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TARTALMA. 

Lap. 
I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1865. december 14-dikén. (A trónbeszéd felolvasása. A ház

szabályok felolvasottaknak nyilváníttatnak. Azon indítvány, hogy a képviselői 
megbizó levelek vizsgálatára az osztályoknak irányadó nyilatkozat adassék, fél
revettetik.) 1 

I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1865. december 16-dikán. (A képviselők névsorának megálla
pítása. Fiume városa jelenti ragaszkodását. Egyiptomban, Alexandriában megte
lepült honfiak üdvöt kivannak az országgyűlésnek. A kilencz osztály megalakul. 
A korelnök jelenti, mikor fogadja 0 Felsége a ház tagjait.) . . . . . . 3 

I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1865. december 20-dikán. (Beérkezett okmányok bemutatása. 
A gradiskai tartománygyülés üdvözlete a képviselőházhoz. A kifogástalan képvi
selők igazoltatnak. Oly képviselők, kiknek választása ellen okadatolt kérvény 
adatik be , egyelőre nem igazoltatnak. Elnök és első alelnök választatik. Szava
zás öt jegyzőre.) 7 

I V . ORSZÁGOS ULES 1865. december 21-dikén. (A jegyzőkre történt szavazás 
eredménye kihirdettetik. Az elnök és alelnök beköszöntő beszédei. A ház mega
lakulta kimondatik. Háznagy-választás. Az állandó igazoló bizottság megalakí
tása. A Császárné üdvözlésére küldöttség választatik. Az igazolások a legköze
lebbi ülés napirendjére tűzetnek. Az ülések 1866-dik évi jan. 10-dikéig elna-
poltatnak.) 14 

V. ORSZÁGOS Ü L É S 1866. jan. 10-dikén. (A Ő Felsége által a hg.-primás utján 
az országgyűléshez intézett iratok fölolvastatnak. Fiume városa közvetlen uniót 
kivan a magyar koronával. A költségvetési bizottság kineveztetik. A nyomdász-
szal, naplószerkesztővel és gyorsírókkal kötött szerződések, Kálmán János és 
özv. Edelspacher Mátyásné kérvényei, több képviselő választása mellett és ellen 
beérkezett kérvények bemutattatnak s az illető bizottságokhoz és osztályokhoz 
utasíttatnak. A már igazolt képviselők ellen beadott kérvények figyelembe nem 
vétetnek. Bemutattatnak Babarczy Antal b., Bánffy Albert b., Dobóczkylgnácz, 
Mocsonyi György , Németh Károly, Kandó Kálmán, Svastics Gábor, Nikolics 
Fedor b. és Majthényi József b. megbizó levelei.) 22 

V I . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. jan. 11-dikén. (Jelentés a Császárné üdvözléséről. Be
mutattatnak Babes Vincze, Mocsonyi Sándor és László Imre megbizó levelei, va
lamint választások elleni kérvények. Szavazás a naplóbiráló, meg a kérvényi vá
lasztmány tagjaira. Megkezdődik az igazolási tárgyalás. Ács Károly, id. Justh 
József és Kautz Gyula igazoltatnak. Gyene Károly és Hrabovszky Zsigmond 
választása iránt vizsgálat rendeltetik.) 27 



TAKTÁLOM. 
Lap. 

VII . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 12-dikén. (Bemutattatnak választások ellen érke 
zett kérvények s Millutinovies Szvetozár és Stefanidesz Henrik megbízó levelei. 
A naplóbiráló választmány tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. 
Besze János , Mocsáry Lajos, Varró Sámuel és Dőry Ádám igazoltatnak, Perc
nyi Zsigmond b. és Baldácsy Antal b. választása iránt vizsgálat rendeltetik) . 35 

YIII . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 13-dikán. (Bemutattatik Szemző Nándor megbízó 
levele. Kihirdettetik a kérvényi bizottság tagjaira történt szavazás eredménye. 
Papp Simon választása iránt vizsgálat rendeltetik. Opicz Sándor és Lovassy Fe-
rencz igazoltatnak.) 48 

I X . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 15-dikén. (Bemutattatuak Károlyi Ede gr. és 
Molnár Pál megbízó levelei, kérvények választások ellen, marmarosi birtokosok 
kérvénye a debreezen-szatmár-m.-szigeti vasútvonal érdekében. Dobóczky Ig-
náez, Bánffy Albert b., Bujanovics Sándor, Papp Pál, Fischer István, Halász 
Boldizsár és Faur J á n o s igazoltatnak, föltételesen Svastics Gábor és Németh Ká
roly. Kende Kanut és Czebrián László gr. választása iránt vizsgálat rendeltetik.) 61 

X . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 16-dikán. (Bemutattatnak: Peley Lajos és Décsey 
László megbízó levelei, ujabban érkezett kérvények választások ellen és mellett, 
beregi választók folyamodása a választási helyek revisiója iránt. Jelentetik, hogy 
az ideiglenes országházban fiók-postahivatal állíttatik fel. Az igazolási tárgya
lás folytattatván, Zerdahelyi Incze. Zichy-Ferraris Bódog gr., Zsarnay Imre, 
Zichy Jenő gr. és Szentiványi Adolf igazoltatnak. Wodiáner Albert b. válasz
tása meo'semmisíttetik.) 71 

..„.. 
X I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 17-dikén. (Bemutattatik a bácsmegyei központi 

választmány kérvénye Piukovich Ágoston főispáni helytartó ellen. Az aradme
gyei képviselők ellen beadott együttes kérvény mellőztetik. Markovies Antal 
választása megsemmisíttetik, Buday Lőrinczé iránt vizsgálat rendeltetik; Dob-
ránszky Adolf, Orczy Béla b- és Miske Imre b. igazoltatnak. Bemutattatik De-
áky Lajos megbízó levele. Másnap, a görög egyház vizkereszti ünnepe miatt. 
nem lesz ülés.) 82 

X I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 19-kén. (Bemutattatik egy választás melletti kér
vény , továbbá az oszterni lakosok panasza, hogy a szolgabíró nem a többség-
választottját, hanem a kisebbség jelöltjét nevezte ki birájokká. Soldos Imre, 
Manojlovics Emil, Dedinszky József, Ivánka Zsigmond, Csörghe László és 
Kuba János igazoltatnak, Médán Endre és Sipos Ferencz választása iránt vizs
gálat rendeltetik.) 89 

X I I L ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 20-dikán. (Egy választás ellen uj okmányok 
mutattatnak be. Csiky Sándor, Varga Flórián, Popovics Zsigmond, Hevessy Ber
talan, Bárányi Ágoston, Ambrózy Lajos b. Vojnics Barnabás, Simonyi Lajos b. 
és Eőry Sándor igazoltatnak; Siklósy Károly választása iránt vizsgálat rendel
tetik.; Sebestyén László és Hertelendy György választása megsemmisíttetik.) 104 

XIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 22-dikén. (Választások elleni és melletti kérvé
nyek mutattatnak be. Mocsonyi Antal, Joanescu Demeter, Lükő Géza, Podma-
niczky Ármin b., Popovics-Desseanu János, Széchenyi Béla gr. és Paczolay Já
nos igazoltatnak.) . . . 1 1 6 

XV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 23-dikán. (Az országgyűlési nyomtatványok ki
osztása sürgettetik. Deáky Lajos, Millutinovics Szvetozár, Molnár Pál és Ber-
náth Zsigmond igazoltatnak. Pap János választása megsemmisíttetik.) . . . . 122 



TARTALOM. VII 

Lap. 
X V I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 24-dikén.(Lukynieh Mihály választása vizsgálat 

alá bocsáttatik.) 126 

X V I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 25-dikén. (Maróthy János, Babes Vincze, Maj-
thényi József b.. László Imre, Kandó Kálmán, Mocsonyi György és Mocsonyi 
Sándor igazoltatnak. Décsey László választása iránt vizsgálat rendeltetik. Luksics 
Bódogé megsemmisíttetik.) 137 

X V I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 26-dikán. (Egy választás elleni kérvény bemutat-
tatik. Nikolics Fedor b., Szemző Nándor és Peley Lajos igazoltatnak.) . . . 144 

X I X . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 27-dikén. (A költségvető bizottság jelentése. A 
szilágy-csehi választás megvizsgálására uj vizsgáló választatik. A trónbeszédre 
adandó válaszfölirat elkészítése 30 tagú bizottságra rubáztatik. Szavazás c bizott
ság tagjaira. A hétfőn megérkezendő Felségek üdvözlésére küldöttség nevez
tetik ki.) . 145 

X X . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 29-dikén. (A szilágy-csehi választás megvizsgá
lására ismét uj vizsgáló küldetik ki. A fölirati bizottság tagjaira történt szavazás 
eredménye kihirdettetik. E g y választás elleni kérvény bemutattatik. Stefanidesz 
Henrik igazoltatik.) 147 

X X I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. jan. 30-dikán. (Az elnök tudatja, mikor fogadják a 
Fölségek a ház küldöttségét. Bemutat egy választás melletti kérvényt s alföldi 
birtokosok folyamodását, hogy az alföldi vasút számára kisajátított földeik ára 
az országos pénztárból fizettessék ki. Babarezy Antal b. választása iránt vizsgá
lat rendeltetik. Bemutattatik Gozsdu Manó megbízó levele.) 148 

X X I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. febr. 8-dikán. (Az elnök jelentést tesz a két ház kül
döttségének fogadtatásáról O Felségök által. A fölirati bizottság válaszfölirati 
javaslata előterjesztetik. Gozsdu Manó és Svastics Gábor igazoltatnak. Moesonyi 
András szabadságot kap.) 153 

X X I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. febr. 15-dikén. (A fölirati vita megkezdődik.) . . . 154 

X X I V . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. febr. 16-dikán. (A fölirati vita folytatása. Bartal 
György módositványokát nyújt be a fölirat két szakaszához.) 172 

X X V . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. febr. 17-dikén. (A fölirati vita folytatása.) . . . . 197 

X X V I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. febr. 19-dikén. (Décsey László szabadságot kap. A 
fölirati vita folytatása.) . 221 

X X V I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. február 20-dikán. (Bemutattatnak: Tolnay János 
folyamodványa az absolut rendszer visszaéléseinek megszüntetése iránt; Kiss 
Bálinté, képtárőri szolgálatai kárpótlása iránt; Vajai Károlyé az országgyűlési 
nyomtatványok megküldése iránt a szatmár-németi h. h. gymnasium részére; 
Keresztes és Ság községeié dohány termelési engedélyért; Tereelin-Maugeat és 
Deovigny belga tőkepénzeseké a hatvan-miskolczi vasút és ágazatai építése iránt. 
— A fölirati vita folytatása. Részletes tárgyalásának megkezdése.) 243 

X X V I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. február 21-dikén. (Bemutattatnak: ungvári izraeliták 
panasza egy izraelita fiúnak állítólag igazságtalan megbüntetése miatt ; Liebling 
község kérvénye jegyzője visszahelyezése iránt; Magyar József 1809-beli insur-
gensé segétyért; Czelder Márton missionariusé a missió előmozditása ügyében ; 
Korpona városáé gymnasiuma nyilvánossá tétele iránt; Szabó Antalé az ősiségi 
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pátens következéseinek megszüntetése iránt. — Folytattatik a felirati javaslat 
szakaszonkinti tárgyalása.) 261 

X X I X . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. február 22-dikén. (Bemutattatnak Kemény Gábor b.. 
Dánffy Károly és Sebestyén László megbízó levelei. — A fölirati javaslat rész
letes tárgyalásának folytatása.) 282 

X X X . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. február 23-dikán. (Bemutattatnak: Túry Sámuel je
lentése a szilágy-csehi, és Besze Jánosé a mohácsi választás iránt tett vizsgálatról. 
— A fölirati javaslat részletes tárgyalásának folytatása és befejezése.) . . . . 300 

X X X I . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. február 24-dikén. (Bemutattatnak: Luksics Bódog 
megbizó levele; Torma János és Pramer Ambrus folyamodása az izraeliták gya
kori élelmességi fogásainak orvoslása iránt; Kiss András szt.-istváni biró kérvé
nye volt úrbéri állományok részletenkint való eladhatása iránt; Odry József új-
szőnyi lakos panasza egy fóbiró ellen; Kuliffay Jánosé visszatartott vagyona 
iránt; Balogh Károlyé s még több választóé a mohácsi kerületben végrehajtott 
vizsgálat iránt; Kassa városa kérvénye a felelős minisztérium kinevezése s a tör
vényhatóságok helyreállítása iránt. Maróthy János négy heti szabadságot_ kap. 
Lator Gábor beadja jelentését az általa véghez vitt vizsgálatokról. Kállay Ödön 
többed magával a képviselői állásnak kormányhivatallal össze nem férhetése 
iránt törvényjavaslatot nyújt be. A válaszfölirat végleg elfogadtatik s átadására 
sorshúzás utján küldöttség alakíttatik. Az ideiglenes országház átvételére bizott
ság küldetik ki. Popovics Zsigmond igazolása jegyzőkönyvbe vétetik. Károlyi 
Ede gr. igazoltatik.). 322 

X X X I I . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. február 26-dikán. (Bemutattatnak: Moldován János 
megbizó levele; Debreczen városa s kereskedelmi és iparkamarája kérvénye a 
szatmár-szigeti vasút kiegészítése iránt. A válaszfölirat aláiratik. Az elnök jelenti, 
hogy O Felsége másnap fogadja el a válaszfölirat átadásával megbízott küldött
séget. A költségvető bizottság javaslata február havára elfogadtatik, egyszers
mind határozatba megy, hogy a képviselők napidijai havonkint egyszer, még pe
dig utólag fizettessenek ki.) 326 

X X X I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. február 28-dikán. (Bemutattatnak: Kauzer Lipót kér
vénye építészi munkálatai jutalmazása iránt; Uj-Perint község panasza a kato
nai elszállásolások miatt; a székelyhídi kerület s debreezeni polgárok kérvénye 
a debreczen-szatmár-szigeti vasút iránt. Az elnök jelentését tesz a válaszfölirat 
átadásáról. Deák Ferencz a közös viszonyok iránti javaslat kidolgozására bizott
ság megválasztását indítványozza.) 328 

X X X I V . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. marczius 1-sején. (A közös viszonyokat tárgyalandó 
bizottság iránti indítvány elfogadtatik. Bemutattatnak: Gál János, Dánffy Ká
roly, Hertelendy György és Békássy Lajos megbizó levelei; továbbá abaujme-
gyei füzéri lakosok kérvénye a megyék helyreállítása iránt. Kemény Gábor b., 
Dánffy Károly és Sebestyén László igazoltatnak.) 330 

X X X V . ORSZÁGOS íj LÉS 1866. marczius 3-dikán. (Bemutattatnak: Kővárvidék reme
tei kerülete választóinak kérvénye a vizsgálat siettetése iránt; 32 képviselő in
dítványa a házszabályok megváltoztatása iránt; Perczel Istváné, hogy a közös-
viszonybeli bizottság üléseiben a képviselők hallgatókúl jelen lehessenek. A két 
ház válaszfelirataira érkezett kegy. kir. leirat felolvastatik.) 331 

X X X V I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. marczius 5-díkén. (Bemutattatnak: Glatz Antal, Gaj-
zágó Salamon és Simay Gergely megbizó levelei; a magyar-csékei választókerü-
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let panasza a képviselőválasztás többszöri elhalasztása miatt; Nagy-Kamarás 
község és Bárbáti puszta elöljáróinak kérelme dohánykertészek megtelepítése 
iránt; Szinkovics Istváné a váezi vakok intézetébe (sic) való fölvétetése iránt; 
Tóth Vilmosé egy 1861-diki választás vizsgálati költségeinek megtérítése iránt. 
Kihirdettetik a közös viszonyokat tárgyalandó bizottság tagjaira történt szavazás 
eredménye. A leirat tárgyalásának előkészítésére 9 tagú bizottság választása ha-
tároztatik el. A főrendek beküldvén válaszföliratukat, a ház elhatározza, hogy a 
magáét is megküldi a főrendeknek. A törvényhatóságok rendezésére s.á minisz
teri rendszerrel összeegyeztetésére tervkészítő bizottság fölállitásainditványoztatik.) 332 

X X X V I I . ORSZÁGOS Ü L É S 1866.marczius6-dikán.(Bemutattatnak: Bethlen Farkas gr. 
és Wodiáner Albert b . megbízó levelei; margitai kerületi lakosok kérvénye a 
debreczen-szatrnár-szigeti vasút előmozdítása i ránt ; Pfaff Józsefbe panasza a mo
hácsi törvényszék ellen; Cudic Dániel kérvénye 1849-ben lefoglalt ingóságai 
kárpótlása i rán t ; Miketich Antal, Cvitkovich Lukács és Busch Alvináé egy ma
gyar menekült árvájának segélyezése iránt. Szavazás a második fölirati bizott
ság tagjaira. Határozatba megy, hogy a házszabályok átvizsgálása külön bizott
ságra bízandó, a bizottság tagjai azonban csak akkor választassanak meg, midőn 
a ház többi bizottságait is megválasztja. Azon indítvány, hogy a közös viszonybeli 
bizottság üléseiben minden képviselő jelen lehessen, elesik. A kérvényi bizottság 
szabályszerű megújítása elhatároztatik. Az osztályok végleges megalakítása az 
erdélyiek beérkeztéig elhalasztatik. Az új fölirati bizottság tagjaira történt sza
vazás eredménye kihirdettetik.) 334 

X X X V I I I . O R S Z Á G O S ÜLÉS 1866. marczius 7-dikén. (Bemutattatnak: Zeyk Károly, Kál-
noky Pál gr. és Pap Lajos megbizó levelei; Markos István vizsgálati jelentése 
Perényi Zsigmond b. választásáról. Szavazás a kérvényi bizottság tagjaira. Az 
Országgyűlési Napló 219-dik lapján előforduló névhiba megigazittatik.) • • • 342 

X X X I X . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. marczius 14-dikén (Bemutattatnak: Mikó Imre gr., 
Torma Károly, Vay Sándor b., Bethlen Sándor gr., Nagy Károly, Tisza László, 
ifj. Huszár Károly b., Zeyk József, Gál Miklós, Hosszú József, Székely Gergely, 
Gecző János, id. Bethlen János gr., Szolga Miklós, Dózsa Elek, Dózsa Dániel, 
ifj. Berde Mózses és Szentkereszty Zsigmond b . megbizó levelei; Ilyefalva lakosai
nak panasza -a képviselőválasztás ellen; Paulovics Pál folyamodása segélyezé
sért ; Dunaföldváré az ottani sóhivatal visszaállítása és katonai laktanyák építése 
iránt; szabadkai lakosoké kath. tanulóknak prot. iskolába jáíliatása iránt; Bars- és 
Nyitramegye számos lakosainak kérvénye a köztörvényhatóságok sürgős vissza
állítása iránt; Csik Endre jelentése a Buday Lőrincz és Sipos Ferencz választása 
iránt tett vizsgálatról. A kérvényi bizottság tagjaira történt szavazás eredménye 
kihirdettetik. A kir. leiratra válaszul készült fölirati javaslat fölolvastatik s tár
gyalásának napja kitüzetik. Az elnök átadja a kis-ujszáílásiak emlékiratát Deák 
Ferencznek. A horvát országgyűlés levele a horvát és magyar országgyűlési kül
döttségek ügyében fölolvastatik s tárgyalási napja kitüzetik. Wodiáner Albert 
b., Bethlen Farkas gr., Pap Lajos, Kálnoky Pá l gr., Zeyk Károly, Luksich Bó
dog, Békássy Lajos, Hertelendy György , Glatz Antal, Moldován János, Simay 
Gergely, Gajzágó Salamon és Gál János igazoltatnak. Siklósy Károly megvá
lasztása megsemmisíttetik, s a hivatalnokoknak e választás körül tanúsított be
avatkozása roszaltatik. Az állandó igazoló bizottság lemond s helyébe uj bizott
ság választása határoztatik.) . . . . . * 342 

X L . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. marczius 15-dikén. (Bemutattatnak: id. Teleki Do
mokos gr., T u r y Gergely és Kemény István b . megbizó levelei; Décsey László 
folyamodása 1861-ben a margitai kerületben" képviselő-választás vizsgálata alkal-
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Lap. 
mával tett költségei megtérítése iránt; két indítvány a nemzetiségi ügy tárgya
lására nézve. Kende Kamit igazoltatik.) 351 

X L L ORSZÁGOS Ü L É S 1866. marczius 17-dikén. (Bemutattatnak: Kun Kocsárd 
gr., Ocsvay Ferencz és Tolnay Gábor megbízó levelei; Bittó István jelentése a 
kőszegi képviselő-választás iránt tett vizsgálatról; Terbete, Strázsa, Brunócz és 
Krakoyán helységek folyamodása a kolozsvári biztosító-társulatnál levő követe
léseik kielégítése iránt; Fehérvár községéé szabad dohánytermesztés iránt; a te-
remö'röké fizetésük emelése iránt. Torma Károly, ifj. Berde Mózses, Hosszú Jó
zsef, Dózsa Elek, Dózsa Dániel, Szentkereszty Zsigmond b., Vay Sándor b., 
Turyj Gergely, Kemény István b., id. Teleki Domokos gr., Nagy Károly, Ge-
cző János, Bethlen Sándor gr., Tisza László, ifj. Huszár Károly b., Zeyk Jó
zsef, Gál Miklós, Bethlen János gr., Szolga Miklós, Mikó Imre gr. és Nagy Elek 
igazoltatnak. A ház költségvetése marcziusra megállapíttatik. Tóth Vilmos és 
Décsey László képviselőknek 1861-ben végrehajtott vizsgálatuk költségei kifi
zettetni rendeltetnek. A napló-biráló választmánynak hat új taggal megszaporitása 
elhatároztatik. Szavazás az uj állandó igazoló bizottság tagjaira. Országos kül
döttség megválasztása határoztatik el, a mely a horvát küldöttséggel lesz érte
kezendő ; egyszersmind megállapittatnak e küldöttségnek adandó utasítás alap
elvei. Szerénrmegye vukovári kerületének levele, melyben a szerb congressus 
határozványait törvényes erőre kéri emeltetni. fölolvastatik s kinyomatása elha
tároztatik. A nemzetiségi ügy tárgyalása iránt beadott két indítvány elvileg 
elfogadtatik.) 353 

XLIL ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. marczius 19-dikén. (A horvát ügybeli küldöttségre 
vonatkozó irományoknak a főrendekhez átküldése határozatba megy. Bemutat
tatnak : Mikó Mihály, Lázár Dénes és Zimmermann András megbízó levelei; 
Eger városa kérvénye a pest-miskolczi vasút iránt; Halász Boldizsáré egy 1861-
diki képviselő-választás vizsgálati költségeinek megtérítése iránt; Bartakovics 
Alajosé segélyezésért. Az uj állandó igazoló bizottság tagjaira történt szavazás 
eredménye kihirdettetik. A marcz. 2-dikán kelt kegy. kir. leiratra készült vá-
laszfölirati javaslat átalában és szakaszonkint elfogadtatik.) 357 

X L I I L ORSZÁGOS Ü L É S 1866. marczius 20-dikán. (Bemutattatnak: Trauschenfels 
Emil és Csiky István megbízó levelei; kérvény a sepsi-miklósvári képviselővá
lasztás, valamint Bethlen Gábor gr. választása ellen; a m.-szigeti helv. hitv. ly-
ceum kérvénye az országgyűlési nyomtatványok megküldése iránt; Nagy-Ká-
roly, Szinér-Váralja és a marmarosi öt koronavárosé a debreczen-szigeti vasút 
ügyében; Hrabovszky Zsigmond lemondása a képviselőségről. Az elfogadott 
föliratnak a főrendekhez átküldése elhatároztatik. Deák Ferencz tizenkéttagu 
bizottság választását indítványozza az országgyűlési munkálatokkal megbízandó 
különféle bizottságok és hatáskörük meghatározására. A horvát küldöttség ügye 
a főrendekhez átküldetik.) 366 

X L I V . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. marczius 21-dikén. (A második válaszfölirat a főren
dekhez átküldetik. Pete András megbízó levele bemuttatatik. A kérvényi bizottság 
beadja jelentését. Deák Ferencz indítványa, a bizottságszervező bizottság megal
kotására nézve, elfogadtatik. Az uj állandó igazoló bizottság megalakulta beje
lentetik.) 368 

X L V . ORSZÁGOS Ü L É S 1866. marczius 22-dikén. (A főrendek átküldik a horvát 
ügybeli küldöttségre vonatkozó határozatukat. Bemutattatnak: Wass Sámuel és 
ifj. Bethlen Gábor gfok megbízó levelei; a kolozsvári keresk. és iparkamra kér
vénye a nagyvárad-bodzái vasút iránt; középszolnoki érmelléki lakosoké a deb-
reczen-szatmár-szigeti vasút iránt; három orosházi választóé az ottani képviselő
választás ellen beadott folyamodványuk ügyében. Tolnay Gábor, Kim Kocsárd 
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gr., Ocsvay Ferencz, Lázár Dénes, Mikó Mihály, Csiky István és Székely Ger
gely igazoltatnak. Szavazás történik a horvát ügybeli küldöttség tagjaira, a bi
zottságszervező bizottság tagjaira és azon 6 tagra, kikkel a naplóbiráló választ
mány megszaporíttatik. A ház ülései marczius 28-dikától apríl 4-dikéig elnapol-
tatnak. A kérvényi bizottság véleményezése alapján: az Edelspacherféle érem-
gyüjtemény megvásárlása a Nemzeti Múzeum részére szükségesnek nyilvánitta-
t ik; a N. Múzeum szervezésének ügye a közintézetek iránt kiküldendő bizottság-
figyelmébe ajánltatik; a debreczen-szatmár-szigeti vasút különös figyelembe ve
endőnek nyilvánittatik; Kiss Bálint kérvénye a közintézeti bizottsághoz utasitta-
t ik; Liebling község kérvénye alkotmánj'os jegyzője visszahelyezése iránt egy
előre a levéltárba tétetik; Kálmán János, a tanítástól eltiltott tanár, saját egy
házi hatóságához utasittatik; Szabó Antal kérvénye az ősiségi nyiltparanes ellen 
a törvény rendes útjára utaltatik; az ungvári zsidó községnek egy ungvári zsidó 
fiu megbüntetése miatti panasza egyelőre a levéltárba tétetik ; ifj. Majthényi Jó
zsef b. hazatérhetése bizalommal váratik; a zsomboly! főszbiró elleni panasz, a 
választókerületek megváltoztatása iránti kérvény, valamint a Sillye Gábor főka
pitány, a hatházi elöljáróság, hivatalfölosztás és hajdukerületi első bíróságok el
leni panaszok egyelőre az irattárba tétetnek; a szatmár-németi h. h. gymuasium 
kérelme az országgyűlési nyomtatványok megküldése iránt mellőztetik; Czelder 
Márton kérvénye a moldva-oláhországi missio ügyében, Korpona városáé gym-
nasiuma nyilvánossá tétele iránt, Magyar Józsefé segélyezés iránt, egyelőre az 
irattárba tétetnek; Piukovich Ágoston bácsbodrogi főispáni helytartó törvényte
len eljárása a képviselőválasztások körül roszaltatik; Tercelin-Maugeat és Deo-
vigny kérvénye a pest-miskolczi vasút ügyében, valamint Ság és Keresztes köz
ségeké szabad dohánytermesztés iránt, az anyagi érdekekkel foglalkozandó bi
zottsághoz utasittatik; Zámoly községének panasza volt földesura Lamberg Fe
rencz gr. által a tagosításkor elkövetett sérelmek miatt, a szabadkai birtokosok 
kérvénye az alföldi vasút számára kisajátított földeik árának kifizetése iránt, 
egyelőre az irattárba tétetik, az utóbbi egyszersmind az anyagi érdekekkel fog
lalkozandó bizottság figyelmébe ajánltatik.) 

X L V L ORSZÁGOS ÜLÉS 1866. marczius 24-dikén. (Bemutattatnak: Makray László, 
Bömches Frigyes, Ballomiry János és Tulbás János megbízó levelei; kérvény 
Wodiáner Albert b . választása ellen; a nagykikindai kerület tanácsának folya
modása törvényhatóságának törvénybe igtatása iránt. Kihirdettetik a naplóbi
ráló bizottság, horvát ügyi küldöttség és bizottságszervező bizottság tagjaira tör
tént szavazás eredménye. Perényi Zsigmond b. és Gyene Károly igazoltatnak. 
Dobóczky Ignácz indítványa a Tisza-szabályozásra nézve fölolvastatik.) . . 

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



AZ ELSŐ KÖTETBEN ELŐFORDULÓ 

FONTOSABB SAJTÓHIBÁK. 

Lap Hasáb Sor Hiba Igazítás 
31 1 20 felülről lehetetlen hihetetlen 
80 a tárgymutatóban 2 felülről Manojlovics Milán Manojlovics Emil 

100 1 24 alulról Manojlovics Milán Manojlovics Emil 
145 1 4 felülről Zichy Nándor előadó Zichy Antal előadó 
188 1 13 alulról vételében. — vételében — 
219 2 17 alulról Vay Lajos b. Vay Béla b. 
231 2 18 felülről vajha vajha a szellemi téren is 
231 2 18 alulról szegény a szegény 
243 a tárgymutatóban 1 felülről Tolnay Lajos Tolnay János 

243 1 25 alulról Tolnay Lajos Tolnay János 
268 2 21 alulról mindazt mindaz, 
353 a tárgymutatóban 1 felülről Kun Gotthárd Kun Kocsárd 

353 1 8—9 felülről Kun Gotthárd Kun Kocsárd 
166 2 7 felülről tárgyalás tárgyalása 
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. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1865. dec. 14-dikén 

B e r n á t h Z s i g m o n d k o r e l n ö k l e t e a l a t t . 

T á r g y a i : A trónbeszéd felolvasása. A házszabályok fölolvasottaknak nyilváníttatnak. Azon indítvány, hogy a képviselői 
megbízó levelek vizsgálatára az osztályoknak irányadó nyilatkozat adassék, félrevettetik. 

Az ülés kezdődik d. u. 1 % órakor. 

(Bernáth Zsigmond, mint korelnök éljenzések közt 
elfoglalja az elnöki széket. Csáky Albin gr., Petényi Zsig-
mondb., Szirmay Géza, Zichy-Ferraris Viktor gr. és ifj. 
Zichy József gr., mint körjegyzők elfoglalják helyöket.) 

Kore lnök: Mélyen tisztelt képviselő urak, 
kedves társaim! A pillanat, melyben ez alakitó ta-
nácskozmány megnyitását igénytelen középszerű
ségemnek parancsolni méltóztattak, kétségenkivül 
nemzet-életünk egyik legjelentékenyebb és legna
gyobb horderejű mozzanata. Századunk első felé
nek .utóéveiben Európa déli né]3ei között az alkot
mányosság vágya élénken lobbant fel; csakha
mar tért nyert és édes hazánkat villámsebességgel 
érte, épen akkor, midőn átalakítási munkálataink
kal foglalkoztunk; ezer éves alkotmányunkon pe
dig érzékeny rázkódtatással robogott á t : miképen 
a bőséggel biztató mezőket a veszélyt szóró ferge
teg, vagy mint a helységeket és városokat elham
vasztani szokott lángok eleme, pusztulást és szá
nandó romokat hagyott maga után. Ma már, hála 
a gondviselésnek, nem volna alkalomszerű felleb
bentem azon fátyolt, melyet az 1861-diki eszten
dei, bár ki sem egészített országgyűlés, az ezen or
szággyűlést megelőzött sajgó eseményekre vont; 
de mostani helyzetünket észlelnünk kell, ez köteles
ségünk. A közelebb leélt négy éven és néhány hó
napon át igen sokszor megváltozott kormányrend
szer, legtöbbnyire karhatalommal kényszerített rij, 
meg új kísérletek világosan jelzik a mai állást. 

Itt állunk tehát mi is, a nemzet szabad szava
zata által választottak, ezen kopár téreket ismét 
termelésre segítendők és ezen romokat ismét pol
gártársaink békés hajlékaivá varázslandók, és a 
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mi legfőbb, egy új korszaknak szilárd alapokat 
vetendők. Nagy munka, roppant feladat, melynek 
sikeres megoldására e nemzet minden szellemi ere
jének közremunkálása kívántatik; anyagilag pe
dig, mint látni lehet, folytonos és soha nem lan
kadó áldozatkészségét fogja követelni. Igen, de 
ezen nép csüggedni nem szokott; ha baj van, fá
radalmait , vagyonát , vérét, életét mindenkor ké
szen áldozta a haza oltárára, midőn a szent ügy 
megkívánta, és áldozni fogja ezentúl is okvetetle
nül, valahányszor arra törvényei által utalva lesz. 
(Helyeslés.) 

Nekünk pedig a mai ünnepélyes napon épen 
nincs okunk legkisebb nyugtalanságra és legki
sebb félelemre, sőt inkább arra van okunk, hogy 
bátran nézzünk és tekintsünk teendőink halma-

Ma már nem légből kapott és léggel el-zara. 
menő reményekkel van számításunk, hanem szá
míthatunk tényekre, még pedig olyan tényekre, 
melyek nem csak a jelenlevőket, hanem mindazo
kat i s , kiket képviselünk, örvendeztetni fogják. 
(Helyeslés.) 

I ly tény, tisztelt képviselők! felséges Urunk
nak, a még ezen országgyűlésen fölkenendő, meg
koronázandó apostoli Királyunknak azon megkü
lönböztetett kegyelme és kegyelmessége, melylyel 
ezen országgyűlést önszive atyai sugallatából, az 
1848. évi V. törvényczikk rendelete nyomán egy
behívni méltóztatott. és ezen fejedelmi tény által 
számos alkotmányos és sarkalatos törvényeink 
iránti királyi kötelességeit teljesítette. (Éljenzés.) 

Ilyen tény az, hogy királyhágóntúli polgár
társaink előtt ezen országgyűlést megnyitni ke
gyeskedett, s e királyi tény által nem csak azon tör
vénynek tett ismét eleget, mely erről szól, hanem 
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országunk területi épségének is , óhajtott kivána-
taink szerint, tökéletesen megfelelt. 

Ilyen tény az, hogy horvát-, sziavon- és dal
mátországi szövetségeseinket, társainkat ugyan
csak Magyarországunkkal a régi kapocsnak meg
újítására királyi előadásai által buzdította, s így 
reménységünk lehet arra, hogy horvátországi test
véreink azon lapra, melyet az 1861-ik évi ország
gyűlés alkotmányos törvényeink szövegében szá
mukra tisztán hagyott , elvégre maguk jószántá
ból , jóakaratából reá fogják irni a hétszázados 
testvériség és a hétszázados jóban, roszban való 
osztakozást. (Közhelyeslés.) 

Engedjék meg nekem tisztelt képviselő tár
saim, hogy mondjak egy pár szót arról is, a mi 
engem buzdít, a mi engem lelkesít a jövőre nézve. 
(Halljuk!) Önök, tisztelt képviselő társaim! egye
nes örökösei, egyenes utódjai azon ősöknek, kik 
még azon sötét századokban is, midőn a törvényho
zás tudományosan fejlesztve nem volt, tudtak bölcs 
és jótékony törvényeket alkotni: önök egyenes 
utódjai azoknak az a tyáknak, kik azon nyugha
tatlan időknek, midőn reájok mindennap új csata 
virradt, minden hajnal viadalra hasadt, midőn tör
vényeink is csak rögtönözve, úgyszólván harczi 
paripájuk: hátán alkottattak, (Köztetszés) a régibb 
törvényeket tudták a kor kívánalmaihoz idomí
tani, és, a miben mesterek voltak, tudtak a körül
mények elutasithatlan követelményeivel, mindig-
okosan, mindig alkotmányos törvényeiknek fen-
tartásával, megalkudni. E s , tisztelt urak, utódai 
azon ősöknek, önök még azon szerencsével dicse
kedhetnek, hogy az 1861-ik évi országgyűlésen a 
nemzet őrnemtője egy köztiszteletben álló és a nép 
átalános bizodalmának örvendő tisztakeblü ha
zafi tollába diktálta a magyar alkotmányosság 
örökérvtí katekizmusát. (Éljenzések.) 

Nyitva van a pálya kapuja, ki van egyen
getve maga a pá lya , melyre a király és a haza 
még csak gondolatban sem elkülöníthető boldogsá
gának napja virradt. (Köztetszés.) 

Ilyen előzmények után, tisztelt képviselő tár
sak, én önöknek csak keblem hazafias melegéből 
szerencsét kívánhatok, és kérem, hogy azon rövid 
időszak alatt, melyre engem megbízásukkal meg
tisztelni méltóztattak, bölcs tanácsaikkal szíves
kedjenek pótolni azon hiányokat^ melyeket talán 
a kor is már vállaimra rakott. (Éljenzés.) 

Egyébiránt azon óhajtással, mely most or
szágszerte visszahaiugzik, van szerencsém megnyitni 
a tanácskozmányt: éljen a Kirá ly , éljen a Haza ! 
(Hosszas éljenzések.) 

Most, tisztelt képviselők, minthogy már ma 
is jegyzőkönyvet kell vezetnünk, legelsőbben, a 
régi szokás szerint, fölszólítom a ház legifjabb tag
jait, méltóztassanak a jegyzői helyeket elfoglalni. 

(Fölkiáltások: Elfoglalták. Többen Mihályi Péter ne-
• vét hangoztatják, mire ez is helyet foglal a korjegy-
• zök között.) 

Beérkeztem pillanatakor kézbesítette nekem 
helytartótanácsi alelnök, Bartal György tisztelt ba
rátunk és képviselőtársunk azon királyi trónbe
széd hiteles másolatát, melyet ma örömünk, dicső
ségünk és szerencsénk volt hallani. Ez természete
sen kinyomatás alá kerül. (Hailjtik! Olvassuk föl!) 

Ifj. Zichy József gr. körjegyző (olvassa a 
kir. trónbeszédet *), melynek több helyét megéljenezik.) 

K o r e l n ö k : Most küvetkeziiék a gyakorlat 
! szerint a házszabályok felolvasása, mi, ha a ház 

kivánja, meg is történhetik. (Nem szükséges! Ke
zünkben van!) Azok számára, kiknek nincsenek 
meg, újra ki fog'nak nyomatni. 

Deák F e r e n c z : Azt gondolom, czélszerű 
volna, ha mindazok, kik még eddig be nem adták 
megbízó levelöket, azt beadnák, hogy a képviselő 
urak neveit holnap betűrendben összeszedhessük s 
ennek alapján sorsolás által az osztályok megala
kulhassanak. 

Zsedény i Eduárd : Tisztelt ház ! Ezen kép
viselőház rendszabályainak némelyike iránt kér
dést akarnék a tisztelt képviselőház elé terjeszteni. 
(Halljuk!) Ezen szabályoknak 10. §-a azt rendeli, 
hogy a választások érvényessége ellen csak az il
lető választókerület követjelöltjei vagy választói s 
egyedül írásban tehetnek panaszt, és ezen panasz 
csak úgy vétetik tekintetbe, ha okadatolva van. 
(Közbeszólás : Indokolva ! Halljuk! Jól van.) A sza
bály sem többet sem kevesebbet nem rendel; s mi
vel az okokat még átaíánosan sem érinti, különféle 
árnvéklatu határozatok keletkeztek a múlt ország--
gyűlésen is, melyek más meg' más nézetek kifolyá
sa levén, egy részről a tanácskozásokat hosszabbí
tották , más részről a választások feletti végzések 

, egységét akadályoztatták, s így a jelen választá-
í soknál is a megyékben különböző eljárásokat idéz

tek elő. Ezeknek folytán a választások elleni óvás
tételek és jíanaszok köztudomásra annyira szapo
rodtak , hogy az osztályoknál, ha ezeknek tanács
kozásaiban megelőzőleg ezen tisztelt képviselőház 
kiegyenlítő befolyása nélkülöztetik, azon választá-

I sok feletti kérdések tárgyalása hónapokat fog 
I igénybe venni. (Zaj. Halljuk!) 

Azt hiszem , hogy jelen körülményeink közt 
nem csak ezen képviselőháznak, hanem hazánknak 
közérdeke kivánja, hogy az osztályok tanácskozá
sait e tekintetben gyorsítsuk; ez pedig vélekedé
sem szerint csak úgy érhető el, ha ezen tisztelt ház 
a választási törvény szellemének megfelelő s idő 
közben is már részszerint életbelépett szokások, 
részszerint az országgyűlés által elébbi alkalom-

:) Lásd az Irományok 1-ső számát. 
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mai hozott végzések nyomán átalános elveket mond 
ki, (Halljuk! Zaj) azaz ha a főszabályok iránt nyi
latkozatot adunk, mely nyilatkozat befolyással 
volna az osztályok tanácskozásaira. (Zaj). 

Már most, (Halljuk!) miután a szabályok 1. 
§-sa szerint az országgyűlés megnyitása után a 
képviselőház tagjainak igazolásához kezd, a 8. § 
szerint pedig azon választások, melyek felett vitat
kozás támadhat, csak a ház alakulása után terjesz
tetnek elő, a miből azt lehet következtetni, hogy a 
ház alakulása előtt semminemű kérdések vitatko-

nem kerülhetnek (Zaj. Ugy van! Természe
tes ! HaUjitk!) ; de más részről ugy tudom, hogy 
ezen képviselőház a múlt országgyűlés első ülésé
ben a korelnök által felolvastatott rendszabályokat 
félretette, mert állítólag Szemere Bertalan volt bel
ügyminiszter által voltak készítve, s a jelen szabá
lyokat fogadta el , melyek állítólag már 1848-ban 
meg voltak állapítva; sőt a felsőházban épen a 
korelnök elnöksége alatt hosszabb vitatkozások 
után a jelen rendszabályok csak ideiglen határoz-
tattak és állapíttattak meg : ennek folytán csak 
azon kérdést intézem a tisztelt képviselőházhoz, 
vajon, bevárva az osztályok jelentéseit, csak a ház 
megalakulása után akar-e e tárgy felett határozni 
(Ugy van!) s így egyedül az osztályok bölcs belá
tására és tapintatos eljárására bizza az ügyet ; vagy 
pedig nem akar-e a jelen körülmények közt, midőn 
a kiindulási pontok elágazása miatt a választási el
járás oly különböző volt, talán egy nyilatkozat 
által az osztályok tanácskozásain könnyíteni ? Ez 
a kérdésem. (Zaj. Halljuk!). 

Deák Ferencz: Uraim! Mig a ház megala
kítva nem lesz, semmiféle határozatokat nem hoz
hat, semmiféle régibb határozatokat meg nem vál

toztathat. Hogy a ház megalakulhasson, bizonyos 
számú képviselőnek kifogástalannak kell lennie. 
Az osztályok legelsőben a megbízó levelekből és 
jegyzőkönyvekből azokat fogják kiválogatni, kik 
ellen nem tétetett kifogás ; ha megütik a számot, 
a ház megalakul és a továbbiakról azután intézke
dik. A tizedik szakasz kapcsolatban a többivel, ha 
jól emlékszem, azt mondja : kifogástalan követnek 
tekintetik az, kinek jegyzőkönyve rendben van és 
ki ellen semmi panasz beadva nincs. A 10-ik sza
kasz után mondja, kinek van joga beadni panaszt ? 
mert másé nem vétetik tekintetbe; és okadatolva 
is kell lennie, mert ha nincs okadatolva, akkor el
vettetik. Már okadatolás és alapos okadatolás közt 
igen nagy a különbség. Az osztályok, ha látják, 
hogy egy odavetett puszta szó, mely ellenkezik a 
jegyzőkönyv tartalmával, legkisebb bizonyítvá
nyul sem szolgálhat arra , mit a panaszló előad, 
ezt természetesen félrevetik, mert akkor legkisebb 
okadatolás sem levén, a panasz nem tekintetik 
olyannak, mely a kifogástalan választást viciálná. 
Azt tartom, az osztályokra kell bízni, hogy szedjék 
össze azon megbízó leveleket, melyek ellen kifogás 
nincs, hogy így megalakulhassunk és hozzászól
hassunk jövőben azok ügyéhez, kikre nézve pa
nasz adatott be. Azután nyilatkozhatunk majd a 
házszabályok módosításáról is , mert arról senki 
sem kétkedik , hogy a házszabályok jövőben czél-
szerűbbre módosíthatók. De most ne menjünk to
vább. (Helyeslés.) 

Kore lnök : Ezen indítványt tovább nem is 
tárgyalhatjuk, mert a ház alakulva nincs , s így 
határozatot nem hozhat. A legközelebbi ülés szom
baton 10 órakor lesz. 

Az ülés végződik cl. u. 2 V2 órakor. 

H. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1865. dee. 16-dikán 

B e r n á t h Z s i g m o n d kor e lnök lé te a la t t . 

T á r g y a i : A képviselők névsorának megállapítása. Fiume városa jelenti ragaszkodását. Egyiptomban, Alexandriában megtelepült 
honfiak üdvöt kivannak az országgyűlésnek. A kilencz osztály megalakul. A korelnök kijelenti, mikor fogadja 0 Felsége a ház tagjait. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/í órakor. 

Korelnök : Tisztelt képviselők! A szabályok 
szerint mindenekelőtt az előbbeni ülés jegyző
könyve fog felolvastatni gróf Zichy József úr által. 

Ifj. Zichy József gr. körjegyző (olvassa az 
I. Országos Ülés jegyzökönyvét, melynek a korelnökről 
szóló helyét megéljenzik. A Zsedényi indítványáról szóló 
helynél közbeszólnak: Nem szükséges a neveket és a vi
tatkozást belefoglalni!) 
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Zsedény i Eduárd : Magam is azt hiszem, 
nem szükséges a jegyzőkönyvbe fölvenni, mert ha
tározat nem is hozatott. 

I v á n k a I m r e : A 61-iki jegyzőkönyvben 
majdnem szóról szóra igy van benne. (Folkiáltá-
sok: Maradjon! Helyes! A jegyzőkönyv végig fel
olvastatik.) 

R á d a y Gedeon gr . : Tisztelt ház! Azt hi
szem, hogy a tisztelt ház többségénél viszhangra 
találok, ha azon indítványt bátorkodom tenni, hogy 
tisztelt korelnökünk megható és lelkes beszéde, 
mely itten közmegelégedéssel fogadtatott, a jegy
zőkönyvbe jöjjön belé. (Fölkiáltások: A naplóba 
jöjjön.) 

Thalabér Lajos : Grróf Ráday indítványa 
nem a jegyzőkönybe, hanem a naplóba való. Nincs 
annak helye a jegyzőkönyvben, (Helyeslés.) 

K o r e l n ö k : Napi jegyző lesz gróf Gsáky Al
bin, a szavazatokat fogja fölolvasni gróf Zichy 
Viktor; méltóztassanak magukat ahhoz tartani. 
Már most megkezdjük az osztályozást: a napi jegy
zők fel fogják az elnöki iroda által szerkesztett be
tűrendes név-sorozatot olvasni, én pedig mindenek 
láttára a jegyeket a medenczébe fogom vetni. 

(Fölolvastatik a, képviselők betüsoros névjegyzéke 
s az elnök beleveti az ihrnába az egyes neveket. Deák, 
Ghyczy, Klauzál, Somssich Pál, Szentiványi Károly, Ti
sza Kálmán nevei élénken megélj eneztetnek.) 

Kautz G y u l a : Kérem, az én nevem ki
maradt. 

Szabó I m r e (pápai) : Tisztelt képviselőház ! 
Esetleg két Szabó Imre van megválasztva, egyik 
Zalából, másik Veszprémből, és csak egynek a ne
vét olvasták föl, e szerint egyik kimaradt. 

Pál f fy I s t v á n g r ó f : Nekem úgy tetszik, 
hogy az én nevem is kimaradt, legalább Pálffy 
Istvánt nem hallottam fölolvastatni. (A névsorozatot 
a történt felszólalások értelmében kiegészítik.) 

K o r e l n ö k : Az elébbi jegyzőkönyv mutatja, 
hogy miután a ballotirozás megtörtént, az egyik 
jegyző úr felolvasta a névsort, úgy a mint betű
rendben össze volt szedve ; azt gondolom , hogy 
szokásainktól nem kell eltérnünk, s most föl kell 
azt olvasnunk. (Közbeszólások : Megtörtént! Nem 
szükséges !) 

K l a u z á l Gábor : Miután a névsor fel van 
olvasva és mindenki látta, hogy minden képviselő 
neve betétetett az edénybe, most az volna a teendő, 
hogy a névjegyek jól összekevertessenek és egyen
kint kihúzassanak. A neveket, a mint sorban ki 
fognak húzatni, kilenczczel elosztjuk és akkor az 
osztályok megalakulhatnak. (Közbeszólás : Helyes! 
Zaj. Halljuk!) ' 

K o r e l n ö k : Tisztelt ház ! ismétlem előbbi ké
résemet, hogy szokásainktól el ne térjünk; azóta 
már sokat olvastak volna. (A napi jegyző felolvassa 

a névsort.) Még egy Szabó Imrét méltóztassék be
jegyezni. (Egy hang: Pápai Szabó Imre !) 

Van tehát mindössze 305 képviselő, mely 
számból, kilenczfelé osztva, esik minden osztályra 
34. Most már van szerencsém, vagyis inkább sze
rencsétlenségem, a tisztelt képviselő uraknak 25 
kérvényt bemutatni, melyek a történt választások 
ellen ez ideig beadattak. Ezek csomaga itt van. 
A múlt országgyűlésen azon kérdés tétetett, fölol
vastassanak-e. (Nem szükséges! Zaj.) A felelet ak
kor is ez volt; de a kérdés megtétetett; azért bá
torkodtam a tisztelt ház elé terjeszteni. Most nincs 
egyéb hátra, mint az, hogy ezen kérvények lajstrom
ba vétessenek s annak idejében az osztályoknak 
átadassanak. Most következik a képviselő urak 
névjegyeinek összekeverése. (Megtörténik.) 

Tisztelettel bemutatok a t. képviselő háznak 
két igen érdekes távirati tiidósítványt, mely t. kép
viselt társunk Deák Ferencz úrhoz érkezett: az egyik 
Fiume városának közönségétől (Zajos éljenzés.) 
Mateovich Gáspár aláírásával érkezett, melyben 
az ottani polgárságnak hű rag-aszkodását jelenti. 
(Éljenzés.) Ezt szerencsém van mint jeles okmányt, 
irattárunkba letenni. (Helyeslés). 

A másik ugyancsak említett t. képviselő tár
sunkhoz érkezett Egyiptomból, Alexandriából, ott 
megtelepedett honfitársaink, Virág, Gordiges, Rémy, 
Berzenkovich, Freisclier , Schafft, Sipos és Korfy 
uraktól. Ezek is üdvkivánatot mondanak az egy
begyűlt országgyűlésnek. (Élénk éljenzés.) Ezt is 
a jegyző úrnak adom át az irattárba letétel végett. 
(Helyeslés). 

Van szerencsém jelenteni, hogy némely érde
mes követ urak már is jelentették, hogy eltávozni 
van szükségük , illetőleg kivánatuk. Vannak né
melyek közöttük, kik fájdalom betegeskednek, ilyen 
a többek közt a Genfben betegeskedő Komáromy 
György, ilyen a helyben betegeskedő Illésy János. 
Ezek iránt annak idején szó lesz. (Szünet.) 

Abban méltóztatnak megnyugodni, ho gy a 
kérvények lajstroma elkészíttessék s az osz tályok-
nak átadassék. 

(Ezután a korelnök kihúzza a képviselők neveit a 
következő sorban ;) 

I. osztály: Gábriel István , Beniczky Ödön , 
Széli József, Andrássy Gyula gr . , Perényi Zsig
mond báró , Nikolics Sándor, id. Zichy József gróf, 
Kárász Benő, Vidacs János , Rajner P á l , Sárkö-
zy József, Frideczky Timot, Szapáry Géza gróf, 
Zsámbokréthy József, Karácsonyi Ferencz , Kautz 
Gyula , Botka Mihály, Vécsey József báró , Ács 
Káro ly , Vay Béla báró , Vay Lajos báró , Vára-
dy Gábor, Erős Lajos , Hedry Ernő , Szentiványi 
Károly,. Szentkirályi Mór , Justh József, Ghyc iy 
Ignácz , Gyene Károly , Kemény Zsigmond báró , 
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Vállyi János , Hrabovszky Zsigmond, Szirmay 
Pá l és Csernovics Péter. 

II . osztály: Berzeviczy Tivadar, Siskovics 
József, Borlea Zsigmond, Fülöp Lipót, Huszár 
Is tván, Szontagh P á l , Thalabér Lajos , Rónay La
jos , Varga Flórián, Draskóczy Gyula , Brano-
vácsky István , Varró Sámuel, Rudnyányszky Fló
r ián, Mátyás József, Baldácsy Antal báró, Jcnd-
rassik Miksa, Bogyó Sámuel, Kupricz Imre, 
Molnár József, Faragó Ferencz, Sípos Orbán, Ge-
duly Lajos, Bobory Károly , Besze János , Bartal 
György , Pétery Károly , Tolnay Károly , Mocsá-
ry Lajos , Fábián Gábor, Szluha Benedek, Hollán 
Ernő . Bujanovics Samu, ifj. Zichy József gróf, Szi-
lády Áron. 

III . osztály : Somssich Pál, Pálffy István gróf, 
Szirmay Géza, Kalauz Pál, Mocsonyi András, Ná-
nássy Ignácz, Urbanovszky Ernő, Ürményi József, 
Kende Kamit, Ujfalussy Miklós, Ujfalussy Lajos, 
Varga Antal, Inkey József, Oroszy Miklós, Moeso-
nyi Antal, Opiez Sándor, Pap Simon, Gorove Ist
ván, Királyi Pál, Beliezey István, Lovassy Ferencz, 
Ibrányi Lajos, Ivacskovics György, Almássy 
György gróf, Dőry Ádám, Illéssy János, Pap Pál, 
Horváth Elek, Dettrich Zsigmond, Kiss Miklós, 
Madarász József, Prugberger József, Vlad Alajos, 
Pethes József. 

IV-ik osztály : Kállay Ödön, Fischer István, 
Reviczky István, Szabó Imre, (Pápa városi) Hor
váth Lajos, Kiss Jakab, Ihász Rezső, Joanesku De
meter, Halász Boldizsár, Joannovics György, Végh-
ső Gellért, Berényi Ferencz gróf, Justh Kálmán, 
Nyáry Pál, Vecsei Oláh Károly, Zerdahelyi Incze, 
Dániel Pál, Somossy Ignácz. Deák Ferencz. (Él
jenzés) Czebrián László gróf, Salamon Lajos, Csen-
gery Antal, Cseh Sándor, Hodosiu József, Horváth 
Károly, Csáky Albin gróf, Csík András, Csengery 
Imre, Lehoczky Egyed, Wodiáner Albert báró, Zsar-
nay Imre, Zichy Jenő gróf, Zichy-Ferraris Bódog 
gróf, Faur J á n o s . 

V-ik osztály: Zsitvay József, Nagy Ignácz, 
Horváth Antal, Simon Pál, Orczy Béla báró, 
Ónossy Mátyás, Miskolczi Lajos, Fest Imre, Je-
kelfalussy Lajos, Markovics Antal, F á y Gusztáv, 
Szentiványi Adolf, Ragályi Ferdinánd, Dani Fe
rencz, Ráth Péter, Perczel István, Odescalchi Gyu
la herczeg, Dimitrievics Milos, Vojnics Lukács, Dob-
rzanszky Adolf, Delimanics István, Zsoldos Imre, 
Horváth Boldizsár, Sulyok Mór, Vitolay József, 
Zichy Antal, Boczkó Dániel, Mihailovics Miklós, 
Buday Lőrincz, Oláh Miklós, ifj. Rudics József báró, 
Miske Imre báró, Madarassy Mór, Vietoris János. 

Vl-ik osztály: Bencsik György, Kubicza Pál, 
Eötvös József báró, Beniczky Gyula, Csiky Sándor, 
Barinyay József, Bánó József, Török Bálint, Arm-
bruszt Péter, Ányos István, Dapsy Vilmos, Csörghe 

László, Komáromy György, Andreanszky Boldi
zsár, Lator Gábor, Török Sándor, Degenfeld Gusz
táv gróf, Dedinszky József, Borbély Miklós, Ma-
nojlovics Milán, Ivánka Imre, Batthyány Géza 
gróf, Lónyay Menyhért, Domaniczky Boldizsár, 
Kurcz György, Ivánka Zsigmond. Markos István, 

i Csanády Sándor , Böszörményi László. Rónay 
Mihály, Bittó István, Keglevich István gróf. Zichy 
Nándor gróf, Kerkapolyi Károly. 

VH-ik osztály: Bónis Sámuel, Sipos Ferencz, 
I Klauzál Gábor (Éljenzés), Dessewffy Ottó, Csáky 

László gróf, Császár József, Tóth Lőrincz, Szmre-
csányi Dárius, Kacskovics Ignácz, Apponyi György 
gróf, Sebestyén László, Miletics Szvetozár, Damasz-
kin János, Popovics Zsigmond, Gubody Sándor, 
Jámbor Pál, Madocsányi Pál, Hevessy Bertalan. 
Sümeghy Ferencz, Hunfalvy Pál, Keglevich Béla 
gróf, Plathy György, Czorda Bódog, Mihályi Pé
ter, ifj. Ambrózy Lajos báró, Bárányi Ágoston, 
Kuba János, Semsey Albert, Ruttkay István, Voj
nics Barnabás, Somssich Imre gróf, Tisza Lajos, 
Kiss Lajos, Szász Károly. 

VlII-ik osztály : Szaplonczay József, Siklóssy 
Károly, Pillér Gedeon, Maróthy János, Máday 

j Lajos, Székács József, Darvas Antal, Jókai Mór, 
| Szakái Lajos, Zichy-Ferraris Viktor gróf, Szabó 
! Sámuel, Szabadfy Sándor, Rónay János, Szapáry 

Gyula gróf, Szabó Imre (zalai), Szemző Mátyás, 
Szitányi Ullmann Bernát, Luksics Bódog, Eőry 
Sándor, Lukács György, Angyal Pál, Bezerédy 
László, Eszterházy István gróf. Bánó Miklós, Si-
monyi Lajos báró, Konkolyi Thege Pál, Prónay 
József, Ghyczy Kálmán, (Hosszas éljenzés.) Maniu 
Aurél, Kossuth Pál, Gál Péter, Szilágyi István, 
Hertelendy György, Trefort Ágoston. 

IX-ik osztály: Papp Zsigmond, Kovách 
László, Ráday Gedeon gróf, Domahidy Ferencz, 
Tóth Vilmos, Tisza Kálmán (Éljenzés). Pap János, 
Horváth Döme, Podmaniczky Frigyes báró, Ber-
náth Zsigmond (Hosszas éljenzés), Kardos Kálmán, 

I Perczel Béla, Podmaniczky Ármin báró, Trifunácz 
I Pál, Ráday László gróf, Kálóczy Lajos, Thúry Sá

muel, Jankovics Antal, Almássy Sándor, Tóth Kál
mán, Pa tay István, Kudlik István, Lükő Géza, Vad-
nay Lajos, Bartal János, Széchenyi Imre gróf, 
Széchenyi Béla gróf, Luzsénszky Pál báró, Popo
vics Desseanu János, Lukynich Mihály, Paczolay 
János, Zsedényi Ede, Zámory Kálmán, Liptay 
Béla báró. 

K o r e l n ö k : T. képviselő urak! Intézkednünk 
j kellene, hogy ezek a külön választmányok külön 
! és alkalmas helyiségekben a tanácskozáshoz hozzá-
I foghassanak. A körülmények egykissé szorosab

bak levén, igy gondoltuk eloszthatónak az egyes 
helyiségeket: az 1-ső osztály tanácskoznék ezen 
teremben; a 2-dik a kerek előteremben, mindig 
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figyelembe véve azt , hogy most téli időszak
ban vagyunk és enyhe helyekről kell gondos
kodnunk ; a 3-dik az előteremből nyiló balol
dali teremben; a 4-dik osztály a jobboldali te
remben; az 5-dik osztály a régiségosztályi te
remben (Derültség) ; a 6-dik, 7-dik és 8-dik 
osztály a magyar földhitelintézet által e czélra 
felajánlott három teremben. Mindenesetre azt hi
szem, hogy e szívességért köszönetet kell monda
nunk, küldenünk. Hátra van még a 9-ik osztály, 
mely a megyeháznál a II-clik emeleten levő kis
teremben fog tanácskozhatni, melyet a főrendek e 
végre átengedni szíveskedtek. Ezt is meg kell kö
szönnünk. (Helyeslés .) Méltóztassanak ahhoz szólni, 
helybenhagyják-e ezt? (Igen!) Ezen termekre az 
irodatisztség fel fogja ragasztani a számokat, hogy 
minden osztály tudhassa, hol van az ő helyisége. 
(Halljuk! Halljuk!) Már most, ha rígy tetszik, 
hogy időt ne veszítsünk s ne adjunk alkalmat 
arra, hogy minduntalan jöjenek panaszok, melyek
ről úgy vettem észre a régi időkben is, hogy nagy 
része alaptalan (Helyeslés), azt gondolnám, hogy 
még ma összejöhetnének az osztályok. (Felkiáltá
sok részint: Nem lehet! részint: Helyes!) És kérem, 
méltóztassanak 4 órakor mindenik a maga helyisé
gén összeülni. (Szünet. Zaj. Nem lehet! Hétfőn, 
hétfőn!) T. kép viselők, az én indítványomnál jobbat 
terjeszt elő több képviselő, hogy t. i.előbb legyen 
az ülés. Legyen hát 3 órakor. 

Tisza K á l m á n : T. képviselők, azt hiszem 
(Halljuk! halljuk !), hogy arra, hogy itt mindnyájan 
összegyűljünk, akár 3 órakor, akár 4 órakor, szük
ség nem lesz, mert most már minden osztálynak 
majd a maga helyiségében kell összejönnie. En ré
szemről azt óhajtanám, hogy mindenik osztály — 
a mi egyébiránt, ha itt ki nem mondatik is, ugy 
is szabadságában áll mindeniknek — hogy, mon
dom, mindenik osztály gyűljön össze még most, és 
maga az osztály határozza meg, mikor és hol fog 
összejönni. (Helyes! Zaj.) Azt hiszem, mindenik 
osztálynak magának a dolga ez. Én azt óhajta
nám, méltóztassanak megegyezni abban, hogy ha 
az osztályok megalakulnak és dolgaikat folytat
ják, a korelnök ur majd, mikor a szükség kivánja, 
össze fogja hivni a gyűlést, és kitűzi a határnapot. 
Csak azt kellene meghatározni, hol hirdettessék ez 
ki, hogy mindenki tudhassa. 

Szap lonczay J ó z s e f : Nagyon helyén lá
tom, hogy a korelnök jelölje ki az időt, mikor jö
jenek össze az egyes osztályok. Ez azért is szük
séges, mert még egyik osztálynak sincs elnöke, 
következőkép első teendője az osztálynak az elnök 
és előadó megválasztása. Ha ez megtörtént, akkor 
az előadónak vagy az elnöknek a megbízó leve
lek át fognak adatni; ugyanő, ha vannak, az el
lenfolyamodásokat is átveszi. A megválasztott el

nök tisztéhez tartozik, az illető osztályokat össze
hívni arra az időre és órára, a mikor ő ezt jónak 
fogja látni; ha pedig minden osztály elvégezte 
teendőit, akkor ezt bejelentik a korelnöknek, ez 
pedig összehívja a házat, s ez meg fog* alakulni, ha 
az igazolt képviselők teljes számmal lesznek. 

K e g l e v i c h B é l a gróf : Azt hiszem, legczél-
szeriibb lesz, ha azonnal mindegyik osztály egy
begyűl és megalakul, mert nincs semmi ratiója 
annak, miért tegyünk esti dolgot, mikor most is 
végezhetjük. (Zaj. Felkiáltások: Most mindjárt !) 

B e z e r é d y L á s z l ó : Némelyik képviselőtár
sunk nem fogja tudni , melyik osztályba van vá
lasztva, azért szükségesnek látom, olvastassanak 
most fel az egyes osztályok, hogy kiki tudja, hová 
tartozik. 

(Olvastatik az osztályok névsorozata : Az 1-sö 
osztálybeli tagok felolvasása után ismételve jelenti el
nök, hogy ezen első osztály az országgyűlés teremében, 
a 2-dik osztály felolvasása után jelenti, hogy ez a ke
rek előteremben, a 3-dik osztály az előteremnek jobbra 
nyiló teremében, a 4-dik a balra nyílóban, az 5-dik a 
régiségi osztály teremében, a 6-ik, 7-ik és 8-ik a föld
hitelintézet által felajánlott tereniekben, a 9-ik a me
gyeházi teremben fog tanácskozni.) 

Kore lnök : Az elébbi határozat folytán mind
azoknak , kik sziveskedtek az illető helyiségeket 
átengedni,köszönetet mondunk. (Közbeszólás: Csak 
elnokileg !) A köszönet megvitelére a felsőházi elnök
séghez felkérem Zichy Viktor grófot. (Közbeszólás: 
Nem kell! Elég ha itt kimondjuk a köszönetet! Zaj.) 

B e s z e J á n o s : Minthogy ma az elnök és elő
adó választásán kivtil egyéb teendőjök nincs az 
osztályoknak, ehhez azonnal hozzáfoghatnak. (Zaj. 
Halljuk! Helyre !). 

K o r e l n ö k : Ha méltóztatnak abban megnyu
godni, hogy köszönet mondassék a földhitelintézet
nek , erre Szirmay Géza jegyző urat kérjük fek 
(Zaj. Rendre! Helyre! A korelnök csenget.) 

Fölkérem az egyes osztályok megválasztandó 
elnökeit, méltóztassanak a megalakulás eredményét 
nekem bejelenteni, hogy azután az irományokat 
átadhassam. (Helyeslés.) ::• -• • 

Markovics A n t a l : Méltóztassék kijelenteni, 
melyik osztály melyik osztálynak tagjait fogja 
megvizsgálni. (Felkiáltások : Benne van a szabá
lyokban! Zaj. Halljuk!) •_"... 

Zsedény i Eduárd : Az óra iránt, melyben 
az osztályok össze fognak jőni , csak arra akarom 
figyelmeztetni a házat, hogy igen sokan eltávoz
tak. (Közbeszólás : Hiszen fel vannak jegyezve! Zaj. 
Halljuk!) Sokan nincsenek itten, nem is jöttek 
még meg , tán csak a negyedrésze a képviselőház
nak van jelen; tehát méltányos volna tán csak 
holnap reggel, akár tizenegy órakor összegyűlni. 
(Felkiáltások : Most mindjárt! Zaj.) 
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Eötvös J ó z s e f báró : Azt hiszem . kívána
tos volna, hogy az osztályok egyenlően járjanak 
el. Ma, felfogásom szerint, az osztályok nem tehet
nek egyebet, mint hogy megalakulnak. Lehetet
len, hogy az irományok még ma el legyenek oszt
va. Az osztályok megalakulnak, választanak elnö
köt és jegyzőt, az osztályelnökök ezt bejelentik a 
korelnöknek és átveszik holnap az irományokat. 
(Helyes ! Zaj.) Holnapután az osztályok összejö'nek 
és működésüket megkezdik. (Helyeslés.) 

K e g l e v i c h B é l a gró f : Csak arra akartam 
kérni az elnököt, hogy miután a zajban a képvi
selők közül többen nem értették, világosítsa fel 
őket, hogy a tanácskozás mindjárt megkezdődik s 
mindjárt tanácskozni megyünk. (Nagy zaj. A kép
viselők indulnak kifelé. Fölkiáltások : Helyre, helyre!) 

Kore lnök : Ú g y jut eszembe , kimondottam 
már egyszer, hogy addig ne méltóztassanak szét
menni, mig az osztályok meg nem alakultak. (Zaj. 
Halljuk '.) A megválasztandó tisztelt elnök urakat 

felkérem, szíveskedjenek azonnal tudtomra adni az 
alakulás eredményét, hogy az irományok iránt in
tézkedhessen!. Arra is emlékezem, hogy midőn az 
első ülést volt szerencsém megnyitni, ugyanakkor 
jelentem, hogy tárnok ő excjánál voltam megtuda
kozandó, minemű úton-módon, mely időben történ
nek a hódolati bemutatások és tisztelgések 0 Fel
ségénél, felséges Urunknál ; akkor mondám, hogy 
az volt kijelentve, hogy vasárnap 12 órakor lesz 
kegyes O Felsége személyenkint elfogadni a kép
viselő urakat. Tudtomra jött azóta, hogy, mivel a 
személyzet igen nagy, az óra előbbre határozta-
tott; s épen most volt szerencsém értesülni. hogy 
már 11 órakor a várpalotában kell lennünk, mert 
Ö Felsége kegyes lesz 12 órakor pontban e testü
letet elfogadni. Ennél fogva a holnapi napra így 
méltóztassanak intézkedni. (Zaj. Halljuk!) Most 
méltóztassék egyenesen hozzáfogni a munkához. 

