igényei szerint fokonként kifejtve, a nép minden osztályaira, 
kiterjesztessék. Törekvésük a legfőbb hatalom részéről ritkán támogattatott, gyakran gátoltatott. (Igaz í 
Helyes!) Végre az 1848-ki országgyűlés, mely még mindig a kiváltságos osztály képviselőiből állott, senki 
által nem kényszerítve, semmi nyomás alatt nem állva, önként szabad akaratból alkotta mindazon tör
vényeket , mik a hűbéri viszonyokat megszüntették, a hon polgárainak egyenjogúságát, és egyenlő köte
lezettségeit megállapitották, mind a polgári, min cl a politicai jogokat a nép minden osztályaira kiterjesztették. 
(Helyes! Éljen!). 

A magyar király ünnepélyesen szentesitette mindezen törvényeket, s azok tettleg életbe is léptek. 
(Úgy van!) Most már azokat eltörleni, vagy felfüggeszteni, s az előbbeni állapotot e részben ismét vissza
állítani a fejedelmi teljhatalom sem volna többé képes. (Kitörő zajos közhelyeslés és hosszas éljenzés) — 
Hiszszük, hogy Feléged nem is akarja ezt: de meg vagyunk győződve, hogy akarva sem tehetné: (Derült
ség) nemcsak azért, mert a, népnek adott jogokat hatalommal ismét visszavenni mindig veszélyes, — hanem 
azért i s , mert ugyanazon kiváltságos osztályok, melyek e törvényeket alkották, soha meg nem nyugodná
nak abban, hogy a népnek jog-ai csorbittassanak s nem találkoznék Magyarország aristocratiájában oly 
egyén, ki az igazságról, polgári legszentebb kötelességéről, és a becsületről annyira meg tudna feledkezni, 
hogy azon kiváltság'os jogokat, mikről önként lemondott, még legfelsőbb rendelet következtében is bármi 
részben visszavegye, s a régi állapotnak reá nézve anyagilag talán kedvező, — erkölcsileg azonban bé
lyegző , s gyűlöletes visszaállítását elfogadni kész legyen. (Óriási zajban kitörő szűnni nem akaró közhelyes
lés és viharos hosszú éljenzés). 

Az 1848-ki törvényeknek rendeletei között vannak egyes pontok, (Halljuk! Halljuk!) miket a 
nép jogainak sértetlen fentartása mellett mi magunk is óhajtunk ezélszerübben átalakítani, s határozottab
ban kifejteni. Ezekre vonatkozó javaslatiakat azonban csak akkor készíthetjük el, és akkor terjeszthetjük 
Felséged elé, ha országgjoilésünk a törvények értelmében kiegészítve lesz; mert azok távollétében, kik 
meghívandók lettek volna, de meg nem hivattak, törvényeket nem alkothatunk. (Közhelyeslés) — Ha pe
dig Felséged kívánja a törvények bármi részbeni megváltoztatását, a kiegészített országgyűlés mind azon 
javaslatokat, miket erre vonatkozólag Felséged felelős magyar minisztériuma előadand, tüstént tanácskozás 
alá veendi, (Zajos köztetszés) s megállapodását Felséged elé fogja terjeszteni. A miket azután, az ekkép meg
kezdett országgyűlési kölcsönös értekezletek folytán, Felséged és a nemzet kölcsönös egyetértéssel megálla
pítanak , azok lesznek majd a törvényesen végbement koronázás után királyi szentesítéssel megépí tendők. 
(Ügy van!) De a már előbb szentesített törvényeknek mindazon rendeletei, miknek változtatása vagy nem 
kívántatott, vagy a két félnek közös egyetértésével el nem fogadtatott, minden ujabb megerősítés nélkül is 
jogilag teljes érvényííeknek tekintendők. — így kell.ennek állani minden alkotmányos országban, hol a tör
vényhozó hatalom a fejedelem és nemzet között meg van osztva, mert különben a törvényhozó hatalom 
megosztása nem volna valóság. — így rendelik ezt alaptörvényeink is, különösen az 1790-dik évi 12-ilc 
törvényezikk, mely világosan azt mondja: hogy „a törvények alkotásának, eltörlésének és magyarázásá
nak joga,, Magyarországban s kapcsolt részeiben, a törvényesen koronázott fejedelmet, s az országgyűlésre 
törvényesen öszvesereglett ország karait és rendéit közösen illeti, s azon kívül nem is gyakorolható." 
(Ugy van! Helyes!) 

De Felséged, az 1848-ki törvények egy részének módosítása, sőt eltörlése iránt hozzánk intézett 
legmagasabb felszólitásában, nem Magyarország említett alaptörvényeinek nyomát követi, s általában nem 
az alkotmányosságnak elvéből indult ki. — Felséged a szentesitett törvényeket absolut hatalommal felfüg
gesztette , s azoknak isméti életbe léptetését önhatalmával még most is gátolja, s felszólítja az országgyű
lést, hogy azon törvények egy részét módosítsa, egy részét pedig törölje el, de egyszersmind kijelenti, hogy 
„azon törvényeket soha el nem ismerte, s jövendőben sem fogja elismerni." (Halljuk! Halljuk!) — Miből 
áll ezen kijelentés folytán az országgyűlési kölcsönös értekezlet? -— miből áll a törvényhozó hatalom közös 
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gyakorlása ? Az alkotmányos törvényhozás fogalmából következik, hogy új törvények alkotásánál, a mi 
ben a törvényhozó hatalmat közösen gyakorló két fél meg nem tud egyezni, az törvény nem lehet; szen
tesitett törvények módosításánál vagy eltörlésénél pedig, a mely részben a mődositást Vagy eltörlést mind 
a két fél el nem fogadja, azon részben a törvény megtartja kötelező erejét s érvényét. (Közhelyeslés) — De 
Felséged fentebbi kijelentése szerint, ha netalán az említett törvényeknek valamely pontját, melyet Felsé
ged módosítani, vagy eltöröltetni kivan, az ország módosítani, vagy eltörleni nem akarná i s , az megszűn
nék érvényes törvény lenni. És igy Felséged a törvényhozó hatalmat tettleg egyedül maga gyakorolná, s az 
ország gyűlésének nem volna egyéb joga, mint a fejedelmi parancsot registrálni, mit akár teljesítene, akár 
nem, a szentesített törvényekből csak az maradna fenn, mit azokból időnként meghagyna az absolut feje
delmi akarat. (Ugy van! Igaz!) 

Módosítani, vagy megszüntetni csak fennálló törvényt lehet; Felséged pedig az 1848-diki törvé
nyeknek módosítására, s illetőleg megszüntetésére, szólítja fel az országgyűlést, (Derültség) Ha azon tör-
vénvek jogilag sem állanak fenn, a módosítás, vagy megszüntetés lehetetlen, vagy legalább felesleges vol
na; ha pedig jogilag fenállanak, — mit kétségbe vonni nem lehet, — végre is kell hajtatniuk, minek esz
közlése a királyi hatalom legmagasabb köréhez tartozik. (Ugy van!) Mielőtt tehát az országgyűlés azon tör
vények módositását, vagy bármi részbeni eltörlését, tanácskozásainak, és országgyűlési kölcsönös értekez
leteknek tárgyává tehetné, múlhatatlanul szükséges, hogy azoknak alkotmányellenes felfüggesztése tettleg 
megszüntessék. (Helyes!). 

Es , úgy látszik. Felséged azon eljárást, miszerint némely törvényeket újabban megerősít, máso
kat pedig el nem ismer, nemcsak az 1848-ki törvényekre szorítja, hanem azt korábbi törvényeinkre is ki
terjeszti. (Ugy van! Igaz!) Ugyanis megerősítésében világosan belefoglalja az általános birtok- és hivatal
képességet is, mit nem 1848-ban, hanem 1844-ben állapított meg az országgyűlés; az el nem ismerést pe
dig az 1848-ki törvényeken kívül tettleg kiterjeszti régibb, s leglényegesebb törvényeinkre is , midőn azokat 
önhatalmával módosítja, s a nemzet befolyása nélkül kiadott császári diplomához és pátensekhez alkalmaz
va , önhatalmával átalakítja. (Ugy van!) Ilyenek többek között a törvényhozó hatalom közös gyakorla
táról szóló 1790-ikévi 12-ik törvény czikk; az ország függetlenségét biztosító 1790: 10., — az adó és kato
naság meghatározását egész terjedelmében a magyar országgyűlés köréhez tartozónak rendelő 1745: 8., — 
1790:19 . , és 1827-ik évi 4 ik törvényczikkelyek. (Szalay Lászlót a felolvasásban Deák Ferencz ismét föl
váltja és következőleg folytatja) S valóban a legmagasabb királyi leiratból azt sem érthetjük: érvényeseknek 
akarja-e tekinteni Felséged törvényeinknek azon részét, mikről ujjabban ki nem mondja, hogy azokat meg 
nem erősítette, — azt sem tudhatjuk: az el nem ismerés s a tettleges eltörlés meddig fog terjedni, hol fog 
megállani. (Derültség) Engedje Felséged tisztelettel ismételnünk, hogy mindez a, sanctio pragmaticával 
csakugyan ellenkezik. 

De leginkább megdöbbentő volt reánk, sugyhiszszük az összes birodalomnak minden alkotmányos 
érzelmű polgárára nézve azon alkotmányellenes elvnek kimondása; hogy Felséged „az 1848-/fo" törvények el-

~~~ ismerésére magát személyesen kötelezettnek nem tartja." (Halljuk! Halijuk!) 
Ha joga van a fejedelemnek az elődje által szentesitett törvényeket maga személyére nézve kötele

zőknek nem ismerni, mi lesz akkor alkotmányunknak, az ország törvényes szabadságának, s alkotott és al
kotandó törvényeinek biztositéka? mire támaszkodnak a birodalom azon népei, melyeknek Felséged alkot
mányos szabadságot adott, ezen szabadságnak tartósságára nézve? (Ugy van!) Felségednek bármelyik utódja ha
sonlóul azt mondhatja, hogy egyik vagy másik alkotmányt, mit elődje szentesitett, a birodalom érdekeivel s 
nagyhatalmi állásával megegyezhetőnek nem tartván, azt maga személyére nézve kötelezőnek nem tekinti. (Igaz!) 
Törüljük ki az alkotmányból a kötelezettségnek azon folytonosságát, mely nemzedékről nemzedékre száll, s a 
fejedelmekre ugy, mint népekre egyaránt kiterjed: minden alkotmányosság s minden államnak biztossága 
az események játéka leend. Ezen folytonosság az alapja mind a nép szabadságának, mind a fejedelem trón 
jának, s örökösödési jogának. (Ugy van!) Ezen folytonosságnak tagadása megsemmisíti azon közvetítő erőt, 
mely nélkül az érdekek összeütközésénél minden kérdés csak az önkény hatalmával, vagy a fegyver élével 
volna megoldható, s mely nélkül a népeknek és fejedelmeknek nem volna egyéb választásuk, mint absolut 
uralkodás vagy forradalom. — E jótékony közvetítő erő a jognak állandóságába vetett hit és bizalom, mi a 
kötelezettség emiitett folytonossága nélkül még csak nem is képzelhető. Mi csak legmélyebb sajnálatunkat 
fejezhetjük ki , hogy azon elv, melynek felállitása sem Felségednek, sem az összes államnak érdekeire nézve 
jótékony hatású nem lehet, a legmagasabb királyi leiratban kimondatott. (Közhelyeslés.) 

Az országgyűlésének kiegészítése iránt elmondottuk első alázatos feliratunkban, hogy mind addig, 
mig azok, kik törvény szerint az országgyűlésre meghívandók, meghíva nem lesznek: mi az országgyűlé
sét kiegészítettnek nem tekinthetjük, s törvények alkotásába nem bocsátkozhatunk, 

A legmagasabb királyi leirat ezen jogos kivánatunkat sem teljesiti, s azt válaszolja, hogy az or
szággyűlés kiegészítésének kérdése majd akkor fog önkényt megoldatni. ha mi Magyarországnak az örökös 
tartományok iránti viszonyait a legmagasabb szándék értelmében megállapítottuk, s az 1848-iki törvényeket 
részint módosítottuk, részint megszüntettük. — 

Előbb tehát a ki nem egészített országgyűlésnek el kellene a nemzet nevében alaptörvény gyanánt 
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fogadni az absolut hatalommal kiadott october 20-iki császári diplomát és a február 26-iki pátenst; képvise
lőket küldeni a birodalmi tanácsba; a szentesitett törvények legfontosabb részét módosítani, vagy eltörülni, 
s ha ekképen az ország alkotmányát lényeges részeiből kiforgatva, az egész magyar közjogot császári diplo* 
mák és pátensek szerint átalakította, s az ország jogait és igy a meg nem hívottakét is feláldozta, majd ak
kor, és csak akkor lesz kiegészítve az országgyűlés. (Zajos helyeslés; derültség.) A kiegészítés kérdésének 
ezen megoldása nemcsak az ország törvényeivel, hanem az alkotmányos törvényhozás természetével is egye
nesen ellenkezik, (ügy van!) • 

Erdélyre nézve (Halljuk!) a legmagasabb királyi leirat azt mondja, hogy: „annak Magyarország
gal! egyesitése a szász és román nemzet szabad beleegyezése nélkül lőn elhatározva, soha teljes törvényerőre 
nem lépett, az egyoldalú határozatok kihirdetése után tettleg felbomlott, s kivihetetlennek tekintendő mind
addig, valamíg Erdélynek nem magyar ajkú lakosai az egyesülés által veszélyeztetve látják nemzetiségi ér
dekeiket , s a birodalom ebbeli igényei s érdekei kellőleg biztosítva nem lesznek." 

Magyarország és Erdélynek egyesülését mind Magyarországnak, mind Erdélynek törvényes or
szággyűlése ünnepélyesen elhatározta, s ezen határozatokat 0 Felségének szentesítése törvényerőre emelte. 
(Ugy van!) » 

Ha a szászok és románok törvény által ki lettek volna zárva az erdélyi országgyűlésből, vagy ha 
a törvény mellőzésével oda meg nem hivattak volna; ha az országgyűlés rendkívüli módon, szokatlan alak
ban hivatott volna öszve; ha nem a valóságos többség határozott volna, vagy valamelyik rész erőszakkal gá
toltatott volna szavazatának szabad kijelentésében : inkább lehetne szólani arról, hogy a határozat a romá
nok és szászok szabad beleegyezése nélkül hozatott, s inkább lehetne kétséget támasztani annak érvé
nye ellen. 

De Erdélynek azon országgyűlése, mely az egyesülést elhatározta, szorosan az erdélyi törvények 
értelmében hivatott öszve. Erdélynek akkori közjoga szerint a megyéknek, székely és szász székeknek, s az 
országgyűlési joggal bíró városoknak követeiből, az ország egyházi s világi méltóságaiból, s főbb hivatal
nokaiból, és regalistákból kellett alakulni az országgyűlésnek, mindezek meg is hivattak, s követeik által, s 
illetőleg személyesen meg is jelentek. A megyei követek választásánál a szász vagy román nemesek, kik pe
dig számosan valának, szinte ugy bírtak választási joggal, mint a magyarok. (Igaz!) A székely és szász szé
kekben ,, valamint a városokban is, magyar, szász és román között a választási qualificatióra nézve különb
ség nem volt. A regalisták, kik törvény szerint a tekintélyesebb nemesekből voltak meghívandók és a főbb 
hivatalnokok nem egyedül magyarok voltak. (Igaz!) 

A törvény értelmében ily módon alakított országgyűlés az egyesülés fölötti törvény alkotásában 
épen azon törvény szabta módon járt el, melyet minden egyéb törvényeinek alkotásában követett; a hatá
rozat tudniillik absolut többséggel hozatott, és pedig épen ez esetben n a g y többséggel, melyhez mind 
a román választók befolyásával megválasztott követek közöl, mind a szász követek közöl számosan járultak 
szabadon kijelentett szavazataikkal. Es midőn a többség akarata határozatképen kimondatott, akkor sem tör
tént tiltakozás a szászok vagy románok részéről. 

Igaz. hogy Erdélynek 1848-ik előtti törvényei három külön nemzetről szólottak: a magyar, szé
kely és szász nemzetről, s a románokat külön nemzetnek nem tekintették; — ig-az, hogy a három nemzet
nek voltak némely jogai, különösen az országgyűlési kijelöléstől függő hivatalokra nézve, miket a törvény 
a románokra ki nem terjesztett; de az országgyűlésre és a követek választhatására vonatkozólag nemzetiség 
szerinti különbség nem létezett, s ugyan azon qualificatiö mellett, mit a törvény megállapitott, a román 
szintúgy bírt választási és választhatási joggal, mint a magyar, székely vagy szász, az országgyűlésen pe
dig nem szavaztak az egyes nemzetek külön Curiatum votum képen; hanem fejenkinti szavazat szerint ho
zattak a határozatok. 

Miután tehát Erdélynek azon országgyűlése, mely az egyesülési törvényt alkotta, szorosan az ak
kori törvények értelmében alakult, szászok és románok szintúgy befolytak a követek választásába, részt 
vettek az országgyűlési tanácskozásokban, szavaztak kényszerítés nélkül, s nem egy közölök az egyesü
lésre szavazott,. és aképen az egyesülés nagy többséggel határoztatott el: lehet-e alaposan állítani, hogy a 
szászok és románok szabad beleegyezése nélkül alkottatott az egyesülési törvény ? s lehet-e annak érvényét 
ennélfogva tagadni? Vagy talán az egész román és szász népnek kivétel nélküli beleegyezése lett volna 
szükséges a törvények érvényességéhez ?. A legmagasabb királyi leirat — ugy látszik —> csak ugyan ezen 
nézetből indult ki felhozott ellenvetésében; mert azon ellenvetésnek minden egyéb magyarázata ellenkeznék 
a történtekkel. De ki fog-e terjesztetni ezen nézet az osztrák birodalmi tanácsra is ? (Tetszés) érvénytele
neknek fognak-e tekintetni annak minden oly határozatai, melyekbe például a cseh vagy lengyel követek
nek, a cseh vagy lengyel népnek valamely része bele nem egyezett? — Pedig a birodalmi tanácsban nem 
csak külön nemzetiségek, hanem külön országok vannak képviselve, s ott inkább fordulhatnak elő esetek, 
melyekben hasonló ellenvetésnek több nyomatéka lehet. (Helyes ! Ugy van!) 

Igaz, hogy az országgyűlésen, mely az egyesülést elhatározta, főkép a kiváltságos osztály volt 
csak képviselve, s a népnek, kivált a román és magyar népnek nagy tömege nem birt befolyási joggal. 
— De ez természetes következése volt Erdély közjogi állásának, mely 1848-ig ott szintúgy mint Magyaror-
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szagon főkép arístocraticus volt. Ezt azonban az egyesülési törvénynek érvénye ellen épen ugy nem lehetne 
alaposan felhozni, a mint nem szabad és nem lehet Magyarország azon törvényeinek erejét kétségbe vonni, 
melyek mellett a trónöröklés a dicsőségesen uralkodott habsburgi háznak előbb fiagára, későbben nőágára 
is megállapittatott, pedig ezen törvények is a kiváltságos osztály által a nem-kiváltságos népnek befolyása 
nélkül akottattak. (Zajos közhelyeslés.) . 

-Azt sem lehet alaposan állítani, hogy az egyesülésről alkotott magyarországi és erdélyi törvények 
teljes törvényerőre nem léptek. Tudja mindenki, hogy az 1848-ban Pesten tartott országgyűlésre, mely 
már népképviselet alapján alakult, Erdélynek minden választó kerületei választottak és küldöttek képvise
lőket. Ezeknek megválasztása az egyesülési, s azzal kapcsolatban álló választási törvény szerint történt. A 
nép választotta meg azokat, és pedig nagy részben szász és román nép; voltak a megválasztott képvi
selők között románok is szászok is. Az egyesülési törvénynek azon része tehát, mely az országgyűlési kép
viseletre vonatkozik, s melynek alapján mi most Erdélynek meghivatását mindenekelőtt sürgetjük, egész 
terjedelmében tettleg végre is hajtatott. (Helyes!) Elfogadta tehát, s tettleg teljesítette az egyesülést Erdély 
népének azon része is, mely annak megállapításánál jogot nem gyakorolhatott. Tettleg elfogadta s teljesí
tette azt a román és szász nép, mely szintúgy választott, mint a magyar, s melyből azon egyének, kik a 
választók bizodalmát bírták, meg is választattak, s az országgyűlésen meg is jelentek. (Ugy van! Igaz!) 

(Deák Ferenczet a felolvasásban ismét fölváltja Szalay L., ki következőleg folytatja:) 
A beligazgatásnak azon átalakitását, mit az egyesülés szükségessé tett, a magyar minisztériumra 

bizta a törvény. (Halljuk!) — A minisztérium meg is kezdette már ezen hosszabb időt igénylő munkát, s 
együtt működött az erdélyi viszonyokat leginkább ismerő férfiakkal; de a közbejött zavarok, és a hamar 
kiütött háború gátolták a munka befejezését. Yégre az absolut rendszer Magyarországnak és Erdélynek al
kotmányos állását elnyomta, s Erdélyt is német rendszer alá kényszerítve Magyarországtól tettleg ismét el
szakasztotta. Lehet-e annál fogva, mert valamely tömény egyes részeinek tettleges végrehajtását közbejött 
zavarok, háború és fegyveres hatalom egy időre meggátolták, magát a törvényt kötelező erő nélkülinek, s 
jogilag fenn nem állónak mondani, s nem sokkal természetesebb-e az a következtetés, hogy miután a köz
bejött zavarok és háború már megszűntek, miután ünnepélyesen kimondatott, hogy alkotmányosság lép az 
absolut rendszer helyébe, s a magyar alkotmány is visszaállittatik, a törvény egész terjedelmében hajtassák 
végre ? (Ugy van!) Ha komoly az absolut rendszernek teljes megszüntetése iránti szándok: nem lehet aka
dály , mi a teljes végrehajtást, mely Magyarország felelős kormányának leend feladata, még ezentúl is 
gátolhatná. 

Nem tudjuk, miképen veszélyeztethetné az egyesülés Erdély nem magyar ajkú lakosainak nemze
tiségi érdekeit. Hiszen ugyanazon törvény, mely az egyesülést megállapította, Erdélyben is felszabadította 
a népet; kimondotta az egyenjogúságot, a polgári a politikai jogokat a népnek minden osztályaira, s nem
zetiségére kiterjesztette, s az egyesülésnek legelső következése az volt, hogy azon különbség, mi jogok te
kintetében egy részről a magyar , székely és szász nemzet , más részről a román nemzet között 
előbb fennállott, azonnal meglőn szüntetve. Mi Erdély nem magyar ajkú lakosainak nemzetiségi ér
dekeit szintúgy teljes mértékben fogjuk méltányolni, mint a magyarországiakét. (Ugy van! Helyes!) De 
épen ezért is szükséges, hogy Erdély is a törvény értelmében országgyűlésünkre azonnal meghivassék, 
s-a nemzetiségi érdekek felett velünk együtt tanácskozhassak; mert ha a ki nem egészített országgyűlés, 
melyhez ők meg nem hivattak, kényszeritett távollétükben, s igy minden befolyásuk nélkül rendelkeznék 
az ő érdekeik felett, sokkal több joggal lehetne majd érvénytelen-nek mondani ezen rendelkezéseket, mint 
az egyesülési törvényt, melv az ő jelenlétükben, az ő befolyásuk mellett alkottatott. (Igaz! Helyes!) 

Azt sem értjük, mik lehetnek a birodalom azon igényei, miket a legmagasabb királyi leirat Er
délyt illetőleg biztositatni óhajt? Erdély is szent István koronájához tartozik, s Magyarország királyán kívül 
másnak ahoz jogos igényei nem lehetnek. 

Horvátországot az 1848-iki törvények sem akarták bekebelezni Magyarországba; hanem azt saját 
territóriummal biró külön állású társországnak kivánták tekinteni, mely Magyarországgal ugyanazon törvé
nyek alatt közjogi viszonyban áll. Magyarország a horvát nemzet jogait 1848-ban sem akarta sérteni, s nem 
gondolhatta: hogy azon törvények, mik az ország alkotmányát az igazság és szabadság érdekében szélesebb 
alapra fektették, s a testületi kormányzat helyet parlamentaris kormányzatot hoztak be, keserű érzelmeket, 
s ellenszegülést idézzenek elő Horvátországban. Magyarország minden jogokat, melyekkel maga birt, Hor
vátországgal is meg osztott. (Ugy van!) Horvátországnak beligazgatási ügyei már előbb is a magyar kor
mányszékek alatt állottak; s az 1790-ik évi 58-dik törvényczikk, mely azokat a magyar királyi helytartóta
nács alá rendelte, egyenesen Horvátország kivánatának folytán lőn alkotva. Semmi ujabb viszonyt, semmi 
szorosabb függést nem állapítottak meg tehát az 1848-diki törvények az által, hogy a testületi kormányzat 
átalános megszüntetésével Horvátország bel-igazgatási ügyeit is a felelős minisztériumhoz tették á t 
A törvénykezés körében Horvátországra nézve is változatlan maradott a rendes bíróságok hatásköre. 
A törvényhozás terén szélesebb népképviseleti alapon rendeztetvén az országgyűlés, Horvátországra 
nézve is népességének arányához képest állapitatott meg a képviselők száma, s ez által annak a 
törvényhozásbani részvéte az előbbihez képest aránylag tetemesen tágult. — A nyelvre nézve semmi 
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ujabb rendelkezést nem tettek az emiitett törvények. Horvátország követei hajdan latinul szóltak Magyaror
szág gyűlésén; de 1847-dik évben a horvát tartományi gyűlésnek egyenes utasításából kijelentették, hogy 
jövendőben magyarul fognak szólani, s igy Horvátország egyenes beleegyezésével lett egyedül magyar az 
országgyűlési tanácskozások nyelve. A közigazgatás körében pedig Horvátországtól nem is kivántatott, hogy 
a magyar nyelvet használja. 

Ezek szerint méltán ismételhetjük, hogy Magyarország Horvátország jogait sértem nem kívánta., 
s tekintve, hogy annak követei tettleges részt vettek az említett törvények alkotásában, nem is hitte, hogy 
azok által Horvátország sértve érezhesse magát. Honnan eredtek, s mikép alakultak az akkori fájdalmas 
események, — arról egykor az elfogulatlan történelem fog csak ítéletet mondhatni. (Zúgás; Halljuk!) —-
Jelenleg azonban kétségtelennek látszik az. hogy Horvátország tágítani kívánja azon kapcsolatot, mi száza
dokon keresztül Magyarországhoz kötötte. Mi sokkal inkább méltányoljuk érdekeit és kivánatait, mint hogy 
készek ne volnánk erre nézve vele bármikor értekezletbe bocsátkozni, s a kapcsolatnak fentartása, vagy 
méltányos átalakítása rajtunk nem múlik. De ha Horvátország tőlünk végkép el akar szakadni, s az osztrák 
tartományok sorába lépve, azoknak törvényhozása, s kormányzata alatt akarna állani, mit azonban a hor
vát nemzet alkotmányos érzelmeinél fogva lehetőnek nem tartunk, mi azt nem gátolhatnánk, — hanem tör
vényesnek s alkotmányosnak részünkről nem tekinthetjük, s bele nem egyezhetünk; mert jogosítva nem 
vagyunk szent István koronájának birodalmát szétdarabolni. (Közhelyeslés.) 

Fiuménak, s a határőrvidéknek első feliratunkban sürgetett meghívására vonatkozólag semmit 
nem válaszol ugyan a legmagasabb királyi leirat, — de kivánatunk tettleg megtagadtatik, a mennyiben a 
sürgetett meghivatás még most sem történt meg, pedig mind Fiume, mind a határőrvidék törvény szerint 
kiegészítő részei az országgyűlésnek. 

Fiume kotábban külön territórium volt, s önállással bírt. — A sanctio pragmaticát is külön s ön-
állólag fogadta el, sokkal későbben mint, Horvátország, s két évvel későbben mint Magyarország. 0 Fel
sége Mária Therézia 1779-ben april 23-kán Fiumét királyi pecsétes levelével ünnepélyesen szabad révpart
nak nyilvánítván, azt saját kívánatára Magyarországhoz kapcsolta. (Ugy van!) A királyi levélnek követ
kező szavai: „Urbs haec commercialis Fluminensis sancti Viti cum districtu suo tamquam separatum sacrae 
Regni Hungáriáé Coronae adnexum corpus porro quoque consideretur, atque ita in omnibus tractetur, neque 
cum alio Buccarano velut ad Regnum Croatiae ab incunabulis ipsis pertinente districtu ulla ratione commi-
sceatur," —világosan bizonyítják, miszerint Fiume nem Horvátország által, hanem egyenesen és közvet
lenül kapcsoltatott Magyarországhoz. (Úgy van!) — Magyarország törvényhozása 1807-dik évi 4-dik tör-
vényczikkben hivatkozva 0 Felségének Mária Theréziának fent említett királyi levelére, Fiúménak Magyar
országba lett bekebelezését ujabban kimondta, s Fiume kormányzójának a felső táblánál. követeinek pedig 
az alsó táblánál országgyűlési ülést és szavazatot adott.. 

Ezek folytán Fiume mindég Magyarországhoz tartozott, s Horvátországtól és a báni hatóságtól 
függetlenül Magyarországnak volt kiegészítő része. — Az absolut rendszer, mely minden alkotmányt felfüg
gesztett , Fiumét is tettleg elszakasztotta Magyarországtól, s azt önhatalmával Horvátországhoz csatolta. 
De Magyarország visszaköveteli törvényes jogait, s visszaköveteli ezt Fiume maga is, mely — mint közön
ségesen tudva van, ismételve kijelentette, hogy magát Magyarország kiegészítő részének tekinti, Horvát
országhoz jogilag nem tartozik, s ahoz tartozni nem is óhajt, s Magyarországhoz! visszakapcsoltatását sür
geti. (Helyes! Éljen Fiume!) E kettős kívánatnak váratlan megtagadása, világosan ellenkezik alaptörvé
nyeinkkel, különösen az 1715-dik évi 3-dik törvényczikkelylyel és a királyi hitlevelekkel, mik az ország 
területi épségének sértetlen fentartását biztosítják. 

A határőrvidékek is kiegészítő részei az országgyűlésének, s az 1848-dik évi 5-dik törvényczikk 
értelmében arra ok is meghívandók lettek volna. De nem csak a törvénynyel, hanem a méltányossággal is 
ellenkezik az, hogy midőn a birodalom minden népeinek alkotmány adatott, vagy igértetett, — a határőr
vidék el legyen zárva az alkotmány jótéteményeinek élvezetétől, s azon honpolgárok, kiket az ország vé
delmének terhe sokkal súlyosabban nyom, mint másokat, s a katonai rendszernek szükséges szigora is kor
látol egyéni szabadságukban, részt ne vehessenek a törvényhozásban, mire a hon más polgárainak jogot ád 
az alkotmány. 

Felszólítja Felséged az országgyűlését, hogy Magyarország nem magyar ajkú lakosainak nemze
tiségi jogait biztosító törvényjavaslatok tárgyalásához fogjon. 

Mmdenekelőtt alaptalannak nyilvánítjuk azon vádat, hogy az 1848-diki törvények Magyarország 
nem magyar ajkú lakosainak nemzetiségi jogait sértették. Sok czélszerű intézkedést állapítottak meg ezen 
törvények a nép javára, s a hűbéri viszonyok megszüntetésével sok terhes kötelezettséget szüntettek meg. 
Megállapitorták az egyenjogúságot, kiterjesztették minden osztályra a polgári s politicai jogokat, s a népnek 
millióit a hon szabad polgáraivá tették; és mindezen jótékony intézkedésekben egyenlően részesítettek min
den nemzetiségeket. (Ugy van! Igaz !) Nyelvre és nemzetiségre vonatkozólag pedig semmi ujabb rendelkezést 
nem foglalnak magukban az említett törvények. Megemlittetik ugyan az 5-dik törvényczikknek 3-dik szaka
szában, miszerint a törvényhozás nyelve egyedül magyar; — a 16-dik ezikk 2-dik szakaszának e) pontja 
alatt pedig ugyan ez mondatik a megyei gyűlések tanácskozási nyelvére nézve. De mindezek nem valának 
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uj rendeletek, hanem korábbi törvényeinknek, — névszerint az 1830: 8-dik, 1840-ik: 6-dik, s 1844-dik 
évi 2-dik törvényczikkelyeknek folytonos gyakorlat által is szentesitett következései. 

De ha az 1848-diki törvények nem magyar ajkú nemzetiségek jogait s érdekeit csakugyan annyira 
sértették volna is; mit tett az absolut rendszer azon sértett jogok visszaállítására, s a népek nemzetiségi ér
dekeinek oltalmára, midőn 1849-ben a magyar alkotmányt, s az ország minden törvényeit felfüggesztette? 
(Igaz! Halljuk!) Kimondotta a nemzetiségek egyenjogúságát, és ezt az által valósította, hogy mindenütt, 
minden nemzetiségre nézve, törvénykezésben, közigazgatásban és iskolákban a német rendszert, és a né
met nyelvet hozta be. (Úgy van!) — Még a szerb vajdaság is, mely a szerb nemzet kedveért állíttatott fel, 
egyedül csak nevére volt szerb. (Úgy van!) 

És még jelenleg is Csehországban, Gallicziában, és az örökös tartományok több részeiben minő 
politikai kedvezésekben részesülnek nyelvökre nézve a nem német ajkú lakosok, ámbár azon országok né
pességének túlnyomó számát képezik ? A közigazgatás és törvénykezés, sőt még a felsőbb oktatás is nem 
német nyelven vitetik-e mindazon országokban? s vannak-e ott a németen kivül más nemzetiségek ér
dekei lényegben inkább méltányolva, s jobban biztosítva, mint hazánkban bár mikor voltak. (Közhelyeslés.) 

Egyébiránt alig van állam Európában, melynek népessége többféle nemzetiségekhez nem tartoz
nék, s vannak államok, melyekben tetemes a más nemzetiségűek száma. — Es mi nyíltan merjük állítani, 
hogy azok legnagyobb részében a többféle nemzetiségek jogai s érdekei több méltánylást, s több biztositást 
nem találnak, mint nálunk eddig is találtak. (Úgy van! Igaz!) 

Bátran kérdezhetjük azt is, hogy a magyarországi románok és szlávok nemzetiségi jogaikra s ér
dekeikre nézve rosszabb állapotban vannak-e Magyarországban, mint azon számos románok, kik Görögor
szágban és Oroszországban, s azon szlávok, kik Németországban laknak ? 

De tudjuk mi azt, hogy a mind inkább fejlődő nemzetiségi érzet figyelmet érdemel, s nem lehet 
azt a múlt időknek és régibb töryényeknek mértékével mérni. Nem fogjuk felejtem, hogy Magyarország 
nem magyar ajkú lakosai, szintúgy Magyarország polgárai, s mi őszinte készséggel akarjuk mind azt, a 
mit e részben az ő érdekeik, s a haza közérdeke megkíván, törvény által biztositani. (Közhelyeslés.) 

Ha Felséged kezdetben már meghívta volna jelen országgyűlésünkre mindazokat, kik a törvény 
szerint meghívandók valának, s a kiegészített országgyűlés azonnal törvények alkotásához foghatott volna, 
már eddig" a nemzetiségi érdekek biztosítását illetőleg törvényjavaslataink Felséged elébe volnának terjeszt
ve. (Úgy van!) — Sőt mi azon reményben, hogy az országgyűlés mielébb ki fog egészíttetni, már bizott
mányt is neveztünk ki, mely az e részben szükséges előmunkálatokat megtegye, s a teendők iránt javasla
tot készítsen, és e bizottmány munkáját már be is fejezte. — De Felséged az országgyűlésének kiegészíté
sét most is megtagadja; a ki nem egészitett országgyűlés pedig miként bocsátkozhatik törvények végleges 
alkotásába különösen oly tárgyak fölött, (Halljuk!) melyek a meg nem hivottakat leginkább érdeklik, s me
lyeknél épen azok kívánatit kell főkép figyelembe Venni. (Közhelyeslés.) 

A szerbeknek azon kivánataira nézve, miket ők. —- mint a legmagasabb királyi leirat mondja — 
ősi kiváltságaikra, jogaikra, s nemzetiségi érdekeik biztosítására vonatkozólag nemzeti gyülekezetükben ki
fejtettek, s mikre nézve Felséged még csak ezután kívánja előterjesztéseit s intézkedéseit az országgyűlése 
elébe juttatni; — ugyanazokat ismételjük, miket fenntebb a nemzetiségekre nézve kijelentettünk. 

A trónróli lemondást illetőleg (Halljuk! Halljuk!) Felséged még azon egyszerű méltányos és szo
rosan törvényes kivánatunkat is megtagadja, mit erre nézve első feliratunkban kifejtettünk. — De mi soha 
el nem fogadhatjuk azon nézetet, hogy Magyarország az ausztriai császárságnak provincziája. — Ausztria 
császára egyszersmind Magyarország királya — de nem ugy, s nem azért, mert császára Ausztriának, ha
nem egyedül azért, mert a sanctio pragmatica szerint a két külön trón ugyanazon egy fejedelmet illeti. (Ugy 
van!) Midőn I. Ferencz császár O Felsége 1804-ben az ausztriai császári czímet fölvette, egyszersmind ha
tározottan kijelentette azt is, hogy ezáltal Magyarországnak alkotmányos jogviszonyai semmi részben vál
tozást nem szenvednek. Magyarországnak alkotmánya s önállása tehát továbbra is sértetlenül maradott, és 
ezen alkotmányos önállásnak szoros következése az, hogy a magyar királynak trónróli lemondása csak az 
ország tudtával s hozzájárulásával történhetik. Mi a helyzet sajátságát s nehézségeit méltányolva csak azt kí
vántuk , hogy az annak idejében elmulasztott előleges értesítés legalább utólagosan, forma szerint pótoltas
sák. •— Kivántuk ezt az ország jövendő biztosításának tekintetéből, és ugyanazon tekintetből kötelességünk 
ahhoz továbbra is szorosan ragaszkodni. (Ugy van!) 

A politikai vádak folytán elitélt és száműzött vagy elzárt honfitársainkra nézve is újra ismételjük 
mindazokat, miket első feliratunkban kifejtettünk. (Helyes!) 

Elnök: Mindazon élénk figyelem mellett, melylyel az indítványt mindnyájan oly szívesen hallgat
juk , ugy vélem, hogy a felolvasó urak magok is el lesznek már egy kissé a huzamos olvasás által fáradva: 
(Zaj) amiatt talán az ülést fel lehetne néhány perezre függeszteni? (Felkiáltások: Jó lesz! Más oldalról: 
Nem lehet! Olvassa más! Zaj. Halljuk!) 

Deák Ferencz: (A felirat felolvasását következőleg folytatja:) Ezek azok, miket a legmagasabb 
királyi leiratnak részleteire tisztelettel s őszintén előadni kötelességünknek tartottunk. 

Ismételjük Magyarország közjogának törvényes alapelveit: 
69* 
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\ A pragmatica sanctio, melyet a magyar nemzet a magyar királylyal 1723-dik évben a trónörökö

södés fölött önként és szabad akaratból kötött, valóságos állami alapszerződés, mely szorosan viszonyos kö
telezettségeket foglal magában. 

Az emiitett sanctio pragmatica, midőn egy részről az uralkodóház nőágára is átruházza a trón
öröklés jogát; más részről határozottan kiköti: hogy a király Magyarországban máskép ne uralkodjék, s ne 
kormányozzon, mint .magának az országnak eddig alkotott, vagy jövendőben országgyűlésikig alkotandó 
saját törvényei szerint; más tartományok kormányzati módját Magyarországba be ne hozhassa; uralkodásá
nak kezdetekor magát mindég törvényesen megkoronáztassa; koronázása előtt ünnepélyes királyi hitlevelet 
adjon ki, s abban az országot biztosítsa, hogy annak területi épségét, jogait, szabadságát, s törvényeit 
sértetlenül fenn fogja tartani, s mindezeket királyi esküvel is szentesitse; végre ha O Felségének I. Leopold 
császár és királynak minden maradéka nőágban is kihalna , visszaszálljon ismét az országra azon ősi törvé
nyes jog, miszerint királyát szabódon választhassa. 

A sanctio pragmatica szerint Magyarország és az örökös tartományok között semmi más kapcso
lat nem létezik, mint az uralkodóháznak ugyanazonossága, s az egyedül erre alapított feloszthatlan s elvál-
hatlan birtoklás, 

Magyarországban az 1741-ik évi 4-ik és 1790-ik évi 3-ik törvényczikkek szerint csak a törvénye
sen koronázott király gyakorolhatja a legfőbb királyi jogokat. 

Magyarországban az 1790-dik évi 3-dik törvényczikk szerint a trónörökös, kit az öröklésnek reá 
nézve megtörtént megnyílásától fogva Magyarország örökös királyának (hereditarius rex Hungáriáé) nevez a 
törvény, tartozik a trón megüresedésének napjától számítandó hat hónap alatt magát törvényesen megkoro
náztatni , s ezen időközben is csak az ország alkotmányával egyezőleg kormányozhat. 

Magyarország az 1790-ik évi 10-ik törvényczikk szerint szabad ország S\ kormányzatának egész 
törvényes alakzatára nézve független, semmi más országnak vagy népnek lekötve nincs (nulli alteri regno 
áut populo obnoxium); hanem önállással és saját alkotmánynyal bír, mely szerint törvényesen koronázott ki
rálya által saját törvényei szerint kormányozandó, s igazgatandó (regendum et gubernandum). 

Magyarországban az 1790-dik évi 12-dik törvényczikk szerint is a törvényalkotási, magyarázási, 
s eltörlési jog a törvényesen koronázott fejedelmet, és a törvényesen egybegyűlt országgyűlést együtt s kö
zösen illeti, s ezen jog országgyűlésen kívül nem gyakorolható. A végrehajtó hatalmat pedig 0 Felsége csak 
a törvények értelmében gyakorolhatja. 

Magyarországban az 1715-dik évi 8-dik és az 1827-dik évi 4-dik törvényczikkek szerint a köza
dónak ? és bármi egyéb segélyezéseknek, és a katonaujonczokuak megajánlása, s meghatározása egész ter
jedelmében az országgyűlést illeti, s attól soha semmi szín alatt, még szükség esetében sem- vonathatik el. 
Országgyűlésen kívül sem adót kivetni vagy felemelni, sem katonaujonczokat állítani nem szabad. (Fölki
áltások: Nagy a hőség! ki kellene nyitni az oldalablakokát! Nem lehet! Halljuk!) 

De Felséged, midőn egy részről a sanctio pragmaticában megállapított örökösödési jogánál fogva 
törvényes megkoronáztatását kívánja , más részről az örökösödési jognak, s törvényes koronázásnak ugyan
azon pragmatica sanctioban kikötött feltételeit mellőzi; az absolut hatalommal felfüggesztett magyar alkot
mányt, melynek sértetlen fenntartása a pragmatica sanctio egyik feltétele, nem teljes épségében, hanem csak 
némely részeire nézve akarja visszaállítani, s azt kívánja, hogy a nemzet mondjon le alkotmányos jogainak 
leglényegesebb részéről, ( ügy van l) 

Felséged a fejedelmi teljhatalommal kiadott october 20-iki császári diplomát és február 26-diki pá
tenst a nemzetnek előleges beleegyezése nélkül önhatalmával tettleg Magyarországra is kiterjeszti, s alaptör
vényeknek nevezve azokat, tőlünk is azt kívánja, hogy országgyűlési tanácskozásainkat s határozatinkat min-, 
denben azokhoz alkalmazzuk. (Igaz !) 

Felséged Magyarországot is azon birodalmi tanácsnak hatalma alá rendeli, melyet fejedelmi telj
hatalmával Magyarország tudta, s hozzájárulása nélkül felállított. — Az adó és katonaállitás meghatározásá
nak , s általában a legfontosabb közügyek feletti törvényhozásnak jogát, melyet Magyarország mindég saját 
országgyűlésén gyakorlott. azon birodalmi tanácsra ruházta át, s nem kérdezve, nem várva a nemzet bele
egyezését , egyenesen és határozottan oda utasítja az országgyűlését s hogy a birodalmi tanácshoz haladék 
nélkül válaszszon és küldjön a pátensben meghatározott számú képviselőket. (Nem megyünk!) 

Ezen legmagasabb rendelkezésekben teljesen mellőztetik a sanctio pragmaticának azon feltétele, mi
szerint Magyarországot a fejedelem csak az országnak eddig alkotott, s ezután országgyülésileg alkotandó 
törvényei szerint kormányozhatja, — s nem vétetik tekintetbe a törvény azon rendelete, hogy „Magyaror
szág szabad ország, s kormányzatának egész törvényes alakzatára nézve független, semmi más országnak 
vagy népnek lekötve nincs, hanem önállással és saját alkotmánynyal bír." — Felséged ezen legmagasabb 
rendeletek által ősi alkotmányunkat lényegében átalakítja, uj törvényhozási rendszert, uj alaptörvényeket 
octroyroz, s ekkép az öszves törvényhozó hatalmat, mely a fejedelmet és nemzetet együtt s közösen illeti, 
egyedül maga gyakorolja. (Ugy van!) 

Felséged .határozottan kijelenti, hogy szentesitett törvényeinknek egy részét el nem ismeri, jövőre 
sem fogja elismerni, s azoknak elismerésére magát személyesen kötelezettnek se tartja; (Zúgás) s kijelenti 
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azt is, hogy mindaddig mig ezen törvényeket a császári diploma rendeletéhez képest ujabban át nem vizs
gáljuk, nem módosítjuk, s azoknak egy részét el nem töröljük, a koronázási hitlevél sem leend országgyű
lési tanácskozás alá vehető. 

Felséged az országgyűlésnek törvényszabta kiegészítését, mely nélkül törvények alkotásába, s a 
királyi hitlevél feletti értekezletekbe jogosan nem bocsátkozhatunk, azon feltételhez kötötte, hogy a ki nem 
egészített országgyűlés előbb a császári diplomának és pátensnek rendeleteit teljesítse, s ez által az ország 
alkotmányát lényegében alakítsa át, a már szentesitett 1848-diki törvényeket azon diplomának és pátensnek 
elveihez alkalmazva, módositsa s illetőleg törölje el, fontos közügyek felett ujabb törvényeket készítsen, s 
tegye mindezt a meg nem hívottak távollétében, s azok törvényes jogainak sérelmével. 

Felséged kormánya jelenleg sem az alkotmánynyal egyezöleg kormányoz, a beligazgatásnak alkot-
mányszerü orgánumai absolut hatalommal korlátoltatnak eljárásukban, s azok mellett egyszersmind az ab
solut hatalom alkotmányellenes tisztviselői működnek; az országgyűlésének minden befolyása nélkül meg
állapított direct és in direct súlyos adók követeltetnek, s fegyveres erővel hajtatnak be; az ország legfőbb 
kormányzata pedig sem alakjában, sem eljárásában nem törvényszerű. (Ugy van!) 

Mi tehát, mint a nemzetnek képviselői (Halljuk! Halljuk!) a legmélyebb tisztelettel, de egyszers
mind azon őszinteséggel, melylyel Felségednek, a hazának és önmagunknak tartozunk, kénytelenek va
gyunk kijelenteni, hogy mi a sanctio pragmatieához, s annak minden feltételeihez kivétel nélkül szorosan 
ragaszkodunk, semmit, a mi azzal bármi részben ellenkezik, alkotmányszerünek nem tekinthetünk, s el nem 
fogadhatunk. (Ugy van! Helyes !) 

Szorosan ragaszkodunk az ország alkotmányos önállásához, s ennélfogva az örökös tartományok 
irányában sem ismerünk el semmi más szorosabb kapcsolatot, mint a mi a sanctio pragmaticában van meg
állapítva. (Ugy van ! Helyes!) 

El nem fogadhatjuk a múlt évi october 20-kán kiadott császári diplomának, s folyó évi február 
26-kán kiadott pátensnek Magyarországra nézve is szándékíotí kiterjesztését, s azoknak tartalmát sem ta
nácskozásainkban alapul nem vehetjük, sem Magyarországra kötelezőknek el nem ismerhetjük. (Ugy van! 
Helyes!) 

Ünnepélyesen tiltakozunk az ellen is, hogy a birodalmi tanácsnak Magyarország felett bármi rész
ben törvényhozási vagy rendelkezési hatalma lehessen, (Helyes!) s kijelentjük: hogy mi abba képviselőket 
küldeni nem fogunk, s minden oly választásokat, mik az országgyűlésén kivid e czélra netalán történhetné
nek, valamint az ily választásoknak elfogadását is alkotmányunk megsértésének nyilvánítván, el nem ismer
jük , hogy az ekkép választottak Magyarországot bármi tekintetben képviselhessék. (Zajos közhelyeslés.) 

Miután Magyarország felett, s annak jogairól a törvényes királynak, s nemzetnek alkotmánysze-
rüleg egyesült akaratán kívül senki jogosan nem rendelkezhetik: ezennel kinyilatkoztatjuk, hogy a birodal
mi tanácsnak Magyarországra s a kapcsolt részekre vonatkozó rendeleteit alkotmányelleneseknek, s érvény
teleneknek kell tekintenünk, (Közhelyeslés) semmi terhet, semmi kötelezettséget, mit a birodalmi tanács meg-
állapit, semmi kölcsönt, melynek fölvételét elhatározza, az állam vagyonának semmi eladását, mihez be
leegyezését kimondja, Magyarországra nézve alkotmányszerünek, s ennélfogva kötelezőnek el nem ismerünk, 
(Zajos közhelyeslés) s kénytelenek leszünk azt minden időben ugy tekinteni, mint az ország beleegyezése 
nélkül jogtalanul történtet. (Zajos közhelyeslés.) 

Kijelentjük, hogy a nemzetnek azon alkotmányos jogát, miszerint saját adója, s katonasága felett 
mindég saját országgyűlésén rendelkezett,.továbbra és sértetlenül akarjuk fenntartani, (Közhelyeslés) s an
nak a birodalmi tanácsra leendő átruházásába soha bele nem egyezünk. (Atalános fölkiáltás: Ugy van! soha 
bele nem egyezünk!) 

Szorosan ragaszkodunk az ország azon alkotmányos jogához, miszerint a törvényhozó hatalom 
mind uj törvények alkotására, mind a már szentesitett törvényeknek magyarázására, módosítására, vagy 
eltörlésére nézve a fejedelmet, s a törvényesen egybegyűlt országgyűlést illeti. (Közhelyeslés.) Nem tekint
hetjük tehát alkotmányosnak a törvényhozó hatalom egyoldalú gyakorlását, semmi oetroyrozást el nem fo
gadhatunk , s el nem ismerhetjük azt, hogy a már szentesitett törvények bármi részben egyoldalú hatalom
mal felfüggesztethessenek, módosíttathassanak, vagy eltöröltethessenek. (Helyes!) Ennélfogva ragaszko
dunk az 1848-diki törvényekhez is egész terjedelmükben, s azokat mint alkotmányszerüleg hozott, s királyi 
megerősítéssel ünnepélyesen szentesitett törvényeket teljesen jogérvényüeknek tartjuk. (Zajos közhelyeslés.) 

Kijelentjük, (Halljuk!) hogy.az országgyűlésének törvényszabta teljes kiegészítése előtt sem tör
vények alkotásába, sem a királyi hitlevél feletti értekezletbe nem bocsátkozhatunk. (Ugy van! Helyes!) 

Kijelentjük végre, hogy az ország jelenlegi kormányzatát, különösen a nem alkotmányos tisztvi
selőknek absolut hatalmú eljárását törvényelleneseknek, s a hazai törvények súlya alá esőknek, a törvény 
ellen kivetett, s behozott direct s indirect adókat, s azoknak fegyveres erőveli behajtását alkotmányellenes
nek vagyunk kénytelenek tekinteni. (Ugy van! Helyes!) 

Fájdalommal látjuk, hogy Felséged a legmagasabb királyi leirat által minden kölcsönös értekezle
tet lehetetlenné tett , (Zajos helyeslés; éljenzés; Halljuk!) s azoknak fonalát végkép megszakasztotta. (Igáz! 
Ugy van!) A legmagasabb királyi leirat nem áll a magyar alkotmány alapján ; hanem az absolut hatalom-
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mai kiadott, s alkotmányunk lényegével ellenkező császári diplomát és pátenst főtörvénytl tűzte k i ; minket 
pedig a hon iránti kötelesség, és képviselői állásunk, s önmeggyőződésünk szorosan a magyar alkotmány
hoz kötnek, mi csak annak alapján tanácskozhatunk. (Közhelyeslés.) E két egymástól eltérő, sőt egymás
sal ellenkező irány óhajtott egyesülésre nem vezethet. Nekünk az irányt legszentebb kötelességünk tűzte ki , 
s azt elhagynunk nem szabad. (Ugy van! Helyes!) Mély sajnálattal mondjuk ki tehát, hogy a legmagasabb 
királyi leirat folytán kénytelenek vagyunk mi is az országgyűlési értekezletek fonalát megszakasztottalak te
kinteni. (Óriási zajban kitörő szűnni nem akaró viharos közhelyeslés, taps és éljenzés.) 

Lehet, hogy nehéz idők következnek ismét hazánkra, de a megszegett polgári kötelesrég árán azo
kat megváltanunk nem szabad. (Közhelyeslés.) Az ország alkotmányos szabadsága nem oly sajátunk, mely
ről szabadon rendelkezhetnénk; hitünkre bizta a nemzet annak hű megőrzését, s mi felelősek vagyunk a 
haza, s önlelkiismerétűnk előtt. (Közhelyeslés.) Ha tűrni kell, tűrni fog a nemzet, hogy megmentse az utó
kornak azon alkotmányos szabadságot, melyet őseitől öröklött. (Ugy van!) Tűrni fog csüggodés nélkül, 
mint ősei tűrtek és szenvedtek, hogy megvédhessék az ország jogait: mert a mit erő és hatalom elvesz, azt 
idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják, (Óriási zajban kitörő közhelyeslés; viharos köztetszés és 
hosszas éljenzés) de miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése min
dég nehéz s mindég kétséges. (Igaz! Ügy van!) Tűrni fog a nemzet, reménlyve a szebb jövendőt, s bizva 
ügyének igazságába. 

Kik egyébiránt mély tisztelettel vagyunk Császári Királyi Fölségeduek legalázatosabb szolgái: 
Magyarországnak országgyülésileg egybegyűlt képviselői." (Óriási zajban kitörő közhelyeslés; léget rázkód
tató taps és szűnni nem akaró viharos átalános éljenzés.) 

Elnök: Néhány perezre az ülést felfüggesztem. (Fölállások és lelkesült közfelkiáltások: Elfogad
juk a felírást! Határozzunk mindjárt! Zaj. — Öt pereznyi lármás szünet után:) Folytassuk tehát a tanács
kozást. (Helyes! Helyre! Helyre I Halljuk!) 

Bernáth Zsigmond: Azok után, miket ezen angyali tollal írt szavak velünk hallattak , és illetőleg 
szíveinkbe oltottak, nem fog csodálkozni a t. háznak egy tagja sem, ha szerény felszólalásomban netalán 
akadozom. (Halljuk! Halljuk!) Hazánk szomorú állapota e fölirati javaslatban oly ecsettel van rajzolva, 
mely ecset ugy hiszem nemcsak azok szívében, kik itt jelen vannak, hanem mind azokéban is, kiket a 
föld golyóján a népek boldogsága érdekel, viszhangra fog találni. (Ugy van!) Azt hiszem, hogy azon al
kotmányos elvek, melyek itt ki vannak fejtve, és melyeket oly élvezettel hallottunk összesítve, oly kimerí
tők, (Ugy van! Helyes!) hogy azokhoz a világ minden jogtudósai sem tehetnének oly valamit, mely még 
azokhoz szükségeltetnék, mely azokban mind benn nem foglaltatnék, melyek érvényesebbek \ olná-
nak mint azok, melyek itt kifejezvék. En végnélkül boldognak tartanám magamat, ha szerencsés 
lehetnék a tisztelt ház véleményével találkozhatni azon indítványomban, hogy a tisztelt ház mél
tóztassék ezen felolvasott javaslatot — ámbár ez terjedelmes, és az ilyen munkálatoknál mindenki jog
igényesen követelhetné, hogy talán huzamosb ideig, szakonkint, soronkint megfontolhassa; de mert ezen 
szavak, ezen előterjesztések olyanok voltak, hogy nemcsak mindnyájan tudjuk mindazt mit hallottunk, ha
nem elfeledhetetleníü és maradandólag vannak azok szíveinkbe vésve: — átalános helybenhagyással minden 
további tárgyalás nélkül egyhangúlag elfogadni. (A legnagyobb többség egyszerre feláll, és átalánosan fel
kiáltja : Elfogadjuk!) Meg vagyok örvendeztetve ezen átalános elfogadás által, és talán az Isten tudja mire 
ragadna el engemet ezen keblemből merülő forró érzés, ha tovább szavakat keresnék. Azt az egyet még is 
ki kell nyilatkoztatnom, hogy különös örömemre szolgál, mikép ezen ház el van határozva, hogy kétes 
koczkára a nemzet életét kitenni nem akarja. Nincs is arra szükség! Hiszen koczkáztatni csak annak kell, 
ki mindenét, de mindenét, meg reménységét is elvesztette. Még nekünk igen sok kincsünk van. Még ezen 
ország, melyért atyáink és gyermekeink vére folyt, — a mienk; még van törvényhozásunk, nemzetiségünk, 
melyet különnyelvü polgártársaink sem vonnak kétségbe. Ily drága kincsek birtokában kétségbe esni bizo
nyára nem lehet, (Helyes! Éljen!) és csak örömmel tölt el keblem, hogy a t. ház gondolatával találkoztam, 
és indítványomat egyhangúlag elfogadta. (Igen! Elfogadtuk!) Tökéletesen hiszem pedig azt és örvendek 
rajta, hogy ez érdekes és tanúságos lehet még magára az uralkodó családra is. (Köztetszés; Halljuk!) Bá
tor vagyok ugyanis emlékezetébe idézni a t. háznak, hogy azon szerencsétlen időpontban, midőn külhatal-
mak reá bírták az osztrák hatalmasságot arra, hogy a szerencsétlen Lengyelországot feloszszák, a fejede
lemasszonynak Mária Thereziának meglágyulván szíve, miniszterének azt monda, hogy lehetetlen ilyen 
becstelenséget Isten és emberek előtt elkövetni; — midőn pedig a placetumot aláirta, ezeket monda: „én 
agyán aláirom, mert sok okos ember, miniszterek és a diplomatia azt tanácsolja; de tudom, holtom után 
tapasztalni fogja a világ, milyen Isten és ember előtti sértéseket követtünk el!" Reménylenünk illik tehát, 
hogy azon alapigazságoknak megfontolása, melyek ezen okiratban foglalvák, alkotmányunknak békés utón 
visszaállítását eredményezheti. Ebből tanúságot vehet a kormány, minő tiszteletben kell az emberiségnek, 
a népnek jogait és az alkotmányokat tartani. (Vgy van! Helyes!) Én csak még arra vagyok bátor kérni a 
nagyérdemű elnököt: szíveskedjék oly rendeléseket tenni, hogy ezen dicső irat, ezen irat, mely nemae-

.tünknek minden jogát, minden kívánságát kifejti, mennél több példányban legyen kinyomatva, hogy mt 
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nemcsak minden törvényhatóságnak megküldhessük, hanem, hogy azokból még a választó-községekben is 
mindazoknak, kiknek tetszik, jusson. (Zajos éljenzés!) "..;,-; 

Tisza Kálmán: Tisztelt ház! Nem tudom, határozni akar-e ma a tisztelt ház, vagy talán határo
zott is már a felett, hogy a fölirati javaslatot elfogadja ? (Már elfogadtuk!) 