Az ülés végződik 12*/t órakor. 

III. ORSZÁGOS ÜLÉS 
18G5. dec. 20-dikán 

B e r n á t h Z s i g m o n d , u t ó b b B o c z k ó D á n i e l k o r e l n ö k l e t e a l a t i 

Tárgyai : Beérkezett okmányok bemutatása. A. gradiskai tartómáuygyülés üdvözlete a kepviselőháziioz. A kifogástalan 
képviselők igazoltatnak. Oly képviselők, kiknek választása ellen okadatolt kérvény adatik be, egyelőre nem igazoltatnak. Elnök és 
első alelnök választatik. Szavazás öt jegyzőre. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakoi 

Korelnök : Igen tisztelt képviselőház ! Min
denekelőtt azt tartom, az utolsó országos íílés jegy
zőkönyvét kell felolvastatnunk. Fogja azt olvasni 
Csáky Albin gróf jegyző úr. 

Csáky Albin gr. körjegyző (olvassa a 
jegyzökönyvet. Olvasás közben félbenszakitja) 

Bánó J ó z s e f : Figyelmeztetem a jegyző urat-, 
hogy azon körülmény megemlítése, kihez érkez
tek a sürgönyök, a jegyzőkönyvből ki van hagyva, 
mi megemlítendő volna, mert azok nem a házhoz 
érkeztek. [Helyeslés.) 

K o r e l n ö k : A sürgönyök egyike Deák Fe-
rencz érdemes képviselő úrhoz, másika a korelnök
höz, kihez czímezve volt, érkezett. Kérem tehát a 
jegyző urat, szíveskedjék ezt a jegyzőkönyvbe ig-
tatni. 

grófok. 

Csáky Alb in gr. (folytatja s bevégzi a jegy
zőkönyv olvasását.) 

Kore lnök : A mai ülés jegyzőkönyvét Mi 
hályi Péter úr fogja vinni. A szavazatokat fa 
jegyezni Csáky Albin és Zichy Viktor 
A jegyzőkönyvnek vezetésében segédül ismét Szir-
may Gréza úr fogja támogatni a jegyzőt. Ez el le
vén intézve, engedjék meg. hogy az okiratok, 
melyek ide érkeztek , olvastassanak fel. (Halljuk!) 

K e g l e v i c h B é l a g ró f : Azt hiszem, ezen be
érkezett okmányok csak akkor olvasandók föl, ha 
a ház megalakult. (Felkiáltások: Helyes, a, ház meg
alakulása után.) Ennél fogva a ház osztályainak je
lentéseihez foghatnánk. 

K o r e l n ö k : Előttem van hosszú jegyzéke 
azon képviselő uraknak, kik eltávozásra jelentkez
tek. Ezek annak idején elő fognak terjesztetni. 
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Most az igazoló bizottságok munkálatának eredmé
nye fog közöltetni. 

Várady Gábor (olvas): Névjegyzéke azon 
képviselőknek, kiknek megválasztása s jegyző
könyvei a vizsgáló I. osztály által kifogástalanok
nak találtattak: 1. Berzeviczy Tivadar, 2. Sisko-
vics József, 3. Borlea Zsigmond, 4. Fülepp Lipót, 
5. Huszár István, 6. Szontagh Pá l , 7. Thalabér 
Lajos, 8. Rónay Lajos, 9. Draskóczy Gyu la , 10. 
Branovácsky' Is tván, 11. Rudnyánszky Flórián , 
12. Mátyás József, 13. Jendrassik Miksa, 14. 
Bogyó Sándor, 15. Kupricz Imre , 1 6 . Molnár Jó
zsef, i7 . Faragó Ferencz, 18. Sipos Orbán, 19. 
Geduly Lajos, 20. Bobory Károly , 21. Bartal 
G y ö r g y , 22.Pétery Károly , 23. Tolnay Károly , 
24. Fábián Gábor, 25. Szluha Bencze, 2 6 , Hol-
lán Ernő , 27 iíj. Zichy József gr., 28. Szilády 
Áron. Áz osztály megalakulása után korelnök ur 
által küldetett az osztályhoz : 29. Lónyay Gábor 
kifogástalan jegyzőkönyve. 

H o l l á n E r n ő (olvas) : A Il-ik osztály f. hó 18-
án délelőtti 10 órakor a múzeum előíerinében 
megnyitotta az első tanácskozmányt: 

I, Legelőbb az egyhagulag végbement vá
lasztások vétettek vizsgálat alá, és miután kide
rült , hogy illető jegyzőkönyveik a törvényesen 
meghatározott módon voltak kiállítva, névszerint 
a következő választások igazoltaknak találtattak, 
uffvanis: 1. Somssich P á l , 2. Szirma y Géza, 3. 
Nánássy Ignácz , 4. Urbánovszky E r n ő , ö.Urnié-
nyi József, 6. Ujfalussy Lajos, 7. Inkey József, 
8. Királyi Pá l , 9. Almássy György gróf, 10.11-
lésy János , 13. Horváth Elek, 12. Kiss Miklós, 13. 
Madarász József, 14. Prugberger József. 

II . Vizsgálat alá vétettek azután a szótöbb
séggel történt választások, melyek közül a kö
vetkezőkre vonatkozó jegyzőkönyvek rendjén ta
láltatván , minthogy különben is kifogás ellenük 
nem történt, igazoltakul tekintettek , névzszerint: 
15. Pálffy István gróf, 16. Kalauz P á l , 17. Mo-
csonyi András, 18. Ujfalussy Miklós, 19. Varga 
Antal , 20. Oroszy Miklós , 21 . Gorove István , 22. 
Beliczey István, 23 Ibrányi Lajos, 24. Ivacsko-
vics G y ö r g y , 25. Detrich Zsigmond, 26. Vlád 
Alajos, 27. Pethes József, 28. Stratimirovics 
György. 

K i r á l y i P á l (olvas): AIH-dik osztály kifogás
nélküli sorozata: 1 Kállay Ödön, 2. Fischer Ist
ván , 3. Reviczky István, 4. Szabó Imre (pápavá
rosi), 5. Horváth Lajos, 6. Kiss J a k a b , 7. Ihász 
Rezső. 8. Joaimovics György, 9. Véghsö Gellért, 
lO.Berényi Ferencz gr., 11. JusthKálmán, 12.Nyá-
ry Pál, 1 3. Vecsei Oláh Károly, 14. Dániel Pál, 15. 
Somossy Ignácz, 16. Deák Ferencz, 17 Salamon 
Lajos, 18. Osengery Antal, 19. Cseh Sándor, 20. 
Hodosiu József, 21 . Horváth Károly , 22. Csáky 

Albin gróf, 23. Csik András, 24, Osengery Im
re , 25. Lehoczky Egyed , 26.Eötvös Tamás. 

Csengery I m r e (olvas) : Az ötödik osz
tályba sorozott képviselők tagságának megvizsgá
lása , a ház szabályai 3-dik pontjának értelmében, 
a negyedik osztálynak feladatául ju tván : minde
nek előtt, és addig is , mig a vitatkozás tárgyául 
szolgálható választások iránti véleményünket elő-
terjeszthetnők, nem késünk jelentésünket bemutat
ni azon képviselők i rányában, a kiknek választási 
jegyzőkönyve általunk rendben találtatott s a kik
re nézve panasz beadva nincs. Ilyenek pedig a 
következők: 1. Zsitvay József, 2. Nagy Szabó 
Ignácz, 3. Horváth Antal , 4. Simon Pá l , 5. Ónos-
sy Mátyás, 6. Miskolczy Lajos, 7. Fest Imre, 8. 
Jekelfalusy Lajos, 9. F á y Gusztáv. 10. Ragályi 
Ferdinánd , 1 1 . Dani Ferencz , 1 2 . Ráth Péter", 13. 
Perczel István, 14. Odesealchi G}nila berezeg, 
15. Dimitrievics Milos, 16. Vojnics Lukács , 17. 
Dellimanics Is tván. 18. Horváth Boldizsár, 19. 
"Vitolay József, 20. Zichy Antal , 21 . Boczkó Dá
niel, "22. Mihajlovics Milos, 23. Oláh Miklós, 
24. ifj. Rudics József báró , 25. Madarassy Mór, 
26. Vietorisz János . 27. Sulyok Mór. 

Egyébiránt nem mellőzhetjük el annak meg
említését , hogy némely választási jegyzőköny
vek vizsgálatánál — melyekben a szavazások vég
eredménye átalánosságban be volt ugyan iktatva , 

| de áz egyes szavazók névsora nem vezettetett be — 
fölmerült előttünk az a kérdés: vajon az ilyen jegy
zőkönyvek rendesen és törvényszerűen kiállitottak-
nak tarthatók-e ? Azonban miután az 1848-ik évi V. t. 
ez. nem rendeli világosan és határozottan azt, hogy 

j a képviselők részére átadandó jegyzőkönyvekbe az. 
I egész szavazati lajstrom befőglaltassék, miután más 
| részről az 1861. évi országgyűlési gyakorlat szerint 
| is , a szavazati lajstrom nélkül kiállított jegyzőköny
vek , ha nem szenvedtek egyéb h iányban, kifo
gás alá nem estek: ennélfogva e kérdéses alakú 
választási jegyzőkönyvek általunk is rendben le-
vőkül tekintettek és fogadtattak el. 

Z i c h y A n t a l : Az V-dik igazoló osztály de-
czember 18-án kellő számmal összeülvén, mindenek 
előtt, nehogy a képviselőház a maga törvényes 
mcgalakulhatásában hátráltatva legyen, azon vá
lasztások megvizsgálását és kiszemelését tartó kö
telességének, melyek az ideiglenes rendszabályok 
9-ik és 10-ik pontja szerint figyelembe vehető ki
fogás alá nem esnek, s ennélfogva egyelőre iga
zoltaknak tekintendők. Az osztály tehát a beadott 
és általa megvizsgált választási jegyzökönyvek 

j nyomán, igazolt képviselőkül jelenti be a követke-
j zőket, u. m. 1. Kubicza Pál, 2. Eötvös József báró, 
| 3. Beniczky Gyula, 4. Barinyai József, 5. Bánó 
József, 6. Török Bálint, 7. Armbrust Péter, 8. 
Ányos István, 9. Dapsy Vilmos, 10. Csörghe 
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László, 11. Komáromy György, 12, Andreánszky 
Boldizsár, 13. Lator Gábor, 14. Török Sándor 15. 
Degenfeld Gusztáv gróf, 16. Dedinszky József, 17. 
Borbély Miklós, 18. Ivánka Imre, 19. Batthyány 
Géza gróf, 20. Lónyay Menyhért, 21 . Domaniczky 
Boldizsár, 22. Kurcz György, 23. Markos István, 
24. Csanády Sándor, 25. Böszörményi László, 26. 
Rónay Mihály, 27. Bittó István, 28.Keglevieh Ist
ván gróf, 29. Zichy Nándor gróf, 30. Kerkapolyi 
Károly, 31 . Benesik György. 

Dedinszky József (olvas): A VII-ik osztály 
tagjai közöl igazoltaknak nyilváníttattak: 1. Bó-
nis Sámuel, 2. Klauzál Gábor, 3-Dessewffy Ottó. 4. 
Csáky László gróf, 5. Tóth Lőrincz, 6. Szmrecsá-
nyi Dáriusz, 7. Kacskovics Ignácz, 8. Apponyi 
György gróf, 9. Miletics Szvetozár, 10. Damaszkin 
János, 11. Madocsányi Pál, 12. Gubody Sándor, 
13. Sümegby Ferencz, 14. Jámbor Pál, 15. Hun
fal vy Pál, 16. Keglevich Béla gróf, 17. Plathy 
György, 18. Czorda Bódog, 19. Mihályi Péter, 20. 
Seinsey Albert, 21 . Somsich Imre gróf, 22. Rutt-
kay István, 23. Kiss Lajos, 24. Tisza Lajos, 25. 
Szász Károly, 26. Császár József. 27. Ambrózy La
jos, 28.Hevessy Bertalan, 29. Bárányi Ágoston. 

A két utóbbira nézve megjegyzendő, hogy 
ellenök kérvény adatott be ; az osztály azonban 
azon szempontból indulva ki, hogy egyszerű folya
modvány alapján, melyben semmisem bizonyítta-
tik, s azt sem tudhatni, választó és nem idegen 
adta-e be és vajon ugyanaz irta-e alá, a ki beadta, 
és nem Pesten készült-e, szóval, a melyben semmi 
sem okadatoltaük: képviselőt jogaitól megfosztani 
nem lehet, s azért Hevessy Bertalan és Bárányi 
Ágoston urakat az igazolt képviselők közé sorozta. 

Ü r m é n y i J ó z s e t : Itt két képviselőtársunk 
iránt azon jelentés tétetik, hogy ellenök minden 
indokolás nélküli folyamodványok adattak be, 
a melyek mint olyanok el nem fogadtatván, az 
illetők igazoltaknak tekintettek. De miután ezen 
rendszabály nem alkalmaztatott a többi osztálynál, 
hol a jelentés csak úgy történt, hogy épen csak 
azok ajánltattak igazolandóknak, kik ellen nem 
nyújtottak be semmiféle beadványt, ezen ellenté
tet ki kellene egyenlíteni. (Helyeslés, nagy zaj.) 

Szász K á r o l y : Tisztelt ház! A többi osz
tálynál is hasonlóképen történt, legalább azon 
osztályban, melyben nekem is lenni szerencsém 
van, hogy az oly kérvények , melyek teljesen in
dokolatlanok, figyelembe nem vétettek. A VH-dik 
osztály hasonlóképen igazolt a VlII-dikból oly kép
viselőt, ki ellen kérvények adattak be. (Nagy Zaj.) 

K l a u z á l Gábor : Tisztelt ház! Mint most 
épen halljuk, olyan kérvényről van szó, mely tel
jességgel nincsen indokolva , azaz nincsen okada-
tokkal támogatva; ha tehát ilyen kérvényt el is 
tetszik vetni, azaz figyelembe nem venni, nekem 
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az ellen semmi észrevételem; mert itt az utóbbi 
osztálynak most felolvasott jegyzőkönyve szerint 
olyanról van szó, hol még az sem bizonyos, hogy 
a ki a kérvényt benyújtotta, maga irta-e alá, és 
semmiféle okiratok mellé téve nincsenek. Azt gon
dolom, hogy ha valaki ellen kérvény van be
nyújtva, és habár az illető osztály többsége vagy 
az egész osztály igazolandónak véli, annak a kér
vénynek itt mégis elő kell kerülni, mert az osztály 
csak a véleményt adja be, és a háznak kell a fölött 
Ítélni, hogy helyes-e vagy nem? Én csak azért 
szólalok fel, hogy a Vl-ik osztálynak most felolva
sott jegyzőkönyvéből valamikép azon következés 
ne huzassék, hogy minden ilyen, egyes képviselők 
ellen beadott kérvény, ha az osztály igazolandó
nak véleményezé is, többé elő nem fogna vétetni. 
Azt hiszem, hogy az ilyenek most az igazoltak so
rába fel nem veendők, hanem majd azután fognak 
igazoltatni, mikor a sor rájuk kerül. (Helyes!) 

K á l l a y Ödön : Tisztelt ház ! Teljesen igazolt 
képviselőnek törvényesen csak az tekintendő, ki
nek jegyzőkönyve rendben és hiány nélkül van, 
és ki ellen kérvény nincs benyújtva. A ki ellen 
kérvény adatott be, legyen az okadatolt vagy nem, 
annak ügye a ház által tárgyalandó. (Közbeszólás: 
Ez nem áll. Halljuk, halljuk ! Zaj.) 

Ennélfogva, miután itt egyik tisztelt előadó 
ur felfödözte, hogy több osztály igazolt oly képvi
selőket, kik ellen folyamodvány nyújtatott be. én 
azt hiszem, hogy azon képviselő urakat , kik ellen 
kérvény nyújtatott he, jelenleg az igazolt képvise
lők közé sorozni nem lehet; hanem ezek ügye 
rendszeresen tárgyalandó, és majd a ház fogja ki
mondani, igazoltaknak tekintendők-e vagy sem? 
(Helyeslés, zaj.) 

Szentkirályi Mór: A választások három 
kategóriába jőnek: vagy olyanok, melyeknek jegy
zőkönyve rendben van, és panasz ellenök be nem 
nyújtatott; vagy olyanok, melyek ellen panasz 
nyújtatott ugyan be, de indokolva nincs; vagy 
olyanok, melyek ellen indokolt panasz adatott be. 
Hogy az osztályok az elsőnemü választásokat 
számba vegyék, továbbá, hogy a harmadnemüek 
iránt véleményt adjanak és az alakult ház határoz
zon, az nem kérdés. A kérdés, mely fennforog, az, 
vajon a másodnemüek esetében a nem indokolt pa
naszt a 10. §. értelmében félretehetik és a választást ki
fogástalannak elfogadhatják-e ? Ha minden legegy
szerűbb panasz felett is a háznak lehetne egyedül 
határozni, akkor ugy történhetnék, hogy a ház 
alakulása teljesen lehetetlenné tétethetnék, és a ba
jon nem lehetne máskép segíteni, mint az ország
gyűlés eloszlatása által. U g y hiszem ennélfogva, 
hogy a ház szabályai az osztályokat nem csupa re-
gistralás végett állították fel, mert ezt az elnök és 
jegyzők maguk is elvégezhetnék, s osztályokra 

2 



10 III. ORSZÁGOS ÜLÉS. 

szükség nem volna; hanem főleg azért, hogy a 
10. §. értelmében a figyelembe nem vehető pana
szokat is félretehessék. (Helyeslés, zaj.) 

P a p p Z s i g m o n d : Én a parlamentarismust 
egészen másként fogtam fel, mint előttem szóló kö
vettársam. Az osztályok nem azért alakultak, hogy 
végleg határozatot hozhassanak valamely kérvény 
felett; hanem azért alakultak, hogy referáljanak 
az országgyűlésnek, mely országgyűlés azon kér
vény felett határozni fog. 

Az osztályok, a parlamentarismus felfogása 
szerint, nem egyebek, mint a ház referensei. Az 
osztály ki szokta mondani: ezen követ ellen semmi 
kifogás nincs, ez igazolandó; kimondja, más irány
ban, hogy vannak kérvények, okadatolva vannak-e 
vagy nem; de a végleges biró mégis mindig a ház. 
Különösen figyelmet érdemel azon kürülmény, 
hogy itt eló'adatik, hogy nem is volna tudva, va
jon azon uri ember irta-e alá a kérvényt, a ki be
adta, vagy sem. Ugyan kérem, hogyan bírálhatja 
azt meg a vizsgáló osztály'? ismeri-e azon uri em
ber aláírását az osztály vagy sem ? Én tehát ér
vényt kívánok azon véleménynek szerezni, hogy 
mindazon kérvényeknek, melyek az osztályokhoz 
kerültek, akár okadatolva vannak, akár nincse
nek okadatolva, a ház a bírája; s a mely kép
viselők ellen kérvény adatott be, azok egyelőre 
nem igazolandók. Ha már azon szabály, mely lé-
tétezik, rósz is, nekünk azt mindaddig szorosan kö
vetnünk kell, valamig a házszabályokat meg nem 
változtatjuk. E tekintetben világosan mondja a 
házszabályok 10. §-a, hogy mind azon követek, a 
kik ellen petitio adatott be, nem tekintendők iga
zoltaknak. (Zaj.) ' 

Z s a r n y a y I m r e : Tisztelt ház ! Azon eljárás, 
melyet a t. ház jelenleg az igazolásnál követ, 
irányt ad idővel némileg a későbbi eljárásnak és 
egy majd alkotandó törvénynek a követek válasz-

nézve. Tisztelt ház ! ha a mi választási törvé
nyeinket több százados gyakorlat tökéletesen kifej
tette volna, nem mernék azoknak csak egy betűje 
ellen is szót emelni. De valljuk meg, hogy a vá
lasztási törvény rögtönzött, mely idővel tökélete-
síttetni fog. Ez oknál fogva, ha nekünk, lígy mint 
például Angliában van, volna egy törvényünk, 
hogy azon vakmerő és sokszor csupán személyes
kedés vagy magánérdek miatt a választásoknál 
zavart okozó emberek büntettessenek meg, ha ok 
nélküli kérvényt adnak be a házhoz; ha mondom, 
volna oly törvényünk, mely például kimondaná, 
hogy a ki ok nélkül küld ide kérvényt, és e ház
tól csak félórányi időt elszakít, az büntetés alá ke
rüljön, (Nagy zaj) vagy legalább a kiküldött 
vizsgálat költségeit födözze: lehetne kívánni, hogy 
minden kérvény fölött a ház határozzon. De ne
künk semmi efféle törvényünk nincs. Annálfogva 

ragaszkodom azon törvényhez , mely azt mondja, 
hogy oly folyamodvány, mely okadatolva nin
csen, csak u g y tekintessék, mintha a követ ellen 
panasz sem volna emelve. (Nagy zaj.) T. ház! 
Vegyük a dolgot ú g y , a hogy van. Ha a t. ház 
azt mondja, hogy mihelyt egy-két folyamodvány 
vagy óvás beadatott a követ ellen, az igazoltnak 
nem tekintetik, úgy jövőre megnehezítjük a tör
vényhozás állását; mert hiszen egynehány ezer 
forintért én kétszáz embert állítok, kik panaszt és 
óvást adnak be. Hogy ez ne történjók, kívánom, 
hogy a minden ok nélküli kérvények félretétesse
nek, ha már az illetőket nem kivánjuk megbün
tetni. (Nagy zaj.) 

N y á r y P á l : Tisztelt ház! Azt gondolom, 
hogy mindenek előtt ezen kérdésekkel kell tisztába 
jönnünk : 1-ször van-e különbség a kifogástalan 
és az igazolt választások között? Azt hiszem, hogy 
ezen kérdésre igennel felelhetünk. 2-szor az a 
kérdés, hogy határozati joga a háznak mikor kez
dődik? Azt hiszem, erre a szabálynak értelmében 
mindenki azt mondja: akkor, mikor a ház mega
lakult. Ha e két kérdéssel tisztában vagyunk, nin
csen okunk tovább vitatkozni, mert a kérdés csak 
az lehet, hogy a kifogástalan választások megü
tik-e a 226 számot vagy sem. Először ezzel kell 
tisztában lenni és meghallgatni az illető osztályok 
jelentéseit. Ha ezek azt jelentik, hogy nincsen 226, 
akor tegyük azt a kérdést, hogy ily körülmények 
között mit fogunk tenni. De azt, hogy mielőtt a 
ház alakulva volna , határozatba bocsátkozzunk, 
hiszem, senki sem fogja akarni. (Helyeslés, nagy zaj.) 

Böszörményi László : Az előttem szóló 
Nyáry Pál követtársunknak tökéletes igaza van, 
és a ház jelen állásában mást nem is tehetne. (Zaj.) 
Hivatkozom a múlt országgyűlés eljárására, mikor 
épen Klauzál Gábor ur felszólalása folytán és 
épen hasonló alkalommal a kifogástalan képvise
lők felolvasásánál merült fel azon kérdés, vajon a 
felolvasott követek közt azok, kik ellen kérvény 
van beadva, igazoltaknak tekintessenek-e. Ugyan
akkor épen Klauzál Gábor úr indítványára az 
ilyen követek visszautasíttattak és nem-igazoltak
nak tekintettek. Továbbá a házszabályoknak 9-ik 
§-sa nem csak azt tartja,-hogy a mely követ ellen 
kérvény van beadva, csak az esik kifogás alá, ha
nem az is, a ki ellen óvás van , még pedig akár 
indokolt, akár nem. (Zaj. Nem áll!) Méltóztassa 
nak a 61-iki jegyzőkönyvet megnézni. Enellenem 
61-ben óvás adatott be, pedig indokolatlan, és nem 
lettem kifogástalan képviselő. (Zaj.) Méltóztassa
nak csak a jegyzőkönyvet megtekinteni. A 9-ik 
§. tartalma világos; tehát csak az á l l , hogy a ki
nek jegyzőkönyve rendben van és a ki ellen pa
nasz nincs, az kifogástalan. Most a ház teendője, 
az ezen szabálylyal ellenkezőleg eljáró osztályo-
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ka t megvizsgálni, hogy minden osztály csak azon 
képviselőket jelentse b e , kik ellen ily értelemben 
nincs kifogás; mert valamint a Vl-ik osztályban 
jelentettek be némelyek'indokolatlan panasz mel
lett igazoltaknak, dgy történt ez más osztályban 
is. Már pedig azt az igaztalanságot a ház nem kö
vetheti el, hogy midőn az egyik osztályból csak a 
tökéletesen kifogástalan képviselő jelentetik be, a 
másik osztályból más is bejelentessék. Ez nem volna 
igazságos, eljárás; azért kérem, méltóztassanak szi
gorúan eljárni. (Zaj.) 

Zsedény i E d u á r d : Nem tudom eléggé csu
dálni, hogy ezen t. ház oly kérdés fölött vitatko
zik, mely már ez országgyűlés alatt is eldöntetett; 
mert emlékeztetem a t. házat, hogy e ház első ülé
sében mindjárt azon kérdést intéztem a t. házhoz, 
vajon a ház megalakulása előtt akármmemű 
más kérdés vitatásába, az igazoláson kivtíl, akar-e 
ereszkedni, s az volt a felelet, pedig egyhangúlag: 
hogy nem lehet. Csodálkozom tehát, hogy a t. ház 
el nem fogadja, a mit Pestmegye ráczkevei ke
rületének t. követe mondott: nem lehet e fölött vi
tatkozni, mert a törvény 7-dik czikke azt mondja, 
hogy a választások fölött, melyek törvényessége 
bármi tekintetben kérdésbe vétetik, a képviselőház 
intézkedik. Itt tehát, akár alaptalan, akár alapos 
tekintetből vonatik kérdés.alá valamelv választás, 
e fölött most vitatkozni nem lehet. (Helyeslés, 
nagy zaj.) 

D á n i e l P á l : Folytatom, hol előttem szóló be
végezte. Nem csak a törvényben, hanem a ház sza
bályainak 8-ik §-ban is az áll, hogy azon válasz
tások, melyek iránt vitatkozás lehet, csak a ház 
megalakulta után terjeszthetők a ház elé. (Helyes.) 
Azért azt hiszem, maradjunk jelenleg annál, mit 
Nyá ryPá l képviselő ur mondott. (Zaj.) 

B ó n i s S á m u e l : Az előttem szólott érdemes 
urnák (Zsedényinek) csupán azt felelem, hogy ez 
országgyűlésen még semmi sem határoztatott, mi
vel ez országgyűlés még határozati joggal nem 
bir. A tisztelt ház figyelmébe pedig ajánlom, ke
rüljük ki mindenesetre, hogy az osztályok eljárá
sában különbség legyen. Én részemről mondha
tom, hogy e különbség megvan, mert azon osztály, 
melynek egyik tagja én is voltam, igazoltaknak 
ekintette azon választásokat, melyek ellen kér

vény ugyan adatott be, de a 10-ik §. értelmében 
a kérvény okadatolt nem volt. (Nem áll! Zaj.) 
Ezzel mégis tisztába kell jönnünk , mert az jönne 
majd ki a dologból, hogy oly képviselőt, ki ellen 
kérvény adatott be, az egyik osztály igazoltnak, 
a másik pedig nem igazoltnak tekintene. (Zaj.) 

D e á k Ferencz : Ha jelen állapotunkban 
határozatképesek volnánk , mindenekelőtt azon 
indítványt tenném, hogy hallgassuk ki egymást. 
Azonban ez határozat nélkül is, azt hiszem, meg 

fog történni. Ez indítványt tehát akkorra halasztóm, 
ha jövendőben szükség lesz reá. 

Most a dologhoz bátor vagyok alázatos vé
leményemet előadni. Ne feledjük el, hogy bizonyos 
tekintetben a ház nincs normális állapotban. A48-iki 
törvények azt rendelik, hogy négy héttel elébb 
kell a választásoknak történni, mielőtt a ház ülé
sei megnyittatnak. Ennek a négy heti határidőnek 
egyik oka hihetőleg az volt, hogy a kik megvá
lasztatnak, gazdaságukat, családjukat stb. rögtön 
el nem hagyhatják, tehát saját dolgaikat azalatt 
rendbehozzák. De a másik ok hihetőleg az is volt, 
hogy a kik netalán kifogást akarnak tenni vala
mely választás ellen, a szükséges adatokat megsze
rezhessék és igy a ház megnyitása kezdetén kér
vényeikkel, még pedig olyanokkal, a melyeket 
képesek documentálni, el ne késsenek. Most ez nem 
történhetett meg, a választások nem négy héttel, 
hanem az utolsók alig 4 nappal történtek az or
szággyűlés megnyitásának határideje előtt; igen 
természetes tehát, hogy a mit a törvén}?" óhajt, 
hogy időt engedjünk a feleknek, nem lehetett 
teljesíteni. 

A jelen helyzetben, ez állapotot tekintetbe 
véve, magára a törvényre hivatkozva, különféle 
vélemények merültek föl. Az én alázatos nézetein 
az, hogy mindenekelőtt kifogástalan követek azok, 
kiknek jegyzőkönyvei rendben vannak és kik el
len panasz beadva nincs; erre nézve kétség nem 
lehet. Kétség merül föl akkor, ha panasz van elle-
nök beadva. Erre nézve kimondja a törvény, mi
nőnek kell annak lennie, hogy figyelembe vétes
sék, t. i. okadatolt panasznak. De mit tesz ez va
lóságos értelemben: „okadatolt?" It t két kérdés 
fordulhat elő az osztályoknál: egyik, hogy van-e 
panasz, mely okadatolva van? a második, hogy 
az okadatolás törvényes és alapos-e ? Az első facti 
kérdés; a másik juris kérdés. Az osztályok meg 
vannak bizva, hogy szedjék ki azok neveit, a kik 
ellen panasz és pedig okadatolt panasz nincs be
adva. Ezeket az osztályok kiszedik; de abba az 
osztályoknak bocsátkozni nincs joguk, hogy a ne-
táni panasz alapos-e vagy nem, mert sem az osz
tály, sem a ház, a mint most áll, az alakítás előtt, 
nincs jogosítva e fölött Ítéletet hozni. Csak a factu-
mot illetőleg ítélhet, azaz, hogy a panaszoknak tá
mogatására vannak-e okok felhozva. Azok az okok 
alaposak-e vagy nem ? az későbbre tartozik. Azt 
hiszem például, ha valamely jegyzőkönyvben óvás 
van odavetve: ,,mi óvást teszünk ezen választás 
ellen" ; de az semmivel nincs okadatolva, ezt bizo
nyosan senkisem fogja okadatolt óvásnak tekin
teni. Valaki kérvényt ad be és azt mondja, hogy 
a választás rendetlenül ment, azonban semmi okot, 
semmi adatot nem hoz fel; igen természetes, hogy 
azt fogja mondani az osztály: ezt könnyű mon-
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dani , de okadatolva nincs , azért elvettetik. Azon
ban valamely kérvény felett, akár miféle docu-
mentumokkal van ellátva, hogy azok alaposak-e ? 
a fölött az osztály nem ítélhet. Már most ugy 
vettem észre az eddigiekből , és valószínűleg 
ugy is fog állani, hogy a panasz nélküli választá
sok, a melyek ellen épen nem adattak be kérvé
nyek, meghaladják a 226-ot, és ugy hallom, hogy 
ha még azokat is hozzá számítjuk, a hol puszta 
kifogás tétetett minden ok előhozása nélkül, akkor 
épen nagyon is meghaladják. Legyünk egy kis 
figyelemmel körülményre, hogy nehéz volt 
az adatokat és documentumokat tökéletesen meg
szerezni, s azért, ha valaki ellen előfordul panasz, 
akár alapos, akár nem, azt ne vegyük igazoltnak, 
hanem csak akkor, ha a ház határozatképes leend. 
Azon aggadalom sem tartóztat engem, hogy ily 
módon jövőben mindig ily panaszokkal, alaptalan 
okadatolással meg lehetne gátolni a választások 
igazolását és a ház nem alakulhatna meg ; mert hi
szen kezünkben van a dolog. Kernelem, az ország
gyűlés a választási törvényt, a melynek oly igen 
sok hibája van, és a ház rendszabályait, melyek 
szintén nem kielégítők, át fogja dolgozni; és ezen 
körülményeket figyelembe véve, ne vegyük azt a 
vádat magunkra, hogy elsiettettük a dolgot, és ha 
valaki panaszt adott be , minden documentumok 
nélkül, a melyeknek megszerzésére nem volt ideje, 
azt egyszerűen elvetettük. E vád nekünk sukat ár
tana ; azért mi most csak azon képviselőket vegyük 
igazoltaknak, a kik ellen csak szóval adattak be 
kifogások, de semmivel sem documentálva, azért 
egészen alaptalanok. (Helyeslés. Menjünk tovább! 
Halljuk az osztályok jelentését!) 

K e g l e v i c h B é l a gr. olvassa aVII-ik osztály 
jegyzőkönyvét , mely szerint következő képvise
lők tekintendők igazoltaknak: 1. Szaplonczay Jó-
zef, 2. Pillér Gedeon , 3. Máday Lajos, 4. Székács 
József, 5.Darvas Antal , 6- Jókai Mór, 7. Szakáll 
Lajos, 8. Zichy Viktor gróf, 9. Szabó Sámuel, 
JO.Szabadfi Sándor, 11. Rónay János, 12. Szapá-
r y Gyula gróf, 13. Szabó Imre (zalai) , 14. Szem
ző Mátyás, 15. Ullmann Bernát , 16. Lukács 
György , 17. Angyal Pá l , 18. Bezerédy László , 
19. Eszterházy István gróf, 20. Bánó Miklós, 21 . 
Konkoly Thege Pál, 22.Prónay József, 23. Ghy-
czy Kálmán, 24. Maniu Aurél , 25, Kossuth Pá l , 
26. Gáál Péter, 27. Szilágyi István, 28. Trefort 
Ágoston. 

Szapáry G y u l a g r ó f olvassa a VHI-ik osz
tá ly jegyzőkönyvét, mely szerint igazoltaknak te
kintendők : 1. Papp Zsigmond, 2. Kovách László, 
3 . Ráday Gedeon gr., 4. Domahidy Ferencz, 5. Tóth 
Vilmos, 6. Tisza Kálmán, 7. Horváth Döme, 8. Pod-
maniczky Frigyes b., 9. Kardos Kálmán, 10. Perezei 
Béla, 11. Kálóczy Lajos, 12. Jankovics Antal, 13. 

Almásy Sándor, 14. Patay Is tván, 15. Vadnay 
Lajos, 16. Bartal János, 17. Luzsénszky Pál báró, 
18. Zsedényi Eduárd , 3 9. Lipthay Béla báró , 20. 
Trifunácz Pá l , 21 . Ráday László gróf, 22. Túri 
Sámuel, 23. Tóth Kálmán, 24. Kudlik István, 25. 
Zámory Kálmán. Ezen képviselők választási jegy
zőkönyvei a törvény minden kellékeivel bírván, 
az osztály a fentnevezett képviselőket kifogás nél
kül igazolandóknak találja. Olvastatott továbbá az 
osztályban Széchenyi Imre gróf sopronmegyei n. 
martom kerület képviselőjének választási jegyző
könyve, melyben foglaltatott Németh Antal választó 
abbeli óvása, hogy a megválasztott képviselő a 
megyebeli összeírásokban mint választó beirva nem 
levén, e szerint nem is választható , kijelentvén az 
óvást tevő, hogy ezen választás ellen az ország
gyűlési igazolóválasztmány elé kérvényt fog be
adni ; minthogy azonban ezen választás ellen kér
vény nem adatott be , az osztály pedig sem magát 
a puszta óvástételt, sem a benne felhozott és külön
ben is semmivel sem indokolt panaszt elégségesnek 
nem tartja a r ra , hogy a törvény minden kellékei 
szerint véghezment választás és a kiállított választási 
jegyzőkönyv kérdés alá vonathassák, az osztály 
Széchenyi Imre grófot akifogás nélkül igazolt kép
viselők közé sorozandónak véli. 

D e á k F e r e n c z : Tisztelt ház ! Én ezen ki
fogást alaptalanak tartom, de olyannak, mely vi
tatkozás tárgya lehet. Az 1848-iki törvényben vi
lágosan ki van mondva , hogy választható az, ki 
választó. Hogyan kell ezt érteni, azt mi most nem 
magyarázhatjuk meg, hanem magyarázhatja majd 
az alakult ház. Az én nézetem ugyan az , hogy ez 
annyit tesz , miszerint választható az , ki választó 
képességgel bír; de ez — mondom — tárgya lehet 
további vitatkozásnak; mondja ki azt a ház akkor, 
mikor megalakult. A hivatkozott kérvény okada-
tolt, mert a ház szabályaira, törvényre van fektet
ve , pedig épen a szó, a betű szerinti értelemre ; 
tagadhatatlan , hogy maga a betű a kifogást tevő 
mellett szól, és így csak a ház mondhatja ki, hogy 
nem valóságos kifogás. 

G h y c z y K á l m á n : Tisztelt ház ! Csak azon 
szempontot akarom előterjeszteni, melyből a VHI-ik 
osztály e tekintetben kiindult. Az 1848-ik évi tör
vény azt rendeli, hogy minden választás érvényes
sége fölött, ha kérdés támad, a ház intézkedik; a ház 
pedig szabályaiban ekként intézkedett: jelesen a 4-ik 
§-ban ez áll : „ A megbízó-levél gyanánt szolgáló vá
lasztási jegyzőkönyv, ú g y a választás érvényessége 
ellen intézett ellenmondások és panaszok írásban 
foglalva az elnöknek előzetesen átadandók." A 
9-ik § pedig azt tartja: „Kifogás ' nélküli válasz
tásnak tekintetik, ha a választási jegyzőkönyv 
rendben van , és mely iránt panasz beadva nincs.0 

Az osztály tehát azon szempontból indult-ki, hogy 
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a puszta óvás a választási jegyzőkönyv érvényes
ségének oly kétségbevonataiára, hogy -eziránt 
kérdés támasztathassák, nem elégséges, hanem 
ehhez.a kérvény beadása kívántatik meg; miu
tán pedig maga az óvástevő óvásában kinyilat
koztatja , hogy ez iránt az igazoló bizottsághoz 
kérvénynyel fog folyamodni, és ezen kérvény
nyel az országgyűléshez nem járult , s azt az el
nökségnek előzetesen be nem adta: tisztán ezen 
szempontból indulva k i , vélte az osztály azon 
képviselőt a kifogástalan képviselők sorába he
lyezni, miután különben a választási jegyző
könyv egészen rendben van. (Helyeslés.) 

D o m a h i d y Ferencz : Határozatot kérek: 
tekintetik-e igazolt követnek Széchenyi Imre gróf 
vagy nem? 

Kore lnök : Igenis, igazolt képviselőnek te
kintetik. 

Ráday László gróf olvassa a IX-ik osztály 
jegyzőkönyvét, mely szerint kifogástalan képvise
lőknek találtattak : 1. Gábriel István, 2. Beniezky 
Ödön, 3. Széli József, 4. Andrássy Gyula gróf, 
5. id. Zichy József gr., 6. Kárász Benő, 7. Rajner 
Pá l , 8. Sárközy József, 9. Frideczky Timót, 10. 
Szapáry Géza gróf, l l .Bo t tka Mihály, 12.Vécsey 
József báró , 13. Vay Béla báró , 14. Vay Lajos 
báró, 15. Várady Gábor, 16. Szentiványi Károly, 
17. Vállyi János , 18. Nikolics Sándor, 19. Zsám-
bokréthy József, 20. Vidacs János , 21. Karácso
nyi Ferencz, 22. Kemény Zsigmond báró, 23.Szir-
may Pál, 24. Gsernovics Péter. 

A házszabályok 10. §-a értelmében, noha a 
jegyzőkönyvekben különböző, de nem okadatolt 
óvások fordultak elő, igazoltaknak találtattak még, 
mivel megválasztásuk ellen panasz beadva nem 
volt : 25. Erős Lajos, 26. Hedry Ernő , 27. Szent
királyi Mór, 28. Ghyczy Ignácz. 

Kore lnök : Tisztelt képviselők! A rendsza
bályok második szakaszában előforduló első, szám 
szerint 15-ik § azt tartalmazza, hogy miután az 
igazolt képviselők száma a 226-ot megütötte, az iga
zolt képviselők az elnökválasztáshoz fognak. Ezen 
pont azon foglalkozásoknak, melyekkel tisztelt kép
viselő társaim igénytelen egyéniségemet megtisztel
ni kegyesek voltak, határt jelöl. Nincs tehát egyéb 
hátra, mint hogy irántam való eddigi figyelmök-
és barátságukért, melyet tapasztalni szerencsém 
volt , alázatos köszönetet mondjak. Midőn ezt tel
jesítem, és mielőtt ezen helyet annak, a ki utánam 
következik, átadom, engedjék tisztelt képviselő 
társaim kifejeznem azon erős hiedelmemet, hogy 
önöknek bölcsesége, önöknek a törvényhozás kö
rüli tapasztalása fényesen fogja az egész müveit 
világ előtt bebizonyítani, hogy önök a polgárisult-
ságnak nem valami másodrendű, s csupán csak 
utánzói, hanem a valódi polgárisodásnak igazi, 

eredeti és elvégre is diadalmaskodó előharczosai 
lesznek. Ezzel magamat szivességökbe ajánlom. 
(Lelkes éljenzés. A korelnök elhagyja az elnöki széket. 
Zaj. Kiáltások : Foglalja el a helyet! A korelnök is
mét az elnöki székre lépj Uraim! figyelmet kérek! 
(Zaj. Halljuk!) Fölhívom a törvényt, mely ellenem 
szól. Félszázada, hogy a jogbitorlás ellen küzdök, 
és ime most magam bitorolnám a jogot ? (Halljuk!) 
Engedjék meg , hogy az elnöki széket elhagyjam; 
én a választásban többé részt nem veszek. (A kor
elnök elhagyja az elnöki széket. Éljenzés. Halljuk!) 

Zsedény i Eduárd : Azon kérdést intézem 
a korelnök úrhoz, nem tetszenék-e neki a 16-ik sza
kasz szerint az elnöki széket megint elfoglalni? 
Mert a 16-ik § így hangzik : „Először az elnökre 
történik a szavazás ekkép : a jegyzők egyike betű
rend szerint felolvasván az igazolt tagok neveit, 
ezek egyenkint megjelennek, és a korelnök előtt 
kitett ládába teszik czéduláikat. Az első felolvasás 
alkalmával jelen nem voltak nevei, szavazataik be
adása tekintetéből, végül még egyszer felolvastat
nak , s ekkor a korelnök felügyelete alatt a jegy
zők a gyűlés szine előtt összeszámítják a szavaza
tokat, s-a korelnök kimondja az eredményt." 

Deák Ferencz : A ház szabályai szerint 
a ház elnökletét addig, mig a ház megalakul, a 
korelnök vezeti. Mint- ilyen, vezette eddig az el
nökséget Bernáth Zsigmond igen tisztelt barátom 
és képviselő társunk, kit most azon tekintet tar
tóztat ettől vissza, hogy petitió levén ellene be
adva, nem tekintheti magát igazolt képviselőnek 
ŝ  azért ezen functiót nem akarja tovább folytatni. 
Én ugyan nem osztozom azon nézetben, mert sze
rintem nem igazolt követ is vezetheti az elnöksé
get választáskor, annál inkább, mert ez igen -rö
vid ideig tart , hanem igen nagyon méltánylom 
gyöngédségét , és gyöngédtelenségnek tartanám 
tőlünk, ha mégis kényszerítenek az elnökség to
vább vezetésére. Reménylem, hogy lesz szeren
csénk őt az igazolt képviselők sorában tisztelni, 
(Lelkes éljenzés) hanem ismerve és méltányolva 
gyöngédségét, kényszeritnünk őt nem lehet. El
nökre múlhatlanúl szükségünk levén, a legköze
lebb álló személy a korelnökségre Boczkó Dániel. 
(Fölkiáltások: Boczkó foglalja el a széket!) 

B o c z k ó D á n i e l (éljenzések közt elfoglalja az 
elnöki széket). Üdvözlöm önöket, uraim, mint az 
1848-iki alkotmány alapján megválasztott törvé
nyes képviselőket. Szeretnék még valamit hozzá 
tenni, de félek, hogy talán ez nem tetszenék mind
nyájoknak. (Halljuk!) Csak azt jegyzem meg , 
hogy a több millióból álló Választó-testület, Ma
gyarország összes lakosai megvárják képviselőik
től törvényes, és az igazság elvein alapuló alkot
mányunknak nem csak megerősítését, életbelép-
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tetését, de teljes biztosítását is. Most teljesítem kö
telességemet. (Éljenzés.) 

D e á k F e r e n c z : A szabályok szerint a sza
vazás ú g y történik, hogy az igazolt képviselők 
betűrendbe vétetnek s e szerint szólittatnak föl, 
hogy szavazat-jegyeiket a korelnök előtti ládába 
tegyék. Addig tehát függeszszük fel az ülést, miga 
nevek betűrendben össze lesznek irva. (Mozgás.) 

Kore lnök: Kénytelen vagyok félórára fel
függeszteni az ülést, mig a névszerinti soruzat el
készül, hacsak azt nem kívánja a ház, hogy a { 
szavazás • osztályok szerint történjék. (Zajos kiál
tások: Osztályok szerint!) 

D e á k F e r e n c z : Mielőtt az elnök választásá
hoz fognánk, bátor vagyok megemlíteni, hogy 
igen czélszerünek tartanám a 48-ki példát követni. 
Akkor is, mikor az elnök-választás történt, Erdély 
még nem küldött követeket; azok most sincsenek 
i t t ; akkor tudtuk, hogy eljőnek, és most is re
méljük ; akkor is az egyik alelnököt nem válasz
tottuk meg , hogy azt az erdélyiek közül Utólag 
választhassuk, s meg is választottuk a megérkezett 
vendégek közül Pálffy Jánost ; most is az egyik alel
nök választását függeszszük föl addig, mig az er
délyiek megérkeznek. A mi a jegyzőket illeti, vá-
laszszunk most csak ötöt. (Közbeszólás; csak négyet!) 
Egyet hagyjunk Erdélyre , hanem most csak ötöt 
válaszszunk meg. (Zaj.) 

K o r e l n ö k : Osztály szerint méltóztatnak sza
vazni ? (Felkiáltások : Osztály szerint, osztály szerint!) 
Jelentem, hogy az első elnökre fog a szavazás tör
ténni. (Jegyző hozzáfog az igazolt követek névjegyzéké
nek felolvasásához • ekkor közbeszól) 

G h y c z y K á l m á n : ü g y látom, a betűrendes 
sorozat nincsen elkészítve; ez azonban ne tartóz
tassa a tisztelt házat a szavazás megkezdésében, mert 
61 -ben szintén az osztályok sorozata szerint szavaz

tunk az elnökségre. Erre nézve pedig a dolog siet

tetése végett azt volnék bátor ajánlani, hogy mi
után az első osztály jelentésében a második osz
tályba sorozottak foglaltatnak, méltóztassanak 
ezeknek mindjárt a praesidium körül sorakozni, 
hogy ne kelljen várakozni, s így tovább. 

(Az igazolt képviselők osztály szerint fólszólittat-
ván, beadják szavazatjegyeiket az elnök választására. 
Szavazás és a szavazatjegyek nyilvános összeszámlálása 
után). 

Kore lnök : 247 igazolt képviselő közül sza
vazott 229; még pedig Szentiványi Károly kapott 
179, Ghyczy Kálmán 27 szavazatot; semmi nevet 
sem irt 7 szavazó; Tisza Kálmán nyert 1, Klauzál 
Gábor 2. Babarczy Antal báró 1, Deák Ferencz 5, 
Trefort Ágoston 1, Nyáry Pál 1, Somssich Pál 4, 
Apponyi György gróf 1 szavazatot. Végzésül te
hát kimondhatom, hogy Szentiványi Károly rop
pant többséggel az országgyűlés képviselőházának 
elnökévé választatott. (Hosszas és zajos éljenzés.) 

Már most méltóztassanak az alelnökre való 
szavazást megkezdeni. (A képviselők a fönebbi rend
ben beadják szavazatjegyeiket az alelnökre s azok nyil
vánosan összeszámláltatnak.) 211 szavazat közül gr. 
Andrássy Gyula 185-öt nyert. (Éljenzés.) Eötvös 
József b . nyert 8, Török Gábor 1 , Zsarnay Imre 
1, Tisza Kálmán 7, Gorove István 2, Trefort Ágos
ton 1 , Ürményi József 1 , Babarczy Antal b . 1, 
Lónyay Menyhért 1 , Keglevich Béla gr. 1 , Ujfa-
lussy Miklós 1 szavazatot. Kimondhatom tehát, 
hogy Andrássy Gyula gróf az országgyűlés több
sége által alelnöknek választatott. (Elénk éljenzés.) 
Méltóztassanak már most 5 jegyzőre egy jegyen 
beadni szavazataikat. (E szavazás az előbbi rendben 
megtörténik.) A jegyző urakkal össze fogom szám
lálni a szavazatokat és az eredményt a tisztelt ház
zal a holnapi ülésben tudatom. Holnap délelőtti 
10 órakor nyilvános, azután pedig zárt ülés lesz. 

Az ülés végződik 11/i órakor. 

IV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1865. dec. 21-dikén 

B o c z k ó D á n i e l k o r - , u t ó b b S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: A jegyzőkre történt szavazás eredménye kihirdettetik. Az elnök és alelnök beköszöntő beszédei. A ház meg
fakulta kimondatik. Háznagy-választás. Az állandó igazoló bizottság megalakítása. A Császárné üdvözlésére küldöttség választatik. 
Az igazolások a legközelebbi ülés napirendjére tűzetnek. Az ülések 1866-dik évi jan. 10-dikeig elnapoltatnak. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V4 órakor. 
Kore lnök : Mindenekelőtt a tegnapi ülés 

jegyzőkönyve fog felolvastatni és meghitelesíttetni. 

Mihályi Péter körjegyző (olvassa a midt ülés 
jegyzökönyvét. Szentiványi Károly s Andrássy Gyula 
gr. elnökké választatásának megemlítésénél ezek nevei 



IV. ORSZÁGOS ÜLÉS. 15 

•megélj eneztetnek; a jegyzőkönyv fölolvasása után maga 
a jegyző is megélj eneztetik.) 

K o r e l n ö k : Jelentem a tisztelt háznak, hogy 
tegnap délután a jegyző urakkal számba vévén a 
jegyzőkre nézve beadott szavazókat, ezeknek ered
ménye a következő: beadatott 208 szavazat, melyek 
Tsözűl Csengery Imre 202, Dimitrievics Milos 185, 
Joanovics György 172, Ráday László gr. 168, Tóth 
Vilmos 115, Fest Imre .74, Királyi Pál 40 szava
zatot nyertek. A többi szavazatok nagyon szét
ágaztak, ki többet, ki kevesebbet nyert ; ha kivánni 
méltóztatnak, fel fogom olvasni. (Nem szükséges.) 
Tehát Csengery Imre, Dimitrievics Milos, Joanno-
vics György, Ráday László gróf és Tóth Vilmos j 
líépviselő urak választattak meg. (Eljenzések.) Je
lentem a tisztelt háznak, hogy a mai napon ada
tott be egy megbizó-levél Kandó Kálmán részéről; 
méltóztassék az iránt rendelkezni, kinek adassék át. 
(Felkiáltások: Az igazoló bizottságnak!) En a rendes 
elnöknek fogom átadni. A maga rendje szerint meg 
levén alakulva a tisztelt képviselőház, nincs egyéb 
hátra, mint hogy felszólítsam a rendes elnök urat, 
foglalja el az elnöki széket; ugy szintén a jegyző 
urak. Mi pedig, a háznak néhány legfiatalabb és 
legöregebb ideiglenes tisztviselői, bucsut veszünk 
a tisztelt háztól. (Elénk éljenzés. A korelnök és kör

jegyzők elhagyják helyeiket, s ezeket élénk éljenzés közt 
a választott rendes elnök és öt jegyző foglalják el.) 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k : Mélyen tisz
telt képviselői testület! A haza , melynek nevében 
és érdekében összegyültünk, a nemzet, mely kép
viselőivé választott, nem hosszú szónoklatokat, ha
nem üdvös cselekvést vár tőlünk. (Helyeslés.) Én 
sem fogok tehát hosszas lenni, midőn e helyen, 
melyre a tisztelt ház nagybecsű bizalma emelt, a 
nemzet képviselőit szívből üdvözlöm s a megtisz
telő bizodalomért hálás köszönetemet nyilvánítom. ! 
(Éljenzés.) 

A múlt idők szenvedéseit és fájdalmait nem 
akarom emlegetni; fordulok inkább a szebb remé
nyű jövő felé. (Helyeslés.) Sok év óta ez évnek 
nyara volt az, mely kölcsönös bizalmat kezdett 
ébreszteni, s ezáltal reményeinklátkörétderültebbé 
tette. A rég óhajtott országgyűlés megnyittatott s I 
O Felsége őszinte bizalomszavával szólott hozzánk, 
bizalmat és őszinteséget várva tőlünk is. A legma
gasabb trónbeszéd ama veszélyes tant, mely annyi 
keserűséget okozott s minden őszinte közlekedést 
lehetetlenné tőn, a jogvesztés kárhozatos tanát vég
kép eltemette, (Helyeslés) s egy kölcsönösen elis- j 
mert jogalapot választott kiindulási pontul : a 
sanctio pragmaticát. Elismeri a trónbeszédben 0 
Felsége Magyarországnak s a kapcsolt részeknek 
a sanctio pragmatica által biztosított közjogi s bei-
kormányzati önállóságát, s épségében kívánja fen-
tartani a sanctio pragmaticának a magyar korona 

épségére vonatkozó határozmányait. E szilárd és 
biztos jogalapokon lehet és kell kiegyenlítenünk a 
fenforgó közjogi kérdéseket. S bár nem titkolhat
juk, hogy nehéz akadályokkal kell küzdenünk, re
mélhetjük mégis, hogy tiszta hazafiság, kölcsönös 
bizalom és tiszta jóakarat el fogják az akadályokat 
hárítani s a fejedelem és ország közmegnyugvá
sára biztosítani fogják a haza szebb jövőjét. Nem 
sorolom elő azon fontos teendőket, melyeknek ok
vetetlenül meg kell előzni azt, mit a nemzet szívből 
óhajt, az alkotmány megkíván: 0 Felségének dicső 
koronázását. Nem szólok azon számos törvények
ről , melyeknek minélelőbbi meghozását szellemi 
s anyagi közérdekeink parancsolólag megkíván
ják. Mindezekről annak idejében a tisztelt ház böl-
csesége czélszerüen fog gondoskodni. 

Engedje a tisztelt ház saját személyemet ille
tőleg, hogy szívből eredő s őszinte köszönetemet 
nyilvánítsam azon megtiszteltetésért, melyre engem 
szives bizodalmuk érdemesített. Legyenek szives 
elnézéssel, ha erőm s tehetségem a legbuzgóbb 
szándék mellett sem lesz képes mindenben megfe
lelni állásom nehéz kötelességeinek; támogassanak 
bölcs tanácsaikkal s erősítsenek bizodalmokkal. 
(Éljenzés.) 

Kedves kötelességet teljesítek, s úgy hiszem, 
közkívánatot jelentek ki, midőn szabadságunk hű 
bajnokának, a törvények védelmében .megőszült 
veteránnak, Bernáth Zsigmond képviselőnek, kor
elnöki fáradozásaiért, a ház nevében köszönetet 
mondok. (Lelkes éljenzés) 

Nem zárhatom be szavamat a nélkül, hogy 0 
Felségének s a hazának üdvöt és boldogságot ne 
kívánjak. S most Isten segítségével fogjunk a mun
kához. (Lelkes éljenzés.) 

Andrássy Gyula gróf alelnök: Tisztelt 
képviselőház ! Fogadják mindenekelőtt tisztelt 
képviselő társaim mélyen érzett hálámat azon 
nagybecsű bizodalomért , melylyel választásuk 
által megtisztelni méltóztattak. De engedjék egy
szersmind kifejeznem azt, hogy midőn azon helyet, 
melyre sem tehetségeim, sem egyéni hajlamaim 
vágyni nem engedtek, habozás nélkül fogadom el, 
nem elismerést, hanem parancsot gondolok elfo
gadni, mely elől annál kevésbbé szabad kitérnem, 
mentül terhesebbnek érzem azt. 

Az 1861-diki országgyűlés működésének mél
tánylását bátran bizhatjuk az utókorra, mely nem 
az eredmény szerint itél csupán, hanem az adott 
helyzet nehézségeit is tekintetbe veszi, mely nem 
csak a közvetlen sikeres alkotásnak, hanem a fér
fias védelemnek js tart fenn helyet a történelem 
érdemlapjain. (Elénk helyeslés.) Nem szándékom 
tehát nemzetünk jelen állását az 1861-ki ország
gyűlés működésével szorosabb kapcsolatba hozni, 
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hanem csak egy pillanatot kivánok vetni múlt és 
jelen helyezetünkre. 

Az 1861-diki országgyűlés az akkor fennál
lott jogeljátszás rendszerével szemben megtette, 
mit tennie lehetett, midőn kijelölte azon alapot, 
melyen legbiztosabban nyugszik a fejedelem és 
népek közti bizodalom: a jogfolytonosság alapját. 
De nem alkothatott, mert minden ereje a fenntar
tásra, a védelemre volt szükséges. (Ugy van!) 

Csak azon valódilag fejedelmi kezdemény, 
mely napjaink nagy, és remélem, szerencsés ese
ményei közé fog számíttatni nem csak hazánk, de 
a világ történelmében is, mentett föl bennünket 
ezen kinos helyzet alól. 

A szept. 20-dikai nyilatkozvány, és ennek nyo
mán a trónbeszéd, midőn jogunk alapját a sanctio 
pragmatica nyomán elismeri, a közösöknek vélt 
kérdésekre nézve oly javaslatokat vár tőlünk, 
melyek végérvényességéhez a birodalom minden 
népeinek szabad hozzájárulása kívántatik. 

Fölötte nagy és terhes föladat ez, uraim, 
mely meg terhesebb lesz az által, hogy midőn a 
kezdemény e kérdésben reánk bizatik, mi nem tud
hatjuk, kik azok, kik a közös fejedelmen kivül hí
vatva lesznek e kérdés végeldöntéséhez járulni. 
(Helyeslés.) 

Azonban csüggednünk nem kell: mert nem 
lehet, hogy azon jogállapot, mely annak kebelé
ben és viszonyaihoz képest néha megszakasztott, 
de következetes formatióban fejlődött, melyen az 
századokon keresztül fennállt, ellentétben legyen az 
összbirodalom életföltételeivel. 

Nem kell csüggednünk: mert nem először 
van a gondviselés akaratából hívatva a magyar 
nemzet európai kérdések eldöntéséhez járulni. Bíz
ván tehát nemzetünk geniusában, remélhetjük, 
hogy az annyi megpróbáltatáson keresztül, erejé
ben mindig gyarapodott nemzet, ez alkalommal 
sem fog hivatása alatt maradni. (Helyeslés) 

He, hogy a sikert lehetőleg biztosítsuk, ez or
szággyűlés egyik föladatának gondolnám, az 1861. 
országgyűlés működését mintegy kiegészítőlég,be
bizonyítani, hogy e nemzet joga egyszersmind 
a birodalom érdeke; (Ugy van.') és ezért kívána
tosnak tartom a birodalom másik felének népeit 
meggyőzni arról: hogy midőn e nemzet állami ön-
állását feladni nem akarja, nem azért teszi ezt csu
pán, mert történeti joga, hanem azért, mert törté
neti hivatása van, melyet teljesíteni csak így ké
pes ; (Helyeslés) hogy midőn e nemzet az 1848-ki tör
vények lényegéhez tántorithatlanul ragaszkodik, 
nem azért teszi ezt, mint elleneink állítják, hogy a 
birodalom másik felétől elszakadnia, hanem azért, 
hogy azzal századokon keresztül becsületes, őszinte 
és tartós kapocsban maradnia lehessen. Azonban 
államközi viszonyainkat illetőleg, a kezdemény 

reánk van bizva ugyan, de a végmegállapodás az 
alkotási téren nem egyedül tőlünk függ; hogy te
hát szerencsés eredményre számíthassunk, szükség, 
hogy a birodalom másik felének népei átlássák : 
hogy, midőn a közös fejedelem Magyarország in
tegritását állítja vissza, az összbirodalom alapját 
erősíti, mert Sz.-István koronája különböző népfa
jok érdekeit egyesíti egy ezredéves alkotmányjo
gai és szabadságai által, és azoknak súlypontját a 
birodalom belsejébe helyezi (Helyeslés); hogy mi
dőn a közös fejedelem a pragmatica sanctio alap
ján a jogfolytonosság elvét ismeri el, épen ugy 
cselekszik az ő, mint a mi érdekünkben, mert jog
folytonosságot egy bizonyos naptól kezdeni nem 
lehet, azt csak folytatva lehet fenntartani. (Helyes
lés,) Mielőtt tehát ezen elvet a birodalom két felében 
gyakorlatilag érvényesíteni lehetett volna, mind
két félnek vissza kellé adni, a mi kizárólag' őt il-
lété. (Ugy van!) 

Kívánatos és szükséges, hogy a kik hívatva 
vannak az örökös tartományok népeinek sorsát 
vezérelni, az osztrák birodalom alkatrészeinek ter
mészetét fontolóra vévén, átlássák, hogy e biroda
lom nem tartozik azon államok közé, melyek a 
törvényhozás központosítása által erőben és állan
dóságban gyarapodnak, hanem oly kivételes hely
zetben lévő állam, mely csak a történeti szövetség 
fenntartása által lehet nagy és hatalmas. (Helyeslés.) 

Végre szükség, hogy a birodalom másik fele 
átértse érdekét és feladatát, mely nem az, hogy 
Magyarországot hódítsa meg, hanem hogy általa 
azon állást szerezze vissza, mely a közös fejedel
met és az összbirodalmat az európai hatalmak ta
nácsában megilleti. (Elénk helyeslés.) 

Csak ha minderről meggyőződnek azok, ki
ket a fejedelmi szó a végleges közremunkálásra fel
szólít, várhatjuk azon eredményt, melyet mindnyá
junknak egyaránt óhajtanunk kell: hogy a biro
dalom mindkét fele saját formái szerint, de egy
aránt legyen szabad és alkotmányos. (Helyeslés.) 

Ily feladatokkal szemben ha netalán az el
nöki kötelesség terhe reám is háramlanék, lehetet
len teljes elégtelenségem érzetében a házat nem 
kérnem, hogy midőn parancsát elfogadni kötele-
ségemnek tartottam, tegye bölcs tanácsa és szíves 
támogatása által lehetővé, hogy annak megfe
lelhessek. 

De ha hivatalom terheire nézve még e remény 
sem tud megnyugtatni, teljes lelki nyugalommal fo
gadom annak erkölcsi felelősségét, mert a mint nem 
kétlem, hogy e nemzet képviselői örömmel fogják 
megadni azon biztosítékokat, melyeket a fejedelem 
jogai és a birodalom valódi érdekei követelnek, 
úgy erősen hiszem, hogy e ház rendeletéből annak 
egyik elnöke sem lesz hivatva oly föltételek elfo
gadását kimondani, melyek hazánk történeti füg-
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getlenségének közvetített vagy közvetlen feladása 
által csak egy ujabb átmeneti állapotot idézhetné
nek elő, mely nélkülözvén minden egyezség első 
feltételét, a teljes és őszinte megnyugvást, sem a 
fejedelem, sem az összbirodalom, sem hazánk érde
keit állandólag biztosítani képes nem volna. 

Ezek után engedje a tisztelt ház, hogy sza
vaimat úgy fejezhessem be , mint e ház tisztelt el
nöke azt tévé, és vele együtt ismételjem: Éljen a 
Király, éljen a Haza! (Átalános élénk s hosszas él
jenzés.) 

E l n ö k : Most midőn az elnökség nem csak 
meg van választva, hanem forma szerint műkö
désének terét is elfoglalta, Isten áldását kérve, 
elnöki tisztem szerint kijelentem, hogy a ház törvé
nyesen megalakult. (Éljenzés.) Most a személyzetre 
nézve hátra van ínég a quaestornak választása. 
(Felkiáltások: Kováéi László ! Többen: Ivánka!) Már 
az 1861. országgyűlés alatt a quaestor választása 
úgy történt, hogy az elnökség javaslatba hozta az 
egyént. Igen örülök, hogy úgy veszem észre, hogy 
a többség épen a mellett van , a kit ajánlani akar
tam, t. i. Kovách László mellett. (Elénk éljenzés.) 

K o v á c h L á s z l ó : T. képviselőház! Fogad
ják mindenekelőtt tiszteletteljes köszönetemet azon 
megtisztelő bizalomért, mely szerint ezen igen t. 
háznak quaestori teendőit reám bizni méltóztattak. 
Engedjék nekem ezúttal kijelenteni, miszerint tel
jes tudomásával birok annak, hogy sem törvé
nyeinkben, sem a ház szabályaiban a quaestori 
teendők körülírva nem foglaltatnak; mindazáltal 
mind az 184%-ki, mind a legközelebb múlt 1861-
diki országgyűlésen ezen állomás be volt töltve; 
nem marad tehát részemre egyéb utasítás, mint az 
eddigi questorok által jelzett nyomokon és törvé
nyes szokás által szentesített ösvényen haladni. 
Ismerve azonban más országok parlamentjeiben a 
quaestori teendőknek nem kis fontosságát, szüksé
gesnek vélem a házszabályoknak egyebekben is 
elkerülhetlenné vált átvizsgálása esetén, a quaes
tori teendőket tüzetesen meghatározni. Legyen sza
bad tehát kijelentenem , hogy ezen reám ruházott 
tisztet mindaddig viselem, niignem az átvizsgá
landó házszabályok a quaestori teendőket megálla
píthatván, azokat a ház méltóságához illően viselni 
képes leszek. Legyen szabad gyengeségem érzeté
ben addig is a mélyen t. háznak és képviselőtár
saimnak szives támogatását kikérnem. Én iparkodni 
fogok a tisztet legjobb tehetségem szerint betöl
teni. (Éljenzés.) 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Csengery 
Imre fogja vezetni, a szónokokat pedig Joanno-
vics György fogja feljegyezni. 

A jelen pillanatban adatván be hozzám több 
kérvény, nem volt időm azokat átolvasni; ha ki-
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vánni méltóztatnak, föl fognak olvastatni. (Felki
áltások: xíjövö ülésben!) 

Szap lonczay Józse f : Tisztelt ház! Mint
hogy vannak még el nem intézett megbizó levelek, 
mindenekelőtt szükségesnek látnám a 9 tagú ál
landó igazoló bizottság kinevezését, hogy az mie
lőbb megkezdhesse működését, nehogy az újon
nan megérkezett képviselő urak megfosztassanak 
joguktól helyeiket e házban elfoglalni. 

Tisza K á l m á n : Erre nézve azt hiszem, min
den nehézség nélkül követhetjük az eljárást, me
lyet a 61-diki országgyűlés követett, és nem szük
séges, hogy itt az időt szavazással veszítsük. T . i. 
a 9 osztály elnökei képezzék e bizottságot. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztassanak megállapodni. Sorshú
zás utján szokott ez történni, s ezt ugy hiszem jó 
lesz holnapra elhalasztani, mert a mai nap erre 
már nem alkalmas. (Zaj.Kiáltások: Szavazzunk!) 

Csanády Sándor : Azt hiszem, a mig a tett 
indítványra ellenindítvány nem tétetik, nem lehet 
szavazáshoz hozzáfogni. Nem hallottam ellenin
dítványt tenni Tisza Kálmán úr óhajtása ellen, felké
rem tehát a tisztelt elnökséget, hogy mig ellenin
dítvány szőnyegre nem jő, ne méltóztassék szava
zatot rendelni. 

Deák F e r e n c z : Tudom, hogy e kilenczes 
bizottság előbbi országgyűléseken is választatott; 
de méltóztassanak a jelen helyzetre tekinteni. XJgy 
vagyok értesülve, hogy annyi képviselő kivánt sza
badságot az ünnepekre, hogy a ház alig volna ké
pes ülést tartani. Azt is hallottam, hogy még a ház 
elnapoltatása is fog indítványoztatni. Ha ez indít-
ványoztatik és csakugyan elhatároztatik, annak 
már holnap kell kezdődnie, hogy a kik el akarnak 
menni, haza érjenek karácsonyra. És igy nem lesz 
időnk most választani, holnap pedig a szavaza < 
tokát megszámlálni, mert 9 egyén megválasztását 
igen nehéz egy óra alatt megtenni. Különben is 
semmi legkisebb kárt nem teszünk a hazának, ha 
valamely átalános mód szerint, például Tisza Kál
mán követtársunk indítványa szerint választjuk 
meg az előadókat. (Felkiáltások: Az elnököket!) Akár 
az elnököket, akár az előadókat; csak azt óhajtom, 
hogy ez most történjék, mert ezen urak dolgozhat
nak, ha dolguk lesz, addig is, mig a többi távol 
van, különben pedig mindezen dolgokat csak az 
elnapolás elmulta után kellene elővenni. Ne fog
junk tehát most a választáshoz. Bizony nem nagy 
kárt fog szenvedni a haza . ha akár választunk, 
akár az elnököket vagy az előadókat bizzuk meg. 
(Helyeslés.) 

K l a u z á l Gábor: Bátor vagyok a tisztelt há
zat a 48-ik évi országgyűlés gyakorlatára figyel
meztetni, és igen felkérem arra, hogy miután az 
osztályok előadóiban egyesül az értelem, jóakarat 
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s a fiatalkor is, méltóztassék azokat megbízni az 
igazolások teljesítésével. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tisza képviselő úr után senki sem 
levén följegyezve, azt hittem, hogy senki sem ki
van többé hozzászólni. Miután azt veszem észre, 
hogy a többség akarata szerint az állandó kilen-
ezes bizottság a 9 osztály előadóiból alakuljon, 
ennélfogva ezt, mint a ház határozatát kimon
dom. (Helyeslés.) 

A tisztelt ház O Flgének a Császárnénak üd
vözletére, különösen születése napjára vonatkozó 
kívánságai kifejezése végett Bécsbe egy fényes 
küldöttséget határozott küldeni. Egyszersmind a 
felsőház részéről is választatott küldöttség. Bátor 
vagyok e küldöttség névsorát a tisztelt ház előtt 
felolvasni : a herczeg-primás ő eminentiája, mint 
szónok , Sennyei Pál báró, mint vezető, Wenkheim 
Béla báró, Jankovies László, Eszterházy Pál gróf, 
Szapáry Antal gróf, Széchenyi Gyula gr. ésifj. Te
leki Sándor gróf. Egyszersmind tudomásomra ada
tott, hogy a fölmenetel napja közöltetni fog a kül
döttséggel. 

B e z e r é d y L á s z l ó : Miután a részünkről vá
lasztott küldöttség névsora csak zárt ülésben, de 
nyilvános ülésben nem tétetett közzé, szükségesnek 
tar tanám, hogy ezek névsora itt felolvastassák, 
hogy így ennek a jegyzőkönyvben is nyoma le
gyen. (Helyes! Zaj. Halljuk!) 

E l n ö k : Felszólítom tehát azon jegyző urat, 
kinél ama névsor van , legyen szives azt átadni. 
(Felkiáltás : A korelnöknél van! Halljuk, halljuk! 
Jegyző olvassa a névsort, ti. <m. : Bernáth Zsigmond, 
Bencsik György, Damaszkin János, Vietorisz János, 
Széchenyi Béla gróf,-Faur J á n o s és Dániel Pál.) 

S z e n t k i r á l y i Mór: Miután a felsőház el
nöksége a t. házzal a felsőházi tagok névsorát kö
zölte, kívánatos, hogy mi is közöljük a felsőházzal az 
általunk kinevezett tagokat. (Zaj.) 

E l n ö k : Meg fog történni. 
K o v á c h L á s z l ó : Bernáth Zsigmond képvi

selőtársunk betegen fekszik, nem hiszem tehát, hogy 
lehetséges legyen neki ezen tisztséget elfogadni, s 
így az illető szónoklatot sem olvashatja fel a ház 
előtt. (Zaj. Az elnök csenget. Felkiáltások : Menjen he
lyette Andrássy Gyula ! Helyes, helyes!) 

Deák F e r e n c z : E g y kérdést bátorkodom 
tenni. A tanácskozmányban ú g y szólottunk, hogy 
mindenik ház külön tegye tisztelgését. Csak kér
désül teszem föl, nem volna-e jó , ha ^egyesülve 
tennők tisztelgésünket ? Ú g y hiszem, O felsége a 
Császárnéra nézve is kívánatosabb s kevésbbé lesz 
terhére, ha együtt fogunk tisztelegni; hiszen ugy 
is az egész ország nevében történik a tisztelgés. 
A mi elébb akadályul szolgált, hogy t. i. meg
alakulva nem valánk, most megszűnt, mert con-

stituálva vagyunk. Én azt hiszem, legjobb lesz, 
ha együtt tisztelgünk. (Helyes, helyes!) 

P a t a y I s t v á n : Ebbe tökéletesen beleegye
zem ; de miután lelépett elnökünktől kivántuk, hogy 
a mondandó beszédet írásban mutassa be , azt kí
vánnám, hogy prímás ő eminentiája is tudassa, mit 
fog mondani. (Helyes!) 

Deák F e r e n c z : Tisztelt ház! Ez igen helyes 
észrevétel, mert ez volt megállapodásunk a magunk 
elnökére nézve is. És ha a primás ő eminentiája 
az egész ország nevében beszél, igen méltányos, 
hogy e ház képviselői is tudják, miket fog monda
ni az egész ország nevében. Hanem hihetőleg a 
primás ő eminentiája beszéde e pillanatban tán még 
nem is kész. Ha már most a házat elnapoljuk, ez 
egy kis akadály volna. Nem volna-e jó a magunk 
által megválasztott tisztelt képviselőket megbízni, 
és primás ő eminentiáját arra kérni, hogy beszédét 
ezen képviselő urakkal előleg közölni méltóztas
sék ? Mert abban megnyughatunk, a mit ezen urak 
helybenhagynak:. (AtalAnos helyeslés.) 

E l n ö k : O eminentiája nincs helyben, ha
nem eltávozottEsztergomba, és onnan fog csak egye
nesen Bécsbe menni; ennélfogva a közlésnek más 
módja nem is lehet, mint e melyet igen tisztelt 
képviselő társunk, Deák Ferencz javaslatba ho
zott. (Helyeslés.) Kijelentem egyszersmind, hogy 
miután Bernáth Zsigmond betegsége által akadá
lyozva van Bécsbe mehetni, Andrássy Gyula gróf 
alelnökünk fog helyette a tisztelgő küldöttség
gel Bécsbe menni. (Helyeslés.) 

K e g l e v i c h B é l a gróf : Tisztelt ház! Észre
vettem, hogy a képviselők névlajstroma nem he
lyes , a mennyiben oly képviselők is fordulnak 
elő benne, kik nincsenek igazolva; jó volna te
hát elrendelni, hogy a mai jegyzőkönyv értelmé
ben uj lajstrom nyomassák ki. (Fölkiáltások: Ez az 
osztályok lajstroma!) 

B ó n i s S á m u e l : A kezünknél levő nyomtat
ványban az osztályok teljesen vannak fölsorolva; 
azt hiszem, hogy már most az igazolt képviselők 
névsorát külön kellene kinyomatni. (Zaj.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni. 
Deák Ferencz : Az igazolásokra vonatkozó

lag bátor vagyok észrevételt tenni. Emlékeznek a 
t. képviselők, hogy többen voltak oly képviselők, 
kik a tegnapi alkalommal azért hagyattak ki az 
igazoltak sorából, mert volt ellenök — habár az 
osztályok által egyhangúlag alaptalanoknak nyil
vánított — kérvény. Nem volna-e jó , ha az osztá
lyoknak erre vonatkozó jelentéseit még ma előven-
nők. (Helyesléb. Halljuk az ehö osztályt!) 

B ó n i s S á m u e l : Vélekedésem szerint ama 
választásokat, melyek ellen kérvény adatott be, 
felvenni annyit tenne, mint lényegesen az igazolás-

] hoz hozzákezdeni; pedig vannak azok közt oly 
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esetek is, melyek valósággal hosszabb tanácskozást 
fognak igényelni. Ha tehát a t. ház az igazoláshoz 
mindjárt most kezd hozzá, azt nem ellenzem; csak 
hogy akkor a munkálatot folytatnunk kellene. 
(Helyeslés.) 

" B e z e r é d y L á s z l ó : Én nem úgy értelmezem 
t. képviselő társunk Deák indítványát. Méltóztat
nak arra emlékezni, hogy az osztályok előadói né
mely kérvényre nézve azt véleményezték, hogy 
alaptalanok, tökéletesen okadatlanok és semmisek. 
Csakis ezeket kellene tárgyalás alá venni. (Zaj.) 

B ó n i s S á m u e l : A ház véleményétől függ 
kimondani: okadatolt-e valamely panasz vagy sem; 
ez pedig hosszasabb tanácskozást igényelhet. 

Ü r m é n y i J ó z s e f : Engedelmet kérek. Az előt
tem szóló megjegyzésére kívántam csak azon ész
revételt tenni, hogy az okadatolást is kétfélének 
tekintem, a miben bizonyosan ő is meg fog egyez
ni velem. Ha épen physice nincs semmi melléklet, 
semmi okadatolás (mert olyan is van , a hol sem
mi melléklet nincs), akkor, ha az osztályok ezt igy 
bejenlentik, maga e jelentés elég a r ra . hogy a 
ház a képviselőt igazoltnak elfogadja. Ha ellen
ben az osztály azt kénytelen kimondani, hogy a 
kérvény nem eléggé indokolt, azt olyannak te
kintem , mely a ház előtt kell , hogy felolvastas
sák , a ház tanácskozása alá kell , hogy jöjjön. De 
a hol semmi okadatolás nincsen, azt mindenesetre 
Deák Ferencz képviselő társunk indítványa szerint 
azonnal igazolhatnék. (Helyeslés.) 

Szaplonczay J ó z s e f : Bátorkodom figyel
meztetni a tisztelt házat az 1861-diki országgyűlés 
határozatára. Akkor azon osztály , melyben én is 
voltam, Zsitvay képviselőtársunk ellen beadott 
panasz következtében, azt véleményezte, hogy vizs
gálat rendeltessék ellene és hogy mindaddig, míg 
a vizsgálat be nincs fejezve, a szavazattól fosztas
sák meg ; mivel a képviselőház előtt maga az ak
kori elnök Grhyczy Kálmán kimondta, hogy ez az 
eddigi szokással ellenkezik, a ház kimondta, 
hogy az osztály véleményének azon ága , mi
szerint vizsgálat küldessék k i , elfogadtatik, de 
azon része, hogy az illető képviselő szavazatától 
megfosztassék, míg a vizsgálat be nem fejeztetik, 
el nem fogadtatik. Bátorkodom utalni a 7-dik ülés 
naplójára, a hol ez a 21-dik lapon található. 

B e s z e J á n o s : Vannak esetek, hogy kérvény 
nyújtatott be, és kimondatott osztályilag, hogy 
nem okadatolt, semmis és egyhangúlag félrevette
tett ; de a háznak az ily képviselő még sem jelente
tett be mint igazolt: igy legszebb jogától megfoszta-
tott,be nem folyhatott az elnök és a ház tisztjei válasz
tásába, és ez által előre büntettetett, mert egy-két em
bernek szabad volt jogtalan és minden okadatolás 
nélküli kérvénynyel alkalmatlankodni. Ilyen hely
zetben vagyok én i s ; ellenem is adatott kérvény, 
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mely egyhangúlag elvettetett a kiküldött osztály 
által, és én is már büntettettem az által, hogy be 
nem folytam az elnökválasztásba s így jogaim 
megsértettek. Méltóztassanak ezt figyelembe ven
ni , mert a jövő országgyűlésen, ha ez igy ma
rad, ha tetszik két-három embernek kétszász em
ber ellen kérvényt adni be , akkor a ház soha 
sem alakulhat meg, mert 226 kifogástalan kép
viselő nem lesz. Ezen sérelem orvoslást igényel; 
és az országgyűlés teendője mindaddig, mig az 
egyes képviselők sérelmei orvosolva nem leende-
nek, üléseket tartani, nem pedig a házat elna
polni. (Zaj.) 

G h y c z y K á l m á n : Az 1861-ik esztendei el
járásra történvén Szaplonczay képviselőtársunk 
részéről hivatkozás, kötelességemnek tartom fel
említeni , hogy a vizsgálat alatt levő tagokra néz
ve azon határozat, hogy t. i. azok a vizsgálat be
fejezéséig szavazatjoggal folyvást bírjanak, a ház 
világos szabályai következtében történt, mint a 
melyekben egyenesen ki van mondva, hogy a 
vizsgálat alatt levő tagok szavazata a vizsgálat be
fejezéséig fenmarad. Egyébiránt az ilyen felszó
lalások tanúsítják , hogy az igazolás kérdése mily 
nagy fontosságú.. Azt hiszem, a ház tanácskozásai
nali méltósága megkívánja, hogy^ a tanácsko
zásban rendet s szabályt kövessen. És úgy tudom, 
hogy a tanácskozás tárgya napirendre szokott 
kitüzetni. A napirend előre a ház akarata szerint 
az elnökség által szokott meghatároztatni s a sze
rint vétetnek a tárgyak tanácskozás alá. A mai 
napra igazolási kérdések napirendre kitűzve nem 
voltak, azért tisztelettel kérem a t. házat , hogy 
ezen kérdést ez alkalommal ne feszegessük. Mél
tóztassék a ház bölcs belátása szerint meghatá
rozni , mikor tűzessék ezen tárgy napirendre ' 
hogy akkor tüzetesen, érdemleg fogjunk tárgyalá
sához. 

A p p o n y i G y ö r g y gróf : Az előttem szólottál 
tökéletesen egyet értek abban, hogy a kérdés, 
vagy inkább azon indítvány, mely a képviselő
háznak egy igen tisztelt tagja által tétetett, ma 
tárgyalás alá nem jöhet. Mindamellett mégis oly 
fontosnak tartom ezen indhv ányt , hogy hiszem, a 
tisztelt ház érdemesnek fogja tartani azt minél-
előbb tárgyalásra kitűzni. Ma egészen más hely
zetben van a tisztelt ház, mint tegnap volt; tegnap 
nem volt megalakulva, s tegnap nehezen bocsát
kozhatott bármely szabálynak is magyarázatába; 
ma tökéletesen jogosítva van a r r a , s megvallom, 
nem voltam megnyugodva tegnap azon magyará
zatban , mely szerint azon képviselők, a kikre néz
ve az osztályok kimondották, hogy az ellenök 
fölhozott kérvény épenséggel indokolva nincs, még
is azok sorába tartozóknak nyilváníttattak, kik a 
szabályok szerint figyelembe nem veendők és sza-
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vazati joguktól megfosztandók. Nem mehetek visz-
sza arra, jmi tegnap történt; hanem mivel ma ked
vezőbb állásunk van, méltányosnak látom, hogy 
azon képviselőtársaink, kik csak azért, hogy el-
lenök panasz emeltetett, a mely panasz indo
kolva nincs, és a mely panaszra nézve a házszabá
lyok 10. §-a alkalmazandó (t. i. hogy a folyamo
dás csak úgy vétetik figyelembe, h a ! okadatolva 
van, tehát ha nincs okadatolva, tekintetbe ne vé
tessék) , hogy azok ne fosztassanak meg azon 
állástól, melyre joguk van azon egész idő^alatt, 
mig a tisztelt ház ülést fog tartani. (Helyeslés.) Én így 
értettem az indítványt s épen azért pártolom azt 
részemről egész kiterjedésében, azon hozzáadás
sal , a melyet Ghyczy tagtársunk felhozott, hogy 
az ügyet ne most rögtön, hanem a legrövidebb 
idő alatt vegyük fel. (Felkiáltások: Holnap!) 

Tisza K á l m á n : Én ezen kérdést, hogy az 
igazoláshoz ma hozzá fogjunk-e, vagy ne, úgy te
kintem mint eldöntöttet; legalább az utóbb szóló 
képviselők, úgy látom, attól elálltak. Én tehát ezen 
részéhez a kérdésnek nem is szólok, hanem kívánok 
szólaid ahhoz , hogy az igazolási kérdések mikor 
vétessenek elő. Uraim, azt hiszem, hogy azokon, 
kik még az igazoláson keresztül nem estek, sére
lem egyátalában nem esik az által, ha néhány nap
pal később vétetik elő ügyök, feltéve, hogy a tisz
telt háznak ülései nem lesznek, mert azalatt sem
mi jogaiktól megfosztva nem lehetnek, s azt hi
szem, senkire nézve tisztelt követtársaink közül 
sérelem nem háramolhatik, ha a tisztelt házat, ma
gam és igen sokak nevében, kik be is jegyeztették 
magokat szabadsági idő kérése végett, felkérem, 
hogy figyelembe véve azon körülményt, miszerint 
az elválasztott képviselőnek a törvény által rendelt 
négy heti ideje meg nem volt arra nézve, hogy-
ügyeit kellően rendezhesse, ha mondom, fölkérem 
a tisztelt házat, hogy tekintettel a távolabb lakók
ra, kiknek lehetetlen volt ügyeiket rendezni, most, 
midőn a közbejövő ünnepek miatt úgy is alig le
hetne ülést tartani, a legközelebbi ülés napját ne 
holnapra, hanem az újév utáni napokra méltóz
tassék kitűzni. (Atalános helyeslés.) 

Deák Ferencz : Tisztelt ház! Midőn előbbi 
indítványomat megtettem arra nézve, hogy amely 
képviselők olyanoknak voltak bejelentve, kik el
len semmi okadatolt kifogás nem volt , de kiket a 
tisztelt ház, hogy szorosan a betűhöz tartsa magát , 
még is elmozdított, azok még ma igazoltassanak: 
nem azt mondtam, hogy rögtön, hanem hogy még 
ma. A háznak joga van még délután is ülést tar
tani és ezen tárgyat tanácskozásra kitűzni. Teljéi 
igazsága van előttem szóló Ghyczy Kálmán kép
viselőtársamnak, hogy a napirendbeli szabály 
minden fontosabb tárgynál mulhatlanul megtar
tandó ; hanem fordulnak gyakran elő indítványok , 

melyekre nézve a tisztelt ház eltért attól a szabály-: 
tói és nem halasztotta a tárgyalásokat más napra , 
hanem azonnal bement oly indítványok tárgyalá
sába , melyek életbevágókul nem tekintettek. Ilyen 
például a Tisza Kálmán képviselő ur által felho
zott indítvány, mely a mai tanácskozásra kitűzve 
nem volt, s én még sem tartózkodom a tanácsko
zásba bocsátkozni, mert nem oly lényeges dolog , 
hogy belőle törvény alkottassák. A ház ezt elha
tározhatja akár mindjárt, akár délutáni ülé
sében*. 

Az elnapolási indítványt illetőleg pedig, ám
bár az elnapolásnak hasznát nem veszem, és an
nál is inkább függetlenül szóihatók hozzá, én azt 
a kívánságot igen méltányosnak találom. (Helyes
lés.) Az 1848-diki törvény, a mint már tegnap em
lítem , azt rendeli, hogy a választások négy hét
tel előbb történjenek, mint az országgyűlés össze-
ülésének napja. Ezen rendelkezésnek természetes 
oka az volt, hogy a kik képviselőkül választattak, 
elkészülhessenek, mert gazdaságát, családját sen
ki mától holnapra el nem hagyhatja , kivált mi
dőn előreláthatja, hogy hónapokig és talán to
vább is távol lesz. Annak rendezésére volt tehát 
szánva a négy hét. Ennek megtartása a körülmé
nyek által lehetetlenné tétetett, a menyiben az or
szággyűlés kihirdetése és összejövetele napja közt 
nem került ki négy hét ; most tehát pótolnunk 
kel l , a minek előbb kellett volna megtörténnie, 
de meg nem történhetett. Pótolhatjuk pedig leg-
alkalmasabban épen az ünnepek alkalmával. A 
karácsonyi ünnepektől vízkeresztig, két hét alatt 
hét ünnepnap van. Azt hiszem , semmi kárt sem 
teszünk, és méltányosak leszünk azok irányában, 
kik haza kívánkoznak, ha az ülést vízkereszt utá
ni napra elhalasztjuk. 

Az igazolást azonban, ha kívánja a tisztelt 
ház, a délutáni ülésben elővehetjük. 

R ó n a y J á n o s : Nem akarok az indítvány el
len szólani, hanem a tisztelt ház figyelmébe aján
lom , hogy ha az ülés a vízkereszt utáni napra ha-
lasztatik, legyünk méltányosak azok iránt, kik
nek vízkereszt után van karácsonyuk: ilyenek a 
görög nem egyesült vallásnak. Tehát jó volna ta
lán vízkereszt utáni szerdáig elhalasztani az ülést. 
(Helyeslés.) 

Zsedény i E d u á r d : Tisztelt ház! Méltány-
lom azon képviselő társaink állását, kik valódi 
többség által törvényesen meg voltak választva, 
de valami jelentéktelen, vagy alaptalan panasz foly
tán, a ház szabályainak szigora szerint, a ház ala
kulása előtt igazoltaknak nem nyilváníttathattak, 
és lehetségesnek tartom, hogy ezek iránt DeákFe-
rencz képviselőtársunk indítványa értelmében most 
határozzunk. Ezúttal ugyanis csak oly panaszok 
iránt fognánk tanácskozásba ereszkedni, melyek-
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nek alaptalanságát egyhangúlag elismerte az osz
tály ; mert kérdem, micsoda tanácskozás lehetne 
oly eset felett, hol az osztály egyhangúlag elismerte, 
hogy a panasz alaptalan, vagy nem okadatolt? 
(Zaj.) Én tehát ugy fogom föl Deák Ferencz kép
viselő társunk indítványát, hogy 6' más panaszokat 
nem is értett, csak olyakat, melyeknek alaptalan
sága a ház osztálya által el van ismerve. E sze
rint rögtön hozzá lehet fogni; a jelentések be van
nak az elnök úrhoz adva. 

A mi az elnapolást illeti, igen méltányosnak 
tartom az előttem szóló azon kivánatát, hogy le
gyünk figyelemmel a más vallásúak iránt is : igy 
tehát a házat a holnapi naptól kezdve január 10-eig 
elnapolhatnék. (Zaj.) 

B ó n i s S á m u e l : Azt tartom, hogy physikai 
idő nem lesz azon kérvények átviszgálására, és hogy 
ha két-három képviselő igazolva lesz is, több marad 
olyan, kiket ma még sem lehet igazolni. í g y például 
Aradmegyében történt egy választás, mely ellen 
sem óvás nem tétetett, sem egyetlen egy ember nem 
volt, ki a választás iránt más véleményben volt 
volna, és mégis az összes aradmegyei választók 
nevében a választás ellen kérvény adatott be, mely 
kérvény okvetlen discussio tárgya lesz. (Felkiáltá
sok : Nem ide való!) Már most, ha ezt az esetet vesz-
szük, okvetlenül vitatkozásba, és pedig hosszadal
mas vitatkozásba ereszkedünk. (Felkiáltások: Igen 
is, ha indokolt!) Vélekedésem szerint most már sen
kinek jogai nem csonkíttatnak, mert hiszen a ház 
szabályai szerint azoknak is, kiknek ügyei be nem 
végezvék, jogai el nem vétetnek s azért szintúgy 
felszólalhatnak, mintha választásuk ellen panasz 
m m forogna fenn. Egy-két képviselőt ne ragad
junk k i : mert ha a méltányosság elve vezet bennün
ket, azt ki kell terjeszteni a ház minden alapos ki
fogás nélküli tagjára. (Helyeslés.) 

K l a u z á l Gábor : Ha a tisztelt ház elfogadja 
azt, a mit Bónis Sámuel képviselőtársunk hozott 
javaslatba, akkor nem szólok. (Elfogadjuk!) 

P a p p Z s i g m o n d : Oly tárgy került sző
nyegre 

A n g y a l P á l : Azon megjegyzésem volna, 
hogy rendet kellene tartani a szólásban. Én már rég 
följegyeztettem magamat. (Zaj.) 

E l n ö k : A szónokokat feliró jegyző ur azt ál-
htja, hogy Papp képviselő úr előbb volt feljegyezve. 

P a p p Z s i g m o n d : Oly tárgy került sző
nyegre, mely összefüggésben áll egy másikkal. Ar
ról volt szó, hogy azonnal az igazoláshoz kezd
jünk-e. Erre nézve elágaztak a vélemények azon 

méltányos szempontnál fogva, hogy, az hosszabb 
időt igényel. E tárgyhoz nem akarok tehát hozzá
szólni ; hanem megjegyzést kívánok tenni az elna
polásra nézve, melynek eszméje megpendíttetett. s 
melyre nézve véleménykülönbség átalánosan nincs 
ugyan, hanem igenis van a határidőre nézve, hogy 
t. i. meddig napoltassék el a ház. Rónay barátom 
azt mondja, hogy a különböző hitfelekezetüek, ne
vezetesen az óhitűek részére a méltányosság szem
pontjából kell e kérdést eldönteni, hogy t. i. ezek 
ünnepei is tekintetbe vétessenek. (Felkiáltások: Ja
nuár 10-ig!). Oly szavakat hallok hangoztatni, hogy 
január 10-ig napoltassék el a ház. Mi óhitűek nem 
vagyunk oly szerencsések, hogy az időbeosztás 
tekintetében a korral haladtunk volna; mi 13 nap
pal későbbre maradtunk; (Derültség) ha tehát az el
napolás január 10-ig tűzetik ki, mi már január 
13-án nem élvezhetjük a mi ünnepünket. Azt gon
dolnám, a házat az említett hó 15-ére napoljuk el. 

A n g y a l P á l : Ha már hajlandó a ház magát 
10-eig elnapolni, bátor volnék az elnapolást hol-
naputántól kezdve ajánlani. Tudomásom szerint 
három eset fordult az osztály üléseken elő, a hol a 
választás megsemmisítése iránt adatik vélemény; 
ezekrejó volna ma délután vagy holnap reggel ha
tározni ülést, (Zaj) hogy megsemmisíttetésök 
esetében az elnapolás alatt uj választás történhes
sék, nehogy némely választókerület képviselő nél
kül legyen. (Zaj.) 

E l n ö k : Tisztelt ház! Ha sonkisem kivan 
többé ezen tárgyhoz szólani, ugy hiszem, közaka
rattal el van fogadva, és határozatként kimondha
tom (Halljuk), hogy az ülések a holnapi naptól 
kezdve egészen január 10-ig elnápoltatnak. 10-én 
már ülési nap lesz. Napirenden az igazolási tár
gyak lesznek. 

Most bátor vagyok megemlíteni a t. ház előtt, 
hogy az országgyűlésnek megnyitása előtt is szük
ség volt rendelkezni ugy az irodai, mint más sze
mélyzetre nézve; ennélfogva történtek kinevezé
sek. Miután azonban a ház elnökének jogához tar
tozik a személyzetnek kinevezése, én egy kis időt 
kérek, hogy magamat tájékozhassam, és akkor a 
ház jogához képest rendelkezhessen!. (Helyeslés.) 
Most még az országgyűlési költségekre nézve szük
séges rendelkezést tenni. Kivánja-e a t. ház, hogy 
ez nyilt ülésben történjék, vagy pedig zárt ülés 
tartassék rögtön ? (Felkiáltások: Fél óra múlva!) 

Fél óra múlva tehát zárt ülést tartunk. 

Az ülés végződik 11 s/4 órakor. 
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1866. jan. 10-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Az Ó Felsége által a hg. prímás utján az országgyűléshez intézett iratok fölolvastatnak. Fiume városa közvet
len uniót kivan a magyar koronával. A költségvetési bizottság kineveztetik. A nyomdaszszal, naplószerkesztövel és gyorsírókkal kötött 
szerződések, Kálmán János és özv. Edelspacher Mátyásáé kérvényei, több képviselő választása ellen és mellett beérkezett kérvények 
bemutattatnak s az illető bizottságokhoz és osztályokhoz utasíttatnak. A már igazolt képviselők ellen beadott kérvények figyelembe 
nem vétetnek. Bemutattatnak Babarczy Antal b., Bánfiy Albert b., Dobóezky Ignáez , Mocsonyi György, Németh Károly, Kandó Kál
mán, Svastics Gábor, Nikolics Fedor b. és Majthényi József b. megbízó levelei. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 !/2 órakor. 

E l n ö k : Legelőször az utóbbi ülés jegyző
könyve fog fölolvastatni. (Mihályi Péter körjegyző 
és folytatólag Csengery Imre jegyző olvassák a IV-dik 
ülés jegyzökönyvét.) 

Deák Ferencz : A felolvasott jegyzőkönyv
re vonatkozólag észrevételem van. Mindjárt elején, 
a hol az elnök helyfoglalása van megemlítve, sze
rénységből nem úgy irta a jegyző a tényt, mint 
tán kellett volna; meri azt mondja, hogy : „az el
nök átalános éljenzés közt foglalta el helyét;" az
után : „a jegyzők is elfoglalták helyöket" s itt sze
rénységből kihagyta , hogy „átalános éljenzés 
közt;" pedig a kettőt össze kell kapcsolni, í gy : 
„az elnök és a jegyzők átalános éljenzés közt fog
lalták el hely őket." (Helyeslés.) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv így fog kijavíttatni. 
Csengery Imre jegyző: Tehát így fog han

gozni a jegyzőkönyv : „Szentiványi Károly elnök 
és a választott jegyzők, a kiket a ház általános él-
jenzéssel üdvözölt, helyöket elfoglalák." (Felkiáltá
sok : Az alelnök is!) Az alelnök helyét nem foglalta 
el. (Zaj.) 

KiSS Miklós : Nekem szintén van észrevéte
lem a jegyzőkönyv egy kifejezése ellen. A hol ar
ról van szó, hogy a küldöttség Császárné 0 Fel
sége üdvözlésére elküldetett, az mondatik, hogy 
„legmagasabb neve napja." (Felkiáltások; Dehogy ne
ve* napja, születése napja!) U g y engedelmet kérek, 
roszul értettem. 

Elnök : A mai ülés jegyzőkönyvét Dimitrie-
vics Milos jegyző úr fogja vezetni, a szólókat Rá
day László gróf jegyzi fel. Van szerencsém a tisz
telt háznak bemutatni O Felsége által az ország 
primása ő eminentiájának átadni rendelt és a ház 
alakulása napján általam átvett országgyűlési 
iratokat. 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (fölbontván a lepecsé
telt iratokat, felolvassa*). 

Deák Ferencz : Ezen iratokat Ő Felsége a 
trónbeszéd mellett küldte ide, és azt hiszem, hogy 
azok tárgyalás alá akkor lesznek veendők, mikor 
a ház az igazolások bevégzése után a trónbeszédet 
fogja tárgyalni és az arra adandó feleletről tanács
kozik ; a Horvátországra vonatkozó iratokat pedig 
meglehet a horvátok ittlétekor, vagy akkor, midőn 
ezen kérdést tárgyalás végett előveszszük. Azt hi
szem, legjobb lesz ezen iratok kinyomatását elren
delni. (Átalános helyeslés.) 

E l n ö k : Ki fognak nyomatni mint ország
gyűlési irományok és a maga idejében tárgyalás 
alá kerülnek. 

A fiumei bizottmány részéről a következő ira
tot vettem. (Tóth Vilmos jegyző olvassa a nevezett ira
tot**), melyben a fiumei lakosság nevében Fiume köz
vetlen uniója a magyar sz. koronával kéretik. Hosszas 
élénk éljenzés.) Ez szintén kapcsolatban van az előb
biekkel és ennélfogva tárgyalása is akkorra ma
rad. Ez irat a felsőházzal is közöltetni fog. (He
lyeslés.) 

A deczember 31-kén tartott zárt ülésben azt 
méltóztatott a ház határozni, hogy a képviselőknek 
kétszáz forint lakdíj fejében és száz forint napidíj 
fejében előlegeztessék; ennek következtében száz 
ezer forint-tétetett le a ház pénztárába és kezelése 
a ház határozata értelmében Lisznyai Gedeon úrra 
bízatott. A helyiség a megyeházában van és ez tel
jesen bátorságos hely. Egyszersmind méltóztatott 
a zárt ülés azt határozni, hogy az országgyűlési 
költségvetésnek megállapítása végett bizottmány 
küldessék ki. Nem tudom, méltóztatnak-e bele
egyezni abba , hogy a választmány tagjait javas-

*) Lásd az Irományok 4., 5. és 6-dik számait. 
**) Lásd az Irományok 7-dik számát. 
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latba hozzam, vagy pedig ennek mellőzésével mél
tóztatnak azt megalakítani? (Fölkiáltások: Méltóztas
sék ajánlani!) Az országgyűlési költségvetés meg
állapítására kiküldendo' választmány tagjaiul aján
lom Bezerédy László, Lónyay Menyhért, Nyáry 
Pá l , Ráday Gedeon gróf, Rajner Pá l , Ürményi 
József ésWlád Alajos képviselő urakat. (Közhelyes-
lés.J A naplóbiráló választmánynak kiküldetése 
szintén szükséges levén, ha méltóztatik beleegyez
ni, a következő képviselő urakat bátorkodom aján
lani. (Fölkiáltások balról: Ezek a ház szabályai ér
telmében választatnak.) Méltóztassanak tehát a hol
napi napi a szavazati jegyeiket magukkal hozni. A 
bizottság 20 tagból fog állani. 

Madarász J ó z s e f : Tisztelt képviselők! Bi
zonyára a képviselőknek is , és nekem is , tisztelt 
elnökünkhöz van annyi bizodalmunk, hogy a ki
ket ajánlana, e ház azokat napló-birálókul min
denesetre el is íogadná; azonban egyes esetekért 
sohasem szabad átalában a közjogi elvektől elál-
lani; közjogi elv pedig az , hogy az oly küldött
ségeket , melyek folytonosan az egész országgyű
lés alatt működni hivatvák, a ház önmaga válasz-
sza. (Helyeslés.) Alázatos kérésem a mélyen tisztelt 
képviselőházhoz az, ne méltóztassanak ezen fel
szólalásomat az elnök iránti tiszteletem jele leg
csekélyebb levonásának tulajdonítani, hanem azon 
szoros alkotmányos elvhez való ragaszkodásnak, 
mely mindnyájunk kötelességévé teszi, hogy ily 
bizottmányok választás által alakíttassanak. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztassanak tehát holnap a nap
lóbiráló választmányra nézve 20 névvel ellátott 
szavazati jegyeket magukkal hozni; úgy szintén 
a 15 tagból álló kérvényi bizottságra nézve is. 

Van szerencsém Emich Gusztáv nyomdász 
úrral az országgyűlési iratok és a napló kinyoma-
tása végett kötött szerződést a t. háznak bemutatni. 
(Jegyző olvassa a szerződést.) 

' B ó n i s S á m u e l : Tisztelt ház! A mennyiben 
ezen kérdés is a ház kiadásait illeti, jónak látnám, 
hogy ezen szerződés azon bizottmányhoz utasíttas
sák , mely a ház költségeit fogja tárgyalni. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Át fog tétetni azon bizottmányhoz, 
mely a költségek megállapítása végett küldetett ki. 
Az Országgyűlési Napló és Irományok szerkeszté
sére nézve az országgyűlés előtt Greguss Ágost 
úrral kötött szerződést terjesztem elő. (Felkiáltások: 
Ugyanazon bizottmányhoz tartozik.) Ilyen szintén a 
gyorsírókkal kötött szerződés is. (Felkiáltások: Szin
tén oda tartozik.) 

Két magán kérvény érkezett b e , de ezek be
mutatása tán annyiban időelőtti, a mennyiben a 
kérvényi bizottmány még nincs megválasztva. 
(Felkiáltások: Azért oda lehet utasítani.) Kálmán Já-

| nos szabadkai református tanító panaszolja, hogy 
a város hatósága a tanítás folytatásától eltiltotta, 
az illető egyházi elöljáróság pedig az ellenkezőt 

| parancsolá meg neki, ily helyzetében a ház párto
lását kéri. A kérvényi bizottmányhoz fog utasít
tatni. 

Néhai cs. k. tábornok és aranykulcsos gyoro-
ki Edelsbacher Mátyás özvegye, Blaskovich Ánná-

I tói kérvény érkezett be , mely szerint a benn elő
sorolt érveknél fogva 13,994 különféle arany, 
ezüst s kevert érez érmekből összeállított nagysze
rű s páratlan gyűjteménye, a magyar Nemzeti Mú
zeum számára megvétetnék. Ez hasonlóképen a 
kérvényi bizottsághoz fog utasíttatni. (Helyeslés.) 

Deák F e r e n c z : Bátor vagyok figyelmeztet
ni a tisztelt házat , hogy ezen dolog nem szenved 
halasztást, mert ezen gyűjteménynek vevői akad
hatnak a külföldön is, nekünk pedig, xigy lehet, 
olcsóbban fognák adni, legalább én az irományok
ból azt láttam. Ha tehát a kérvényi bizottmány
hoz utasittatik a kérvény, azon megjegyzéssel uta-
sittassék oda, hogy ezt legelsőbben vegye tárgya
lás alá, mert különben február végén túl a gyűj
temény már nem volna megkapható. (Helyeslés.) 

Elnök: A kérvényező azt kér i , hogy tudas
sa vele a ház február végéig szándokát. 

Bátor vagyok azon kérdést intézni a tisztelt 
házhoz, kivánja-e, hogy sorshúzás útján a ház 9 
osztályra osztassák most mindjárt, vagy pedig ez 
későbbi időre haíasztassék? (Azután, az igazolás 
után !) 

A ház alakulása óta több rendbeli kérvény 
érkezett a történt választások ellen és mellett. Kü
lönösen még igazolás alatt levő következő képvi
selő urak ellen és mellett: Varró Sámuel, Mocsáry 
Lajos és Dőry Ádám urak ellen, Kende Kanut mellett, 
Opicz Sándor ellen, Fiseher István mellett, Czébrián 
László gr. mellett, Joaneszku Demeter ellen és mel
lett , Halász Boldizsár ellen és mellett, Zerdahelyi 
Incze ellen és mellett, Manojlovics Milán ellen és 
mellett, Sipos Ferencz mellett, Kuba János ellen , 
ifj. Ambrózy Lajos báró ellen, Vojnics Barnabás 
ellen és mellett, Maróthy János ellen, Popovics 
Desseanu János ellen, Lukynics Mihály mellett, 
Perényi Zsigmond b. ellen, Kautz Gyula ellen, 
Hrabovszky Zsigmond mellett, Markovics Antal 
mellett, Besze János ellen és Hertelendy György 
mellett. Ezek az illető osztályoknak már átadattak. 

B ó n i s S á m u e l : Tisztelt ház! Azt tartom, 
hogy ezen irományokat az osztályoknak ujabban 
kiadni nem szükséges, miután az osztályok már 
úgy is megtették véleményezésöket. Ezen kérvé
nyek már a ház által fognak tárgyaltatni, a mikor 
kinek-kinek ügye lesz szőnyegen. Ez irományokat 
majd akkor fel lehet olvasni, de nem látom sztiksé-
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gesnek, hogy ezért a tárgyalást halaszszuk. (He
lyeslés.) 

S o m s s i c h P á l : A mennyiben az osztályok 
még tökéletesen be nem fejezték volna működésö-
ket , úgy mint ez a harmadik osztálynál az eset, 
melyre nézve oda vonatkozó iratokat hallottam 
most emliteni, azon kérvényeket méltóztassanak 
az illető osztályoknak kiadni , melyek által, mi
után működésűket még be nem fejezték, még tár
gyalhatók. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Ezen kérvények az 
illető osztályoknak már átadattak. 

S o m s s i c h P á l : Én mint elnök nem kaptam 
semmit. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Az illető előadó urak
hoz tétettek át. 

Madarász J ó z s e f : Nem lehetek egy véle
ményben Bónis Sámuel igen tisztelt képviselőtár 
sammal. Ha kiadatnak is az osztályoknak a kérvé
nyek azok ellen, a kik már a ház alakulása előtt 
igazolva voltak, azok nem fognak figyelembe vé
tetni. Ha pedig a ház alakulásakor még nem iga
zolt képviselő ellen adatik be kérvény, azon idő
i g , a mig az illetők igazolása a ház előtt nem fordult 
elő, véleményem az: hogy ezen elleni és melletti kér
vények az osztályokhoz utasitandók, azon indokból, 
mert, mint Bónis Sámuel t.képviselőtársunk is mond
ta , azok a ház előtt úgy is tekintetbe fognak vétet
ni. Miért adja ki a ház a kérvényeket az osztály
nak előlegesen? Azért, hogy ndndenik osztály már 
előre az előadott okokból indokolt véleményt ad
jon be a háznak, és így megrövidíttessék a tanács
kozás. (Helyeslés.) Azért én, miután tisztelt képvi
selőtársunk mindazokra nézve végezetül a kérvé
nyeket a ház elé óhajtja jut tatni , azokat a meg-
birálás előtt az alapszabályok értelme szerint véle
ményadás végett előbb az osztályoknál kivánom 
elővétetni; és a ház az osztályok után vegye azo
kat tárgyalás alá. (Helyeslés.) 

B ó n i s S á m u e l : Megvallom, soha eszemben 
sem volt, hogy azt indítványozzam, miszerint a 
kérvények azon képviselők ellen figyelembe vétes
senek , kik már igazolva vannak. Ezek, remé
lem , kérdésbe sem jöhetnek , mert hiszen rólok vi
lágosan szólnak a ház szabályai. Ezeket nem is 
érthettem; hanem miután azokról, kik még igazo-
landók, az osztályok már beadták véleményöket, 
azon nézetben vagyok most is, hogy nem fogja 
könnyíteni a tanácskozást, hanem nehezíteni, ha 
az újból beérkezett folyamodványokat azon osztá
lyokhoz teszszük át ; mert ekként az igazolást örö
kíteni lehetne. Ezeket a ház úgy is tekintetbe veszi, 
mikor az illető ügyek előkerülnek. Hátha holnap
után ujolag adatnak be kérvények, mindig az osz
tályoknak adassanak k i , mikor ezek már beadták 
véleményöket? Azon osztályokra nézve, melyek 

még nem tettek jelentést, igenis szükségesnek tar
tom én is az ujabb irományok kiadatását; de nem 
fogjuk a tanácskozást sem rövidíteni, sem könnyí
teni, ha azoknak is kiadjuk, melyek már tettek je
lentést. 

Tisza K á l m á n : Részemről megvallom, hogy 
nagy fontosságot e kérdésnek nem tulajdonítok; 
mindazáltal nézetemmel oda járulok, hogy] ezen 
iratok többé ne az osztályoknak adassanak ki, ha
nem a ház előtt vétessenek föl, mikor az illető kép
viselők igazolása tárgyaltatni fog. Én azon eljá
rást , melyet Bónis képviselőtársam előadott , és 
ismételni nem szándékozom, czélra vezetőbbnek 
tartom : és különben is megvallom, hogy mind 
azon esetekben, melyeknél nem lehet mondani, 
hogy hibásan történtek az előzmények, szeretem 
ezeket megtartani, mert ezt nagy könnyebbségnek 
tartom, és ugy is van ez mindenütt a világon, hol 
a parlamenteknek eljárásukban bizonyos zsinór
mértekük van. 1861-ben az eljárás, mint emlékezni 
méltóztatnak, az volt, hogy az illető kérvények az 
elnök által a háznak bejelentetvén, a ház az elsőnél 
kimondotta és azontúl mindegyiknél követte, hogy 
az utólagos irományok akkor olvastassanak föl, 
midőn az illető képviselő ügye elővétetik.* En ezen 
utat kivánnám most is követni. (Helyeslés.) 

T ó t h L ő r i n c z : T. ház! Én e kérdésben tö
kéletesen egy értelemben vagyok Madarász J ó 
zsef képviselőtársammal. Legfőbb tekintetnek 
tartom azt, hogy minden igazolási kérdésnek első 
birája két&égkivíü az osztály, minden ide tartozó 
szóváltásnak, replicának mindenekelőtt ezen első 
bíróság, az osztály elé kell kerülni. Egyátalában 
nem óhajtanám, hogy mig egy részről az igazolási', 
kérdésekben beadott vádiratok az osztály által 
tárgyaltatván, ide csak kivonatban kerülnek, más 
részről ugyanazon tárgyra vonatkozó egyéb ira
tok egész kiterjedésökben, a magok élességében 
vétessenek elő. Ebben én nem látnék tökéletes rész-
rehajlatlanságot. De különben is egyátalában nem 
óhajthatom, hogy azon meglehet igen nagy kel
lemetlenségek és keserűségek, melyek ez iratokban 
foglaltatnak, itt a ház szine előtt egész kiterjedé
sökben fölolvastassanak. (Helyes! Zaj.) 

Szentk irá ly i Mór: Tisztelt ház! Én ugy 
gondolom, hogy a különböző véleményeket igen 
könnyű megegyeztetni. Hogy áll ugyanis közöt
tünk az igazolás kérdése ? Az osztályok csak azon 
követekről adták be tudósításaikat, kiknek válasz
tását kifogástalannak tartották. De a többiekre 
nézve, kikről az osztályok véleményt adni tartoz
nak, még be nem adták tudósításaikat. En tehát 
azt gondolom, legjobb lesz ezen folyamodásokat 
mind az osztályokhoz vezérelni. Az osztály meg 
fogja látni, mit tegyen velők, s mily véleményt 
fog adhatni arra nézve, vajon oly stádiumban ta-
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lálja-e az illető ügyet, hogy külön tárgyalás alá 
tartozónak véli, vagy olyannak találja, a mely 
tárgyalás alá nem veendő. (Helyeslés.) Az ily folya
modványok felett a többi iratokkal együtt minden 
egyes esetben a ház határozhat azon irányban, 
hogy ezen vagy azon esetben egész kiterjedés
ben kell előadni az iratot, vagy pedig hogy nem 
kell előadni, hanem meg lehet nyugodni az osztály 
véleményében; és igy azok kívánsága, kik azt 
akarják, hogy az okmányok fölolvastassanak, 
szintén figyelembe vétetnék. (Helyeslés. Zaj.) 

K e g l e v i c h B é l a gróf : Nem értek egyet 
ezen eljárással, már azért sem, mert elegendő egy 
követ felszólalása, arra, hogy az irományok felol
vastassanak, és akkor oda jutunk, a hol voltunk. 
Ez eljárás annál kevésbbé czélszerű, mert egyön
tetűséget sem nyerünk általa. Van olyan osztály, 
mely tökéletesen bevégezte már teendőjét. Én azt 
hiszem, lehet az illető osztály előadójához utasítani 
az irományt, hogy az akkor, mikor az illető követ 
ügyét tárgyalni fogják, olvastassék fel, ha a felol
vasást valamelyik követ kivánja. Ez a legegy
szerűbb praetieuma a dolognak, nem pedig, hogy 
az irományok az osztálynak uj tárgyalás végett ki
adassanak. (Zaj.) 

L u z s é n s z k y P á l b á r ó : Arra is bátorko
dom figyelmeztetni a tisztelt házat, hogy némely 
osztályok bevégezték teendőjöket és már határza-
tot is hoztak. í g y ha az utólag beérkezett kérvé
nyeket azokhoz utasítjuk, ezen határzatokat meg 
kellene dönteniök és újra ítéletet hozniok. 

B e z e r é d y L á s z l ó : Ha Madarász képviselőtár
sam indítványa elfogadtatik, nem szólok. Az ellen
esetben kénytelen vagyok a kérdésre nézve még 
egy megjegyzést tenni. A mit megjegyezni szük
ségesnek tartok, fel fogja deríteni azon nézet 
helyességét, hogy ezen irományok csakugyan az 
osztályoknak adassanak ki. Mert mihelyt az osz
tály mint biró működik, azon elv alkalmazásához 
kell ju tnunk: „audiatur et altéra pars." Már most 
látjuk, hogy vádiratok is hozattak fel. Itt tehát az 
osztály azon helyzetben lesz, hogy meghallgatván 
mind a két fél véleményét, mind a panaszt, mind a 
vádiratot, alapos Ítéletet hozhat, s igy gyakran elő
fordulhat, hogy azon véleményét, melyet csak egy 
fél előadására alapított, meg fogja változtatni, s 
ha mind két fél irományai tárgyalás alá vétetnek, 
igen könnyen megtörténhetik, hogy ellenkező vé
leménynyel fog a ház elé lépni. Azt gondolom, 
okvetlenül szükséges, hogy ezen irományok annál 
is inkább az osztályhoz utasíttassanak, mivel csak 
akkor tekinthető bevégezettnek az osztály műkö
dése, midőn az a ház asztalára letette előterjeszté
sét. (Helyeslés.) 

Podmaniczky Frigyes báró: Azt tartom, 
nem lehet czélunk megörökíteni az osztályok mun-
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kálkodását. Ha pedig ezt az utat fogjuk követni, 
igen könnyen be lehet bizonyítani, hogy nem enged
jük befejezni az osztályok munkálkodását; mert ha 
azt mondjuk: „audiatur et altéra pars" és mindig' 
ujabb meg ujabb kérvények és ellenkérvények 
adatnak be, akkor az osztályok minden munkál
kodását meg lehet akasztani. A mit Tóth Lőrinez 
képviselőtársunk mondott, hogy nem kivánja min
den iromány fölolvastatását, azt hiszem, hogy azt 
ezen utón nem fogjuk kikerülni; ellenkezőleg, mi
nél több tért engedünk a prókátori fogásoknak, 
annál inkább fogja a ház követelni az irományok 
felolvasását, mert csak azért nyújtatnak be az iro
mányok, hogy a ház előtt ezen vagy azon ügy 
compromittáltassék, vagy pedig tisztára mosódjék. 
Én tehát kérem, nyugodjék meg a ház azon véle
ményben, hogy azon osztályoknak, melyek még 
nem fejezték be munkálataikat, adassanak ki az 
irományok, a többiektől azonban ne követeljük^ 
hogy az ügyeket újra felvegyék. 

R á d a y Gedeon gróf : Ha a t. ház azt hatá
rozza, hogy az osztályok egy részének adassanak át 
az irományok, akkor óhajtanám, hogy minden ilyen 
beadvány adassék át minden osztálynak, akár be
végezte működését, akár nem; és ne legyen egyik 
tagtársunknak a másik fölött előnye azért, mert az 
illető osztály működését bevégezte ,1 s igy ügye az 
által nem tárgyaltatnék, míg a másiké tárgyaltat
nék, mert az illető osztály működését még be nem 
fejezte. 

Szél l J ó z s e f : Én azon szempontból indulok 
ki, hogy az igazolási kérdéseket a mai viszonyok 
között egészen másként kell tekintenünk, mint 
egyébiránt kellett volna; mert figyelmeztetem a 
tisztelt házat, hogy a választások az országnak ab-
normis állapotában történtek: a megyék visszaál
lítva nem voltak, és igy a megyék erkölcsi hatal
mukkal a választásokat nem vezérelhették. Legin
kább innen keletkeztek a korteskedések, mert az 
ideiglenes tisztikar több helyen hivatalos állásával 
a szabad választásra nyomást gyakorolt, és olyan 
jelölteket léptetett fel, kik a közvéleménynek ellené
ben állottak; ezek ellenében az értelmiségnek működ
ni kellett, s innen keletkeztek az összeütközések. En
nélfogva én megvallom, az efféle korteskedéseket 
oly szigorral, mint a milyennel egyébiránt venni 
szerettem volna, ily esetben nem vehetem. De má
sodszor az fekszik a háznak érdekében, hogy ezen 
igazolási kérdések minél előbb intéztessenek el, 
mert méltóztassanak elhinni, hogy azon kerületek
ben, honnan kérvények érkeztek be, igen nagy az 
izgatottság, s mig az igazolási kérdések tökéletesen 
elintézve nem lesznek, az izgatottság és ingerült
ség folyton fog nevekedni. S ámbár ezen indító 
okok engem azon véleményre hoznak, hogy az 
igazolási kérdéseket minél előbb kell elintézni, még-
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is azt tartom, hogy a formákat mellőzni nem lehet. 
Azt hallottam, hogy azon osztályoknak, melyek 
működésöket bevégezték, az irományok ne adassa
nak ki, hanem azon osztályoknak, melyek műkö
désöket be nem végezték. Azt hiszem, egy osztály 
sem végezte még be működését, mert az csak ak
kor lesz bevégezve, ha az illető előadók itt jelen
tést tettek s a ház a felett határozni fog, a mig pe
dig valamely tárgy felett az osztályok előadói nem 
tettek jelentést, az osztályok működését befejezett
nek mondani nem lehet. Itt én minden irományt az 
osztályokhoz kérek utasítani.(Helyes! Szavazzunk!) 

E l n ö k : A kérdés az, vajon a kérvények azon 
képviselők ellen, kik még tökéletesen igazolva nin
csenek s melyek a ház megalakulása után jöttek 
be, minden különbség nélkül adassanak-e át az 
osztályoknak vagy nem. (Helyeslés.) Méltóztassanak 
felkelni azok, kik azt kívánják, hogy minden különb
ség nélkül adassanak át. (Megtörténik.) A többség a 
mellett van, hogy minden különbség nélkül adas
sanak ki az osztályoknak. (Helyeslés.) A ház alaku
lása után a tökéletesen igazolt képviselő urak el
len beadott kérvények jegyzékét leszek bátor fel
olvastatni. (Zaj.) 

B ó n i s Sámuel*. Tisztelt ház! Miután a sza
bályokban egyenesen benne van, hogy az egyszer 
io-azolt képviselő ellen kérvények többé be nem 
vétetnek, azoknak felolvasását nem tartom szüksé
gesnek. (Helyeslés. Zaj.) 

E l n ö k : Tehát az irattárba fognak betéte
id. (Zaj.) 

P a t a y I s t v á n *. Tisztelt ház! Elnökileg az 
volt kimondva, hogy az igazolt képviselők ellen 
bejött iratok a levéltárba tétessenek. Én ezt nem 
látom helyén, mert oda csak törvényes iratok va
lók, hanem én azoknak megsemmisítését kívánom. 
(Zaj. Felkiáltások: Vagy vissza kell küldeni.) 

' Kudl ik I s t v á n : Előre is elnézést kérek, ha 
netalán járatlanságom másnak gyakorlottságán el
tompul, midőn először szólalok fel a hazának e 
szent helyén, mint ujoneza ezen dicső testületnek, 
mely szeretett nemzetem által arra van szemelve, 
hogy szellemi fegyverek használata mellett, a hont 
védelmezze. Mélyen tisztelt elnök űr által bejelente
tett azon körülmény, hogy a tisztelt háznak alaku
lása után igazolt képviselők ellen adattak be kérvé
nyek, s mélyen tisztelt elnökünk, ha jól felfogtam, 
azt méltóztatott indítványba hozni, hogy e kérvé
nyek a ház irattárába tétessenek. Ennek ellenében 
képviselőtársaim iránti tiszteletből kénytelen va
gyok a ház szabályainak erre vonatkozó 14-ik 
szakaszát felolvasni; ez így szól: „A ház alaku
lása kimondatván, az igazolt követek ellen többé 
panasz el nem fogadtatik." Olyan panasz tehát, mely 
el nem fogadható, itt nem is tárgyalható ; a mely 
panasz pedig nem tárgyalható, annak a ház irat

tárában helye nincsen. (Közhelyeslés.) Mert, tisztelt 
ház, ha azon kérvények a ház levéltárába tétetné
nek, azon képviselők, kik a tisztelt ház alakulása 
előtt már is igazolva vannak, hátrányban volná
nak azon képviselők irányában, kik ellen a kérvé
nyek annak idejében beadattak, melyeket a ház 
megvizsgál s fölöttük határoz, mig azok felett ér
demileg határozat nem hozatván, egyszerűen a le
véltárba fognának tétetni, s így a vizsgáló utókor 
azt találná elhitetni magával , hogy azon képvise
lők e házba csak úgy tolakodtak be. Ennélfogva 
egyszerűen azt véleményezem, méltóztassék a tisz
telt ház kimondani , hogy az oly kérvények egy
szerűen elnöki utón származási helyökre utasíttas
sanak vissza. (Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Midőn kimondottam, hogy az igazolt 
képviselők ellen a ház alakulása után beérkezett 
kérvények az irattárba tétessenek, ennek nem az 
volt értelme, hogy ezen iratok megőriztessenek, 
hanem az, hogy miután a tisztelt ház kimondá e 
kérvények érvénytelenségét, az köztudomásra jut
ván, a kiknek tetszik, azokat vissza vehetik. 

P a t a y I s t v á n : Vissza kell küldeni, vagy 
megsemmisíteni. 

E l n ö k : Most, egyéb tárgyak előtt, a képvi
selőház alakulása után beadott eredeti megbízó 
leveleket és képviselőválasztási jegyzőkönyveket 
van szerencsém bemutatni. (Halljuk!) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (olvassa a képviselőház 
megalakulása után az elnökséghez beérkezett eredeti 
megbízó levelek jegyzékét, mely szerint beérkezett: Ba-
barczy Antal báró, Bánffy Albert báró, Dobóczky Ig-
nácz, Mocsonyi György, Németh Károly, Kandó Kál
mán, Svastics Gábor, Nikolics Fedor báró és Majthé-
nyi József báró megbízó levele.) 

E l n ö k : Ezen megbízó levelek a 9 tagú iga
zoló bizottsághoz utasíttatnak. (Helyeslés.) 

A következő képviselő urak ellen, kik még 
az osztályokba beosztva nincsenek, érkeztek a ház 
megalakulása után kérvények, még pedig: Niko
lics Fedor báró, László Imre, Kandó Kálmán, Maj-
thényi József báró, Babarezy Antal báró, Peley 
Lajos, Décsey László és Médán Endre ellen. Ezen 
beadványok a 9 tagú igazoló bizottsághoz utasít
tatnak. (Helyeslés) 

A képviselő urak közöl húszan az igazolási 
kérdés feletti tárgyalás megkezdése előtt zárt ülést 
kivannak tartatni. (Helyeslés.) A jegyző ur fel fogja 
azok neveit olvasni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvas): Az igazolás 
kérdése tárgyalásának könnyítésére alolirottak ké
rik a tisztelt elnökséget, hogy mielőtt a tárgyalás 
megkezdetik, zárt ülés tartassák. B. Eötvös József, 
Fest Imre, Patay István, Ivánka Zsigmond, Tre-
fort Ágoston, Tóth Vilmos, Somssich Pál, Beniczky 
Gyula, Zerdahelyi Imre, Justh József, Salamon 
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Lajos, Dimitrievics Milos, Thalábér Lajos, Popo-
vics Zsigmond, Varga Antal, Vojnics Lukács, Szé
kács József, Bogyó Sándor, Vadnay Lajos, Ragályi 
Ferdinánd. 

E l n ö k : Ennélfogva az ülést tiz perczig fel
függesztem, azután zárt ülés tartatik. 

Az ülés végződik 115/4 órakor. 

• • r VI. ORSZÁGOS ULES 
1866. jan. 11-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Jelentés a Császárné üdvözléséről. Bemutattatnak Babes Vincze, Mocsonyi Sándor és László Imre megbízó le-
Telei, valamint választások elleni kérvények. Szavazás a naplóbiráló, meg a kérvényi választmány tagjaira. Megkezdődik az igazolási 
tárgyalás. Ács Károly, id. Justh József és Kautz Gyula igazoltatnak. Gyene Károly és Hrabovszky Zsigmond választása iránt vizsgá
lat rendeltetik. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 '/; órakor. 
E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét fogja ve

zetni Joannovics György ; a szólókat Tóth Vilmos 
jegyzi fel. A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog felol
vastatni. 

D i m i t r i e v i c s Milos j e g y z ő (olvassa a teg
napi jegyzökönyvet.) 

E l n ö k : Tisztelt ház! Andrássy Gyula gróf 
alelnök, mint az O Felsége a Császárnéhoz kül
dött követség vezetője, a tisztelt háznak eljárásáról 
jelentést kivan tenni. 

Andrássy Gyula gróf: T. ház! A tisztelt 
ház egy 6 tagból álló küldöttséget s azzal együtt 
engem, mint e t. ház alelnökét azzal méltóztatott 
megbízni, hogy a mélt. főrendi tábla küldöttségé
vel egyetemben ő eminentiája a herczegprimás ve
zérlete alatt 0 Felsége a Császárné születése napja 
alkalmával mindkét ház hódoló tiszteletének s üdv-
kivánatainak legyünk tolmácsai. Van szerencsém 
kötelességemhez képest a mondott beszédek szósze
rinti szövegét tartalmazó írásbeli jelentésemet be
mutatni , s a t. ház elnökét felkérni, hogy azt a 
jegyző által méltóztassék fölolvastatni. (Jegyző föl
olvassa a jelentést*), melynek a Császárné szavaittartal
mazó részlete élénk éljenzést támaszt.) 

E l n ö k : Van szerencsém a ház nevében álta
lános örömérzetet kifejezni, a küldöttségnek 0 Fel- I 
sége általi kegyes fogadtatása és hazánk iránt nyil- , 
vánitott jóakarata felett. Különös örömére szol
gál a háznak, hogy nem sokára módja és alkalma 
lesz az országgyűlés tagjainak hazánk földjén be

választott képviselők 
Babes Vincze, Szem-

*) Lásd az Irományok 8-dik számát. 

mutatni hódoló tiszteletűket Ő Felségének, a Ki
rálynénak. Addig is kivánjuk, hogy O Felségö-
ket az Ur Isten sokáig éltesse. (Éljenzés.) 

A tegnapi ülés óta következő képviselők ad
ták be megbízó leveleiket: Babes Vincze , Mocso
nyi Sándor, László Imre. Ezek a 9 tagú választ
mányhoz fognak áttétetni. 

A következő újonnan 
ellen kérvények adattak be : 
ző Nándor, Nikolics Fedor b. A kilenczes választ
mányhoz tétetnek át. 

A következő igazolás alatt levő képviselők el
len és mellett tegnap óta adattak be kérvények: 
Varró Sámuel, Mocsonyi Antal, Halász Boldizsár, 
Csörghe László , Loyassy Ferencz , Bárányi Ágos
ton, Perényi Zsigmond báró, Buday Lőrincz, Luk-
sics Bódog, Szentiványi Adolf, Csiky Sándor és 
Hevessy Bertalan. 

Az igazoltak ellen beadott kérvényeket termé
szetesen nem említem. 

Ezeken kívül két folyamodvány adatott be, 
mind kettő Aradmegyéből, egyik a helytartóta
nácshoz nyújtatott be s onnan küldetett ide, és pe
dig az aradmegyei követválasztások és a központi 
választmány ellen. Ezzel ellenkezőleg szintén teg
nap adatott be következő folyamodvány az arad
megyei követválasztások együttes megsemmitése 
iránt, némely központi választmányi tagok és vá
lasztók által az 1865 deczember 13-án beadott 
alaptalan panaszt érdeklőleg. Méltóztassék a tisz
telt ház elhatározni, hogy miután a panaszok 
átalánosságban vannak tartva, az illető képviselő 
urak pedig több osztályba sorozvák, mi történjék a 
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kérvénynyel. (Felkiáltások: Akérvényi bizottmánynak 
kell átadni! 

N y á r y P á l : T. ház! Ez oly eset, melyről 
a ház szabályaiban gondoskodva nincs, mert ez 
collectiv kérvény, míg a többi kérvény mind olyan 
volt, hogy az egyes osztályoknak ki lehetett osz
tani, tlgy vagyok értesülve, hogy ezen kérvények 
aradmegyei képviselőtársaink ellen hat osztályban 
fordulnak elő. Most egy collectiv kérvény adatván 
be, csak kettő lehetne véleményem szerint, a mit 
ezekre mondani lehet. Egyik az. hogy visszaadat
nék az illetőknek, és az mondatnék , hogy külön-
külön kérvényt adjanak be minden egyes képvi
selőt illetőleg. De ezt nem ajánlom a t. háznak, 
mert időt vesztenénk vele; hanem e helyett azt in
dítványozom, hogy azon hat osztály elnökei és elő
adói bízassanak meg, adjanak véleményt a t. ház
nak ; mert azon bizottmányokban fordulván elő a 
már előbb beadott kérvények, azokról, mik ezen 
előbbi kérvényekben előadatnak, csak ezeknek le
het tudomásuk. Tehát kérésem az , hogy ama hat 
osztály elnökei és előadói küldessenek ki. 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! Részemről meg-
nyugodnám Nyáry Pál t. képviselőtársunk elő
adásában , ha az nem találna belőle kijönni, hogy 
a hat osztályból összeállított uj osztály egészen más 
véleményt fog adni, mint a mely véleményt már 
bizonyos képviselő részére az illető osztály adott. 
Az egyik képviselőre nézve ugyanis csak a közép
ponti bizottmány eljárása ellen van beadva kér
vény, mig a másiknál maga a választás ellen is 
van panasz. Jónak látnám tehát, hogy miután a 
háznak vannak Írnokai, ezek a folyamodványt le
imák és egy-egy hiteles példányban az illető hat 
osztálynak átadnák. 

S z e n t k i r á l y i Mór : Ha azt méltóztatik el
fogadni, mit Nyáry képviselőtársunk indítványo
zott s mihez én is házzájárulok, úgy annak elke
rülése végett, mit Bónis képviselő említett, jónak 
látnám, hogy azon irományok, melyek külön-külön 
mindegyik választás iránt beadattak, szintén azon 
bizottmányhoz utasíttassanak, és azután minden iro
mány figyelembe vétele mellett mind az egyes esetre 
nézve, mind az átalánosra adják be véleményüket. 

N y á r y P á l : Tisztelt ház! Fölvilágositásul kö
telességemnek tartom előadni, hogy itt nem azon 
eset forog fönn, hogy minden egyes képviselőre 
nézve külön panaszok jöttek be , hanem hogy áta-
lánosan az eljáró központi bizotmánynak eljárása 
ellen tétettek panaszok. Ennélfogva azt hiszem, 
ha indítványom elfogadtatnék és a most kineve
zendő külön bizottmány járna el, a melynek tag
jai közül két-két tag ismeri azon kérvényeket, me
lyek már beadattak, ebben semmi ellenmondás 
nincs; mert ha azon egy kérdés eldöntetik, el van 
döntve az egész panasz. Azt gondolom , ebben nincs 

semmi ellenkezés. Részletekbe nem akarok bocsát
kozni, mert az egész ügy úgy is a ház elé fog ter
jesztetni. De meg vagyok győződve, hogy a czél 
ezzel tökéletesen el lesz érve. 

Wlád Alajos : É n sokkal egyszerűbb módot 
ajánlanék, mint a melyet Nyáry Pál képviselőtár
sam ajánlott : azt, hogy mind a hat aradmegyei 
képviselő ügye egy osztályhoz tétessék át és min
den iratok és elleniratok, kérvények és ellenkérvé
nyek oda utasíttassanak. A mit Bónis képviselő
társam előadott, hogy t. i. vannak a háznak Írno
kai, s hogy e kérvényt le lehetne íratni és az illető 
osztályoknak kiadni, ez áll; csakhogy van ez ellen 
egy bökkenő, az, hogy ha több osztálynál tárgyal
tatnak az aradmegyei képviselők ügyei , a mint 
tárgyaltatnak i s , az osztályok különféle vélemé 
nyéket fognak adni. Mint értesültem, az egyik 
osztály ezen képviselők egyikét már igazolta , míg 
a másik egy másikat elvetett, holott a collectiv 
kérvényben valamennyi ellen ugyanazon érvek 
adatnak elő. Az én véleményem szerint tehát leg
egyszerűbben volna a czél elérve, ha egy osztály
nak adatnának. (Helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : Tisztelt ház! A mennyi
re tudom, az aradi követválasztások ellen tett pa
naszok két rendre oszthatók. Az egyik panasz tár-
gyazza mind a hat követ választását, a mennyiben 
a központi választmány eljárásánál állítólag köz
bejött hibákra vonatkozik. Azon panaszok másik ré
sze az egyes követek választatásáriái állítólag^ köz
bejött más rendbeli hibákra vonatkozik. En azt 
hiszem, e két rendbeli panasz közt különbsé
get kell tenni. Azon panaszokat, melyek az egyes 
követek választásánál állítólag előfordult hibákra 
vonatkoznak, én többé superrevisio alá vétetni nem 
kivánnáni; hanem azt hiszem, legjobb lesz, ha 
ezek iránt az illető osztályok által hozott vélemé
nyek terjesztetnek a ház elé. Az új választmány 
vagy az elnökökből és előadókból alakulandó bi
zottmány tárgyalási tárgyául csak azon átalános pa
naszt tenném, mely a központi választmány eljárá
sára vonatkozván, mind a hat követ választását némi-
leg érdekelni látszik. Entehát ezen módosítással Nyá
ry Pál indítványához csatlakozom. (Zajos helyeslés.) 