En ugyan részemről egyátalában nem akarok ezen eljárásnak ellenszegülni, mert bár óhajtottam 
volna a leiratban kifejtett s általam lelkem mélyéből osztott elveket határozat alakjában kimondani, az egyéb 
más alkalommal már kifejtett s azért ismételni szükségtelen okokon kivül azért is, hogy az első feliratunk 
irányában követett eljárás ismétlését elkerülhessük; ajonban oly nagy súlyt fektetek részemről ar ra : mi
szerint lássa és tudja mindenki e hazában épen úgy, mint kivül honunk határain, hogy a felirati javaslat
ban kifejezett elvek és nézetek mindnyájunk elvei és nézetei (Úgy van! Helyes!) s hogy midőn az alkot
mány védelméről van szó, a más különben legeltérőbb nézetnek szív dobbanása is összetalálkozik, (Ugy 
van!) hogy nem szeretnék az alak felett, melyben nézeteinket elmondjuk, vitatkozást idézni elő, s a már 
is nagyszerűen nyilvánult többség kivánatának nemcsak azért is annyiban vetem alá magamat, mert és 
mennyiben a kisebbség a többség határozatában megnyugodni köteles, hanem azért és annyiban, főleg, 
mert a föliratban erős meggyőződésemet, legszentebb elveimet, egészen lelkemnek titkos sejtelméig kife
jezve találom. (Éljen!) 

Meg vagyok nyugodva a felől t. képviselőház, hogy ha kimondottuk ez elveket és nézeteket, tel
jesítettük elutasíthatlan de nehéz hazafiúi kötelességünket: védeni hazánk ős alkotmányát egyedül a törvény, 
a lelki erő fegyverével a hatalom és erőszak ellenében; (Úgy van! Helyes!) s bizton és méltán várhatjuk, éa 
reménylhetjük a nemzettől, hogy az is teljesitendi, — midőn mi már talán nem tehetnők — e szent köteles
séget. (Helyes!) 

Történjék bármi, azokat fogja illetni a felelősség, kik e nemzet jogait könnyelműen megsemmisí
teni akarják, (Úgy van!) kik válogatva a törvények között, felülről adnak példát arra, hogvy csak ha, és 
a mennyiben tetszenek, kell megtartani a törvényeket, kik kimondják amaz elvet: hogy egyik vagy másik 
rész tiltakozása elég a törvény erejét megdönteni, kik megsemmisítik az uralkodó minden ténye iránt a bi
zalmat, felállítván amaz elvet: hogy örökösödési monarchiában az előd által szentesített, törvény az utódot 
nem kötelezi, kik kimondatván a fejedelemmel a nemzet által, annyi keserű emlékek után is épség'ökben 
visszaállítani akart kétoldalú szerződések érvénytelenségét, — mert hiszen csak egyik részöket emlegetni, a 
másikat pedig megtagadni, s a belőlök eredő következményeket el nem ismerni ennyit jelent, — az anyagi 
erőt teszik egyedüli kapocscsá a fejedeleni és a nemzet között, feledve azt, hogy mig a hiven megtartott 
szerződések vész és viharban jó és rósz sorsban fenntartják együtt a feleket: addig az anyagi erő, változé
konyságához képest ma egyiknek, holnap a másiknak adhat jogot tetszésének érvényesítésére. (Úgy van ! 
Helyes!) 

A nemzet-nem fog bizonynyal fegyvert ragadni; (Igaz!) csend lesz e honban és nyűgalom; de 
ne reményljék elleneink, hogy a sírnak élettelen csendje, melyet csupán az elhalok utolsó sóhajai zavarnak, 
csend lesz és nyugalom, de olyan, mint a természetben éjnek idején, melyből a-piruló hajnallal megedzve, 

. megerősödve támad az élet. (Úgy van!) 
A bécsi kormányférfiak örömittasan éldelhetik az absolutismus gyümölcsét, de vigyázzanak, ne

hogy azon gyümölcshöz legyen az hasonló, melynek élvezése az első embert a paradicsomtól fosztá meg. 
. (Zajos éljenzés!) 

Elnök: (Zaj. Halljuk!) Indítvány tétetett a ház színe előtt az iránt, hogy a fölolvasott fölirati 
javaslat most mindjárt egész terjedelmében fogadtassékel. (Elfogadjuk! Elfogadjuk!) Kincs senki a ki e 
tágyhoz többé szólani.kivan? (Nincs! Nincs! Elfogadjuk!) Mindazáltal kötelességemnek tartom kérdést in
tézni a házhoz: vájjon az indítványt elfogadja-e vagy nem ? Mind azok tehát, a kik a Pest belvárosi képvi-

.; selő Deák Ferencz ur által beadott fölirati javaslatot Bernátli Zsigmond ur indítványa következtében egész 
.terjedelmében elfogadni kívánják, álljanak fel. (Mindnyájan fölállanak, s az egész ház harsányan kiáltja: 

Elfogadjuk! Hosszan tartó éljenzés.) Kimondom tehát a tisztelt háznak azon határozatát, miszerint ezen föl
irati javaslat, mely nem csupán e háznak, hanem az összes magyar nemzetnek szíve mélyéből van merítve, 
és mely az összes magyar nemzetnek közérzelmeit, közkívánatait, és közohajtását fejezi k i , — a tisztelt 
hós által egyhangúlag elfogadtatok. (Helyes! Éljen!) Jegyzőkönyvbe fog tehát ez igtattatni, és a fölirat e 
szerint, mint az a ház asztalára fogalmazva letétetett, és a tisztelt ház által elfogadtatott, minéltöbb pél
dányban kinyomattatni és utólagosan a ház t. tagjai között kiosztatni. Ugy hiszem, hogy holnap a regpeli 
órákban 8—9 óra tájban az irodában a példányok már kaphatók lesznek. Ez levén az, mit a tisztelt ház 
eddig határozott; kérdést intézek most a t. házhoz az iránt, hogy vájjon ezen fölirat a főrendekkel közöltes
sék-e? (Atalános fölkiáltás: Igen! Még ma!) A tisztelt ház határozatához képest tehát ezen fölirati javaslat, 
a szokott módon a ház napi jegyzője által a főrendekhez által fog vitetni. (Helyes ! Zaj ; Halljuk! Helyre!) 
Miután a tisztelt ház elhatározta, hogy ezen fölirat a főrendekkel közöltessék, azt hiszem, hogy e végett 
ujabb ülésnek tartása nem szükséges; (Nem szükséges!) a fölrat ugy mint eddig szokásban volt, aláirattat-
hatik, és a főrendekhez a jegyző és elnök aláírásával ellátva átküldethetik. (Helyes! Zaj.) 
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Szükséges volna ugyan ezen alkalommal magát a jegyzőkönyvi kivonatot is átküldeni; de ezt a 
szóbeli üzenet is, ha a t. ház helybenhagyni méltóztatnék, pótolhatja. (Zaj.) 

Hunkár Antal •• (Zaj.) Szükségesnek tartanám, a számadások átvizsgálására egy bizottmányt ki
nevezni. (Hagyjuk máskorra! Nagy zaj. — Fölkiáltások: Helyre! Halljuk!) 

Elnök: Ha valaha ugy épen azok után, melyek az imént történtek, szükséges, hogy egész ko
moly higgadtsággal folytassuk a tanácskozást. Még a jegyzőkönyvnek hitelesítéséről kell intézkedni. Mikor 
kívánja a t. ház a jegyzőkönyv meghitelesitését ? (Még ma; Mások: Holnap! Zaj.) Ha a tisztelt ház mél
tóztatik, türelemmel lenni, nem áll semmi ellen, hogy a jegyzőkönyv most mindjárt elkészíttessék és meg-
hitelesittessék. (Helyes!) 

A jegyzőkönyv elkészithetése végett az ülést egy negyedórára felfüggeszthetnők. (Helyeslés; vi
haros éljenzések: Deák Ferencznek; Oszlás.) 

Egy negyed órai szünet után (Helyre! Halljuk!) 
Elnök: A mai ülés jegyzőkönyve hitelesítés végett fel fog olvastatni. 
Bánó jegyző olvassa a LXIII-ik ülés jegyzőkönyvét. 
Bezerédy László: En azt gondolom, hogy a jegyzőkönyvnek a történtek hű előadójának kell 

lenni. Méltóztassék azon közlelkesedés és azon nagy részvétnek, mely Ível a javaslat fogadtatott, a jegyző
könyvben kifejezést adni; különben az nem egyez meg a valósággal történtekkel. (Zaj.) 

Elnök: Méltóztassanak helyet foglalni! 
Bánó jegyző olvassa a jegyzőkönyvet, melynek a felirat elfogadását kifejező helye ezen szavakkal 

módosíttatott „átalános közakarattal" — egyhangúlag elfogadtatott. 
Ráday Gedeon gróf: Erre nekem is van egy észrevételem. Épen annak fonalán, mit követtársam 

mondott, a vezérelv az: hogy a dolog a mint történt, ugy adassék elő. Közlelkesedés szülte ezt (Zaj; — 
Ivánka Imre közbe szól: Nem szükséges bele tenni!) Nem is tetszik tudni mit akarok mondani (De igen!) 
No hát lessék folytatni! (Csak méltóztassék!) lehet, hogy hibáztam, de én csak magam véleményét mon
dom , midőn azt állítom, miszerint a közlelkesedés szülte azt, hogy jelenleg a ház jónak látta a szokott for
máktól eltérve be nem várni a javaslat kinyomatását, hanem a fölött mindjárt határozott. 

Keglevich Béla gróf: Mind az mi itt a házban történik az a naplóba szóról szóra úgyis beiratik, 
— a jegyzőkönyv pedig csak a határozatra vonatkozik. (Helyes!) 

Tanárky Gedeon: A jegyzőkönyv épen az által fog a czélnak leginkább megfelelni, ha komolyan 
és egyszerűen adja elő a történteket s a nagyszerű határozatot így annál nagyobbszerüvé teszi. (Helyes! 
Maradjon! Halljuk Ivánkát!) 

Ivánka Imre: A helyeslés vagy nem helyeslés nekem is szabad, ezt senki nem tagadhatja meg tő
lem. — En is azt vélem mit Keglevich gróf mondott, hogy a naplóban ugy is benn- van minden, egyéb
iránt ismételve kijelentem, abban nem korlátoztatom magamat, hogy épen fejemmel bólintsak vagy ne 
bólintsak. 

Németh Albert: Nem látom a jegyzőkönyvben kifejezve azon végzést, hogy a fölirat több ezer 
példányban nyomattassék ki, és a választó kerületeknek s községeknek megküldessék; szeretném praeeisio-
val kifejeztetni, hogy 10,000 példány nyomattassék ki. (Az nem lehet! Sok lenne!) 

Elnök: Hogy kinyomattassék ezen felírás, elfogadtatott; ki is fog az a szokásos számú példányok
ban nyomatni. Szerződés van a nyomdászszal a röpiveknek határozott ároni áruihatása iránt. Tizezer pél
dány nagyobb munkával jár. tetemesb költségbe kerülne. A szerződés szerint, az országos pénztár terhe
lése nélkül. mind azok, kik a községeknek a föliratból küldeni akarnak, annyi számú példányt szerezhet
nek meg, a mennyi kívántatik. (Helyes!) 

Ha tehát más észrevétel a jegyzőkönyv ellen nincs, az liiteíesittettnek tekintethetik. De miután a 
gyűlés kezdetén jelentettem, hogy számosabb beadvány van a ház elé terjesztendő, ugy hiszem, hogy azok 
előadása végett a holnapi napon talán d. e. 10 órakor gyűlhetnénk ismét össze. (Helyes!) 

Ezzel az ülés d. u. 3 órakor feloszlik.. 
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LXIV, 

• i 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
Augustus 9-kén délelőtti 10 órakor. 

Elnök: (Halljuk!) Az ülés megnyittatik. A mai ülésnek jegyzőkönyvét Csengén Imre jegyző ur 
fogja vinni; a szolokat Tanárky jegyző ur jegyzendi fel A közelebbi napokban számos beadványok érkez
vén be, szerencsém lesz azokat kötelességem szerint a t. ház elé terjeszteni. (Halljuk!) 

Felső Fehérmegye és Aranyosszék közönségei, elzárva bár a hatalom által, hogy képviselőik ál
tal a hongyülésben részt vehessenek a nemzet-szabadságharczában, az országgyűlés iránti osztatlan bizal
mukat nyilvánítják. (Éljenek!) — Hont megye közönsége hasonló érzelmét fejezi ki az országgyűlésnek 
mind a két háza iránt azon nyilatkozat kíséretében, hogy a törvényhozás által elébe tűzött nyomot elhagyni 
nem fogja. (Éljen!) — Sz. kir. Trencsén város közönsége-feliratában hasonlóan a képviselőház iránti teljes 
bizalmát fejezi ki. — Miskolcz város közönsége az országgyűléstől a fennforgó viszonyok között annak kez
dete óta nem a függő kérdések kivánt megoldását, hanem csak egy jobb jövőnek előkészítését reménylhet-
vén, miután ezen aggodalmat a legközelebbi leirat által is igazoltnak látja, kijelenti, hogy a mint a képvi
selőháznak eddigi bölcs eljárását határtalan bizalommal kisérte: ugy jövőre is az országgyűlésnek mindazon 
intézkedéseiben, melyek az 1848-iki törvények kifejlesztésére, ősi alkotmányunk sértetlen fenntartására irá
nyozva lesznek, teljesen megnyugszik. (Éljen!) — Szabolcs megye közönsége (Halljuk!) felterjeszti bizott-
mányi határozatát, melyben a m. hó 21-kén kelt legmagasabb leirat tartalmát elemezvén, tiltakozik törvé
nyeink bárminemű megsértése ellen, és kinyilatkoztatja, hogy a törvényhozó testület eddigi eljárásával a 
haza köszönetét kiérdemelte, teljesen nyugodt lévén az iránt, hogy a törvényhozó testület a haza ön-
állását jövőre sem fogja feláldozni soha: iránta jövőre is föltétlen bizalmat szavazván, határozatait a köz
érzület erkölcsi súlyjával támogatandja, és bárminemű eshetőségekben áldozó és segitő társul esatlakozan-
dik. (Éljen!) — Mindezen becses bizalmi nyilatkozatokat a t. ház szíves tudomásul veendi. (Helyes!) — 
Következnek most egyéb beadványok: 

Nyitraraegye első alispánja 30 és egynehány megyéjében" községnek óvását a Turócz-Szt.-Márton-
ban tartott gyülekezetnek emlékirata ellen, a már két izben beküldött hasonértelmü számos községnek nyi
latkozata folytában pótlólag felterjeszti. (Éljen!) — Beszterczebánya sz.kir. város közönsége a nemzet eg'vet-
értésében szemlélvén az alkotmányos szabadság főtámaszát és a nemzetiségi kérdésnek megoldását az or
szággyűléstől teljes bizalommal várván: tiltakozik a Turócz-Szt.-Mártonban tartott senki által meg nem bí
zott , és azért senkit nem képviselő gyülekezet emlékiratában foglalt — az ország területi és politikai egy
ségével ellenkező kívánalmak ellen. (Éljen!) — Selmecz sz. k. bányaváros közönsége hasonlóan a Turócz-
Szt.-Mártoni gyülekezet emlékirata ellen ünnepélyes tiltakozását nyilvánitja. (Éljen!) — Zólyom megye köz
ségeinek Beszterczebányán tartott közértekezletén a nemzetiségi jogos igényeknek igazságos kielégítését a 
törvényhozó testülettől teljes megnyugvással várván, a megye 90,000 lakosa nevében tiltakozik a tudta és 
megbízása nélkül tartott Turócz-Szt.-Mártoni gyülekezet határozatai ellen, és kijelenti, hogy Zólyom megye 
szellemi és anyagi érdekeinek istápolásával az országos képviselőkön kivül senkit sem bizott meg, és hogy 
a teendők irányának kitűzését a hongyüléstől várja. (Éljen!) — Trencsén megye első alispánja azon 342 
tót-ajku megyei községnek tiltakozását a Turócz-Szt.-Mártoni gyülekezet emlékirata ellen terjeszti föl, mely
ben a képviselőháznak a nemzetiség kérdésének általa leendő kellő megoldása iránt teljes bizalmukat fejezik 
ki; és az emiitett gyülekezet határozatát, mely minden megbízás nélkül és a haza iránti ellenséges szellem
ben hozatott s az ország szétdarabolására vezető czélzásokat tartalmaz — kárhoztatják, kijelentvén} hogy 
Magyarországban lakó minden nemzetiségeké^ testvéreknek tekintvén, a haza alkotmányos szabadságaért 
es területi épségéért élni és halni készek. (Éljenek!) — Eger város sz. k. Trencsén városnak a Turócz-Szt.-
Mártoni értekezlet emlékirata ellen az országgyűlésnek beadott kérvényét magáévá tevén, annak pártolására 
a képviselőházat felkéri. Ugyanezen város közönsége Temes megyének legfelsőbb helyre intézett fölíratában 
kifejtett indokokból a karloviczi szerb nemzeti congressusnak azon törekvését, hogy az ország területének 
egy része szerb vajdaságnak szakitassék ki, hathatósan megakadályoztatni kéri. (Éljen!) — Csanád megye 
közönsége hasonlóképen kéri, hogy a szerb vajdaságnak a karloviczi congressus által az ország területi ép
ségének veszélyeztetésével szándokolt fölállítása gátoltassék meg. (Éljen!) — Mindezen beadott folyamodvá
nyok a nemzetiség tárgyában kiküldött bizottmányhoz lennének utasitandók, miután azonban azon bízott-
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mány munkálatát már bevégezte és jelentését hozzám be is adta, ugy hiszem, hogy annak idejében ezen 
ugy tárgyalása alkalmával lesznek ezen kérvények is a tisztelt ház által tekintetbe veendők. (Helyes!) 

Csanád vármegyének közönsége az adónak katonai fegyveres erőveli behajtása ellen panaszkodván, 
ezen törvénytelen eljárásnak megsemmisítésére hathatós intézkedéseket tétetni kér; ugy szintén Liptómegye • 
közönsége, Ínséggel és éhséggel küzdő lakosait, az adónak erőhatalommali behajtása végett nyakukra kül
dött katonai megszállás terhétől fölmentetni kéri. — Végre Székesfehérvárvárosa hasonlóképen jelenti, hogy 
az adónak fegyveres erőveli behajtása a város kebelében is megkezdetett, ezen törvénytelenség ellen óvást 
tesz, és kijelenti, hogy a következményekért a felelősséget a törvénytelenségek okozóira hárítja. — Ezen 3 
beadvány az adó tárgyában működő bizottmánynak lesz tárgyalás végett kiadandó. (Helyes!) — Resztercze-
bánya város, Jász-Kán kerületek, Pest-Pilis- és Zsolt törvényesen egyesült vás-megyék, és Árvamegye kö
zönségei Széchenyi István gr. halhatatlan érdemeinek emlékét törvénybe iktattatni kérik. A kérvénybizott
mánynak lesznek kiadandók. —A Jász-Kun kerületek közönsége néhai Teleki László gr. érdemeit törvénybe 
iktattatni kéri, emlékére az ország szívében Pesten emlékoszlopot emeltetni kivan. (Helyeslés.) Ez is a kér
vény-bizottmányhoz fog utasíttatni. 

Most következnek oly tárgyak, melyek szintén a kérvénybizottmányhoz tartoznak. Jelesen: Csa
nádmegye közönsége, Barsmegyének a képviselőházhoz intézett föliratával egyetértve (Halljak!) azon volt 
úrbéri tárgyakra nézve, melyekre-az országbírói étekezlet figyelmét ki nem terjesztette, intézkedést kér té
tetni. — Barsmegye közönsége, Fiume városának legfelsőbb helyre intézett fölirásából örömmel értvén meg, 
annnak Magyarországhozi visszacsatoltatása, az országgyűlésre való rneghivatása, végre az 1848-ik évi ál
lapotba visszahelyezéseérti kérelmét, — az országgyűlést az iránt keresi meg', hogy ezen törvényes kívánat 
teljesítése iránt intézkedjék. (Elénk helyeslés.} —- Árvamegye közönsége fölterjesztést tesz, hogy a pozsonyi 
váltótörvényszék több váltókereseti levelek ellen — mivel bélyeggel ellátva nem voltak — dijat rótt föl, s 
különben is a törvénytelen váltótörvényszéki dijak beszedését rendeli el, — kéri tehát e törvénytelenséget 
megszűntetni, s az illető bírói személyzetet ezért megrovatni. Ugy hiszem. előzőleg ezen kérvények is a 
kérvénybizottmánynak lesznek kiadandók. (Helyes!) 

A nemzeti színházat jelenleg igazgató választmány a színház ügyében 1849-dik évtől 1861-dik 
évi júliusig történtekről jelentést tesz. (Habjuk!) Ezen jelentésről az illető bizottmányt előzőleg is tudósítot
tam ugyan, nincs azonban mégis más hátra, minthogy a választmánynak ezen jelentése megfontolás és tár
gyalás végett az illető bizottmánynak átadassák. 

Baranyamegye Csarnóta községe a földesúri tartozások iránt 1845-ben kötött örökváltsági egyez
ségben szerződésileg kötelezett 16,100 ftra nézve, országos hozzájárulás által magát kármentesittetni kéri. 
Szintén a kérvénybizottmánynak adandó ki. 

Bácsmegyei doroszlói lakos Geiszt Béla Bátoryra, és Krappenkeimer Antal szintén ottani lakos ne
vének Varjassvra átváltoztatását megengedni kéri. Voltak hasonló folyamodások más ízben is, s mindannyi
szor kijelentettem, hogy nézetem szerint az ily névváltoztatás iránti folyamodványok nem a képviselőház 
teendői közé. hanem a közigazgatási útra tartoznak. Reménylém, hogy ez, figyelmeztetésül fog az illetőknek 
szolgálni. De miután ezen folyamodások is ide jöttek, még sem tehetünk egyebet, minthogy azokat a kér
vénybizottmányhoz utasítsuk. 

Pápa városának képviselő testülete a sopronyi váltótörvényszéknek és a kőszeghi kerületi táblának 
székhelyét Pápára áttétetni kéri. 

Horváth Ignácz lelkész, Borsodon, Báes megyében, folyamodásához csatolja azon beszédét, melyet 
a báesmegyei bizottmányi gyűlésben — tag nem levén — el nem mondhatott, s melyet Bács-Bodrog megyei 
^honvédkoszoru" czim alatt a nemzeti gyűlésnek ajánl fel, kéri azt, az országos pénzalapból kinyomatni és 
jövedelmét a Széchenyi emlékszoborra fordittatni. Talán a többiek között, ez is a kérvénybizottmánynak 
lenne átadandó. (Helyes!) 

Biharmegye magyar csékei kerület számosabb választói, Vertán Endre magyar csékei képviselő 
által folyó évi július 7-én és 11-én tartott országos üléseken, a román választók iránti nyilatkozatára nézve, 
ellennyilatkozatot adván be, azt felolvastatni s az országgyűlési naplóba egész terjedelmében beiktatni kérik. 
(Zaj. Halljuk!) 

Kubinyi Ferencz: Ezen helytelen kérvényre nézve véleményem az volna, hogy miután ez, a 
tisztelt há* állásával, méltóságával s eddigi szabályaival egyátalában ellenkezik, mert az országgyűlési nap
lóba semmiféle nyilatkozatokat beiktatni nem lehet: ennél fogva én azt egyszerűen félretétetni kérem, s 
elvetendőnek tartom. (Helyes!) 

Mihályi Gábor: Oly eljárás, hogy az illető folyamodás elvettessék, mielőtt az e tárgyban kiren
delt bizottmány a felől jelentését beadná, a ház szabályai s az eddigi szokás ellen volna. Én ez okból a kér
vényt a kérvénybizottmányhoz óhajtom áttétetni. (Zaj.) 

Eötvös József báró: A kérdés itt- az, vájjon a beadvány kérvényformában van-e beadva, vagy 
nem? Ha mint kérvény van beadva, akkor kétségbe nem vonható, hogy a kérvénybizottmánynak kiadandó; 
de ha nyilatkozat formában van beadva, én részemről semmi okot nem látok arra, hogy akkor is a kér
vénybizottmánynak adassék ki. (Helyes!) 
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Elnök: A nyilatkozat egy folyamodáshoz; csatolva adatott b e , ha méltóztatik a ház kívánni, fel fo
góm ezt olvastatni. (Halljuk!) 

Keglevich Béla gr. jegyző felolvassa a folyamodványt. 
Szaplonczay József: Mennyiben itt meghallottuk, az illetők ide nem folyamodni, hanem nyilatko

zatot tenni akarnak s azt, — a mi semminemű parliamentben nem szokás — az országgyűlési naplóba 
felvétetni, s ez által magukat mintegy az országgyűlési képviselővel aequiparálni szándékoznak; —• ha ez 
most megengedtetnék, több kerület is tehetne hasonnemü nyilatkozatot és kérvényt; s mire fogna mindez 
vezetni? (Helyes!) Csak lazításokra nyújtana alkalmat. — En a képviselő független állását kívánom fenn
tartani s azt hiszem, hogy miután a kerület a maga képviselőjét megválasztotta, azzal többé, a törvény sze
rint, három évig nem rendelkezhetik; képviselője az országgyűléseken szabadon megszorítás nélkül nyilat-
kozhatik, s azon kerület, mely a maga képviselőjét egyszer megválasztotta, megszűnt lenni s nem működ
hetik mint kerület: ennél fogva én a jövő tekintetéből is a folyamodványt egyszerűen félretétetni kérem. 
(Helyes!) 

Patay István -• Véleményemet az előttem szólott képviselő tökéletesen kifejezvén, ahhoz magam is 
járulok. Részemről mintegy lazítást látok abban, hogy 340 ember kérvényében, az itt mondott beszédekre 
hivatkozik, mikép tudják ők, hogy itt mi mondatott ? (A naplóból és hírlapokból!) Czélszerünek látnám 
tehát, és jogunk is volna e miatt oda, vizsgálat végett, küldöttséget rendelni ki. (Zaj.) 

Halász Boldizsár: A jelen esetben azt gondolom elvkérdés forog fönn. Hallottam, hogy ki kell 
hallgatni a petitionaríusokat. Ha kihallgatjuk: lesz-e eredménye, előre nem tudjuk. Ha valaki azt kéri, hogy 
az ellennyilatkozat jegyzőkönyvbe vétettessék föl, ezt nem adhatjuk meg; mert egyes nyilatkozatokat az or
szágos naplóba bevezetni, parliamenti szokás ellen van. En nem látom szükségét, hogy ezen beadvány a 
kérvénybizottmányhoz utasíttassék; hanem visszautasítandónak vélem. (Helyeslés.) 

Elnök: Bátor vagyok kérdezni a tisztelt házat, hogy — miután az adatott itt elő, hogy a beadvány 
valósággal nem is kérvény, hanem egy nyilatkozat, a melyet oly egyének, kik nem is a képviselőház tag
jai, itt felolvastatni, és a t. ház naplójába beigtattatni kívánnak, — vájjon ezen kívánat teljesithető-e vagy nem? 
(Nem!) Ha szavazás nem fog kívántatni, s ellenvélemény nem nyilvánul, akkor kénytelen leszek a többsé
get kimondani. (Nem kell szavazás!) 

A határozat tehát az: hogy azon oknál fogva, melyet előadtam, ezen kérvény figyelembe nem vé
tethetvén , a kérés nem teljesítethetik. (Közhelyeslés.) 

Halász Boldizsár képviselő (Halljuk!) Veszprém Ugod kerületi képviselő Nagy Szabó Ignácz vá
lasztása ellen beadott kérvény folytán vizsgálatra levén kiküldve, annak eredményéről jelentést tesz. Ugy 
szintén Décsey László képviselő Biharmegyei Margitta kerületi képviselő Miskolczy Károly ellen tett panasz 
megvizsgálásával levén megbizva, arról szóló jelentését beadta. Mind a két jelentést a végett, hogy az iga
zoló bizottmány által minélelébb tárgyalás alá vétethessék, a mint az elnökséghez beadatott, előzőleg az iga
zoló bizottmánynak kiadtam s annál már tárgyalásban van — ezt tehát jegyzőkönyvileg kérem e szerint meg
jegyeztetni. (Helyes!) 

Beniczky Lajos képviselő Pongrácz Lajos Trencsén megyei Zsolna kerületi képviselő választása 
ellen beadott panasznak megvizsgálására levén kiküldve, ezen kiküldés alul orvosi bizonyitványnyal igazolt 
betegsége miatt magát főlmentetni kéri. Itt van a beadott nyilatkozat, a mint közönségesen tudjuk, hogy 
csakugyan beteges állapotban van a tiszt, képviselő ur , s a mennyiben kiküldetéséről lemondott, ha a t. ház 
elfogadja, helyette más képviselő lenne választandó a vizsgálat teljesítésére. (Felkiáltások: Tóth Vilmos.) Ha 
megnyugszik a ház abban, hogy a Trencsén megyében történendő ezen vizsgálatra Tóth Vilmos képviselő 
ur küldessék ki (Meg!), ugy Beniczky Lajos helyett Tóth Vilmos képviselő ur a vizsgálatra kiküldetik. (Köz
helyeslés.) 

Fájdalmasan vagyok kénytelen a t. háznak jelenteni, miszerint Bakalovics Szilárd Torontálmegye 
zsombolyi kerületi képviselő, néhány napra haza rándulván, oda haza múlt hó 31-kén, fiának Bakalo
vics Edének hozzám intézett jelentése szerint meghalálozott. Ezen fájdalmas esemény következtében, melyet 
a tiszt, ház is közös részvéttel értett meg, szükséges lesz nézetem szerint Torontálmegye közönségét más 
képviselőválasztás eszközlésére felszólítani. Egyszersmind pedig a t. ház engedelmével fenntartom magam
nak, hogy ez iránt megjelentést tehessek, hogy azon t. boldogult képviselő társunk felett is mint a többiek 
felett az emlékbeszédet ki fogja megtartani. (Kálóczy!) 

Raczkovics Kozma képviselő a nagy kilándai kerületből három hétre eltávozhatási engedélyért fo
lyamodik. (A folyamodvány felolvastatik. Az engedély megadatik.) Ügy szintén Vajay Károly képviselő is 
magán és családi ügyei miatt Pestről 14 napi eltávozhatásra engedélyt kér. (Felkiáltások: Nem lehet!) 

Mihályi Gábor: Képviselőtársunk kinyilatkoztatja kérvényében, hogy magán ügyei szükségessé 
teszik 14 napra inneni eltávozását, azt hiszem ezen kérelmét megtagadni nem lehet. (Zaj; Felkiáltások: 
Megadjuk! Mások: Nem lehet!) 

Elnök: Kérem ne méltóztassanak egyszerre többen nyilatkozni; mert a véleményeket akkor ki
venni nem lehet. (Zaj.) 

Ivánka Imre; Nem osztom az előttem szóló képviselőnek véleményét, mert ha az ily magán és 
7i* 
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családi ügyre hivatkozás elengedő okul szolgálhat az eltávozhatási-a, azt hiszem alig van képviselő kinek ott
hon létét magán és családi ügyei sürgetősen ne kívánnák, hanem várriók már meg előbb,. hogy mi történik 
az ujabb fontos felírással. 

Besze János: Ha egy képviselő szükségesnek látja folyamodni eltávozhatási engedélyért a mikor 
"ügy is egy pár napra elmehet, ha nélkülözhetetlen dolga van, s magát az elnökségnél jelenti; nem látom ál
tal miért tagadnók meg e kérelmet: fontos okának kell lenni a képviselő urnák, mert különben a haza ily 
fontos perczeiben el nem távozhatnék, bizonnyal meggondolta miokból kérte az engedélyt: tehát ne tagad
juk tőle meg azt. (Helyes!) 

Elnök: Két képviselő folyamodott távozási engedélyért, — az első Raezkovics Kozma, erre nézve 
ugy vettem ki. hogy eltávozásának hivatalos okát adja, ennél fogva ellene ellenvetés nincs, tehát a távo
zási engedély megadatott. 

Kérdem a Vajay képviselő folyamodására a tiszt, ház mit méltóztatik határozni, megádja-e az en
gedélyt (Meg! Nem lehet! Zaj.), vagy kívánja talán szavazás utján eldöntetni? (Nem!) tehát a kivánt enge
délyt a tiszt, ház többsége megadja. (Helyes!) 

Győrmegye Ottevény kerületében képviselőül megválasztatott: Zichy Ottó gr.', Báesmegye Petro-
váez kerületében képviselőül megválasztatott ifjabb Rudics József, és Nyitramegye szeniczi kerületében kép
viselőül megválasztatott Eszterházy István gr. (Éljenek!) beadták hozzám igazolási levelüket s én azokat 
kellő tárgyalás végett előlegesen bátor voltam kiadni az igazoló bizottmánynak, mely ezen különben is sem
mi kétség* alá nem eshető megbízó levelekre nézve véleményes jelentéseit beadván, azokat bátor leszek fel
olvastatni. (Tanárky jegyző felolvassa ezen jelentéseket, melyek szerint az igazolólevelek rendben levén 
e képviselők igazolandóknak véleményeztetnek. — Éljenek!) 

Elnök: Mind a három képviselő ur e szerint igazoltnak tekintetik, fennhagyván mindenesetre a 
választási naptól számított 30 napot, mindazokra nézve, kik a panaszlási jogon panaszt emelni akarnak. 

Abaffy Ágoston atyja néhai Abafíy Aristid helyébe képviselőnek megválasztatván, (Éljenzés) meg
bízólevelét beadta, mely az igazoló bizottmánynak tárgyalás végett lesz kiadandó. 

Á nemzetiségi kérdés tárgyában kiküldött bizottmány jelentését a t. háznak ezennel bemutatja. 
Ezen jelentés is a tiszt, ház megegyezésének hozzájárultával ki fog nyomatni és a t. tagok között kiosztatni, 
s miután abban mellékletül egy külön vélemény is fölhíva van, az is ki fog nyomatni, és a jelentéssel együtt 
a tagok között szétosztatni. (Helyes!) 

Schulhoff József építészi vállalkozó a dentai uradalom haszonbérlője nem rég Angolországból gőz 
vasekét hozatván. Temesmegye Román Szt. Mihály helységében nyilvános próba-szántást tartani határozott 
folyó évi aügustus 26-kán, és megkért, hogy a jelenben együttlevő képviselőház tagjainak ezt tudomására 
juttassam , mit ezennel teljesitek. 

A hozzám érkezett beadványokat a tiszt, ház elébe terjesztvén, bátor vagyok most egyúttal elő
adni a folyó évi augnstus hóra a háznak költségvetése iránt az illető választmány által beadott jelentését, 
mdy fel fog olvastatni. 

Tanárky jegyző olvassa az aügustus havi költségvetési jelentést, mely helyben hagyatik. 
Elnök: Szokott módón tehát ezen kimutatott kiadás az országos pénztárra utalványoztatok, eszköz

lésével az elnök bízatván meg. (Helyeslés.) E szerint tiszt, ház! előterjesztvén mindazon beadványokat, me
lyek kezemhez érkeztek, már most a jövő ülés tartására nézve bátor vagyok a tiszt, házat figyelmeztetni, 
(Halljuk!) vájjon nem kívántatnék e meg, hogy miután a felírás ma még a főrendekhez déli órában átkül
detik , s reménylhető, hogy onnan a válasz is -nem sokára meg fog érkezni, hogy, míg ezen felírási ügy 
be nem végeztetik, addig ülések tartása — hacsak az igazoló bizottmánynak nem lenne tárgya, melyet a 
ház elé kívánna terjeszteni. — halasztatnék el, s azután a tiszt, házat ülésre összehívni bátor leszek. 
( Helyes!) 

Egyébiránt ha ez ne talán hosszasb időre húzódnék, akkor ugy hiszem czélszerü lesz, hogy a 
napirend, és tovább teendők meghatározása végett a tiszt, ház előlegesen magán ülést tartson, mielőtt e 
kérdés nyilvános ülésbe hozatnék. (Helyes!) Ha tehát a méltóságos felsőháztól az üzenet több okokból ké
sőbb érkeznék, a t. ház engedelméből először magán ülés fog tartatni, melyben a teendők napi rendje fog 
meghatároztatni. Továbbá még azt is bátor vagyok jelenteni a t. háznak, hogy miután a felírás már ki van 
nyomatva, és több példányokban kiosztatott, de ugy értesültem, hogy számosabb példányokat kívánnának 
sokan a t. tagok közöl maguknak megszerezni, én ugy intézkedtem, hogy a nyomdász a szükségelt példá
nyokat azon áron, mint az a kötött szerződés szerint a ház számára az országos pénztár költségein történni szo
kott, minden képviselőnek az általa kiállítandó utalvány mellett kiadni tartozzék, s e szerint azokat Landerer 
és Heckenastnál azon áron, melyben azt a nyomda az országos pénztár rovására kiszolgáltatja, meg fog
ják kapni, 

Hajnik Pál: A dolog könyebbitése tekintetéből, legczélszerübbnek látnám, ha itt az irodából egy 
írnok felhozna egy ivet ,és oda irná mindenki, hogy hány példányt kivan, hogy a nyomdász ehhez alkalmaz
hatná magát. (Helyeslés; Zaj.) 

Elnök; (Halljuk!) Még azt vagyok bátor kérdezni a t háztól, hogy miután némely képviselötár-



LXV. ttlés 1861. angustüs 12-kén. 2S5 

sak választása iránt vizsgálatok voltak rendelve, s ezek iránt a jelentések nagy részben már beadattak, s 
az igazolóbizottmánynál vannak, ha például a bizottmány jelentené, hogy ezen folyamodásokat már tár
gyalta, talán az iránt is, hogy a képviselő urak minél elébb igazoltathassanak, ülést lehetne tartani, s e te
kintetben kész vagyok bevárni a bizottmány jelentését. Más tárgy most nem levén, az ülést eloszlatom. 

Ezzel az ülés déletőtti 11% órakor feloszlott. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
Augustus 12-kén délelőtti 10 órakor. 

Elnök : (Csönget. Helyre! Helyre!) Az ülés megnyittatik. A mai ülésnek jegyzőkönyvét Keglevich 
Béla jegyző ur fogja vinni; a szólókat Bánó jegyző ur jegyzendi fel. A pénteken tartott ülésnek jegyző
könyvét fogjuk mindenek előtt hitelesitni. 

Csengeri jegyző ur felolvassa az augustus 9-én tartott LX1V, ülés jegyzőkönyvét, melyre észrevé
tel nem tétetik. 

Elnök: A jegyzőkönyv meghitelesíttetvén, jelentem a tiszt, háznak, (Halljuk! Halljuk!) hogy a 
tegnapi napon szokott módon kezemhez adatott a mélt. főrendeknek jegyzőkönyvi kivonata a velók köz
lött felírás tárgyában , melyet Keglevich Béla jegyző ur fel fog olvasni. (Halljuk!) 

Olvastatik a mélt. főrendek augustus hó 10-éh tartott ülésének illető jegyzőkönyvi kivonata, mely
nek felolvasását viharos éljenzés követte. 

Elnök: Szükséges most, miután a mélt. főrendek is a felíráshoz hozzájárulnak, a felírásnak szö
vegében némely e tekintetben megkívántató módosításokat megtenni. (Halljuk!) Bátor leszek a tiszt, házat a 
felírásnak azon helyeire figyelmeztetni, melyekben ily, magában csekély változásokat tenni, nézetem szerint 
szükséges. A 26-ik lapon azon szakaszban, mely igy kezdődik: „Ha Fölséged kezdetben" s a t. ezen passus 
foglaltatik: „Sőt mi azon reményben, hogy az országgyűlés mielébb ki fog egészíttetni, már bizottmányt is 
neveztünk ki ;" a két ház együtt azt nem mondhatja, mert a felsőház nem nevezett ki bizottmányt; tehát állhatna 
talán ezen passus igy: „Sőt a képviselőház azon reményben, hogy az ország gyűlés mielébb ki fog egészíttetni, 
már bizottmányt, is nevezett ki,tí (Helyeslés.) Azután a 29-ik lapon egy szakasz igy kezdődik: „Mi tehát, 
mint a nemzetnek képviselői a legmélyebb tisztelettel, de egyszersmind azon őszinteséggel s a t." ugy vél
ném, hogy ezen szavak: „Mint a nemzetnek képviselői," a nélkül, hogy a szöveg értelmében legkisebb vál
tozás vagy hiány történnék, kihagyatnának és akkor igy állana a szerkezet: „Mi tehát a legmélyebb tiszte
lettel^ de egyszersmind azon őszinteséggel s a t." (Helyeslés.) Harmadszor az utolsó vagyis a 30-dik lapon 
azon szakaszban, mely igy kezdődik: „Fájdalommal látjuk, hogy Felséged," következő passus foglaltatik: 
„Minket pedig a hon iránti kötelesség és képviselői állásunk és ön meggyőződésünk szorosan a magyar al
kotmányhoz kötnek." Itt már nem tudom a t. ház mikép vélekedik; természetesen ezen szavak: „képvise
lői állásunk" csak a képviselőházra vonatkoznak. (Fölkiálíások: Maradjon!) 

Kubinyi Ferencz: Törvényhozói állásunk. (Helyeslés. Elfogadjuk.) 
Elnök: Most tehát a szerkezet igy állhatna: „Minket pedig a hon iránti kötelesség és törvényhozói 

állásunk s ön meggyőződésünk szorosan a magyar alkotmányhoz kötnek." (Helyeslés.) Végre az aláírásnál 
tervezve volt: „Magyarországnak országgyülésileg egybegyűlt képviselői." E helyett a múlt alkalommal is 
követett mód szerint jönne: „Magyarországnak országgyülésileg egybegyűlt főrendéi és képviselői." (Helyes
lés.) Vannak t. ház még némely nyomtatási respective toll-hibák is a szerkezetben. Azokat, melyek némileg 
fcntosabbak és nem csupán az írásmódra, vagy orthographiára vonatkoznak, tudomás végett bátor leszek 
felemhteni. Az első lapon mindjárt az áll: „Szólottunk a nemzet nevében azon fejedelemhez, ki a törvényes 
trónörökösödés nyomán Magyarországnak törvényesen koronázott királya kivánt lenni." „Nyomán" szó he
lyett ^jogán" szónak kell lenni. Sok példányban már, mert azok későbben nyomattak, ezen hiba ki van 
igazítva. A 6-ik lapon ezen szó helyett: „régibb törvényeink az iránt különösen rendelkeznek;" az eredeti 
szövegben a különösen helyett: „világosan1* áll; ugyan azon szakasznak végén ezen szó: „sültemében" he-
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lyett jön „érielmében." Mind ezek az ujabb kinyomatásban figyelembe fognak vétetni. A 14-ik lapon idézte
tik az 1848-ik esztendei 3-ik törvényczikk és abban mondatik: „Mindazon viszonyokban, melyek a házat a 
közös tartományokkal közösen érdeklik" itt világosan csak tollhiba van, és „közös" szó helyett „örökösinek 
kell állnia, A 7-ik lapon az 1622-ikesztendei 5. törvényczikk van idézve; itt is tollhiba történt és az i608-ik 
esztendei koronázás előtti V-ik törvényczikk értendő. Ügy szintén a 26-ik lapon felhivatik az 1841-iki 2-ik 
törvényczikk; ennek helyébe az 1844-ik évi 2-ik törvényczikk teendő. Ugyan e lapon továbbá ezen szó-áll' 
„Kimondotta a nemzetek egyenjogúságát." Az eredeti szerint így kell állania: „a nemzetiségek egyenjogú
ságát." Megemlítem ezeket azért, hogy tudomásul legyenek a tisztelt háznak. (Helyes! Jól van!) A leirandó 
eredeti szövegben mindezekre figyelem fog fordíttatni és bizonyosan fogja a tisztelt ház az aláírás után kí
vánni a feliratnak újbóli kinyom attatását (Fölkiáltások: Óhajtjuk!) akkor ezek mind ki fognak javíttatni. Szük
séges a fölirás tökéletes kiállítására nézve még némelyek iránt intézkedni. (Zaj ; Halljuk!) Ugy vélem, 
hogy a dátum a föliráson ugyanazon módon fog most is történni, mint az a legközelebbi alkalommal történt. 
Az aláirás módja az , hogy a felirat a mi — és a főrendek ülésében külön írassék alá, mint az eddig is tör
tént. Ugy gondolom ebben a tisztelt ház most ia megnyugszik. (Helyes!) A felirat borítéka is ugyan a 
szerint fog készíttetni, mint az legközelebbi alkalommal történt. Hátra van még, hogy méltóztassék a tisz
telt ház a kézhezszolgáltatás módjáról is határozni. (Fölkiáltások! A ház elnöke által! Zaj; Halljuk!) 

Elnök: Hajóvá hagyja a tisztelt ház javaslatomat, az ezen mostani nyílt ülésben még előadandó 
némely tárgyak előterjesztése után rövid időre a nyílt ülést felfüggeszthetnők, hogy a jegyzőkönyv e szerint 
mindjárt elkészülvén, mind ezen változások, mind a fölküldés iránti határozata a tisztelt háznak a mélt. fő
rendekkel, kik 12 órakor ülést tartanak, tudathassák. (Helyes!) 

Elő fogom most adni egy folytában azon beadványokat, melyek időközben kezemhez jöttek. (Hall
juk !) Vasmegye közönsége bizalmát és köszönetét nyilvánítja a képviselő ház iránt, elévülhetlen jogaink sér
tetlen fenntartása körüli fáradságos küzdelmeiért. — Hasonlóképen Torontál megye közönsége hálás elisme
rését fejezi ki a képviselő háznak eddigi eljárásaért, és iránta jövendőre is határtalan bizalmat szavaz. —-
Pest város közönsége — az országgyűlésnek alkotmányos függetlenségünk, és nemzeti önállásunk vissza
szerzése iránt kifejtett hazafias buzgósága, a közönségnek teljes és osztatlan bizalmával találkozván, — 
ezen érzéseit jegyzőkönyvileg fejezte k i , és ezen jegyzőkönyvet a tisztelt háznak bemutatja. Mind ezeket a 
tisztelt ház szíves tudomásul veszi. 

Abaujmegye közönsége tiltakozik megyebeli tőt-ajku polgárainak nevében is a Turócz-Sz.-Mártoni 
gyülekezet határozatai és kívánalmai ellen. (Éljenzés.) 

Újvidék szabad kir. város közönsége, a folyó évi april hóban Kárloviczon tartott szerb nemzeti 
congressus határozatainak illető fölterjesztését, a képviselő háznak szóló egy példányban nekem a végett 
küldötte meg, hogy az a házban mielőbb olvastassék fel, és egyszersmind tudósít, hogy 300 és egynehány 
példány fog kezemhez juttatni a végett, hogy a képviselő urak között kiosztassanak. A fölterjesztvényt 
ezennel bemutatni szerencsém van. Ez hasonlóképen •— Abaujmegye közönségének fölterjesztésével együtt 
— a nemzetiségi bizottmánynak lenne kiadandó; de miután ez, mint tudjuk, munkálatát már befejezte, a 
nemzetiségi kérdésnek tüzetes tárgyalásánál fognak ezek is figyelembe vétetni. A mint a városi közönségtől 
az illető példányokat megkapom, azokat a t. ház tagjai között azonnal ki fogom osztatni. (Helyes!) 

Tolnamegye közönsége az adó fegyveres erőveli behajtása iránt panaszolkodván, különösen kie
meli Duna-Földvár község lakóit, kik csaknem hat heti katonai megszállást készebbek voltak eltűrni, mint
sem honi törvényeink ellen cselekedjenek, és csak később az ellenállhatlan nehézségeknek és súlynak en
gedtek. Kéri Tolnamegye, hogy az adósarczolás által ahíotmányunkon elkövetett sérelmeket a képviselő
ház mielőbb orvosolni méltóztassék. — Ez az adó tárgyában munkálkodó bizottmánynak fog kiadatni. 

Esztergam megye közönsége följelenti, hogy a kormány orgánumai most már a népizgatáshoz is 
fognak. Ugyanis, az esztergomi cs. k. adóhivatalnok egyik községhez irt iratában, a megyét, a háziadó 
kivetése- és beszedésére nézve jogilletéktelennek mondta k i , ezen adót törvénytelennek nyilvánította, és a. 
községet biztosította, hogy ellenszegülésében a budai pénzügyi igazgatóság által megvédetni fog. (Vissza
tetszés ; ziígás.) Ez is az adóbizottmánynak adathatnék ki. (Helyeslés.) 

Baranya vármegye közönsége a pécsi lyceumnak ügyében ismét felszólal, és a tisztelt cziszterczi-
ták katonai czélokra elfoglalt gymnasiumi épületének visszaadása iránt folyamodik. A kérvénybizottmány
nak lesz kiadandó. 

Sárosmegye közönsége azon esetet terjeszti a t. ház elé, hogy Hegedűs István császári úti-
biztos bujtogatási és lázitási tények miatt elfogattatván, és a törvényszék által letartóztatni rendel
tetvén: a megye házából, a megye börtönéből egy század katonaság alkalmazása mellett fegyveres erővel 
kiszabadíttatott. (Közbotránkozás; Zúgás.) Kéri Sárosmegye, hogy ezen törvénytelen, a közbátorságot ve
szélyeztető erőszakoskodás ismétlésének a képviselőház végef vetni kegyeskedjék. A kérvénybizottmánynak 
lesz kiadandó. 

Torontálmegye közönsége az úrbéri maradványtelkek megváltásának módját, az 1848-iki törvé
nyek szellemében, törvényhozás utján rendszeresíttetni kéri. Szintén a kérvénybizottmánynak lesz kiadandó. 

Hajdu-Doroghban lakó Loff Almos János nyugalmazott honvéd-hadnagy, folyamodváaiyábaafog-



LXV. ülés 1861. augustus 12-kén. 287 

íalt okoknál fogva hátralevő dijjának kifizettetését kéri. (Derültség.) Szintén a kérvény-bizottmánynak 
fog kiadatni. 

Szentpéteri István mint a losonezi helvét hitvallásnak egyházi tanácsának helyettesített jegyzője, 
a losonezi helvét hitvallású iskola könyvtárának szániára az országgyűlési napló egy példányát kéri. Az or
szággyűlési iratok úgymint a jegyzökönyvek és röpivek egy példányban ezen iskola könyvtárának nézetem 
szerint megküldethetnének; a naplóra nézve mindazonáltal megjegyzem, hogy ez pénzért nyomattatik, és 
előfizetés utján adatik el a kiadó által, és azon 10 példányból, melyet az illető nyomdász ingyen kiszolgál
tatni tartozik a ház rendelkezésére, miután az a többi iránt intézkedett, még csak egy példány van fenn. 
Ha a t. háznak ugy tetszik ezen egy példány az illető könyvtárnak elküldethetnék; (Jól van!) egyébiránt ha 
ujabb folyamodványok jönnek, azok már figyelembe nem vétethetnek. (Helyeslés.) Tehát mind a napló', 
mind a röpivek és jegyzőkönyvek az illető lyceum számára el fognak küldetni. 

Erős Lajos képviselő orvosi rendeletből szabad falusi levegőt használni levén kénytelen, hat heti 
távozásért engedélyt kér. Ugy hiszem, azt a t. ház meg fogja adni. (Megadjuk!) 

Hasonlóképen gróf Széchenyi Dénes soprony megyei nagymartom képviselő orvosi rendeletből, 
egészségének helyreállítása végett sürgősen Gaszteinba utazni kénytelenittetv én, engemet az iránt tudósított, 
és most a t. háztól egy hónapra távozási engedélyt kér. (Halijuk!) 

Méltóztatik a t. ház emlékezni, hogy a legközelebb f. hő 9-kén tartott ülésünkben magyarcsékei 
választók folyamodványt adtak be a végett, hogy ellenmondásuk, melyet Vertán Endre képviselőnek a ház 
előtt tett nyilatkozata ellenében beadtak, a ház előtt olvastassák fel, és a naplóba iktattassék be. Ez iránt 
a t. ház múlt alkalommal már határozott. Vertán Endre képviselő úr azon alkalommal jelen nem lehetvén, 
utólag beadott nyilatkozatában mindenek előtt a t. ház határozatát részéről szabályszerűnek ismeri el; de 
nem hallgathatja el azon nézetének kifejezését, miszerint kivételképen a fennforgó sajátszerű körülmények
nél fogva, czélszevübbnek hitte volna e tárgyban a vizsgálatnak elrendeltetését. 

Erre nézve okait a nyilatkozatban adja elő, melyek leginkább abban öszpontosulnak, hogy szo
rosan véve a folyamodók nemis az ő választói. (Derültség.) Azt hiszem, miután a tisztelt ház e részben 
múlt alkalommal már rendelkezett, e folyamodvány a ház szabályaival megegyezőleg csak tudomásul vétet
hetik. (Helyes!) 

Az állandó igazoló bizottmány néhány rövid jelentést adott be. 
Csengery Imre olvassa az igazoló bizottmány jelentését, mely szerint: 
C s á n y i Dániel, debreezeni képviselő, — jegyzőkönyve rendben találtatván, — és ellene panaaz 

be nem adatván — igazoltnak lenne tekintendő. (Helyes! Éljen!) 
A b a f f y Ágoston, árva megyei Bobró kerületi képviselő, — miután jegyzőkönyve rendben van, 

és ellene panasz be nem nyújtatott — igazolandónak véleményeztetik. (Helyes!) 
N a g y - S z a b ó Ignácz, veszprém megyei ugodi képviselő, a választása ellen benyújtott panasz 

megvizsgálására kiküldött Halász Boldizsár képviselő jelentése folytán, igazolandónak ajánltatik. (Helyes! 
Éljen ! ) 

Elnök: Mind a három jelentés felolvastatván, a t. ház határozata szerint a nevezett képviselő urak 
igazoltaknak jelentettek ki. (Éljenek!) — Most azonban bátor vagyok felkérni a házat, miszerint engedje 
meg, hogy a jegyzőkönyv elkészítése végett, az ülés rövid időre felfüggesztessék. 

Jókai Mór: Mint a színház ügyében kiküldött bizottmánynak előadója, van szerencsém jelenteni a 
t. háznak, hogy a vizsgálat eredményéről való jelentésünk kész; minthogy a jelentés több igen érdekes ada
tokat tartalmaz, melyeknek közre bocsátása nagyon kívánatos volna: bátor vagyok a képviselőházat fel
kérni, hogy méltóztassanak a jelentésnek és az ahhoz mellékelt adatoknak kinyomatását elrendelni. (Zaj.) 

Elnök: Mindenek előtt szükséges lesz, hogy a kiküldött bizottmány adja be jelentését, kivévén 
azonban, ha a t. ház annak kinyomatását most mindjárt előzőleg elrendelni méltóztatik? (Fölkiáltások: Most 
nem lehet!) 

Bónis Sámuel: A szokás az, hogy a bizottmány adja bejelentését az elnökségnek, s az elnök azt 
közli a házzal, és ha a ház annak kinyomatását szükségesnek látja, azt előlegesen is elrendelheti; most 
azonban kár volna a szokástól elállani, méltóztassék elébb a bizottmánynak jelentését beadni. (Közhelyeslés.) 

Elnök: Ha a bizottmány jelentése be fog adatni, tudomására fogom juttatni a t. háznak. (Helyes
lés.) Folytatva előbbi előadásomat arra kérem a t. házat, hogy rövid időre fiiggesztessék föl az ülés, hogy 
a jegyzőkönyv elkészíttetvén meghitelesités alá bocsátassék, ez megtörténvén kérem a képviselő házat, mél
tóztassék azon magán bizottmányi ülést megtartani. melyre a t. házat fölkérni bátor voltam. (Helyes!) 

Az ülés fél órára felfüggesztetvén , annak eltelte után: 
Elnök: (Csönget. Helyre! Helyre! Halljuk!) Az ülés ismét folytattatik. A tanácskozás alatt volt 

első tárgy t. i. a föliratot illetőleg hozott határozatról a jegyzőkönyvet a jegyző ur feltévén, az hitelesítés 
végett fel fog olvastatni, hogy aztán ezt jegyző ur a felső házhoz azonnal átvihesse. 

Keglevich Béla gr. jegyző felolvassa hitelesítés végett a mai ülés jegyzőkönyvének illető részét, 
melyre észrevétel nem tétetik. 

Elnök: A jegyző ur ezen jegyzökönyvet át fogja vinni a felsőházhoz, és d. u. 5 órakor, ha a tisz-
7 2 * 
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telt ház jóváhagyása hozzájárul, a felírás aláírása végett ülést tarthatunk. (Helyes!) Az ülést tehát kihir
dettetni , és a felsőházat is az iránt majd tudósítani fogom a szokott módon, hogy az is még ma e tárgyban 
ülést tarthasson. E szerint a mostani nyilt ülésnek vége szakadván, ha a hallgatóság a teremet elfogja 
hagyni, a magány tanáeskozmányt fogjuk megkezdeni. Fölszólítom tehát a hallgatóságot, hogy hagyja el 
e tanácskozási teremet. 

Ezzel a nyilt ülés d. e. 11% órakor befejeztetett. 

LXVI. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
Augustus 12-kén délutáni 5 órakor. 

Elnök: A mostani ülés jegyzökönyvét Tanárky jegyző ur víendi; a netalán szólni kívánókat Csen
gén jegyző ur jegyzendi föl. A ma délelőtt tartott LXV-ik ülés jegyzökönyve fog mindenek előtt hitelesíttetni, 

Keglevich Béla gróf felolvassa a jegyzőkönyvet. 
Elnök. A jegyzőkönyv e szerint hitelesíttetvén, szerencsém van a tisztelt háznak jelenteni, hogy 

a mélt. főrendeknek megbízott jegyzője Orczy Béla Báró ur, a szokott módon arról tudósított, hogy a méít. 
főrendek a fölirat szerkesztéséhez, ugy a tisztelt ház által tett változásokhoz, és e tárgyban a mai napon 
hozott egyéb határozatokhoz hozzájárultak, és hogy a mélt. főrendek elnöke Apponyi György gróf ur. ő 
nagyméltósága, a felsőház közohajtásának megfelelni kívánván, felhivásukra, a főiiratnak a képviselőház 
elnökével együtt eszközlendő fölvitelét, és ő Felségének leendő átnyújtását elvállalta, (Helyes! Éljen!) 

E szerint nincsen egyéb hátra, minthogy a fölirat meghitelesíttetvén, aláírattassák. A fölirat ké
szen lévén, a tisztelt ház megegyezésével fel fog olvastatni, és azután a tisztelt ház jelenlétében az elnök 
és napijegyző által aláiratik, hogy nyomban a mélt. főrendeknek, kik. mai napon szintén e részben gyűlést 
fognak tartani, átküldethessék. (Helyes!) 

A föliratot Tanárky és Keglevich jegyzők, egymást folválta, fölolvassák. 
Elnök: A tisztelt ház határozata szerint aláírom a napijegyzővel a föliratot. (Éljen!) (Elnök és 

Tanárky jegyző a föliratot aláírják.) 
Ezen fölirat ekként aláírva, a mélt. főrendekhez fog átvitetni és ott is aláíratni, azután a t. ház 

megegyezésével újból, az aláírásokkal együtt kinyomatni és a ház tagjai közt kiosztatni. (Helyes!) 
A színházi bizottmány beadta a reábízott tárgyról szóló jelentést, mely a jegyzőkönyvbe fölvétet

ni , s a tisztelt ház megegyezésével kinyomatni és a ház tagjai közt kiosztatni fog. 
A napirenden levő tárgyakat e szerint elvégezvén, kötelességemnek tartom mindenekelőtt (Hall

juk !) az osztályokat és bizottmányokat felszólítani, hogy a reájuk bizott munkálkodásokat folytatni és mielőbb 
bevégezni méltóztassanak; és ha a tiszt, ház megegyezése hozzájárul, a közelebbi ülés az elnökség által a 
körülményekhez képest kellő időben eleve ki fog tűzetni. (Helyes!) 

E szerint a mostani ülés jegyzőkönyve lenne még fölolvasandó és meghitelesítendő. (Tanárky jegyző 
télolvassa a jegyzőkönyvet. Helyes! Éljen!) 

Talán örvendetes tudomásul fog a tiszt, ház tagjainak szolgáim (Halljuk!) hogy a mint épen most 
értesültem, reménység van ahhoz, hogy a fölírást talán már szerdán legfelsőbb kezekbe át fogjuk nyújthatni; 
s e szerint kérem a tisztelt ház tagjait, hogy mikor az ülés ki fog hirdettetni, itt lenni méltóztassanak. (Hosz-
szas éljenzés és fölkiáltások: Szerencsés utat!) 

Ezzel az ülés délután 6/74 órakor feloszlik. 
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LXVII. 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
Augustus 21 -kén délutáni 4 órakor. 