B e z e r é d y L á s z l ó : Pártolom Ghyczy Kál
mán képviselő indítványát, ha azon elvkérdés, mely 
a hat követválasztásnál a központi bizottmány el
járására vonatkozik, előleg tárgyaltatik. Ez azért 
is szükséges, mert meglehet, a dolog úgy döntetik 
el , hogy mind a hat választás hibáztatva lesz, mi 
aztán e választások megsemmisítését eredményez
né. Ellenkező esetben azt hiszem, hogy bizonyos 
választásokra vonatkozó panaszok itt elővétetvén, 
a követ igazoltnak nyilváníttathatnék. (Helyeslés.) 
Azért szükségesnek tartom, hogy ezen elvkérdés 
előleg vitattassék meg , és miután megvitattatott, 
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akkor adassanak elő az egyes követek igazolási 
ügyei. (Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház ezen indítványt 
elfogadni? (Közfelkiáltás : Elfogadjuk!) Tehát a 
mennyiben a panaszok átalánosak és a központi 
aradmegyei választmány eljárása ellen vannak in
tézve , a hat osztály elnökeiből és előadóiból ala
kult bizottmánynak fognak átadatni, és ez a bizott
mány csupán erre nézve fog jelentést tenni, még 
pedig előleg, mielőtt még az egyes követek iga
zolása elő fogna vétetni. 

G h y c z y K á l m á n : Nem tudom, hogy hat osz
tálynál forog-e fönn az aradmegyei központi választ
mány eljárása ellen intézett panasz ? (Felkiáltások: 
Mind a hat osztálynál.) 

E l n ö k : Méltóztassanak a képviselő urak a 
kérvényi és a naplóbiráló választmányra nézve 
szavazataikat beadni. (Felkiáltások: Egyszerre mind a 
kettőre nézve-e, vagy külön-külön ? Egyszerre ! egyszer
re !) Most az osztályok szerint fognak az igazolt kép
viselők a szavazásra felszólíttatni. Áz előttem levő 
.egyik urnába teendők a naplóbiráló, a másikba a kér
vényi bizottságra adandó szava,zsitok.(Megtörténik.) 

A szavazatok eredménye holnap fog közhírré 
tétetni. Most az igazoló osztályok jelentései feletti 
tárgyalás következik. Legelőször a iX-ik osztály 
•előadója fogja az első osztályba sorolt kérdés alatti 
képviselők választása iránti jelentését a tisztelt ház 
•elé terjeszteni. 

Ráday László gróf előadó (olvassa a IX-
dik osztály jelentését Acs Károly pestmegyei sz.'endrei ke
rület választottja iránt, kinek igazoltatása ajánltatik.) 

Z s e d é n y i E d u á r d : Mint az illető osztály tag
ja, már az osztályban a választásnak két rendbeli 
hiányát kiemelvén , a választás igazolása előtt bő
vebb felvilágosítást kértem; és követeltem az ösz-
szeiró küldöttség jegyzőkönyvének felterjesztését; 
és ezt ismételni kötelességemnek tartom. Meggyő
ződésem szerint ugyanis a választási törvény 10 
szakasza szerint az összeíró küldöttség a választó
nak, kit bejegyez , ezt szóval is kijelenti, és mind
azokról külön névjegyzéket vezetni köteles, kik 
magokat bejegyeztetésük végett jelentették és 
elmozdíttattak, hogy az ekként elmozdított vá
lasztók a központi bizottmányhoz, maga idején, 
folyamodhassanak. Mégis a folyamodók arról pa
naszkodnak , hogy csak Sz.-Endrén, egyedül a 
szavazás alkalmával tudták meg , hogy szava
zati joguktól elmozdíttattak; e szerint úgy lát
szik, hogy az összeíró küldöttség sem szóval ki 
nem jelentette az elmozdítást a választóknak, sem 
pedig az elmozdítottakról külön névjegyzéket nem 
vitt. Erre osztályunk előadója azon felvilágosítás
sal válaszolt, hogy neki, mint a pesti középponti 
választmány jegyzőjének, hiteles tudomása van ar
ról , hogy ezen összeíró küldöttség a szent-endrei 
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kerületben külön névjegyzéket vitt és áz összeírás 
egyik példánya a megyeházában közmegtekintés 
végett ki is tétetett, és így a kifogás egyik része 
megS7Ú'nt. Hanem a törvény a választó jogának 
megőrzésére kettős biztosítékot nyújt. Első az, hogy 
a választónak szóval jelentessék ki, hogy bejegyez
tetett , vagy elmozdíttatott, és pedig mindjárt az 
összeírás alkalmával, hogy így ideje legyen a köz
ponti bizottmányhoz folyamodni; a második biz
tosíték az, hogy az összeírás egyik példánya meg
tekintés végett kitétessék , hogy a ki folyamodott, 
megtudhassa, vajon az összeirási küldöttség hatá
rozatát a középponti bizottmány megváltoztatta-e 
vagy sem? Tehát ezen két biztosítéknak alkalma
zásából világos, hogy azon választó, kinek nem 
mondják meg , hogy elmozdíttatott, az a megye 
székhelyére egykét napi utat nem tesz , hogy az 
összeírást megtekintse; hanem azt hiszi, hogy be 
van jegyezve és azért nem is folyamodik. Az utób
bi rendelet átalános tapasztalás szerint falusi vá
lasztóra nem is alkalmazható , mert ritka azon vá
lasztó, ki egykét napi utat tegyen, hogy megnéz
hesse , vajon be van-e irva , vagy sem ; hanem a 
főbiztosíték az , hogy szóval jelentessék ki. Az te
hát felvilágosítva nincs, a mi csak az összeirási 
küldöttség jegyzőkönyvéből tudható meg. 

A másik panaszos körülmény az , hogy két 
helységnek hiteles bizonyság-levele szerint, az ösz-
szeiró küldöttség ugyanazon két helységben csak 
azokat hirdette bejegyzendőknek, kik 800 forint 
értékű vagyonnal bírnak, a többi helységben pe
dig 300 forintnyi értéket is elegendőnek tartottak. 
A törvény, az igaz , a rendezett tanácscsal ellátott 
községekben a 300 forintnyi birtok tulajdonosá
nak , a többi helységekben pedig egy negyed 
úrbéri telek birtokosának ad szavazati jogot, 
í g y lehetnek esetek, hogy ha egy negyed úrbéri 
telek 6 vagy 8 hold, 6 vagy 8 száz forintnyi érté
ket képvisel : ezen helységekben szűkebb korlátok 
közé szoríttatik a választási jog , mint a rendezett 
tanácscsal ellátott községekben, hol 300 forint is 
elég. De felfogásom szerint a kérdés lényege akö
rül forog, vajon Pestmegye összeíró küldöttsége a 
szentendrei kerületben fel van-e jogosítva arra, hogy 
a törvény szavaitól eltérve, a választói képesség 
bővebb magyarázatába ereszkedjék ? és így, a hol a 
törvény a földnek bizonyos mennyiségét határozza 
meg, mint választói képességet, ott bizonyos pénz
mennyiséget vegyen fel, vagy azt mondja, hogy 
a ki 800 forint értékű földet b í r , választónak be 
fog jegyeztetni ? Ezen jogát tagadom. De vajon 
tette-e , és mily körülmények között tette ezt ezen 
két helységben? azt csak az összeíró küldöttség 
jegyzőkönyvéből tudhatni meg : azért én ezen 
jegyzőkönyv előterjesztését szükségesnek látom. 
(Zaj. Felkiáltások: Maradjon!) 
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Tisza K á l m á n : Ha az osztály véleményét 
méltóztatnak elfogadni, szívesen elállók a szótól; 
ha nem, kénytelen leszek én is czáfolólag előadni 
véleményemet. (Halljuk! Zaj. Szavazzunk!) Én azt 
hiszem, hogy a felolvasott jelentésből meglehető
sen ki lehet venni ezen ügynek állását; ki lehet 
venni jelesen azt, hogy mindazon panaszok , me
lyek később a választás alkalmával vagyis a vá
lasztás helyén, nem ugyan helyiségén, de ugyan
azon városban történt verekedéseket a más ilyes 
kihágásokat illetik, bizonyára nem szolgáltatnak 
okot az igazolás megtagadására, mert ugyanazon 
emberek, kik ezt fölemlítik, az elnökségnek igaz
ságos, törvényszerű tapintatteljes eljárását megdi
csérik : már pedig ha oly kihágás történt volna, 
mely miatt nem lehetett volna a választást törvény
szerűen folytatni, és az elnök mégis folytatta, ak
kor ez eljárás sem igazságos, sem törvényszerű, 
sem tapintatos nem volna. Ugyanez áll arra nézve 
is, a mi felhozatik, hogy többen ismételve is szavaz
tak : ez is csak az elnökség eljárási hibájából tör
ténhetett volna, ha t. i. az elnökségnél kerestek 
volna orvoslást és az elnök nem teljesítette volna 
törvényszerű kötelességét; és a dolog természeté
ből foly, hogy az elnök eljárása ekkor ismét nem 
volt volna igazságos, törvényszerű és tapintatos, a 
minőnek az illetők magok is megdicsérik. Ha pe
dig fölteszszük, hogy az elnökségnél nem keresték 
a hiba kiigazítását, akkor ismét azt kell mondani, 
hogy magok vessenek magokra; akkor senki sem 
oka, hogy ez így történt; és valóban, ha elég vol
na utólag felmutatni, hogy tiz-tizenöt ember kétszer 
szavazott a nélkül, hogy felmutattatnék, hogy az 
elnökség erre figyelmeztetve volt és nem orvosolta 
a sérelmet : ez által a kisebbségnek legegyszerűbb 
s legbiztosabb út nyittatnék arra nézve, hogy mind
annyiszor megrontsa a többség választását. Ennyit 
az elnöki eljárásra nézve. 

A mi az összeirást illeti, emlékezem az okira
tokból — és ha hoszasabb vita alá bocsátjuk e 
tá rgyat , akkor óhajtanám azokat fölolvasni. (El
lenmondások.) Vagy ne vitatkozzunk felettök, vagy 
ismerkedjünk meg a tárgygyal tökéletesen. Itten 
a megtámadások egyike az összeírásra van fektet
ve , mint azt a jelentés is mondja. Hogy az össze
írás hibája orvosoltatását a központi bizottmánynál 
kell keresni, azt hiszem, ebben mindnyájan meg
egyezünk. És ha a középponti bizottmány eljárása 
bizonyul be törvénytelennek és helytelennek, ak
kor áll elő azon eset, hogy lehet a ház elé folya
modni. De emlékszem azon adatokból — és ezen 
körülmény nincs a jelentésbe felvéve, azért szüksé
ges lesz fölolvastatni — hogy maga a kérvény azt 
mondja, hogy, nem tudom hány, de nagy számú 
ó-budai lakosok ellen a középponti választmány
hoz folyamodván az illetők, azok az összeírásból 

ki is törültettek, és hogy egyátalában a központi 
bizottmány eljárásáról jónál és szépnél egyebet 
nem mondhatni. Ezt a kérvény maga is mondja, 
és így az összeírás ellen támasztott vádak szerin
tem alaptalanok, a mennyiben közülök azok, me
lyek a magok rendes fóruma előtt, a központi bi
zottmánynál bejelentettek, a kérvényezők saját 
mondása szerint eligazíttattak, a melyek pedig be 
nem jelentettek , természetesen el nem igazíttathat
tak ; de igen természetesnek találom, hogy mi 
azokat itt tekintetbe nem vehetjük, mert az első 
forumot semmiféle ügynél elkerülni nem szabad. 

Azt monda az előttem szóló t. képviselő úr, 
hogy az összeírás hol 300, hol 800 ftnyi értéket 
vett fel alapul; ő maga monda, hogy lehet ez any-
nyiban, a mennyiben rendezett tanácsú városokban 
300 ft érték vétetek fel alapul, másutt pedig egy 
negyed telek, mely megérhet 800—1000 ftot a 
körülmények szerint. Nekem csak azon észrevéte
lem van, hogy egyátalában nem bizonyíttatik ez 
be, hanem egyszerűen csak állíttatik, és így tán 
szükséges volna az okiratokat átnézni; mert ha 
emlékezetem nem csal, én úgy tudom, az egész 
állítás bizonyítéka nem áll egyébből, mint egy, 
nem tudom melyik község plébánosának a másik 
község plébánosához irt magán leveléből, melyben 
azt mondja, hogy a jegyző' mondotta volna, hogy 
ott 300 ft is elégséges. (Zsedényi közbeszól: Kétliely-
ségnek bizonysága szerint.) Én nem emlékszem, s 
azért mondtam, hogy nézzük meg. Egyébiránt 
még ekkor is, ha meg volna állapítva, hogy egyik 
községben 800, a másikban 300 ft vétetett fel ala
pul , ha tehát egy helyt 300 ft, másutt pedig egy 
negyed telek kivántatott, még ez sem elegendő az 
összeírás törvénytelenségének bebizonyítására. En 
tehát az osztály véleményét helyeslem. (Helyeslés. 
Szavazzunk!) 

E l n ö k : A szabályok értelménél fogva min
denekelőtt arra kell szavazni, hogy az osztály véle
ménye elfogadtatik-e vagy sem. (Elfogadjuk.') Az 
osztály véleménye az, hogy Ács Károly ur a töké
letesen igazolt képviselők sorába vétessék fel. 
A kik tehát az osztály véleményét pártolják, méltóz
tassanak felállani. (Megtörténik.) A többség Ács 
Károly igazolása mellett van, e szerint ő az iga
zolt képviselők sorába tartozik. 

Ráday László gróf előadó (olvassa a IX-
ik osztály véleményét Gyene Károly szatmárvárosi vá
lasztott ellen, mely vizsgálatot ajánl.) 

T ó t h K á l m á n : En részemről nem értek 
egyet az osztály véleményével. Szerintem vizsgá
latnak ilyen nehéz vádak esetében csak akkor van 
helye, midőn a vádak alaposságáról kétségeink 
vannak; de itt a jegyzőkönyv kétségtelenül be
bizonyítja: 1-ször, hogy mintegy 20 — 30 financz 
szavazott; 2-szor, hogy a golyók száma nagyobb 
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volt, mint a szavazóké. Én tehát, miután ily két 
elvitázhatlan törvénytelenség fordult elő, és két
ség nincs a fölött, hogy ez megtörtént, és ennél
fogva nem tudnám elképzelni, vajon a vizsgáló 
mit fogna megvizsgálni, részemről nem a vizsgá
latot, hanem a megsemmisítést indítványozom. 
(Helyeslés. Zaj. Szavazzunk!) 

Szász K á r o l y : Tisztelt ház! Csupán egy mel
lékesnek látszó körülményre akarom a t. ház fi-
o-yelmét felhívni, illetőleg' magamnak felvilágosi-
tást kérni. Ez a fölös golyók száma. Nem értettem 
meg az osztály előadásából azt, vajon a golyók 
fölössége a tényleg szavazottak, vagy az összes, sza
vazásra összeirottak számát multa-e felül. Én úgy 
vagyok értesülve olyan egyénektől, kik a dolgot 
körülményesen ismerik, hogy épen az összes össze-
irott szavazók számát multa volna felül. Ha ez 
áll — nem tudom ugyan . hogy áll-e — a különb
ség nem oly csekély, mint a hét és egy számok 
mutatják; mert lehetetlen—só't bizonyosan mondha
tó, hogy nem történhetett meg- — hogy a beirott sza
vazók mindannyian szavaztak volna , és meglehet 
százakra megy azok száma, kik nem is szavaz
tak, ámbár összeirattak; mely esetben, ha a fölös 
golyók száma csak hét i s . a különbség fölötte je
lentékeny volna. Ha ezen eset áll , akkor ez már 
maga elégséges a választás megsemmisítésére. Ha 
azonban , mint talán az előadó szavaiból érthettem, 
csak a tényleg szavazottak számát multa fölül a 
fölös golyók száma, akkor elesik ezen ellenvetés, 
és én az osztály indítványához csatlakozom. (Zaj.) 

Ráday László gróf: Csupán igen tisztelt 
képviselőtársam felvilágosítására, mint előadó, 
bátor vagyok megjegyezni, hogy a szavazás, mint 
a jegyzőkönyvből kitűnik és mint minden titkos 
szavazásnál rendesen alkalmazásban van , úgy 
történt, hogy mindazok, kik följegyeztettek, azon
nal kaptak szavazati czédulákat és ezen szavazati 
czódulákkal közvetlenül a választási helyiségnek 
egy részében megjelenvén, kaptak kezökbe golyót, 
és úgy mentek azon szobába, melyben szavaztak. 
Ezen helyiségben hét golyóval találtatott több az 
e czélra felállított ládában, mint a mennyi aznap 
kiadatott. Másod ízben pedig szintén így volt. (Zaj. 
Felkiáltások: Vizsgálat! Megsemmisítés!) 

Madarász Józse f : Tisztelt képviselők! Mél
tóztassanak megengedni, hogy én a vizsgálat mel
lett nem szólhatok. Meg levén győződve a jegyző
könyv előadásából a felől, hogy ott csakugyan a 
törvény parancsa ellenére (mely az V. t. ez. 16. 
§-ában előadatik, és mely azután a 19. § folytá
ban a központi bizottmánynál történt reclamálás 
következtében tökéletesíttetett) és egy közbejött, 
roszul értelmezett helytartótanácsi intézmény foly
tán a hazában nem ismert egyének — hogy többet 
ne mondjak, holott önök, képviselők, jól tudják, 

hogy e hazában ez egyének óhaj tatnak nem ismer
tetni (Helyeslés) — szavaztak; meg levén győződve e 
felől, a vizgálatnak nem látom alapját. Mire fogna 
kiküldetni a vizsgáló ? ar ra , hogy megvizsgálja, 
vajon azok, kiket a törvény szavazatra nem jogo
sít , valóban / szavaztak-e ? Ez előadatik a jegyző
könyvben. Én tehát nem látván helyét a vizsgá
latnak, mivel minden körülmény magából a jegy
zőkönyvből kitűnik; a törvény szerint pedig elég 
levén téve a 16. és 19. §-nak: itt látom helyét, 
hogy a t. képviselőház törvényes semmisítő hatal
mát , mint legfőbb birói szék gyakorolja. Én nem 
kívánok vizsgálatot, hanem kérem a megsemmisí
tést. (Helyeslés.) 

R á d a y L á s z l ó gróf : Nem érthetek egyet 
az előttem szóló képviselő úrral ; nem pedig azért, 
mert gondolom, az ő egész állítása azon alapszik, 
hogy bebizonyult ténynek veszi és a jegyzőkönyv
ből akarja kivenni azt, hogy azon itt följelentett 
egyének valóban szavaztak. A jegyzőkönyv ide 
tartozó része azt mondja, hogy a felszólamlások 
után katastralis mérnökök, kik közül tévedésből 
szavazott ket tő , a szavazástól rögtön eltiltattak; 
mondja azt i s , hogy a pénzügyőrök, miután a 
központi bizottmány által arra jogosítva lettek, sza
vaztak is. Nagyon elismerem, hogy a pénzügyőr, 
mint olyan, nem szavaz , de mindamellett nem tar
tok azzal, a ki azt állítja, hogy , ha a pénzügyőr
nek egyéb qualificatioja van, például benszülött-
sége , báza , s egyéb törvényes qualificatioja , sza
vazati joggal nem birna. Én tehát azt tar tom, kül
dessék ki vizsgáló a választás helyére, hogy vizs
gálja meg azt, vajon birnak-e a feljelentett egyé
nek egyéb törvényes qualificatióvaí, vagy sem. 
(Helyes: Szavazzunk!) 

Tisza K á l m á n (nagy zaj és szavazást sür
gető felkiáltások között): Ha méltóztatnak szavazni, 
igen szívesen elállók a szótól, különben megjegy
zésem lenne. (Szavazzunk ! Szavazzunk !) 

E l n ö k : Gyene Károly képviselőre nézve az 
osztály véleménye az, hogy a választás körülmé
nyei vizsgáltassanak meg. (Zaj. Szavazzunk !) 
Azon urak, a kik az osztály véleményét pártolják, 
méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A ház többsé
ge vizsgálatot rendel. 

P a p p Z s i g m o n d : A vizsgálat az én vélemé
nyemnek nem felel meg. (Zaj.) A kérdést nem igy 
kellett volna feltenni, hanem úgy . . . . (Zaj! Fel
kiáltások ; Nem lehet már e tárgyhoz szólni, már késő 
van!) Bocsánatot kérek , egy különös körül
mény nem volt itt felderítve. (Nagy zaj.) Az elnök
nek, jogában áll ugyan a kérdést feltenni , de kö
telessége is azt úgy feltenni, a mint a discussió-
bol foly. (Nagyzaj.) 

I E l n ö k : Jogommal élek, hogy szólhassak, 
mint e ház elnöke. (Éljen! Halljuk az elnököt!) A 
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ház szabályai azt tartják, hogy a szavazás minde
nekelőtt arra nézve történjék, hogy az osztály vé
leménye elfogadtassék-e vagy nem. (Helyeslés. Papp 
Zsigmond fel akar szólalni.) A kérdés ez volt; e 
mellett volt a többség, s én azt hiszem, hogy ez 
ellen törvényes kifogása senkinek sem lehet. (Elénk 
helyeslés.) A tárgy be van fejezve; és azt hiszem, 
hogy a tökéletesen befejezett tárgyhoz többé szólni 
nem lehet. (Helyeslés.) 

B ó n i s S á m u e l : Nem ezen tárgyhoz akarok 
szólani , hanem átalában azt a megjegyzést kívá
nom tenni, hogy a kérdésekhez akkor kell felszó
lalni, midőn azok feltétetnek, mert ha a szavazás 
megtörténte után mindig a kérdések helyessége 
vagy helytelensége felett vitatkozunk, akkor örö
kítjük a vitatkozást. (Helyeslés.) 

K á l l a y Ödön: Tisztelt ház! Bátor vagyok 
megjegyezni, hogy a tisztelt képviselő úr, mint lát
tam, már akkor kivánt szólani, midőn a kérdés fel
tevéséről még nem volt szó; én abban a szólás
szabadságot látom korlátozva, ha . . . (Zajos fél-
beszakasztás.) 

E l n ö k : Azt hiszem, most már másról nem 
lehet szó, mint arról, hogy miután a tisztelt ház 
elrendelte a vizsgálatot, ki vigye azt véghez ? (Több 
oldalról Somossy, Domahidy és Csanády nevei említ
tetnek) 

A n g y a l P á l : Nekem a szavazás módjára 
van kis észrevételem. Igaz ugyan,hogy a ház rend
szabályai azt tartják, hogy először felállás által 
határoztassék meg a többség; de méltóztassanak 
megengedni, miután jelenleg köztünk 70 — 80 kép
viselő van, ki nincs igazolva, és a kinek nincs sza
vazati j o g a . . . (Zaj; az elnök csenget. Felkiáltások: 
Nem áll!) 

E l n ö k : Somossy úr kijelentette nekem, hogy 
nem fogadhatja el a kiküldetést. Méltóztatnak 
Csanády képviselő úrban megnyugodni ? (Felkiál
tások: Csanády!) 

Csanády Sándor: Bocsánatot kérek; én 
minden kötelességet, melyet a ház reám szab, igen 
örömest teljesítek, de egészségi körülményeim olya
nok, hogy e megbízásnak meg nem felelhetnék. 
(Felkiáltások: Lator Gábor! Zaj) 

E l n ö k : Tehát Lator Gábor küldetik ki. (Köz
helyeslés) 

Ráday László gróf előadó (olvassa a IX-ik 
osztály véleményét Hrabovszky Zsigmond, Kunfélegy
háza választottja fölött, mely vizsgálat elrendelését 
ajánlja. Ezután folytatja.) Tegnap méltóztatott a 
ház elhatározni, hogy a később bejött folyamodá
sok ujabb tárgyalás alá vétessenek az osztályban. 
Hrabovszky helytartósági tanácsos mellett egy 
ujabb folyamodás érkezett be , melyet tegnap dél- j 
után az osztály tárgyalás alá vett. Lesz szeren* 

csém erről felolvasni a jegyzőkönyvet. (Ez ujabb 
jegyzőkönyv szerint is vizsgálat rendelendő.) 

D e d i n s z k y J ó z s e f : Tisztelt ház! Eltérő vé
leményem van az osztálytól e tekintetben; én a 
vizsgálatot feleslegesnek és a választást egysze
rűen megsemmisítendőnek tartom. Bebizonyított 
tény, hogy a megválasztott követ magas hivatali 
minőségben oly ügyben járt el, melynek elhatáro
zásától függ az, hogy az egyik fél valamit kapjon, 
a mit a másik bír. Midőn valaki ily minőségben 
lép fel, ily esetben a választási szabadság a legna
gyobb mértékben van korlátolva, és ha van meg
vesztegetés, annál átalánosabb és nagyobb meg
vesztegetés nem lehet, mint minőt valaki ily ma
gas hivatali állásban — ha befolyt — az egész 
választó közönségre gyakorol pro et contra. Mert 
az egyik szavazó fél, attól tartván, hogy vagyonát 
veszti el, a másik kénytelen rá szavazni azon re
ménység fejében, hogy valamihez ju t , a mi nem 
az övé. Ezen körülmény tökéletesen be levén bi
zonyítva, már most, ha ezen választás akár előlege 
a bizalomnak, melyet elnyert, akár jutalom: én 
azt független ós Őszinte nyilatkozatnak semmi
kép sem tartom. 

Feleslegesnek tartom a vizsgálatot még azért 
is, mert a legfőbb körülmény be levén bizonyítva, 
mire terjeszkednék az ki ? Arra talán, hogy Cser-
nák — vagy hogy hívják — rabló volt? hogy 
vele együtt korteskedett ? Ez maga oly kérdés, 
mely midőn egy más vagyona feletti osztozkodás
ról van szó, már feltételezi, hogy tudniillik ily 
dologra csak oly társaságot lehet keresni. (Helyes
lés és zaj.) 

Én tökéletesen feleslegesnek tartom a vizs
gálatot és a választást egyenesen megsemmisíten
dőnek vélem, nem akarván oly praecedenseket állí
tani fel, hogy jövendőben — nem akarok itt a 
mostani kormányra vonatkozással élni — de jövőre 
akadhason oly kormány, mely minden kerületben 
ily alapot kereshetne a kiküldetésre, a mi alkalmat 
szolgáltatna neki a közvéleményt ezen az utón sa
ját czéljaira megnyerni. (Helyeslés.) 

B o b o r y K á r o l y : Ez esetet egyikének tar
tom azok közül, melyek a t. háznak figyelmét, de 
egyszersmind legkomolyabb eljárását követelik. 
Itten nem borral részegítésről, itt nem pénzzel vesz
tegetésről, hanem egy sokkal veszélyesebb t. i. 
szellemi megrészegítésről és vesztegetésről van 
szó, a mi átalában a polgári társaságra, különösen 
az államéletre nézve sokkal veszélyesebb. Midőn 
egy néptömeg, elutasíttatva az ő képzelt jogaitól 
14,000 hold földre nézve, folyton ámíttatva és rin-
gattatva reményeiben némely csalók s az ő vérén 
és pénzén élők által, utóbb megjelen közötte egy 
magas állású hivatalnok, oly hivatalnok, kiről úgy 
mondják,harmadik széken ül a királytól, s ez a népet 
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megerősíti az 6' hiszékenységében, illetőleg a 
pusztakeresetben, és elhiteti vele, hogy ha ő kép
viselőnek megválasztatik, a puszta a nép kezére 
jut és ujolag fel fog osztatni; továbbá, ha ezen 
magas állású hivatalnok, mérlegbe vetve kikülde
tési hatalmát, azon rágalmakban, melyek megvizs
gálására kiküldetik, és ama panasznak alapján egy 
részről kaczérkodva az elámítottakkal, más részről 
czimborálva az elámítókkal, elhiteti velők, hogy 
ő, ha követnek megválasztatik, 150,000 lopott fo
rintot megtérít, az elöljárókat elitélteti, az urakat 
becsukatja, a tanácsot újra és pedig csupán parasz
tokból fogja alkottatni: vajon csoda-e, hogy egy 
ily elámított nép által megválasztatik képviselővé? 
De ez, tisztelt képviselőtársaim, ez nem megnye
rése a közbizalomnak, hanem, mint emlékszem, 
hogy a kérvényben kifejeztetett, ez meglopása a 
közbizalomnak. (Helyeslés.) Ide járul továbbá, hogy 
világos az, hogy pressio gyakoroltatott, különösen 
a helytartótanács félrevezettetése által, minek kö
vetkeztében a választás előtti legközelebbi napok
ban az ellenpárt emberei részint a számadási ügyek 
megujíitatása által, részint felségsértési vádakkal 
zaklattattak. I ly körülmények között nem csoda, 
ha az ellenpárt híveinek nagy része megfélemlít-
tetett; nem csoda, ha az ellenpárt emberei lehan-
goltatván, a szavazástól elállottak; nem csoda, ha 
Hrabovszky meg választatott. De én ezt nem meg
választatásnak, hanem a megválasztatás kizsaro
lásának tekintem. Miután tehát elég bebizonyított 
t ény forog fenn Hrabovszky ellen, előttem szólott 
véleményéhez csatlakozom, mely szerint válasz-
t ása megsemmisítendő. (Helyeslés.) 

Zsedény i E d u á r d : Azok felvilágosítására, 
kik a megsemmisítést kérik, megakarom jegyezni, 
hogy ámbár meggyőződésem szerint ezen válasz
tásnál a lélekvásárlás karöltve járt az erőszakkal, 
mert a szenvedélyekre való appellatió utoljára nem 
egyéb, mint a nyers erőre hivatkozás (Helyes!) • és 
hogy ezen eset jelentőségét meggyőződésem sze
rint véghetetlenül emeli azon látvány, hogyépen 
a magy. kir. kormányszék egyik tagjának embe
rei és ennek pártolói hitegették oly ígérettel a vá
lasztókat, mely igenis tömjénez a szegények vá
gyainak, de melyről magának Hrabovszkynak és 
minden törvénytudó embernek meg kellett győ
ződve lenni, hogy ezen ígéret nem egyéb ámítás
nál : azt azonban, vajon vett-e részt és milyen részt 
vett ebben Hrabovszky ur, az actákból kivenni 
nem lehet. (Helyes!) Azokban az van', hogy miután 
Félegyháza városának szegény lakosssága a va
gyonosabb rész ellen egy bizonyos puszta iránt, 
melyet ők közös birtoknak állítottak, pert indított, 
mert a pusztát mint közöst akarta felosztani, a hét
személyes tábla azonban őket keresetöktől eluta
sította, a mi nagy békétlenséget okozott, egyszerre 
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az országgyűlés egybehívásának hire terjedvén, 
bizonyos emberek akadtak, kik azt akarták el
hitetni a néppel, hogy ha Hrabovszkyt képviselő
jükül megválasztják, akkor a hétszemélyes tábla 
ítélete nem csak nem fog végrehajtatni, sőt meg is 
fog változtattatni. Jól tudjuk pedig, hogy a tu
datlan ember, átalános jelleménél fogva, a mit 
hasznosnak tart, lehetőnek is tartja, kivált ha nagy 
úr támogatja; Hrabovszky urat pedig nagy úrnak 
tartották, mert, mint mondották, harmadik széken 
ül a királytól. A dolgok ily állásában kötelessége 
volt volna Hrabovszkynak,lelkiismeretesen szólva, 
kinyilatkoztatni , hogy miután a hétszemélyes 
tábla Ítéletét senki a világon meg nem változ
tathatja , ha őt azon balhiedelemből, hogy ő 
azt, kieszközölheti, akarnák képviselőül megvá
lasztani , ő a megválasztást el nem fogadhatja. 
De ez nem történt: hanem folvamodás készült, 
Hrabovszky ur szeme előtt, mely az ítélet meg
változtatását követelte, és két egyén, ki ezen ügy
ben fogságra Ítéltetett, a tömlöczből a folyamodás 
átnyújtása végett kibocsáttatott. Az igaz, hogy ez 
ügyben átalában Hrabovszky ur személyesen részt 
nem vett; de az is igaz, hogy azon 445 szavazó, 
ki őt képviselőnek választotta, jobbára azok sorába 
tartozik, kik az ítélet megváltoztatásától anyagi 
hasznot vártak. Pénzbeli vesztegetés nem történt, 
hanem lélekvásárlás, mert anyagi haszon miatt, saját 
meggy őződésöket bocsátották áruba. De az nincs is 
a választási jegyzőkönyvben érintve, hány választó 
volt összesen összeirva. Lehetetlen , hogy csak 
670 volt, ki összesen sziivazott; tehát nem tudjuk, 
vajon a többség, mely Hrabovszky urat megvá
lasztotta, absolut többsége-e az összeirt választók
nak ? Én tehát a vizsgálatot szükségesnek tartom 
azért is, hogy Hrabovszky úrnak alkalmat adjunk 
e tekintetben nyilatkozni. A vizsgálat mellett sza
vazok . 

Szász K á r o l y : Tisztelt ház ! Talán nincs e 
házban senki, kinek alkalma volt volna a félegy
házi dolgokat közelebbről figyelemmel kisérni, mint 
nekem. Én ez ügyet csirájától fogva igen jól isme
rem, és nem tartózkodom kimondani azon magán 
meggyőződésemet, hogy itt valóban a lélekvásár
lás legveszedelmesebb neme, a tömeg szenvedélyére 
való hivatkozás a legnagyobb mértékben gyako
roltatott oly egyén által, kinek hivatalos állásánál 
és kiküldetésénél fogva az általa nagy mértékben 
elkövetett lélekvásárlási bűnre nézve fölötte súlyos 
és veszélyes nyomatéka volt. De a mily erős bennem 
a körülmények részletes ismereténél fogva ezen 
meggyőződés, oly világosan áll előttem az is, hogy 
ezen tény a beadott okiratokban tökéletesen con-
statálva nincs, különösen az ott folytatott lélekvá
sárlás és rósz szenvedélyekre való hivatkozás. A 
magam meggyőződését, mely mindenesetre véle-
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menyem alakításában reám nézve döntő, a ház 
egyedül a beadott okmányokra és adatokra tá
maszkodható ítélete fölé nem tehetem. Én tehát a 
beadott okiratok alapján, bár személyesen meg va
gyok győződve, hogy a választás megsemmisítést 
érdemel,mégis az osztály vélemény ét pártolva, a vizs
gálatot kívánom elrendeltetni. (Helyeslés.) Szabad le
gyen a vizsgálat szükségességére fölhoznom indo
kul egy még eddig itt fel nem említett körülményt. 
Az igazolások — mint más alkalommal említve 
volt — egyik czéljokat abban találják, hogy a fel
izgatott kedélyek a lehetőségig megnyugtattassa-
nak. Szomorú tény az, hogy Félegyháza kisvárosa 
népének igen nagy és igen számos része fel van 
izgatva, egy igen tetemes néposztály az elkövetett 
és előttünk tudva levő izgatások következtében a 
megzavarodás és szellemi részegités egy nevezetes 
fokát érte el. Én a választásnak több oldalról in
dítványozott meg'semmisítése által nem látnám a 
bajt megszüntethetőnek. Én az izgatottságot egye
dül a vizsgálat által hiszem megszüntethetőnek, 
mely egyszersmind a fölizgatott néptömeg kedély
állapota megnyugtatására hatályosan hathat, külö
nösen oly egyén kiküldetése által, ki a félreveze
tett nép nyelvét érteni fogja, s szigora és igazságos
sága által, mely minden körülményre kiterjedjen, 
a népet meg fogja nyugtatni. Ez által eléretnék 
a második czél is , melyet az igazolásnak a do
log tisztába hozatala mellett elérni kell, t. i. a 
választó nép megnyugtatása. Ezen indokból az 
előbb előadottak támog'atásával az osztály által 
javasolt vizsg'álat mellett szavazok. 

H o r v á t h D ö m e : Azok után, a mik e tárgy
ban az előadó által felolvastattak, s azok után, a 
mik az előttem szólott képviselők által elmon
dattak, e kérdéses esemény egyes részletei a t. ház 
előtt meglehetősen ismérvek. I)e a IX-ik osztály
ban, a melynek én is egyik tagja valék, minden 
egyes tárgjdrat , minden melléklet felolvastat
ván és megbiráltatván, azoknak egybevetése után 
meggyőződésem szerint elmondhatom, hogy a kö
vetválasztást megelőzött mellékes körülmények 
azokban eléggé megismertetvék; hanem a fő tény, 
a korteskedésnek legveszélyesebb neme, a földbir
tok elnyerésével való ámítás, csábítgatás, nincs 
ugy, a mint jogi szempontból bíróság előtt kel
lene, igazolva és napfényre hozva. A vádiratokban 
erős nyoma mutatkozik, azok több mint valószí
nűvé teszik, hogy a követválasztás előtt és alatt, 
az elválasztott képviselő érdekében az ámítás és 
olcsábítás e bűnös neme csakugyan alkalmazta
tott; de az adatok e részben hiányosakievén, mint 
nem teljesek, még ezúttal elvetés ós elmozdítás két
ségtelen alapjaiul nem tekinthetők, hanem kiegé
szítést és szigorú vizsgálatot igénylenek. A t. ház, 
mint bíróság, mindenki irányában egyformán igaz

ságot szolgáltatni tartozván, én tehát a még elitél-
hetés végett nem egészen érett ügyben az osztály 
nézetéhez képest a vizsgálatot kérem elrendeltetni. 

P a t a y I s t v á n : Rövid leszek. (Zaj.) Tisztelt 
ház! Én nem csak a ház érdekében, de különösen 
magának a tisztelt jelölt egyénnek érdekében kívá
nom a vizsgálat elrendelését; mert ha azon tények, 
melyek itt megemlíttettek, bebizonyulnak, nem 
csak hogy mint képviselő e házban helyt nem fog
lalhat, hanem mint csaló, ámító s néplázitó bűn
vádi kereset alá^is veendő. (Tetszés.) 

Sz i lády Á r o n : Az előadott okok, a felolva
sott jegyzőkönyv engem is arra bimak, hogy vé
leményemmel én is az osztály véleményéhez járul
jak, azaz hogy vizsgálat rendeltessék el. Miután 
azonban látom, hogy a tisztelt ház többsége nem 
vizsgálatot, hanem egyenesen megsemmisítést ki
van ez ügyben, én csak annyit kívánok hozzá 
tenni, hogy miután ekként ki nem deríthető az, a 
mi valósággal történt, s így elfedeztetik a turpis
ság, a mi itt létezik, én a megsemmisítést ugy kí
vánom tétetni, hogy az Hrabovszky Zsigmond új
ból megválasztásának vágja títját s ő többé Fél
egyháza képviselője ne lehessen. (Zaj. Ellenmon
dás.) Meglehet, hogy Félegyháza ismét meg fogja 
választani Hrabovszky Zsigmondot, és meglehet 
úgy fogja választani, hogy a kifogások nem lesz
nek a választás ellen oly érvénynyel bírók, mint 
most: s ekkor Hrabovszky Zsigmond épen azon 
okoknál fogva s épen oly lélekvásárlás utján fogna 
meg választatni és épen oly méltatlamíl foglalná el 
helyét, mint a jelenlegi választás által. (Nagy zaj.) 

Elnök: Senki sem levén feljegyezve, azon 
kérdést teszem a tisztelt ház elé, hogy az osztály 
véleményét, a mely vizsgálatot ajánl, méltóztat
nak-e elfogadni vagy nem ? (Sokan: Elfogadjuk ! 
Mások : Szavazzunk!) Méltóztassanak felállni, a kik 
vizsgálatot kívánnak. (Megtörténik.) A többség a 
vizsgálat mellett levén, a vizsgálat teljesítésével 
Rajner Pál képviselő urat látnám jónak megbízni. 
(Számosan Böszörményit kívánják.) 

L u z s é n s z k y P á l b á r ó : Ha nem csalatko
zom, a tisztelt ház többsége Hrabovszky szavazati 
j'ogának felfüggesztetését kívánja, míg a viszgálat 
tart. (Zaj.) 

Elnök: Ez a szabályok ellen van. 
Podmaniczky Frigyes báró: Csak egy 

pár szóval kívánom a tisztelt ház figyelmébe aján
lani, hogy a vizsgálatot tevő képviselő kiküldé
sére nézve legyünk figyelemmel arra, hogy a ki-
küldendő ismerje különösen az alföldi viszonyo
kat. E tekintetből bátorkodom ajánlani Böszörmé
nyi László képviselőt. (Közhelyeslés.) 

Rajner P á l : Én is méltánylom az előttem 
szóló Podmaniczky b. követtársam indokolását, 

I ennélfogva legyenek szívesek engem ezen nehéz 
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feladat alól felmenteni s a vizsgálat teljesítésével 
más képviselőt megbízni. (Közfelkiáltás: Böször
ményi o 

E l n ö k : Tehát Böszörmény i úr küldetik ki. 
Ráday László gróf előadó (olvas sa alX-dik 

osztály véleményét id. Justh József turőcz-szt.-mártoni 
képviselő választása fölött, mely a nevezett képviselőt 
igazolandónak véleményezi.) 

E l n ö k : Nem szólalván fel senki ellene, ki
mondom, hogy Justh József igazolt képviselőnek 
tekintetik. (Helyeslés.) , 

Ráday László gróf előadó (olvassa a IX-ik 
osztály jelentését Kautz Gyula györvárosi képviselő 
választásáról, s ezt igazoltatni ajánlja. Ezután foly
tatja:) Ezen végzés hitelesítése után ujabban érke
zett Győrből egy uj folyamodás Kautz Gyula kép
viselő ellen; ez tegnap tárgyaltatott, és a követke
zőben van szerencsém az osztálynak véleményét 
előadni. (Olvassa az osztály jegyzökönyvét, mely ujab
ban is Kautz Gyula igazoltatását ajánlja.) 

E l n ö k : U g y látom, az osztály véleménye 
elfogadtatik (Közhelyeslés), minélfogva Kautz Gyula 
az igazolt képviselők sorába vétetik föl. (Éljenzés.) 

Ráday L á s z l ó gróf : Tisztelt ház! Azon 
kérdést vagyok bátor, az osztály által is fölhatal
mazva, a tisztelt ház elé terjeszteni, hogy, miután 
tegnap azt méltóztatott elhatározni, hogy a kérdés 
alatt levő képviselők ellen beadott ujabb okmány 
először az osztályhoz utasíttassék, ha e vélemény 
mellett méltóztatik a ház maradni, beleegyezik-e 
abba, hogyPerényi Zsigmond b . képviselőtársunk 
ügyét, ki ellen ma reggel uj okmány érkezett, ma 
nem egészen, csak részben adjam elő? (Fólkiáltá-
sok: Egyszerre!) 

Elnök : Kivánja-e a tisztelt ház. hogy még 
ma kezdje meg az első osztály előadását ? (Felkiál
tások : Holnap folytassuk! Zaj.) Az ülést bezárom; a 
legközelebbi ülés holnap reggeli tiz órakor tar-
tatik. 

Az ülés végződik 1 % órakor. 

VII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. jan. 12-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemntattatnak választások ellen érkezett kérvénj'ek s Millutinovies Szvetozár és Stephanides Henrik megbízó 
levelei. A naplóbiráló választmány tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. Besze János. Mocsáry Lajos. Varró Sámuel és 
Dőry Ádám igazoltatnak, Perényi Zsigmond b. és Baldácsy Antal b. választása iránt vizsgálat rendeltetik. 

Az illés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyilt. A mai ülés jegy
zőkönyvét fogja vezetni Tóth Vilmos, a szólani kí
vánókat Csengery Imre fogja felírni. A tegnapi 
ülés jegyzőkönyvének, hitelesítése van napirenden. 
(Joannovics György olvassa a tegnapi ülés jegyzö
könyvét.) 

B ó n i s S á m u e l (a jegyzőkönyv felolvasása köz
ben) : A jegyzőkönyvre nézve bátor vagyok meg
jegyezni, hogy ha abban a ház említtetik, ne hasz
náltassák e kifejezés „tisztelt ház", hanem csak 
egyszerűen „a ház". (Helyeslés.) (A további felolva
sás folyamában:) Ebben az ügyben, ha már a vizs
gálat indokait előadjuk, adassék elő az is, a mi 
ezen határozatnál a fő indok volt. A fő indok volt 

pedig az, hogy a titkos golyózásnál 7 golyóval 
több tétetett az urnába, mint a mennyi volt a sza
vazók száma. Véleményem szerint vagy ezt is meg 
kell említeni a jegyzőkönyvben, vagy egy indokot 
sem. (Felkiáltások: Semmi indokolás!) 

G h y c z y K á l m á n : Átalában azt hiszem, 
tisztelt ház, hogy különösen oly esetekben, midőn 
vizsgálat van kiküldve, minél kevesebb motívum 
tétessék a jegyzőkönyvbe, mert ez a vizsgálónak 
munkálkodását csak nehezíti, és némely esetben 
az igazság felderítését is nehezebbé teszi. Atalá-
nosságban azt is kívánnám megjegyezni, hogy a 
jegyzőkönyvet minél rövidebben kell fogalmazni. 
Mik voltak a tanácskozás phasisai, az nézetem szerint 
a naplóba való; szárazon a végzés, ugy a mint 
szavazásra fel volt téve és eldöntetett, tétessék a 

5* 
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jegyzőkönyvbe. Jelenleg ha jól fogtam fel, az is 
benfoglaltatik a jegyzőkönyvben, hogy Somossy 
ur is fel volt szólítva a vizsgálat megtételére, de 
ő egészségi tekintetből lemondott. Ezt mind nem 
tartom szükségesnek; szükségesnek csak azt tar
tom, hogy az neveztessék meg, a ki kiküldetett. 
Abban foglalom össze tehát véleményemet, hogy 
minden motivatio nélkül adassék elő a végzés, az 
egyének nevei pedig hagyassanak ki. (Közhelyeslés.) 

I v á n k a I m r e : Legjobb volna megbíznia 
jegyző urat írj jegyzőkönyv szerkesztésére és an
nak felolvasását holnapra halasztani. (Közhelyeslés.) 

Elnök: A tisztelt ház kívánsága szerint a 
jegyzőkönyv az indokolás kihagyásával újra fog 
szerkesztetni és holnap felolvastatni. 

Két kérvény adatott még be Mocsonyi Sán
dor ellen; ez a kiíenczes osztálynak fog átadatni. Mil-
lutinovics Szvetozár átadta meg-bizó levelét. Ez is 
a kiíenczes osztályhoz utasíttatik, úgyszintén Arva-
megye követének Stephanides Henrik megbizó le
vele. A napié-bíráló választmányba kiküldendő ta
goknak névsora tegnap összeszámíttatván, 3 óra
kor kezdetett meg a szavazatok összeszámlálása és 
8 órakor fejeztetett be. Jegyző úr fel fogja olvasni. 
(Jegyző felolvassa a, szavazás eredményét, mely szerint 
Somossy Ignácz 177, Nikolics Sándor 176, Jámbor 
Pál 174, Mihályi Péter 174, SzontaghPáll69, Jend-
rassik Miksa 169, Dessewffy Ottó 166, Fest Imre 
166, Szász Károly 144, Fáy Gusztáv 112, Beliczey 
István 110, Vadnay Lajos 106, Rudnyánszky Fló
rián 106, Ruttkay István 102, Draskóczy Gyida 101, 
Szmrecsányi Dáriusz 97, Vay Béla b. 95, Trifunácz 
Pál 94, Madarász József 93, Kudlik István 89 sza
vazatot nyert.) A kérvényi bizottmányra történt 
szavazás eredménye holnap fog kihirdettetni, mert 
a naplóbiráló bizottmányra történt szavazás össze
számítása csak tegnap esti 8 órakor végeztetett be. 

Áttérünk már most a napi rendre és felszólí
tom gr. Eáday Lászlót az osztály jelentésének elő
adására. 

Ráday László gróf előadó (olvassa alX-dik 
osztály jelentését, Perényi Zsigmond báró, ugocsame-
gyei nagyszöüősi kerület képviselője megválasztatása 
tárgyában, mely szerint vizsgálat volna elrendelendő. 
Ezután folytatja:) A ház határozata folytán az osz
tály pótlólag tárgyalta azon két beadott irományt, 
melyeknek egyike Perényi Zsigmond báró megvá
lasztása mellett, a másik ellene szólott. Mindaket-
tőt lesz szerencsém felolvasni. (Olvassa az osztály 
ujabb jelentését, mely hasonlólag vizsgálat elrendelését 
véleményezi.) 

Vadnay L a j o s : Igen tisztelt képviselőház! 
Közönségesen óhajtott időkímélés tekintetéből, de 
szerénységből is örömest hallgatnék, nehogy en-
magam, mint osztálybeli tag szolgáltassak okot és 
alkalmat terjedelmesebb vitára, ha a szőnyegen 

forgó igazolási ügy első tárgyalásakor, és az ott 
felmerült jogkérdés eldöntésekor jelen lehettem 
volna az osztály ülésében; hibámon kivííl azonban 
egészségem akkori változása miatt nem vehetvén 
részt ebben, engedje meg a t, képviselőház, hogy 
inost nyilváníthassam meggyőződésemet, mivel az 
igen tisztelt igazoló osztály olyan elvet vett fel vég
zése alapjául, mely jogtani nézeteimmel ellenkezik. 
Lehetőleg szabatos leszek, hogy ne fáraszszam. so
káig becses türelmöket. Ugyanazért mellőzöm 
mindazon ténykérdéseket, melyek a kérvényben 
maga a választás ellen és megsemmisítése végett 
vannak tulaj donképen felhozva. Többi között a 
kérvényben kifogás alá van véve a megválasztott 
képviselő kora, vagyis igazabban, és tulajdonképen 
a jelentés szavával mondva, megtámadtatik a meg*-
választott képviselő teljeskorúsága; a tisztelt osz
tály pedig felállítja elvül azon szabályt, hogy „ac-
toriineumbit próba," és a kérvényezőt tekinti actor-
nak ; következésképen kérvényezőnek kötelességé
ben állónak azon tagadása bebizonyítását is, hogy 
a megválasztott képviselő még nincs 24 éves. Nem 
tagadhatom, hogy minden tiszteletem mellett a t. 
osztály véleményével nem lehetek egy értelemben, 
nem lehetek pedig először azért, mert az elvül fel
vett szabály is közjogilag teljességgel nem átaláiios, 
mert ez így szól: „actori incumbit próba in regula" 
vagyis rendszerint a felperes köteles bizonyítni, 
mert rendszerint a felperes szokott valamit köve
telni, igényelni, állítani, erősíteni; de az közjogi
lag sehol sincs megírva, hogy a felperes olyan 
esetekben, melyekben egyszerűen tagad, tagadá
sát bizonyítni köteles. Nem lehetek azon vélemény
ben azért is, mert a jelen esetben és a fönforgó vi
szonyok közt szerintem nem is a kérvényező az 
actor, hanem maga a megválasztott képviselő, mert 
ő igényli a képviselőséget. Már pedig midőn azon 
igénynél fogva fellépett választott képviselő, ezen 
igényénél fogva a választók többségét megnyerte, 
neki nyert actioja van, ő a nyertes actor, a meg
bukott fél pedig az incattus. Azonban nézetem sze
rint nem is az dönti el a kérdést, vajon „actori 
incumbit-epróba?" sem az, hogy melyik az actor, 
vagy incattus ? hanem azon juris axióma: asserenti 
incumbitproba, mely szerint a ki valamit állít, köteles 
bebizonyítani, és sehol sincs, hogy a tagadó tagadá
sát legyen köteles bizonyítani, kivéve azon eseteket, 
midőn atagadólagos mondat erősítést, vagy állítást 
foglal magában; és így az igénylő tartozik igénye 
jogosságát bizonyítani. E szempontból, mivel nincs 
kérdés, hogy a ki a képviselőséget igényli, és 
igényéhez ragaszkodik, az köteles, ha kérdésbe von
ják, vagy megtagadják igényét, igazolni igénye 
jogosságát, vagyis azon törvényes qualificatiokat, 
melyeket a törvény szab meg a képviselőségre 
nézve : s így természetes, hogy a jelen esetben is, 
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miután a megválasztott képviselő, mint igényeihez 
ragaszkodó áll, az ellenfél pedig megtagadja tör
vényes teljeskorúságát, nem a tagadó lesz azt 
kénytelen bebizonyítani, hanem az igényeihez ra
gaszkodó megválasztott képviselő tartozik azzal. 

Ezen szempontoknál fogva, ha csak azon kér
dés forogna is fenn, vajon a megválasztott képvi
selő teljeskorú-e vagy nem ? nem volna nézetem 
szerint se helye, se szüksége a további vizsgálat
nak ; akkor egyszerűen a megválasztott képviselő 
oda volna utasítandó, hogy bizonyos határidő alatt 
a hiteles anyakönyvi kivonattal igazolja teljesko
rúságát. De minthogy itt más tényezők is vannak, 
és olyan ténykérdések forognak fenn , melyek 
magát a választás törvényességét teszik kétessé, 
s minthogy olyan positiv és objectiv adatokra van 
szükség, hogy a képviselőház jogszerűen Ítélhessen, 
vagyis vizsgálat történjék, ennélfogva a tisztelt 
osztály véleményét akképen látnám módosítandó-
nak, hogy a kérvény első ágára nézve, melybent. 
i. tagadtatik a teljeskorúság, a megválasztott kép
viselőnek tétessék kötelességévé, hogy bizonyos 
határidő alatt kellő törvényes próbával igazolja, 
bir-e azon qualificatioval, melyet a törvény köve
tel. Azon tényekre nézve pedig, melyekről a tisz
telt képviselőháznak Ítélnie kell, s melyekről po
sitiv és objectiv adatokat kell birnia, hogy ítélhes
sen, de a mi szükséges azért is, hogy a felingerfílt 
nép kedélye leesillapíttassék: óhajtom, hogy a tisz
telt képviselőház pártatlan vizsgálatot méltóztas
sék elrendelni. 

P a p p Z s i g m o n d : Előttem szóló véleményét 
helyeslem. E véleményben voltam az osztály ülé
sében is. Kifejtettem röviden akkor is, hogy azon 
elv csak az úgynevezett polgári ügyekben ál l , de 
nem a választásra nézve. Maga a választási tör
vény körülirja, micsoda kellékekkel kell bírni an
nak, a ki választó, meg a ki választható. Valamint 
a ki magát választónak be szokta iratni, maga tar
tozik igazolni választási képességét, úgy az , a ki 
követ akar lenni, vagyis, hogy megválasztható le
hessen, maga tartozik a qualificatiót kimutatni. 
Ezen casus épen hasonló és analóg azon esetekhez, 
minőket hajdanában a íiscus a nemesek ellen szo
kott intézni, kiknek nemessége kétségbe vonatott: 
sohasem a íiscus bizonyította be, hogy az illető 
nem nemes ember, hanem a kinek kétségbe volt 
vonva nemessége, az tartozott kimutatni, hogy 
csakugyan nemes ember. Ezen szempontnál fogva 
tehát, mint mondám, előttem szóló véleményében 
osztozom; másrészt azonban fölöslegesnek tarta
nám a vizsgálatot már annálfogva is , mert ha bi
zonyos határidőt szabunk, mely idő alatt tartozik 
kimutatni képességét vagyis hogy nagykorú, fö
löslegessé válik a további vizsgálat. Es nem a 
nép megnyugtatását, mint előttem szóló monda, 

kell tekintetbe vennünk, mert a bünfenyítő eljárást 
úgyis a megye fogja eszközölni, nem tartozván a 
képviselőház hatóságához, hogy valakit megfenyít
sen, hanem a ház épen azért küld vizsgálatot, hogy 
érvényesítse, vagy megsemmisítse a választást. 

Egyébként fiatal barátunk ildomosságáról föl
teszem, hogy midőn kétségbe vonatik qualifícatiója, 
sietni fog azt rövid határidő, teszem 15 nap alatt 
igazolni, bemutatva keresztlevelét; és ha akkor 
igazolni fogja nagykorúságát, akkor fog a tárgy 
szőnyegre kerülni. 

Fölteszem továbbá azt is, mielőtt azon kérdés 
tétetnék az elnökség által, vajon az osztály véle
ménye fogadtatik-e el , vagy sem ? tegye fel min
denekelőtt azt a kérdést, vajon ezen tétel : „actori 
incumbit próba" ez esetre is alkalmazható-e vagy 
sem? Én tehát a vizsgálatot nem tartom szüksé
gesnek , hanem igenis szükségesnek tartom azon 
elv kimondását, hogy ő tartozik kimutatni a qua
lificatiót, vagyis nagykorúságát. 

Zsedény i E d e : Előttem szóló ur előadása 
némi igazolásra kényszerít, mert a mint az osz
tályban , úgy most is azon véleményben vagyok, 
hogy ha a panaszlók állításuk valóságában bíz
nak , kötelesek azt be is bizonjdtani. A ki vala
kit törvénysértéssel vádol — az pedig törvénysér
tés , ha valaki képviselővé akar lenni, ha kis
korú — ura legyen szavának, és bizonyítsa be. 
(Helyeslés.) Érdekes jelenet, uraim ! hogy míg egy 
részről a panaszlók minden oldalról tömérdek bi
zonylatokat , azt hiszem , tetemes költséggel, ösz-
szehalmoztak, melyek szerint azt akarják bebizo
nyítani , hogy az ellenjelölt Dolinay urnák válasz
tói anyagi erővel zárattak el a szavazás szín
helyéről , hogy fegyveres kézzel történtek összeüt
közések , melyek alatt kilencz megsebesült, egy 
meg is halt, mire Perényi emberei azt válaszolják, 
hogy azok maguk kisebbségöket előre látván, idéz
ték elő az összeütközést; tehát addig, míg ily 
hosszú pert folytatnak, addig más részről azon ki
fogásra nézve, hogy b. Perényi Zsigmond kiskorú, 
egy, de egyetlen egy hiteles bizonyítványt sem 
hoznak fel, holott azt, ha való, rövid úton, költség 
nélkül és rajok nézve eldöntő erővel bizonyíthat
nák , s egyszersmind a hosszú pörnek egyszerre 
véget vethetnének, mert kiskorú köztünk rígy sem 
ülhet. Ezt nem teszik, tehát a dolognak mégis 
másként kell állani, mint a hogy ők állítják. Azt 
pedig- követelni, hogy a már megválasztott követ 
bizonyítsa be törvényes korát : újdon-új szabály
ellenes eszme. (Zaj. Ellenmondás. Az elnök csenget.) 
Az igazolás minden követre csak egy lehet. A kép
viselőház egy megválasztott képviselőtől sem kö
vetelheti, hogy törvényes korát bizonyítsa be, mert 
jogosan teszi fel azt, hogy a választókerület mást 

1 nem is küld be. Addig- tehát, míg- az ellenkező 
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tényt be nem bizonyítják, a mint törvényesen vá
lasztott képviselőnek, úgy törvényeskorunak is 
tartja. A mint p. o. soha a képviselőház nem kö
vetelte azt, hogy valaki keresztyén hitét bizonyítsa 
be, ha mások által zsidónak tartatik is, de nem bi-
zonyíttatik. (Zaj.Szavazzunk!) Én tehát aDolinay 
párt embereinek több jogot nem tulajdoníthatok, 
mint a képviselőháznak; s így a vizsgálat előtt 
tessék nekik álKtásukat bebizonyítani. Azt kimon
dani , hogy a már megválasztott képviselő bizo
nyítson, annyi volna, mint az egész választókerü
let jogát megsérteni. (Helyeslés. Zaj. Halljuk!) Én 
a vizsgálat mellett vagyok, és miután a vizsgáló
bírónak az orosz nyelvet is értenie kell , Markos 
István képviselőtársunkat ajánlom vizsgálóbíróul. 
(Felkiáltások : Szavazzunk! Zaj. Halljuk!) 

S o m o s s y I g n á c z : Tisztelt ház! Ha Vadnay 
Lajos képviselőtársunk előterjesztett véleménye ál
lana, az egész képviselőház igen szomorú helyzet
be jönne. Nem csak az igazolandó, hogy valaki 
törvényeskoru-e, a törvény több feltételt is szab. 
Ott van a bevett vallás, ott az , hogy csőd alatt 
vagy criminalitás vádja alatt ne legyen. Ha ele
gendő volna egyszerű tagadása annak, hogy ez 
vagy amaz, ezen vagy ama qualiíicatioval nem bir, 
igen szomorú helyzetbe jutnának még azok is, kik 
választási többséget nyertek. Azon választmány
nak , mely az ügyben eljárt, bizonyosan tulajdo
níthatni legalább annyi hitelességet, mint a pa-
naszló páiibeliéknek. Én ennélfogva pártolom az 
osztály véleményét és vizsgálat kiküldésére szava
zok. (Felkiáltások. Elfogadjuk! Szavazzunk! Hall
juk, halljuk!) 

Kurcz G y ö r g y : Tisztelt ház! Igen rövid 
leszek. Azon kérdésre vonatkozólag, vajon a meg
választott képviselő köteles legyen-e magát azon 
kifogás ellenében igazolni, hogy ő a 24-ik évet be 
nem töltötte ? azon véleményben vagyok, hogy 
ezt ő egyátalán nem köteles tenni ; a ki azt tagad
ja, annak kötelessége bebizonyítani, annyival in
kább , mert oly könnyű módja van a bizonyítás
nak : csak a matriculát kell törvényes alakban 
felmutatni. (Helyes! Szavazzunk!) 

S z e n t k i r á l y i Mór : A kérdés igen egysze
rűen eldönthető. A választás alkalmával minden 
követjelölt qualificatioja ellen lehet kifogást tenni, 
és ha akkor tétetik a kifogás , minden követjelölt 
tartozik qualiíicatioját bebizonyítani. De miután 
megválasztatott, a qualiflcatio elleni kifogást az 
tartozik bebizonyítani, a ki teszi. (Helyeslés! Zaj.) 

Horváth D ö m e : Tisztelt ház ! a vádiratok
ban kérvényezők panaszaikat, a mint az osztály
ban egyenkint felolvasott tárgyiratokból kivehet
tem, leginkább három körülményre, mint fősúly-
ra fektetik. 

Először is felhozzák, mintha az elválasztott kép

viselő mé,g a törvényes kort nem érte volna el. E ne
hézség igazolására csak egyetlen egy bizonyítvány, 
eredetiben egy anyakönyvi hiteles kivonat igényel
tetnék. De miután kérelmezők e helyett, egy az 
életkor igazolása tekintetében nem hiteles iskolai 
bizonyítványnyal, és pedig csak egyszerű máso
latban adva , figyelmet nem érdemlőleg állanak 
elő : nagyon természetes , hogy e körülmény még 
bővebb vizsgálatot és kiegészítést igényel. 

A második körülmény, melyre kérvényezők, 
és méltán fősúlyt helyeznek, hogy a követválasz
tás helyén és idejében a pártfelek közt verekedés 
történvén, azáltal az egyik fél követválasztási joga 
szabad gyakorlatától visszariasztatott és meg
fosztatott. Igaz ugyan , hogy a nyertes fél a pót
iratokban némileg igazolja, hogy a verekedésre 
az alkalmat a panaszkodó Dolinay-párt adta, kő-
dobálásával a közbenjött verekedést az idézvén 
elő; de a nyertes fél által felhozott tanuk teljes 
bizonyítékul aligha vétethetnek, mert a panaszko-
dók részéről épen a hivatkozott tanuk vádoltatnak, 
hogy a közbenjött verekedésnek , bárha különben 
a rend és biztonság őrei lettek volna, részrehaj
lásuk és hanyagságukkal leginkább ők az okai, s 
igy talán ők magok mellett tanúskodnak. De ha 
a felhívott tanuk e tekintetben teljes hitelt ér
demlenének is, az adatok után több mint valószí
nű, hogy a Dolinay-párt, kezdett ingerkedése után, 
a nyertes fél által megugrasztatott, azok többé a 
szavazás helyén meg sem jelentek, s ez által a sza-
vazhatás gyakorlatában physicailag meggátoltat
tak. E körülmény figyelmet, s a legszigorúbb 
vizsgálatot érdemli. 

Elvégre harmadszor azon nehézség, mintha 
a tanúskodó orosz esperesek szerint a választási el
nök, előttük elejtett saját szava után, a rendes jegy-

| zőkönyv kiállítása- és aláírására erkölcsileg kény
szerítve lett volna, nem annyira az elnöknek a pót
iratok közti magánlevelével, mint a választásnál 
folyton ott működött helyettes elnöknek és jegy
zőnek bizonyítványával kellőleg megczáfoltatik. 

Atalában a követválasztási esemény, úgy a 
mint kellene , az összes tárgyiratokkal teljes hitelt 
érdemlőleg nem levén földerítve, s a szigorú vizs
gálatnak nagyon is helye levén, én az osztály vé
leményét a t. ház által elfogadtatni, s a vizsgálatot 
megrendeltetni kérem. 

Wlád Alajos : Tisztelt ház! Pártolom Papp 
Zsigmond képviselőtársam által tett azon indít
ványt , miszerint ifjú képviselőtársunknak bizo
nyos határidő adassék keresztlevele előmutatására, 
illetőleg nagykorúsága bebizonyítása végett. Pár
tolom pedig azért, mert a törvény választónak és 
választhatónak csak azt mondja, ki a törvényes 
kort elérte. Előadatott az i s , hogy az ellenfélnek 
kötelessége bizonyítani. É n , habár szintén jog-

::Mi 
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gal foglalkozom, nem akarok jogi deduetiókba bo
csátkozni ; hanem sokkal czélszerübbnek és méltá-
nyosabbnak tartom, ha az illető képviselő tir uta-
sittatik, illetőleg neki hagyatik ineg , hogy nagy
korúságát bebizonyítsa, mintsem, hogy ez az ellen
féltől kívántassák. Méltóztatnak tudni , hogy ke
resztlevelet olyannak, kit nem érdekel, nem egy
könnyen adnak ki. (Zaj. Szavazzunk !) Azt hiszem, 
érdemes képviselőtársunknak nagyobb szolgála
tot teszünk az által, ha őt utasítjuk, hogy ezt meg
szerezze. Én tehát az osztály véleményét két részre 
osztván, először e tekintetben kívánok határoztatni 
és csak ennek eldöntése után vizsgálatot rendel
tetni. (Zaj. Szavazzunk!) A kérdést illetőleg nem 
pártolom Papp Zsigmond úr véleményét, mert itt 
juridieus kérdés felett a kérdést kitűzni nem lehet. 
Hanem nézetem szerint a kérdést olyképen kell 
feltenni,hogy a kik megakarják hagyatniPerényi 
Zsigmond bárónak, hogy nagykorúságát igazolja, 
álljanak fel. (Zaj.) 

E l n ö k : Azon vélemény nyilvánult, hogy min
denekelőtt, szavazás történjék arra , ki tartozik az 
életkort bebizonyítani, az-e, a ki a kiskorúságot ál
lítja, vagy pedig az illető képviselő. (Az osztály vé
leménye felett!) Én azt hiszem, hogy a kérdést, 
mindamellett, hogy ilyen vélemény nyilvánult, 
mégis úgy lehet feltenni, hogy az osztály vélemé
nye elfogadtassék-e vagy ne, (Helyeslés.) mivel az 
osztály világosan kimondja, hogy az illető képvi
selő nem tartozik bebizonyítani. Ennélfogva azok, 
kik az előbbeni kérdést kívánták föltétetni, a fölke
lés alkalmával nem fognak felállni. Méltóztassanak 
tehát felálh\ni, a kik az osztály véleményét elfo
gadják. (Megtörténik.) A többség az osztály véle
ményét elfogadja; ennélfogva nincs egyéb hátra, 
mint vizsgálót hozni javaslatba. (Némelyek Ujfa-
lussy, mások Markos nevét hangoztatják.) 

S z a p l o n c z a y J ó z s e f : Tisztelt ház ! A meny
nyiben a szomszéd megyében lakom és igen jól is
merem az ottani viszonyokat. tudom , hogy minő 
nyelven kell ottan működni a kiküldendő biztos
nak. Mivel az ottani ugocsai lakosságnak egy ré
sze orosz, a másik pedig magyar, én e vizsgálatra 
Markos Istvánt, mai-marosi képviselőt ajánlom. 
(Felkiáltások: Markos! Más oldalról: Ujfalussy!) 