Elnök: (Halljuk!) Az ülés megnyittatik. A mai ülés jegyzőkönyvét Bánó jegyző ur fogja vinni, 
a szólókat Tanárky jegyző ur jegyzendi fel. A múlt alkolommal a jegyzőkönyv az ülés végeztével meghite-
lesittetvén, ez úttal múlt ülésről hitelesítendő jegyzőkönyv nem maradt fenn. 

Be fogom mutatni az időközben érkezett beadványokat, mint azok a tárgyak minősége szerint ál
talam előlegesen soroztattak. 

Tolna megye állandó bizottmánya, ugy nem különben Liptó, Bács-Bodrog, Borsod, Fehér megyék 
közönsége, Esztergám város közönsége, Kras^na és Arad megye közönsége, sz. k. Kassaváros, Kecske
mét városa, Magyar-Ovár, Szepes megye közönsége, Komárom város közönsége, Csanád megye közönsége, 
Makó város közönsége, hálás elismerésüket és méltánylásukat fejezik ki a képviselőház eddigi eljárásáért és 
jövendőre is osztatlan bizodalmukat nyilvánítják. (Éljenek!) Krassó megye közönsége, Selmecz városa. 
Ai'ad városa közönsége, Temes megye közönsége, hasonló értelmű bizalomnyilatkozatokat küldtek be 
a ház elé. 

Gömör és Kis-Honth megye közönsége jelenti a t. háznak, hogy a megyebeli tótajku összes községek 
Murányallya mezővárosában értekezletet tartottak és emlékiratot adtak be a megyei bizottmánynak, mely
ben a Turócz-Szt.-Mártoni gyülekezet kivánatainak előadása ellen tiltakoznak, (Éljenek!) Ezen emlékiratot 
Grömör megye 56 másik megyebeli községnek hasonló nyilatkozatával együtt a t. háznak beküldi. (Éljenek!) 
Turócz megye közönsége, hasonlóan bizalmat szavaz a t. ház iránt, s megnyugvását fejezi ki , hogy a t. 
ház a nemzetiségi ügyet a teljes jogegyenlőség alapjíín meg fogja oldani. (Tetszés.) — Szabad királyi Kassa 
város közönsége tütakozik a Turócz-Szt.-Mártoni gyülekezet határozatai ellen. — Korpona város közönsége 
hasonlóan tiltakozását jelenti. Végre Szepes vármegye közönsége is bizalmát fejezi ki a t. ház előtt az iránt, 
hogy a nemzetiségi kérdést nagy fontosságához képest, méltányosan meg fogja oldani. (Helyes!) 

Zaránd vármegye magyar értelmisége hosszabb folyamodásában előterjeszti azon törvénytelen el
járásokat , melyek a megyében Pipos János főispán részéről elkövettettek és figyelmezteti a t. házat arra, 
hogy Zaránd megye a reactionarius ós anarchikus mozgalmaknak egyik föszékhelye. Azt hiszem, hogy 
ezen folyamodvány a kérvénybizottmánynak lesz megvizsgálás végett kiadandó. (Derültség.) 

Árva megye közönsége panaszkodik az adónak katonai fegyveres erővel való behajtása ellen. Az 
adóügyi bizottmánynak fog kiadatni. 

Kővárvidék közönsége a t. házhoz intézett azon feliratát, melyet elő is mutattam , s mely ugyan 
azon közönségnek román nyelvről magyarra fordított azon fölterjesztését képezi, melyben Kuzsolicza, Nagy-
Poroszló és több más helységek nevében Kővárvidékéből Közép-Szolnok megyébe bekebelezés végett folya
modik — a t. ház elé terjeszti, panaszosan előadván, hogy — miután a fölirat első ízben tisztán román nyel
ven volt a házhoz intézve, de az elnök azt az 1848-iki Il-ik törvényczikk folytán el nem fogadván, megke
reste Kővár vidék közönségét, hogy azt a törvény értelmében magyar nyelven terjeszsze elő, — kéri a 
képviselőházat, hogy az ily repraeseutationalis és municipalis jogaikat sértő eljárás, jövőre elhárittassék. 
A folyamodás a petitionalis bizottmánynak adatik ki a mennyiben a vidék községeinek bekebelezését tár-
gyazza; és azon alkalommal Kővárvidéke közönségének másik előterjesztése is a petitionalis bizottmány által 
bővebben tárgyaltathatik. Kővárvidék közönsége hasonló esetben volt egy másik feliratával, melyben azt 
kérte, hogy az oláh nemzet kivánatainak meghatározása és formulázása végett, egy congressus tartása en
gedtessék meg. Most ezen föliratot Kővárvidéke magyar nyelven megújítja, Azt hiszem, hogy ez szintén a 
kérvénybizottmánynak lesz kiadandó. 

Tolna és Felső Fehérmegye közönsége Széchenyi István emlékét az ezen hongyülésen alkotandó 
törvényczikkekbe kéri beigtatni. Mint más hasonló folyamodás szintén a kérvénybizottmánynak adatik ki. 
— A Jász-Kún kerületek közönsége kegyeletesen emlékezvén néhai Palóczy László korelnökünkre, kijelenti 
a ház előtt, hogy azon esetre, ha a képviselőház vagy Borsodmegye a dicsőültnek emléket akarna felállítani, 
annak költségeiben ők is szívesen részt vennének, és az iránt már a Nagy-Kűn kerületben néhány száz fo
rint össze is gyűlt. (Tetszés.) Előzőleg már más alkalommal tudósítottam az illető gyűjtőket, a t. ház azon 
határozatáról, hogy Palóczy emlékére a miskolczi templomban emelendő kőlap költségét maga a t. ház fogja 
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viselni. Ennélfogva ugy hiszem, ezen fölterjesztés jó szándékának elismerésével tudomásul vétethetik. 
(Helyeslés.) 

Kraszna vármegye közönsége panaszt emel a fdldtehermentesitési munkálatok függőben léte iránt 
s a megyebeli fdldtehermentesitési ügyeket illetőleg, a megyét az Erdélyben fenálló fóldtehermentesitési or
gánumokkal továbbá is kapcsolatban hagyatni kéri. Ez is a kérvénybizottmánynak volna kiadandó. 

Király József a soproni evangélikus főtanoda igazgatója az országgyűlési irományok egy-egy pél
dányát kéri a nevezett tanoda számára. Hasonló esetek már fordultak elő, s ily esetben az illetőknek a ta
nodái könyvtárt illető kérvényük teljesíttetett. Ugy hiszem , hogy a soproni kerületi főtanodának is egy-egy 
példányt átküldhetünk. (Helyes!) 

Irinyi György pesti lakos a haza jelen állapotának javítására ezélzó több rendbeli észrevételt és 
javaslatot terjeszt a ház elé megfontolás végett. Szintén, a kérvénybizottmánynak adatik ki. 

Torontálmegye közönsége jelenti a háznak, hogy Bakalovies Szilárd múlt hó július 31-én megha-
lálozott, egyébiránt a t. képviselőnek halála iránt már tettem jelentést, s e tárgyban már határozat is hoza
tott. Ezen felterjesztés tehát tudomásul veendő. 

A lugosi követválasztó kerület választói Joannovics Constantin választásának megvizsgálásával 
megbizott Sulyok Mór ur helyett más vizsgáló birát kérnek kiküldetni. Az igazoló bizottmányhoz utasittatik. 

Borsod megye mezőcsáti választó kerület nagy érdemű képviselője idősb báró Vay Miklós megbízó 
levelét beadta. (Hosszasan tartó harsány éljenzés.) Én azt szokott megvizsgálás végett az illető bizottmány
nak kiadtam. Az igazoló bizottmány ebeli jelentése föl fog olvastatni. 

Csengery jegyző olvassa az igazoló bizottmány jelentését, melyben Vay Miklós báró képviselő 
igazoltatni véleményeztetik. A bizottmányi javaslat egyhangúlag zajos éljenzések közt elfogadtatik. 

Elnök: A t. képviselő urat tehát ezennel igazoltnak nyilatkoztatom ki. Természetesen a 30 napi 
határidőnek fenntartása mellett. — Horváth Döme képviselő ur Hevesmegye Tiszanána választó kerületi 
képviselő Németh Albert megválasztatása ellen beadott panaszok vizsgálatára kikülcíve lévén, jelentését be
adja , mely az igazolási bizottmánynak kiadatik. — A nemzeti múzeumi ügy tárgyában kiküldött bizottmány 
beadta jelentését, mely a képviselőház jóváhagyása hozzájárultával ki fog nyomatni és kiosztatni. — Hason
lókép az adó tárgyában kiküldött bizottmány is beadta jelentését, mely hasonlókép ki fog nyomatni és a ház 
tagjai közt kiosztatni. (Helyes!) 

Ráday Gedeon gróf: (Zaj ; Halljuk!) Van szerencsém jelenteni, miképen ezen mostani körülmé
nyek között a bizottmány jelentését a dolog természeténél fogva nem készíttette el, hanem kötelessége sze
rint azon iratokat, melyek kezéhez jutottak és ma is juttattak, szerencséje lesz holnap vagy holnapután az 
eloszlás esetében is az elnökségnek általadni. (Helyes!) 

Elnök: Emlékezni méltóztatnak, hogy a t háztól azon becses kiküldetést nyertem, hogy gf. Ap-
ponyi György ő nagy méltóságával mint a főrendi ház elnökével, a Magyarország országgyűlési! eg egybe
gyűlt főrendéinek és képviselőinek f. hó 12-ről kelt feliratát O Felségének tisztelettel átnyújtsam. Ezen ki
küldetésben eljártam, az erről szóló jelentésemet bátor vagyok a t. háznak bemutatni, melyet a t. jegyző ur 
szíves lesz felolvasni. (Halljuk! Halljuk!) 

Csengeri jegyző olvassa a jelentést többszöri éljenzések között. 
Elnök: Ezen jelentés ki fog nyomatni és utólagosan a tagok között kiosztatni. 
Bónis Sámuel: Ezen elnöki jelentés nyomán bátor vagyok a t. képviselőháznak indítványozni: 

hogy elnökünknek a haza szolgálatában tett ujabb fáradozásai is jegyzőkönyvileg ismertessenek el. (Átalá-
nos helyeslés.) Mi pedig a napi fontosabb eseményeket illeti, engedje meg a t. ház, hogy azokra néhány 
csekély észrevételt tegyek. (Halljuk!) Nem jutott a nemzet ezen gyűlésének azon szerencse, hogy hazánk 
törvénykönyvét ujabb, a kor igényeihez mért törvényekkel gazdagítsa. Feladatunk csupán az életből kiszo
rított köz-és magánjogok életbe léptetése, szent törvényeink megtartása körül forgott; — mint feleltünk 
meg feladatásunknak ez ideig, meg fogják bírálni azok, kik bennünket ide küldtek; feladatunk vége .felé já r , 
de még nem ütött a végső óra, még egy nagy teendőnk van; mi már tudjuk, és nem csupán hírből tudjuk, 
hogy meg vannak a képviselő ház órái számlálva, fel fog az oszlatni; de mielőtt feloszlattatnék — mint
hogy a törvények ellenére azt feloszlatni addig, mig az adó meg nem ajánltatik és a számadások át nem vizs
gáltatnak, nem lehet, -— szükséges, hogy ezen feloszlatás iránt a képviselő ház intézkedjék; erre hivom fel 
jelenleg a t. ház figyelmét! (Közhelyeslés!) 

Deák Ferenc: (Halljuk! Halljuk!) Az országgyűlésnek feloszlatása előrelátható és több mint va
lószínű ; noha még hitelesen tudva nincsen. Ha alkotmányszerüleg mennének a dolgok, és a legfőbb hata
lom irányunkban törvényszerüleg gyakoroltatnék: előre meglehetne mondani az időt és módot, miként fog 
az országgyűlés berekesztetni; de miután a tapasztalás azt mutatja, hogy már alakjában sem vitettek az 
ügyek alkotmányszerüleg a legfőbbdiatalom részéről: nem tudhatjuk minő pillanatban és mily alakban fog 
a feloszlatás megtörténni. A mint az előttem szólott érdemes képviselőtársam Bónis Sámuel előadta, fontos
nak és mindenesetre szükségesnek találom én is, hogy az országgyűlésnek végpillanatában óvásunkat jelent
sük ki az iránt, a mi eddig és ezentúl törvénytelenül történt és történendik; — és mivel a mai nap csak a 
mienk, a holnap már a sors kezében van, nem halaszthatjuk és nem mulaszthatjuk el ma azt, mit talán hol-
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nap tennünk már nem lehet. (Elénk tetszés.) Nem ereszkedem részletekbe; én egy óvást tartok szükséges
nek a ház nevében kijelenteni és ha a tisztelt ház megengedi azt fogalmazva felfogom olvasni, mint azt egyéni 
nézetem szerint jónak látom. (Helyes! Halljuk! Halljuk!) 

„Óvás. Az országgyűlése jogszerüleg egyedül a magyar alkotmány alapján működhetvén, semmit 
el nem mulasztott, hogy ezen alapot helyreállítsa, s teljesen biztosítsa. (Ugy van! Helyes!) 

Az országgyűlésnek törvényszabta kiegészítése, a felelős minisztériumnak és a felfüggesztett tör
vényeknek visszaállítása valának mindenekelőtt szükségesek arra, hogy az országgyűlés törvények alkotá
sába bocsátkozhassék. (ügy van! Halljuk!) Ezeket sürgettük tehát mindenek előtt; de ismételt felirataink 
sükeretlenek maradtak; s ekképen az országgyűlésnek hatásköre egyedül az ország jogainak védelmére 
lőn szorítva, mit ki nem egészített állapotában is joga, sőt kötelessége volt erélyesen teljesíteni. (Ugy 
van! Helyes!) 

Az országgyűlési kölcsönös értekezések fonalát tettleg a legmagasabb leirat- szakasztotta meg, mi
dőn ősi alkotmányunkat, az alapszerződések ellenére, absolut hatalommal lényegében átalakítva, tanács
kozásainkat a császári diplomák és pátensek terére s korlátai közé kívánta szorítani, hová mi jogszerüleg 
nem léphettünk. 

Meggyőzött minket azon legmagasabb leirat arról, hogy nincs szándoka O Felségének a sanetio 
pragmatica értelmében visszaállitani alkotmányunkat, melyhez pedig mi hűtlenek soha nem lehetünk. (Ugy 
van! Helyes!) Es meggyőződésünket ujabban meg fogja erősíteni az, ha az országgyűlésének törvény
szabta kiegészítése s a parlamentaris kormány visszaállítása helyett az országgyűlésnek oly feloszlatása kö
vetkezik be , mely a" törvények rendeletével ellenkezik. (Ugy van! Helyes !) 

Az 1848-ik évi IV-dik törvényczikk szerint az országgyűlést feloszlatni mindaddig nem lehet, inig 
a minisztérium a múlt évi számadásokat és a következő költségvetést elő nem terjeszti, s az országgyűlés 
azok iránt határozatot nem hoz. (Ugy van! Helyes!) 

De a törvény ezen rendelete nem teljesíttetett, s nem is teljesittethetik mindaddig, mig a felelős 
minisztérium vissza nem állíttatik,, s az országgyűlése ki nem egészíttetik: mert nincs törvényes kormány, 
mely a költségvetést előterjessze, s az országgyűlése épen az által, hogy a törvényszabta kiegészítés hatá
rozottan megtagadtatott, képtelenné van téve a ...költségvetésnek megállapítására. (Ugy van! Helyes !) 

Azt is rendeli az emiitett törvényczikk, hogy az országgyűlésnek feloszlatása után három hónap 
alatt az ujabb országgyűlés összeüljön. Ha tehát a feloszlatás után az országgyűlése a törvényben kitűzött 
időre ismét össze nem hivatik, a törvény rendelete az által is ujabban sértve lesz. (Ugy van! Helyes!) 

Mi tehát kénytelenek vagyunk már előre minden ily eljárást alkotmányellenesnek, s a tizenkét 
évig fennállott absolut rendszer további folytatásának tekinteni. (Zajos közhelyeslés.) Az erőhatalomnak tett
leg ellene nem szegülhetünk; de azok ellen, mik ekkép történnek, ünnepélyes óvást teszünk, (Zajos köz
helyeslés) s kijelentjük, hogy minden jogilag fenálló törvényeinkhez, és így az 1848-ik évben szentesitett s 
országgyülésileg meg nem változtatott törvényekhez is szorosan ragaszkodva, a hatalomnak minden oly lé
pését, mi azokkal ellenkezik, alkotmányellenesnek fogjuk tekinteni." (Zajos közhelyeslés; átalános felkiál
tás : Elfogadjuk! Harsány éljenzés.) 

Ez azon óvás tisztelt ház, melyet indítványozok és mely indítványt a ház asztalára leteszek. Azt 
hiszem fölösleges ezen indítványt támogatni; annak oka magában a dolog természetében fekszik. Nekünk 
egyetlen egy fegyverünk a törvény (Ugy van! Éljen!) és ügyünk igazsága, —- s erre támaszkodva kell a 
hatalom fegyvererejével szemben állani. Régi állítás és a történelem tanúsága szerint talán aligha csalt valaha 
az, hogy az igazság végre gyöz-m fog, és nekünk abba keli minden reményünket helyeznünk. (Zajos tet
szés.) Hogy ezen téren biztosan lépjünk, nem szabad, nem lehet nekünk a törvény terét soha semmi szin 
alatt, és semmi esetben elhagyni,. mert csak ez azon biztos tér, hol fegyveres erő nélkül, fegyveres erő el
lenében is megállhatunk. (Zajosan kitörő köztetszés.) Az országgyűlés eddig azt követte — s most az or
szággyűlés valószínűleg szét fog oszlattatni. Egyes polgárai lesznek a hazának mindazok, kik most a nem
zet képviselői voltak. En azon tiszta meggyőződéssel lépek vissza ismét azon magányba honnan kiléptem, 
hogy mint képviselő társaim is, szentül, legjobb leikiesméretünk szerint teljesítettük azt, mivel a honnak, 
küldőinknek, és önlelkiesméretünknek tartoztunk, és egyszersmind azon meggyőződést táplálom keblemben, 
hogy az országgyűlésnek e részbeni példáját, mind a törvényhatóságok az országban, mind az egyes polgá
rok a hazában, híven követni fogják; (Zajos közhelyeslés; éljenzés) azaz megmaradván a törvény alapján, 
a törvénytől nem távoznak, a törvényhez szigorún ragaszkodnak és akár jobbra akár balra mi törvény ellen 
vau, azt se helyeselni se követni soha nem fogják. (Zajos közhelyeslés.) A törvényhatóságok mig igy fenn-
állanak, addig a törvény értelmében fognak működni; öngyilkosságot nem fognak elkövetni; a sors csapá
sait nyugodt kebellel fogják várni. Az egyes polgárok is tartsák magukat a törvényhez. A törvény 
oly nyugalmat ad a léleknek, hogy a legsúlyosb eseményeket is , ahhoz ragaszkodva, be lehet várni, — és 
épen ez fogja előidézni azt, mi a tűrésnél legfőbb, hogy méltósággá! tűrjünk, a méltóságot pedig a törvé
nyesség adja meg és semmi más. (Viharosan kitörő hosszas köahelyeslés; zajos taps; harsány éljenzés.) In
dítványomat a tisztelt háznak bemutatom. (Közfelállással kifejezett átalános helyeslés és hosszasan tartó vi
haros éljenzés s felkiáltások: Elfogadjuk! Elfogadjuk!) 

7 3 * 
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Kulinyi Ferencz: Miután ezen fontos indítvány elfogadtatott, szükségesnek tartom, iiögy az a 
mélt. főrendekkel közöltessék. (Közhelyeslés.) 

Elnök: Tehát a tisztelt ház a Deák Ferencz képviselő ur által indítványozott óvást egyhangúlag 
elfogadta és az ajegyzőkönyvbe fog iktattatni és ezen jegyzőkönyvnek még a jelen ülés folyama alatt leendő 
meghitelesitése után azonnal a főrendi házzal közöltetni. (Közhelyeslés.) 

Tisza Kálmán: (Halljuk!) Számosak és fontosak voltak a teendők, melyek midőn e terembe lép
tünk — 12 évi szünet után, reánk a nemzet képviselőire nehezedtek. Ereztük azok fontos voltát, de az ádáz 
s o r s — nem akarom másként nevezni — ugy akarta, hogy az országgyűlés, a törvényhozás terére ne lép
hessen , hogy az országgyűlés uj törvényeket ne alkothasson, mert meg volt fosztva attól, a mi nélkül azt 
tenni nem lehetett: nem vala kiegészítve, nem valának meg a törvényes kormányközegek, a melyeknek 
létele nélkül, az országgyűlés törvényhozási teendőit teljes mértékben nem gyakorolhatta. Egyetlen a mi az 
országgyűlésnek ily viszonyok között fennmaradt vala az országnak legszentebb joga, ős joga azon törvé
nyeket a melyeket böleseségükben atyáink alkottak — védeni. Ezen kötelességet, hogy miként teljesítet
tük, mint előttem szólott igen tisztelt képviselő társunk mondotta, küldőink majd megbirálandják. En azon
ban mind a mellett, hogy mind azon fontos tárgyakra nézve, a melyek*iránt intézkedni óhajtottunk volna 
törvényjavaslatokat készíteni, törvényeket alkotnunk nem lehet: óhajtanék ezek közöl egy némely első fon-
tosságuakra nézve, a ház által még egy határozatot hozatni, a melyben mintegy fejezné ki azt, hogy ezen 
nagy fontosságú ügyekben intézkedni óhajtott, (Helyes!) Nem lehet azért, — hogy én ezen tárgyak közöl 
épen hármat leszek bátor a tisztelt háznak ajánlani —• azt mondani, mintha ez által a többi nagy fontosságú 
tárgyak mintegy elmellőzve, vagy pedig feledékenységnek átadva volnának. Egyedüli oka, miért részemről 
ezen három tárgyat kiválasztottam az, mert az idő egyes nagy fontosságú kérdések részletesebb megvitatá
sát többé nem engedi; tehát csak ezen hármat lehete kiválasztanom, a mely a mellett, hogy fontosság te
kintetében egy kérdést is maga elé nem bocsát, egy úttal már a ház kebelében bővebben kifejtve volt, sőt 
egy részben a felett a tisztelt ház nyilatkozott is, csakhogy nem oly tisztán és elkülönítve egyéb más fontos 
tárgyaktól. Ezekre vonatkozólag leszek bátor a tisztelt ház engedelmével határozati javaslatot olvasni fel, s 
azt a tisztelt ház asztalára letenni. (Olvassa; Halíjuk! Halljuk!) 

„Határozati indítvány. — Jog- és törvényellenes ki nem egészittetése., valamint a törvényes kor
mányközegek hiánya által gátoltatván a képviselőház abban, hogy a hazánkat érdeklő föfontosságu kérdések 
s ezek között az alábbiakra vonatkozólag törvényjavaslatokat készíthessen; addig is, míg erre képesítve 
lenne, az általa már elfogadott vagy kebelében többszörösen kifejezett elvek folytán kijelenti a képviselő
ház , hogy: 

1-ször. Áz országban lakó minden nemzetiségek az ország területi s politicai integritásával nem 
ellenkező, bármely igényeinek, a feliratokban kifejtett elvek alapján kielégítését; 

2-szor. A különböző vallásfelekezetek közötti polgári és politicai teljes jogegyenlőségnek életbelép
tetését és az izraelitákra kiterjesztését; 

3-szor. Az urbérre] rokon természetű mindennemű birtokviszonyoknak a tulajdon jogsérelme nél
kül, mindkét fél iránti méltányosság, kárpótlás, illetőleg megváltás alapján megszüntetését, — a törvények 
alkotására képesített országgyűlés első és legfontosabb teendői közé sorozza." (Helyes! Elfogadjuk!) 

Ennyiből áll tisztelt ház a javaslat, melyet a ház asztalára letenni óhajtok. Hosszasabban indokolni 
nem szándékozom, azt hiszem mind a három oly fontos, hogy a tisztelt ház minden indokolás nélkül be fogja 
e nyilatkozat szükségét látni, — s igy azt csak egyszerűen beadom. (Közhelyeslés; éljenzés; Elfogadjuk!) 

Kubinyi Ferencz: (Zaj.) Én szintén elfogadom, hanem egy észrevételem van, a nemzetiségek 
iránt a pphjári terület kifejezésére nézve. 

Tisza Kálmán: Engedelmet kérek, a nemzetiség kérdésénél a területi és poliucai, a vallás kérdé
sénél a polgári és politicai kifejezés áll. (Ugy van !) 

Elnök: A határozati javaslat e szerint ugy a mint felolvastatott, a tisztelt ház által elfogadtatik, 
(Közfelkiáltás : Elfogadjidí !) s ezután hasonlóképen a jegyzőkönyvbe fog ugyanazon -szóbeli tartalommal a 
mint indítványoztatott iktattatni. Es mind ezen határozati javaslat, mind pedig az óvási indítvány ki fog
nak nyomatni, s a tisztelt ház tagjai között kiosztatni. (Közhelyeslés.) 

Az előadottak folytán figyelmes levén az országgyűlés közelgő végére, bátor vagyok én is a tisz
telt ház' figyelmébe némely tárgyakat ajánlani, melyek a ház oeconomiájára tartoznak. Jelesül: a házra fel
ügyelő teremőrtisztek, és szolgák, s az irodai személyzetre nézve, kik teendőiket mindenesetre addig míg 
a hííségökre és gondviselésükre bizott tárgyakat annak rendi szerint át nem adják, folytatni fogják; az ő 
fizetéseik erre a folyó hónapra kérdés alá különben sem jöhetnek, — de, hogy az előre nem látható esetle
gesség folytán szükségnek ki ne tétessenek - i l lő lenne véleményem szerint, még egy meghatározandó időre 
fizetéseiket egyszerre és előlegesen kiszolgáltatni. (Felkiáltások: Három hónapra! Egy negyed évre! Zaj; 
Halljuk!) 

A közakarat tehát az, hogy ezen a hónapon kívül, még három hónapra utalványoztassék fizeté
sük , kötelesek levén azonban minden a gondviselésükre bízottakat annak rendi szerint, átszolgáltatni. — 
A ház iratait szándékom szintén a kérdéses eset beálltával az országos levéltárba annak rendi szerint átadni. 
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(Közhelyeslés.) A házi pénztárnok által vezetett számadásoknak megvizsgálására a t. ház a múlt ülések 
egyikében bizottmányt nevezett ki; a folyó fizetések kifizetésével a számadások rövid időn beadva, és meg
vizsgálva lesznek, a t. ház jóváhagyásával ezen számadásokat is az országos levéltárba fogom letétetni, a 
mely fölött azután, annak idején a jövő országgyűlés intézkedendik. (Közhelyeslés.) 

Bónis Sámuel: Minthogy talán nem igen lesz alkalma már revideálni a tisztelt háznak ezen kül
döttség munkálatát, — biznók ezen küldöttséget meg ugy, hogy pro reviso vehesse ezen munkálatot. (Zaj.) 

Elnök: .Azon kész pénzbeli készletet, — mely a pénztárban még fenn fog maradni, a folyó fize
téseknek és a ház tisztjei, szolgái és irodaszemélyzetnek megállapított 3 havi előleg kifizetése után, az or
szágos pénztárba — a honnan jött — vissza fogom tétetni; ugy mind azon ingókat is, melyek a ház hasz
nálatára készíttetvén, ennek tulajdonát teszik, — miután csakugyan az országos pénztár költségein szerez
tettek, ha a t. ház ebben megegyezik, a háznagy által, szintén az országos pénzügyi hatóságnak fogom át
adatni. (Helyeslés.) Egyébiránt még ezen alkalommal, hogy minden tárgyak tisztában legyenek, ugy gon
dolom , határozatikig a t. ház azt is kimondhatja, a mi különben magában is értetik, hogy minden napi di
jak egész az ülések bezárása napjáig bezárólag kifizettetni fognak. (Közhelyeslés.) Végre van még egy, a 
mire a t. háznak figyelmét szükségesnek látom fölhívni: (Halljuk!) a holnapi napon tartandó ülés idejét fal
ragaszok által fogom a t. ház tagjainak tudtára adatni. — Most pedig szükségesnek tartanám, hogy egy 
ideig az ülés a végett függesztetnék fel, hogy a jegyzőkönyv elkészíttetvén, meghitelesittethessék, és a 
méltóságos főrendekhez átküldethessék. (Közhelyeslés.) 

Fél órai szünet után: 
Elnök: Az ülés folytattatik. Jegyző ur fel fogja olvasni meghitelesités végett a ma esti ülésnek 

jegyzőkönyvét. 
A LXVII-ik ülés jegyzőkönyve olvastatik. 
Csiky Sándor: Nekem csak két szó iránt van észrevételem: (Halljuk!) a hol ezen szavak állanak 

„alaposan keringő hírekből tudjuk az országgyűlésnek közelgő feloszlatását" ezen szavak „alaposan ke
ringő" helyett (Derültség) óhajtanám inkább ezen szavakat „hitelt érdemlő" tétetni. (Helyes!) 

Bánó jegyző olvassa a jegyzőkönyv e helyét „a ház figyelme az országgyűlés feloszlatását hitelt 
érdemlő hírekre hivatván fel" (Nem jó ! Biczeg!) 

Bónis Sámuel: En igy látnám czélszerübbnek: „a ház figyelme az országgyűlés eloszlatása való
színű esetében szükséges teendőkre hivatván fel" s a t. (így már mehet! Jó lesz!) 

A jegyzőkönyv illető helye ekkint kiigazítva, újra felolvastatik. 
Elnök: Még Szabó urnák van valami észrevétele. Halljuk a képviselő urat! 
Szabó György: Nekem a jegyzőkönyvnek a ház tisztjei és szolgáira vonatkozó pontjára van észre

vételem. Ott, ha jól emlékszem, ezen kifejezés áll „ha a tisztek és szolgák a kezökre bizott holmikat és ira-
tokát átadják, azon esetben előleg kifizettetnek. En részemről ezen föltételes kifejezést igy nem szeretem, 
hanem ekként óhajtanám tétetni: „a ház tisztjeinek és szolgáinak kötelességükké tétetik, hogy a kezökre 
bizott holmikat és iratokat kézhez szolgáltassák, egyeleniben pedig a ház három hónapi íizetésöket előre 
kiadja0 s a t. (Helyeslés.) 