E l n ö k : Nagyon bajos a többség akaratát ki
venni ; hogy tehát tökéletesen biztosak legyünk, 
fölkérem a tisztelt képviselő urakat , hogy a kik 
Markost kívánják, álljanak fel. (Megtörténik.) Most 
azok, kik üjfalusyt kívánják, méltóztassanak föl-
állni. (Megtörténik.) Markos küldetik ki. 

Tisztelt ház ! Napirenden van az igazolási kér
dések folytatása, és pedig most az első osztály elő
adója, Várady Gábor fogja jelentését előterjeszteni. 
Mielőtt azonban ezen előadáshoz fognánk, van sze
rencsém a tisztelt háznak jelenteni, hogy a mai 

ülés kezdete előtt s/l 10-re Bujanovies Sándor el
len ujabb panaszt vettem á t : méltóztatik ezt is a bi
zottmányhoz tárgyalás végett utasítani vagy nem? 

N a g y lgnácz : Tisztelt képviselőház! Ú g y 
vagyok értesülve, hogy ott a választás november 
22-kén történt, most pedig Isten kegyelméből már 
január 12-ébeu vagyunk; az iránt kellene tehát 
szabályt alkotni, hogy meddig szabad kérvényeket 
beadni. Én úgy hiszem, ha 80 napot hagyunk is, 
az már elégséges arra , hogy a kérvényező bead
ványát elkészíthesse. De ha mi ezen idő után is 
elfogadunk kérvényeket, úgy folytonosan az iga
zolásokkal lesz az országgyűlés elfoglalva. 

Bónis S á m u e l : Tisztelt ház ! ü g y látom, 
hogy ezen kérvények már meg- fog-nak szűnni; ha
nem épen ily eset, minőt az előttem szóló említett, 
fordult elő akkor is , midőn a ház azon határoza
tot hozta, hogy az ujabban beérkezett kérvények 
adassanak ki a bizottmánynak. Azért ha valamely 
kérvény itt van, azt adjuk k i , inert különben azok 
irányában, a k i k beadták,, igaztalanság történik. 
Ha jövőre nézve határozni akarunk, ám határoz
zunk : de a szőnyegen levő kérvény beadásakor 

í még határozat hozva nem volt. Ezen kérvény azon 
: határozat folytán adatott be, mely azt rendeli, hogy 
I minden ujabb kérvény az illető osztálynak adas-
I sék ki. Hogy jövőre hasonló kérvények el ne fo

gadtassanak, azt magam is pártolom, de a már be
érkezett kérvény ki nem adatását nem pártolha
tom. 

Elnök : Csak azon különbség van a dolog
ban , hogy az előbbi kérvények az osztályok mű
ködésének berekesztése előtt adattak be , míg ez 
csak akkor adatott be, midőn az illeti! osztály mű
ködését már befejezte. 

Rajner P á l : Annál inkább osztozom Bónis 
Sámuel képviselőtársam véleményében, mert mái-
egészen hasonló esetünk volt tegnap is Perényi Zsig
mond ügyében, midőn az osztály előadója szintén 
épen hozzá akart fogni az előadáshoz, de mivel 
idő közben ellene és mellette ujabb kérvény érke
zett be, az iratok kiadattak az osztálynak, s az elő
adás felfüggesztetett. Hasonló eset a mai is ; mást 
határozni teliát nem lehet, mint hogy az ujabb kér
vény az osztálynak kiadassák. (Helyes.) 

K l a u z á l Gábor: Azt tartom, t. képviselők, 
hogy mielőtt az igazolás a ház részéről ki van 
mondva, a kérvényeket, akármikor érkeznek be, 
ha igazságosak akarunk lenni, kénytelenek va-

| gyünk elfogadni. Én tehát ezen kérvényt is az 
osztályhoz kívánom utasíttatni és az egész esetet 
holnap elővétetni. 

Kurcz G y ö r g y : Tisztelt ház! Azt vagyok 
bátor kérdezni, vajon ezen rnost benyújtott kér
vény később történt választás következtében ada
tott-e be? A ház szabályainak 19-ik§-akimondja: 
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„A ház alakulása kimondatván, az igazolt követek 
ellen többé panasz el nem fogadtatik. Az idő köz
ben történt választások ellen, a választás napjától 
harmincz napig fogadtatik el panasz." (Zaj. Fel
kiáltások: Nem idö közbem érkezett.) Méltóztassanak 
előbb meghallgatni és közbeszólások által szólási 
jogomat nem sérteni. (Zaj.) Bocsánatot kérek, 
épen azt kérdeztem én, vajon később történt vá
lasztás következtében adatott-e be a kérvény? Ha 
igen, xígy a ház ragaszkodjék a házszabályok 
azon pontjához, hogy ha a harmincz nap lefolyta 
előtt érkezik be panasz, fogadja «el, ha pedig ké
sőbb, utasítsa vissza. (Zaj.) 

B á n ó Józse f : Tisztelt képviselőház! É n is 
azon véleményben vagyok, hogy mintán a tisztelt 
ház által az előbbi kérvényekre oly határozat 
hozatott, hogy az idő közben beérkezett iromá
nyok még elfogadtassanak, azt hiszem, ez eset
ben kivételt tenni nem lehet; nem lehet tenni pe
dig azért, mert akkor azon osztály, mely később 
adja be az igazolásokat, roppant előnyben volna 
azon osztályok felett, melyek már most igazolnak. 
Ennélfogva kérem, hogy a kérvény elfogadtassék. 

V a y Lajos b . : T. képviselőház! Midőn az 
határoztatott, hogy az újból beérkezendő panaszok 
az osztályok által ismét vétessenek fel, nem az 
volt a helyzet, mint most. Akkor az osztályok je
lentéseiket be nem adták, a mit most már megtet
tek. Ezért véleményem szerint a kérvényt az 
osztályok már el nem fogadhatnák, mert megszűn
tek működni, de elfogadhatják természetesen, ha 
a ház többsége azon véleményben van. Ezenkívül 
még egy ok van, mely arról győz meg, hogy kell 
valamit határozni a határidő iránt, és pedig kell 
olyat határoznunk, oly szabályt állítanunk, mely 
egyenlő jogot adjon minden képviselőnek; mert 
ha a panaszok beadása határideje iránt semmi nem 
határoztatik, más állásban vannak azon képvise
lők, kik az első, má-sodik vagy későbbi osztályok 
által fognak igazoltatni, meg másban azok, kik a 
kiíenczedik osztályban igazoltattak. Miután törté
netesen a IX-ik osztály kezdte meg a működést 
(csak történetesen, mondom, mert ép ugy kezd
hette volna az I-ső osztály is), annálfogva azon 
képviselők ellen, kik ezen osztály által már iga
zoltattak, többé panasz be nem adható, azok ellen 
azonban, kik e napokban fognak igazoltatni, még 
folyton adhatók be panaszok. Ezért a határidő 
meghatározását szükségesnek látom. 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház! Midőn 
ezen kérdés először szóba hozatott, azokhoz tartoz
tam, a kik azt hitték, hogy helyesebb lesz, az 
1861-ki gyakorlatot követni és az ilyen bejött kér
vényeket csak minden egyes eset tárgyalásánál a 
házban venni tekintetbe és olvastatni föl; s a ta
pasztalás csakugyan meggyőzött arról, hogy, bár 

kisebbségben maradtunk, a kik ezt akartuk, mégis 
igazságunk volt. A ház többsége azonban meg
hozta a határozatot, hozta pedig oly körülmények 
között, melyekkel összehasonlítva a maiak sem 
változtak, mert midőn a határozat hozatott, a ház 
osztályainak többsége legalább — nem mondom 
ugyan, hogy mindegyike — befejezte eljárását, hi
telesítette jegyzőkönyvét, sőt némely osztály azon 
helyzetbe jutott e végzés folytán, hogy háromszor 
is kellett tárgyalnia egy ügyet, megváltoztatnia 
határozatát és igy háromszor is hitelesítenie jegy
zőkönyvét. A viszony tehát ugyanaz, a mely volt 
akkor, midőn a határozat hozatott. Meggyőződé
sem folytán annak ellene voltam; de egyátalában 
nem óhajtom, hogy a ház harmadnapra utána ar
ról, miben megállapodott, már most , hol ugyan
azon viszonyok közt vagyunk, ellenkezőleg hatá
rozzon. Óhajtom tehát, hogy a tisztelt ház méltóz
tassék három nappal ezelőtt hozott határozatához 
ragaszkodni. 

A mi azt illeti, a mit előttem szóló tisztelt 
képviselőtársunk mondott, hogy t. i. ezek szerint, 
miután a IX-dik osztály már elintézte az igazolást, 
azokra nézve, kik az első osztályba estek a sors 
által, hamarább szűnik meg az ujabb kérvények 
beadhatásának esélye, mint a többi osztályoknál 
levőkre nézve, mely osztályok t. i. később fognak 
előadásokat tenni: ezt, akármely osztálylyal kezd
jük, kikerülni nem lehet. Egyszerre mindnyáját 
igazolni lehetetlen. Óhajtom tehát, méltóztassék a 
tisztelt ház megmaradni előbbi végzésénél és a 
kérvényt az osztályhoz utasítani. {Helyes, helyes!) 

E l n ö k : Ennélfogva a kérvény az osztályhoz 
utasíttatik. (Közhelyeslés.) 

Várady Gábor e l ő a d ó : T. ház! Az arad
megyei minden választókerületben történt válasz
tásokra nézve egyetemleges kérvény adatván be, 
a t. ház azt méltóztatott határozni, hogy az osztá
lyok elnökeiből és előadóiból alakítandó küldött
ség véleménye hallgattassák meg előbb. Azonban 
Varga Flórián képviselőtársunk ellen külön kér
vény van beadva. Méltóztatnak-e azt határozni, 
hogy ez is akkor tárgyaltassék, midőn amaz 
iránt már határozott a ház , mert ez volna az első 
tá rgy az osztály jelentésében. (Felkiáltások; Csak 
akkor!) 

(Olvassa az ehö osztály jelentését Baldácsy An
tal ó., Esztergommegye kobölkuti választókerülete kép
viselője megválasztatása tárgyában. Az osztály vizsgá
lat elrendelését kívánja. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak-e elfogadni az osztály 
véleményét? (Elfogadjuk!) Az osztály véleménye 
elfogadtatván, kit méltóztatnak a vizsgálatra kije
lölni ? (Sokan Rudnyánszky nevét hangoztatják.) Mél
tóztatnak Rudnyánszky képviselő ur kiküldetésé
ben megegyezni ? (Elfogadjuk! elfogadjuk !) 
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Rudnyánszky Flórián: A tisztelt háznak 
csekély személyembe helyzeti bizalmának hódolva, 
kiküldetésemet elfogadom ŝ  ígérem, hogy minden
ben hiven fogok eljárni. (Éljenzés.) 

Várady Gábor e lőadó (olvassa az első osz
tály véleményét Besze János esztergomvárosi képvi
selő választásáról; .az osztály igazolást ajánl. Köz-
helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak-e az osztály vélemé
nyét elfogadni? (Elfogadjuk.) Ennélfogva Besze 
János az igazolt képviselők sorába vétetik föl. 
(Éljenzés.) 

Várady Gábor e lőadó (olvassa az első osz
tály véleményét -Mocsáry Lajos, Borsodmegye mező
kövesdi kerülete képviselője választásáról; az osztály 
igazolást ajánl.).. 

K á l l a y Ödön: Tisztelt ház! Óhajtanám, 
hogy az ezen választásra vonatkozó irományok 
felolvastassanak. 

S o m s s i c h P á l : E g y körülmény mégis te-
kintetet érdemel: a kérvényezők azt állítják, hogy | 
száz és néhány illetéktelen egyén szavazott Mo
csáry részére. Ezt a kérvény, ha jól értettem, a 
felhozott összeírás és a szavazati lajstromok össze 
nem hangzása által erősíti. Csak azt nem vet
tem ki világosan az előadásból, vajon azok is az 
oly iratok sorába tartoznak-e, melyek pusztán le 
vannak írva, minden hitelesítés nélkül. Kérném te
hát az illető előadó urat és a tisztelt házat, mél
tóztatnék megengedni annak megtekintését, vajon 
az összeirási és a szavazási lajstrom egybe nem 
hangzása való-e? és "azon okmányok, melyek ezt 
bizonyítják, hiteles formában vannak-e kiadva ? 
Mert ha igen, ez nézetem szerint nem csak azon 
száz és egynehány szavazat semmiségét bizonyí
taná be, hanem egyszersmind a választási bízott-
mány eljárását is nem-törvényesnek, sőt gyanús- I 
nak tüntetné föl, s ez esetben vizsgálatot kellene 
rendelni. (Helyeslés.) 

Várady Gábor előadó: Itt vannak nyolez 
darabban az összeirási lajstromok hiteles másolat- | 
ban. Ezek ellenében hivatkozik a kérvény magára 
a szavazati jegyzőkönyvre. Fordulnak elő ugyan 
oly nevek a szavazati jegyzőkönyvben, mely ne
vek az összeirási lajstromban egyszer fordulnak 
elő, a szavazási lajstromban pedig kétszer, három- | 
szór; de nincs igazolva a mellékelt bizonyítvá
nyok által hitelesen, hogy egy vagy más község
ben azon néven nem volna több. Van itt néhány 
bizonyítvány azonkívül, a mely bizonyítványok ' 
minden hitelesítés nélkül csak puszta keresztvoná
sokkal vannak ellátva. Ha méltóztatnak elrendelni, 
felolvasom. (Szavazzunk !) 

K l a u z á l Gábor : Nem oszthatom egész
ben a tisztelt osztály véleményét, a mely mind
járt kezdetben azt nyilvánítja, hogy csak az el-
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lenjelöltnek van egy kérelme s ahhoz van mellé
kelve nem tudom hány. de sok íven aláírással és 
keresztvonással erősített névsor, mely az ellenje
löltnek úgynevezett kérvényét támogatja. Hogy 
ez azért, mert az ellenjelölt által mellékletül nyúj
tatott be, tekintetnek tárgya ne lehessen, nem gon
dolom. Egészen mindegy, akár az ellenjelölt folya
modik melléklettel, akár pedig ugyanazon nagyszá-
múak — mert nagy számmal lehetnek, miután mint 
az osztály előadójának jelentéséből észrevettem, 13 
vagy ,16 lapra terjed az aláírások sora. De ez en
gem még nem indít arra, hogy az osztály vélemé
nyétől eltérőleg nyilatkozzam, mert tapasztaltuk, 
hogy sokszor a kisebbség igen nagy. mint a jelen 
esetben is látszik lenni, mégis a választott többsége 
még' nagyobb ? és ez esetben, ha semmi rendetlen-
ség nem okadatoltatik, habár a kisebbség nagy 
számú is, a többség választását kell elfogadni. 

Itt azonban azon körülmény, melyet Soms
sich Pál tisztelt tagtársunk fölemlített, engem is 
figyelemre indít: én is ugy látom a felolvasott 
előadásból, hogy az utólag beadott kérvénynek 
legfőbb támogató okirata az összeírás hiteles má
solata. Ha már az hiteles másolatban adatott be s a 
szerint a választási jegyzőkönyvbe foglalt válasz
tók neve és a választás előtti összeírás lajstroma 
között oly tetemes a különbség, hogy , mint itt 
mondatik, 80, 100, sőt 173-ra is fölmegy, akkor 
én, tisztelt ház, nem szeretném azon elvet zsinór
mértékül vétetni , hogy az illető osztály vagy 
bárki azokat levonja azon különbségből, a mely 
az egyik vagy másik választás között van, s azt 
mondja : még mindig többségben van ; inert az ily 
arithmetikai calculus igaz lehet, mégis előfordulhat 
azon eset, hogy a hol ennyi különbség van a vá
lasztók névsora és a választási jegyzőkönyv kö
zött, ott a választási bizottmány talán pártfogással 
járt el. És miután ennek lehetőségével okadatolva 
van a kérvény, a törvény pedig azt rendeli* hogy 
a hol okadatolt kérvény adatott be, ott a ház vizs
gálatot tartozik elrendelni; én, bár a legnagyobb 
sajnálattal, a vizsgálat mellett nyilatkozom — a mi
ben egyébiránt nem látok semmi sértést bármely 
követjelöltre nézve, ugy hogy ha engem érdekelne, 
magam ellen is kérném a vizsgálat elrendelését. 
(Helyeslés.) 

Madarász J ó z s e f : T. képviselőház! Csat
lakozom előttem szóló igen tisztelt képviselő Klau
zál Gábor ur észrevételeihez. Magam is azon véle
ményben vagyok, hogy oly tetemes számnak — 
mert igen tetemesnek tartom, ha 3 — 400 többség
nél 80 —100 van becsempészve —jelentőségetan
nál inkább kell tulajdonítani, mert ha ily rö
vid idő alatt 80—100 becsempészett szavazat jö
hetett világosságra, nem mondom, hogy bizonyosan, 
de megtörténhetett, hogy az összes többség is be 

C 
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volt csempészve. Azért én is azon indokból, hogy 
a vizsgálat 'soha a képviselői állásból semmit le 
nem von, hanem ha való ama többség, mely őt 
megválasztotta, azt csak földeríti, ha pedig valótlan, 
csak az igazság következményeit vonja maga után: 
mindenesetre vizsgálat mellett szavazok. 

Kérem azonban, a vizsgálat indokolása tekin
tetéből, az iratoknak bővebb megfontolása végetti 
felolvasását. Előttem igen sokat nyom, képviselők! 
ha a választási jegyzőkönyv az ellenfél kiküldöt
tei által is aláiratott; azonban hivatkozást ^hallot
tam röviden az egyik választási jegyzőkönyv alá
írójára, hogy miért irta ő ez1!*aiá. Már csak ezen 
egy szempontból fogalmaink tisztázására szükség-es-
nek tartom ezt fölolvastatni. Továbbá átalában 
nem csak ezen, de a többi iratok felolvasása is meg 
fog minket nyugtatni, mert azt hiszem, a vizsgálat 
kiküldése által nem akarjuk leszavazni, de meg
nyugtatni a kedélyeket. 

Ezen indokokból én az irományok felolvasá
sát kivánom. és a vizsgálat mellett szavazok. (Sza
vazzunk '.) 

H e d r y E r n ő : T. ház! A jelentést tevő szak
osztályban részt venni szerencsém levén, bátor va
gyok némi felvilágosításul előhozni a fönnforgó té
nyeket, melyeket a t. ház az irományokból hallani 
fog, és melyekből bővebben meg fog győződni, 
hogy ezen kiszámított 126 számkülönbség nem 
olyan, ho.gy az mindenesetre az ellenpárt részére 
levonandó volna. Ugyanis maga a folyamodó párt 
egy összeszámítása szerint nem 128, csak 68 kétes 
szavazatot hozott k i ; lényegére nézve tehát nem 
oly nagy a különbség, mint a minőnek feltüntetik. 
De az osztály elvi kérdést is lát abban, hogy némi 
kétes szavazatok miatt a megtörtént választást ne 
lehessen igazoltnak kimondani. Mert ha elvileg föl
állíttatnék, hogy ha valaki kétszer szavazott, e miatt 
vagy vizsgálatot kell rendelni, vagy épen semmis
nek mondandó ki a választás: akkor eselszövé-
nyek fognak történhetni. Lehet, hogy épen az el
lenpárt részéről összeszólalkozik egykét ember, 
hogy a másik jelöltre is fog szavazni, hogy a vá
lasztást* megsemmisítse. Áll tehát, a mit Zsedényi 
képviselőtársam első nap felhozott, hogy az iga
zolások körül nem lehet tökéletesen jogi szempont
ból kiindulni: áll-e tökéletesen a forma vagy sem; 
de tovább kell menni és a formákkal a méltányos
ságot és igazságot kell összeegyeztetni. Ha a ház 
látja, hogy a többség kétségtelen, mint Mocsáry 
képviselőtársunk megválasztatásánál; ha csem
pésztettek is be szavazatok s történtek is egyes 
kihágások: ezekért nem Mocsáryt, nem is Mocsáry 
pártját kell felelőssé tenni, hanem azokat, kik ezen 
csempészéseket előidézték. Mindenesetre a többség 
oly n a g y , hogy az kétségtelen; azért igazolásra 
szavazok. 

B ó n i s S á m u e l : Mielőtt a választás meritu
mára nézve véleményemet elmondanám, óhajtom, 
hogy miután kívántatott az iratok felolvasása, ezek 
olvastassanak fel. Egyedül akkor dönthetjük el, 
vajon az osztály azon véleménye, hogy a kérvény 
indokolva nincs, áll-e vagy nem. A próbákból 
meglátjuk, indokolva van-e a kérvény; ha indo
kolva van, akkor fogunk in merito véleményt adni. 
Addig nem szólok a meritumhoz, hanem kivánom, 
hogy olvastassanak fel az irományok. 

V a y B é l a b : Mint az első osztály tagja, né
mely előttem felszólalt képviselők aggodalmait 
kivánorn eloszlatni. Ha az első osztály látta volna, 
hogy Mocsáry részére valósággal 80 vagy 100 
szavazat becsempésztetett, mely őt nem illette, ak
kor a vizsgálatot tán megrendelte volna; de azon 
100 vagy 80 vagy 69 szavazat sehol indokolva 
nincs, hogy az valósággal őrá csempésztetett be. 
Ezen, a szavazatok becsempészésére vonatkozó ál
lítás nem alapul semmi máson, mint egy skartétára 
irt névjegyzéken, melyben az ellenfél részéről egy
szerűen állíttatik: teszem, hogy Ivánka községben 
négy Szabó Lajos van és öt Szabó Lajos szavazott. 
Ha a ház az iratokat felolvastatja, tökéletesen hi
szem, hogy ugyanazon meggyőződésre fog jutni. 
(Szavazzunk !) 

Tisza K á l m á n : Én a dolog érdeméhez ha-
j sonlólag nem akarok szólani, mert osztozom azon 
j nézetben, melyet Bónis Sámuel képviselőtársunk 
kifejtett.; bátor vagyok tehát szintén az iratok föl-

| olvastatását kérni a tisztelt háztól, és pedig nem 
| azért, mintha épen a jelen esetben ennek szükségét 
látnám, de mert a tárgyalásnál a vélemény megál
lapítására, az ügyek jól megértésére nézve, okvet-

! len szükséges azon gyakorlatot fentartani, hogy 
I ha csak egy képviselő kívánja is az iratok felolva

sását, azokat fel kell olvasni. Itt ketten kívánják, 
méltóztassék tehát felolvasni. (Helyes! A jegyző 
felolvassa a panaszlevelet.) 

Zsedényi Ede: Ezen panaszlevél tartalmá-
: ból csak azt láttuk, hogy részszerint a választási 
| küldöttség megrovására ereszkedik, részszerint uj 

szabályokat javasol; azt is látjuk , hogy az ellen-
j párt bizalmi férfiai is aláirtak a választási jegyző
könyvet. Minthogy pedig ujabb körülmények ki 
nem derülnek, mint a melyekről az előadó refe
rált, azt hiszem, eleget hallottunk az okmányokból. 

j s már most szavazhatunk. {Zaj.) 
B ó n i s S á m u e l : Legalább össze kell hason-

hlítani a választók névsorát a szavazókéval; külön-
' ben nem Ítélhetjük meg az eredményt. (Zaj.) 

Zsedény i E d e : Ezt már megtette az osztály. 
B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Megvallom, nem 

óhajtom fárasztani a t. ház türelmét; de a mint em
lékezni méltóztatnak , többen előadták már, hogy 

i ha az irományok felolvasása követeltetik, azok 
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meghallgatásába belefáradnunk nem szabad; an
nak meg kell történni, ha csak valaki kívánja. 
(Zaj. Úgyis felolvastatnak ! Folytattatik az irományok 
felolvasása.) 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház, hogy most. miu
tán a Mocsáry ellen beadott iratok felolvastattak, 
a mellette benyújtottak is felolvastassanak ? (Fel
kiáltások: Nem szükséges!) 

Madarász J ó z s e f : Tisztelt ház ! Én voltam 
egyik, ki azon indokból, hogy megnyugvást sze
rezzek magamnak , kértem ezen iratoknak és köz
tök az ellenjelölt, mint bizottmányi tag nyilatko
zatának felolvasását. (Zaj.) Ki akarom jelenteni, 
hogy én, a k i az irományokat felolvastatni kértem, 
arról levén meggyőződve, hogy az eddig fölolva
sott irományok alapján már Ítéletet alkothatok, 
nem kívánom a mentségi irományok felolvasását. 
Én, ki az osztály által előterjesztett véleménynyel 
ellenkező véleményben valék, az eddigi iratok fel
olvasása után bevallom, hogy az osztály vélemé
nyének helyességéről meggyőződtem. (Helyeslés.) 

Elnök: Kívánj a-e a tisztelt ház az iromá
nyok további felolvasását ? (Nem szükséges! Szavaz
zunk! Zaj.) Minthogy az irományok további felol
vasása nem tartatik szükségesnek, kérdem: elfogad
ja-e a tisztelt ház az osztály véleményét vagy nem? 
(Elfogadjuk!Szavazzunk !) Méltóztassanak azok, kik 
az osztály véleménye mellett vannak felállani. 
(Megtörténik.) Az osztály véleménye elfogadtatván, 
Mocsáry Lajos az igazolt képviselők sorába véte
tik. (Helyeslés.) 

Bónis Sámue l : Sokkal inkább tisztelem a 
ház véleményét, semhogy a többségnek ellene-
szegüljek, és az időt is becsesebbnek tartom, hogy
sem felszólalások által azt elvegyem; hanem bá
tor vagyok a tisztelt ház figyelmébe ajánlani, hogy 
ha az irományokat elkezdjük olvasni. máskor ol
vassuk fel mindkét fél iratait. (Nagy zaj.) Ha a 
szavazás úgy ütött volna ki a már most igazolt 
követre nézve, hogy az neki sérelmes lett volna. 
hol kereste volna az orvoslatot? (Felkiáltások: To
vább! Zaj.) 

P a p p Z s i g m o n d : Szavazás után nincs töb
bé helye , hogy a kérdéshez valaki hozzászóljon. 
(Zaj. Az elnök csenget.) 

B ó n i s S á m u e l : Ha engem értett az érdemes 
követ u r , azt a különbséget vagyok bátor figyel
mébe ajánlani, hogy nem is erre az esetre tettem a 
felszólalást, hanem átalánosan a jövőre. (Helyeslés.) 
Megrovás méltán érne engem, na a szavazat által 
eldöntött tárgyra tettem volna észrevételt (Helyes
lés) • de minthogy azt nem a jelen esetre, hanem jö
vő esetekre tettem, a megrovást nem fogadhatom 
el. (Helyeslés. Zaj.) 

Várady Gábor előadó: Most a Bujanovics 
Sándor ellen beadott panasz iránti jelentés követ

keznék ; de mivel épen csak ma érkezett ellene 
egy kérvény, jelenleg elő nem adható. Következik 
a Varró Sámuel jász-kún-kerületi nagy-kun-ma-
darasi követ választását tárgyazó jelentés. (Olvassa 
az I-sö osztály jelentését, mely a nevezett képviselőt iga
zoltatni ajánlja.) 

P a p p Z s i g m o n d : Mindenekelőtt kérem azon 
lemondási okmány felolvastatását, melyre az osz
tály jegyzője véleményét alapítja , továbbá a vá
lasztási elnök jelentése felolvastatását.(Megtörténik.) 

Azt hiszem, a fölolvasott okmányok elegen
dők annak bebizonyítására, hogy itt nem igazo
lásról , hanem vizsgálatról lehet szó. I t t a válasz
tási előzmények és a választás utáni kihágások hív
ják föl a figyelmet. 

Ami a választás előzményeit illeti,kijelentem, 
hogy én Papp Mór hazánkfiának , mellesleg legyen 
mondva, sem atyjafia , sem nemzetbelie nem va
gyok ; tehát nem az ő érdekében és személye mellett 
szólalok fel, hanem az igazság érdekében. O lát
va azon előzményeket, melyek véres csatákra szol
gáltattak okot és alkalmat, hazafiúi kötelességé
nél fogva lemondott; polgári vérbe kezét nem akar
ta mártani, becsületét nem akarta bemocskolni. 
Vajon ezen lemondás érvényes-e azon egyénre 
nézve, ki megválasztatott kikiáltás által? Erre most 
adom feleletemet. Az egyik jelöltnek polgári kö
telesség szülte lemondásából nem következik, hogy a 
másikat igazolni lehessen. (Helyeslés.) Nagy figyel
met érdemel a ház azon szabálya, hogy mindazon 
jegyzőkönyvek, melyek rendben találtatnak, elfo
gadtatnak, és az illető igazoltatik. Kérdem már, ura
im, rendbenvan-c azon jegyzőkönyv, melynek maga 
az elnök ellenmond? melyet előleg és utólag megtá
madtak ? (Zaj.) Elegendö-e az osztálynak azon 
véleménye, hogy mert az elnököt megtámadták, 
bűnvádi kereset alá kell venni az illetőket ? és sza
bad-e nekünk az illető követet igazolnunk, ha el
lene maga az elnök tiltakozik ? (Zaj. Felkiáltások: 
Szavazzunk!) Nem akarok philippicát mondani, meg
győződésem szerint csak a tiszta igazságot aka
rom kideriteni. A jegyzőkönyv- és az elnök jelen
téséből kitűnik, hogy 16-tól 29-ig sem jegyző. 
sem elnök nem volt, és csak rögtönöztetett az el
nök, ki maga is azt mondja, hogy süketségénél fog
va nem is tudja, hogyan irta alá ezen jegyzőköny
vet , és hogy ő maga is , mint elnök, a törvény ol
talma ellenére, megtámadtatott. Tehát ezen jegyző
könyv semmi esetre sem lehet érvényes. (Zaj. Ka-
czagás.) Ha nevetségesnek vagyis paradoxnak tet
szik is, a mit mondok, mégis az én tiszta meggyő
ződésem szerint csak vizsgálat megrendelése mel
lett szavazhatok; és pedig kettős szempontból: 
először a tiszta igazság kitüntetése szempontjából; 
másodszor azért, mert azon követ, kinek megvá
lasztása ily előzmények által történt, nem foglal-
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hat helyet közöttünk mint olyan, kiről maga az 
elnök azt mondja, hogy nem ismerheti törvé
nyesnek választási jegyzőkönyvét. (Felkiáltások: 
Szavazzunk!) 

I v á n k a I m r e : Tisztelt képviselőház ! Na
gyon rövid leszek. Mindenekelőtt előttem szóló 
képviselőtársunk egy megjegyzésére vagyok "bá
tor szintén egy kis észrevételt tenni, hogy t. i. 
meggyőződésem, hogy a nemzetiség az igazság
szolgáltatásban semmi különbséget nem tehet. A 
jelen választásra azon észevételt kell nyilváníta
nom , hogy azon körülmény, hogy az elnök utol
só nap lett kinevezve, a választás érvényét épen 
nem alterálhatja , mert megtörténhetett volna, hogy 
azon elnök, kit a központi bizottmány már tete
mes idővel előbb nevezett k i , valamely oknál fog
va gátolva lett volna a megjelenésben és más ne
veztetett volna ki helyébe. í g y nézetem szerint az, 
hogy Papp Mór lemondott, nem tesz semmi különb
séget a megválasztás érvényére nézve , mert ha ta
lálkozott volna csak 10 egyén, a ki őt mint kö
vetjelöltet felajánlja , pártja mindenesetre megvá
laszthatta volna, és ha többsége leend, megjelent 
volna itt mint képviselő, minden lemondás daczá
ra. De itt a jegyzőkönyvből azt látjuk, hogy Papp 
Mór pártja a követválasztásnál meg sem jelent; 
csak egy párt volt jelen, ez pedig Varrót válasz
totta meg. Én tehát az osztály véleményét pár
tolom és a megválasztott képviselőt igazolandó-
nak tartom. 

Ürményi József: Nem lehetek egészen egy 
véleményen az osztálylyal. Igaz, hogy engem is 
mintegy megnyert a felolvasás alatt a vélemény 
azon első része, mely azt mondja, hogy mivel a vá
lasztás alatt törvénytelenség nem történt, a válasz
tás érvényes, megáll. Ez tagadhatlan igazság , és 
törvényes állítás. Azonban a törvénytelenségnek 
meg nem történte mellett ezen állítólag egész csen
dességben lefolyt választás nem lehetett-e mégis 
kényszeritett csendességü választás? Véleményem 
szerint ez itt épen a kérdés. (Halljuk!) Mert te
gyük fel azon esetet, hogy még rendszeresitettebb 
modorban, még erőszakosabb eszközökkel élt vol
na az egyik pár t ; tegyük fel az esetet rigy, mint 
tán nem is forog fenn : a választásnak ezen ered
ménye mégis elérhető lett volna, ú g y t . i., ha a vá
lasztás előtti időben egyes emberek megfenyege
tése , megverése, szóval azon eszközök nagyobb-
szerü alkalmazása által, melyeknek a kérvény
ben nyomát látjuk , az idéztetett volna elő, hogy 
a választók egy része félvén a megtámadtástól és 
agyonveréstől, nem mert volna a választás helyén 
megjelenni. Ha ennek jelenségét itt épen nem is 
látnám, és ha nincs is minden oly mértékben ki
mutatva , mint a t. ház szükségesnek láthatná a 
kényszerítés bebizonyítására (mert én az árnyék

latban véleménykülönbséget elismerek, és én ta
lán gyengédebbeknek tartom azon választókat, 
mint a milyenek valóban); de azt hiszem, azon 
jó emberek, kik a választásban részt akartak venni, 
elmaradhattak csak azon esetek hallására, melye
ket elég hosszadalmasan elmond a választási el
nök. Habár őt én sem tekintem elnöknek, s nem 
tulajdonitok tagadásának semmi erőt arra nézve, 
hogy a jegyzőkönyv helyes vagy igaz-e, hogy 
kényszerítve lett volna és nem emlékszik, mit 
irt alá, mondom, habár ennek nem tulajdonitok 
semmi erőt, de tulajdonitok annak, hogy itt oly 
adatok hozattak fel az elnök mint egyes választó 
által, melyek ha ki vannak mutatva, nézetem sze
rirt csakugyan a választási szabadság nagy meg
szorítását derítenék föl. E szabadság korlátolása 
ugyanis nem csak abban állhat, hogy azon he
lyiségben , hol a szavazás történik, nem engednek 
valakit szavazni, vagy gátolják szabad szavazásá
ban ; hanem állhat abban is , hogy erkölcsi erő és 
ijesztés által nem engedik őt azon helyre jutni. S 
én ezt ép oly kényszerítésnek, a szabadság ép oly 
megszorításának tartom. Mivel pedig oly tisztes 
egyének által látom elmondva és indokolva az 
eseményeket, milyen az elnök és a jegyző , de fő
leg azon igen derék egykori képviselőtársunk , ki 
most is mint követjelölt fellépett és kinek nyilat
kozata igenis sajnálatot gerjeszt bennünk, hogy őt 
nem látjuk körünkben; mivel az ő előadásával tel
jes összhangzásban áll ama tények előadása, az 
állítólagos tények pedig , megvallom, oly erősek, 
oly drastikusok és oly vadságra mutatók, hogy ha 
gyöngédebb érzésű emberek ellenében gya
koroltattak, olyanoknak tartom, melyek a választási 
szabadságot tetemesen megszorítják: ennélfogva 
a vizsgálat mellett szavazok. (Helyeslés. Zaj.) 

B ó n i s S á m u e l : T. ház, ha nekem, mint bí
rónak suppositumra épitni lehetne, talán hajla-
nám Örményi képviselő véleményére; de mint
hogy a bírónak suppositumra építeni nem szabad, 
az osztály véleménye mellett vagyok. (Helyes! 
Szavazzunk !) 

Madarász J ó z s e f : T. képviselők! Ürmé
nyi képviselő ur a választás szabadsága mellett ér
vényesíttetni óhajtja az egyénét. Nekem is tökéle
tesen óhajtásom ez , hanem ha az egyéniség maga, 
akár gyöngédségből, akár félelemből nem érvénye
siti jogát s a választás helyére mindazokkal együtt, 
kik valamely egyént képviselőül akarnak meg
választani, meg nem jelenik, ha némely választók 
annyira gyöngék és félénkek, ez talán megbocsát
ható, de ennek alapján vizsgálatot kiküldeni nem 
lehet, mert nincs egyetlen képviselőválasztás, mely
nek ellenében a kisebbség a félelem, az ijedség , a 
gyöngédség előhozatalával elő nem állhatna. Vá
lasztásoknál, ha egyetlen egy ellenvéleményü sem 
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jelenik meg, a párt önmagának tulajdonithatja meg 
nem jelenése következményét. Egészen ellenkező
leg állna a dolog, ha valamely választási feleke
zet megjelenvén a választás helyére, onnan véreng
zések vagy bármely más akadályok által eltávo
líttatnék. Ha ily események folytán részt nem ve
het a választásban, kötelessége a képviselőház
nak azon választás irányában a vizsgálatot meg
tenni. De oly esetben, midőn a jegyzőkönyv vi
lágosan kimondja, hogy csak egyetlenegy követ
jelölt lépett föl, hogy másra senki szavazatot ad
ni nem kivánt, ha vizsgálatot rendelnénk, eltér
nénk azon törvényes formáktól, melyek az 1848: 
V. t. cz.-ben meg vannak irva. Én tehát az osz
tály véleményén vagyok. (Helyeslés. Szavazzunk!) 

G h y c z y K á l m á n : Igen rövid leszek, tisz
telt ház ! Abban Papp Zsigmond követtársunknak 
igaza van, hogy Papp Mórnak lemondása Varró 
úrnak megválasztását nem igazolja. De azért, hogy 
Papp Mór úr lemondott, ennek lemondásából vi
szont nem következik, hogy e miatt már Varró ur
nák megválasztását kérdés alá kell venni. (De
rültség.) A kérvényre nézve észrevételem az, hogy 
az semmivel sincs indokolva, mert, ha jól hallot
tam, egj^edül a választási elnök jelentése szolgál a 
kérvénynek indokául, illetőleg a választási elnök 
maga mellett indokolja saját bizonyítványával sa
ját kérvényét. A miket a választási elnök, mint a 
választás után történteket említ, ide nem tartoz
nak : a mik a választást megelőzőleg történtek, az 
ő magányos tanúbizonysága által semmikép sem bi-
zonyíttatnakbe; a mit pedig a választáskor történ
tekre nézve említ, azt az ő saját előadása, melylyel 
a törvényesen hitelesített jegyzőkönyvet kiadta, 
tökéletesen megsemmisíti. Én tehát, nézetem szerint, 
ezen semmivel sem indokolt kérvényt félre vettetni, 
és Varrót igazolt képviselőnek óhajtom tekintetni. 
(Helyeslés.) 

Thalabér Lajos : Tisztelt ház! Tökéletesen 
osztozom előttem szóló nézetében, de nem osztoz-
liatom Ürményi képviselőtársunkéban, annál ke-
vésbbé, mert nem tudok annyira érzelgő lenni a do
log, fölfogásában s nem képzelhetek kényszer nél
küli visszavonulást. Ennélfogva, mivel a válasz
tás a törvények 24, 27 és 30-dik szaka szerint 
rendben ment véghez, és mivel azon kérvény in
dokolva akként nincs, hogy a vizsgálatra legcse
kélyebb okot is látnék, az igazolás mellett vagyok. 

Ü r m é n y i Józse f : Bocsánatot kérek, hogy 
egykét szóval válaszolok Ghyczy Kálmán tisztelt 
barátomnak, ki, azt tartom, nem elég súlyt fekte
tett azon adatokra, melyek az elnök jelentésén 
vagy tulajdonkép egyéni előadásán kivül vannak. 
Igaz, hogy az egyes személy tanúbizonysága nem 
elegendő a bíró előtt; de ha azon egy személy oly 

adatokat említ, melyek más előadásokból is világo
san kitűnnek, hogy lehettek, (Zaj) hogy nem csak 
lehettek, hanem hogy elő is fordultak (mert a kö
vetjelölt második személy levén, a ki egészben ha
sonlót mond, az ő szava az első személy szavait ter
mészetesen erősíti): azt tartom, nem lehet mondani, 
hogy semmivel sincs igazolva, mit az elnök mond. 
Egyébiránt, uraim, ha mi azon indokból indulunk 
ki, hogy félénkek voltak a választók, túlságosan 
félénkek a megjelenésre s nem eléggé bátrak és 
merészek: akkor. t. ház, mi a választási szabadság 
helyett a személyes bátorságot veszsziik alapul, s 
azon párt fog győzni, a mely merészebb, a mely 
verekedik, a mely a másik helyét elfoglalja; s ak
kor gyönyörűvé fog változni e választási szabad
ság. (Zaj.) Tovább megyek. (Zaj. Halljuk!) El
mondatott finom különböztetéssel, hogy a mege
lőző félelem nem korlátozza a választás szabadsá
gát, de a választás alatti félelem megszünteti a sza
badságot. Az mondatott, ha ők előbb megrezzentek 
és nem jöttek el, mert féltek, akkor nem lehet az ő 
szabadságaikat megszorítottnak gondolni; ha azon
ban eljöttek volna, s megverték és elkergették 
volna őket, akkor igenis volna joguk a panaszra. 
De kérdem: hát akkor is miért voltak félénkek, 
miért hagyták magokat megveretni ? Akkor hősies 
bátorságot kellett volna tanusítaniok és csatát elő
idézniük (Derültség. Zaj) — mert ily esetben va
lóságos csata szükséges. í g y tehát mi, t. i. a ház, 
azt a magyar bátorságot arra akarjuk utalni, hogy 
a ki bátrabb, merészebb, mint a másik, szóval: 
hogy a verekedő párt a győztes! Mert tökéletesen 
ez foly belőle. És mi ne irtóznánk ezen szomorú 
következésektől, és ne iparkodnánk elejét venni 
azon kétségtelen kihágásoknak és vadságoknak, 
melyek most kezünkre adattak, és melyeknek most 
kezdetét látjuk, de melyek lehetetlen, hogy még 
inkább el ne raérg-esüljenek, ha azokat megszün
tetni és a törvényes választási szabadságot meg
menteni nern iparkodunk? Azért én a vizsgálat 
elrendelését kívánom. (Helyeslés. Zaj.) 

P a p p Z s i g m o n d (szólani kezd. Zaj.) 
Elnök: : A közvélemény köztudomás szerint 

megkívánja tőlünk, és pedig igen hangosan kí
vánja, hogy az országgyűlési tanácskozások minél 
gyorsabban menjenek; ennélfogva nem csak az 
szükséges, hogy az ülések hosszabb ideig tartsa
nak, hanem az is, hogy a háznak azon szabálya 
tartassák meg, miszerint egy és ugyanazon tárgy
hoz mindenki csak egyszer szólhat. (Elénk helyes
lés.) Papp Zsigmond úr már e tárgyhoz egyszer 
szólott; azt hiszem tehát, hogy ez ügyben ismé
telve felszólalni nincs joga. (Helyeslés.) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Megvallom, azt hit
tem, hogy ez a kérdés ily vitát nem fog előidézni, 
hogy itt némelyek ugyanegy tárgyban a ház sza-
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bályainak megsértésével ismételve felszólaljanak; 
és elismerést szavazok a t. elnök urnák, hogy e 
kérdésben felszólalni méltóztatott, mert épen én is 
fel akartam már szólalni, hogy Ürményi képvi
selőtársunk ismételt felszólalásánál helyén volna 
az elnöki figyelmeztetés. Másodszori felszólalásnak 
ugyanis helye csak személyes kérdésben van, nem 
pedig oly kérdésben, melynél ujabb indokolás 
hozatik fel. A mi a tárgyat illeti, méltóztassanak 
megbocsátani, a t. háznak gyakorlati eljárása csak 
ezen választás körüli tényeket veszi figyelembe. 
Ha a ház, a mezőkövesdi választás, az ott előfor
dult országosan tudott előzmények után, most, 
ezen választásra nézve vizsgálatot rendel, ez ellen
mondás ; s ezt figyelmébe ajánlom azoknak, kik 
vizsgálatot kivannak. (Zaj.) 

Elnök: Kivan még valaki szólani? (Senki 
sem jelentkezik.) Méltóztassanak tehát azok felál-
lani, kik az osztály véleményét elfogadni kívánják. 
(Megtörténik.) A tisztelt ház Varró Sámuelt az iga
zolt követek sorába felvétetni rendeli. Következik 
a Il-ik osztály jelentése. 

T h a l a b é r Lajos : Arra nézve, hogy a t. ház 
két órán túl is folytassa ülését. azt hiszem, senki
nek szava s észrevétele nein volna, ha azon körül
mény nem forog fenn, hogy egyes osztályoknak 
3 órakor ismét lesz ülésök, igy például a H-dik 
osztálynak. Ennélfogva azt indítványozom, hogy 
az ülés halasztassék el. (Zaj. Az elnök csenget.) 

K e g l e v i c h B é l a gróf : Thalabér képviselő
társam azon nézetben van. hogy az ő véleményé
ben mindenki osztozik. Én részemről nem egészen 
osztozom benne, sőt azt hiszem, hogy az én véle
ményemben osztoznak sokan. Azt hiszem, ha van
nak képviselők, kik felszólalnak a napidijak föl
emelése s több efféle kérdések iránt, legyünk any-
nyi méltányossággal is , hogy az időt ne veszte
gessük. Az óra alig mutat kettőt, az ülést folytat
hatjuk. Az osztályok elnöke tűzi ki az ülések ide
jét ; arra még van délután is elég idő, e részben 
azt hiszem, nem forog fenn semmi akadály. Tehát 
folytassuk az ülést. (Zaj. Helyeslés.) 

H o l l á n E r n ő e lőadó (olvassa a Il-dik osz
tály jelentését Döry Adárn Sopronmegye marczali ke
rülete képviselője választására nézve; az osztály igazo
lást ajánl. Közhelyeslés.) 

Elnök: Mivel senki sem kivan az osztály vé
leménye ellen szólani, Dó'ry Ádám igazolt képvi
selőnek nyilváníttatik. (Közhelyeslés.) 

H o l l á n Ernő e lőadó (olvassa a Il-dik osz
tály jelentését Papp Simon Marmarosmegye felsö-
vissói kerületében megválasztott képviselő választására 
nézve; az osztály vizsgálat elrendelését ajánlja.) 

Szaplonczay József: Tisztelt képviselők! 
A mennyiben személyesen jelen voltam ezen egész 
választáson, előadhatom annak folyamát, hitelesen, 
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ugy a mint történt. (Halljuk!) A választást magát 
véve, az a legjobb rendben ment mindaddig, mig 
a szavazás künn folyt. Bekövetkezvén az est, a 
szavazás a felek beleegyezésével áttétetett a közel, 
alig 50 lépésnyire levő Király vendégfogadóba. Ek
kor a szavazásnál a pártok összevegyültek, és igen 
természetes, hogy a szűk bejárásnál, midőn mindenki 
igyekezett, behatni, egykevéssé összekoezczantak; 
de ez oly csekélység volt, hogy maga a szavazat
szedő bizottmány a dologról semmit sem tudott, és 
folyt benn a szavazás. Természetes, hogyha vala
mely párt kisebbségben látja magát , igen sze
ret taktikát felhasználni," a tért ott hagyni , ürü
gyeket felkapni, hogy ez által segítsen ügyén és 
baján. Ott ki volt küldve a csendőrség, a mint 
említve volt, és Mihálka László főszolgabíró a 
népek visszahívására; ezek azonban visszajönni 
nem akartak, mert ki volt mondva, hogy nem 
jönnek. Látva a Mihályi-párt, hogy kisebbségben 
van, már előbb megpróbálta a taktikát, midőn oly 
egyénekkel, kik nem voltak szavazóképesek, a 
tömeget lóhátról lovakkal támadtatá meg. Itt volt 
már első izben próbára téve a szétüzetés, de akkor 
nem sikerült. Hogy a Mihályi-párt visszavonult, 
az tökéletesen szabadságában állott, mert kény
szeríteni senkit sem lehet, hogy térjen vissza, ha 
nem akar. Igen el volt híresztelve. hogy ott oly 
nagy verekedés történt, hogy három ember ma
radt a téren, hogy ennyi meg annyi volt a sebe
sült ; de híjába keresték a holtakat, a sebesülteket, 
mert nem találtak. Az orvos bejárta a kerületet 
hivatalosan a főispán megbízásából és rendeleté
ből, de nem kapott egyetlen egy embert is, a ki
ről tényleiratot tehetett volna , mert még- sebesült 
sem volt. Tehát a Mihályi-párt elmenvén, a szava
zás folytattatott. Ekkor a Papp Simon részén le
vők is nagy számmal eltávoztak, mert látták, hogy 
a szavazásban nagy előnyben vannak. Méltóztas
sanak figyelembe venni a jegyzőkönyvet: miután 
betűrend szerint ment a községekre nézve a szava
zás, világosan kitűnt, hogy a Papp Simon pártján 
levők mindig előnyben, azaz többségben voltak, 
és igy nekik a szétverésre legkevesebb szükségök 
sem volt. A mikor ugyanis ez történt, a szavazási 
jegyzőkönyv szerint máris jóval nagyobb több
ségben voltak, mint a másik párt. 

A mi a kérvényt illeti, azt hat pap irta alá, 
kik közül négyen szorosan véve Mihályi Grábor 
urnák sógorai. Az intelligentiából senkisem irta 
alá, csak egy csendbiztos, de ezt nem számítom. 
Miképen készült e kérvény? azt, hogy ne sértsek 
mást, habár igazat mondanék i s , nem fogom el
mondani. Hogy könnyű volt alája neveket irni és 
pedig olyanokét, kik jelen sem voltak a választás
nál, igen természetes. Hogy némelyek azt hiszik, 
hogy mindegy akár a képviselőháznak, akár az 
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úgynevezett „Concordia" lapnak koholmányokat 
irni: az fájdalmas dolog, mert a kérvény több 
pontja csakugyan koholmányokat, rágalmakat 
tartalmaz, melyek civilizált emberhez bizonyára 
nem illenek, ha hatan irják is. Az osztály maga, 
midőn e kérvényt tárgyal ta , átlátta , hogy benne 
semmi sincs. 

Csakugyan, uraim, ha volt választás, mely 
tisztán mehetett, az előzményeket véve, mondha
tom, hogy ennél szebb választás nem volt. Papp 
Simon volt az, ki három nap alatt lépett föl, s há
rom nap alatt csatlakozott hozzá a választókerü
let nagy többsége. Nem járt ó' az összeíró küldött
séggel faluról falura, mint Mihályi helytartótaná
csos úr. Nem ült ő ott a szavazatszedő bizottmány 
asztalánál, hogy minden szavazatadónak előtte 
kellett szavazni. Ezt tette Mihályi. 

S következőleg mi történt ? A főispán úr a 
kerületi szolgabírót megbízta, hogy ez esetet és az 
egész követválasztási eljárást vizsgálja meg, ad
jon be jelentést, de kihallgatta az actualis és mű
ködő elnököt és helyettes elnököt is. Miután az in-
quisitio. megtörtént, és a csendőrök, kik ott voltak 
felállítva, azt vallották, hogy magok a Mihályi-
pártbeliek kezdek a czivakodást magok közt, ak
kor a'főispán úr ezt a vizsgálatot félretette, hanem 
ismét más megyei küldöttséget küldött ki. állító
lag a criminálitások megvizsgálására. De kérem, 
criminalitások megvizsgálása tán nem épen a főis
pán, hanem a törvényszék kötelessége; és nagyon 
furcsán tűnik fel, hogy criminális esetek megvizs
gálására küldjünk ki akkor, mikor tárgya nincs a 
criminalitásnak, mert ott críminaíitás nem is volt. 
U g y látszik azonban, hogy kettős utasítása lehe
tett ezen megyei kiküldetésnek, mert olvastam a 
jelentést, s abban az van. hogy criminalitást ugyan 
kivilágítani nem lehetett, de a szaladás elegendő-
leg ki van világosítva. A küldöttségnek tehát úgy 
látszik, egészen más czélja volt: nem a criminali
tást kellett kiderítenie, hanem a képviselőház jo
gaiba vágva, a népet intimidálnia és a királyi hely-
tartótanácsosnak kérvényét hivatalosan fölszerel
nie. De tovább megyek. E vizsgálat áttétetett a 
mármarosi törvényszékhez (miután Mihályi Gábor 
helytartótanácsosnak a főispán párban már kiadta) 
azon utasítással, hogy tárgyaltassék, és ha crími
naíitás nem sülne ki az actákból, a törvényszék 
adja át az első alijspánnfk, a ki már a főispán által 
utasítva volt, hogy a tisztviselők ellen a fegyelmi 
eljárást kezdje meg. Tehát már most a fegyelmi 
eljárás is meg van rendelve a tisztviselők ellen, kik 
a hely tartó tanácsos ellen mertek szavazni vagy 
fellépni. Ezen vizsgálat ide beérkezvén, ennek nyo
mán már. most az osztály azt véleményezé, hogy a 
képviselőház rendelje meg a vizsgálatot. 

Kérdem, tisztelt ház, figyelembe lehet-e venni 

a jelen körülmények közt oly vizsgálatot, mely 
hivatalosan készül és mellékeltetik a kérvényhez 
és mely egy párt kérésére egyoldalúkig tétetik? 
Mert ezen vizsgálatban a Mihályi pártján levő kor-
tesek meghíva lótottak-futottak tanuk után és az 
inquisitióra kész nyilatkozatokat hoztak be a ta
nuk, azokat hitelesítették, és elfogadták vallomá
sokul. 

Valóban fájlalhatjuk , hog-y a népet ily utón 
lehet félrevezetni és demoralizálni. S még sajno-
sabb volna megyénkre nézve, ha a kiküldetés ál
tal a lecsillapult kedélyek ismét felzavartatnáiiak, 
és a tanúk elcsábítása által erkölcstelenség idéztet
nék elő, midőn a vizsgálatra úgyszólván semmi 
szükség nincs. 

Volt szó arról is , hogy vesztegetés történt; 
de megvallom, ezen szót: vesztegetés, nem tudom 
magamnak megmagyarázni, mert vesztegetési tár
gyat nem tudok. Azt mondja előadó úr, hogy a 
vesztegetést azért vette föl a tisztelt oszály, mert 
a vizsgálatból kitűnt , hogy egyik tanú mondása 
szerint a Papp Simon részén levő választók szá
mára Papp Simon úr egy hordó pálinkát fizetett. 
Vesztegetés-e az, ha ez utólag megtörtént'? Hiszen 
maga Mihályi úr a választási asztalnál ülve utal-
ványoztatta az italt a megszavazott községek ré
szére. (Szavazzunk! Zaj. Halljuk!) Van-e abban 
valami ,ha a megszavazott község- meg vendégel te
tetik '? Én ebben vesztegetést nem látok. Ez ki fog 
derülni, tisztelt ház, ha vizsgálatot méltóztatik el
rendelni, egjdk részre ugy, mint a másikra. 

Megyénk nyugalma tekintetéből, és mivel 
ezen követválasztás minden oly kihágás nélkül tör-
tént, mely megsemmisítésre adhatna okot, méltóz
tassanak a vizsgálattól elállni és a képviselőt iga
zolni. (Zaj. Halljuk!) 

M i h á l y i P é t e r : Mély sajnálkozásomat kell 
kifejeznem , hogy midőn oly szerencsés vagyok a 
fiatal nemzedék közül ezen diszes helyen ülhetni, 
először is ezen kényes ügyben kell felszólalnom, 
melynek tárgyalása alatt ki akartam menni. Lát
ván azonban, hogy azon egyéniség, Szaplonczay 
mármarosi igen tisztelt képviselő ú r , kit épen úgy 
érdekel az ügyi mint engem (eng-em családi össze
köttetésnél, őt pedig azon bizalmatlanságnál fogva, 
melylyel ő maga és családja mint főkortesek s a 
választási zavarok előidézőiaz iratokban érintetnek), 
látván, mondom, hogy ő szót emel, benn maradtam, 
és most kérem a t. házat, hogy az előzmények után 
az iratokat felolvastatni méltóztassék. (Helyeslés.) 

B e s z e János : Mint a II-ik osztály tagja, 
mely e tárgyban véleményezett, alaposan szólanék 
a tárgyhoz, ha a házban föl lettek volna olvasva 
mindazon irományok, melyek előttünk az osztály
ban fel voltak olvasva. De itt valakinek magán 
tudomása szerint órákig szónokolni haszontalan, 
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mert a mit az ember tud saját magántudomásul, j 
érje be vele, de az országgyűlést azzal fárasztani 
nem érdemes. Minthogy ezen irományok itt fel I 
nem olvastattak, nem is mondok egyelőre egyebet, 
mint azt, hogy én az osztályban azon meggyőző- ! 
désben voltam, hogy ezen választás semmis és ,uj ] 
választást kell elrendelni. De az átalános többség 
a vizsgálatot kivánta. Ennélfogva, ha vizsgálatot 
méltóztatnak elrendelni, nem szólok; ha azonban 
még tovább vitatkoznánk és a vizsgálat el nemren- I 
deltetnék, akkor kívánom, hogy az 52 hiteles em- : 

ber beérkezett és számos pecséttel ellátott tanúsága j 
is felolvastassák, s azután, úgy hiszem, nem a vizs- j 
gálát, hanem a megsemmisítés fog kimondatni. 

B e z e r é d y L á s z l ó : Igen röviden kivánok 
szólani. Miután az előadás ilyen rövid kivonatá
ból az iratok tartalmáról csakugyan nem lehet tá
jékozva a ház , fel kell tennünk, hogy az osztály 
bővebben volt értesülve, és ezen bővebb értesülés 
folytán rendelte el a vizsgálatot, a miben talán | 
nekünk is meg lehet nyugodnunk. (Szavazzunk!) i 

Ha azonban az osztály véleményét nem méltóztat
nak elfogadni, kénytelen leszek szólani. 

Böszörményi László: Ugy értettem az 
előadó úr felolvasásából, hogy az osztály eló'ször, 
mielőtt a pótpanasz bejött, igazolást véleménye
zett ; de az irományok beérkezte után vizsgálatra 
változtatta első véleményét. Méltóztassanak"figye
lembe venni azon körülményt, hogy két különböző 
vélemény volt az osztálynál, tehát annál inkább 
szükséges az irományok felolvasása. (Szavazzunk!) 
A fölolvasást különben is többen kívánták. 

Tisza K á l m á n : Csak azt akarom mondani, 
hogy, mint egy múlt esetben, most is hivek marad
junk ahhoz, hogy ha kívántatik, az irományok 
felolvastassanak; ha pedig ma nem méltóztatnak 
azokat meghallgatni, halaszszuk a felolvasást hol
napra. (Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Az irományok felolvasása holnapra 
halasztatik. 

Az illés végződik 21/2 órakor. 

VIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. jan. 13-dikáii 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b A n d r á s s y G y u l a g r . e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Bemutattatík Szemző Nándor megbízó levele. Kihirdettetik a kérvényi bizottság tagjaira történt szavazás ered
ménye, Papp Simon választása iránt vizsgálat rendeltetik. Opicz Sándor és Lovassy Ferencz igazoltatnak. 

Az ülés kezdődik d. e. lO1/^ órakor. 

E l n ö k : A jegyzőkönyvet fogja vezetni Rá
day László gr., a szólók neveit jegyezni Tóth 
Vilmos. 

Tegnap méltóztatott határozni, hogy a teg
napelőtti jegyzőkönyv megrövidítve és indokolás 
nélkül mai nap hitelesíttessék. Méltóztassék meghall
gatni. (Jegyző olvassa a tegnapelőtti ülés jegyzököny
vét.) Most a tegnapi jegyzőkönyv fog hitelesíttet
ni, (Olvastatik a tegnapi ülés jegyzökönyve.) 

Szemző Nándor bácsmegyei rigiczai kerület-
beli képviselő bemutatta megbízó levelét; az igazo
ló bizottmánynak adatik át. A kérvényi bizottmány
ra tett szavazatok tegnap összeszámittattak. 

Ráday László gr. jegyző: Beadatott 199 
szavazat. Ezekből nyert Grhyczy Kálmán 179 (Él

jenzés) , Tisza Kálmán 178 (Éljenzés), Szentki
rályi Mór 175. Bónis Sámuel, 175, Grorove Ist
ván 171 , Kubicza Pál , 171 , Tolnay Károly 163, 
Geduly Lajos 163 , Ivánka Imre 1 5 1 , Miletics 
Szvetozár 125, Trefort Ágoston 103 , Vécsey Jó
zsef b. 9 3 . Zsedényi Eduárd 87 , Papp Zsigmond 
86 és Sárközy József 83 szavazatot. 

E l n ö k : A tegnap félbeszakított igazolási kér
dés fog folytattatni. 

H o l l á n E r n ő e lőadó (olvassa a Papp Si
mon megválasztására vonatkozó irományokat. Azután:) 
Már most következik a megye részéről elrendelt 
vizsgálat lefolyása és a tanuk vallomása. Ezen ok
mányok mindazt, a mi a kérvényben kivonatilag, 
röviden van előadva, [hosszabban adják elő, de sem
mi újabb tényt nem derítenek fel. (Somssich Pál: 
Hitelesítve vannak ?) Hitelesített másolatban, mely a 
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megyei törvényszék egyik ülnöke által vizsgálta
tott meg. 

Bónis Sámuel: Nem szólanék hozzá, mert 
részemről fölöslegesnek tartom azon vizsgálati iro
mányokfelolvasását; de ha a tisztelt ház elrendelte, 
hogy olvastassanak fel, akkor fel kell olvasni, mert 
magából a kérvényből még semmit sem tudni. 

H o l l á n Ernő e lőadó (olvassa a vizsgálati 
iratokat.) . 

P a t a y I s t v á n : Itt már egy harmadik ok
mány olvastatott fel, melyből tökéletesen kitűnik, 
hogy a fö'ispán, a ház jogaiba belevágva, a követ
választás alkalmával történt kihágások megvizs
gálására küldöttséget nevezett. E tény nagyon ag
gasztó , mert ha mi ezen irományokat, mint a kér
vényhez kötött iratokat tekintetbe veszszük, lígy jö
vendőben, ha valamelyikünk oly szerencsétlen lesz, 
hogy a főispánok és más méltóságok kegyét nem 
birja, az efféle mellékes vizsgálati iratokkal helyünk
be akármelyik reichsrathi nagy férfiút e házba csem
pészhetni. Ezen tekintetből én ez iratokat mint sem
miseket félrevettetni kérem. 

Ivánka Zs igmond : Tisztelt képviselőház ! 
Nem értek egyet az előttem szóló igen érdemes 
képviselővel. Én nem úgy fogom fel ezen dolgot 
mint az előttem szóló érdemes szónok ur , noha el
vileg szintén helytelennek tartom a főispán beavat
kozását a választásba. A vizsgálatot kétség kivül 
a főispán nem ezen ügy, hanem az elkövetett bűn
esetek kiderítésére rendelte el. Azt hiszem, a köz
bátorság tekintetéből nem ugyan neki, hanem az 
illető alispánnak , vagy törvényszéknek kellett vol
na az eljáró megyei tisztviselőnek kötelességévé 
tenni a vizsgálatot. Egyébiránt ez ügyre vonatko
zólag szükségtelen számtalan tanúvallomásokat 
felolvasni. Mert hiszem, a tisztelt ház annyi hiteles
séggel felruházva ismeri osztályát (Halljuk!), hogy 
ha egy vagy más ügyre nézve véleményt terjeszt 
elő. és azt mondja, hogy véleményét a felolvasott 
tanúvallomásokra alapítja, akkor, ha azon tanuva-
íomásokból egyesek meggyőzésére egyet-kettőt 
felolvasunk, a többire hivatkozva, tökéletesen elég
séges. Jövőre nézve tehát időkimélés tekintetéből 
azt kivánom, hogy az egyes tanúvallomások ne ol
vastassanak föl; mert ez által a tanácskozások min
den alkalommal ok nélkül hossziíra nyúlnának, s 
igy az idővesztés sokkal nagyobb lesz, mint a nye
reség , melyet elérünk. 

N y á r y P á l : Tisztelt ház! A felolvasott két 
irat hallatára, azt hiszem, a tisztelt háznak nem 
arra kell legelőször gondolnia, igazolandó-e a kér
déses követnek választása, hanem arra, vajon ezen 
eljárás megegyeztethető-e a választásra vonat
kozó 1848 évi V-ik törvényczikkel ? Itt elvi kér
dés forog fenn, s mielőtt tovább mennénk, vélemé
nyem szerint ezt kell megoldanunk. Az idéztem 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % - I. 

igazolási törvény első betűjétől az utolsóig át van 
hatva azon szellemtől, hogy a választásnak töké
letesen szabadnak kell lennie; és kiki tudja, hogy 
még a megyei alkotmányos hatóságnak sem lehet 
rá semmi befolyása, hogy az egész választási el
járás a megyétől független központi választmány 
vezetésére van bizva, s még tisztviselői név is e köz
ponti választmányban csak egy fordul elő: az al
ispáné, oly alispáné t. L, a ki választott tisztviselő. 
Meg van határozva minden esetre nézve, mi tör
ténjék, meg van határozva az összeírás módja, az 
összeírás ellen emelhető panasz iránti eljárás; és 
mindezekre nézve biró a választott központi vá
lasztmány. Ezen felül a törvény csak azt ren
deli, hogy ha a választás ellen kifogás vagy pa
nasz tétetik, abban biró a ház. Már most alkalmaz
zuk ezen felolvasott irományok alapján ezen esetre 
a törvény rendeletét: megtartatott-e az, vagy nem? 
En azt hiszem , hogy nem ; mert nem taga
dom ugyan, hogy a választás előtt és alatt for
dulhattak elő bűntények, melyek törvényszéki 
eljárást igényelnek, de ez eljárás megkülönbözte-
tendő a vizsgálat azon nemétől, mely a választott 
követ választása ellen tehető panaszokra vonatko
zik. Igaz , hogy végtelen kényes dolog e kettőt 
megkülönböztetni, de nem lehetetlen. Mint tudjuk, 
e tárgy több megyének, nevezetesen azon megyé
nek is, melynek egyik kerületét van szerencsém 
képviselni, figyelmét igénybe vette. A megye köz
ponti választmánya azonban, midőn ily vizsgálat 
szüksége fordult elő, kijelentette, hogy a bűnté
nyeknek megvizsgálása a választmány küldöttsé
gének hatásköréhez nem tartozik, hogy attól füg
getlen. Meg vagyok győződve, hogy a tisztelt ház 
szintén meg fogja e két esetet különböztetni, azt 
t. i., hogy meddig terjed hatósága még az alkotmá
nyos törvényszéknek is, hol szűnik az meg, és hol 
van azon határ, melyen túlmennie nem szabad. A 
mik itt felolvastattak, azt igazolják, hogy itt a vizs
gálat nem külön bűnvádi esetre, de világos szavak
kal ,,a választás alkalmával történt rendetlensé
gekre" vonatkozik. Ennélfogva azt hiszem, e tény 
elegendő indok annak kijelentésére, hogy a me
gye főispánja által elrendelt vizsgálatot, mint ille
téktelent, jelen tárgyalásunk alapjául nem vehet
jük, s ha szükségesnek látandjuk a vizsgálatot, azt 
mi magunk fogjuk saját hatóságunkból elrendelni. 

S o m s s i c h Pá l : Előttem szóló Nyáry Pál tisz
telttagtársunk okoskodásátrészemről osztom, alkal
mazásában mindazáltal nem tartom helyesnek. Két
ségkívül a választás iránti panaszok felett határozni, 
a fennálló 48-iki törvények szerint egyedül e házat 
illeti. Hogy azonban a ház e kérdésben határozhas
son, ugyanazon törvények értelmében panaszló fél
nek kell lenni, s ezen panaszló félnek panaszait ok-
adatolni is kell, mert a hivatkozott törvény egy §.-a 
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mondja: „a nem okadatolt panasz nem vétetik figye
lembe." A mi tehát itt okadatolásul felhozatott, nem 
magának a dolognak eldöntésére szolgáló okmány, 
hanem a panasznak okadatolása, és annak bebi
zonyítása, hogy az nem alaptalan. Azért osztozom 
Nyáry Pál tagtársunk véleményében, a mennyiben 
azt mondja, hogy ezen alapon Ítéletet vagy hatá
rozatot nem hozhatunk; de nem osztozom abban, 
hogy azon okmányokat egészen figyelmen kívül 
hagyjuk. Mert, ha minden okadatolás nélkül ada
tott volna be a panasz, figyelembe nem vehette 
volna maga az osztály sem, mondván, hogy az 
puszta panasz. A felmutatott iratok csak azt indo
kolják, hogy helye van a vizsgálatnak, mely vizs
gálat folytán azután derülnek ki azon körülmé
nyek, melyekre majd a ház határozatát alapítja. 
(Helyeslés.) 