Olvastatik továbbá a jegyzőkönyvnek a ház elnökére vonatkozó pontja. 
Bónis Sámuel: Arra nézve, a hol az mondatik, hogy fáradozásaiért köszönetünket nyilvánítsuk az 

elnöknek, következőleg óhajtanám a jegyzőkönyvet igazitani: „az elnöknek az egész országgyűlés folyama alatt 
és most is tanúsított hazafias fáradozásaiért, a ház köszönetét és elismerését jegyzőkönyvbe iktatja." (Köz
helyeslés; Zaj.) 

A jegyzőkönyv ekként kiígazittatik. 
Elnök: Alázatosan köszönöm a tisztelt háznak. Megvagyok győződve, hogy mindenesetre'több 

az engemet érdeklő jegyzőkönyv tartalma, mint mennyit valóban megérdemelhetnék. (Nem több! Kevesebb! 
Hosszas élénk éljenzés!) A jegyzőkönyvnek hitelesítése e szerint megtörténvén a holnapi ülésnek óráját a 
szokott falragaszok által leszek bátor a tisztelt ház tagjaival tudatni. — Azon képviselő urakat, kik ereden-
tionilisaikafc még ki nem vették, fel hivom, hogy azokat az irodában minden órán átvehetik. 

. Ezzel az ülés délután 6)4 órakor feloszlott. 

Kipv. háx napi. II. k 74 
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LXVIIL 
# 

ORSZÁGOS ÜLÉS. 
Augustus 22-kén déli 12 órakor. 

Elnök Ghyczy Kálmán belépésekor élénk éljenzésseí fogadtatik: nem különben Vay Miklós báró 
képviselő is. 

Deák Ferenez képviselő megjelenése alkalmával szűnni nem akaró viharos közéljenzéssel s tapssal 
üdvözöltetik. 

Elnök: Tisztelt ház! Mindenekelőtt kötelességem jelenteni, hogy a mélt. főrendi ház jegyzője Orczy 
Béla b. hivatalosan nálam levén, arról tudósított, hogy a mélt. főrendek tegnapi ülésükben a tiszt, háznak 
az országgyűlés eloszlatására vonatkozó óvását egész terjedelmében magukévá tevén, elfogadták. (Harsány 
éljenzés.) Jelentem továbbá a t. háznak, hogy tegnap estveli órákban kezemhez juttatott egy legmagasabb 
leirat, a mely nagy mélt. gr. Haller Ferencznek az országgyűlés feloszlatása tárgyában kir. biztossá lett ki-
neveztetését tartalmazza. Mindenekelőtt ezen legfelsőbb rendelet fog felolvastatni. (Halíjuk!) 

Csengery Imre jegyző olvassa: „11821. — 1861. sz. Első Ferenez József, Isten kegyelméből 
ausztriai császár, Magyar, Cseh, Halics és Lodomérországok Apostoli, (Zúgás) ugy Lombardia, Velencze 
és Illyria királya; Ausztria főherczcge s a t. 

Hű Magyarországunk s az ehhez kapcsolt részek, zászlósainak, egyházi és világi főrendéinek és 
képviselőinek, kik az Általütik 1861-iki április 2-ára összehívott országgyűlésen egybegyűltek, üdvöt és ke
gyelmünket. (Derültség.) 

Kedvelt Híveink! 
Miután a magyar országgyűlés feloszlatását f. évi kisasszonyhava 21-én 11536. sz. alatt kelt ke

gyelmes királyi leiratunkkal elhatároztuk, ennek foganatosítása végett őszintén kedvelt hívünket, Tekintetes 
és Nagyságos halierkeői gr. Haller Ferenczet sz. István rendünk nagy keresztesét, vaskorona rendünk első 
osztályú vitézét, Lipótrendünk középkeresztesét, a szász királyi polgári érdemrend nagykeresztesét (Zajos 
derültség; Elnök: csendet kérek í) a szardíniái Moritz és Lázárrend vitézét, valóságos belső titkos tanácso
sunkat, aranykulcsos hívünket, 12-ik huszárezredünk tulajdonosát, teljhatalmú királyi biztosunkká neveztük 
és kiküldöttük. Miért nektek királyi hatalmunknál fogva meghagyjuk, és parancsoljuk, hogy az Általunk 
kinevezett királyi biztos minden rendeleteit teljesíteni, azoknak engedelmeskedni, és királyi parancsunknak 
hódolni, az ellenszegülőket érendő törvényes büntetés terhe alatt jobbágyi és törvényes kötelességteknek is
merjétek , különben nem cselekedendők. 

Kikhez egyébiránt császári királyi kegyelmünk és kegyeimességünkkel állandóan hajlandók mara
dunk. Kelt birodalmi fővárosunkban Bécsben Ausztriában kisasszonyhó 21-dik napján 1861-ik esztendőben. 
Ferenez József s. k. gr. Forgách Antal s. k. Rohonczy Ignáez s. k, (Zúgás.) 

Elnök: Ezek folytán (Halljuk!) ma reggeli órákban a kir. biztos ur ő méltósága Ő cs. kii*.Felsége 
rendelkezéséből felszólított, illetőleg felhívott engemet és a mélt. főrendi tábla elnökét nagy mélt. Apponyi 
György gróf urat, hogy az országgyűlés feloszlatását illető egy legfelsőbb leiratnak átvétele végett nála je
lenjünk meg. Mi tehát Budára a kir. váriakba ma. reggel 9 órakor átmenvén, ott a kir. biztos ur ő nagymél
tósága kezeinkbe átadta az országgyűlésnek feloszlatását elrendelő leiratot 0 cs. kir. Felségének azon rende
letével , hogy azt azonnal kihirdessük, — s felhatalmazott ő excell. a kir. biztos ur annak a t. ház előtti 
kijelentésére, miszerint ő utasítva van, hogy azon esetre, ha az országgyűlés ezen legmagasabb rendelet kö
vetkeztében azonnal fel nem oszlanék, ő azt katonai erő hatalommal is oszlassa fel. (Zúgás. Halljuk!) 0 ezt 
meg fogja tenni, és ez iránt a maga utján rendelkezni el nem mulasztandja. 

Ennek folytán most ezen legfelsőbb rendelet lesz felolvasandó. (Halljuk!) 
Csengery Imre jegyző olvassa: 
„11536. — 1861. sz. Első Ferenez József, Isten kegyelméből ausztriai császár, Magyar, Cseh, 

Halics és Lodomérországok Apostoli, (Zúgás} úgy Lombardia, Velencze és Hlyria királya; Ausztria fő-
herczege s a t. 



LXV1IL ülés 1861. angustns 22-kén. 295 

Hü Magyarországunk s az ehhez kapcsolt részek zászlósainak, egyházi és világi főrendéinek és 
képviselőinek, kik az Általunk 1861-iki április 2-kán összehívott országgyűlésen egybegyűltek üdvöt és 
kegyelmünket 

. Kedvelt Híveink! 
Miután az immár csaknem öt hónapig működő magyarországgyülés, hozzá intézett felszólitásaink-

ban kifejtett várakozásainknak meg nem felelt; s miután Mi, szívünk sajnálatára, Magyarországunk érde
kében hasznos tevékenységet többé nem várhatunk oly országgyűléstől, mely magasztos hivatását jelen vál
ságos időben, minden érdeklett felek legnagyobb kárával annyira félreismerte, (Zúgás) miszerint a lehetsé
ges kiegyenlítés fonalát egyenesen elssakasztottnak azért nyilvánította, mert oly követelések nem teljesíttet
tek, melyeknek hordereje a megengedhetőség határain messze túl terjed, (Zúgás) kényszerítve érezzük Ma
gunkat a £ évi sz. György hó 2-ik napjára egybehivott országgyűlést feloszlatni, a mint azt ezennel föl is 
oszlatjuk, egy uj országgyűlésnek a lehetséghez képest hat hónap leforgása alatti összehívását Magunknak 
fenntartván. 

Kikhez egyébiránt császári királyi kegyelmünk és kegyelmességünkkel állandóan hajlandók mara
dunk. (Zúgás; zaj; Halljak!) Kelt birodalmi fővárosunkban Bécsben, Ausztriában, kisasszony hó 21-ik nap
ján , 1861-ik esztendőben. Ferencs József s. k. Gróf Forgách Antal s. k. Eohonczy Ignácz s. k. 

Bernáth Zsigmond: Tisztelt ház! A mit a közelebb leáldozott napokban csak egyes hírekből és 
hírlapokból sejtettünk, az íme valósággá lön, és az országgyűlés legfőbb teendőinek bevégezte, azaz új 
törvények alkotása nélkül, eredménytelenül oszlattatik fel. Es mi ezen feloszlatást a kir. parancs értelmé
ben teljesítendők is leszünk, mihelyest mai ülésünk bevégezve és jegyzőkönyvünk hitelesítve leend. Ha t. 
ház! fogalmazni akarnám azt a fájdalmas érzületet, a melyet keblem, s kebleink e komoly pillanatban érez
nek, valósággal uj szavakat kellene feltalálnom szótárunk számára, miként magok azon fájdalmak is ujak, 
s ujdonszerűek azon szenvedések, melyeket ezen parancs által szenvedünk, és szenvednek alkotmányos tör
vényeink. Kern ecsetelem ezt tovább, nem ecsetelem a magunk szomorú sorsát. Csak azt óhajtom kinyilat
koztatni , miszerint azt hiszem, hogy a t. háznak teljes értelmével egyezem, ha kimondom, hogy mi ezen 
parancsolatnak engedelmeskedni fogunk, mert annak engedelmeskedni kénytelenek vagyunk. — Elmegyünk 
tehát vissza békés választőink hajlékai közé, de mielőtt elmennénk, azt hiszem, mulaszthatatlan kötelessé
günk azon tiltakozó óvást, melyet a tegnapi napon a t. ház elfogadott, a másik ház is egyhangúlag magáévá 
tett, ez alkalommal ismételni, és ezt ma jegyzőkönyvünkbe ünnepélyesen megújítva újra beiktatni. Kívá
nom még azt is kijelenteni, hogy ezen óvásunk megújítása a mélt. főrendekkel is szokott módon közöltes
sék, és ugyanezen alkalommal tőlük szívélyes búcsú vétessék. Kívánom kifejezni elvégre azt, hogy házunk 
törvényesen elválasztott orgánumainak úgy szeretve tisztelt elnökünknek, mint a jegyzőknek hűséges és hü 
fáradozásaikért köszönet nyilváníttassék. (Éljenek! Helyes í) 

Deák Ferencz-: (Szűnni nem akaró viharos éljenzés és taps.) Tisztelt ház! A felolvasott két kirá
lyi leirat és azon kijelentés, mit t. elnökünk előadott, hogy t. i. a kir, biztos ur az országgyűlést az esetre, 
ha az fel nem oszlanék, katonai erővel fogja szétoszlatni, kizár minden további tanácskozást. (Közhelyeslés; 
élénk éljenzés.) En tehát részemről egyszerűen azt nyilvánítom, hogy az erőhatalomnak tettleg ellene nem 
szegülhetünk (Viharos éljenzéssel mindnyájan felállanák és harsányan felkiáltják: ÍJgy van! Elfogadjuk!); s 
ragaszkodom továbbá is azon óváshoz, a melyet tegnap e ház elhatározott, és a felsőház is elfogadott. (Az 
egész ház ismét feláll, s viharos és hosszas szűnni nem akaró éljenzéssel lelkesedve közakarattal felkiáltja: 
Elfogadjuk! Éljen Deák! Éljen a haza!) 

Elnök: A most itt előadottak jegyzőkönyvbe fognak iktattatni, még a'ház feloszlása előtt elkészíttet
vén és meghitelesíttetvén; aztán az érkezett legmagasabb leiratok a mélt. főrendekhez lesznek ottani kihir
detés végett azonnal átteendők. Addig pedig, míg a jegyzőkönyv szabályszerűkig feltéve lesz, engedje meg 
nekem a t. ház, miszerint tiszteletem és hálám bizonyítékául a t. házhoz néhány rövid szót intézhessek. 
(Éljen! Halljuk! Elénk figyelem.) 

Hazánk története számos országgyűléseket mutat fel, melyek törvényhozói hivatásuk teljesítésé
ben nagy nehézségekkel küzdöttek: de nehezebb körülmények között, mint ezen országgyűlés, egysem 
jött össze., egy sem tanácskozott sohai ( Igaz! Ugy van!) 

Messze vezetne, messzebb, mint e végzetes órának keretébe illik, ha e nehézségeknek okait és 
forrását nyomozni kívánnám, ha párvonalat akarnék húzni ezen országgyűlés, és azok között, melyek meg-
előzék ezt; s azért csak azon megjegyzésre szorítkozom, hogy a létező viszonyok között nem is lehetett 
a jelen országgyűlésnek más feladata, minthogy fenntartsa, megóvja, tisztába hozza, fennhangon vissza
követelje, s biztosítani igyekezzék az országnak elévülhetetlen ősi jogait. {Vgy van! Helyes!) 

E feladatnak az országgyűlése, önök tisztelt képviselők. teljes mértékben és nemesen meg
feleltek. 

Szólottak a szivet és elmét egyaránt megragadó, legremekebb szónoklat hangján, tanácskoztak a 
tárgy fontosságához méltóan és kimerítőleg; midőn arról volt szó, hogy felderíttessenek a nemzet jogai, fel-
tárassanak annak vérző sebei, és kinmtattassanak a gyógyszerek, melyek azoknak orvoslására mellőz-
hetetlenek. 

7 4 * 
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Midőn azután a körülmények ugy kívánták, kebelök mélyébe fojtván el szivüknek sajgó fájdal
mát,, tudtak hallgatni is, vagy közakarattal gyorsan, egyhangúlag elhatározták magokat, mindazoknak 
őszinte indokolt, kimerítő kijentésére, miknek nyilvánítását a törvény iránti tisztelet, hazánknak, s elme
rem mondani, az uralkodó háznak szintén ugy, mint a velünk egy fejedelemnek személyében egyesült min
den országoknak egyező érdeke parancsolólag megkívánta. (Helyes!) 

S azért akármiként forduljon a koczka, mely elvetve van; ha a láthatárt borító komor föllegek kö
zöl fel fog ismét derülni az alkotmányos szabadságnak és törvényes önállásunknak fényes csillaga, az utókor 
is hálásan fogja elismerni, hogy e szerencsés eredményben önök jelen országgyűlési küzdelmeinek nagy ré
sze van; de ha a sors rendelése szerint ismét súlyos és hosszas szenvedések várakoznának is a nemzetre: 
önök mindig vigasztalást találandanak azon öntudatban, hogy kötelességüket híven teljesítették, abból sem
mit nem mulasztottak el, s elmondhatandják azon férfiúval, ki vallásos meggyőződéseért 1520. évben a né
met római birodalom országgyűlése előtt vádlottképen állott: ,,Itt állunk, másképen nem tehetünk, Isten 
segítsen meg!" (Helyes ! Éljen!) 

Az ország gyülélésének működése azonban most már megszünendvén, a többi, mi ezentúl teendő, 
a nemzetet magát illeti. Én meg vagyok győződve , hogy a nemzet ügye a nemzet kezében legbiztosabban 
van letéve. (Helyes!) A nemzet be fogja váltani képviselőinek szavát, s híven, állhatatosan fog ragaszkodni 
az ország alkotmányos jogaihoz, törvényes önállásához, melyeken kívül számára nincsen üdv. De nincs most 
helyén, hogy mindezeket bővebben elemezzem, s azért engedjék meg záradékul, hogy néhány szót enma-
gamról is szólhassak. (Halljuk!) 

Nem tudja senki jobban mint én, ki ezt mélyen érezte, hogy tehetségeim az idők nagyszerűségé
hez képest, mily parányiak. Tudom, hogy elnöki tisztemnek viselését ily nehéz körülmények között, egye
dül önöknek szives hajlama, kíméletes elnézése, becses bizalma tették lehetségessé, melyért, hogy hálás kö
szönetemet fogadni méltóztassanak, tisztelettel kérem. (Zajos közéljenzés.) Tudom, hogy önök várakozá
sainak csak egyedül tisztem kötelességeinek teljesítésére irányzott szándékom tisztaságával feleltem meg, de 
ennek öntudata által bátorítva, magamat azon kérésre jogosítottnak is érzem, hogy felejtsék el önök szán
dékomnak tisztaságaért a hiányokat, melyeket elnöki tisztem teljesítésében tapasztaltak, és a midőn innét 
saját tűzhelyeikhez visszatérendvén, az ország távol vidékein is azon hazafiúi lelkesedéssel teljesitendik polgári 
kötelességeiket, — melylyel itt törvényhozói tisztükben eljártak: tartsanak meg becses emlékezetükben en
gemet , ki azt, hogy önök bizalmára, ha bár csak pillanatig is, érdemesítve valék, mindig életem dicsősé
gének tartandom. (Viharos éljenzés.) Végre kötelességemnek tartom, tisztelt elnöktársaim, s a jegyzői kar 
nevében is szives köszönetet mondani önöknek azon becses bizalmukért, melyben önök érdemök szerint őket 
is részesítették. (Éljenek!) Búcsúszavaimat ez óhajtással zárom be: 

Isten önökkel! Egyetértés, állhatatosság, hazafiúi áldozatkészség nemzetünknek! áldás szeretett 
Hazánkon! (Kitörő hosszas éljenzés között mindnyájan felállnak ós közakarattal lelkesedve kiáltják: Éljen az 
Elnök! Éljen a haza!) Ezek után kevés béketűrést kérek, míg jegyző ur a jegyzőkönyvet meghitelesités 
végett felteszi. 

Egy negyed órai szünet után : 
Elnök: Csengery jegyző ur a feltett jegyzőkönyvet meghitelesités végett fel fogja olvasni. (Halljuk!) 
A jegyzőkönyv nagy megelégedéssel vett felolvasása és hitelesítése után a képviselőház tartós él-

jenzések és közbucsuzások közben „Éljen a haza !£í felkiáltásokkal, feláll, s a termet elhagyja. 
Az ülés délután 1J4 órakor feloszlik, s ezzel az 1861. april 6-kán megnyílt országgyűlés képvise

lőházának ülései berekesztetnék. 
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X X X V - d l k ü l é s , j u n i n H h ó 3 - á n , d. c . 1 0 
ó r a k o r . 

Lap. 
Elnöki jelentések: Középszolnok és Esztergám megyék 

Teleki L halála fölötti részvételöket közlik. Somogy, 
Nógrád megyék és Bakabánya az adóügyben emelnek 
szót. Táncsics János testvérének Mihálynak kiszaba-
dittatásaért folyamodik. — Zsitvay József, Elek Mi
hály és Bagossy Sándor képviselők igazoltatnak. — 
Révész Imre képviselő állásáról lemond . . . . . . 1 

Bernáth Zs. a képviselő-állomásról lemondás tárgyában 
indítványt tesz. Ehhez szólnak : Elnök, Sziillö György. 
— Az országgyűlés teendői fölötti tanácskozás foly-
tattatik. Szólnak: Pap János 2 

Missics János • 3 
Jámbor Pál 19 
Besze János . . . . . . . . . . • 21 
Thalabér Lajos 26 
Fráter Pál 28 
Ráday Gedeon gr. . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Buday Lőrincz 32 
Perczel István, Szüllő György, Konkoly-Thege Dienes . 35 
Ráthonyi Lajos, Beöthy Zs., Czorda Bódog, Acs Ká-

roly, Károlyi János, Mátyás József, Lónyay László 36 
Szöllösy Károly, Zámory Kálmán, Sóhalmy János, Kon

koly-Thege Pál, Vályi János , Dani Ferencz, Kalauz 
Pál, Gál Péter, Péter István, Teleki Gyula gr. Váry 
Elek, Szluha Bencze, Éder István , Békássy Lajos, 
Csanády Sándor , Lukács György, Darvas Antal, Píu-
kovics Mihály, Ruttkay István , Balogh János . . . 39 

Cserky István, Pongrácz Lajos, Elnök. . . . . . . 40 

X X X V I . ü l é s , j u n i u s h ó 4 - é n , d. e . 10 
. ó r a k o r . 

Elnöki jelentések: Győrmegye, Kolozsmegye Teleki L. 
rögtöni kimúlta fölött keseregnek. A pesti izraelita 
közönség jun. 6, d. e 9 órakor tartandó Teleki gyász 
isteni tiszteletre hivja meg a képviselőházat. — Cson
grád város közönsége az adó ügyben emel panaszt. — 
Bernáth Zs. képviselő, a képviselö-állornásróli lemon
dás tárgyában törvény-javaslatot ad be 40 

Az országgyűlés teendőit illető tanácskozás. Bobory K., 
Nedeczky János, Ilosvay Bertalan, Demjén István, 
Szepesy Péter, Vidacs János, Pethes J., Eőry S., 
Mácsay Lukács, Boczkó D., Popovics Zsigmond és 
Illésy János a további szólástól elállnak. Deák Ferencz 
fölirati zárbeszéde 41 

Elnök. A napi renden levő országgyűlési teendők fölötti 
átalános tárgyalás befejeztetik, s a névszerinti nyilvá
nos fölhívás mellett történendő szavazás a következő 
ütésre halasztalik 51 
Képv. Mz napi. II. k* 

J 
X X X V I I . ü l é s • j u n i u s h ó 5 - é n , d . e . 10 

ó r a k o r . 
Lap. 

Elnöki jelentések: Nógrád megye közönsége a nemzet 
háláját dics. Teleki L. gr. iránt az építendő Pantheon-
ban óhajtja kifejeztetni. — Hammersberg László kassai 
lakos néhai ipának Farkassányi Sámuelnek elkobzott 
vagyona ellen folyamatban levő csödper megszünte
téséért esedezik. — Az országgyűlés teendői tárgyá
ban azon kérdés: „a ház első felszólalása föíirás le
gyen-e vagy nem ?•' névszerinti nyilvános szavazás 
alá bocsáttatik 52 

A szavazás eredményéhez képest határozatul kijelentetik, 
hogy a ház első felszólalása fölirui legyen , s hogy a 
fölirat alakjául Deák Ferencz javaslata fogadtatik el. 
E fölirati-javaslalnak szakaszonkinti tárgyalása és e 
tárgyalás megkezdésének ideje iránt szólnak: Kubinyi 
Ferencz. Elnök, Tisza Kálmán, Bezerédy L,, Va-
jay Károly, Deák F.. Ragályi Miksa 5{> 

Továbbá : Ráday Gedeon gr. , Ivánka Imre, Markovics 
• Antal, Eliiük, Bezerédy L., Bernáth Zs., Elnök. A 

legközelebbi ülés napirendje meghalároztatik . . . . 57 

X X X V I I I . ü l é s , j ú n i u s I i ó 6 - á n , d. e . 10-, 
ó rakor . 

A XXXVII. ülés jegyzökönyve hitelesítése alkalmából 
szólnak Kubinyi F. Bernáth Zs., Keglevich Béla gr., 
Csengén Imre, — Elnöki jelentések: Sztehlo József 
Bács-Bodrog megye petrováczi választó-kerületbcli 
képviselő állomásáról lemond. Heves és Középszol-' 
nok megyék a törvénytelen adónak erőszakos behaj
tásaellen orvoslási kérnek. — -Révész Imre helyébe új 
jegyző választására a szavazatok beadatnak . . . . 58 

A háznak június haviköltségvetése előterjesztetik és jó-
váhagyatik. — A IX-es igazoló-bizottmány véleménye 
folytán Batthyány Zsigmond gr., Bika Simon és Si-
rnonyi Ernő képviselők végleg igazoltatnak. — Búnffy 
Elek b. megválasztatása iránt szólnak: Elnök , Dé-
csey László , Bagossy Sándor j>9 

Továbbá : Kállay Ödön , Patay István , Bezerédy László, 
Madarász József, Bónis Sámuel, Mihályi G., Elnök, 
Bánffy Elek b. képviselő igazoltatik. — Károlyi János 
képviselő hasonlóul igazoltatik 60 

Frideczky Timót megválasztatása körül szólnak: Kalauz 
Pál, Kubinyi Ödön . Halász Boldizsár , Hausser Ernő, 
Böszörményi László, Ragályi Miksa , Ráday Ged. gr. 61 

Továbbá: Szálé Antal. Elnök, Csiky S., Tanárky G, 
Elnök: Frideczky Timól igazoltatik 62 

Popovics János megválasztatása körül szólnak : Wlád 
Alajos , Mihályi G. , 62 

Továbbá : Eötvös József b. . Bónis S., Manju Aurél, 
Faur János, Bezerédy László, Böszörményi László, 
Paszku Fülöp $3 

75 
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Lap. 
Továbbá: Papp József, Pópa Gy., Kazinczy Gábor, 

Babescli Vincze, Rónay János, Elnök: Poporícs Já
nos képviselő igazoltatik. — Ivánka Imrének a fülirási 
javaslatra beadott módosítványa kinyomatni és kiosz
tatni rendelletik 04 

XXXIX. ü lés , j u n i u s l i ó T-én, d. e. 10 
órakor . 

Elnöki jelentések: Csanád megye Széchenyi István gr. 
emlékét törvénykönyvbe iktatás által örökittetni kéri. 
A tegnapi jegyzőválasztás alkalmával átalános szava
zattöbbséget senki sem nyervén, a szabályok értelmé
ben Bánó József és Tóth Vilmos legtöbb szavazatot 
nyert képviselőkre, a legközelebbi ülésre új szavazatok 
beadása rendeltetik. — A napi rend szerint a fölirati 
javaslat szakaszonkinti tárgyalása megkezdetik; 
tárgyaltatik az 1 — 4 szakasz ; szólnak: Bónis S. . . 65 

Továbbá: Cserky J., Fekete L., Kubinyi F., Vályi János , 
Ragályi Ferd. Ivánka Imre , Lónyai L., Vajay K. . . 66 

Továbbá : Onossy Mátyás, Perczel István , Beniczky 
Lajos , Klauzál G., Szentiványi A,, Ürményi J. . . . 67 

Továbbá : Szaplonczay József, Madarász J , Tisza László 
Tisza Kálmán , Bobory Károly 68 

Továbbá: Nyáry Pál, Kállay Ödön, Mihályi Gábor, 
Zsarnay Imre, Csiky S., egy képviselő . ' 69 

Továbbá: Thalabér L,, Andrássy Gyula gr., Elnök, 
Kubinyi F . , Perczel István , Elnök 70 

Továbbá : Andrássy Gy. gr., Elnök , Kállay Ödön , Bó
nis S., Elnök, Bobory K • 71 

Továbbá: Várady Gábor 72 
Továbbá : Kubinyi F. , Halász B., Eötvös J. b . , Beöthy 

Zs., Beniczky L., Szilágyi V 73 
Továbbá: Latinovics V., Böszörményi L,, Ács K. 

Vajay K. 74 
Továbbá: Fráter Pál, Szálé Antal, Elek Mihály Ra

gályi M., Kállay Ö., Konkoly Thege D., Nyáry Pál, 
Terényi Lajos , Perczel István 7 5 
Továbbá: Elnök, Bónis S., Halász B., Simonyi L. b. . 76 
Továbbá : Hunkár Antal, Madách Imre, Hunfalvy Pál, 

Elnök, Tisza László 77 
Továbbá : Csengeri Antal, Elnök , Maróthy János , Va

jay Károly, Lukinics M., Halász Bold 78 
Továbbá: Kubinyi F . , Pópa Gy., László Imre, Kalauz 

P., Patay I . , Pap József, Mangold Károly, Besze J., 
Szentiványi Adolf, Buttyán Vazul 79 

Továbbá: Ignjatovich Jakab , Ragályi Miksa, Lónyay 
Gábor, Ivánka Imre 80 

Továbbá: Simonyi L. br,, Andrássy Gy, gr. , Mihályi 
Gábor , Vertán Endre 81 

Továbbá: Opitz Sándor, Elnök , Klauzál G., Lónyay 
G., Vajay K., Elnök , Tisza László , Halász B., Vad-
nay L . 8 2 

Továbbá: Sárközy Kázmér, Klauzál G., Bende J., Ku
binyi Rudolf, Asztalos Ist., Lo-Presti Árpád b . , Te-
leky Gyula gr. , Maróthy J., Tisza László, Elnök . . 83 

Továbbá: Elnök , Ürményi József, Kállay Ödön, Bur
ján Imre • 84 

Továbbá: Kozma Imre , Kurcz Gg., Ragályi M., Kazinczy 
Gábor, Teleki Gy. gr., Elnök, Décsey L,, Ivánka Imre, 
Bónis S., Halász Bold., Lónyay Gábor, Böszörményi 
L„ Elnök 85 

Továbbá: Elnök, Teleki Gy. gr. , Elnök 86 

Xli. ü l é s , j u n i u s 9 ió§-án , d. e. 10 ó rakor . 

Elnöki jelentések: Vésztő község úrbéri perének újból 
tárgyaltatésát kéri elrendeltetni. Marosszék közönsége 
egy kérvénynyel járul küldöttség által a ház elé. E kül
döttség tárgyában szól Simonyi Lajos br. A küldött-
gégét a ház elnökei és jegyzői fogadandják . , . . , 86 

Lap. 
A jegyzőválasztásra a szavazatok beadatnak; az ered

mény a következő ülésben fog bejelentetni. — A föl
irati javaslat szakaszainak részletes tárgyalása folytat-
talik. Tárgyaltatik: a 4-szakasztól, mely igy kezdő
dik: „összegyültünk mi i s , " — bezárólag a 16-dik 
szakaszig, mely igy kezdődik: „Hasonló biztosításokat 
adott". E szakaszok körül szólnak: Elnök, Károlyi 
Ede gr., Hunkár A., Kubinyi F . , Markovics Antal, 
Maróthy János , Beniczky Lajos 87 

' Továbbá: Bezerédy L., Várady G., Szalay L., Ráday 
Ged. gr., Kalauz P., Klauzál Gábor 88 

Továbbá : Bogdán V., Wlád Alajos, Fráter P., . . . . 89 
Továbbá: Eötvös József br., —Ivánka Imre , Elnök . 90 
Továbbá: Zsarnay Imre , Beöthy Zs., Vajay K., . . . 91 
Továbbá : Eötvös J. br., Zsarnay I., Vajay K., Tisza K,, 

Halász B., Ignjatovich Jakab , Károlyi Ede gr., Ben
czúr Miklós, Bónis Sámuel, Andrássy Gyula gr. . . 92 

Továbbá: Antal JánoS, Tisza K., Beniczky L. , Nyáry 
Pál, Olgyay Lajos , Ürményi József . 93 

Továbbá: Ráday Ged. gr., Tisza K., Elnök, Szaplon
czay József, Nyáry Pál, Bónis S., Károlyi Ede gr., 
Ragályi Miksa, Szentiványi Károly 94 

Továbbá: Eötvös József b . , Elnök , Bónis S., Elnök, 
Patay Ist. Vajay K., Elnök. Ez alkalommal egy 3 tagú 
stylizáló bizottság szavazás utjáni elválasztása elha
tároztatott 95 

XML ü l é s , j u i i i u s l i ó 1 0 - é n , d. e. 1 0 ó r a k o r . 
Elnöki jelenlések: Marosszék küldöttségétől a kérvény 

az országgyűlés kiegészítése iránt átvétetett. Három
szék bizottmánya, Abaiijmegye és Szalhmármegye Te
leki László elhunyta fölötti részvétüket közlik. Liptó 
megye Széchenyi István érdemeit törvényczikkbe ik
tattatni kivánja. Nagy-Bánya város Deák Ferencznek 
fölirati javaslataért osztatlan bizalmat szavaz. Vas-
Abavj megye és Komárom város közönsége az erő
szakos adóbehajtás megszüntetését kérik. Nagyszom
bat városa a Dunán inneni kir. táblának e városban 
további medhagyása iránt intéz kérelmet. Joannovics 
Koszta krassó-lugosi képviselő megbízólevelét beadta. 
—JA Miskolczy Károly megválasztatásának vizsgálására 
kiküldött Domahidy Ferencz megbetegedett képviselő 
helyett a vizsgálatra Décsey László küldetik ki. — Ré
vész Imre helyébe jegyyzöül Bánó József szavazat
többséggel megválasztalván, az jegyzői helyét elfog
lalja. — A fölirási módosítványokat stylizáló bizottság 
tagjaiul Szalay L., Eötvös J., br. és Tisza K. elvá-
lasztottaknak kijelentetnek. — A kérvény-bizottmány 
működésre nógattatik . 96 

A fölirati javaslat részletes tárgyalása folylattatik. Tár
gyaltatik a 17-dik szakasztól, mely igy kezdődik: „A 
sanctio pragmatica nem egyszerű diploma" . . . bezá
rólag a 31-dik szakaszig, mely igy kezdődik: „A 
múlt idők szomorú eseményei káros félreértéseket 
idéztek elö". E szakaszok körül szólnak: Elnök, 
Bobory Károly, Beniczky Lajos, Elnök 97 

Továbbá: Ivánka J., Kubinyi F. Elnök, Besze János, 
Elnök, Károlyi Ede gr., Eötvös J. br., Vajay K. 
Szaplonczay József, Ráday Gedeon gr., Bónis S. , 
Demjén J., Elnök , Valyi János 98 

Továbbá : Zsarnay I., Vajay I£., Tisza László , Dániel 
Pál, Elnök 99 

Továbbá: Károlyi Ede gr., Elnök, Tisza Lajos , Ürmé
nyi J., Madarász J., Elnök 100 

Továbbá: Elnök , Popovics Zs., Bránovácsky István . . 101 
Továbbá: Ivánka Imre, Elnök, Faur J á n o s . . . . . 10g 
Továbbá: Eötvös József br., ki ez alkalommal indít

ványt ad be egy bizottmánynak nemzetiségi kérdés
ben kiküldetése iránt 106 

Továbbá: Elnök, Beniczky Lajos, Manju Aurél . . . 107 



I 
Foglalat. 299 

Lap. 
Továbbá: Czorda Bódog 108 
Továbbá: Tisza Kálmán, Latinovics Vincze , Vertán En

dre , Szentiványi Adolf, Popovils János 109 
Továbbá : Elnök, Missich János , Vajay K., Elnök, Mar

kos György, Elnök, Maniu Aurél . . . 111 
Továbbá : Demjén István , Buttyán Vazul, Csiky Sándor, 

Kazinczy Gábor, Poppvics Zs., Elnök, Wlád Alajos , 
Elnök 412 

X I I I . ü l é s . j u n í u s h ó l l » é i i , d . e . 
1 0 ó r a k o r . 

Elnöki jelenlések: Aradmegye közönsége a Ludvicaea 
katonanüveldének eredeti rendeltetésére fordíttatását 

, kieszküzöltetni, az Aradon kivégeztetett 13 tábornok
nak pedig ott emelendő emlék épittetését kéri. Fehér
megye és JVi/í'íraváros közönsége a törvénytelen adó-
zsarolás fölött panaszkodnak. Udvarhelyszék közön
sége s Tordamegye bizottmánya Teleki L. halála fö
lött keseregnek. — A fölirati javaslat részletes tárgya
lása folytattatik. Tárgyaltatik a 32-dik szakasztól, 
mely igy kezdődik: „Erdélynek haladék nélküli meg
hívását," bezárólag a 41-dik szakaszig, mely igy 
kezdődik: „Mi teljes jogegyenlőség alapján." E sza
kaszok körül szólnak: Jókai Mór, Elnök, Mihályi 
Gábor 113 

Továbbá: Vertán Endre 114 
Továbbá: Tisza Kálmán, Babesch Vincze, Elnök, Ba

besch Vincze , 115 
Továbbá: Wlád Alajos, Pópa György 117 
Továbbá : Beniczky L., Tisza László, Elnök, Mihályi G., 

Elnök, Tisza Lajos, Zsarnay Imre 118 
Továbbá: Bobory K., Terényi L., Kovács László , Kubi-

nyi F., Andrássy Gy. gr., Tisza K., Bnrián Imre, Ka
zinczy Gábor, Keglevich Béla gr , Bezerédy L., Szent
iványi Károly 119 

Továbbá: Bónis S., Elnök, Zsarnay J., Tisza K., Elnök, 
ElekMihály 120 

Továbbá : Ivánka Imre, Tisza K., Vajay K., Terényi La
jos , Bónis S., Elnök 121 

Továbbá : Elek M., Elnök, Ragályi Miksa, Bónis S., Ra
gályi M., Elnök, Ivánkái., Elnök, Ivánkái 122 

Továbbá: Elnök, BónisS., Elnök, Ráday Gedeon gr., Ti
sza K., Perczel István, Elnök, KubinyiF., Elnök,Iván
ka Imre, Elnök 123 

Továbbá : Bartal Gy., Elnök, Ragályi Miksa, Elnök, Pópa 
György 124 

Továbbá: Bónis S., Elnök, Pópa Gy., Madarász J., Tisza 
László, Elnök, Tisza László . . • . 125 

Továbbá: Elnök , Fráter P. , Elnök, Pópa Gy., Fráter P., 
Missich J., Babesch V., Elnök, Ragályi M., Elnök . . 127 

Továbbá: Tisza Kálmán, Elnök 128 

XXIII . ü lé s , j ú n i u s l i ó l S - é n d. e. 10 órakor . 

Elnöki jelenlések: Máramarosmegye közönsége Teleki 
L. gr. halála fölötti fájdalmát tolmácsolja. Ugyanezen 
megye a törvénytelen adók erőszakos behajtása elleni 
határozatát közli. CsoMgrádmegye ugyanazon erőszakos 
tény orvosoltatását sürgeti. Fesíváros közönsége, mely
nek közei ly2 millió ftra menő követelése van a kincs
táron hasonlóul az öt is fenyegető adózsarolás elhárítása 
végett esedezik.— Győrsz. k. városa a pozsonyi vagy 
soproni váltótörvényszékek egyikének s a köszeghi 
ker. táblának keblébe áthelyeztetését kéri. — Bárány 
Gusztáv Somogymegye csurgó-kerületbeli képviselő 
headott választási jegyzökönyve az igazoló-bizottmány
nak kiadalik 128 

Virágh József javitnoknak a zsidó emancipatio ügyében 
beadott munkája tudomásul vételik. — A fölirati ja-

Lap. 
vaslat részletes tárgyalása folytattatik. Tárgyaltatik a 
42-ik szakasztól fogva, mely igy kezdődik : „Föl kell 
szólalnunk" — bezárólag egész a végéig. Az illető 
szakaszok korul szólnak: Várady Gábor 129 

Továbbá: Kállay Ödön 130 
Továbbá: Elnök, Prónay József 131 
Továbbá : Teleki Gyula gróf 132 
Továbbá : Deák Ferencz 133 
Továbbá: Beöthy Zsigmond 136 
Továbbá: Kubinyi Ferencz 137 
Továbbá: Vályi János , Besze János 138 
Továbbá: Bernálii Zs., Elnök. Nyilvános szavazás a Irón-

lemondást tárgyazó szakaszok meghagyása fölött . . 139 
A ház szavazati többséggel a fölirati javaslatnak azon 3 

szakaszát, melyek kezdete: „Föl kell szólalnunk", s 
vége: „A törvényben is nyoma legyen" — módositni 
határozza, Deák Ferencz, Elnök 142 

Továbbá: Deák F. f módosításra szavazni nem akarván, 
többed magával eltávozik) Vajay K., Elnök, Gorove J., 
TrefortÁg., Bernáth Zs., Elnök. A többség Várady G. 
módositványál elfogadja. Tisza K., Károlyi Ede gr., 
Beniczky L., Opilz Sándor, Elnök 143 

Továbbá: Ráday G. gr., Vajay K., Besze I., Elnök, Te
rényi L., Elnök, Ivánka I., Elnök, Halász B., Csiky S., 
Demjén István, Beniczky L., Rónay J., Ivánkái., Oko-
licsányi A., Sóhalmi S., Elnök, Németh A., Elnök . . 144 

Továbbá : Ivánka Imre, Besze J., Halász B., Károlyi Ede 
gr., Beniczky L., Bónis S., Elnök, Vajay K., Bónis S,, 
Vajay K , Beniczky Lajos, Csiky Sándor, Nyáry Pál, 
Elnök: A fölirat tárgyalása befejeztetik . . . . . 145 

Décsey L. indítványára az óhitűeknek közbejöendö ünne
pük végett a legközelebbi ülés juniushó 14-ikére ha-
tároztatik 146 

XJLIV. ü lés , j u a t i u s h é l l - é i i d. e. ÍO órakor . 

A XLIII. ülés jegyzökönyvének hitelesítése folytán szól: 
Deák F., Bónis S., Elnök. — Elnöki jelentések: Csik-
Gyergyó és líás*onszék az 1848-dik évi törvényes ál
lapot tettleges viszsaállitása végett nyilatkoznak, Ungh 
és Beregh megyék közönségei Teleki L. gr. halála fö
lött keseregnek, s az utóbbi a dicsőült emlékét orszá
gos alapítvány létesítése által gondolja leginkább örökít
hetni, Tör<mtó/megye Széchenyi érdemeinek törvény
könyvbe iktatását kéri. — Trencsén és Unghmegye a 
törvénytelen adózsarolás orvosoltatásaért esedeznek. 
— Temesmegye Temesvárt váltótörvényszéket óhajt . 146 

Napi rend folytán a felirati javaslat szerkezetbeli rendbe
hozására kiküldött bizottmány egyik tagja Szalay Lász
ló , a módositványok szerint szerkesztett feliratot oly 
hozzáadással mutatja be, hogy tanácskozásaikban a 
felirati javaslat indítványozója azért nem vön részt, 
mert a változtatott javaslatot magáéul már nem tekint
heti. A kiigazított fölirat tárgyában szólnak: Elnök, 
Tisza K., Elnök. A XLIII-dik ülés jegyzökönyvének 
észrevétel alájött s kijavított helye felolvastatik. Ekö
rül szólnak : Elnök , Deák F., Elnök, Terényi L. . . 147 

Továbbá: Ürményi J., Elnök, Deák F., Elnök. — A fel
írási javaslat kezdettől végig véglegesen felolvastatik. 
E közben szólnak: Elnök, Bónis S., Elnök, Ballagi M., 
Elnök, Várady G., Deák F . 1 4 8 

Továbbá: Tisza K., Elnök: A felolvasott fölírást javas
lat egész terjedelmében elfogadlalik. E körül szólnak: 
Elnök, Deák F. Elnök: És az a főrendi táblával közöltetni 
és kinyomatni rendeltetik. E körül szólnak :Kubinyi F., 
Ivánka I., Tanárky G., Elnök 149 

Elnök: az országgyűlés további tanácskozásainak napi
rendé iránt tesz indítványt. Balogh János: a háznak Ca-
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vour gw5f halála fölötti részvétét indítványozza kife
jeztetni. A napi rend megállapításának kérdéséhez szól
nak •. Bónis S., Tisza László, Besze J., Keglevich Bé
la gr, • . . . . 450 

Továbbá: Beniczky Lajos, Szaplonczay József, Elnök, 
Mihályi Gábor, Simonyi Lajos br., Elnök, Lónyay Gá
bor, Vajay Károly, Andrássy Gyula gr., Elnök . . . 1 5 1 

Továbbá : Andrássy Gy. gr., Elnök, Ráday G. gr., Elek 
M., Elnök,Kubinyi F., Elnök, Besze J., Bónis S., Elnök: 
A további napirend meghatároztatik 152 

XJLV. ülés , j u n i u s l t ó 15-én, d. e. 10 ó r a k o r . 

Elnöki jelentések: Abajfy Arisztid Árvamegye bobró ke-
rületbeli képviselő halála és temetésideje. Marosszék, 
Felső-Fehér és Veszprém megyék Teleki halála fölötti 
részvétöket közlik. Buda sz. k. főváros és Peslpüis és 
Solt megyék az erőszakos adóbehajtás ellenébe tett in
tézkedésüket tudatják. I'eszprémmegye kéri továbbá, 
hogy a legfőbb törvényszéktől— annak a nemzet bi
zalmát nem biró tagjai távolittassanak el; a Jászkun-
kerületnek a 3000 dar. arany nádori adó engedtessék 
el ; Széchenyi érdemei belörvényezikkelyeztessenek; 
Fiume és a tengerpart Magyarországhoz viszszacsatol-
tassék; az úrbéri örökváltsági szerződésekre nézve 
méltányos intézkedés tétessék. IoannovicsKoszta meg
választatása ellen petitio adatolt be. — Az ujabban el
választott és elérkezett képviselők az illető osztályok
ba besoroztatnak 1 53 

A XLIV-dik ülés jegyzőkönyve hitelesítése kapcsában a 
fölirat is hitelesíttetik, s az a főrendekhez átküldetik. 
E részben szólnak :Elnök, Kubinyi Ferencz. — Abaf-
ly Arisztid temetését tárgyazólag szólnak: Elnök, Ber-
náth Zs. — A XXVI. ülésben a ház asztalára lelett ha
tározati javaslatban foglalt, de a föliratba föl nem vett 
pontok külön tárgyalása iránt szólnak: Elnök, Tisza 
Kálmán 154 

Továbbá: Hunfalvy Pál, Elnök, Lónyay Gábor, Elnök, 
Deák Ferencz , Halász B. , Elnök 155 

Továbbá: Ballagi Mór, Tisza Kálmán, Elnök, Besze J., 
Bónis S., Elnök. Egy 9-tagu választmánynak az osz
tályok általi választása határoztatik, mely a határozati 
javaslatban foglalt nagy fontosságú pontokat rövid pro-
gramm gyanánt összefoglalja . . • . 156 

XlíVI. ü l é s , j i m i u s h ó 1 7 - é n , d. e. 10 óra
k o r : 

Elnöki jelentések: Zemplénmegye néhai Palóczy L., Teleki 
L. gr. és id. Majláth Gy. haláluk fölötti részvételét közli. 
Eger város közönsége szintén Teleki elhunyta fölött 
nyilvánítja fájdalmát. ítyó'rmegye és Biliarmegye kö
zönsége a képviselőháznak eddigi eljárásaért osztatlan 
bizalmat szavaznak. Gömör, Kishont és Krassó me
gyék közönségei a törvénytelen adó erőszakos behaj
tása ellen panaszolkodnak. Nagyecsed mezőváros ha
tárterületi sérelmeinek orvosoltatásaért folyamodik.— 
A IX. osztálynak véglegesen elválasztott elnökei és 
jegyzői kihirdettetnek; nem különben a határozati 9-es 
bizottság tagjai is. Balogh János Cavour halála iránti 
indítványa az inditványkönyvbe bejegyeztetni hatá
roztatik. Elnök javallatára egy inditványkönyvnek ve
zetése elhatároztatok 15? 

Slockinger Mór képviselő nevének „Sulyok"-ra átvál
toztatását bejelenti. — A törvénykezési bizottság vé
leményes jelentése kinyomatván, kiosztatik s ezen 
ügynek bizottmányi magán ülésben előleges tárgyalása 
elrendeltetik , . ., 158 

Lap. 

XliVII . ü l é s , j u n i u s h ó SO-áu , d. e. 
10 órakor . 

Elnöki jelentések: Pest-Pilis és Solt megyék s Barsme-
gye közönségei és Zilah várostanácsa Teleki halála fölött 
keseregnek.—Bs'/iörraegye, Áradsz.k. város, Kassa 
sz. k. város és Szabok/megye közönségei adózsarolás 
tárgyában emelnek szót 158 

A temesvári keresk és iparkamra az 1841. XXII. t. ez. 
11. és 51., §§-it kéri megváltoztatni. Baranyamegye 
a kegyes alapítványoknak alkotmányos kezeltetése és 
a tandíjaknak eltörlése végett ir fel. Temesmegye kö
zönsége a bécsi cs. k. minisztériumnak hazánkra ki
ható befolyását megszüntetni s a hazai kormány tör
vényes függetlenségét visszaállíttatni kéri. Krassóme-
gye lugosi kerületének több választója Joannovics 
Koszta megválasztatása ellen ad be petitiot. A m. kir. 
egyetem aligazgatója ez intézet fölötti hivatalos évi ki
mutatást felterjeszt. — Zmertich Károly Nyitramegye 
Szenicz kerületbeli képviselő állásáról lemond. Abaify 
Arisztid helyébe uj választás rendeltetik el. E fölött 
Gorove István fog tartani emlékbeszédet. Maniu Aurél 
képviselő a Hl-dik osztályba besoroztatik. Fisser Ist
ván képviselő a községi jegyzők választása iránt indít
ványt ad be. A gyomai kaszinó által rendezett Teleki
gyászünnepélyen mondott emlékbeszéd, kinyomatva 
beküldetvén , kiosztatik. — Nyáry Pál indítványt ad 
be egy 21 tagú bizottmány megválasztása iránt az adó
ügyben hozandó határozat tárgyában; Kubinyi F. indít
ványára Elnök kimondja a határozatot ezen indítvány 
kinyomatása és napirendre mielőbbi fölvételeié nézve. 
— A törvénykezés ideiglenes rendezése türgyábanki-
kiildött bizottmány fölolvasott jelentésének napirendre 
kitűzött tárgyalása megkezdetik 159 

Szólnak: Elnök, Beniczky L. x Madarász J., Böszörmé
nyi László 160 

Elnök, Csiky Sándor, Beniczky Lajos , Pap Mór . . . 161 
Továbbá : Halász Boldizsár 163 
Továbbá : Horváth Boldizsár 165 
Továbbá : Szabó Soma 167 
Továbbá : Szabó György 168 
Továbbá : Kubinyi Rudolf 169 
Továbbá : Zsarnay Imre 170 
Továbbá : Benczúr Miklós 171 
Továbbá: Madarász József, Nyáry Pál 172 
Továbbá: Batthyányi István gróf, Ráday Gedeon gróf . 174 
Továbbá: Lónyai László 175 
Továbbá: Balássy Antal . 176 
Továbbá : Csiky Sándor 177 
Továbbá : Besze János, Elnök, Buzna Lajos . . . . 178 
Továbbá : Beöthy Zsigmond , Szálé Antal 179 

X I Í V I I I . ü l é s , j u n i u s l i ó 2 1 - é n , d. e. 
1 0 ó r a k o r . 

Elnöki jelentések: Baranya megye Erdélynek vissza-
csatoltatását sürgeti. Kubinyi F. képviselő a nemzeti 
múzeum, Keglevich Béla gr. képviselő az 184?;. ország
gyűlés által Pesten építtetni elhatározott országház 
tervei megbiráltatása , Lónyay László képviselő pedig 
Ludoviceitm iránt adnak be indítványt. Nyáry Pálnak 
az adó iránt beadott s a ház állal elfogadott indítványa 
értelmében a 21 tagú bizottmányra a szavazatok be
adatnak. — Szaplonczay képviselő Dobrzánsky kép
viselő kimaradása iránt interpellálja az elnököt. E tárgy
ban szólnak: Elnök, Szaplonczay J. 181 

Továbbá: Elnök, Kállay Ö., Várady G., Elnök, Bánó Jó
zsef. — A törvénykezés ideiglenes rendezése fölötti 
tanácskozás folytatása. Beszélnek :*Vadnay Lajos . . 182 

Továbbá: Szilágyi Virgil 183 
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A főrendek a képviselőház által határozott első felíráshoz 

járulásukat tudatják; nem különben a Teleki L. halála 
fölötti fájdalmat visszhangoztatják 186 

A törvénykezés fölötti tanácskozás folytatása. Beszélnek: 
Antal János • 186 

Továbbá: Böszörményi László 187 
Továbbá: Károlyi Ede gróf, Sziillö György . , . . . 189 
Továbbá: Markos György, Várády Gábor 190 
Továbbá: Grabarics Ernő , Balogh János, Plainer Antal, 

Bernáth Zs., Tisza Kálmán 192 
Továbbá: Elnök, Faur J á n o s , Wlád Alajos, Kovács Lö-

rincz, Kubimji Ferencz, Sulyok Mór, Szalay Sándor, 
Jókai Mór, Csanády Sándor, Sóhalmi Soma, Kurcz 
György, Elnök: a beadott indítványok s módositvá-
nyok iránt 194 

Ugyan ez iránt szólnak: Kurcz Gy., Halász B., Károly 
Ede gr., Bónis S., Tisza K., Ballagi M., Faúr F. , Al-
másy Sándor, Elnök, Böszörményi L., Ürményi József 195 

Továbbá :| Kállay Ödön, Bobory K., Dessewffy Emil gr., 
Madarász József, Elnök 196 

A törvénykezési bizottság javaslata elfogadása iránti ta
nácskozás alatti kérdés nyilvános szavazás alá bo
csáttatik 197 

E szavazás eredményéhez képest a bizottmányi javaslat 
elvileg elfogadtatik 200 

X l i l X . ü l é s , j u n i u s n ó 3 3 - é n , d. e. 
10 ó r a k o r . 

A XLV1II. ülés jegyzökönyve hitelesítése folytán szólnak: 
Madarász J., Elnök, Bónis S., Latinovics V 201 

Továbbá: Elnök, Szüllo Gy., Perczel J., Halász B., Szálé 
A. — Elnöki jelentések: Zaíainegye Teleki Jjalála fö
lött kesereg. Ugyanezen megye az adózsarolás ellen 
tesz fölterjesztést. Gömör és Kishont megyék az 184%. 
diki vértanuk örökítését indítványozzák, Sopromnegye 
az alkotmányos törvények életbeléptetése iránti hatá
rozatát közli. — Az adóügy-bizottmány szavazatilag 
megválasztott tagjainak nevei fölolvastatnak . . . . 202 

Az országgyűlés első felszólalását tartalmazó fölirás kiad-
ványozási és fölviteti módja iránt szólnak: Bobory 
Károly, Kubinyi Ferencz, Andrássy Gyula gr., Elnök, 
Nyáry Pál (Óvás) Bernáth Zs 203 

Továbbá: Madarász J., Andrássy Gy. gr., Elnök, Bónis 
S., Elnök. — Az elvben elfogadott törvénykezési ja
vaslat fölötti további tanácskozás. Szólnak: Elnök . . 204 

Továbbá: Ónossy Mátyás, Perczel István, Zsarnay Imre, 
Bónis S., Hálás Bold., Grabarics Ernő, Elnök , Pap 
József 205 

Továbbá: Elnök, Besze János, Dessewffy Emil gr. , 
Ónössy Mátyás 206 

Továbbá: Bónis S., Lónyay László , Elnök, Horváth 
Bold. A fölirat fölviteli módját a felsőházzal tudató 
jegyzőkönyvi kivonat szerkesztése tárgyában szólnak: 
Elnök, Kazinczy G 207 

Továbbá: Gorove István, Tisza László, Elnök; a jegyző
könyv szövege megállapíttatik, Beöthy Zs. — A tör
vénykezési javaslat fölötti részletes tárgyalás folyta
tása. Szólnak: Sponer G., Mihályi G., Zsarnay Imre 208 

Továbbá: Beöthy Zs., Ivánka I., Kurcz Gy., Andrássy 
Gyula gr., Elnök, Horváth B., Bernáth Zs., Halász B., 
Keglevich B. gr 209 

Továbbá: Böszörményi László, Bónis S., Szabó Gy., Ber
náth Zs., Pap Mór, Károlyi Ede gr., Elnök , Csiky 
Sándor, Tisza Kálmán 210 

Továbbá: Elnök, Eötvös Tamás, Kállay Ödön, SzalayS., 
Perczel Istv., Faur J á n . , Tisza László , Horváth Bold., 
Elnök, Böszörményi L 211 

Képv, ház napi. II, k. 

Lap. 
Elnök: Az országbírói értekezlet munkálata ideiglenes 

Msegitö gyanánt elfogadtatni halároztatik 212 

l i . ü l é s , j u n i u s l i ó 3 4 - é n , dé l i 13 órakor . 

A főrendek válasza a fölirat felvitele tárgyában felolvas
tatik; a fölirat hitelesíttetik; Bernáth Zs. indítvá
nyára az kinyomatni rendeltetik. A föliratot fölviendö 
elnök búcsúszavai 212 

l i l . ü l é s , j u n i u s l i ó 35-én , d. e. 10 órakor . 

Kubinyi F. indítványára a törvénykezés ügyében hozott 
határozat a fölsőházzal közöltetni rendeltetik. —• El
nökijelentések : Ssepesmegye Széchenyi érdemeit tör
vénykönyvbe iktattatni kéri. Unghmegye az 184%-iki 
vértanuk emlékének örökítését indítványozza , továb
bá Erdély unióját sürgeti, s végre a Ludoviceum s 
egyéb nemzeti közvagyonnak eredeti rendeltetésükre 
fordíttatását kérelmezi. Kassa városa az ott még fenn
álló cs. kir. rendörigazgatóság működései ellen emel 
szót, Győr és Sopron megyék a karloviczi szerb con-
gressus határozatai ellen, Trencsénváros pedig a tu-
rocz-szentmártoni memorandum ellen tiltakoznak. — 
Dobsa Lajos a nemz. színház ügyében memorandu
mot ad be ; ez iránt szólnak : Szilágyi Virgil ,Vajay 
Károly 213 

Ballagi Mór a sajtóviszonyok rendezésére bizottságot 
indítványoz. Csiky S. a fölirás utóhangjául szóló hatá
rozatba kivan némely pontot betétetni; ez iránt szól
nak: Bónis S., Elnök, Csiky S., Elnök.Madarász J.,Elnök, 
Lónyay M.; Csiky indítványát visszaveszi. — Tarnopoli 
Haszny Mária ésMichalia hagyatéki ügyben folyamod
nak. — Szabó Kálmán képviselöáliásáról lemond. Ni-
kolics Fedor b. képviselőnek 4 heti szabadságidő ada
tik. Bárány Gusztáv képviselő igazoltatik 214 

A nemzetiségi ügy tárgyában Eötvös József b. által be
adott indítvány elfogadtatik és az indítványozott 27 
bizottmányi tagra a szavazatok beadatnak. A törvény
kezés tárgyában a főrendekhez küldendő jegyzőkönyvi 
kivonat elkészíttetvén, annak hitelesítése folytán szól
nak: Bezerédy L., Knbinyi F., Bánó J., Elnök. — A 
legközelebbi ülések napi rendje megbatároztatik; 
szólnak: Elnök, Sziillö Gy., Bónis S., Kubinyi F. 215 
Továbbá: Elnök, Kubinyi F., Bónis S., Eötvös J. b., 
Ráday Gedeon gr., Elnök, Lónyay M., Bezerédy L., 
Eötvös J. b., Ráday Gedeon gr., Elnök 216 

M I . ü l é s , j u n i u s l i ó 3 6 - á n , d. e. 
10 órakor . 

A nemzetiségi bizottmányba választott 27 tag nevei fel
olvastatnak. Bárány Gusztáv képviselő a IV-dik osz
tályba soroltatik. Elnöki jelentések: Heves és Külső-
Szolnok megyék részint Teleki halála fölött jelentik ki 
részvétüket; részint az adózsarolás ellen panaszkod
nak. Csanád megye közönsége az 184%-diki vérta
nuk emlékének örökittetését kori 217 

Nógrád megye első alispánja Pulszky Ferencz választási 
jegyzökönyvét küldi be. — Beniczky L., Kazinczy G., 
Vajay K. indítványaik a nemzeti színház ügyében fel
olvastatnak, és szólván Beöthy Zs., Elnök, közelebbi 
napi rendre kitüzetnek. Kubinyi F. indítványa a nem
zeti múzeum ügyében felolvastatik s elfogadtatik. — 
Lónyay Gábor az országos pénzalapok megvizsgálta-
tását indítványozza; ehhez szólnak: Nyáry Pál, Iván
ka Imre 218 

Továbbá: Elnök, Eötvös J. b., Bónis S., Gorové J , El
nök, Ráday Gedon gr., Lónyay M., Mihályi G. . . . 219 

T6 



302 Foglalat. 

Lap. 