B ó n i s S á m u e l : Tisztelt ház! Én tökélete
sen osztozom Nyáry Pál képviselő véleményében. 
Igaz, benn foglaltatik az alapszabályokban, hogy 
a ház csak okadatolt kérvényt vehet tekintetbe; az 
is igen természetes, hogy a vizsgálatnak meg kell 
előznie a ház ítéletét (különben is nem ugv áll, 
hogy „indokolt," hanem „okadatolt" kérvények); 
itt még sem osztozhatom Somssich Pál képviselő 
társunk véleményében, mert a törvény egyenesen 
kimondja, kik folyamodhatnak; és így ha oka-
datolva kell is lenni a kérvénynek, mégis a közép
ponti bizottmánynak, vagy a törvényes alispánnak 
kell megrendelni a vizsgálatot, nem pedig a főis
pánnak. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Tisztelt képviselőház ! Én 
is osztozom Nyáry Pál képviselőtársunk nézetében, 
nem is tartom szükségesnek (mert ugy látom, 
hogy e tekintetben körülbeló'l mindnyájan, vagy 
legalább a nagy többség egyetértünk) arról szó
lani, hogy a hatóságok vizsgálatának magára a 
választás lényegére kiterjedni nem szabad, hanem 
csak a bűntényeket illetheti; én egyedül az alkal
mazásra nézve kívánok szólani, mely tekintetben 
Somssich Pál képviselőtársunk Nyáry Pál alkal
mazását megtámadta, és e tekintetben is Nyáry 
Pál véleményében osztozom. Igaz, hogy a 
kérvényeket indokolni, vagy — mint a törvény 
mondja — okadatolni kell; de kérdés, akár in
doknak, akár okmánynak el lehet-e fogadni oly 
beadványt, melyre nézve előre tisztában vagyunk, 
hogy már eredetére nézve törvénytelen ? (Helyes
lés.') Mivel pedig minden ilyen, tisztviselő által a 
választási tényekre nézve végrehajtott vizsgálat 
már eredetére nézve törvénytelen, épen azért néze
tem szerint figyelembe nem is vehető. (Helyeslés. 
Zaj.) 

S o m s s i c h P á l : Szabad szólanom kétszer? 
(Zaj. Nem. szabad!) Személyes megjegyzésem volna. 
(Rendre! Halljuk!) Ha szabad volna szólanom, vá

laszolnék. (Nem lehet!) Különben személyes meg
jegyzésem is volna. (Nagy zaj.) 

E l n ö k : A ház szabályai szerint egy kérdés
hez kétszer szólani nem szabad. (Helyeslés.) 

W l á d Ala jos : Ha Papp Simon képviselő
társunk egyhangúlag, vagy ha nem is egyhan
gúlag, de nagy többség által annak rendé sze
rint választatott volna meg, mint kétségtelen és 
igazolt képviselőtársamat üdvözölném ó't, mert 
szintoly nemzetbelim, mint Mihályi Gábor, ha
bár nem palástolhatom rokonszenvemet §zen fér
fin iránt, ki több mint egy negyed századon át 
megyéjét számos országgyűlésen kitűnő buzga
lommal, szabadelvűén képviselte és a kinek eddigi 
működése oda volt irányozva, hogy a magyar és 
román nemzetiség közt az egyetértést megszilár
dítsa , a ki ez iránti rokonszenvét minden alkalom
mal tettekkel bizonyította, s kinek múltja e tekin
tetben jövőre is biztosítékul szolgálhat; de miután 
az eddig felolvasott iratokból kitűnik, hogy Papp 
Simon megválasztása nem épen oly simán folyt le, 
mint tegnap Szaplonezay képviselőtársam előadta, 
azért igazolását nem pártolhatom. Lehetetlen to
vábbá nem felelnem azon észrevételekre, melyek 
a főispán által elrendelt vizsgálatot illetőleg adat
tak elő. Én ugyanis nem pártolhatom föltétlenül 
és nem tartom czélravezetőnek azon eljárást, mely 
szerint egy törvényes főispánnak (mert Mán Jó
zsef már 186l-ben az alkotmányosság alatt nevez
tetett ki főispánnak és a múlt évben hivatalába 
csak ismét visszahelyeztetett) azon joga, melyet 
neki a törvény biztosít, kétségbe vonatik. (Nagy 
zaj.) Engedelmet kérek, de én nevezett főispánt az 
érintett körülményeknél fogva törvényesebbnek 
tartom, mint a jelenlegi mármarosi alispánt, ki a 
középponti bizottmánynak elnöke, mert ez a pro-
visorium alatt kinevezés, nem pedig választás ut
ján nyerte hivatalát. (Nagy zaj.) Tudom, hogy 
eme nézetem a többség helyeslését nem birja, de 
véleményemet őszintén és bátran szoktam kifejezni. 
(Nagy zaj.) Már most, midőn Mán József főispán 
állásának törvényessége kétségbe nem vonatik, sőt 
mint a megye kormányzóját a törvények értelmé
ben annak vezetése illeti (Közbeszólások: Nem 
igaz! mert a törvény szerint az alkotmányos alispánt 
illeti.), — u g y hiszem, ha valaki a főispánhoz folya
modik, ennek kötelessége neki igazságot szolgál
tatni. Jelen esetben, mint a fölolvasott iratok tanú
sítják, a főispán nem azért rendelt vizsgálatot, 
hogy a képviselőház teendőibe beleavatkozzék, de 
rendelt az illető fél kérelmére azok ellen, kik bűn
tényeket követtek el, vagy azokkal vádoltattak. 
Azt méltóztatott mondani, hogy ezt a középponti 
bizottmánynak kötelessége elrendelni; ez azonban 
a törvényből nem tűnik ki világosan, s ezenkívül 
nem is foganatosítható mindenkor. (Zaj. Miért nemi) 
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Azért, mert a központi bizottmányok hatásköre, 
miután azon küldöttségek, melyek a követválasz
tás eszközlésére ki voltak küldve, jelentették, hogy 
a választások megtörténtek, megszűnik és ezzel a 
közpolíti bisottmány tovább nem működik. Már 
most az a kérdés forog fenn, hogy a ki a válasz
tás alkalmával megveretett, vagy a kit agyonü
töttek, annak rokonai, miután a központi választ
mány törvényszerűit megszüntette működését, ki
hez folyamodjanak sérelmeik orvoslásaért s a bű
nösök megfenyitése végett ? Természetesen vagy 
közvetlenül a főispánhoz , ki aztán az aláren
delt közegek által a vizsgálatot megtéteti s az 
ügyet a létező megyei törvényszékhez téteti át el
döntés végett, vagy pedig az illető törvényszék 
elnökségéhez, vagy magához a törvényszékhez. 
Jelen esetben a sérelmet szenvedettek a főispánhoz 
folyamodtak, s ez jogosítva, só't köteles volt a vizs
gálatot eszközöltetni. Már most e vizsgálatot ki 
tette ? A törvényszék. Azt hiszem, hogy a törvény
szék, ha legszigorúbb értelemben nem is törvényes, 
de mindenesetre törvényes és végre is de faeto 
fennáll. (Zaj.) Az egyes képviselők is folyamod
nak saját törvényszékeikhez és ez által azokat tör
vényeseknek ismerik. Meg nem foghatom, hogy 
ily esetekben, ily életbevágó dolgoknál a törvény
szék működését törvényesnek miért ne ismernők 
el ? s miért ne fogadnók el alapul, holott ellen
esetben a választások alkalmával elkövetett véreng
zések és gyilkosságok büntetlenül maradnának? 
mit, ugy hiszem, senki sem kivan. 

Ezek folytán én az ez ügyben eszközlött tör
vényszéki vizsgálatot törvényes alapnak vévén, 
annak nyomán a választás megsemmisitésére sza
vazok. (Nagy zaj.) 

Szentk irá ly i Mór: Ha vizsgálat rendelte
tik, nem szólok. (Zaj. Halljuk!) Különben ezen 
megjegyzésem van : habár a kérdésben forgó főis
páni jelentés, formájára nézve, érvényesnek nem 
tekinthető is, tartalmát mégis jó volna figyelembe 
venni, ép ugy, mintha magán bizonyítvány adatott 
volna be. Mert a főispán, ki tanúskodik a dolog
ról, ezt bizonyosan hitelesen tette. Ennek nyomán 
tehát, mindenesetre el lehet rendelni a vizsgálatot. 
Ha arról volna szó, hogy ezen jelentés nyomán 
tán egyszerűen semmisítsük meg a választást, ak
kor abban a véleményben volnék, hogy ezt ten
nünk nem lehet, mert annyi érvényt nem tulajdo
nítok a jelentésnek, hogy ez magára a tárgy érde
mére döntő hatást gyakoroljon ; de annyira min
denesetre figyelembe vehető, mintha a tett vallo
mások magánbizonyítványként tanúk által adattak 
volna be. És igy pártolom a vizsgálat elrendelését. 

B e s z e JánOS: Szentkirályi Móricz ugyanazt 
mondta, a mit én akartam mondani. Hozzáteszem, 
hogy ha Nyáry Pál minden szava állana, nem tu-
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dom, hogyan lehetne igazolni, mert hiszen, az 
Istenért, ha valaki panaszkodik, mindjárt azt 
mondjuk , hogy csak skartéta ! Ki által van 
aláírva ? Nem hiteles, nem okadatolt! Ha pe
dig hitelesen adatik elő, viszont azt mondjuk: 
nem volt joga a törvényszéknek hitelesítem. 
(Nagy zaj.) Ennek következése szomorú. Meg
van mindennek a határa, a központi bizottmány
nak is. Ez rendelkezik arról , hogy az össze
írás pontosan, hűségesen történjék, és a választás
nál ne történjenek visszaélések a törvény szavai 
ellenére. Ha a közben zavargások, vérengzések, 
gyiHosságok történnek,1 ezek megvizsgálására, az. 
egyes fél kérelmezésére, sőt e nélkül is, a törvény
szék van hivatva; ezek felett a törvényszék ítél. 
Itt számtalan tanúsággal ellátott okmány nyújta
tott elénk; ezt félrevetnünk nem lehet, nem sza
bad, mert ha félrevetjük, senki sem állhat elő ok
mányokkal. (Nagy zaj.) 

Ivánka I m r e : Ha arról volna szó , hogy 
egyes bűntények megvizsgálását rendelte el a tör
vényszék, és ezen vizsgálat eredménye mellékel-
tetett volna a kérvényhez, akkor megnyughatnék 
a tisztelt ház, nem a tekintetben, hogy a választás 
eredményébe avatkozott a törvényszék, hanem ab
ban, hogy az illető panaszló fél mellékletül hasz
nálta fel a vizsgálat jegyzőkönyvét. (Zaj.) Tovább 
megyek. A főispán vizsgálatot rendelt nem csak a 
bűntények megvizsgálására , hanem ugyanazon 
küldöttséget azzal is megbízta, hogy a választás 
körül történt rendetlenségeket vizsgálja meg, és 
ez azt is vizsgálgatta: hol mennyi pálinka fogyott 
el, azt ki osztotta, miért osztotta k i? Van-e joga a 

! főispánnak ily módon beavatkozni a választásokba, 
vagy nem (mellőzve azt, vajon alkotmányos főis
pánnak tekinthető-e a mostani, vagy nem), ezen 
kérdést vitatni most nem akarom; de még a való
ságos alkotmányos főispánnak sem lehet joga ily-
képen avatkozni a választásokba. (Szavazzunk!) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : T. képviselők! Meg
vallom, nem örömest nyújtanám az igazolási vita
tásokat ; de méltóztassanak megbocsátani, ez alka
lommal olyan kérdés forog szőnyegen, mely lehe
tetlen, hogy ne érdekelje az utolsó magyar ember
nek is érzelmeit. 1848-ban a választásokat oly szaba
dokká akarta tenni az országgyűlés, hogy azokba 
a kormánynak legkisebb befolyása ne lehessen. Je 
lenleg olyan kormány, minőre az 1848-ki törvény
hozók gondoltak, nem létezik. De épen azért, mert 
olyan kormány nem létezik, mint a minőt a 48-ki 
törvényhozók gondolhattak, és épen azért, mert a 
48-ki törvényhozók még azon 48-ki kormánynak 
sem akartak befolyást engedni a választásokba, 
nem tudom aggodalom nélkül elnézni, hogy a je
lenlegi kormánynak nagy és tekintélyes befolyás 
engedtessék a választásokba. Nyáry képviselő tár-
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sunk szintén aggódó hangon hívta fel a t, ház 
figyelmét azon körülményre, hogy a jelenlegi 
teljhatalmú főispáni karnak egyik különben igen 
tisztelt tagja nyíltan oly beavatkozást kísérlett 
meg a választási kérdésekbe, a milyen egy főis
pánnak a magyar törvények szerint soha és sem
mikor nem tartozott hatásköréhez. Telelek e pont
ban Wlád Alajos tisztelt képviselőtársunknak. A 
főispánnak hozzá intézett folyamodásokra köteles
sége és hivatalos tiszte az, hogy utasítsa a folya
modót a törvényszékhez vagy az alispánhoz, de 
maga küldöttséget nem nevezhet ki. A nmforgó 
esetben is az volt volna hivatása, ha panaszt tet
tek, hogy a törvényszékhez utasítsa. De itt nem is 
ily panasz fordul elő. Méltóztassanak a betűre 
hallgatni. Megvallom, csodálkozom azokon, kiknek 
ez elkerülte figyelmét s kik criminális vizsgálatot 
emlegetnek, mert én ennek itt nyomát nem látom. 
A fölolvasott iratok szerint a kiküldetés a válasz
tásnál előfordult rendetlenségek megvizsgálására 
történt. De, uraim, ez nem criminális vizsgálat. 
Criminális vizsgálatnál kihallgatják a vádlottat is; 
itt ennek semmi nyoma, itt nincsenek kihallgatva 
a bűnösök. A hol nincs bűnös, ott nincs criminális 
vizsgálat. Itt még több forog fönn, mint az előleges 
beavatkozás, melylyel a hivatalnok befolyását ér
vényesítette a választásba; itt meg van hiúsítva 
jövőre a biztos vizsgálat lehetősége, mert oly min
denható tekintély csinált egy praecedenst, t. i. 
előre alakította a vizsgálat folyamát, hivatalos te
kintélyivel összehívta a tanukat, az ily praeoccu-
patiora jövőben jogosítva vélvén magát a tisztvi
selő. Ebben én oly veszélyes játékot látok, hogy 
azt a háznak egész tekintélyével gátolnia kell; és 
miután tisztán áll, hogy a vizsgálatnál nem tör
vényszék, hanem főispáni tekintély által kiküldött 
deputatus ur jár t el, ez oly tény, mely a priori 
törvénytelen; de utólag is az. Épen azért Somssich 
Pál képviselőtársunk maga is kimondotta, hogy 
nem vehetné figyelembe mint bíró. Úgyde ha 
mint bíró nem veheti figyelembe, akkor a vizsgá
lat indokolására mint magán adatok sem szolgál
nak ezen a priori törvénytelen adatok. Azért kérem 
azokat félre vettetni, és egyúttal kimondatni, hogy 
ezen pótkérvényt, melyhez ity adatok csatoltattak, 
a t. osztálynak nem kellett volna figyelembe ven
nie, hanem mivel ily hivatalos gyártmányokra 
van alapítva, egyszerűen félre kellett volna vetnie. 

Ezért én a képviselőt igazalandónak tartom. 
(Szavazzunk!) 

T h a l a b é r L a j o s : Besze úr azt mondotta, 
hogyha Nyáry Pál képviselő urnák állítása való 
volna, akkor a házban nem lehetne igazolni; én 
pedig azt mondom, ha Besze úrnak állítása vol
na való , akkor ő alig volna képviselő; ha pedig 

mit Ivánka Zsigmond mond, volna való és 

azon szerencsétlen elv volna felállítva, akkor a ház
nak két harmad része nem sokára elhagyná ezt a 
helyet. (Szavazzunk !) Megvallom , igen csodálko
zom, mikor Ivánka Zsigmond képviselő ur határo
zott , döntő erőt tulajdonit annak, a mi felett ne
ki itt jobb meggyőződése nem lehet — legyen sza
bad ezt kimondanom :— nem lehet jpedig azért, mert 
Ő annak az osztálynak, hol azon iratok tárgyalás 
alá kerültek. tagja nem volt; nem lehet továbbá 
azért, mert azon okmányok, melyeknek hitelessé
gét támogatni igyekszik, a házban felolvasva nem 
voltak. Tehát neki legfölebb magán informatio ut
ján lehet rólok tudomása , és i gy . mivel biztos meg
győződésem , hogy csak is hallomás után bir tudo
mással a tárgyról, figyelmeztetnem kell a tisztelt 
képviselő urat, hogy azon 15 bemellékelt jegyző
könyv semmis, semmis pedig- azért, mert a mint 
különösen a 11"/. alá csatolt jegyzőkönyv tanúsít
ja , az illető főbíró a főispán kiküldése nyomán 
nem fenyítő vizsgálatot tartott , hanem fenyítő vizs
gálat szine alatt, politikai vizsgálatot. A IP/, számú 
jegyzőkönyvben azon kérdés tétetik azt illető fő
szolgabíró által, hogy a tanuk vallják be, mikép 
kezdődött a választás, mikép kezdődött a verekedés, 
és melyik fél által ? Már kérem . a ki alkotmá
nyos ember és a ki a bűnvádi eljárásról némi fog-a
lommal bir , az fogja tudni, ha azon jegyzőkönyv 
tartalmát olvassa , hogy az nem bűnvádi vizsgá
la t , hanem valóságos pilitikai vizsgálat. (Szavaz
zunk!) T. ház! bocsánatot kérek , nem leszek hosz-
szas , de úgy hiszem , hogy ezen tárgy megérdem
li , hogy komolyan szóljunk hozzá, mert itt egy 
elv felállításáról van szó. Ha a t. ház ezt oly közö
nyösen akarná venni, hogy ezen kérdésen csak 
ú g y könnyedén túlessünk, ennek szomorú követ
kezményei lennének. Van szerencsém a t. házzal 
tudatni, hogy a mi osztályunkban még két ily-
szerü eset fordul elő. Ha a t. ház szentesíteni akar
ná azt, hogy az absulut hatalomnak maradványai 
a megyékben oly hatáskört víndicáljanak magok
nak , a mely e házat illeti, ennek szomorú követ
kezményei lennének. (Szavazzunk ! Nagy zaj) Én 
azt hiszem, az illető vizsgálat által nem volt más 
czélozva, mint egyrészt a képviselőházra nyomást 
gyakorolni, másrészt az alkotmányos érzelmű 
polgárságot terrorizálni. (Szavazzunk!) Minthogy 
pedig az okiratok felolvasásából csak az fog kitűnni, 
hogy nem fenyítő, hanem politikai vizsgálat tarta
tott, én azok felolvastatását szükségtelennek és az 
iratokat félrevetendőknek tartom. (Zaj. Szavazzunk!) 

Klauzá l Gábor : Azt gondolom, a fölme
rült kérdés magával a tárgygyal együtt könnyeb
ben döntetett volna el , ha nem igy olvasás közben 
történt volna a felszólalás; de miután felszólalás 
történt, a t. ház megnyugtatására magam is bátor 
vagyok egy pár szót mondani. Nem képzelem , hogy 
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a háznak legyen egyetlen tagja i s , a ki a kor
mányszék, vagy akár alkotmányos tisztviselők 
beavatkozásait magába a választásba helyeselné. 
(Ugy van!) Én azt gondolom, hogy a tisztviselők-
nek beavatkozása a vizsgálatba csak ott mondható 
helyesnek, a hol bűntények követtettek el, mert a 
bűntényeknek megvizsgálása nem tartozik sem a 
központi bizottmányhoz, sem a házhoz , hanem 
tisztán a törvényhatósághoz. De minden egyéb 
beavatkozás nem lehet helyes. E tekintetben csak 
egy pontot vagyok bátor felolvasni. A subsum-
mált főispáni exmissioban ezt olvasom: „Főispán ő 
méltóságának dec 5-én kelt rendelménye követ
keztében a képviselőválasztás alkalmával fölme
rült verekedés megvizsgálására". Itt tehát egyrészt 
úgy veheti az ember, hogy a főispán a vereke
désre tett kiküldetést azért tet te , mert tudni akar
ta . hogy a verekedés magában nem tai'talmaz-e 
criminalitást, En részemről azon megjegyzést, me
lyet Nyáry Pál tagtársunktól hallottam, egész ki
terjedésében pártolom , és azt hiszem , hugy sem
miben sem kell ovatosabbaknak lennünk, mint a 
választási jog tökéletesen tiszta szabadságának 
meo-tartásában. A mint Szenkirálvi Mór barátom 
válaszolt, egy cseppet sem vettem eltérőnek Nyá-
ry Pál véleményétől, mert ő felfogásom szerint 
azt nyilatkoztatta k i , hogy épen ezen adatok, me
lyek itt beadattak, bizonyítják, hogy az egész 
tárgy a ház által elrendelendő vizsgálatra szo
rul , (Zaj.) és pedig azért, mert a főispáni utón 
elkövetett vizsgálatok a házra nézve semmiesetre 
sem lehetnek kielégítők. En tehát azt gondolom, 
hogy elég van téve azon tisztelt uraknak, kik a fel
olvasást kivánták, mert a legnyomósabb akták 
felolvasásán már túlvagyunk; azon elvet pedig 
senki sem vonhatja kétségbe, hogy magába a vá
lasztásba, kivéve a crimmalitás esetét, beavatkozása 
senkinek sínes. Azt hiszem, ennek megóvása meg
történt az itt előadatott nyilatkozatok által: és 
nem szűkség 66 okiratot felolvasni, mert azt gon
dolom , a ház nagy többsége, már azért is, mivel a 
főispán vizsgálata fordult elő, vizsgálatot fog ren
delni. (Szavazzunk!) 

R u d n y á n s z k y F l ó r i á n : Ha szavazni akar
nak, elállók a szótól. (Halljuk!) Meg vagyok győ
ződve, hogy a haza és törvény iránti szeretet mind
nyájunk kebelébe egyformán be van vésve; és 
mig Isten kegyelme és törvényeink pajzsa alatt 
szerencsések vagyunk itt együtt ülni és tanácskoz
ni, nem félek, hogy akármely ármány, akármi tör
vénytelenség képes legyen törvényes állásunkat 
félbeszakítani. Az egész kérdés csak az: vizsgála
tot akar-e a t. ház kiküldeni, vagy meg akarja-e 
semmisíteni a választást ? A megsemmisítésre sza
vazni sohasem fogok, hanem meggyőződésem sze
rint vizsgálatot kívánok. Talán elkerülte a ház fi

gyelmét azon igen fontos körülmény, melynek fi
gyelembe vételével tartozunk Papp Simon képvi
selő-társunk irányában, az t. i., hogy neki alkalmat 
kell szolgáltatnunk, hogy képes legyen az ellene 
felhozott vádak ellenében magát igazolni. En rövi
den szólva vizsgálatot óhajtok. (Zaj. Szavazzunk, 
szavazzunk ! HaUjitk ! Az elnök csenget.) 

P a t a y I s tván : (Nagy zaj.) Akár meddig 
tart a zúgás, én mint indítványozó, a második fel
szólalási jogtól el nem állok, s nagyon sajnálom, 
hogy többen e ház szabályát nem tudván, felszó
lalásomban akadályozni akarnak. Én pedig csak 
azért szólalok fel, hogy minekutána Klauzál Gá
bor kéjDviselő-társunk a főispán legyezésére az ak
tákból kikeresett egy kiküldetési okmányt, mely 
csak verekedésről szól, kénytelen vagyok felolvas
ni egy másikat, mely tisztán csak a rendetlenség 
kipuhatolására van kiadva. (Olvassa) „A képviselő
választás alkalmával történt rendetlenségek meg
vizsgálása." (Zaj) 

K l a u z á l Gábor: Ez egy más irat. 
Elnök: Kénytelen vagyok kijelentem, hogy 

Klauzál képviselő azon nyilatkozata, hogy a főis
pán verekedések kinyomozása végett adta ki a ren
deletet, a főispán legyezgetését épen nem czélozta, 
(Helyeslés) Egyébiránt a mi a szavazást illeti, a 
kérdés az, vajon azon körülmény, hogy a főispán 
a központi választmány mellőzésével, nem bűnvá
di, hanem választási tényekre nézve rendelte meg 
a nyomozást, tekintetbe vétessék-e vagy ne ? (He
lyeslés) Ennélfogva, ha felállás által nem lehetne 
kivenni a többséget, névszerinti szavazást fogok 
rendelni. (Halljuk! halljuk! Zaj. Az elnök csenget) 

Z s e d é n y i E d u á r d : A kérdés iránt van ész
revételem. A szabályok szerint első kérdés mindig 
az, pártolják-e az osztály véleményét vagy nem. 
Azért ezt kérem feltenni. (Nagy zaj.) 

E l n ö k : Oda még nem jutottunk. (Zaj.) 
Si skov ic s J ó z s e f : Én nem látom helyét a 

föltett kérdésnek. (Hosszas zaj, mialatt a szónok sza
va nem hallható) Azt tartom, ez egyike a legkénye
sebb kérdéseknek. Nem csak a magyar , hanem 
minden alkotmányos törvéiryhozás czélja az, hogy 
a választások szabadsága fentartassék és a meny
nyiben lehet, a kormánynak a választásokra való 
befolyása kizárassék. Ezt látjuk Angliában is. (A 
szónok szava ismét nem hallatszik.) Én azon véle
ményben vagyok, hogy a kérdést ugy kell felten
ni, mint Somssieh Pál képviselő-társunk inditvá-
nyozá: t. i. áll-e az osztály véleménye vagy nem ? 

E l n ö k : Bátor vagyok a t. házat arra kérni, 
ne méltóztassék ezen két kérdést egynek venni: 
t. i. hogy az osztály véleménye fogadtassék-e el 
vagy ner"meg azon másik kérdést, hogy a felol
vasott nyomozások most a. ház részéről figyelembe 
vétessenek-e vagy ne? Ennélfogva a kérdés igy 
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ál l : figyelembe vétessenek-e a felolvasott nyomo
zások vagy ne? Ha ez a kérdés eldőlt, akkor az 
kerül szavazás alá, elfogadtassék-e az osztály véle
ménye vagy ne ? (Helyeslés a hal oldalról. Jobb olda
lon: Az osztály véleménye!) 

Tisza K á l m á n : Ha méltóztatnak az elnök
ség által kitűzött kérdést szavazás alapjául elfo
gadni, egy szavam sincs; de meg kell jegyeznem, 
hogy miután, mint hallom, most is többen sürge
tik, hogy az osztály véleményére kell előbb sza
vazni, hogy azon képviselőtársaim tévesztik alapsza
bályaink értelmét. Ugyanis az osztály véleményére 
kellene szavazni, ha arról volna szó, mi történjék 
a kérdés alatt levő képviselő választásával: iga-
zoltassék-e, megsemmisittessék-e, vagy vizsgálat 
rendeltessék ? De mielőtt ide mehetnénk, a fölme
rült vitatkozás folytán közbejött kérdésre kell ok
vetlen előleg szavazni, s ennek megtudása végett 
tette föl szerintem igen helyesen a ház elnöke a 
kérdést. E fölött kell tehát szavaznunk: ha ez el
döntetett, fogunk az igazolási kérdésre szavazni, s 
ekkor lesz helyén azon kérdés, hogy az osztály 
véleménye elfogadtassék-e vagy ne. (Helyeslés a 
bal oldalon). 

Andrássy Gyula gr.: Azt gondolom, velünk 
az történt, a mi parlamentáris vitatkozások alkal
mával talán igen könnyen, s néha messze elvezet 
a kérdés lényegétől, hogy t. i., talán észrevétlenül, 
megváltoztattuk a kérdést. A kérdés, mely a t. 
ház elnöke által elénk volt tűzve, épen az, a mit 
t. barátom Tisza Kálmán fölemiitett, t. i. akarja-e 
a ház a vizsgálatot az osztály véleményéhez képest 
elrendelni vagy nem ? (Ellenmondás. Zaj.) Ez volt 
az első kérdés. Az ezen kérdéshez szükséges ira
tok felolvastatván, ineidenskép került fel egy 
másik kérdés, az t. i., vajon az osztály helyesen 
tette-e, hogy oly okmányokat olvasott fel itten, 
melyekből a ház nagy többsége azon meggyőző
dést merítette, hogy az illető hatóság, körén túl 
haladv választás szabadságába nyúlt be. Ne
kem e részben az a véleményem, hogy az osztály 
mindenesetre teljesítette kötelességét, mert az osz
tály csak referens és a ház a biró. í g y tehát az 
osztálynak mindennemű okmányokat minél na
gyobb felvilágosithatás tekintetéből a ház elé kel
lett terjeszteni. Az osztály tehát megtette, a mi kö
réhez tartozott; s nekünk is meg kell tennünk, a 
mi határozási körünkhöz legelőször tartozik : ha
tároznunk kell a fölött, vajon az osztály vélemé
nyét megtartsuk-e vagy ne ? (Felkiáltások: Nem.') 
És miután itt mindenünnen felhozott indokokból 
csak is azt tudom következtetni, hogy már csak 
azért is, mivel ily irományok adattak be, ha kü
lönben nem lett volna is szükséges a vizsgálat, 
valamennyien óhajtjuk a vizsgálatot, a kérdést 
egyszerűen oda intézném : akarjuk-e a vizsgálatot 

vagy nem ? azon nézet bői indulva ki, hogy az elő
ször napirendre tett kérdést mellékes kérdéssel 
elütni nem lehet. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

S o m s s i c h P á l : Annyival inkább kell előbb 
arra szavazni, hogy az osztály véleménye áll-e, 
vagy nem, mert a másik kérdésre nézve előbb 
szavazni nem is tudnék. Azt hiszem, e házban a 
főispán illetéktelen kiküldetését senki sem fogná 
védeni, igazolni; erre tehát nem is kell szavazni. 
Hogy azonban a vizsgálati okmányok félrevettes
senek, több, mint a mit mondani akarunk. Én azo
kat mint magán bizonyságot igenis tekintetbe 
akarnám venni, a mennyiben azok okadatolják a 
panaszt j ha pedig előre eldobnók, a másik kér
désre nézve praejudiciumot csinálnánk. Első kér
dés tehát az, vajon az osztály véleménye elfogad
tassék-e ? (Helyeslés a jobb oldalon. Szavazzunk.') 

Csiky Sándor : Előttem szóló képviselőtár
sam azt állitotta, hogy addig nem lehet az elnök
ség által már egyszer kijelölt kérdésre szavazni, 
mig az a kérdés el nem döntetik, vajon az osz
tály véleménye elfogadtatik-e vagy nem , azaz 
a vizsgálatnak tétele vagy meg nem tétele sza
vazás által el nem döntetik. Én is viszont azon 
véleményben vagyok , hogy addig az osztály 
véleményét a vizsgálat el- vagy nemrendelése 
érdemében eldönteni teljes lehetetlen, a mig el nem 
döntjük azt a másik kérdést, mely az osztály véle
ményének el- vagy nem fogadása alapjául lesz 
szolgálandó, t. i. vajon azon adatokat, okmányo
kat, melvek a tisztelt ház határozatának iránvául 
fognak szolgálni, megállhatóknak, alaposaknak 
vagy elvetendőknek kell-e tartanunk ? Én minden
esetre elébb arra látom szükségesnek s kikerül-
hetlennek a szavazást, vajon a felolvasott okmá
nyoknak értéke, érvénye és így hitelessége tekin
tetbe vehető-e vagy nem ? Én tehát az elnökség 
által szavazásra tűzött kérdést helyesnek látom, mi
előtt az osztály véleménye felett szavazhatunk.^ö/J 

Zsedény i E d e : Midőn kifogást tettem 
azon kérdés ellen, melyet elnök ur előadott, nem 
csak a szabályok szerint cselekedtem, mert ott 
egyenesen az van mondva, hogy első kérdés min
dig az, vajon az osztály véleményét elfogadja-e a 
ház vagy nem ? hanem tettem azon kifogást azért 
is, mert el nem fogadhatom azon felvilágosítást, 
hogy azon kérdés , melyet a tisztelt elnök ur fel
tett s Tisza Kálmán képviselőtársam is támoga
tott, nem volna már az osztály véleményébe fog
lalva. Az, mint Andrássy gróf képviselő kijelentette, 
igenis benne van az osztály véleményében, mert 
az osztály használta azon vizsgálatokat, amennyi
ben, mint Szentkirályi képviselőtársam is kijelen
tette, a főispáni rendelet nem magára a választásra, 
hanem a választás utáni criminálitásokra szoritko-

. zott. Ha tehát a tisztelt ház többsége elfogadja az. 
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osztály véleményét, azzal eldöntötte a fölmerült 
kérdést is. Azért első' kérdés az volna, vajon az 
osztály véleményét elfogadjuk-e vagy nem ? (He
lyeslés a jobb oldalról.) 

Ürményi József: Ahhoz, mit Somssích Pál 
tisztelt barátom mondott, csak azt adnám hozzá, 
hogy ha azon kérdés tétetnek fel, melyet elnök ur 
indítványozott, egy másik kérdésre volna ismét 
szükségünk. Ha ugyanis a fölött kellene szavaz
nunk, vajon a főispán által elrendelt vizsgálat je
lentését hivatalos okmánynak fogadjuk-e el, vagy 
semmisnek, vagy olyannak, melynek tartalma 
mindamellett, hogy az okmány hivatalos érvényét 
el nem ismerjük, a ház figyelmét nem kerülheti el : 
ekkor a kérdést kettőre kellene osztani, t. i. hogy 
a főispáni vizsgálat tényét a ház tekintetbe veszi-e 
vagy nem'? és vajon azt, mit a főispáni vizsgálat 
tartalmaz, mi ennek következtében kiderült, és mi
nek folytán az osztály e véleményét hozta, tekin
tet nélkül hagyjuk-e*? Alig hiszem pedig, hogy a 
t. ház ezt is tekintet nélkül akarná hagyni. Azért 
én inkább az osztály véleményét kívánnám szava
zás alá bocsáttatni. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

P e r c z e l I s t v á n : Tisztelt ház! Hogy ezen do
log felett tökéletes ítéletet hozhassunk, szükséges
nek tartom , hogy visszamenjünk a dolog erede
tére. Tegnap kezdtük, és tegnap az határoztatott, 
hogy olvastassanak fel az irományok. Ma hozzá 
fogtunk az irományok felolvasásához és ez soknak 
nem tetszett. Ennek következtében Patay tagtár
sunk azon indítványt tette, hagyjuk el az iromá
nyok felolvasását, annyival inkább, minthogy ezen 
irományok semmiseknektekintendők,félrevetendők. 
Erre keletkezett a vitatkozás. Most tehát a ház sza
bályai szerint az volna a kérdés, elfogadtatik-e az 
indítvány vagy nem? Ha a ház többsége azt el
fogadja és félreveti az irományokat, akkor lehet a 
dolog érdeme fölött más, — és ha el nem fogad
tatik, ismét más véleményt mondani. Én tehát a 
kérdést igy kívánom feltétetni: elfogadtatik-e Pa
tay tagtársunk indítványa vagy sem'? (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

J a n k o v i c s A n t a l : Tisztelt ház ! Én Som-
sich képviselőtársunk véleményével tökéletesen 
egyetértek. A felolvasott irományokat illetőleg, én 
azokat úgy distingválom, hogy a mennyiben a 
főispán által a követválasztás módjának megvizs
gálása rendeltetett el, az ily vizsgálatot mi termé
szetesen törvénytelennek tekintjük; a mennyiben 
azonban ily vizsgálat a főispán által oly tárgyra 
nézve rendeltetett el, mely hatásköréhez tartozik, 
a mennyiben criminálitásokra vonatkozik, ezt tör
vényesnek kell elismernünk; a mennyiben pedig 
a vizsgálatból oly tények derülnének ki, melyek a 
a választás' körüli eljárásra nézve felvilágosítást 
nyújtanak, azokat szintén nem hagyhatjuk figye

lem nélkül. Az itt felolvasott iromány ok közt olya
nok is vannak, melyekből kitűnik, hogy tisztviselő 
volt kiküldve a követválasztás módjának megvizs
gálására ; de vannak olyanok is, melyek szerint a 
tisztviselő egyenesen a verekedés megvizsgálására 
küldetett ki. A mennyiben ezen vizsgálat által oly 
tények derittettek fel, melyek szintén a választásra 
vonatkoztak, én azon meggyőződésben vagyok, 
hogy ezeket figyelem nélkül ép oly kevéssé hagy
hatjuk, mint egyes ember magán bizonyítványát, 
mert ennél kevesebb hitelesség-crel azok sem bir-
hatnak. 

Madarász József: Tisztelt képviselőház ! Bo
csánatot kérek, de tisztelt alelnök Andrássy Gyula 
gróf úrral nem lehetek egy véleményben, nem le
hetek pedig azért, mert azon kérdés, melyet ő a ház 
t.elnöke által már föltettnek hisz, még nem is tétetett, 
de nem is tétethetett. Azon kérdésre nézve ugyanis, 
eifogadtatik-e az osztály véleménye vagy nem, csak 
akkor történhetik szavazás, ha az irományok, me
lyek felolvasása megkezdetett, mind felolvastattak. 
Nem szükséges ! Nagy zaj.) Ha nem szükséges, akkor 
a ház mondja ki, hogy nem szükséges az iromá
nyok további felolvasása. De csak is azután tehető 
fel a kérdés, vajon elfogadtatik-e az osztály véle
ménye vagy nem. Itt azonban az irományok ol
vasása közben újabb indítvány tétetett, mely a ta
nácskozási rendre vonatkozik; az alapszabályok 
pedig mindig megengedik, hogy tanácskozás köz
ben is tétethessenek inditvánvok a tanácskozási 
rendre nézve a ház engedelmével. Ez azon indít
vány, melyhez én érdemileg hozzászólani nem kí
vánok , mert ez befejeztetett. Hanem a szavazás 
kérdésének feltevésére nézve az elmondottak után 
lehetetlen a tisztelt elnök előterjesztéséhez nem 
csatlakoznom, mert ez mindenesetre egy oly köz
bevetett kérdés, mely a ház elé került, mely fölött 
tanácskoztunk, és ha mindnyájan ugyanazon véle
ményben vagyunk az indítványozóval, hogy t. i. 
a képviselők választására nézve senki mástól, mint 
a képviselőtestülettől, vizsgálat nem intézhető, ak
kor átalános felállással fogja a ház a törvényes kép
viselőtestület jogát megvédeni és jövőre is biztosí
tani. Mindenesetre, miután a tárgy vitattatott, és az 
írások felolvasásának befejezése előtt egy indítvány 
közbevettetett, erre kell legelőször is szavazni; és 
csak ezen kérdésnek szavazás által eldöntése után 
kövétkezhetik a szavazás az osztály véleményefölött. 

Bónis S á m u e l : Tisztelt ház! Igen fontos 
dolog a kérdés mikénti feltétele. Némelyekben mél
tó aggodalmat szülhet az, hogy akkor, ha a kér
dés rendes utón legelsőben az osztályok vélemé
nye el- vagy el nem fogadása végett tétetik fel, ak
kor e közjogi kérdés suttyomban agyon üttetik. 
Azonban ezen, véleményem szerint, segíteni lehet, 

! és pedig ugy, hogy két kérdés tétetik fel. Én elfő-
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gadom azt is, a mit Andrássy Gyula gróf alelnök 
ur javasolt, mert akkor is tudok szavazni. Az t. i., 
a ki ezen irományokat tekintetbe nem veszi, az 
osztály véleményét természetesen nem fogadja el, 
és igy ülve fog maradni. f Hanem ezzel a dolgot be
fejezettnek nem tartom. Én tudok felelni, mondom, 
az első kérdésibe is, hanem a másik kérdésre nézve 
határozottan óhajtom kérdésül kittizetni, vajon a 
főispáni rendelet következtében a választás körül 
történt visszaélések iránt tett vizsgálatok figye
lembe vehetó'k-e vagy nem, Ezt határozottan kívá
nom második kérdésül szavazásra kittizetni. 

Rajner P á l : Tisztelt ház! Ugyanazon in
dokból , melyből előttem szólott képviselő Bónis 
Sámuel ur kiindult, én egészen más következte
tésre jutok. Bónis Sámnel képviselőtársunk -t. i. 
azt mondja, hogy egy igen fontos közjogi kérdés 
mintegy suttyomban agyon hallgattatik; én pedig 
azt mondom, hogy egy igen fontos közjogi kérdés 
itt az igazolás tárgyába becsempésztetett, becsem
pésztetett pedig a házi szabályok 55-ik §-sa elle
nére, mely azt mondja, hogy a napirenden kivüli 
tárgyhoz a ház engedelme nélkül senki sem szól
hat. Én ennek alapján azt követelem, hogy először 
az igazolási kérdés, mely napirendre van kitűzve, 
döntessék el a szabályok értelmében, és pedig úgy, 
hogy először az tűzessék ki kérdésül, vajon az osz
tály véleménye elfogadtatik-e vagy nem? Azon 
esetben pedig, ha ezen igen fontos közjogi kérdést 
akarják vitatni, mivel eléggé megvitatottnak a mai 
tanácskozás által nem tartom, ez esetben kívánom, 
hogy az indítványként a ház elé terjesztessék és 
napirendre tűzessék. 

Böszörményi László: T. képviselők! (Zaj. 
Felkiáltások: Szólott már!) A kérdéshez akarok szó
lani. A tisztelt elnökség által már egyszer a 
közbejött indítvány iránt feltett kérdéshez, vagyis 
tulajdonképen és különösen az e feletti vitához kí
vánnék néhány szóval járulni. (Zaj. Nem lehet már !) 
Méltóztatik tudni, hogy a házszabályok szerint a 
házban fenforgó viták alkalmával közbeesett indít
ványra nézve ismét szólhat az, ki előbb a főkér-
désben már szólt. Mellékkérdés iránt mindig lehet 
felszólalást tenni, s azt a ház hozzájárulásával vi
tatkozás és eldöntés alá bocsátani. De nem is egé
szen külön indítványról és külön tárgyról van itt 
szó, hanem ép Úgy, mintha péld. valamely vitánál 
széksértés történt volna : azt azonnal meg szokták 
oldani. A fenforgó tárgynál az a kérdés, vajon a 
bizonyítékul felhozott okmányok milyenek. Patay 
István képviselő társunk azt indítványozta, mon
dassák ki a ház által, hogy a mellékelt okmány 
kiállítása által országos törvénysértés , hivatalos 
visszaélés történt. Indítványa lényegesen ez, és az
ért igaza is van Bónis Sámuel képviselőtársunk
nak, midőn azt mondja, hogy ha első kérdésül az 

tűzetnék ki, vajon pártoltatik-e az osztály véleménye 
vagy nem, elmellőztetnék a másik fontos kérdés. 
Pedig az indítvány azért tétetett, hogy országosan 
meg legyen jelölve ezen kérdés, példaadásul arra, 
hogy a hivatalnokoknak a választási kérdésekbe 
avatkozni nem szabad, és ily beavatkozás jövőre 
meggátoltassák. Ez a kérdés pedig nem lenne el
döntve a ház szavazata által, ha csak az volna ki
tűzve, vajon pártoltatik-e az osztály véleménye 
vagy nem. Azért az elnök által kitűzött kérdés he
lyes, és azt előleg kell feltenni és szavazás alá bo
csátani. Ha a ház azt döntené el előbb, vajon az 
osztály véleménye elfogadtatik-e vagy nem — en
gedjenek meg azon képviselőtársaim, kik kifejez
ték véleményöket azon kérdés iránt, hogy a főis
pán nem intézkedhetik a választás körül — s ha 
egyszersmind a ház többsége kimondja, hogy az 
osztály véleményét pártolja, ellenmondásban vol
nának, midőn a főispán eljárását gáncsolják, mert 
a kik gáncsolják, nem szavazhatnak az osztály vé
leményére. Ebből tehát nagy ellenmondás szár
maznék, és azért előbb arra kell szavazni, hogy a 
főispán eljárása helyes volt-e vagy nem. 

Ürmén yi Jószef képviselőtársunk által is té
tetett fel a kérdést illető azon kétoldalú változat, 
hogy tűzessék ki az is kérdésül, vajon a főispán 
bűnvádi dolgokban és más kérdésekben törvénye
sen intézkedhetik-e vagy nem ? En ezen változatot 
sem pártolhatom, mert véleményem szerint azokba 
sem avatkozhatik a főispán: ez azonban a házhoz 
ugy sem tartozik; csak az, hogy a főispán a vá
lasztási tények vizsgálatába avatkozhatik-e vagy 
nem? Mindezek alapján a kérdést, még pedig elő
leg ugy kívánom föltétetni, mint ezt t. elnökünk 
már föltette : pártoltatik-e Patay István indítványa 
vagy nem? (Helyeslés. Szavazzunk!) 

Tisza L a j o s : Csak pár szóval óhajtom el
mondani, hogyan tekintem én e kérdést. A ház eb
ben az esetben bíráskodásra, itélethozásra van hi
vatva. Erre nézve követelte a ház, hogy az egyes 
adatokra vonatkozó egyes iratok olvastassanak fel. 
Tegyük , hogy 20 adat van; most eljutottunk a 
10-dikhez. Ennél felmerült a házban azon kérdés, 
vajon az itt beadott folyamodvány hiteles-e? és a 
ház azt bizonyítéknak veheti-e ? Most hát felfogá
som szerint mindenekelőtt és csak a felett kell ha
tározni, vajon a most tárgyalt irat bizonyítékul el
fogadható-e? Csak ha e fölött határoztunk, mehe
tünk tovább a többi adat megvizsgálására, és csak 
miután minden adatot megvizsgáltunk, mondha
tunk ítéletet. A míg ez adatok itt megvizsgálva 
nincsenek, tovább mennünk nem lehet. (Helyeslés.) 
Ennélfogva az én belátásom szerint tökéletesen 
helytelen Rajner Pál képviselőtársamnak azon 
mondása, hogy itt egy közjogi kérdés csempészte
tett be. Itt semmi sem csempésztetett be, hanem 
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egy adat merült fel, melyet a ház egy része törvé
nyesnek, más része pedig törvénytelennek tart. 
(Zaj. Szavazzunk!) Még egy megjegyzésem van. 
T . képviselőtársam , Klauzál Gábor azt mondta 
volt, hogy épen ezen főispán által elrendelt vizs
gálat már magában arra indítja őt, hogy ez ügy
ben vizsgálatot vél rendelendőnek. Én máskép 
fogom fel a dolgot. Azért, hogy egy törvénytelen 
vizsgálat rendeltetett el , el nem odázhatjuk egy 
képviselőtársunknak igazolását. Ezen szempontból 
kívánom legelőször a kérdésnek akkénti kitűzését, 
a mint az elnök kitűzte, és azontúl az adatok to
vábbi fölvételét. (Szavazzunk elébb az osztály véle
ményére! Zaj.) 

I v á n k a I m r e : A kérdéshez kívánok szólni. 
Ha nem tudunk megegyezni abban, miként tör
ténjék a szavazás, tán a szavazásnak rendét is sza
vazás alá kellene bocsátani, t. i. először a felett 
szavazzunk: két kérdés felett szavazzunk-e vagy 
sem. (Zaj. Szavazzunk az osztály véleményére nézve!) 
Én türelemmel hallgattam ki mások véleményét, 
méltóztassanak tehát engem is türelemmel meg
hallgatni. Igen veszélyesnek tartanám, ha azzal, 
hogy az osztály véleménye elfogadtatnék, a másik 
kérdés szavazás alá többé nem kerülne : azért ké
rem, szavazzunk előbb a felett, vajon két kérdés 
fölött fogunk-e szavazni, vagy nem; aztán pedig 
a fölött, hogy mily sorrendben fogunk szavazni. 
(Zaj. Elébb az osztály véleményére!) 

Ráday Gedeon gr . : Rövid leszek. Azt tar
tom, nem az volna kitűzendő, vajon két kérdés fö
lött szavazzunk-e, mert azt hiszem, senki sem fogja 
tagadni, hogy két fontos kérdés van a szőnyegen; 
hanem azt lehetne szavazás alá bocsátani, hogy a 
két kérdés közül melyikre szavazzunk előbb. Hogy 
azonban mind a kettőre kívánunk szavazni, az 
kétségtelen. (Zaj.) 

Szász K á r o l y : Tisztelt ház! Azt hiszem, 
nincs a házban senki, a ki a fenforgó két kérdés 
közül egyikre, nevezetesen arra, hogy van-e joga 
a főispánnak beavatkozni a választás körül egyéb
be, mint pusztán a criminalitásokba, mondom, 
nincs senki e házban, a ki erre nézve nemmel nem 
felelne. Ha tehát e kérdés egyszerűen, a ház acela-
matiója által minden szavazás nélkül eldöntetett 
volna, akkor megnyugodtam volna a dologban; 
de miután ezen kérdés hosszas vitatkozás tárgyává 
vált, miután nagyon részletes tárgyalásnak lett 
alapja, magam is azt hiszem, hogy erre is kell sza
vaznunk, mert e háznak ily fontos kérdésben, mi
után az már a főkérdésen kivülesőleg fölvétetett 
és vita tárgyává lett, nyilatkoznia kell, — és meg 
vagyok győződve, hogy a határozat „nem" lesz. 
De magam is azon véleményben vagyok, hogy 
előbb az osztály véleményére kell szavaznunk. 
(Helyes! Zaj.) Azt hiszem, hogy bármikép történik 
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a szavazás az osztály véleményére nézve, az nem 
fogja gátolni meggyőződésünk nyilvánítását a má
sodik kérdésre nézve; és ebben a tekintetben nem 
értek egyet Böszörményi képviselőtársammal, a k i 
azt nyilvánította, hogy a kik az osztály véleménye 
megtartása mellett fognak szavazni, a másik kér
désre „nem-"mel már nem szavazhatnának. Ré
szemről azok közé tartozom, a kik az osztály véle
ménye mellett fognak szavazni és a másik kérdés
ben mégis „nem t t-mel. Ennek helyességéről meg 
levén győződve, indítványozom, hogy először az 
osztály véleménye tűzessék ki szavazás alá ; aztán 
a másik kérdés is eldönthető. 

N y á r y P á l : Tisztelt házi Tisztán csak a 
kérdéshez akarok szólni. Azt hiszem, ha megolvas
suk szabályainkat, találunk irányt, melyet követ
nünk kell. Szabályaink 10-dik pontja azt mondja : 
„Panaszt csak az illető választókerületi követjelöltek 
vagy választók s egyedül írásban tehetnek, s az 
csak ugy vétetik figyelembe, ha indokolva van." 
Tehát azon kérdés, okadatolva van-e a kérvény, 
egy másik kérdést idéz elő, hogy t. i. az okadato-
lás olyan-e, milyent használhatunk és tekintetbe 
vehetünk. Azok, kikhez én is tartozom, megtámad
ják azon eljárást, hogy a főispán a választások al
kalmával történt rendetlenségek 
kiküldötte a tisztviselőket; s ez oly tény, melyet 
épen azért, mert igen veszedelmes praeeedentiát 
húzhatna maga után, nem lehet figyelembe nem 
venni. Ennélfogva bátorkodom ezen kérdés-formát 
ajánlani a tisztelt háznak: a főispán által a válasz
tások alkalmával közbejött rendetlenségek meg
vizsgálására megrendelt vizsgálat eredménye a 
választás ellen a ház elé adott panasz okadatolá-
sára felhasználható-e ? (Zaj.) Azt gondolom, téve
désben vannak, a kik akár azt hiszik, hogy itt mó-
dosítvány esete forog fenn, akár azt, hogy előbbre-
való azon kérdés, elfogadja-e a ház az osztály vé
leményét vagy nem ? Az, mintha itt módosítvány-
ról volna szó, tévedés, mert ez nem törvényjavas
lat. De a másik vélekedés is téves, mert a legna
gyobb ellenmondás volna, ha a t. ház nem figyelne 
saját szabályaira, és legelőször, midőn valamely kér
désre nézve megvizsgálja az osztály véleményét, 
nem azon kérdést tenné magának, okadatolva 
van-e az vagy nem? Senki sem vonja kétségbe, 
hogy itt okadatolás van; de vajon ezen okadatolás 
elfogadható-e? az épen a kérdés. Ennélfogva bátor 
vagyok a t. háznak azon kérdésformát ajánlani, 
mely egy részről alapszabályainkon alapszik, más 
részről a fenforgó nehézségeket eloszlatja. (Helyeslés.) 

Klauzá l Gábor : Igen t. ház! A kérdéshez 
vagyok most én is kénytelen szólni. Azt gondo
lom, egyik rész sem teheti föl a képviselők közül 
azt, hogy az egyik rész valamely közjogi kérdést 
is per incedentem el akarna intézni; de más rész-

8 
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ről azt sem, hogy valaki jogi kérdés felhozásával 
akarná a ház Ítéletét a fenforgó kérdéstől eltérí
teni. (Zaj.) 

Először is a magam igazolására szükségesnek 
tartom elmondani, hogy azt hiszem: veniam da-
mus petimus que vicissim. Igen jónak tartom, 
ha valaki az élesebb kifejezést — mert hiszen a haza 
iránti jogok vitájában használtatik — a maga szemé
lye ellen irányzottnak nem veszi, hanem tisztán 
ugy tekinti, hogy az illető egyéniség meggyőző
désében annyira felhevült, hogy más szót használt, 
mint a melyet használnia kellett volna. (Helyeslés.) 
Midőn felszólaltam, fölkértem az osztály előadóját, 
közölné velem a főispáni kiküldetésről szóló iratot, 
hogy nyomosabban szólalhassak föl. Az előadó 
úr azt közölte velem, melyben a verekedésről van 
szó, s én ezt hoztam föl. 

Már most magához a kérdéshez szólok. Azon 
kérdést, melyet Nyáry Pál képviselőtársam ho
zott elő, nem találhatom ezélszerünek, mert nem 
tartom helyesnek arra szavazni, hogy valami, a 
mi az irományok között előfordul, okadatoltnak 
vétessék-e, vagy sem; de igenis szivesen kezet fo
gok a tisztelt ház azon érdemes tagjaival, kik a 
jogi kérdés tekintetében felszólaltak, mert az, mit 
Patay képviselőtársunk felolvasott, csakugyan oly 
kiküldetésre vonatkozik, hol nem eriminalitások-
ról, hanem tisztán rendetlenségek iránti vizsgálat
ról van szó. Ezt nem helyeselhetem soha, sőt egye
nesen kijelentem, hogy sajnosán veszem, hogy e. 
részben hazánk alkotmányos törvényeitől eltérés 
történt, mert a főispánoknak legkisebb jog sem 
adatott arra nézve, hogy más vizsgálatba avat
kozzanak, mint tisztán criminalitásokba. A többi 
részint a központi bizottmányokat, részint a házat 
illeti. És azt hiszem, hogy miután senkiről közöt
tünk nem tehető fel, hogy ezen incedensbÖl eredt 
kérdés talán azért tétetett volna, hogy itt vele más 
czél éressék el, hanem tisztán a haza iránti szere
tetből eredt, jónak vélem a tisztelt elnök ur által 
kimondatni, hogy a ház senkinek sem tulajdonit 
jogot a választások előtt és alatt elkövetett rendet
lenségeknek vizsgálatára, mint törvényeink értel
mében a központi bizottmánynak és magának a 
képviselőháznak, kivéve egyedül a bűntények 
eseteit. (Közhelyeslés.J Ha az elnök ur ezt kijelen
tette, akkor bátran szavazhatunk a másik kér
désre. 

Tisza K á l m á n : Csak egy kérdést kívánok 
tenni : ezen nyilatkozat bemegy-e a jegyző
könyvbe? (Ugy van!) 

E l n ö k : Ugy értem, a tisztelt ház szavazni 
kíván a felett, hogy az osztály véleménye elfo-
gadtassék-e vagy ne; egyszersmind határozatban 
kivánja a tisztelt ház kijelenti azt, hogy kivévén a 
bűnvádi eseteket, a megyei tisztviselőknek, főis

pánoknak, vagy bármi néven nevezendő hivatal
nokoknak, legkisebb joguk sincs a választás lé
nyegére beavatkozni. 

Barta l G y ö r g y : Tán megnyugtatására szol
gál a tisztelt háznak, ha én, a mennyiben csekély 
személyem hivatalos állásánál fogva a kormány 
működésében részt vett, kinyilatkoztatom, hogy az 
abban, mit a választási törvény 46. §-a a belügy
minisztérium és a jelenlegi viszonyok közt az azt 
helyettesítő helytartótanácsnak kötelességül fenn
hagyott, ugyanazon nézpontokból indul k i ; amiért 
is részemről tanúságot tehetek arra nézve, hogy ez 
oldalról a megyei kormányzóknak semmi tekin
tetben több hatóság nem tulajdoníttatott, más fel
szólítás hozzájok nem intéztetett, mint az, hogy 
vizsgálataikat egyedül a választásoknál előforduló 
bűnvádi esetekre és itt is nem személyesen, hanem 
a megyei törvényszékek utján terjeszszék ki. Saj
nálom, hogy a vitatkozás elején jelen nem lehet
tem, s igy az előadott részletekről tudomásom 
sincs. Csupán arra hívom fel a tisztelt ház figyel
mét, hogy meglehet, a főispán vizsgálati intézke
déseiben nem jelölte ki világosan, hogy az csakis 

I a bűnténj^ek vizsgálatára terjesztessék ki, s igy 
a további nyomozás az ő tudtán kívül történt. 
Egyébiránt hivatkozom az ország közvéleményére, 
hogy a magas kormány e részbeli eljárásánál 
szeme előtt tartotta azon korlátokat, melyeket a 
törvény elébe szab. 

N y á r y P á l : A mit én kívántam és óhajtot
tam, azt barátom Klauzál Grábor kifejezte. E n u g y 
értettem indítványát, hogy a választási törvény a 
választást biztossá akarván tenni, magára aválasz-

i tásra vagy a körül —• ide nem értve a bünténye-
i kot — közbejött rendetlenségek megvizsgálására 
I nézve sem a választás előtt, sem a választás után 
I mást meg nem enged, mint azt, a mit a törvény 
rendel. Ha ez ugy van értve, tökéletesen meg va
gyok elégedve. (Ugy van!) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Én a fennforgó 
kérdéshez szólani nem akarok, de sajnálatomat 
kell kifejeznem azért, hogy Tolnamegye egyik 
kerületének képviselője a ház előtt előttem felszó-

j lalt ; sajnálatomat kell kijelentenem azért, mert 
I előadását hallgatással nem mellőzhetem. (Bal oldal-
\ TÓI: Igaz!) A t. képviselő ur hivatkozott a törvény 
| rendeletére, melynek 44. §-a szerint a törvény 
i rendeletének végrehajtására a minisztérium fel-
[ ügyelni köteles. A törvény ezen rendeletét mind
nyájan ismerjük; de nem vagyok azon meggyő
ződésben, hogy a törvény azon rendelete a hely
tartótanácsra is alkalmaztathassák. (Ugy van!) 
Minekutána itt ezen értelemben külön felszólalás 
történt, én indítványt tenni nem akarok, hanem 
csak ellenfelszólalásomat és észrevételemet kívá
nom az iránt kifejezni, hogy a törvény ezen rendé-
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léte a helytartótanácsra nem alkalmazható. (He
lyeslés a bal oldalon) 

E l n ö k : A kérdés az, hogy az osztály véle
ménye fogadtassék-e el, azon kijelentéssel, hogy 
kivéve a bűnvádi eseteket, sem a választás előtt, 
sem a választás után, a megyei hatóságnak be
avatkozási joga a képviselőválasztási kérdésekbe 
nincsen. Mivel azonban az osztály véleménye teg
nap olvastatott fel, ugy hiszem, jó lesz azt ismét 
felolvastatni. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Nem ellenkezem a szava
zással, csak azt óhajtom a jegyzőkönyvbe bevé
tetni „a megyei hatóság" után : „és semminemű 
kormányhatóság". (Helyeslés.) 

Mocsáry L a j o s : Tisztelt ház, bátor vagyok 
erre azon alázatos megjegyzést tenni, hogy miután 
sokan kétségbe vonván azon okmányok értékessé
gét és használhatóságát, melyekre az osztály véle
ményét alapította, talán legjobb lesz, ha azok az 
osztálynak visszaadatnak. (Zaj. Szavazzunk! A jegy
ző fel akarja olvasni az osztály véleményét. Felkiáltá
sok: Nem kell!) 

Bónis S á m u e l : Engedelmet kérek a t. kép
viselő uraktól. Kérdem, mielőtt az osztály vélemé
nye felolvastatott volna, lehet-e szavazni ? (A jegy
ző felolvassa az osztály véleményét.) 

Elnök : Méltóztassanak fölkelni azon képvi
selő urak, kik az osztály véleményét pártolják. 
(Megtörténik) Méltóztassanak fölkelni azon urak, 
kik az osztály véleményét nem pártolják. (Meg
történik.) A többség, úgy vettem k i . hogy az 
osztály véleményét pártolja, s így a vizsgálat el
rendeltetik. Kii méltóztatnak kiküldeni ? (Többen 
Ujfahíssy nevét hangoztatják.) 

I v á n k a I m r e : Minthogy a vizsgálatnak 
Mármarosban kell történni, ez eset pedig nagy 
fontosságú, nehogy valami kétség férjen a dolog
hoz, a 13. § értelmében azt indítványozom, hogy 
több tagú választmány küldessék ki. (Zaj. Ellen
mondások. Felkiáltások : Ujfahíssy! Dániel Fái!) 

E l n ö k : Méltóztatnék tán elfogadni azon mó
dot , hogy — de csupán ezen. egy esetben — Írás
beli szavazás történjék ? (Fölkiáltások : Ujfahíssy! 
Mások : Dániel Pál!) 

G h y c z y K á l m á n : Azon kérdést, hogy ki 
küldessék k i , nézetem szerint nem lehetvén más
képen elintézni, nem marad más mód, mint az, mit 
az elnök úr előterjesztett, t. i. titkos szavazás. Én 
azonban azt hiszem, hogy tán ezen esetben el le
hetne kerülni e szavazási módot, meg levén győ
ződve arról, hogy e háznak egyetlen tagja sincs, 
ki e felette kényes kérdésben oly tagot ne akarna 
kiküldetni, ki teljesen részrehajlatlan legyen, e 
mellett azonban még azon tulajdonnal is birjon, 
hogy a Mármarosban divó nyelveknek legalább 
egy részét tökéletesen értse és az odavaló nép bi

zalmát birja. Én nagy szerencsének tartom, hogy 
van itt egy egyén, ki minden igényeknek megfe
lel , kiben teljesen megnyughatunk; és ennél
fogva Ujfahíssy képviselőtársunk kiküldetését ja
vaslom. (Zaj. Halljuk! Balról: Helyes!) 

Ujfa lussy M i k l ó s : Igen nagy megkülön
böztetésnek tartom a kiküldetést; de méltóztassa
nak megbocsátani, egészségi állapotom s azon kö
rülmény, hogy ott a szomszédban lakom, nem en
gedik, hogy a mármarosi kiküldetésnek megfelel
hessek. Bocsánat tehát, de nem fogadhatom el a 
kiküldetést. (Kiáltások: Dániel Pál! Halljuk! hall
juk ! Hosszas zaj. Az elnök kétszer csenget.) 

E l n ö k : Méltóztatnak megnyugodni abban, 
hogy a hétfői ülésben adassanak be a kiküldendö 
vizsgáló-tagra nézve a szavazatok ? (Helyeslés.) 

D o m a h i d y F e r e n c z : A tárgyalások foly
tán bátor vagyok a ház figyelmét egy körülményre 
felhívni — s teszem azt a kiküldendők érdekében, 
hogy hivatalos működésökben némely egyének ré
széről itt gáncsot vagy megrovást ne nyerjenek. 
Tudjuk, hogy az ily vizsgálati működésben az illető 
kiküldötteknek csaknem elkerülhetlen, hogy a me
gyei tisztviselők közreműködését^ igénybe ne ve
gyék. Már most hol vannak jelenleg e megyei 
tisztviselők'? Mert én részemről ilyeneknek egye
dül csak azokat ismerem el, kik törvényeinkkel 
és megyei municipáíis intézményeinkkel meg-
egyezőleg szabadon választattak. (Zaj. Balról he
lyeslés.) Kérdem már most, hogyan érintkezhetik 
egy országgyűlési kiküldött törvénytelen közegek
kel ? (Végezzük be! Halljuk!) Szükségesnek látom 
az illetők érdekében, hogy az országgyűlés lega
lább némi figyelmeztető utasítással lássa el őket, 
mert én részemről, mint kiküldött, a ház tiszta. 
egyenes utasítása vagy illető parancsa nélkül, ezen 
egyénekkel, mint egyes személyekkel igen, de mint 
törvénytelen hivatalnokokkal, mint az absolut kor
mány hátramaradt ferde kinövéseivel érintkezésbe 
nem bocsátkoznám. (Zaj. Halljuk!) 

E l n ö k (elhagyja az elnöki széket, melyet And-
rássy Gyula grój alelnök foglal el.) 

Hollán Ernő előadó (olva ssa a 11-dik osz
tály jelentését Opicz Sándor Zenta városa képviselője 
választására nézve; az osztály igazolást ajánl.) 

Andrássy Gyula g r ó f m i n t e l n ö k : Mél
tóztatnak-e parancsolni, hogy az okmányokat föl
olvastassam ? (Fölkiáltások: Maradjon! Nem kell!) 
A ház szabályai szerint az első kérdés az : vajon 
az osztály véleményét méltóztatnak-e elfogadni, 
vagy nem? (Elfogadjuk!) U g y látom, átalános a 
többség, tehát a fölállás szükségtelen. s így a 
tisztelt ház Opicz Sándor - képviselő urat az iga
zoltak közé sorolja. 

H o l l á n Ernő e lőadó (olvassa a 11-dik osz
tály jelentését Lovassy Fer&ncz hiharmegyei szalontai 
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kerületbeli képviselő választására nézve; az osztály iga
zolást véleményez.) 

K l a u z á l G á b o r : T. ház! Figyelmemet fel
hívja az osztály előadójának most felolvasott jegy
zőkönyve, melynek utóbbi pontjaiból azt látom, 
hogy csak az úgynevezett úrbéri-telekkönyvi lajst
rom szerint készült az összeirási jegyzék, hanem 
hogy az egyesek nem voltak kizárva a megjele
néstől. Nem szeretem a képviselőházat vizsgálat
tal elfoglalni; de mikor maga az osztály elismeri, 
hogy mégis az összeírás nem személyenkint tör
tént, és az egyesek csak nem voltak kizárva a 
megjelenéstől, akkor kénytelen vagyok a tör
vényre visszamenni, mely az összeírást egyenkint 
rendeli el, s részemről, ha történt reelamatió, mint 
itt mondatik, hogy történt, szót szaporítani nem 
akarok, hanem a vizsgálat elrendelését kívánom. 

Madarász J ó z s e f : T. ház! Méltóztassék 
megengedni, legyen az saját elveink társa, a kinek 
választásánál nem vagyunk meggyőződve, hogy 
azon törvényes rend követtetett, melyet törvé
nyeink parancsolnak, személyválogatás nélkül fel
szólalni kötelességünk. Én Klauzál Gábor képvi
selőtársam véleményében osztozom, mely szerint 
vizsgálatot kér. Meg vagyok győződve, hogy a 
vizsgálat egy képviselőnek állásából sem von le 
semmit. Óhajtom tehát megvizsgáltatni igenis azt, 
hogy az összeírás után a reelamatió megtörtént-e 
azok részéről, a kik nem írattak össze ? és a recla-
mationális bizottmány megtartotta-e a törvény 
szabta kötelességét, mely szerint mindaddig, mig 
folyamodás elintézetlen volt, együtt ülni köteles ? 
É n az előadottakból ugy látom, hogy a központi 
bizottmány e kötelességét a törvény szerint nem 
teljesítette ; de biztos adatokat akarván magamnak 
szerezni, a vizsgálat mellett szavazok. 

A l m á s s y Sándor : Tisztelt ház! Ezen kér
dés felett, ha jól emlékezem, Ács Károly képviselő 
társunk igazolása alkalmával, a ház már határo
zott. Ugyanis azon kérvényben, mely ellenében be-
adatott,szinténfölhozatott azon vád, hogy az összeíró 
küldöttség nem egy helyben működött, hanem am-
bulatorius volt, mint jelen esetben. Itt is azt tette 
a küldöttség, hogy körüljárt. Ennélfogva szeret
ném, ha ilyen esetekben ítéletet hozunk s azt a 
törvényre alapítjuk, következetesek legyünk. Miu
tán Ács Károlynál épen ezen eset fordult elő s őt 
igazoltnak ismertük el, a képviselőt ezen esetben is 
igazolandónak vélem. 

S z e n t k i r á l y i Mór : A második pótló folya
modvány vagyis inkább ellenfolyamodvány által 
én egyátalában nem látom megezáfolva azon ada
tokat, melyek az osztályt, első véleményének meg
állapításánál, vezérelték. Az első vélemény megálla
pítására nevezetesen azon tény szolgált, hogy az 
összeírás nem hajtatott végre akkép. hogy min

denki, a ki az összeírásba fel kívánt vétetni, sze
mélyesen jelent volna meg az összeíró választmány 
előtt; a mi szükséges, részszerint azért, hogy tudja, 
ha kihagyatik az összeírásból, mi oknál fogva ha-
gyatik ki'? ha beiratik, mi oknál fogva iratik be ? 

! és hogy a reclamatiónak alapja legyen. Ez volt az 
egyik tény, ezt pedig az ellenfolyamodványban 
megezáfolva nem látom. Azon mód, hogy az íve
ket a jegyzőknek osztották, egyik, hogy a recla-
málásnak nem volt elegendő idő adva, egy másik 
indoka volt az osztály véleményének. A reclamá-
lásra állítólag három nap volt kitűzve; de vajon 
ezen három nap meg volt-e tartva, ez igen nagy 
kérdés (Zaj), mert a reclamatiók között némelyek 
azért is utasíttattak el, mert eldöntésökre nem volt 
elég idő. Én tehát ezeknél fogva legalább is vizs
gálatot kívánnék elrendelni. (Z aj.)M.mthogy azon
ban mindazok, a mik az osztály véleményében 
motiváltatnak, a hivatalos okiratokból világosan 
kitűnnek, én az osztály első véleménye nyomán a 
választás megsemmisítését kívánom. (Zaj.) 

E l n ö k : Nincs szándékom, sem jogom, tisztelt 
ház, bárki véleményének útját állani; hanem azt 
gondolom, föl vagyok jogosítva annak kijelen
tésére, hogy miután itt különböző vélemények nyil
vánultak, eddig is már olyanok, melyek az osz
tály véleményével ellenkeznek, — hogy kora 
volna a vélemények nyilvánításába belebocsát
kozni, mielőtt az okmányok felolvastattak. (He
lyes !) Mert az osztály véleményét pártolni lehet ta
lán bizalomból a referens, az osztály iránt; de el
vetni a nélkül, hogy az okiratok fölolvastattak 
volna, nem. Azért tehát méltóztassanak megen
gedni, mielőtt az egyéni nyilatkozások megkezdet
nének, az okmányokat felolvastatni. (Helyes! A 
Lovassy Ferencz választására vonatkozó irományok 
fölolvastatnak.) 

Szabadfy Sándor: T. ház! Igen rövid le
szek. Én az összeírást a választásoknál a választás 
legfőbb alapjának tartom, és ha az összeírás nem 
ugy történik , mint a törvény rendeli , magá
ban az egész választás megsemmisül. Már pedig a 
mi választási törvényeink oly világosak, hogy va
lóban csodálom, hogy Magyarországban majdnem 
minden megye máskép rendelkezik az összeírás
ban. A törvény mindazon rendeletei, melyek az 
összeírásnál a szavazók képességét meghatározzák, 
elégségesek. (Nagy zaj. Szavazzunk!) 

E l n ö k : U g y veszem ki, senki sem kíván 
a tárgyhoz szólani. Méltóztassanak a ház szabá
lyainak értelmében felállas által szavazni. (Helyes
lés. Halljuk!) Az osztály véleménye az, hogy Lo
vassy Ferencz képviselő úr igazoltnak tekintendő. 
A kik az osztály véleményét pártolják, keljenek 
fel. (Megtörténik.) Az igen nagy többség a mellett 
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nyilatkozott, hogy Lovassy Ferencz igazolt kép
viselőnek mondassék ki. 

A t. ház határozata következtében azon tiz 
folyamodvány, mely az aradmegyei képviselők 
ellen beadatott, az illető osztályoknak elnökeiből 
és előadóiból alakítandó bizottmány tárgyalása alá 

bízatott. Kérem az illető osztályok elnökeit, mél
tóztassanak itt maradni és intézkedni, hogy a bi
zottmány megalakuljon. A legközelebbi ülés hét
főn lesz. 

Az ülés végződik 21/2 órakor. 

IX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. jan. 15-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Bemutattatnak Károlyi Ede gr. és Molnár Pál megbízó levelei, kérvények választások ellen, marmarosi birto
kosok kérvénye a debreczen-szatmár-m.-szigeti vasútvonal érdekében. Dobóczky Ignácz , Bánffy Albert b., Bujanovies Sándor, Papp 
Pál, Fischer István, Halász Boldizsár és Faur J á n o s igazoltatnak, föltételesen Svastics Gábor és Németh Károly. Kende Kanut és 
Czebrián László gr. választása iránt vizsgálat rendeltetik. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 
E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Csengery 

Imre vezeti, a szólókat Ráday László gróf jegyzi. 
Következik a tegnapelőtti jegyzőkönyv felolvasása. 
'Ráday László gróf jegyző olvassa a jamiár 13-ikán 
tartott ülés jegyzökönyvét.) 

A tegnapi napon a következő képviselők iga
zoló levelei adattak be : Károlyi Ede grófé s Mol
nár Pálé. 

A temesmegyei központi választmány Mocso-
nyi Sándor ellen panaszt küldött be ; ez, valamint 
a Stephanides Henrik ellen beadott panasz a ki-
lencz tagú igazoló bizottmányhoz tétetik át. Már-
marosmegye több birtokosa részéről folyamodás 
érkezett be, mely a debreczen-szatmár-m.-szigeti 
vasútvonal pártolását kéri a nyíregyház-beregi 
vonal ellenében. Ez a kérvényi bizottmányhoz uta-
síttatik. Következik a szavazatok beadása a Papp 
Simon képviselő megválasztását illető vizsgálatra 
vonatkozólag. (Felkiáltások: Sulyok Mór!) Méltóztat
nak elállni a szavazástól? (Felkiáltások: Elállunk! 
Sulyok Mór!) 

Tehát a ház egyhangú kívánsága szerint ez 
ügyben Sulyok Mór küldetik ki vizsgálóul. (Köz
helyeslés.) 

Szapáry G y u l a gr / .T.ház! Az állandó igazoló 
bizottmány megalakulván, bátor vagyok fölkérni 
a t. házat, méltóztassék meghallgatni annak jelen
tését, hogy azon képviselőtársaink, kik igazoltat
nak, jogaik gyakorlatától meg ne fosztassanak. 

N y á r y P á l : T. ház! Az a kérdés, hogy mi

után a későbbi választásokra nézve a szabályok
ban 30 napi határidő tűzetik ki, figyelemmel volt-e 
az osztály arra, hogy a 30 nap megtartatott-e ; mert 
30 napig még mindig szabadsága van kinek-kinek 
a törvény értelmében reclamálni, és a panasz te
kintetbe is veendő. (Helyeslés.) 

Z i c h y Anta l e lőadó: Én az állandó iga
zoló bizottmánytól azon megbizást nyertem, hogy 
legelőször azon képviselő urak ügyét terjeszszem 
elő, kiknek választásijegyzőkönyvei rendben van
nak s kik ellen panasz nem adatott be. Ilyen kép
viselő négy van, úgymint : Dobóczky Ignácz, ki a 
tiszanánai választó kerületben ellenfele leléptével 
deczember 12-én egyhangúlag, Svastics Grábor, ki a 
szili választó kerül étben jan. 10-én szintén egyhan
gúlag, továbbá Németh Károly, ki Pozsony vá
rosa első választókerületében deczember 23-án,és 
Bánffy Albert báró, ki a szilágy somlyói választó 
kerületben a szavazatok átalános többségével no
vember 22-én képviselővé választatott. Ennél
fogva az állandó igazolási bizottság Dobóczky Ig
nácz és Bánffy Albert báró képviselőket, mint a 
kikre nézve a kitűzött határnapig reclamatió be nem 
küldetett, feltétlenül, a más kettőt pedig feltéte
lesen igazólandónak ajánlja. (Helyes!) 

B ó n i s Sámue l : Tisztelt ház! Véleményem 
szerint Dobóczky és Bánffy Albert igazolandók ; a 
másik kettő igazolására nézve, mert föltételes iga
zolás nem létezik, azt hiszem, addig, mig ügyök ké
sőbb referáltatni fog, a ház határozatát nem mond
hatja ki. 
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Z i c h y A n t a l : Bátor vagyok megjegyezni, 
hogy személyes felfogásom szerint egyelőre azok 
is igazolandók ; ha ellenük a kitűzött határidő le
folyta előtt folyamodvány érkeznék be , ügyök 
újólag tárgyalandó, ha pedig nem, akkor igazol
tak maradnak. 

N y á r y P á l : Tisztelt ház ! Feltételes ígfazo-
lásról szó nem lehet, mert szabályaink kimondják, 
hogy az igazolt követ ellen kérvény nem fogadta
tik el. Már most ha feltételesen igazolnók azok
nak választását is, a kiknek 30 napja még el nem 
telt, ez szabályainkba ütköznék. Ennélfogva azt 
tartom, hogy azon két képviselő nem igazolandó-
nak, hanem kifogástalannak nyilvánittassék. Itt 
csak a kifejezésben volt hiba. 

K e g l e v i c h B é l a gróf : Azon észrevételt bá
torkodom tenni, hogy azon szabály, miszerint iga
zolt képviselő ellen panasz többé be nem vétethe- j 
tik, csak a ház alakulásakor igazolt képviselőkre 
alkalmazható. Az 1861-iki gyakorlat szerint később 
bejelentett tagok tagsági jogukat ugyan el nem 
vesztették, de igazolásuk csak a határidő letelte 
után tárgyaltatott s döntetett el. (Felkiáltások : A 
szabályok 30 napot kivannak.) 

G h y c z y K á l m á n : Az 1861-ki gyakorlatra, 
tisztelt ház ! magam is ugy emlékszem , hogy az 
idő közben érkezett képviselőknek választási jegy 
zőkönyvei beadatván, ha kifogás nélkülieknek ta
láltattak, az illető kéj>viselők azon óvással jelen
tettek ki igazoltaknak, hogy a mennyiben a vá
lasztástól számítandó 30 nap alatt ellenök még 
panasz adatnék be, ez tárgyaltatni fog. Ez volt a 
61-iki gyakorlat. Nézetem szerint ezt tán ez alka
lommal is el lehetne fogadni, annyival inkább, 
mert nem volna méltányos, hogy a meny
nyiben az idő közben választott képviselők ellen 
30 nap alatt semmi kérvény nem fog beadatni, ők 
addig szavazási jogaiktól meg legyenek fosztva. 
Én tehát a föltételes igazolást igy magyarázom s 
az osztály véleményét elfogadhatónak tartom. 
(Helyeslése) 

Elnök: Méltóztatnak ezt elfogadni? (Elfo
gadjuk !) Ennélfogva Dobóczky Ignácz és Bánffy 
Albert báró képviselő urak az igazolt képviselők so
rába fölvétetnek; Németh Károly és Svastics Gábor 
képviselők szintén, azon megjegyzéssel, hogy elle
nök 30 nap eltelte alatt kérvények beadhatók. 
Még a múlt héten , pénteken kérvény adatott be 
Bujanovics képviselő ellen, a miért akkor az osz-
tályelőadó jelentését elő nem terjeszthette. Most 
azonban, miután az osztály ez ügyben már tanács
kozott, ugy^hiszem, ezt vehetnők elő legelőször. 
(Helyeslés.) 

Várady Gábor előadó (olvassa az I-sö 
osztály jelentését Bujanovics Sándor sárosmegyei eper

jesi képviselő választására vonatkozólag; az osztály 
igazolást véleményez.) < : 

E l n ö k : Méltóztatnak az osztály véleményét 
elfogadni ? 

Klauzá l Gábor: Ha senkisem szólal fel, én 
vagyok kénytelen az iratok felolvasását kérni. 
(Zaj.) Okadatolom kérésemet. (Halljuk!) Nekem, 
t. ház! épen a múlt napokban volt alkalmam hal
lani a t. képviselők által felhozott azon igen helyes 
elvet, hogy mindenféle beavatkozás és bárminemű 
tiszviselők által gyakorolt erkölcsi nyomás hely
teleníti magát a választást; pedig én egy adatban, 
mely előadatott, erkölcsi nyomást, a szolgabíró által 
a maga hivatalos állásában elkövetett nyomást lá
tok. Ennek következtében kérem az iratok felolva
sását ; ha pedig ez nem tetszik, kérem a vizsgála
tot. (Zaj.) 

B á n ó Józse f : Tisztelt ház! Én is ugyanazt 
akartam mondani, a mit előttem szóló képviselő
társunk mondott, t. i. hogy ezen okmány felol
vasását kérjem, és még azon felül azét is, a mely
re a jegyzőkönyv határozatát alapította, t. i. hogy 
ott egy lelkész a szószékről izgatta Podhorányi 
Nándor ellen a népet, és megtagadta valamely vá
lasztótól az esketést. Én ezt nem tartom oly cse
kély körülménynek, mint a jegyzőkönyv és az 
osztály végzése. 

Várady Gábor előadó: A jegyzőkönyv 
nem mondja azt, hogy csekély. 

B á n ó Józse f : A jegyzőkönyv azt mondja, 
hogy a törvénybe nem ütközik. Meglehet, hogy 
valamely világos törvénybe nem ütközik, de azért 
mégis igen veszedelmes módja lehet ez az izga
tásnak ; és én ismervén az ottani körülményeket, 
merem mondani, hogy ig'enis nem csak ott, hanem 
az egész országban,ha aszószékről lehetne izgatni, 
ez jövőre veszedelmes neme lehet az agitationak. 
Én tehát szintén az okmánynak felolvastatását ké
rem. 

Várady Gábor előadó: Csak az ide tar-
i tozó okmány, vagy valamennyi olvastassák fel ? 

(Valamennyi!) Az egyik bizonylat tót nyelven 
van ugyan irva, de ide van csatolva magyar for
dítása is. (Olvassa az okmányokat.) 

B ó n i s Sámuel: Tisztelt ház! Az olvasottjelen
tésben van egy mondat, mely igen könnyen megy 
keresztül egy oly tényen, mely tény, habár nagy 
többsége van is a választottnak, ha constatáltatik, 
a választás megsemmisítését vonja maga után. 
Ezen tény a vesztegetés ténye. Ezt oly könnyen 
nem lehet elhallgatni, mert a személyes vesztege
tés minden más kifogás közt a legerősebb, s en
nélfogva az erre vonatkozó okmányokat is fel kell 
olvasni. Ha ez csak fél próba is, de mind a pa-
naszkodónak, mind a bepanaszlottnak érdekében 
annál inkább vizsgálatot kell kívánnom, minthogy 
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nem hiszem, hogy akárki is a nélkül, hogy vizs
gálat által igazoltatott volna, köztünk kívánjon 
ülni azon suppositummal, hogy személyes veszte
getésről van vádolva. Ha a vizsgálatból az ellen
kező bizonyul be, akkor annál tisztábban foglal
hatja el itt helyét; ha pedig kiderül, hogy vesz
tegetés csakugyan történt, akkor természetesen 
ezen háznak tagja nem lehet, még ha igen nagy 
többsége volna is. 

Várady Gábor e lőadó (olvassa az ezen vá
lasztásra vonatkozó többi okmányt.) 

Zsedényi Eduárd . Csak arra akarom fi
gyelmeztetni a tisztelt házat, hogy a jelentést tevő 
osztálynak igazsága van, midőn az egyedül kereszt
vonásokkal ellátott ilynemű bizonyítványoknak 
hitelt nem ad. Jól tudjuk, hogy sem megyében, 
sem másutt hitel nem adatik aláírásnak, ha csak 
azt valami írástudó nem hitelesiti, például a falu 
jegyzője; ez itt nem történt, tehát nem tudjuk, 
hogy e keresztvonásokat ki tette. (Zaj.) A mi 
pedig a vesztegetéseket illeti, az én osztályomban 
is voltak ilyen esetek: a mikor p. o. Győr városa 
követéről volt szó, akkor is minden hitelesség nél
kül vesztegetésről vádolták embereit; ezek pedig 
viszont azt mondották, hogy őket az ellenjelölt 
pártja akarta rábirni, hogy Kautzot vesztegetéssel 
vádolják. í g y itt van egy vén asszony (Derültség), 
ki azt mondja: „Én láttam az utczán Bujanovics 
urat, hogy pénzt osztogatott." Van-e legkisebb 
alapja is ezen egyetlen egy tanúvallomásnak ? és 
valószinü-e, hogy ő maga személyesen az utczán 
osztott volna ki pénzt ? Hitelesítve sincs ez állítás 
senki által, és azért nem érdemel hitelt. (Helyeslés.) 

P i l l e r Gedeon : Hogy ezen okmányok, me
lyek felolvastattak, mennyire hitelesek, abból is 
világos, hogy hivatkozás történik a részben is, 
hogy a megyei hatóság s illetőleg a központi vá
lasztmány ki nem tűzte azok névsorát, kik a tör
vény értelmében a szavazásban részt vettek. Én 
pedig bátor vagyok hitelesen jelenteni és szükség 
esetén a kezemnél levő okmánynyal igazolni, hogy 
Sárosmegye közönség-e s illetőleg a központi bi
zottmány nyolcz napig kitűzte azoknak névsorát, 
kik bármely kerületben szavaztak s kik ellen bár
ki tehetett kifogást. Már a midőn egy részről ilyen 
alaptalan ok terjesztetik elő, ex analógia azt kö
vetkeztetem, hogy a többi okmány, mely itt elő
fordul, szintén nem bir semmi hitelességgel; s 
ennélfogva — nem levén hitelesítve egy okmány 
sem — a magam részéről is elfogadom az oszcály 
véleményét. 

R a g á l y i F e r d i n á n d : Tisztelt ház! Egyszer 
mindenkorra kötelességemnek tartom a jelen or-1 

szággyülési választásokra véleményemet nyilvání
tani. Meg kell döbbenni minden jóravaló ember
nek, ki azon választásokat tekintetbe veszi, melyek 

a nép erkölcsének megrontásával eszközöltetnek. 
Mi lesz belőlünk, ha egyszer a hatalom nyúl ezen 
nemtelen fegyverhez ? Félek, hogy költőnk sze
rint a tölgy, melyet az éjszaki szél ki nem dönt, a 
benne termő férgek megőrlik erős gyökerét, és 
gyönge széltől is földre teríttetik. Ezért mindazon 
választásokat, melyek a nép erkölcsének megron
tásával vétetnek eszközlésbe, én is megsemmisít
tetni kívánom. A jelen esetben annak kiderítésére, 
valók-e a fölhozott állitások, a vizsgálatra szava
zok. (Szavazzunk!) 

L u z s é n s z k y P á l b á r ó : Az igen tisztelt ház
nak türelmét ok nélkül nem szoktam igénybe venni; 
de a jelen esetben semmiképen el nem hallgatha
tom, hogy a szószékről is ingereitettek az embe
rek. Ez igen rósz következésű lehet. Tegyük fel, 
hogy némely ember a plébánosnak vagy más pap
nak nem tetszik; ez őt annyira népszerűtlenné te
heti, hogy a legjobb ember sem fog megválasz
tatni. Ennélfogva jelen esetben, annak kideríté
sére, hogy igaz-e az okmány, vizsgálatot kérek. 
(Szavazzunk! Zaj.) 

B á n ó J ó z s e f : Tisztelt ház ! (Zaj. Felkiáltá
sok: Már szólott egyszer!) Én a tárgyhoz még nem 
szóltam. (Felkiáltások : Kétszer nem lehet szólani!) 
Én előbb csak az irományok felolvasását kértem, 
de a tárgyhoz nem szóltam. (Zaj. Nem lehet már! 
Mások : Halljiík Bánót! Szavazzunk!) 

Elnök : Többen vannak fölirva; ha elállnak 
a szótól, lehet szavazni. (Zaj.) 

P a t a y I s tván : Ha oly lárma nem volna, 
többen elállanánk; de mivel örökös lárma van, én 
is akarok beszélni. 

B á n ó J ó z s e f : T. ház ! (Felkiáltások : Szólott 
már! Bánó leül. Felkiáltások : Halljuk Bánót! Zaj.) 

Elnök (csenget) : Bánó képviselő úr előbb 
csak az okmányok felolvasását kérte, de magához 
a tárgyhoz még nem szólott. Kérem a t. házat, 
halhgassuk ki türelemmel egymást, hogy a tárgya
lások annál hamarabb menjenek. (Helyeslés.) 

B á n ó J ó z s e f : Igen köszönöm a t. elnök 
úrnak, hogy ugyanazt méltóztatott kimondani, a 
mit én is akartam mondani. Én nem szoktam a t. 
ház türelmével visszaélni, hanem azt gondolom, 
a tárgyhoz van jogom egyszer szólani, miután 
még csak az okmányokat kívántam felolvastatni. 
Megvallom, t. ház, e tárgyban nekem az a véle
ményem, hogy igen nagy különbség van a mos
tani, meg oly időszak között, midőn vannak tör
vényesen választott hivatalnokok, midőn azok a 
megyének bizalma által választatnak; és én még 
akkor sem tartom helyesnek, ha azok a válasz

t á s b a beleavatkoznak. Hát még oly körülmények 
közt, a minőkben most vagyunk! Annál hibásabb
nak találnám, ha a t. ház oly könnyen venné, 
hogy itt a tisztviselők befolytak. Már pedig be 
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van bizonyítva, hogy a tisztviselők a választásba 
befolytak, és én ezen körülményt elengedőnek tar
tom arra, hogy vizsgálat rendeltessék el. Másrész
ről megvallom, hogy miután az okmányok ugyan 
nincsenek hitelesítve, de nevek vannak megem
lítve, és pedig úgy van egy név említve, hogy 
az illető csakugyan látta, hogy a követ pénz
zel vesztegetett, megvallom , t. ház! én épen 
a megválasztott követ érdekében, ha az ő he
lyén volnék is, a vizsgálatot kérném elrendel
tetni. 

Várady Gábor előadó: Azon aggodalom 
eloszlatására, hogy itt talán a valószínűség színvo
nalára van emelve a bizonyítás , és egyszersmind 
az osztály eljárásának igazolására szükségesnek 
látom a t. ház előtt felfejteni, hogy itt két külön
álló körülményre, mindegyikre külön, egy tanú 
vallomása van felvéve. Ha ezen tanú vallomása 
tökéletes bizonyíték színvonalára emeltetnék, még 
akkor sem bizonyítaná a megvesztegetés valóságát. 
(Helyeslés.) Az osztályt véleménye hozatalában és 
megalapításában az is vezette, hogy itt a tanú két vá
lasztóról szól a nélkül, hogy indokolná, honnan tud
ja, hogy ezek választók, vagy megnevezné őket; pe
dig ha tudta, hogy választók, tudnia kellett azt is, 
hogy mi a nevök, mert különben nincs indokolva 
azon állítás, hogy választók. De a legfőbb körül
mény az volt, hogy két különálló ténykörülmény
re egyetlen egy tanú tesz vallomást. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház! Két körül
mény az, mely az ember figyelmét ezen ügynél 
főleg megérdemli. Az egyik az , mit legelsőben igen 
tisztelt képviselőtársunk Klauzál Gábor ur emiitett 
fel, hogy itt is az állitatik, hogy a tisztviselők ille
téktelen befolyást gyakoroltak a választásra ; a má
sik a megvesztegetés kérdése. Én e két kérdést 
mindig véghetetlen fontosnak tartom. Igaz ugyan, 
hogy egyik sincs teljesen bizonyítva; de hiszen 
épen azért nem is kívánta senki a választás meg
semmisítését , mit pedig, ha csak egyik is be vol
na bizonyítva, azt hiszem, mindnyáján kívántunk 
volna. Azonban, ha nincs is teljesen bebizonyít
va , megvallom, úgy fogom fel az irományokat, 
hogy különösen a megvesztegetésre nézve van any-
nyi bizonyíték, a mennyi ily fontos vád ellené
ben a vizsgálatot tökéletesen igazolja. (Helyest) 
E g y tanú természetesen nem kielégítő bizonyíték; 
de midőn egy tanú, még pedig saját keze írásával 
és az eskü ígérete mellett, megvesztegetéssel vádol, 
azt elég fontosnak tartom a r r a , hogy a vizsgálat 
elrendeltessék. Különben i s , a mi átalában véve a 
megvesztegetés vádját illeti, azt tartom, hogy min
denütt , a hol megvesztegetés fordul elő, érdeké* 
ben van az országnak, hogy az kiderittessék. Igaz, a 
megvesztegetés a képviselő választását csak azon 
esetben ronthatja l e , ha egyenesen bebizonyul, 

hogy épen ő személyesen, vagy bevallott megbízott
ja által tette ezt; mert ha mások tették, az a megvá
lasztást nem ronthatja le. De ezen esetben is szük
séges a közerkölcsiség szempontjából, hogy kide
rüljön , vajon valamely választó kerületben történ
tek-e megvesztegetések, mert ily választó kerületek 
a közerkölcsiség szempontjából megrovandók. Sőt 
én reménylem, ha oly állapotba jövünk, hogy tör
vényeinket megváltoztathatjuk, jövendőben azt is 
ki fogjuk mondani, hogy ha csakugyan bebizo
nyul, hogy valamely választó kerületben megvesz
tegetések történtek, ha szintén ez a képviselő meg
választását nem is dönti meg, azon leiköket eladott 
választók választási joguktól fosztassanak meg. Ez, 
uraim, a jövendő kérdése, ahhoz most nem szólha
tunk. De bátor vagyok kimondani, hogy a meg
vesztegetés vádját elégg-é kibizonyítva látom a vég
re , hogy vizsgálat rendeltessék; óhajtom tehát, 
hogy vizsgálat rendeltessék el. (Felkiáltások: Vizs
gálatot ! Szavazzunk !) 

Podmaniczky Frigyes b . : Tisztelt ház! 
Bocsánatot kérek, hogy felszólalok e kérdésben, 
de kötelességemnek tartom meggyőződésemet ezen 
tárgyban röviden elmondani. Mikor az okmányok 
.felolvasását tiszt, képviselőtársunk Klauzál Gábor 
indokolta, megvallom, nem voltam vele egy véle
ményben , mert valamint egy részről nagyon tisz
telem azon elvet, hogy igen szigorúan kell figyel
nünk arra , nehogy a képviselőválasztásokra egy 
tömör és a választások irányában idegen hatalom 
beavatkozása nyomást gyakoroljon, úgy más rész
ről megint azt hiszem, mindnyájunk érdekében 
van , nehogy ezen elv túlszigoru alkalmazása 
által sokszor tévútra vezettessünk : mert kérdem 
attól, a ki gyakorlatilag érti és befolyt nem egy 
választásba, kérdem, nem akaszthaja-e meg ily 
okmányok által, mint e kettő volt, mely a szolga
bíró és lelkész eljárására vonatkozik, egy ellenséges 
érzületű egyén a legfüggetlenebbül kezelt válasz
tást ? és nem hozhat-e a legbecsületesebben meg
választott képviselőnek is vizsgálatot a nyakába ? 

Én, ki gyakorlatilag fogom fel a dolgot, azt 
mondom, hogy nincs választás, mely ily bizonyít
vány által meg ne támadtathatnék, ha szerzek egy
két oly embert, ki látszólag az én érdekemben effé
lét elkövet. Tudom, hogyan mennek a dolgok, és 
tudom, hogy számtalan ily eset történt és fog tör-
ténnimindaddig, míg emberek leszünk. Egészen más, 
midőn a hivatalos nyomás mintegy a fejtől kezd
ve egészen az utolsó rétegig lehat, meg egészen 
más , midőn egyes személy a hivatalosság alárcza 
alá bújva nekem ártani igyekszik. De az ügyek fo
lyamát tekintve, kötelességemnek tartottam felszó
lalni az utóbbi okmányokra nézve, a mennyiben 
ugyanis azt tartom, hogy a törvény előtt a nő, akár 
öreg, akár fiatal, egészen mindegy. (Derültség.) Meg-
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vallom, ebben a tekintetben engem egészen más elv 
vezérel: valamint nem értek egyet a ház többsé
gével a kérvényekre nézve sem, a mennyiben ugy 
látom, hogy a t. ház nagy része azt hiszi, az or
szág ezen kérvények mikénti elintézése által lesz 
megnyngatva. Korántsem. Egészen más megnyug
tatás kell a hazának. Hanem azt igenis követelem 
a t. háztól, hogy ott. hol személyes megvesztege
tésről van szó, valamint az elv és törvény, úgy 
az illető személy iránt is legyünk lehetőleg szi
gorúak. A túlszigor az egyes személy irányában 
nemhogy ártana, hanem használ neki , és épen 
azért vizsgálatot kérek. [Helyeslés.) 

Keglevich Béla gr.: Ha előttem szóló t. 
képviselő úr véleménye elfogadtatik, a szólástól elál
lók. (Halljuk !) A fenforgó esetben épen úgy, mint 
előttem szólott képviselőtársam, eleinte az osztály 
véleméuyét pártoltam; de miután az okmányok 
felolvastattak, én is az ellenkező véleményt kö
vetem, még pedig azért, mert sehogy sem akarom el
fogadtatni azon elvet, hogy például egy tisztvise
lő , vagy egy buzgó egyházi férfi pártolása által 
a választás érvénye kérdés alá vétethessék. Ezen 
elvet sehogy sem szeretném megállapittatni. (Zaj.) 
Midőn ellenben oly okmány olvastatik fel, mely 
azt állitja, hogy személyes vesztegetés fordult elő, 
ezt, ha valaha. úgy most kellő figyelembe kell 
venni. Igaz, azt mondják, hogy ez okmány aláírá
sa nincs hitelesítve, de ép ezen ok az, melynél 
fogva azt hiszem, hogy vizsgálatot kell elrendel-, 
ni. Mert oly viszonyok közt, midőn a korteske-
dés oly nagy mertékben folyt, könnyen meglehet, 
hogy a ki e bizonyítványt kiállította, nem talált 
oly hivatalos személyt, ki az okmányt hitelesí
tette volna. Vizsgálatot kérek. (Szavazzunk!) 

Ivánka I m r e : Tisztelt ház ! Nekem egy ész
revételem volna Zsedényi képviselőtársunk előadá
sára. Azt méltóztatott mondani, hogy aláírások 
keresztvonás oda melléklésével vannak téve, és 
nincs bizonyítva, vajon a keresztvonást csakugyan 
az illető tette-e. Erre észrevételem az , hogy igen
is vannak tanuk az aláírásra, hogy t. i. ezen keieszt-
vonásokat előttök tették oda az illetők. Én neta 
tartom szükséges kelléknek, hogy hivatalos személy 
bizonyítsa ezt, mert két tanú, vagy csak egynek 
bizonyítása is elegendő arra , hogy állítása leg
alább tekintetet érdemeljen. (Helyes!) Én most 
tisztán Bujanovics érdekében kívánom, hogy a 
vizsgálat kiküldessék. (Felkiáltások: Szavazzunk !) 

Böszörményi László : Tisztelt ház! Itten 
a vitatkozás alatt elöpillantás történt egy szebb 
jövőbe, t. képviselőtársunk Tisza Kálmán által, 
a midőn tán módja lesz az ország képviselőinek 
üdvös intézkedéseket tenni a jövőre. Engem ezen 
kedves elöpillantás sötétebb figyelemre ösztönöz. Én 
e perczben azon lehetőségre gondolok, hogy ismét 
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bekövetkezik az, a mi történetünkben hallatlan, a 
mi most történik, hogy í. i. a magyar országgyű
lés a municipáüs hatóságok élete nélkül tanácsko
zik. Erre^ példa még nem volt, mióta az ország 
fennáll. Énj az ország közös fájdalmát vélem kife
jezhetni a tény felett. De az országnak még sok
kal nagyobb^ aggodalmát vélem kifejezhetni azon 
szomorú eshetőség felett, hogy ez még más al
kalommal is bekövetkezhetnék, mitől Isten óvjon ! 
Lehetetlen nem gondolnom ezen eshetőségre; ha 
pedig ez bekövetkeznék, és ha a tisztelt ház j'elen-
leg, főkép a hivatalos beavatkozások könnyű el
nézésével példát fogna arra szolgáltatni, hogy a 
hivatalos beavatkozások sokkal nagyobb mérvben 
is bekövetkezhessenek : én félek'az eredményektől, 
melyeket az ilyen eljárás előidézne, felbátorítva 
azon urakat, kiket a teljhatalom oda kínevezett, 
hogy e hatalom érdekében mindent megtegjrenek, 
mit tőlük kivannak. Méltóztassanak megbocsá
tani, hogy nyíltan kimondom, hogy tudok pél
dát, midőn a t. ház a vizsgálatot sokkal kevésbbé 
indokolt kérelemre is elrendelte.— megnevezem az 
eseteket is : Baldácsy b. és Papp Simon ügyeiben. 
Fölkérem a tisztelt ház figyelmét arra is, mit 
egyik képviselőtársunk emiitett, hogy ő hitelesen 
nyilvánítja a. dolgok történetét. Én tökéletesen 
megbízom szavában, mint magán ember, de nyi
latkozatát a ház hitelesnek nem veheti. 

A bizonyítékok hitelessége elleni kifogásra 
megjegyzem, hogy igen nehéz ily bizonyítékokat 
teljesen hitelesitni. Ha baloldalunkra teszszük ke
zünket, be kell vallanunk, történtek oly beavatko
zások, melyekre nézve — különösen sürgős rövid 

j idő alatt — tökéletes hitelességű bizonyítékokat 
szerezni felette nehéz. Ha a tisztviselők ilyetén 
bizonvitékok kiadására felszólittatnak, részint az 
epuratiótól való félelem, részint a teljhatalom ha
tása alatt, azokat egykönnyen nem adják ki. 

Én itt nem tartom a vesztegetés vádját, mely-
j re nem nehéz tanút szerezni, oly fontosnak, mint 

az előbbit. De midőn a tisztviselő beavatkozása vád-
j ját legfontosabbnak tartom, ugyanakkor annak 
I tartom azt is. ha Magyarországon vagy- bárhol 
| egyebütt a papság politikát fog hirdetni a szó-
! székről s ugyanonnan a jelöltek nevezésével izgatni 

a választások iránt. Tudok eseteket, hogy a főpa
pok a választási kérdésben meghagyásokat intéz
tek az alpapsághoa; ez magán dolog mindaddig, 
mig a közönség elé nem kerül; de a mint a szó
székről nevek hangoztatnak, az szintén hivatalos 
beavatkozás, ép ugy, mint p. o. a szolgabiróé, ki 
szintén mindaddig magán embernek tekintendő, 
mig hivatalos tekintélyét nem használja fel. A 
jelen esetben kettős hivatalos nyomás forogván 
fenn, a vizsgálat mellett vagyok. 

P a t a y I s t v á n : Én a*z előttem szóló Ragá-
(' 9 
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lyi Ferdinánd barátom által elmondottakban töké
letesen osztozom, hogy az efféle vesztegetések által 
a nép erkölcse megrontatván, jövőre igen nagy 
károk következhetnek e hazára. Ha azon vádak 
közül, melyek itt fölhozatnak, tiszta törvényesség
gel csak egy is be volna bizonyítva, tökéletesen 
megsemmisítené a választást. De midőn a pap a 
vallás köpenye alatt rontja meg a nép erkölcsét, 
midőn magára a választott képviselőre panasz, 
gyanú van, hogy maga vesztegetett, két tanú le
vén erre: én részemről kérem, mind a választók, 
mind a követ érdekében, a vizsgálatot. (Szavaz
zunk!) 

Eötvös T a m á s : Ha a szavazást kívánják, 
elállók a szótól. (Szavazzunk!) 

E l n ö k : A kérdés ugy áll, hogy az osztály 
véleményét elfogadja-e a tisztelt ház, vagy nem ? 
Az osztály véleménye az, hogy Bujanovics Sán
dor ur io-azoltassék. Méltóztassanak azok, kik az 
igazolás mellett vannak, fölkelni. (Megtörténik). 
Most méltóztassanak fölkelni azok, kik a vizsgálat 
mellett vannak. (Megtörténik.) A nagy többség, 
ugy veszem észre, az osztály véleményét elfogadja, 
minélfogva Bujanovics Sándor ur igazolt képvi
selőnek nyilvánittatik. (Éljenzés.) 

Hollán előadó ur fogja az előadást folytatni. 
H o l l á n Ernő e lőadó (olvassa Papp Pál He

vesmegye kápolnai keriihteheli képviselő megválasztása 
tárgyában a 11-ik osztály jelentését, mely a megválasz
tottat igazoltatni véleményezi. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni az osztály 
véleményét? (Elfogadjuk!) Tehát Papp Pál az iga
zolt képviselők sorába vétetik fel. {Éljenzés.) 

H o l l á n Ernő e lőadó (olvassa a 11-ik osz
tály jelentését Szatmármegye nagykárolyi kerületében 
választott képviselő Kende Kanut választására nézve, 
vizsgálatot véleményezve. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni az osztály 
azon véleményét, hogy vizsgálat rendeltessék el ? 

B o b o r y K á r o l y : T. ház ! Én a legnagyobb 
figyelemmel hallgattam mind a kérvényeket, mind 
pedig a hozzá tartozó mellékleteket. (Zaj.) Ezekre 
nézve néhány, szorosan a tárgyhoz tartozó észre
vételem van. I-ször a kérvényben nincs semmi, de 
egy betű sem, mely tulajdonképen magát a kép
viselőt sújtaná; 2-szor, a mi a kérvényben fog
laltatik, csak a választási elnököt és a szavazat
szedő bizottmányt sújtja. A szavazatszedő bizott
mányról mondatik, hogy beirt a választók lajstro
mába oly szavazókat, kik tulaj donkép nem is, 
vagy legalább más által szavaztak; sőt mondatik, 
hogy olyanokat is bocsátott szavazáshoz, kik két
szer, háromszor jelentek meg mint szavazók ál öl
tönyben. (Zaj.) A panasz súlya tehát kizárólag a 
szavazatszedö bizottmányt és elnököt illeti. Ámde 
az elnök és szavazatszedö bizottmány közhiteles-

ségü személyek, a jegyzőkönyv közhítelességű ok
mány. Közhitelességtí személyek, közhitelességű 
okmány ellen egyes tanutételek tökéletes bi-
nyitékot nem képezhetnek; az itt felolvasottak pe
dig annál kevésbbé, mivel, jól emlékszem, nagyob-
bára így vannak fogalmazva: ,,Hallottam, hogy 
nevem be vagyon, mint szavazóé, írva, de bizo
nyítom, hogy én magam nem irattana be, és nem 
szavaztam." Továbbá nem lehet elhallgatnom azt 
sem, hogy ugyanazon panaszlók, a kik állítják, 
hogy' illetéktelen szavazatok vétettek figyelembe, 
mint ellenkérelmezők is lépnek fel. (Jobb oldalon 
felkiáltások: Nem halljuk! Rendre!) De nem mu
laszthatom el felemlíteni azt sem, hogy a panasz
lók panaszuk igazolására a szavazatszedő bizott
mány által szerkesztett lajstromot be nem mellé
kelték, melyből egyedül lehetne teljes tudomást 
szerezni; holott a szavazók ezen lajstroma letéte
tett a megyei levéltárba, és megszerzését a panasz
lók könnyen eszközölhették volna, miután — mint 
az ügyiratokból kitetszik — a megyei közegek 
legnagyobb buzgósággal léptek fel Kende Kanut 
ellen. Hogy van az , hogy a megyei közegektől 
nem bírták előteremteni azon okmányt, mely tö
kéletesen megdöntötte volna Kende választatását? 
A mi pedig illeti azt, hogy a törvénytelen me
gyei közegek által utólag azon vizsgálat rendelte
tett, mely ellen a ház elé az előadó által fölemlí
tett nagy kérvény adatott be, ez ismét egy bizo
nyítéka annak, hogy a törvénytelen megyei kö
zegek rendesen nyomást gyakorolnak a választá
soknál. Az előbb tárgyalt esetben a nyomás a vá
lasztás előtt, ebben a választás után alkalmazta
tott. (Zaj.) Ezen nyomást talán egyenesen a kép
viselőház ellen szándék gyakorolni. Hogy ezen 
nyomás tekintetében kell intézkedést tenni, azt 
nem akarom kétségbe vonni; de ha ezen választás 
ügyét tekintem, a képviselőház által Kende Ka-
nutot az igazolt képviselők sorába szeretném igtat-
tatni. 

Domahidy Ferencz: Tisztelt képviselőház! 
Mielőtt a tárgyhoz hozzászólnék, az irományok 
felolvasását, vagy pedig előleg egy elvkérdés el
döntését kérném, mert miután itt a vádak egyedül 
csak azon időszakra vonatkoznak, mely a válasz
tás alatt lefolyt, itt azt tartom először elintézendő-
nek, vajon egy minden zavargás nélkül lefolyt 
választás, melynekjegyzőkönyve teljesrendben van, 
sőt az ellenfél megbízottja által is aláíratott, és ellene 
semmi óvás nem tétetett, bir-e nagyobb hitelesség
gel, vagy pedig az ellene később beadott kérvény ? 
— Mert miután tudjuk, hogy előleges vesztege
tések az országban és néhol kellő eredménynyel 
történtek, mért nem történhettek volna kellő ered
ménynyel utólag is ? A kik az előadottak szerint 
egy pár itcze borért készek voltak előleg szabá-



IX. ORSZÁGOS ÜLÉS. 67 

lyoztatni nézeteiket, azok készek később egy-két. 
forintért tanúbizonyságot is tenni. Én tehát ezen 
esetnél a vizsgálatot alkalmazandónak nem vélem, 
hanem egyenesen az igazolást kérem kimondatni, 
mert egy teljesen rendben levő jegyzőkönyv hiteles
ségét magántanuk által kétségbe vonni nem lehet. 

Kalauz P á l : Tisztelt ház! E háznak külö
nös aeusticája miatt nem vehettem ki egész tisztán 
a mondottakat; de a Bobory képviselőtársunk ál
tal előadott érvekből úgy tapasztalom, hogy egy 
külön kérdés is hozatott fel. Legyen szabad min
denekelőtt a ház tanácskozási rendjére nézve némi 
észrevételt tennem. A ház mint biróság jár el s en
nélfogva a házszabályok szerint mindenkinek ok
vetlen joga van az illető okmányok felolvasását 
követelni; de hová fog ez vezetni, ha ezt netalán 
csak a háznak igen jelentéktelen kisebbsége fogja 
kivánni ? — Véleményem szerint az volna az első 
kérdés, vajon a ház többsége kivánja-e az okmá
nyok felolvasását ? (Zajos közbeszólások: Nem helyes!) 
Mert én egyes tag azon kivánatát mindig egyes | 
indítványnak akarnám tekintetni. Nézetem szerint 
az volna a kérdés, ne ily egyes indítvány elfoga
dása felett történjék-c mindenekelőtt szavazás? 

A mi egyébiránt magát a tárgyat illeti, mi
után igaz, hogy ezen ház mint biróság lép itt fel, 
és okvetlen érdekében van , magokból az okmá
nyokból itélni 5 s legyen szabad kimondanom, nem 
is ugy nyilatkoztak az egyes kérdéseknél, hogy: 
„Én megvallom," „Azt hiszem," „ U g y gondolom," 
hanem azt mondják: „Én akként vagyok meggyő
ződve," a mi mint birói kijelentés Inagyon helyén 
van: legyen szabad nekem is akként kezdenem, 
hogy én ugy vagyok meggyőződve, hogy azon 
különbség, mely a szavazók közt volt, igen csekély, 
s kivántos volna az összeirási iveknek felmutatása, 
a mi nem történt; s igy meggyőződésem szerint nem 
lehet csekélyebb kívánság, mint az, hogy vizsgálat 
rendeltessék. Pártolom az osztály véleményét. 

Tisza K á l m á n : Tisztelt képviselőház! Az 
előttem szólott igen tisztelt képviselőtársunk egy 
nézetet fejezett ki, nem magára a szóban levő 
tárgyra nézve, hanem átalában eljárásunkra vo
natkozólag. Én ugyan hasonlóképen mondhatom, 
nem hogy hiszem, hanem hogy meg vagyok győ
ződve, hogy a tisztelt háznak igen nagy többsége 
azon nézetben nem osztozik; de minthogy ezen 
nézet a képviselőház kebelében a kisebbséget, le
gyen az bármily árnyalatú, minden jogától, még 
csak attól is, hogy a nyilvánosság előtt igazát be
bizonyíthassa, megfosztaná: szükségesnek tartom 
ellene felszólalni. Ha akarjuk, hogy a képviselő
ház kebelében most vagy bármikor egy többség, 
mely tudjuk, változni szokott, ma jobbra van, hol
nap balra lehet, ha, mondom, akarjuk, hogy e több
ség fel legyen jogosítva megfosztani a kisebbséget 

attól, hogy ügyét földeríthesse: ügy a képviselő
ház kebelében a legnagyobb zsarnokság, a több
ség legkiállhatlanabb zsarnoksága fog uralkodni. 
Ennyit magára ezen felhozott elvre. 

A mi a választást illeti, tagadhatlan, hogy a 
többség csekély; azonban, hogy a tisztelt ház ezt 
még sem szokta igen nagy tekintetbe venni, mu
tatja az, hogy igazolt már olyanokat i s , kiknek 
többsége sokkal csekélyebb volt. Egyébként az 
összeirási vagyis a szavazási lajstromra támaszko-
kodik az egész panasz. Szerintem ez az, minek 
alapján a választás érvényességét leginkább le
hetne megtámadni, ha csakugyan bebizonyult vol
na, hogy sok olyan szavazó volt, ki az összeírás
ban nem foglaltatott. Ez azonban bizonyítva nincs. 
En eddig nem ismerem a t. ház azon gyakorlatát, 
miszerint egy be nem bizonyított panaszra nézve 
azt mondta volna: „szereztessék be vagy nézes
sék meg." Itt nem oly okmányról van szó, melyet 
megszerezni vagj^ beadni nem lehetett volna; a 
megye levéltárában igen könnyen hozzá lehetett 
volna férni. Ha a panaszlók állításukat be nem bi
zonyították, tulajdonítsák ezt magoknak. Én az 
igazolás mellett vagyok. 

H o l l á n E r n ő e l ő a d ó : Az előadottak foly
tán felvilágosításul felemlítem azon körülményt, 
hogy ott, hol az alibi egyes választókra nézve meg 
volt említve, minden egyes esetnél hitelesen kiállí
tott bizonyítvány vau. Az osztály határzott véle
ményt csak azéit nem modhatott, mert a válasz
tási jegyzőkönyvhöz nem volt a szavazási lajstrom 
is csatolva; különben összehasonlította volna az 
okmánj^okat a szavazási lajstrommal, vajon azok, 
mint szavazók, Kende részére be voltak-e vezetve, 
vagy nem. Az osztály tehát a szavazási Iajsrom 
hiányánál fogva ajánlja a vizsgálatot. 

F a r a g ó F e r e n c z : Miután itt panasz és el
lenpanasz van, nézetem szerint bár meddig beszél
jünk is, tisztába nem fogunk jönni, míg vizsgála
tot nem rendelünk el. De Kende ur maga is fel
hívta a t. ház közbejárását, és ezen közbejárás nem 
lehet más, mint vizsgálat: azért egyenesen vizsgá
latot óhajtok. (Helyeslés.) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Tisztelt képviselő
ház ! Képviselőtársunk , báró Perényinek igazo
lásánál a tisztelt ház egy elvet mondott ki, mely 
már ki van hirdetve nem csak Magyarországon, 
hanem a continensen is. Azt az elvet, mint egye
düli biztost, mondta ki a tisztelt ház, hogy „actori 
mcumbit próba." Itt maga a tisztelt osztály be
vallja, hogy nincs próba. (De igen!) Ismételve ki
jelentette az előadó ur. hogy épen azért ajánlt vizs
gálatot , mert azon okmány, az összeírás, nincs 
mellékelve. Tehát nem mellékelték a panaszlók, 
vagyis az actor azon okmányt, mely a bizonyítást 
tökéletesen teljesítette volna. Ezt mint elvet aka-
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rom a tisztelt ház figyelmébe ajánlani. Fenforog 
még egy másik elv is. Ma olvastatott fel egy jegy
zőkönyv, nem tudom, melyik képviselőtársamra 
nézve, a hol az mondatik, hogy azon állítást, hogy 
oly emberek szavaztak, kik nincsenek összeírva, 
nem csak bizonyítottnak nem fogadhatja el a ház 
az állításokkal szemben, sőt a jegyzőkönyv s az 
ellenőrködő bizottmányoknak a jegyzőkönyv alá 
tett hiteles aláírása által azon állítást niegczáfolt-
nak tekinti s a jegyzőkönyv aláírását tekinti hite
lesnek. Ugyanez mondatott ki Mocsáry képviselő 
igazolása alkalmával is, midőn 190 szavazó név-
szerint soroltatott elő, kikről az mondatott, hogy 
részint nincsenek a jegyzőkönyvben, részint pedig 
helyettök mások szavaztak. Nem omlik össze a 
föld, ha ez ügyben vizsgálat rendeltetik, de köte
lességemnek tartom a tisztelt ház figyelmét felhíni, 
hogy ily praecedens után a tisztelt ház arra van 
erkölcsileg utalva, hogy itt ne a vizsgálatot ren
delje el, hanem az igazolást mondja ki. 

Zsedény i Eduárd : Tisztelt képviselőház! I 
A Kalauz képviselő nyilatkozatára Tisza tagtársunk 
által tett észrevételt hallgatással mellőzni nem le
het. Átalánosságban elismerem minden tagtársunk 
azon jogát, hogy akár a panaszlevél, akár a pa- ! 
naszlevélhez csatolt mellékletek felolvasását köve
telheti ; de viszont el kell ismernem a képviselőház 
jogát is, hogy a felett határozhasson, vajon e kö
vetelésnek ,. meg akar-e felelni, vagy nem. (Zaj. 
Nem áll.') Mert különben e tanácskozó testület mo-
zoghatási köre annyira meg volna szorítva , hogy 
egyesek tetszésétől vagy aprólékos nehézségeitől 
függene a tanácskozások megakasztása. Én itt, hol 
a szabályok nem szólanak, más szabályt el nem 
ismerhetek, mint a többségnek akaratát. (Visszatet
szés a bal oldalon.) Ha ezt Tisza tagtársunk így érti, 
egyet értek vele. (Tisza Kálmán: Nemugy!); ellen
kezőleg nem értek vele egyet. 

A mi már a választást illeti: az osztály véle
ményéből világos, hogy 104 egyén szavazott oly 
személy nevében, a ki a hely szinén nem volt je
len ; egyenesen megmondotta az előadó ur, hogy ez 
hitelesen ki van mutatva a szolgabíró által, a tel
jesített tanúvallomásokkal, csak maga a lajstrom 
eredetiben nincs hozzácsatolva; előttem szóló Bö
szörményi képviselőtársam pedig elfeledte mon
dani, hogy itt csak 19 volt a többség, s így ha a 
104 szavazat elesik, Kende kisebbségben van; míg 
azon más esetekben, melyeket emleget, sokkal na
gyobb volt a többség. Az ellenjelöltnek tanúvallo
mások által hitelesített mellékletei bizonyítják, hogy 
a többség őt, nem pedig Kende Kanutot illeti. Ez 
a fődolog. Ha három vagy négy száz volna a több
ség, meglehet, átmennénk; de a hol 19 a többség, 
azt hiszem, mégis csak azt kell képviselőnek elis
merni, a kit vaíódilag a többség választ. Ha a vá

lasztást nem akarjuk megsemmisíteni, mert az ere
deti szavazó lajstromnak megtekintése szükséges: 
a vizsgálat rendelendő el. 

Jendrass ik Miksa: A fenforgó esetben egy-
átalában nem találom okát és helyét a vizsgálat
nak. Nem találom pedig azért, mert magam is 
azokhoz tartozom, a kik szorosan ragaszkodnak 
azon átaláno's és elvitázhatlan jogi elvhez, misze
rint az állítónak kötelessége a bizonyítékok nyúj
tása. Tökéletesen meg vagyok győződve, hogy a 
választások körül fordulhatnak elő esetek, melyek 
a vizsgálatot melőzhetlenné teszik, mert személyes 
kérdések foroghatnak fenn. De nem így vagyunk a 
jelen esetben. Most az a főérve a felszólamlóknak, 
hogy több szavazóképes bevezetett egyén állító
lag nem is volt a A'áiasztás színhelyén. Ez állítás 
valóságát azzal lehet bebizonyítani, hogy a kikről 
az állíttatik, be vannak vezetve a szavazati jegy
zőkönyvbe. A szavazati jegyzőkönyv nem levén 
kiadva a megválasztott követnek, az előttünk nem 
fekszik. Igen, de a törvény azt szabta meg, hogy 
a szavazati jegyzőkönyv is három példányban ve
zettessék, melynek egyik példánya ugy is a me
gyei levéltárban van. Ez tehát közokirat. Ezen 
közokirat kiadása senkitől meg nem tagadható. 
Ha tehát a felszólamiók hosszas tekervényes utón 
képesek voltak bizonyítványokat szerezni arra 
nézve, hogy azon egyének nem a választás helyén, 
de másutt voltak, kérdem: miért nem lehetett volna 
előkeríteni az állításuk másik részére szolgáló bizo
nyítványt is,t. i. a szavazati jegyzőkönyv másola
tát? Hallom állítani, hogy a tisztviselők vona
kodhattak kiadni a másolatot. Hát nem volt-e mód
jukban utána való napon a hatóságnak beadni 
folyamodásukat az iránt, hogy adassék ki részökre a 
másolat? Mire nézve válasz vagy végzés bizonyosan 
keletkezett volna s a netáni megtagadó végzés lett 
volna általuk ide bemutatandó. Minthogy ez nem 
történt, ón tagadom az állítás valódiságát. Engem 
nem terel le nézetemről azon körülmény, hogy né
melyeknek magán bizonyítványai hitelesítvék, 
mert azok előttem nem hitelesek; sőt én azt állí
tom, hogy bár alkotmányos tisztviselőink volná
nak is, még akkor sem nyughatnám meg, akár 
minő megyei tisztviselő általi hitelesítésben, mert 
az előttem legfölebb annyi hitelességgel, sőt annyi
val sem bírna, mint bármely oldalagos tanúvallo
más. Csak akkor vehetnem tekintetbe, ha hiteles
séggel bírna, hitelességét pedig csak e háznak ki
küldötte eszközölheti. Ennélfogva, miután a fel
szólamlók egyrészt, igen is, állítottak valamit, de 
állításukat nem igazolták oly irat által, melynek 
előszerzése módjukban volt, elesvén maga a pa
naszlók főérve, a megválasztott követet igazolandó-
nak tartom. (Helyeslés.) 

Ráday László gróf: Tisztelt ház! Az ed-
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dig hallottak után, megvallom, Kende Kanut kép
viselőt én is igazolandónak vélem. Csupán az előt
tem szóló Zsedényi Eduárd képviselőtársam irá
nyában vagyok bátor azon nézetemet kifejezni, 
hogy a törvény számszerinti többséget nem, csu
pán átalános többséget kivan*. í g y tehát az, hogy 
valamely képviselő százakra menő, vagy csak 
egy-két számú többséggel lett megválasztva, irány 
és döntő körülmény semmiesetre sem lehet. A mi 
magát a tényt illeti, már az eddig történt igazolá
sok alkalmával méltóztattak elfogadni azon meg 
nem dönthető jogelvet, hogy a ki állít, annak kell 
bizonyítani. Itt maga az osztály elismeri, hogy a 
bizonyítványok még csak nem is félpróbásak, mert 
a lajstrom nincs mellékelve, melyet hogy lehetett 
volna mellékelni, előttem szólott képviselőtársam 
tökéletesen kifejtette. í g y tehát egyedül törvényes 
és minden kellékekkel ellátott bizonyítvány a válasz
tási jegyzőkönyv. Ezen választási jegyzőkönyvben 
pedig egy szóval sincs említve, hogy azon állítólag 
illetéktelenül szavazott 130 egyén ellen az ellen
párt óvást adott volna be, melyet a szavazatszedő 
küldöttséghez kellett volna beadni. Azt elmulasz
tották. Hasonló eset fordult elő több is az igazolá
soknál ; s ilyenkor mindig azt méltóztattak mon
dani, hogy ha nem jelentetett be annak idejében 
az illető, törvény szabta hatóság előtt, később 
figyelembe nem vehető. Én tehát a jegyzőkönyv 
alapján, a mely tökéletesen rendben van s mely
ben semmiféle óvás nem említtetik, Kende Kanutot i 
igazolt képviselőnek tekintem. 

Kudl ik I s t v á n : Épen előttem szóló képviselő 
úr, sőt még egy előbb szólott képviselőtársunk is 
felhozta azon körülményt, hogy Perényi Zsigmond 
képviselő igazolásánál e ház mintegy már a conti-
nensen is ismert döntvényt hozott volna, t. i., hogy 
„actori incumbit próba". Ez igenis való, és én a 
ház ezen döntvényét helyeslem; de semmikép sem 
tartom, hogy a jelen esetben akárminernü analógia 
volna amaz esethez. Mert amaz esetben kifogás té
tetett az illető képviselő teljeskorusága ellen, da
czára annak, hogy választásánál e kifogás nem té
tetett. Tehát igen természetes, hogy a ki akkor, mi
dőn ő többé nem praetendens, hanem már képvi
selő volt, tette ellene e kifogást, hogy azon actor 
tartozutt ezt igazolni. Jelen esetben arról van szó, 
hogy távollevő szavazók szavaztak. E körülmény 
csak is a szavazási jegyzőkönyvvel deríthető föl. A 
jegyzőkönyvet nem hozhatja fel az, ki a szavaza
tok valódisága ellen kifogást tesz, hanem köteles
sége ezt az illető képviselőnek megbízatásához 
hozzácsatolni. Őszintén bevallom, t. ház, ha a sza
vazási jegyzőkönyv itt volna, és belőle kiderült 
volna, hogy azok, kikre nézve az alibi bebizonyít
tatott, tettleg szavaztak, a megsemmisítésre sza
vaztam volna; hogy azonban e részben szavazato

mat kimondhassam, hiányzik a választásról veze
tett szavazási jegyzőkönyv; hogy tehát ez helyre 
pótoltassák arra más módunk nincs, mint a vizsgá
lat ; és így én az osztály valeményét pártolom. 

Keglevich István gróf: Előttem szóló ko-
vettársam véleményében osztozom. Az eset nagyon 
tisztán áll előttünk. E g y követtársunk megválasz
tatott 19 szótöbbséggel; az ellenjelölt kimutatja 
hiteles okmányokkal, hogy 105 szavazattal biró 
egyén nem volt jelen a választáson, és azt állítja, 
hogy neveik mindamellett be vannak irva a szava
zási lajstromba. Ha az osztály összehasonlíthatta 
volna a szavazási lajstromot a panaszszal, és bebi
zonyult volna, hogy be vannak irva, mindene
setre a megsemmisítést mondotta volna ki. Ezt 
összehasonlítani nem volt képes, mert a szavazati 
lajstrom nem volt hozzácsatolva a panaszhoz. Te
hát a ház feladata ezt lehetségessé tenni, az által, 
hogy vizsgálatot rendel. (Helyeslés. Szavazzunk!) 

I v á n k a I m r e : Tisztelt ház! Előre is ki
mondom, hogy én is a vizsgálat mellett vagyok, 
hanem a kiküldendö vizsgálónak még egy más 
utasítást is vélek adatni. Én t. i. a mármarosi főis
pán befolyását épen ugy mellőztetni kívánom, 
mint a szatmárrnegyei főispánét; itt pedig, a mint 
Kende Kanut választóinak védelméből látom, a 
szatmármegyei törvényszék egy öttagú vizsgáló
bizottmányt küldött ki, mely a választás körül 
történt eljárás fölött, tehát nem eriminális ügyben, 
vizsg'álatot tartott. Ezen beavatkozását a megyei 
hatóságoknak, egy megyében ép ugy, mint a má
sikban, mellőztetni kívánom; és azért azt indítvá
nyozom, hogy a vizsgálat erre is kiterjesztessék. 

Hollán Ernő előadó: Miután előttem szóló 
képviselőtársunk figyelmeztet ezen körülményre, 
bátor vagyok ismételni, hogy ezen körülmény az 
osztály figyelmét sem kerülte el, sőt épen ennek 
alapján ajánlotta, hogy a vizsgálat ezen körül
ményre is kiterjesztendő. (Bal oldalon felkiáltások : 
Igazolandó ! Szavazzunk Vj 

Nagy I g n á c z : Ha a szólni szándékozó tiszt. 
képviselő urak elállanak a szótól, én is elállók, 
(Halljuk!) Azon elvet hallottam előbb megpendit-
tetni, hogy minden képviselő úgyszólván köteles a 
szavazati jegyzéket a jegyzőkönyvhöz mellékelni; 
én ezt épen nem látom a gyakorlaton alapulni, 
mert sem nálam, sem sok más képviselőnél ezen 
szavazati jegyzékek nincsenek mellékelve. Ha a 
képviselők azokat nem kötelesek mellékelni: igen 
természetes, hogy actori incumbit próba ; a kinek 
szüksége van rá, mellékelje; ha nem mellékeli, a 
mulasztást tulajdonítsa magának. Én Kende Ka
nutot igazolandónak vélem. 

S i m o n y i Lajos b á r ó : Tisztelt képviselő
ház ! Nem az igazolás tárgyához akarok szólani; 
de hallottam itt egy elvet megpendíteni, mire fe-
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lelni kötelességemnek tartom. Zsedényi képviselő
társam azon elvet állitá*fel, hogy joga van ugyan 
az egyes tagnak az iratok felolvasását követelni, 
hanem csak a ház többsége határozza el, vajon 
azon iratok felolvasandók-e vagy nem, és hogy 
mindenben a háznak többsége határoz. É n ezen 
elvet tagadom, (ügy van!) Kitűnik ez különösen 
a ház szabályaiból, mert ha a többség nem kívánja 
is, 20 tag kivánata következtében, szószerinti sza
vazás történik; ha a többség nem akarná is, 10 
tag beadott írásbeli kérvénye következtében a ház 
zárt tanácskozmányt tart. Ennek következtében 
én azon elvet, mintha az iratok csak azon esetben 
volnának felolvasandók, ha a ház többsége ezt kí
vánná, nem fogadom el, (Helyes!) mert ez által a 
zsarnokságnak legveszélyesebb neme következnék 
be, t. i. a többség elzárná a kisebbséget attól, hogy 
ez legalább a nagy közönség- előtt igazolhassa ma
gát, ha igazságos ügy mellett felszólal. (Helyes!) 

E l n ö k : Kz osztály véleménye az. hogy vizs
gálat rendeltessék el; méltóztatnak-e az osztály 
véleményét elfogadni? (Felkiáltások: Elfogadjuk!) 
Méltóztassanak, azok, kik az osztály véleményét 
elfogadják, felkelni. (Megtörténik.) Méltóztassanak 
azok, kik az igazolás mellett vannak, felkelni. (Meg
történik.) A többség vizsgálatot kivan. Most tehát 
a küldendőre nézve kell még határozni. (Felkiáltá
sok: Szaplonczay! Mások: Lator!) 

Klauzá l Gábor : Ha már ugyanazon me
gyében két vizsgálatot, kell végrehajtatnunk, ne 
küldjünk két egyént, hanem miután Lator Gábor 
ur Gyene ügyében kiküldetett, bizzuk reá ezen 
vizsgálatot is. 

Várady Gábor: T. ház ! Hogy Lator Gábor 
képviselőtársunk végezze a vizsgálatot, az ellen 
nekem nem volna semmi észrevételem; hanem 
miután az itt körünkben ülő képviselő érdekében 
áll, hogy ha a t. ház már egyszer a vizsgálatot el
rendelte, az mielőbb foganatosíttassák, ezen képvi
selőtársunk érdekében szükséges, hogy egy kép
viselőtársunkat ne két vizsgálattal bizzuk meg, 
hanem küldessék ki Szaplonczay. (Zaj. Szavazzunk!) 

E l n ö k : Méltóztassanak felállani, kik nem 
Lator Gábort kivániák kiküldetni. (Megtörténik.) A 
többség Latort kívánja kiküldetni. 

A harmadik osztály jelentése, mely a IV-ik 
osztályba sorolt képviselők választásának vizsgá
latát tartalmazza, fog előterjesztetni. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a 111-dik osztály 
jelentését Temesmegye rékási kerületebeli képviselő Fi
scher István választása tárgyában, kit is igazoltatni 
véleményez. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak-e az osztály véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Fischer Ist
ván az igazolt képviselők sorába igtattatik. (Köz-
helyeslés). 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a III-ikosztálynak 
Halász Boldizsár, Pestmegye alsódabasi kerületében meg
választott képviselőre vonatkozó jegyzökönyvét,, mely an
nak igazolását, egyszersmind pedig az illető képviselő ab
beli kérésének teljesítését véleményezi, hogy az irományok 
neki saját költségén kiszolgáltassanak. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az osztály véleményét 
elfogadni? (Helyeslés.) Ennélfogva Halász Boldi
zsár az igazolt képviselők sorába jegyeztetik, s az 
irományok neki át fognak adatni. (Közhelyeslés.) 

K i r á l y i P á l e l őadó (olvassa a 111-dik osz
tály véleményét Faúr János, krassómegyei oraviczai 
kerületbeli képviselő ügyében, kit igazoltatni véleményez. 
Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni az osztály 
véleményét ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Faúr kép
viselő az igazolt képviselők sorába vétetik fel. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a 111-dik osz
tályjelentését, Czebrián László gr. Nógrádmegye lo-
sonczi kerületében megválasztott képviselő fölött, mely
ben vizsgálatot véleményez.) 

B ó n i s S á m u e l : Engedelmet kérek, de lehe
tetlen, hogy az előadás módjához ne szóljak, mi
után egyátalában nincs szokásban referálásnál 
felemlíteni az osztályban folyt szavazások szám
arányát. (Zaj.) 

Ivánka I m r e : Az osztály a vizsgálatot a 
választási eljárás némely részére szorítja; én pedig 
az egész eljárást olyannak tartom, mely vizsgála
tot igényel. Ugyanis köztudomású dolog, hogy 
ezen ügyben is hivatalos nyomás gyakoroltatott; 
ezért a vizsgálatot az egészre kívánom kiterjesz
tetni. (Zaj. Helyeslés.) 

Ráday Gedeon gróf: Ha a vizsgálat az 
egészre terjesztetik ki, nem szólok ; különben fel
olvastatni kérem az okmányokat. (Zaj.) 

Elnök: Elfogadtatik az osztály véleménye a 
vizsgálatra nézve? (Zaj. Felkiáltások: Mindenre ki 
kell terjeszteni!) 

Ráday Gedeon gróf: Tisztelt elnök ur! 
Én azt voltam bátor mondani, hogy részemről, ha 
a vizsgálat az egész ügyre kiterjesztetik, nem szó
lók és megnyugszom ; de ha az osztály vélemé
nyéhez képest csak az ügy egy részére szoríttatik: 
akkor felolvastatni kívánom az okmányokat. (Zaj. 
Az egészre kell kiterjeszteni !) 

E l n ö k : A t. ház pártolja-e az osztálynak 
azon véleményét, hogy vizsgálat küldessék ki a 
A^álasztás színhelyére, azzal a hozzáadással, hogy 
a vizsgálat nem csak egy pontra, hanem az összes 
körülményekre nézve küldessék k i? (Helyeslés.) 
Most az a kérdés, hogy ki küldessék ki ? (Felkiál
tások: Szmrecsányi!) Méltóztatnak-e abban meg
nyugodni, hogy Szmrecsányi Dáriusz képviselő ur 
küldessék ki a vizsgálat eszközlésére ? (Elfogadjuk !) 

A III-dik osztályban még hátra van Szerda-



X. ORSZÁGOS ÜLÉS. 71 

helyi Incze igazolási ügye. Mivel azonban engem 
rokonsági viszony köt hozzá, e kérdés Andrássy 
Gyula gróf alelnök elnöklete alatt fog holnap föl
vétetni. A IV-dik osztály által előadandó egy 
ügyre nézve szintén ily körülmény forogván fenn, 
ez is Andrássy gróf elnöklése alatt fog elvégeztetni. 