Továbbá: Kubinyi F., Hunkár A., Bezerédy L , Eötvös 

Tamás , Nyáry Pál, Kazinczy Gábor 220 
Továbbá: Lónyay László, Böszörményi L,, Patay J., El

nök, Kubinyi F., Lónyay L., Elnök, Szüllö György . ". 221 
Továbbá : Kazinczy Gábor, Elnök : közakarattal elhatá-

roztatik, hogy az országos intézetek és tőkék vizsgá
lására kiküldendö bizottmányban részvételre a főren
dek föl nem szóliltatnak. Szólnak még: Gorové J., 
Elnök. — A Pesten építtetni 1843-ban elhatározott 
országház iránti indítvány elfogadtatik Szólnak: 
Elnök, Mihályi Gábor 222 

A Ludoviceum iránti indítvány szintén elfogadtatik: . 
Szólnak: Elnök, Halász Bold., Lónyay L., Nyáry Pál, 
Elnök. — Az elfogadott 3 indítvány szerint kikülden
dö bizottmányok tagjai megválasztására a szavazatok 
beadatnak. — A júliusi költségvetés helybenhagyatik. 
A Palóczy L. emléke iránti jelentés is felolvastatik és 
elfogadtatik. A következő ülés napi rendje megha-
tároztatik 223 

M I I . ü l é s . j u n í u s l i ó 2 7 - é n , <1. e. 
11 órakor . 

A múzeum, az országházi tervek s a ludoviceum tár
gyában megválasztott bizottmányi tagok nevei felol
vastatnak. Elnöki jelentések: Zala megye panaszt tesz, 
hogy börtönéből több bűnös katonai hatóság által erő
szakkal kiszabadíttatotl; továbbá az adóeröszakoskodás 
tárgyában emel szót. Szabolcsmegye A. K. Apáthi 
község úrbéri ügyben folyamodik. Pesttáros községe 
az adózsarolás elleni határozatát közli. A turócz sz. 
mártoni szláv gyülekezet memorandumot ad be. — Na
pi rend: A nemzeti színház iránt tett indítványok fel
olvastatnak : ehhez szól: Ráday Gedeon gr 224 

Továbbá szólnak: Besze János, Beniczky L., Elnök, Bó-
nis S., Vajay K ., Elnök, Kubinyi F., Elnök . . . . . 225 

Lónyay Gábor indítványa több országos pénzalap meg-
vizsgáltatása tárgyában olvastalik; ehhez szólnak: 
Elnök, Vajay K., Kubinyi F., Elnök, Zsarnay Imre , 
Beniczky Lajos, Patay István, Nyáry Pál, Balássy 
Antal 226 

Továbbá: Lónyay Gábor, Kállay Ö., Eötvös Tamás, El
nök, Bónis S., Halász B , Elnök: Határuzatilag kúnon-
datik, hogy Lónyay G. indítványát a ház jelenleg tár
gyalni nem akarja. — A képviselőház termén szele
lök alkalmazása tárgyában szól: Besze János . . . . 227 

Továbbá szólnak: Andrássy Gyula gr., Elnök, Keglevich 
Béla gr , Trefort Ágoston, Bónis S., Eötvös J. b., Ló
nyay Menyhért, Cserky J., Elnök, Jókai Mór, Halász 
B.", Elnök . . . . . " 228 

A nemzeti színház ügyében kiküldendö bizottmány tagjai 
szavazatilág megválasztalnak. — A mai jegyző
könyv hitelesítése folytán szólnak: Ráday Gedeon gr., 
Elnök, Besze János. — A jövő ülés ideje iránt szól
nak : Vajay K., Kubinyi F., Elnök, Kubinyi Ferencz . 229 

U ¥ . ü l é s , j u l i u s l i ó l - j é n , d. 
1 órakor . 

u . 

Elnök jelentést tesz az országgyűlés első felszólalását 
magában foglaló fölíratnak 0 Felségéhez történt föl-
viteléről és átadásáról; e jelentés felolvastatván ki
nyomatni rendeltetik. Szintén felolvastatik és kinyo
matni rendeltetik Ö Felségének a feliratra június 30-án 
kelt leirata. Olyastatik az országbírói értekezlet el
fogadását illetőleg a Főrendek üzenete 230 

I iV . ü l é s , j u l i u s l i ó , 5 - é n d . u . 6 ó r a k o r . 

Hunkár Antal indítványára a felirat ugy mint eredetileg 
javasolva volt az 1790-diki hongyiilés eljárása sze-

Lap. 
rint újra felküldelni egyhangúlag határozlatik, s e ha
tározat a főrendekkel közöltetni rendeltetik . . . . 231 

IiVI. ü l é s , j u l i u s l i ó 6 -án , d é l b e n 
13 órakor . 

Elnöki jelenlések: Torontál, Küküllő, Békés megyék és 
Szathmárnémeti város közönségei Teleki fölött kese
regnek. Békés megye Palóczy halála fölötti részvétét 
közli. — Nyilra megye, Szabolcsa és Baán város 
közönségei a turócz-sz.-mártoni memorandum ellen; 
Komárom város és Baranya megye pedig a karlovi-
czi congressus határozatai ellen tiltakoznak. Újbánya 
város , Temes megye , Hajdúböszörmény, Ugocsa és 
Zemplén megye valamint Szalhmár város képviselője 
Vajay K. is az adózsarolás ellen emelnek szót. Ugo
csa megye Széchenyi I. érdemeit tkönyvbe iktattatni 
kéri. Torontál megye az 184%-ben elvérzettek em
léke örökösitését kívánja. Lepier Antal atyjának Ti
vadarnak a vértanuk nevei közé fölvétetését kéri . . 232 

Pozsony megye a ludoviceum iránt ír föl. Eperjes vá
rosa magát országgyűlési képviselő választhatási jog
gal felruháztatni kéri. Nagykanizsa 6 osztályú gymna-
siuma visszaállittatásaért esd. Sopron megye a ma
radványföldeknek nemzeti közvagyonbóli kárpótolta
tásaért folyamodik. Pozsony város kéri, hogy az ottani 
országház a cs. k. pénzügyigazgatóság kezelése alul 
kivétessék. A debreczeni ref. főiskola az országgyül. 
iratok megküldését kéri. Az ideiglenes országház 
építtetése ügyében kiküldött választmány munkálata 
bemutattatik. Várady Gábor képv. — Dobranszky 
Adolf, Károlyi Ede'gr. képviselő pedig Luzsénszky 
József b. megválasztatása ügyében vizsgálati jelenté
süket beadjál. Mariássy Béla Abony kerületbeli kép
viselő megválasztatási jegyzökönyvét bemutatja. Szalh-
máry-Király Pál borsod-csálhi képviselő állomásáról 
lemond. Csernovics Arzénnak 6 heti szabadságidő 
engedtetik. — A fölirat hitelesítése végett ma esti 6 

• órára uj ülés tartása határozlatik . . . . . . . . 233 
A bizottmányok munkálkodásra ösztönöztelnek. A kö

zelebbi ülés napirendje megállapíttatik; e körül szól
nak: Podmaniczky Frigyes b., Bónis S., Elnök, Be-

• zerédy L., Ráday Gedeon gr., Elnök, Beniczky Lajos, 
Elnök, Bónis S., Elnök 234 

ILIHI. ü l é s , j u l i u s l i ó 6 -4n d. u. 6 órakor . 

A főrendeknek a módosított föliratot egyhangúlag elfo
gadó üzenete felolvastatik. A fölirat hitelesíttetik és 
aláiratik s a főrendeknek átküldetni és újra kinyomat
ni rendeltetik 235 

IiVIII. ü l é s , j u l i u s l i ó 1 0 - é n . d. e. 
10 órakor . 

Az igazoló-választmány véleménye Mariássy Béla abo-
nyi kerületbeli képviselő megválasztatása iránt felol
vastatik ; e körül szólnak: Beuiczky Lajos , Elnök . 235 

Mariássy Béla képviselő igazoltatik. — Elnöki jelenlé
sek : Palóczy László arczképét Grimm festesz vállalta 
el, mely annak idejében a múzeumnak átadatni fog. 
Az országgyűlés teendőiről hozandó határozati ja
vaslat szerkesztésével megbízott választmány munká
latát beadván, az kinyomatott. Luzsénszky Pál báró 
Blaskovics Pál megválasztatása iránti vizsgálati jelen
tése az igazoló bizottmánynak kiadatik. — Balassa-
Gyarmat város a censualistákat és taxalistákat urbé-
resekkint kéri tekintetni. Makó város a tiszaszabályo-
zótársulat ellenében emel panaszt. Torontál megye a 
temesvári postaigazgatóság alkotmányellenes körle
velét jelenti fel. Csik-Gyergyójs Kásson szék úrbéri 
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Lap. 
tárgyakban irnak fel, s egyszersmind a hongyülésnek 
bizalmat szavaznak. Szalhmárnémeti város az adó
zsarolás megszüntetését kéri. Árvamegye tiltakozik a 
turócz-sz.-mártoni szlávgyülekezet határozatai ellen. 
Sz-amosvjvár tanácsa Teleki elhunytát kesergi . . . 236 
Ghycz-y Kálmán elnök beadja jelentését a július 6-án 
kelt föliratnak Ö Felségéhez lett átadásáról. Ez al
kalommal Ö Felségéhez intézett beszéde, 0 Felsége 
válasza. E jelentés kinyomatni rendeltetik. Ráday 
Gedeon gr. indítványozza, hogy a kérvény-bizottmány 
előleg csak a legégetőbb kérvényeket véleményez
hesse, mi elfogadta tik 237 

A napi renden levő ideiglenes országház építése tárgyá
hoz szólnak: Elnök, Kubinyi Ferencz, Lónyai Meny
hért. Az illető tervek megszemléltetnek. E tárgy-
bani előadása a választmányi elnök Lónyay Meny
hértnek 238 

Továbbá szól: Bónis S 240 
Tjvábbá szólnak: Benczúr Miklós, Deák Ferencz, Elnök: 

ez ügy további tárgyalás végett az osztályoknak ada
tik ki. — Az országgyűlés teendőiről hozandó hatá
rozati javaslat tárgyalása iránt szólnak : Elnök, Kubi
nyi F . , Beniczky L., Elnök. Az a közelebbi ülésbe 
határoztatik fölvétetni 241 

IiIX. ü l é s , j u l i u s h ó 15-éa», «I. e. 
10 órakor . 

Elnöki jelentések: Nagyszombat város , Trcncsén me
gyének sok községe s Nyitra megye erélyesen tilta
koznak a turócz-sz.-mártoni szláv törekvések ellen. 
— Enying mezőváros , fía/'dwkerület az adózsarolás 
iránt tesznek jelentést. — Borsod megye a miskolczi 
kath. gymnasium ügyében ír fel. — Gömörmegyebeli 
Alsóhangony község úrbéri ügye orvosoltatásaért e-
sedezik. Nyilra alvávos az önálló városok sorába kéri 
magát fölvétetni. Schönenfeldi Schön István, Szépme
zeire kívánja nevét változtatni. — Bárczay Ödön Aba-
ujmegye mislyei kerületében elválasztott képviselő 
választási levelét beadja. — A budai magyar nép -
színház alapítása elösegélése kéretvén, e végből alá
írási iv fog köröztetni 242 

Kozma Imre a nemzetiségi ügyben javaslatot terjeszt elő. 
Szaplonczay J. indítványára a trencséni és nagyszom
bati levelek kinyomatni határoztatnak, — A jelen or
szággyűlés teendőiről hozandó határozati javaslat fel
olvastatik; Lónyay M. indítványára elébb az osztályok
hoz határoztatik utasíttatni. — Bernáth Zs. az adóbi
zottsági tagokat; Ráday Gedeon gr. pedig a kérvény-
bizottságiakat szólítja ülésre. — Zsarnay Imre a föl
iratnak a szükséges nyelvekre lefordittatását és ki-
nyomatását indítványozza 243 

Ez indítvány szükségessége ellen szót emelnek: Bónis 
S., Tisza Kálmán ; ez indítvány közakarattal elvelte
tik. Kubinyi F. az osztályok, Bónis S. a bizottmányok 
működési idejére nézve szól, A közelebbi ülés ideje 
meghatároztatik 244 

1 J A « llJl%?J9 i j u l i u s l i ó IS-á i t . 
10 ó r a k o r . 

d. e . 

Elnöki jelentések: Csanád megye közönsége a képviselő 
ház iránt teljes bizalmát nyilvánítja. A szepesi XVI. 
város közönsége az adózsarolás megszüntetését kéri. 
— Szentimrey György képviselőnek hat heti szabad
ságidő engedtetik. Burján Pál özvegye a férjéről 
rámaradt könyveknek a múzeum számára megvételét 
kéri. Nagy-Szabó Ignácz képviselő a megválaszta
tása iránt elrendelt vizsgálat mielébbi foganatosittatá-
saért folyamodik. Ez iránt szól: Halász Boldizsár . . 245 

Lap. 
Továbbá szólnak: Elnök, Szabó György, Ivánka Imre, 

Beniczky L , Elnök. — Lónyay László azon indítvá
nya , hogy az országgyűlés az adózsarolás megszün
tetése előtt országos dolgok tárgyalásához ne fogjon 
az inditványkönyvbe jegyeztetik 346 

Igazolási ügyek: Bárczay Ödön képviselő igazoltatik. — 
JoannovicsKonstantin megválasztatása tárgyában szól
nak : Elnök, Popovics János, Babesch Vincze . . . . 247 

Továbbá: Kállay Ödön, Kalauz Pál, Besze János, Benicz
ky Lajos, Elnök, Missich János 248 

Joannovics megválasztatása iránti vizsgálatra Sulyok Mór 
küldetik ki. — Dobrzsánszky Adolf megvizsgált 
megválasztatása tárgyában szólnak : Várady G., El
nök, Patay J., Vajay Károly, Bujanovics Rudolf . . 249 

Továbbá: Bernáth Zs., Terényi Lajos, Besze J., Elnök . 250 
Dobrzánszky megválasztatása megsemmisíttetik. A vizs

gálati költségek megtérítése iránt szólnak : Madarász 
J., Ivánka I., Halász B.., Csiky S., Bánó J., Beniczky 
L., Mihályi Gábor, Bánó Miklós . . . . v»\ . . . 251 

Továbbá: Bánó József, Böszörményi László , Elnök. A 
költségekben a választási elnök Bujanovics Cajus ma-
rasztaltatik el 252 

I J X I . ü l é s , j u l i u s l t ó 1 9 - é t t , d. e . 
10 ó r a k o r . 

A LX-dik ülés jegyzökönyve hitelesítése folytán szól
nak: Bezerédy L., Bónis S., Elnök, Patay J. — El
nökijelentések: Rózsahegy községe tiltakozik a tu
rócz-sz.-mártoni szlávgyülekezet határozatai ellen. 
Bácser Antal, János és Ferencz neveiket Báeskai-ra 
átváltoztathatni kérik. — Igazolási tárgyak : Pulszky 
Ferencz képviselő igazoltatik. — Blasltovics Pál kép
viselő megvizsgált megválasztatása tárgyában szólnak: 
Kurcz György, Lónyay László 253 

Továbbá szólnak: Halász B , Elnök: Blaskovics igazolta
tik. — Luzsénszky József b. igazoltatik. A vizsgálati 
költségek megtérítése iránt szólnak: Ürményi J., Bó
nis S., Ürményi J,, Elnök. — Kurcz Gy. a közelebbi 
ülés idejét határozatilag kimondatni kéri; ez nem tel
jesittethetik 254 

LXII. ü l é s , j u l i u s hó 2 2 - é n , d é l b e n 
12 órakor . 

0 Felségének július 21-én kelt s az országgyűléshez in
tézett legf. leirata kihirdettetik s a főrendekhez tüs
tént átküldetni s aztán kinyomatni rendeltetik, s min
denek előtt magán ülések tartása határoztatik. — 
Elnöki jelentések: Liptó megye 80,000 tótajkú la
kossága tiltakozik a közhaza területi épségét veszé
lyeztető nemzetiségi követelések ellen. Ó-Zólyom vá
ros a turócz-sz.-mártoni memorandum ellen kel ki. 
— Eger város az adózsarolás ellen panaszkodik. Szeg
halom községe úrbéri sérelmök megvizsgáltatásaért 
esedezik. Debreczen városa kéri, hogy területének 
kiegészítő részét tevő több pusztái törvényhatósága 
alá tartozékul tekintessenek 255 

Pestmegye kéri, hogy a hazában létező államfegyházak 
alkotmányos kezelés alá helyeztessenek. Nógrád me
gye Busbach Ádám losonczi polgárnak katonailag tör
tént elfogatása alkalmából kéri, hogy törvényeink ér
teimében az idegen katonaság az országból kiparan-
csoltassék. Csányi Dániel Debreczen város második 
választókerületében megválasztott képviselő igazoló-
levelét bemutatja. Mariássy Béla abonyi képviselő meg
választatása ellen petitio adatott be. — Juszth József 
Fráter Pál képviselő megválasztásáról vizsgálati jelen
tését előterjeszti, mely szintén az igazoló-bizott
mánynak adatik ki 256 
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I iXIII . illés, angus tushó S-án, d. e. 
I I ó rakor . 

Ö Felségének július 21-diki legf. leirata tárgyalás alá vé
tetik. Deák Ferencz valászfölirati javaslata . . . . 257 

Bernáth Zsigmond beszéde e valászfölirati javaslat elfo
gadása mellett 278 

Tisza Kálmán beszéde e fölirati javaslat elfogadása mel
lett. Elnök kijelenti, hogy Deák F. fölivati javaslata a 
ház által egyhangúlag elfogadlatik 279 

Hunkár Antal indítványára a ház költségeiről vezetett 
számadás megvizsgálására Ivánka Imre , Királyi Pál, 
Klauzál Gábor, Kubinyi Ferencz, Sárközy Kázmér je
lentéstétel kötelessége mellett megbízatnak. — Ezen 
ülés jegyzökönyve hitelesítése folytán szólnak : Beze-
rédy László, Elnök, Ráday Gedeon gr., Keglevich 
Béla gr., Tanárky G., Ivánka Imre , Németh Albert, 
Elnök. A jegyzőkönyv hitelesíttetik 280 

IiXIV. ü lés , august i ishó 9-én, ti. e. 
10 ó r akor . 

Elnöki jelentések : Felsőfehér megye, Aranyosszék, 
flowímegye, Trencsén város , Miskolcx, város , Sza
bolcsmegye az ország törvényei minden megsértése 
ellen tiltakoznak s az országgyűlésnek osztatlan bizal
mat szavaznak. •— Nyílra megye, Beszterczebánya 
város, Selmecz város, Zólyom megye, Trencsén me
gye 342 községe és Eger városa a turócz-sz.-már-
tóni szlávhatározatok ellen teljes erejükből tiltakoz
nak; ugyancsak Eger városa nemkülönben Csanád 
megye is a karloviczi congressusnak az ország inte
gritását sértő törekvései ellen szólnak fel 281 

Csanád megye , Liptó megye és Székesfehértár városa 
az adózsarolás ellen emelnek szót. — Beszterczebá-
nya, a Jászkun kerületek , Pestpilis és Zsolt megyék 
s Arvamegve Széchenyi István gr. érdemeit törvény
könyvbe iktattatni kérik; a Jászkún kerületek még 
Teleki L. gr. érdemeit és emlékét is örökittetni kíván
ják. — Zíarsmegye némely úrbéri ügyekre nézve és 
Fiume visszacsatoltatása érdekében szólal fel. Arva-
megye a pozsonyi váltótörvényszék alkotmány ellenes 
eljárása ellen kel ki. A nemzeti színházat jelenleg 
igazgató választmány a színház történelmét 1849-től 
1861-ig adja be. Csarnota község Baranya megyé
ben úrbéri örökváltsági dijának lefizetése fejében kár
pótlást kér. Gaiszt Béla nevét, Bátori-ra ,'Krappen-
heim Antal pedig, Varjasi-ra kéri átváltoztathatni. 
Pápa város esedezik , hogy a soproni váltótörvény
szék és a köszeghy kerületi ítélőtábla Pápára tétessék 
át, Horváth Ignácz lelkész „Bácsbodrog megyei hon-
védkoszoru" czímü munkáját orsz. pénzalapból kinyo-
mattatni kéri. — Bihar megye magyar csékei kerü
let több választója Vertán Endre képviselő jul. 7. és 
11-én tartott országgyűlési beszédei ellen az ország
gyűlési naplóba fölvétetni kivánó ellennyilatkozatot 
küldött be. E nyilatkozat elintézése iránt szólnak: Ku
binyi F., Mihályi Gábor, Eötvös József b 282 

Továbbá: Elnök, Szaplonczay József, Patay István, Ha
lász Bold., Elnök: E nyilatkozat itt figyelembe nem 
vétethetik. — A Nagy-Szabó Ignácz képviselő meg
választatása iránt a Halász B. kiküldött vizsgáló által 
s Miskolczy Károly megválasztatása iránt a Décsey 
László kiküldött vizsgáló által beadott jelentés az iga
zoló bizottmánynak kiadatott. Beniczky Lajos képvi
selő a Pongrácz Lajos megválasztatása iránti vizsgá
latra kiküldve lévén , ezen küldetéstől betegsége mi-
alt fölmentetik s helyébe Tóth Vilmos küldetik ki. — 
Bakalovics Szilárd képviselő halála. — Raczkovics 
Kozma képviselőnek 3 heti távozási engedély adatik. 

Vajay Károly két heti távozhatási engedélyt kér. Ez 
iránt szólnak: Mihályi Gábor, Elnök, Ivánka Imre . . 283 

Továbbá: Besze János, Elnök: Vajaynak a szabadságidő 
megadatik. — Zichy Ottó gr., ifj. Rudics József és 
Eszterházy István gr. ujanválasztott képviselők iga
zoltatnak. Abaffy Ágoston uj képviselő megbízó le
vele az igazoló bizottmánynak kiadatik. knemzetiségi 
bizottmány jelentését beadta s az ki fog nyomatni. 
A dentai urodalom haszonbérlője Schulhof íózsef egy 
uj gőzeke próbára a képviselőket meghívja. Az au
gusztus havi költségvetés helybenhagyatik. — Elha-
tároztatik, hogy míg a fölirásügy be nem végeztetik, 
további ülések nem tartatnak. A felírásból kívánt pél
dányok megrendelhetők 284 

1 J I ¥ , ü l és , augustus l ió 19-én, cl. e. 
10 ó r akor . 

Olvastatik a Főrendeknek a válaszfeliratot egyhangúlag 
elfogadó üzenete. Elnök bejelenti a feliratban teendő 
lényegtelen módosításokat, s az abba leírás közben 
csúszott nevezetesb hibákat 285 

A felirat kiállításának és fölküldésének eddigi módja hely
benhagyatik. — Elnöki jelentések : Fosmegye, To~ 
vontál megye és Pest város közönségei a képviselő
háznak osztatlan bizalmat szavaznak. — Abaujmegje 
a turócz-sz.-mártoni szlávgyülekezet határozatai ellen 
tiltakozik. Újvidék városa a karloviczi congressus ha
tározatait illetőleg fölterjesztést tesz. — Tolna megye 
közönsége az adózsarolás orvosoltatásaért esedezik. 
Esztergám megye jelenti, hogy a cs. k. adóhivatalno
kok az alkotmányosság ellen bujtogatnak. — Tolna-
megye a pécsi lyceiun és épületének visszaállításáért 
folyamodik. — Sáros megye Hegedűs István bün-
höneznek a megye börtönéből katonai erőhatalommal 
kiszabadittatása alkalmából a katonai erőszakoskodások 
ellen szólal fel. — Torontál megye a maradvány lel
kek megváltásának rendszeresítéséért folyamodik. — 
Sloff Almos bajdudorogi lakos nyugdijának kifizette-
téseért esedezik 286 

A losonczi ref. középtanoda számára az országgyűlési 
napló megküldése kéretvén, az teljesíttetni fog. — 
Erős Lajos képviselőnek 6 heti, Széchenyi Dénes gr. 
képviselőnek pedig egy havi szabadságidő engedé
lyeztetik. — Vertán Endre képviselőnek a magyar
osokéi választók nyilatkozatára beadott végnyilatko
zata tárgyalás alá nem vétetik. — Az igazoló bizott
mány jelentései folytán Csányi Dániel, Abaffy Ágos
ton és Nagy-Szabó Ignácz képviselők igazoltatnak. — 
Jókai Mór a színházi bizottmány már elkészített j e 
lentésének kinyomatását indítványozza. E tárgy körül 
szólnak: Elnök, Bónis S., Elnök: e jelentésnek kinyo-
matása előtt még beadása váratik el. — A mai ülés 
jegyzökönyvének a föliratra vonatkozó része hitele
síttetik s az a felsőházzal azonnal közöltetni rendel
tetik 287 

I Í X W I . ü l é s , a u g u s t n s h ó 1 2 - é n , ti. n. 
5 órakor . 

Elnök jelenti, hogy a főrendek üzenete szerint ők a föl
irat szerkezetében a képviselőház által tett változtatá
sokhoz , s az erre vonatkozó egyéb határozatokhoz 
hozzájárulnak. A fölirat végleg hitelesíttetik s alá-
iratik s ekkint a főrendekkel közöltetni s aztán újra 
kinyomatni rendeltetik. — A szinházi bizottmány je
lentését beadván, az ki fog nyomatni. Az osztályok 
és bizottmányok munkálkodásaik mielébb bevégzésé
re elnök által serkentetnek. Ezen ülés jegyzökönyve 
hitelesíttetik 288 



Foglalat,-

IXVII . ülés , augnstushó »I-én, d. u. 
4t óraKor. 

Elnöki jelentések : Liptó, Torda, Bácsbodrog, Borsod, 
Fehér, Kraszna, Szepes, Csanád, Krassó, Temes, 
Arad megyék, valamint Selmecz, Esztergám, Kassa, 
Kecskemét, Komárom, Makó, Magyar-Óvár városok a 
képviselőháznak hálaelismerést és osztatlan bizalmat 
szavaznak. — Gömór és Kishont, Turócz, Szepes 
megyék s Kassa és Korpona városok a nemzetiségi 
kérdések megoldása iránt bizalmukat nyilvánítják az 
országgyűlésnek s a turócz-sz.-mártoni szláv határo
zatok ellen tiltakoznak. --- Zaránd megyei több lakos 
Pipos János főispán alkotmányellenes eljárása fölött 
panaszolkodik. — Árva megye az adózsarolás ellen 
kel ki. — Kővárvidékének közönsége eddig Közép
szolnokhoz tartozott több községnek Kövárvidékbe ke-
belezésökérti folyamodását terjeszti fel. — Tolna és 
Felsőfehér megye Széchenyi érdemeit törvényköny-
vileg örökittetni kéri. A Jászkún kerületek Palóczy 
László emlékére szívesen kivannak adakozni . . . . 289 

Krasma megye közönsége a földtehermentesitési mun
kálatok foganatba vételét kéri. — A soproni ev. föta-
nodának az országgyűlési iratok megküldetnek, llli-
nyi György a haza javára czélzó javaslatokat terjeszt 
a ház elé. — Torontál megye Bakalovics képviselő 
halálát följelenti. — Lúgos kerületi több választó Jo-
annovics Koszta követté választatásának tárgyában Su
lyok Mór helyébe más vizsgálót kér kiküldetni. — 
Vay Miklós b, uj képviselő igazoló levelét beadván, 
az igazoló bizottmány jelentése folytán — igazoltatik. 
Horváth Döme ^vizsgálati jelentését Németh Albert 
megválasztatásalügyében beadja. — A nemzeti mú
zeum tárgyában kiküldött bizottmány ugy szintén az 
adó-bizottmány is jelentését benyujtá. Az adóbizott-
mányi jelentésre vonatkozólag Ráday G. gr. megjegyzi, 
hogy a későn érkezett jelentések is átfognak az el
nökségnek utólag adatni. — Ghyczy K. elnök a ma
gyar országgyűlés aug. 12-én kelt válasz feliratának Ö 
Felségéhez lett fölviteléről jelentését beadja, mely fel-

305 

Lap. 
olvastatván, kinyomatni rendeltetik. — Bónis Sámuel 
indítványozza, hogy az elnök honfiúi ujabb fáradozá
sai jegyzőkönyvileg ismertessenek el, s továbbá hogy 
intézkedjék a ház bekövetkezhető feloszlatása esetében. 
Mindkét indítvány közhelybenhagyásl nyer. — Deák 
Ferencz beszéde az országgyűlés által eshető felosz
latása folytán hozandó óvás iránt 290 

Deák Ferencz óvás-javaslata , s az ezt berekesztő be
széde . . . . . . . . . 291 

Elnök kijelenti, hogy Deák Ferencz óvása egyhangúlag 
elfogadtatik. Kubinyi Ferencz ezt a főrendekkel kö
zöltetni indítványozza. — Tisza Kálmán határozati 
indítványa. E határozati indítvány egyhangúlag elfo
gadtatik, s mindkét határozat kinyomatni és a felső
házzal közöltetni rendeltetik. Elnök figyelmezteté
sére , a hongyülés feloszlatása esetére, a ház gazdag 
szati ügyeit illetőleg határozatok hozatnak . . . .|292 

Ezen ülés jegyzökönyvének hitelesítése folytán szólnak: 
Csiky S., Bónis S., Elnök, Szabó György, Bónis S., 
Elnök 293 

I*X VIII. ü l é s . aug i istuslió 3 9 - é n . 
dé l i 19 órakor . 

Elnök jelenti, hogy a főrendek tegnapi ülésökben a kép
viselőház óvását egyhangúlag magokévá tevék; j e 
lenti továbbá , hogy tegnap este egy Iegmagasb kéz
irat juttatott kezeihez, mely szerint nm. Haller Ferencz 
gróf az országgyűlés feloszlatása végett kir. biztossá 
kineveztetik. Ezen felolvasott Iegmagasb leirat szö
vege. — Elnök jelenti végül, hogy az országgyűlés 
feloszlatását parancsoló legfels. leiratot ma reggel a 
kir. biztos úrtól átvette. Ezen felolvasott legfels. le
irat szövege , . . . 294 

Bernálh Zsigmondnak a feloszlató kir. rendelet követé
sét s az óvás megújítását tárgyazó beszéde. Deák 
Ferencznek a feloszlatásra vonatkozó végszavai. Az 
Elnök búcsu-beszéde 295 

Ezen ülés jegyzökönyve Mielesittetik. Az 1861. april 
6-án megnyílt országgyűlés képviselőházának ülései 
berekesztetnek s a képviselők szétosztanak . . . . 296 

Képv. hás napi, II. k. <?7 
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