A többi tagra nézve, a kik ezen osztályban 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyittatik. A jegyzőköny
vet Dimitrievics Milos fogja vezetni, a szólókat 
Tóth Vilmos jegyzi fel. Következik az utolsó ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítése. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a január 
15-kei ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Van szerencsém némely beérkezett 
irományokat bemutatni; legelőször Peley Lajos 
közép-szolnoki zsibói, továhbá Décsey László kö
zép-szolnoki szilágyi kerületi képviselők választá
si jegyzőkönyvét. Ezek talán a kilenczes választ
mányhoz lesznek utasítandók? (Helyedés.) Vannak 
itt beérkezett kérvények, u.m. Csiky Sándor, Pap 
J á n o s , Zsoldos Imre és Luksich Bódog urak mel
lett és ellen. Ezeket, azt gondolom, az illető osztá
lyoknak kellene kiadni. {Helyeslés.) Továbbá a be-
regmegyei választók közül többen a választási he
lyeket revisió alá vétetni és e tekintetből a szabá
lyok megváltoztatását kérik elrendeltetni. Ez ta
lán a kérvényi bizottmányhoz utasítandó? (Helyes
lés.) A tárnok ő excja közli a t . házzal, hogy a pos
taigazgatóság az országgyűlés tagjai kényelmé
re egy fiókposta-hivatalnak az uj épületben való fel
állítását elrendelte. Az hiszem, ez köszönettel tudo
másul vétetik. (Helyeslés.) 

Napirenden van a képviselők igazolása. A 
harmadik osztály előadója fogja folytatni jelen
tését. 

még hátra vannak, minthogy az osztály itt sincs 
tökéletesen elkészülve, nem lehet ma folytatni a 
tanácskozást, S igy végre még csak azon kérésem 
van, hogy a kérvényi választmány tagjai méltóz
tassanak megalakulás végett az ülés után itt egy
begyűlni. 

Az ülés végződik 11/4 órakor. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa Zerdahelyi Incze 
nyitramegyei verbói kerüleibeli képviselő választásáról a 
III-dik osztály jelenlését, mely a nevezett képviselőt iga
zoltatni véleményezi. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Első kérdésem az , méltóztatnak-e 
parancsolni, hogy az irományok felolvastassanak ? 
(Nem szükséges!) E szerint a ház szabályainak ér
telmében fel kell tennem a kérdést, méltóztatnak-e 
az osztály véleményét, a mely abban áll , hogy 
Zerdahelyi Incze úr igazolt képviselőnek tekinten
dő , elfogadni, vagy nem'? (Etfogadjuk!) Mél
tóztassanak azok felállni, kik az osztály véleményét 
pártolják. (Megtörténik.) E szerint Zerdahelyi Incze 
igazolt képviselőnek nyilváníttatik. 

Királyi Pál előadó: (oh ássa a Ill-ik osz
tály azon jelentését, mely a Zichy-Ferraris Bódog 
gróf györmegyei ötevényi kerületben megválasztott kép
viselő választására vonatkozik, s mely szerint a nevezett 
képviselő igazolandó. Közhelyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak az osztály ezen vélemé
nyét elfogadni? (Közfelkiáltás; Elfogadjuk!) Mi
után senki sem szólal fel ellene, azt hiszem, kimond
hatom a határozatot, mely szerint Zichy Bódog gr. 
igazolt képviselőnek tekintetik. (Közhelyeslés.) 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a IV-ik osztály 
jelentését, Zsarnay Imre Tornamegye színi kerületé
ben megválasztott képviselőről, mely az igazolási indít
ványozza. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik-e az osztály véleményét 

1866. jan. 16-dikán 

A n d r á s s y G y u l a g r ó f e l n ö k e t e a l a t t . 

Tárgyai : Bemutattatnak Peley Lajos és Décsey László megbizó levelei, ujabban érkezett kérvények választások elleu és 
mellett, beregi választók folyamodása a választási helyek revisioja iránt. Jelentetik, hogy az ideiglenes országházban fiók-postahivatal 
állíttatik föl. Az igazolási tárgyalás folytattatván, Zerdahelyi Incze, Zichy-Ferraris Bódog gr., Zsarnay Imre, Zichy Jenő gr. és Szent-
iványi Adolf igazoltatnak, Wodiáner Albert b . választása megsemmisíttetik. 
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elfogadni? (Elfogadjukl) Zsarnay Imre képviselő 
úr tehát igazoltnak nyilvánittatik. (Közhelyeslés.) 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a Ill-dik osz
tály jelentését, Zichy Jenő gróf, biharmegyei élesdi 
választókerületi képviselő választására vonatkozólag; 
az osztály igazolást véleményez. Közhelyeslés.) • 

E l n ö k : Méltóztatnak e véleményt elfogadni ? 
(Elfogadjuk!) Ennélfogva Zichy Jenő gróf képvi
selő az igazolt képviselők sorába felvétetik. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a Ill-dik osz
tályjelentését Wodiáner Albert báró érsekújvári vá
lasztókerületi képviseld választásáról; az osztály igazo
lást, véleményez.) 

S i m o n y i Lajos b . Tisztelt képviselők! Az 
osztály véleményétől eltérő nézetem levén, óhaj
tottam, hogy az erre vonatkozó iratok a ház előtt 
olvastassanak fel. De miután az osztály előadott 
véleménye elég oly indokot szolgáltatott nekem, a 
mely véleményemet támogatja, szükségtelennek 
tartom az irományok felolvasását. Meg kell itt 
mindenekelőtt emlitenem azt, hogy a kérvényben 
előadatnak oly vádak, melyeket helyeseknek nem 
tartok; hanem fölhozatik benne egy oly sú
lyos vád is, mely a tisztelt ház figyelmét méltán 
igényli. 

Különböző nemei vannak azon eszközöknek, 
melyek a szabad választást meggátolják, vagy 
meghamisítják. Ilyenek a hivatalos beavatkozás és 
a választásnál elkövetett erőszakoskodás. Hanem 
ezek között egy sincs, mely a választásokat an
nyira demoralizálja, mint a vesztegetés; mert ezen 
esetben a választó bizalmát, a közügy iránti érde
keltségét, lelkiismeretét eladja, s a választók ily 
esetben megvétetnek, mint a vásáron az állatok. 
Tudom, éles a kifejezés; de szükségesnek tartom, 
hogy itt éles kifejezéssel éljek ezen visszaélés el
len, mert ezen visszaélés által veszélyeztetve látom 
alkotmányunkat. A tisztelt választottat e tekintet
ben igen súlyosan érinti ezen vád, és azért az ő 
érdekében óhajtom, hogy ezen vád derittessék föl. 

De nyújt még a felhozott választás egy oly 
adatot, mely bennünket mindnyájunkat csodálko
zással tölthet el. Ez az, hogy van sok honfitársunk, 
kik a választásnál az elnökséget elvállalják a nélkül, 
hogy az erre vonatkozó törvényeket csak némi fi
gyelemre is méltatnák. (Igaz!) A választási törvény 
világosan rendeli, hogy a szavazás megkezdetvén, 
félbenszakitás nélkül folytatandó mindaddig, mig 
csak szavazó jelentkezik. S a kérdéses ügyben mit 
tesz a választási elnök ? E g y tagnak felszólalására 
a választást félbenszakitja, tesz egy arithmetikai 
számitást, s a többi választóknak, kik a szavazásra 
jelenkeztek, kimondja, hogy nincs többé joguk 
szavazni, haza mehetnek, rajok szükség többé 
nincs, mert a többség már megvan. Ezen eljárásra 
tisztán ráillik azon közmondás: tarde venientibus 

ossa. Én tehát e választásban, mivel ily törvényte
len eljárás történt, szükségesnek látom, hogy a 
ház további törvénytelen eljárások meggátlására 
ezen választást az érvényesek közé ne sorolja, s 
érvénytelenségét mondja ki. (Helyeslés.) 

Szász K á r o l y : Előttem szólott képviselő
társam b. Simonyinagy részben elmondotta a fen-
forgó kérdés iránti nézetemet; mindazonáltal szük
ségesnek tartom a ház figyelmét még egyszer fel-
hivni azon pontra, melyet ő részben megemlített, 
de melynek egész horderejét tökéletesen ki nem 
fejtette, t. i. a szavazás félbeszakítására nézve. A 
törvény e részben világos. Az 1848. V. t. ez. 33. §. 
azt mondja, hogy a szavazás mindaddig félbesza
kítás nélkül folytatandó, mig egy szavazó jelent
kezik. Miért történt ez ? Azért, nézetem szerint, 
mert megtörténhetik, hogy a szavazatszedő kül
döttség részrehajlással járván el, sokan szavazhat
nak, kik arra nem jogosultak, ennek kiderítése pe
dig a későbbi vizsgálat alkalmával egyedül a be-

| végzett szavazás által történhetik meg. Ha a tisz
telt ház ezen eljárást helybenhagyása által érvé
nyesiti, a következő választásoknál könnyen meg
eshetik, hogy oly szavazók fognak becsempész
tetni, kik választásra nem jogosultak, kik összeírva 
sincsenek; meg fog történni, hogy valaki álnév 
alatt kétszer-háromszor fog szavazni, mire az or
szágban a mostani igazolás eseteiben, fájdalom! 
elég példát találhatunk. A jelen esetben a válasz
tási elnök a jelentkező választóknak nem engedte 
szavazati jogukat gyakorolni , mondván . hogy 
a választás be van fejezve, mert az átalános több
ség már eléretett. Ha a kérdésben levő képvi
selőt igazoljuk, azon kérdés merülhet föl, vajon 
azok, kik szavaztak, birtak-e választási képesség
gel és voltak-e összeírva ? Az ugyanis, hogy az á-
talános többség egy számszerinti többség által ki
mutatottnak látszik, még- annak valóságát nem 
egészen bizonyítja; mert valamint az összeadásnak 
kivonás a próbája, ugy a bevégzett szavazás lehet 
egyedüli próbája annak, nem többen szavaztak-e, 
mint a mennyien össze voltak iíva. Ha választási 
törvényünk megváltoztatik, a szerint fogjuk in
tézni a szavazást, de addig, mig a törvény idézett 
§-a érvényben van, addig nem ismerem el a vá
lasztási elnök azon jogát, hogy egy kivonási arith
metikai műtétei által a szavazást bevégzettnek 
nyilvánítsa és bárkit szavazási jogától megfoszszon. 

A mi a megvesztegetésről mondatik, az az 
osztály véleménye szerint eléggé okadatolva nincs, 
de az emiitett törvény megsértése elégséges arra, 
hogy a kérdésben levő képviselő választását se ne 
igazoljuk, se vizsgálat tárgyává ne tegyük, hanem 
egyenesen megsemmisítsük. (Helyeslés.) 

Madarász József: Tisztelt képviselők! 
Méltóztassanak megengedni, hogy az előttünk 
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fekvő vizsgálat alatti tárgyra nézve elmondhassam 
az alkotmányos választás iránti nézeteimet. A lé-
lekvásárlásra nézve röviden fogok nyilatkozni. A 
lélekvásárlást ugy a vásárló, mint az áruló részé
ről roszalom. Azt hiszem, hogy az értelmiségnek 
kötelessége vezérelni jó utón a választásokat; de 
ép oly bűnösnek tartom a választóra nézve magát 
eladni, mint a választók megvételét. Azért ha a 
választók, nem fogván fel az 1848-ki törvények 
alkotmányos szellemét, eladják szabad választási 
jogukat, jól esnék nekik, ha azon választási sza
badságtól, melyet nekik a törvény biztosított, tör
vényhozási utón el is üttetnének. Mert a ki demo
krata szellemű intézményeket óhajt, nézetem sze
rint kötessége azt értelmiség és józan magaviselete 
által megérdemelni. A ki eladja szavazatát, ép oly 
bűnös, mint a ki megveszi. Egyébiránt a jövendő' 
törvényhozás föladata jobb választási törvényt 
alkotni. Nem a lélekvásárlás ügye, hanem tisztán 
a szabad választás ügye az, mi engem felszóla
lásra késztet. Vajon az osztály a törvény szellemé
ből akar-e okoskodni — jó Íriszemmel, megenge
dem — azt mondván, hogy a törvény szelleme 
az, ha egy átalános többség biztosan mutatkozik 
valaki mellett, akkor az elnök a szavazást bezár-
hatja ? En azt állítom, hogy ez a törvény szelle
mének helytelen felfogása. Nem csak azt óhajtja a 
választási törvény, hogy az átalános többség ki
tűnjék, mert hiszen balgatagság volna ily törvényt 
alkotni; nem is lehet, hogy kisebbség válaszszon, 
mert természetes, hogy a többségnek kell válasz
tani ; de a választási törvény szelleme egyúttal és 
főleg követeli a választási szabadság korlátlansá
gát : ez az, mi a kisebbségnek örökre megnyug
vást ad, mert ha kisebbségben maradt, az lelki
ismeretének megnyugtatására szolgál. Már most ha 
önök nem a törvény szavaiból akarják kimagya
rázni a törvény szellemét, kérdem, hol áll meg 
akkor a törvény szavainak ellenkező esete? Hi
szen ha a törvény szavai oly világosak, mint a 
33-dik szakasz: „A szavazás megkezdetvén, mind
addig, míg szavazó jelentkezik, folytatandó •" ha 
oly világos, mint a 34-dik szakasz : „Ha a szava
zatok bevégeztével az átalános többség egy 
egyénre nyilatkozik:" mi már most ezen törvény
nek szava és szelleme? Először az, hogy be kell 
végeztetni a szavazásnak a 33-ik szakasz szerint, 
hogy mindenki, ki szavazni akar, szavazhasson ; 
mert ha előbb záratnék be a szavazás, ez nem 
volna a szavazásnak alkotmányos és jogszerű be
végzése. A szavazásnak az elnök által önkényüleg 
lett berekesztése ellenkezik nem csak a 48-ik tör
vényekkel, hanem minden szabad választás fogal
mával. Önök ép ugy tudják, mint én, hogy ott 
nincs választási szabadság, hol a választók nem 
szavazhatnak. Meg van sértve a választási szabad-
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ság, hol a kisebbség elzárható véleményének 
nyilvánításától; azért én a választást megsemmi
síttetni kérem. (Helyeslés.) 

D e t t r i c h Z s i g m o n d : Tisztelt képviselő
ház ! Két okom van, melynél fogva tisztelt osztá
lyom véleményét sajnálkozással nem pártolhatom. 

Az egyik ok a törvény iránti féltékenység. 
A lefolyt időben megszoktuk a közönyt, melylyel 
a törvények iránt viseltetünk. Indokot s mentsé
get talál ez azon szomorú körülményben, hogy 
rólunk nélkülünk és talán ellenünk hozattak a 
törvények. De midőn saját törvényeink felett és 
saját törvényeink szerint kell Ítélnünk, tiszta meg
győződésem szerint a tisztelt ház hivatva van, 
hogy kövesse azon egyik legfőbb jogelvet : legem 
quam tuleris, observa primus. Nem akarok a 48. 
évi V-ik törvényczikk választási szabályainak hosz-
szas taglalásába bocsátkozni, de annyi bizonyos. 
hogy semmi sem áll oly tisztán és világosan 
benne, mint a választási elnök kötelessége. Ezt én 
szabatosnak tartom. Két oldala van törvényes 
hivatásának : az egyik, hogy választassák a kerü
letben képviselő, a másik, hogy a szavazatképesek 
és szavazatra jogosultak jogaiktól meg ne fosztas
sanak. Nem áll hatalmában az elnöknek azt mon
dani, hogy a további szavazás fölösleges, követke
zésképen szavazókra többé szükség nincs; hanem 
kell és kötelessége mindenkit meghallgatni. Mi lesz 
eredménye a választásnak: vajon jogosulva, vagy 
illetéktelenül szavaztak-e az illetők ? azt az ered
mény fogja coristatálni. Ez az egyik ok. 

A másik az, hogy ártalmas volna azon elv 
felállítása, hogy a törvények szellemét, czélját és 
szándékát egyeseknek magyarázni lehet, mert 
erre csak a törvényhozó testület van hivatva. 
Törvényeket hozni, magyarázni vagy változtatni, 
nem egy elnöknek, sem egy kormánynak, hanem 
csak a törvényhozó testületnek áll jogában; és 
igen veszélyes elvet hinnék felállíttatni, ha a tisz
telt osztály véleményében kimondott elvet elfo
gadnék, mely szerint egyes embernek szabadságá
ban állhatna a törvényeket a szónok értelmezése 
szerint magyarázni. Ez nagyon relatív és ruga
nyos dolog, és igen sok esetben káros következmé
nyeket vonhatna maga után. Én legalább részem
ről ily elv felállítását tanácsosnak nem tartom. 

Miután tiszta meggyőződésem szerint a leg
világosabb törvény tiszta szava nincs betöltve, 
hanem megsértve, én a megsemmisítésre szavazok. 
(Helyes! Zaj. Szavazzunk!) 

Ü r m é n y i Józse f : A dolognak kellő meg
birálása tekintetéből kívánnám a választási jegy ző-

J könyvet felolvastatni, különösen egy lényeges kö
rülmény megbirálása tekintetéből, minekutána a 
jegyzőkönyv csak kivonatilag volt velünk közölve. 

10 
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T ó t h Vilmos j e g y z ő (felolvass a a választási I 
j egyzökönyvet.) 

Ürményi József: T. ház! A felolvasottak 
után bátor vagyok azon véleményemet nyilvání
tani , hogy a mit előttem szóló képviselőtársaim 
a törvénynek mind világossága, mind czélszerü- j 
sége tekintetéből mondottak , én mindazt tökélete-
een elismerem. Ellenkező véleményemet csak arra 
alapítom, hogy amaz igazságok, ama törvényes 
alap. ezen esetre nem alkalmazhatók. Nem alkal
mazhatók pedig azért, mert a törvény világos ! 
szavai, hogy a míg valaki szavazást követel, 
addig őt szavazni engedjék, természetesen csak 
olyanokról érthetők, kik szavazni jogosultak. 
A jegyzőkönyv — mert ez tűnt fel előttünk 
— azt mondja : Miután az elnök a szavazást 
már befejezettnek nyilvánította, ellenkezőleg föl
lépett Conlegner Károly ur pártja részéről va
laki s a még jelentkező érsekújvári választók le
szavazását követelte. Ha átalában követelte volna 
a szavazás folytatását, és ez nem engedtetett volna 
meg, ezt tökéletesen jogosult kifogásnak ismerném 
el. De miután az érsekújvári választók követel
ték a szavazást, az elnök azon indoknál fogva. 
hogy a nála lajstromozott 950 érsekújvári már le
szavazott, már szavazási jogával élt. ezeket jogo
sultaknak nem tekinthette. (Zaj.) Méltóztassék eb
ben a ház bölcs belátása szerint határozni, de mél
tóztassék azt is megengedni, bog)' ennek a véle
ménynek alapja van. Itt tehát nem törvénysértést, 
hanem csak azt látom, hogy a törvény azért nem 
volt alkalmazható, mert jogosult szavazó többé 
nem levén, szavaztatni az elnök kötelessége nem 
volt. (Zaj.) Meglehet, hogy e felett a nézetek kü
lönböznek. 

A másik, a mit én nem annyira indokul ezen 
esetre nézve, mint inkább anyagul kívánok felhozni 
arra nézve, hogy a törvény maga javíttassák és 
tökéletesíttessék, az , hogy a szavazásnak félbe-
szakasztása bizonyos esetekben igen nagy jogsér
téssel lehet összekötve, ha t. i. egv tisztviselőnek 
— a központi választmány elnöke is tisztviselő és 
pedig alkotmányos tisztviselő — egy véletlen, vagy I 
emberi gyarlóságánál fogva talán szántszándékos 
hibája oly horderejű, hogy az egy egész választó
kerület tökéletes joggal való élését megsemmisít
heti. (Helyeslés.) Mert megtörténhetik, hogy valaki I 
a legszembeszökó'bb többséggel bír; a többség le-
szavaz, alig van tiz ember ellene: s az elnök akár- | 
mi oknál fogva félbeszakítja ezen szavazást. Már, { 
hogy az ily választóknak joga, mintán többséget j 
nyertek, megsemmisüljön, ez olyasmi, a mit, én 
soha el nem ismernék. Ez azonban, bár talán e je- | 
len esetre is alkalmazható, főleg;anyagúi szolgál-
hatna a törvény javítására. 

Ezúttal pedig, a fenforgó esetre szorítkozva, | 

azt vagyok bátor állítani, hogy az elnök legalább 
nem alap nélkül, nem indok nélkül szüntette meg 
a szavazást, mert szerinte, a kik jogosulva voltak 
a szavazásra, azok már szavaztak, s miután a még 
szavazni kívánók mint érsekujváriak jelentettek 
be , ezen czim alatt pedig szavazásra többé nem 
voltak bocsáthatók, más választók pedig nem je
lentkeztek : ^ekként a törvény meg*s értve nem le
vén, a kérdéses képviselőt igazolandónak tartom. 
(Heyeslés a jobb oldalon.) 

B e n c s i k G y ö r g y : Hogy engem nem be
szedi csikland késztet a felszólalásra, azt hiszem, 
megmutattam az által, hogy eddig fel nem keltein. 
Most az egyszer a bennem élő igazságérzet teszi 
ezt kötelességemmé. Én a kérdéses képviselőhöz 
a legközelebbi kerületben lépvén föl, politikai el
lenfelek voltunk : ezt azért akartam a tisztelt ház 
előtt felemlítem, hogy épen ez által annak, mit mon
dandó vagyok, annál nagyobb erkölcsi súlyt adjak. 

Kétségtelen tudomásomra van először az, 
hogy mind a választási elnök, mind az egész kül
döttség a kérdéses képviselő, Wodianer Albert úr
nak nem kedvezett; kétségtelen tudomásom van 
másodszor arról is, hogy a szavazás alkalmával 
egyéb szavazó fenn nem maradt, mint az érsekuj
váriak , és hogy ezek mindannyian, kik össze 
voltak irva, t. i. 950-en, egytől egyig- Conlegnerre 
szavaztak. Ennek egyenes következménye az, 
hoary ha ezen formában törvénysértés történt, 
ezen törvénysértés mindenesetre nem szolgálha
tott javára a kérdéses képviselőnek, mert reá nem 
szavazott egyetlenegy ember sem az érsekujváriak 
közül, mind Conlegnerre szavazván, a ki össze volt 
irva. A választási jegyzőkönyvből tehát kitűn
vén az. hogy a kérdéses képviselő irányában rosz-
akarat forgott fenn, és pedig kiváltképen a szava
zatszedő küldöttség részéről: ez az én nézetem sze
rint semmikép sem eredményezheti azt, hogy töké
letesen, tisztán a többség által megválasztott kép
viselő azért jogát elveszthesse és őt e miatt a vá
lasztás eredményétől, t. i. az igazolástól el lehes
sen ütni. Én ezen és az előttem szólott Ürményi 
képviselőtársam által felhozott okoknál fogva 
Wodianer Albert urat igazolandónak vélem. 

B ó n i s S á m u e l : Megengedi a t. ház, hogy 
Ürményi képviselő társamnak egy pár szóval fe
leljek. 0 hatályosan kívánja bemutatni, hogy az 
osztály nem alap nélkül tette véleményét. Hogy 
alap nélkül tette volna véleményét, azt én sem ál
lítom, mert ezt állítani annyit tenne, mint az osz-
tályt érdekeltséggel vádolni; a mi pedig senki
nek sem volt eszében. Hogy azonban az alap, 
melyre az osztály véleményét fektette, helytelen, 
azt egy pár szóval megm utatom. Én nem szó
lok az itatásokról, nem szólok a vesztegetések
ről, hanem szólok arról, hogy a választási sza-
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badság ezen választásnál meg van sértve. Már 
pedig ennek a háznak jövendőre ugyan joga van 
tíj törvényeket alkotni, de tagadom, hogy midőn 
mi mint bírák működünk, a törvények alkalma
zását elmellőzni jogunk volna. (Helyeslés.) A törvény 
egyenesen és világosan megszabja, hogy szakadat
lanul mindaddig tartson a választás, mig csak egy 
választó van a választás színhelyén. Már most 
akármint okoskodott is azon kerületnek választási 
elnöke, kérdem: kitetszik-e az átalános többségből, 
hogy a kik még szavazatot igényeltek, vagy, a 
kik már szavaztak, azok közül valamelyik nem 
bir választási képességgel? Épen azért kellett 
volna a szavazást tovább folytatni, hogy kitűnjék, 
kik akarják magokat szavazásra becsempészni. 

Megvallom, igen fájlalom, ha akár mely 
egyesnek sérelme történik. Meglehet, hogy Wo-
dianer úr nem tett semmi olyast maga , hogy a 
képviselőséget tilalmas úton megnyerje ;de nekünk 
a törvénytől eltérni nem szabad; a törvény szavai 
pedig oly világosak, hogy habár egyeseken sére
lem esik is, azt nekünk valakire való tekintetből 
sértenünk nem szabad. Ennélfogva nem szavazha
tok az osztálylyal s a választást megsemmisíttetni 
kívánom. (Helyeslés.) 

Tisza Lajos : Előttem szóló kifejtette az én 
érveimet is. Csak azt akarom még mondani, hogy 
a törvény szava világos és ellene lenni nem kívá
nok. Világos a törvény szava, hogy mindaddig 
kell szavaztatni, míg szavazó jelentkezik; s világos 
a törvény szava, hogy csak oly képviselő fogad
ható el, a kinek választási jegyzökönyve rendben 
van. Itt sem a választási jegyzőkönyv rendben 
nincsv sem a törvény parancsának elég nem téte
tett. Én azért 
sítése mellett vagyok. (Helyes ! Szavazzunk! Zaj.) 

Domahidy Ferencz: T. képviselőház! Én 
a szót szaporítani nem fogom (Zaj) és csak a kö
vetkezőt jegyzem meg. Miután Bónis képviselőtár
sunk nézetem szerint tisztelt Úrményi képviselő
társunknak megfelelt, magához e tárgyhoz nem is 
szólok; hanem szólok csak azért, mert indítvány 
tétetett itt, mielőtt az igazolási kérdéshez hozzá
fogtunk volna, hogy az igazolásokat jogi szem
pontból tárgyaljuk és de jure Ítéljük meg. Bár ez 
ellen, nézetem szerint, eddig is vétettünk; de a 
jelen esetre nézve, azt hiszem, a törvény világosan 
szól, s nem is lehet kérdés, hogy a választásnál 
törvénytelenség követtetett el. En részemről cso
dálkozom, hogy e választás felett itt még csak 
discussio is foly. Én egyenesen a megsemmisítésre 
szavazok (Helyes!) 

Csanády Sándor : Én a választás megsem
misítése mellett nyilatkozom, nyilatkozom pedig 
azon oknál fogva, mert a választásra kiküldött el
nök nyíltan az 1848-iki évi V. t. ez. 33. §.-sa el

len járt el. Nyilatkozom továbbá annálfogva is, 
mert ugy vagyok meggyőződve, hogy a szavazás
nak felbeszakasztása az okból történt, mert attól 
lehetett tartani, hogy ha minden szavazó nyilatko
zik, a szavazatok összeszámításából nagyobb szám 
fog kijönni, mint a milyen szám volt az összes ösz-
szeirottaké, következőleg tehát kivilágosodhatott 
volna azon körülmény, hogy az elválasztott kép
viselőre olyanok is szavaztak, a kik szavazási jog
gal nem birtak. (Helyes ! Szavazzunk 1) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Podmaniczky Fri
gyes b. képviselő úron van a sor. 

Podmaniczky Frigyesbáró: Lemondok a 
szóról. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Tisza Kálmán képvi
selő úron van a sor. 

Tisza K á l m á n : Én is lemondok a szóról. 
Tóth V i l m o s j e g y z ő : Kurcz György kép

viselő úron van a sor. 
Kurcz G y ö r g y : Tisztelt ház! Ha az utá

nam szóló képviselőtársaim elállnak szavuktól, én 
sem szólok. (Halljuk! Zaj.) Igen rövid leszek; csak 
tisztelt képviselő társam , Ürményi József előadá
sára akarom azon megjegyzést tenni, hogy épen 
ellenkezőleg látom állni a dolgot. Ugyanis a jegy
zőkönyv tanúsága szerint egy pártvezér, hivatkoz
va a hátralevő szavazókra, azt mondja a szavazás 
folyama alatt : „Én lemondok magam és pártom 
nevében szavazati jogomról, mihelyt ki fog tűnni 
az összes szavazatok átalános többsége." Azonban 
a jegyzőkönyv azt is látszik mutatni, hogv okvet
lenül kellett lenni ezen pártbelieken kívül más sza
vazóknak, a kik később érkezvén be, szavazatukat 
még be nem adták. Másrészt kétségtelen, hogy 
egy pártvezér a választók bizalma által még ko
rán sincs jogosítva pártja nevében annak szavazati 
jogáról lemondani. Tulajdonképen tehát nincs is 
ok ez ügyet bővebben tárgyalni, miután a törvény 
világosan azt mondja, hogy mig szavazó jelentke
zik, a szavazás folytatandó. Ezek alapján én a 
megsemmisítés mellett szavazok. (Zaj.) 

Vadnay L a j o s : Tisztelt képviselőház! Mi
dőn mint bíró álmk itt , nem szabad személyre fi
gyelemmel lennem, és igen jól monda t. képvise-
társam, Klauzál Gábor a múlt alkalommal, ha nem 
mondaná is az 1848: V. 47 §-sa, mely igy szól: 
„Azon választások iránt , melyeknek törvényes
sége bármely tekintetből kérdésbe vétetnék, a kép
viselő tábla intézkedik* , in stricto juridico sensu 
kell eljárnia. Ha nem ismerte volna el Ürményi 
József képviselőtársam mindazt, a mit a 33 § 
tartalmaz, hogy t. i. az elnöknek nem lehet olyan 
jogot tulajdonítani, hogy önkényileg gyakorolja 
a nemzet legfőbb kincsének, a szabad választá
si jognak kezelését, nem szólanék. Hanem azon má
sodik nyilatkozatát illetőleg, melylyel Wodiáner 

10* 
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Albert b . ügyét pártolni látszik, magamis nagyon j 
sajnálva, hogy épen a t. báró ur ellen kell felszó- j 
lalnom, hallgatással nem mellőzhetem, a mennyiben 
mint bírónak személyre tekintettel lennünk nem sza
bad ; az érvek pedig, melyeket Ürményi József kép
viselőtársunk felhozott, nem állnak. Ugyanis , mi
re alapítja ő védelmét? Az elnöki jegyzőkönyvre. Ki
nek eljárása van itt kérdésbe véve ? Az elnöké. És igy 
védelmét olyan okiratra alapitja, mely épen attól ke
rült, aki kérdésalatt van. Ezen okirat mondja el, hogy 
az érsekújvári választók, kik a szavazás folytatását í 
igényelék, a mennyiben az összeírásban bennfog-
laltattak, már mind beadták szavazatukat. Ezt 
azonban csak maga az elnök mondja el. Én azért 
azt hiszem, hogy itt idő előtti volna akár megsem
misítést , akár igazolást kimondani; hanem épen 
azon körülménynél fogva, hogy az elnök maga 
mellett nem bizonyíthat, a képviselőház nem tehet 
mást, mint hogy vizsgálatot rendel az iránt, vajon 
az elnök valósággal olyanokat taszitott-e vissza, 
kik az összeírásba nem voltak befoglalva? (Föl-
kiáltások: Vizsgálat! Megsemmisítés! Zaj.) 

Z s e d é n y i E d e : (Felkiáltások :' Szavazzunk! 
Halljuk !) Azt hiszem, hogy igazolási vitatkozások
nak fő czélja tényálladékok megtudása és az igaz
ság kiderítése. Két ellenvetés forog itt fenn, a lé-
lekvásárlás és törvényszerű formahiány. A mi az 
elsőt illeti, az igaz, igen kívánatos volna, hogy 
minden képviselői választás a bizalom tiszta kifő- j 
lyása legyen, hanem más részről a különböző vé
lemények lehetó'sége a szabad választásoknak el- j 
annyira természetökhöz tartozik, hogy az meg nem 
szüntethető, ha csak minden követválasztásra Is
tentől olyan egyént nem kérünk, kiben minden 
óhajtás , minden bizalom, minden érdek egyesül. 
Már ilyen ajándékot a jelen választókerület nem 
kapot t ; és így többen csatáztak. Igaz , hogy a 
törvénynek oda kellene munkálnia, hogy a külön
böző véleményüek egymás ellen erkölcsi fegyve
rekre szorítkozzanak; a telekvásárlásra pedig a 
legkeményebb büntetés legyen szabva. De van-e 
lélekvásárlás iránt törvényünk? Én követelném, 
határozza meg a törvény egyenesen, mi a lélekvá
sárlás, nehogy azt is kiirtsuk, a mi a népválasztá
sok sajátságaihoz tartozik, t. i. hogy a népbizalom 
emberei becsületes módon nézeteik és jelöltjeik mellé 
többséget keríthessenek, mert ez minden választás
nál így van. Lehet-e itt lélekvásárlásról szó, mi
dőn oly ember jő, ki nem ismeretlen a kerületben? 
U g y gondolom, 20,000 holdja van ott, s azt hi
szem, ezzel is volt módja a nép bizalmát megnyer
ni. (Hosszas derütség.) Tessék ezt úgy felfogni, hogy 
a ki a kerületben annyit bir, mint a megválasz
tott , annak módja is van a néppel igen sok jót 
tenni, és ezen jótétemények rendszerint bizalmat 
gerjesztenek. Ennyit a lélekvásárlásról. A mi az 

irományokat illeti, azokból csak azt látom, hogy 
az mondatik l mikor kezet szorítottak vele, ott is 
maradt valami. Ez csak mende-monda; erre hi
vatkozni nem lehet. 

A valódi fő ellenvetés az , hogy az elnök ki
mondotta a többséget, midőn még szavazó volt, ki 
szavazni akart. Ezt azonban a hiteles jegyzőkönyv 
nem állítja. Vadnay képviselőtársunk arra hivat
kozott, hogy ez csak elnöki jegyzőkönyv. Nem az, 
hanem választási jegyzőkönyv, melyben az egész 
küldöttség alá van i rva , s mely oly hiteles alak
ban van kiállítva, hogy minden magán bizonylat
nál többet nyom. Á választási jegyzőkönyv 
pedig azt mondja, hogy igen is akartak némelyek 
az érsekujváriak közül szavazni, de miután 950 
érsekújvári volt az egész kerületből összeírva, s 
ezek már mind leszavaztak, tehát mint érsekujvá-
riak nem szavazhattak, ha csak más községből 
nem valók. A törvényben egyenesen az van, hogy 
csak az szavazhat, ki az összeíró lajstromban fog
laltatik; a választási elnök tehát teljesíté kötelessé
gét, midőn azt mondotta, hogy érsekújvári szava
zó többé nem szavazhat, mert már leszava7ott. E 
tekintetben azt hiszem, a vizsgálat nem szükséges, 
hanem a választás egyenesen igazolandó. (Szavaz
zunk !) 

G h y c z y K á l m á n : Ismervén azon nehézsé
geket , melyek az országgyűlési követválasztások
kal oly alkalommal já rnak , midőn a választásnál 
több követjelölt jelentkezik, igen nem szívesen szó
lalok fel bármely választás megsemmisítése vagy 
csak vizsgálat alá vétele iránt is. De itten, tisztelt 
ház, magasabb érdek forog fenn nézetem szerint, 
fennforog a törvény szentségének érdeke, és Ma
gyarország képviselőházának Magyarország tör
vényeinek szentségét minden esetre fenn kell tar
tania. (Helyeslés.) 

Az eset, melynek megbirálása fennforog, igen 
világos. Sokat és hosszasan fölötte szólani s azt 
bővebben fejtegetni tán fölösleges. Csak némely 
észrevételekre, melyek itt előadattak, kívánok meg
jegyzést tenni. Bencsik képviselő ur azt mondta, 
hogy ő a kérdésben levő képviselő urnák nem 
elvrokona; ez , ugy hiszem, a kérdésre befolyással 
nincs. A fönnforgó tényeknek kétségtelen tudomá
sa, melyre ő hivatkozott, kétségkívül hatással bir 
saját meggyőződésének megalapítására, s ezt én 
tiszteletben is tartom; de ezen magán tudomás a 
ház előtt sulylyal nem birhat. (Helyeslés.) Említ
tetett azon nézet i s , hogy tán vizsgálat volna e 
tárgyban elrendelendő, és Zsedényi képviselő ur 
részben megfelelt ezen nézetre, midőn hitelesnek 
állította a jegyzőkönyvet; én pedig kérdem Vadnay 
képviselő úrtól, md fogna megvizsgáltatni? Jelen
tettek be választók, kik szavazni akartak, de az 
elnök őket meg nem hallgatta, mondván, hogy már 
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leszavaztak. Kik lesznek a tanuk, kiket e részben 
ki lehetne hallgatni ? És ha a jegyzőkönyv hiteles, 
akkor a jegyzőkönyvet aláirt elnök maga magát 
czáfolta meg ; mivel csak azon oknál fogva, mert 
az átalános többség már megvolt, a választást 
befejezettnek nyilvánitotta; azon tényt pedig, va
jon a választók , kik magokat bejelentették, válasz
tók-e vagy nem ? vizsgálalata tárgyává sem tet
te , hanem a nélkül jelentette a választást befeje
zettnek. Akkor még lehetséges lett volna a vizs
gálatba mennyiben, ha a magokat jelentkezők sza
vazásra bocsáttatnak , kitűnt volna, vajon szavaz
tak-e már egyszer, vagy pedig nem. Az is monda
tik , hogy ez nem szándékos tett volt a választási 
elnök részéről; lehetett hiba is. Nekem nincs jo
gom a választási elnök szándokait kérdés alá von
ni ; hanem, megvallom, figyelmet ébresztett ben
nem azon körülmény, hogy a jegyzőkönyv tanú
sítása szerint az egyik követjelölt még a választás 
közben előre kijelentette, hogy vissza fog lépni, ha 
Wodiáner úrnak átalános többsége lesz. Ez oly 
szokatlan kijelentés, melynek, meglehet, előre ki
számított czélja és terve is lehetett. Nem mondom, 
hogy volt; de mindenesetre föltűnik, hogy ez va
lakinek eszébe ju t , miután az , ki kisebbségben 
van , ha ellenjelöltje többséget nyert , amúgy is 
kénytelen visszalépni. 

A panasz, mely a választás ellen beadatott, 
kétféle. Az egyik a visszaélésekről és az összeírá
soknál történt hibákról szól. H a a t. ház a meg
semmisítést nem rendelné el, akkor annak kiderí
tésére nézve az iratok fölolvasását kívánnám; de 
minthogy a választási jegyzőkönyvből a törvény 
világos rendelete ellen elkövetett hibákat oly vilá
gosaknak és kétségbe vonhatlanoknak tartom, azt 
hiszem, e részben bővebb próbákra egyátalában 
szükség nincs, és én részemről a választást meg
semmisítendőnek vélem. (Helyeslés) 

Szabadfy Sándor : Tisztelt ház! Csak egy 
megjegyzést akarok tenni, melyet még nem hal
lottam fölemlíttetni. A választási jegyzőkönyv elég 
világosan bizonyítja, hogy a választás két oknál 
fogva semmis. Először, mert a kiküldött bizottmá-
nyi elnök egyik bizottmányi tagnak fölszólítása 
következtében , ki azt mondta, hogy az átalános 
többség már Wodiáner részén van , szüntette meg 
a szavazást; másodszor, mert nem áll az elnöknek 
azon nyilatkozata, hogy 950 érsekújvári választó 
már szavazott és ennélfogva többet szavazásra bo
csátani nem lehetett. Nem lehet ugyanis tudni, 
azon 950 szavazó volt-e csak följogosítva a szava
zásra , kik már szavaztak, vagy a még szavazni 
kívánók birtak-e szavazati joggal ; ezt pedig osak 
úgy lehetett volna kitudni, ha ezen két szavazati 
eredmény az összeirási jegyzőkönyvvel egybeha-
sonlíttatott volna, mit az elnöknek azon rövid idő 

alatt megtenni ideje , de joga sem volt. A törvény 
világos megsértésénél fogva az egész választási 
eljárást semmisnek kérem kimondatni. (Szavaz
zunk !) 

Kubicza P á l : Tisztelt ház! Távol van tő
lem , hogy a tanácskozás tárgyát képező válasz
tást illetőleg a beadott jegyzőkönyvet hibátlannak 
tekintsem, mert kétséget nem szenved, hogy az a 
törvény 33 — 34. §-aiba ütközik. Azonban nem tar
tom mégis annyira absolut rosznak. hogy e miatt 
a választást megsemmisítendőnek tekintsem. Ha 
figyelembe veszem a jegyzőkönyvet, a választási 
elnök azt mondja, hogy minden község szavazott 
már, csakis az érsekújvári maradt még vissza; az 
érsekujváriak követelését pedig , hogy szavazásra 
bocsáttassanak, azért vetette vissza. mert állítólag 
950 szám már leszavazott. Már most számba véve 
a jegyzőkönyvben felszámított szavazatok arányát, 
az egészből az tűnik ki, hogy itt nem lehet szó azon 
különbségről, mely a kérvényben előfordul, azaz 
600-ról, hanem csak 280 szavazat különbségéről 
lehet szó. Ha ezen 280-at veszem, és veszem azt, 
hogy a jegyzőkönyvben mellőzve van a 33. §. ren
delete, mégis akkor mondta ki az elnök a többsé
get, midőn az már tökéletesen kivehető volt: ugy 
hiszem, a törvény szellemének ugyan elég tétetett, 
de szabálytalanság követtetett el az elnök részéről 
az által, hogy nem combinálta, kik a jogosultak, 
és kik nem jogosultak. Mi indok szolgált okul az 
elnöknek, azt nem kérdem; hanem felteszem, hogy 
itt afféle szándéknak kellett lappangnia, mely az áta
lános többség által megszavazott képviselőt kérdés 
alá akarta hozni. Én tehát így tekintvén a dolgot, 
és tekintvén mindazon kitételeket, melyek a vesz
tegetésről felhozattak, nem csak ezen vesztegetések 
tekintetében és Wodiáner érdekében, hanem maga 
az elnök eljárása iránt is szükségesnek tartom a 
vizsgálatot. (Szavazzunk !) 

H e d r y E r n ő : Nem fárasztanám a ház figyel
mét felszólalásommal, ha arra a kezeimnél levő ada
tok nem késztetnének. Tagadhatatlan in thesi azon 
igazság, hogy a 33-ik szakasz értelmében a szava
zattal nem szabad mindaddig felhagyni, míg csak 
egy szavazó jelentkezik. Ha ez alkalmaztatik ezen 
esetre, és ezen eset azonosittatik ezen törvényezik-
kel, igen természetes, hogy a kik ezt generice veszik, 
felszólalnak,hogy ezen választás semmisittessékmeg. 
Azonban a választási jegyzőkönyv eredeti példánya 
itt ellenkezőt tanúsít. Nem úgy áll a dolog, mint 
a panaszló levél mondja, hogy az egyik bizalmi férfi 
felszólította az elnököt, álljanak el a választók a 
szavazástól, azért, mert az absolut többség megvan; 
hanem azért szólította föl, mert Conlegnerre az 
összes helységekből 154-en szavaztak, és azután 
következett Érsekújvár, mint utolsó választási köz
ség, hol 950 szavazó volt összeírva, miután pedig 
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ezen 950 szavazó egytől utolsóig Conlegnerre már 
szavazott, és így Ersekujvártt és az egész választó
kerületben több szavazó nem lehetett, szüntesse 
meg az elnök a szavazást. Azért, hogy Wodianer 
bizalmi féríia nem fejezte ki magát világosan, azért 
most Wodianer szenvedjen ? Én ezt egyenes igazta
lanságnak tekinteném; én tehát meg tudnék abban 
nyugodni, hogy vizsgálat rendeltetnék el ; hogy 
azonban világos tények ellenében a választás meg
semmisíttessék, azt a tényekkel ellenkezőnek tar
tom. (Zaj.) , 

K l a u z á l G á b o r : Igen tisztelt képviselők! Én 
a jelen esetben átalában nem osztozhatom az osztály 
véleményében és igy annál kevésbbé osztozhatom az 
előttem szólott némely tisztelt tagtársunknak, jele
sen Zsedényi Eduárd tagtársunk állításában. Azt 
gondolom, hogy- a hol a törvény világos, ott ennek 
világos szavai ellenére nekünk semmiféle magyará
zattal a törvénytől eltérnünk nem szabad. A törvény 
pedig e részben tiszta és világos.Mert azon 33 § után, 
melyet Szász Károly tisztelt tagtársunk felolvasott, 
a 34 § még igy kezdődik, hogy „a szavazás be-
végeztével, ha a szavazók átalános többsége ki nem 
tűnnék". Tehát „a szavazás bevégeztével.* Az el
nöknek nem szabad a szavazást bevégezni törvé
nyesen mindaddig, mig a szavazás valóságosan be
fejezve nincs; azaz , mig szavazási joggal törvénye
sen felruházott egyén szavazni kivan. Igy tehát, 
tiszt, képviselők, én magával a jegyzőkönyvvel sem 
látom indokolhatónak azon eltérést. Mert mit 
mond a jegyzó'könyv ? A jegyzőkönyv koránsem 
azt mondja csupán, a mit tiszt, tagtársunk Zsedé
nyi Ede urnák tetszett mondani, hogy nem voltak 
semmi más választók, csak a kikre azt fogták, hogy 
érsekujváriak, azok pedig állítólag már leszavaztak, 
ugy hogy e szerint már más, szavazatjoggal birok 
nem voltak volna. Épen ellenkezőleg. Ajegyzőkönyv 
azt mondja: Mivel az érsekujváriak összes létszáma 
az összeíró lajstrom szerint 950 választót tartalma
zott, s azon öszlet már az érsekujváriak szavazatai 
által betelt, következőleg a még szavazásra jelent
kezők vagy nem szavazatképesek, vagy talán más, 
már leszavazott községek szavazói közé tartoznak. 
Midőn maga a jegyzőkönyv azt mondja, hogy ezek 
vagy nem érsekujváriak, vagy pedig olyan közsé
gekhez tartozhattak, melyek már leszavaztak, ak
kor maga a jegyzőkönyv bizonyítja, hogy voltak 
vagy legalább lehettek olyan választók, a kik igaz
talanul megfosztattak választási joguktól. Mert se
hol sem látom a törvényből azt következtetkető-
nek, sőt azt hiszem, hogy senki közülünk azt fel 
sem teszi, hogy ha némely választókerületből, mely 
több helységből áll, az egyik helység elvégezte a 
szavazást, a kik esetleg elkéstek, és az előbb érke
zettek után akarják a magok jogát gyakorolni, mi
előtt a szavazás bevégeztetett, hogy azok többé ne 

szavazhassanak. (Helyeslés.) Ebből a jegyzőkönyv
ből pedig épen azt látom. Én tehát részemről ezen 
választást semmikép sem vélem igazolhatónak. (He
lyeslés.) 

Egyetlen egy körülmény marad még fönn, 
tisztelt ház! s én , ki egész életemben azon elvet 
követtem mindenütt, hogy a hol bíráskodni alkal
mam volt, nem tekintettem semmire a világon, még 
a legőszintébb barátság kötelékeire sem, azt hi
szem, a háznak minden előhozott vagy lehetséges 
esetet fontolóra kell vennie. Azt hallottam mondat
ni, hogy az elnök nem volt pártján a megválasz
tottnak, azaz annak, a kinek nevére a többség ki
jelentetett. H a én ezt magamban fontolgatom, ak
kor — nem ugyan erre az esetre alkalmazva, mert 
tudomásom róla nincs nem látom lehetetlennek, 
hogy olyan elnök, ki a kisebbségben maradt kö
vetjelölttel egyetért, olyan cselekvény által, a mi
lyen a jegyzőkönyvből kitűnik, megsemmisítheti a 
választást. Ezt az esetet pedig, mivel megtörténhetik, 
a tisztelt ház figyelmébe ajánlom. A képviselőt véle
ményem szerint tökéletesen igazolni lehetetlen; 
hanem szükséges az iránt küldeni szigorú vizsgá
latot, vajon azok között, kik még magokat a sza
vazásra jelentették, voltak-e valódi szavazatképe
sek vagy nem ? (Zaj.) Ezt részemről a tisztelt ház
nak figyelmébe ajánlom; s azt gondolom, ha a 
kérvény alapja igazságos, hogy t. i. csak egyetlen 
egy valódilag szavazattal bíró egyén a szavazásra 
a jegyzőkönyv és az elnök okoskodása folytán nem 
bocsáttatott, akkor — bejelentetvén a vizsgálat 
eredménye — azon választás meg fog semmisittetni. 
Míg1 azonban a vizsgálat be nem végződik, nem le
hetek tökéletesen bizonyos a felől, nem használ
ták-e itt a sokféle pártoskodásnak képzelhető ily 
fegyverét, s addig nem a megsemmisítésre, hanem 
a vizsgálatra szavazok, még pedig azon oknál fog
va , mert habár el van az egész választás ténye vé
gezve, és egy választóképes egyén sem találkoz
nék, ki nem szavazott volna, mégis lehet azon ese
tet képzelni, hogy az elnök, ha a kisebbséggel tart, 
egy csoport embert állít föl, kikről azt mondja, 
hogy választóképesek, s ekkor a szavazást csak 
úgy lehetne befejezni, hogy a kik még magokat 
jelentették, egyenkint megkérdeztetnének, birnak-e 
szavazási joggal vagy nem. Ez az elnök részéről 
elmulasztatván , ez iránti roszalásomat nyilvání
tom s ezen körülmény kiderítésére vizsgálatot 
kérek. 

S z e n t k i r á l y i Mór: Alig lehet tartózkodás 
nélkül szólani az igazolási kérdésekhez, midőn itt 
oly nyilatkozatokat lehete hallani, melyek értelme 
szerint az igazolások a követnek személyére vo
natkoznának ; én azonban úgy hiszem, hogy azok 
épen nem a képviselő és választók között, hanem 
a választásra megjelent képviselőjelöltek pártjainak 
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jogai körül forognak, s a képviselőre nézve egy-
átalán nem személyesek. Ezeknek előre bocsátása 
mellett én is bátor vagyok arra figyelmeztetni a t. j 
házat, mit már előttem szólott Klauzál Gábor kép- j 
viselö'társam mondott, hogy t . i . magunk sem aka- j 
runk a választásra oly befolyást gyakorolni, mely 
a választási elnök illetéktelen befolyását előmoz- | 
dítja, hanem, mely e befolyást megsemmisíti. 
Tudjuk, az elnökök mily roppant hatáskörrel van- j 
nak a választás körül felruházva, nem csak azon 
esetben, midőn a választás félbeszakasztatik, hanem 
más esetekben is. midőn törvénytelenségek követ
tetnek el. H a volna törvény, mely az elnököket a 
törvénysértésért megbünteti, én is azt mondanám, 
hogy akár csak maga az elnök volna is az elkö
vetett törvénytelenség által oka a hibának, a 
választást meg kell semmisittetni ; de midőn az 
elnök kénye-kedve szerint járhat el, midőn az elnök 
az általa elkövetett törvénytelenségek miatt fele
letre nem vonható, akkor én azon elv fölállítását, 
hogy az elnök által elkövetett törvénysértés miatt 
eo ipso a választásnak meg kell semmisülni, magá
ra a választás szabadságára és a választók jogaira 
nézve a legveszedelmesebbnek tartom. Lehetnek I 
oly esetek, t. ház. midőn az elnök eljárása által r 
közbejött hibák miatt igenis meg kell semmisíteni 
a választást; ezen esetek olyanok, midőn az el
nök eljárásának következéseit elhárítani nem lehet; 
de oly esetekben, midőn az elnök eljárásának kö- i 
vetkezményeit helyre lehet hozni, nem volnék a j 
mellett, hogy eo ipso azért, mert az elnök hibát , 
követett el, a választás megsemmisíttessék, hanem | 
hogy az elnök eljárásából következett hibák pót- j 
lólag hozassanak helyre. Ez esetben a hibát vizs
gálat utján helyrehozhatónak látom ; mert fölte
szem, hogy Nyitravármegye érsekújvári kerüle- \ 
tében a szavazók rendesen összeirattak; fölteszem j 
pedig azért: mert nem tétetik kifogás a miatt, mint
ha olyanok is írattak volna be a választók névso
rába, kik szavazati joggal nem bírnak; mert nem 
mondatik sehol, hogy egynémelyik ellen kifogás 
tétetett volna. Már most azt is fölteszem, hogy ezen 
szavazók névjegyzéke megvan; ki lehet talán de
ríteni, vajon azon 1266 választó, ki az előadás 
szerint megszavazott, az összeírásban benfoglal-
tatik-e vagy nem, és akkor ki lehet igazítani a sza
vazási lajstromot; azon szavazási joggal biró 400 
egyén pedig, kikre nézve azt mondotta az elnök, 
hogy nem szükség többé megszavazatni, mert a 
többség' már nyilatkozott, pótlólag szavazhat. A 
törvény azt mondja, hogy a szavazásnak félbesza-
kasztás nélkül kell foly tartatnia; ha pedig megszakit-
tatik a szavazás, ez törvény ellen van. Ez igaz, de 
minthogy az elnök hibája nem csorbíthatja azon vá
lasztók jogait, kik érvényesen szavaztak, én ezen 
hibát a fennebb említett módon megigazítandónak, 

és mivel ez máskép nem történhetik, a vizsgálatot 
mégrendelendőnek vélem. 

Tisza K á l m á n : T. képvitelőház! Én e 
tárgyban egyszer már elállottam a szótól, azt hí
vén, hogy a tárgy eléggé ki van már merítve; azon
ban a vitatkozás folytattatván, oly érvek hozattak 
fel, melyekre indíttatva érzem --magamat részemről 
is elmondani nézetemet. (Halljuk!) 

Az egyik érv az volt, melyet Zsedényi Ede 
úr hozott fel. O ugyanis azt mondta, hogy miután 
mind a 950 érsekújvári szavazó szavazott , s az 
elnök őket mint érsek-ujváriakat nem engedte sza
vazni, az ezt kívánókon sérelem nem történt. És 
azzal pótlá meg véleményét, hogy ha ki volna mu
tatva, hogy máshonnan jövő szavazók utasíttat
tak el, akkor helyét látná a megsemmisítésnek. 
Miután pedig Klauzál Gábor képviselőtársunk e 
tekintetben a jegyzőkönyv fölolvasásával meggyő
zött mindnyájunkat, hogy valójában nem mint ér
sekújváriak, hanem mint más községekből később 
beérkezett választók utasíttattak el, én ennek any-
nyival inkább örvendek, mert reményiem, hogy 
igen tisztelt képviselő úr velünk fog szavazni a 
megsemmisítésre. 

Fölhozatott még a megsemmisítés ellen és a 
vizsgálat érdekében, hogy nagyon veszedelmes 
volna az elnök hatáskörét oly szélesre kiterjeszteni, 
mert a részrehajlás a kisebbség érdekében gya
koroltatván, ez által a többség választása meg 
volna semmisíthető. Bizonyos feltételek között 
ezen nézetet magaménak elfogadom ; elfoga
dom magaménak jelesen, midőn a többség be
bizonyítja, hogy az elnök sértést szándékozván el
követni, az ellen tiltakozott s abban őt meg akarta 
akadályozni. De itt ellenkezőleg áll a, dolog. A 
jegyzőkönyvből ugyanis kitűnik, hogy a kérdés 
alatt levő képviselőjelölt úrnak megbízottja, Tur-
csányi úr volt az, ki az elnököt felszólította azon 
tény elkövetésére, melyet az elnök törvénytelenül 
elkövetett. 

Miután pedig nem formahiányról, mint egyik 
képviselőtársam mondta, de valóságos törvénysér
tésről van szó, melyet formahiánynak tekinteni 
nem lehet; miután be van bizonyítva, hogy a sza
vazati joggal bírók szavazati jogaiktól megfosztat
tak, ezt pedig az elnök nem roszakaratból, sőt 
egyenesen a többség nyomása folytán tette, és így 
a többség bűnrészessége tisztán áll : a megsemmi
sítésre szavazok. (Szavazzunk! Zaj.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Fel vannak jegyezve 
Podmaniczky Frigyes báró, Zichy Nándor gr. és 
Rudnyánszky Flórián. (Szavazzunk! Zaj.) 

Podmaniczky Frigyes báró: Elállók a 
szótól. 

Z i c h y Nándor g r . : Lemondok a szóról. 
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Rudnyánszky Flórián : Szintén lemon
dok. 

B e n c s i k György : T. ház ! (Zaj. Kétszer nem le
het szólani!) Személyes észrevételt akarok tenni. 
(Nagy zaj.) 

E l n ö k : A ház szabályainak értelmében min
denkinek joga van személyes kérdésben felszólalni. 
A háztól függ meghatározni, vajon a kérdés sze
mélyes-e s ennélfogva a felszólalásnak helye van-e 
vagy nem ? (Szavazzunk! Nincs itt személyes kérdés!) 

Az eddig véleményeiket nyilvánított képvi
selő' urak egy része a megsemmisítésre, egy része 
a vizsgálatra, egy része az igazolásra adták szava
zatukat. Miután ugy látom, a tisztelt ház minden 
tagja elállott a szólástól, most szavazatra kerülne 
a dolog. A házszabályok értelmében először is 
azon kérdés lesz fölteendő, vajon az osztály véle
ményét, pártolni méltóztatnak-e vagy nem? Az 
osztály véleménye az igazolás. E kérdésnek sza
vazat után két eredménye lehet : a ház vagy el
fogadja az osztály véleményét, akkor természete
sen további szavazás nincs; vagy el nem fogadja, 
akkor következnek a módositványok. Az első kér
dés tehát, melyet ezennel szerencsém van feltenni: 
méltóztassanak azon tagok, kik az osztály vélemé
nyét pártolják, felkelni. (Megtörténik.) A ház nagy 
többsége nem pártolja az osztály véleményét, mely 
az íg-azolás mellett nvilatkozott. Most következik a 
módositvány. Két vélemény volt, t. i. a vizsgálat 
és megsemmisítés. Méltóztassanak tehát a sorozat
hoz szólani. Csak egyéni nézetemet kívánom ki
fejezni, midőn azt jelentem ki, hogy az én meg
győződésem szerint azon kérdést kell legelőbb 
föltenni, mely az osztály véleményéhez közelebb 
áll. Ezen vélemény a vizsgálat. (Helyeslés.) Kérem 
tehát a t. ház azon tagjait, kik a vizsgálatot kí
vánják, méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) Mél
tóztassanak az ellenpróbát megkísérteni, mert 
megvallom, hogy innen határozottan a többséget 
kimondani nem merem. Méltóztassanak tehát fel-
állani azok, a kik a most nyilvánított vélemény
nyel ellenkező véleményben vannak. (Megtörténik.) 
A hivatalnak, melyet jelenleg elfoglalni szeren
csém van, első kötelessége a tökéletes biztos
ság annak kimondásában, a mi a szavazásnak kér
dése. Én ugyan megvallom, hogy a többséget 
azon vélemény mellett látom, mely a megsemmi
sítést óhajtja; azonban ha méltóztatnak személyes 
szavazást kívánni—? (Nem szükséges!) A többség Wo-
dianer Albert b . megválasztatását, az osztály véle
ményének ellenére, nem igazolandónak, hanem 
megsemmisítendőnek nyilvánítja, (ügy van !) 

K l a u z á l Gábor : A megsemmisítés ki levén 
mondva, szükséges, hogy a ház megbízza a t. el
nök urat, hogy mielőbb uj választást rendeljen el, 

| nehogy a kerület képviselő nélkül legyen. (He-
lyeslés.) 

Csengery Imre előadó (olvassa a IV-dik 
I osztály jelentését Szentiványi Adolf, Liptómegye liptó-
\ szent-miklósi kerületében megválasztott képviselőválasz
tására nézve; az osztály igazolást indítványoz. He
lyeslés). 

B ó n i s S á m u e l : Tisztelt ház! E g y körül-
I meny van, mely figyelmemet ki nem kerülheti s 
| melynél fogva megvallom, hogy óhajtom az arra 
1 vonatkozó iratok felolvasását. í g y például 1700 
j vagy 1200 — világosan nem emlékszem — tehát 
| tetemes számú egyénekről az mondatik, hogy ösz-

szeirásuk törvénytelen volt. Ezt , tisztelt ház ! ugy 
hiszem, meg kell vizsgálnunk, mert ez igen ter
helő körülmény. (Folyamodtak-e a központi bizott
mányhoz? Zaj. Olvassuk fél az okmányt!) 

Csengery Imre előadó: E részben a köz
ponti választmányhoz beadott és végzéssel ellátott 
folyamodások a következők. (Felolvassa.) 

B e s z e J á n o s : A helytartótanács azon lei
ratának felolvasását kérném, mely a központi vá
lasztmán)'- működését a törvénynyel ellenkezőnek 
nyilvánítja. 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A helytartótanács
nak hasonló rendelete nem találtatik az irományok 
közt, mert az összeírások kezdetétől több ízben fo
lyamodtak a helytartótanácshoz, és ez több ízben 
roszalta a választmány eljárását, sürgetve, hogy a 
törvény tartassák meg. 

K á l l a y Ödön: A helytartótanácsnak ez 
ügybe avatkozását illetőleg a tisztelt háznak hatá
rozata van; erre nézve tehát észrevételem nincs. 
Én azt hiszem, a panasz ott sarkallik, hogy a köz
ponti választmány a kérelmezőket minden ok nél
kül elutasította. Jelenleg, minthogy belügyminisz
térium nincs, melyhez a sértett fél az elkövetett 
igazságtalanság orvoslása végett fordulhatna : hová 
forduljon ? hacsak nem az országgyűléshez, mely
nek egyenesen halalmában áll, ily esetben a bel
ügyminisztériumot helyettesitni és a központi vá
lasztmányt rendetlenségeért rendreutasítani. Mint 
én az ügyet felfogtam, folyamodtak a központi vá
lasztmányhoz a Szentiványi Ödön pártján levők. 
Nézetem szerint pedig épen nem lehet mondani, 
hogy folyamodásuk okadatolva nem volt, mert a 
rovatba beírták, hogy minden egyes ellen miért 
követelték a reclamatiót. Azt hiszem, a törvény 
arra rendelte a bírót, hogy ha panasz van, azt 
megvizsgálja. Különös helyzet volna, ha a köz
ponti választmányhoz csak törvényesen bizonyí
tott panaszszal lehetne folyamodni. Ha csak egy
szerűen félpróbával van is ellátva a panasz, a köz
ponti választmánynak kötelessége azt megvizs
gálni. A központi választmány ezen törvénytelen 
eljárását, hogy t. i. azon panaszt, miszerint számos 
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bejegyzettnek szavazatát tekintetbe nem vette, ugy 
hiszem, az országgyűlésnek kell helyrehozni és a 
vizsgálatot elrendelni. (Helyeslés.) 

S z e n t k i r á l y i Mór : Azon elv, melynek al
kalmazása a házban, ugy látszik, már még van ál
lapítva, hogy a központi bizottmány határozatai, 
legyenek bár milyenek, e ház superrevisiójától nem 
függnek, itt nem forog fenn. Itt t. i. nem arról 
van szó, hogy a központi bizottmány roszul intéz
kedett, hanem az ellen tétetik panasz, hogy a köz
ponti bizottmány a tett kifogásokat mint tömege
seket visszautasította , tehát épen nem intézke
dett, (Nagy zaj. Közbeszólások: Nem ugy vem!) A pa
nasz az, hogy 1703 választó illetéktelenül van be
jegyezve az összeírásba; a központi választmány 
pedig e kifogásra azt határozta, hogy a kérvény 
tömeo-es, azért tekintetbe nem vétethetik. Kérdés 
tehát, mit kell tömeges kérvénynek tekinteni ? ha 
pedig a szám határoz, mennyi szám lesz az eldöntő 
határ ?Mindig 1708, vagy talán 5 is elég V Én el
lenben azt hiszem, hogy a szám magában nem ha
tároz, és oly kérvény, melyben mindenki ellen a 
kifogás külön tétetik, és minden név után meg van 
említve az ok, a melyért tétetik. nem tömeges, ha
nem esak több rendbeli egyes j)anaszok egy iratba 
összefoglalva. Minthogy tehát a központi választ
mány nem intézkedett, megsemmisítendőnek tar
tom a választást, hogy igy azoknak is alkalom 
nyujtassék reclaniatiojoknak érvényt szerezni, kik
nek panasza ez alkalommal állítólagos formahiány 
miatt figyelembe nem vétetett. 

Bónis S á m u e l : Tisztelt ház! Megvallom, 
én a ház eljárását eddig nem egészen ugy fogtam 
fel, mint előttem szóló tisztelt barátom. Ez a ház 
még egy esetben sem mondta ki, hogy a központi 
bizottmány tette felett ítéletet hozni nem volna jogo
sítva; hanem igen is a bizottmányra hivatkozott, 
valahányszor az illetők a központi bizottmánynak 
mint birósági első fórumnak ítéletét igénybe nem 
vették. E kettő között nagy a különbség. Kern is 
tartottam én soha azt, hogy a központi választmány 
tetteit e ház bírálat alá ne vehesse : mert abból 
furcsa dolgok következnének. Ezt mellőzve, csak 
arra szorítkozom, hogy itt a központi bizottmány 
azt mondja, hogy a panaszlók panasza nincs ok-
adatolva és tömegesen van beadva. Én különbsé
get teszek az országgyűlés szine elé terjesztett kér
vények, meg a központi bizottmány előtt megin
dított panaszok között. A központi választmány
nak természetesen kötelességében áll a panaszokat 
megvizsgálni, e vizsgálat fogván az országgyűlés
nek okadatul szolgálni, melyre saját határozatát 
alapíthatja. H a e vizsgálat elmulasztatott, akkor 
mondhatja a ház, hogy a kérvény okadatolva 
nincs. Miután pedig a jelen esetben a kérdéses pa
nasz csakugyan meg nem vizsgáltatott s ennél-

KÉPV. H. NAPLÓ. l865/61. 

fogva nem lehetett okadatolt kérvénynyel a ház 
elé járulni, már csak ezen oknál fogva is vizsgá
lat elrendelését kell kívánnom. 

L ó n y a y M e n y h é r t : Én azt hiszem, a kö
zépponti bizottmány tökéletesen helyesen járt el. 
A központi bizottmány bírája egy bizonyos ténynek, 
mely ellen reclamatio történik. Már pedig méltóz
tassanak fölvenni, hogy ezen törvényes reclamatio 
történik különböző kategória szerint, de a nélkül, 
hogy egyik vagy másik reclamáló egyetlen egy 

i okmányt benyújtana, melylyel kérését támogatja. 
j Ez épen oda vezetne , mintha valaki valamely 
'bíróság előtt pert indít, 10 —12 összeáll és igaz

ságszolgáltatást kivan. A törvény világos értelme 
i szerint azon választó (nem tömeges választók), ki 
jogsértést hisz magán elkövetve, tartozik okát is 
kijelenteni; midőn reclamál. egyszerű fölterjesztés 
nem elégséges. Ennélfogva a választást igazolan-
dónak tartom. 

Klauzá l G á b o r : Kénytelen vagyok azt a 
megjegyzést tenni, ha akármely megyében vagy 

! városban kitűnnék, hogy a központi bizottmány 
[ nem úgy cselekedett, mint törvényesen cselekednie 
kellene, azt gondolom, ily esetekben a legfelsőbb 
bíróság mindig maga a ház, a mely eldöntő jogot 
gyakorol. A mi illeti a megtámadott választást, ugy 
látom, a központi bizottmány, ezer és néhány száz 
embernek megtámadtatván választási képessége. 
a beadott kérvényre azon egyszerű elutasító válasz-

; szál felelt, hogy mivel tömegesen van beadva, nem 
I veheti figyelembe. Ez véleményem szerint nem 
| elég; mivel többen együtt kérik a reclamatiot, és 
kijelölik azon egyéniségeket is, kiket nem hisznek 

| olyanoknak, hogy qualificatióval bírnának, nem hi
szem, hogy ezeket egyszerűen el lehetne mozdítani. 

| Azt sem látom át, hogy ama fölterjesztésben nem 
j volna indokolva azon kifogás, hogy az illetők nem 
I bírnak választási képességgel; mert az mondatik, 
I h°gy e z ^s e z telekkönyvikig bejegyzett negyed 
| úrbéri telekkel nem bir ; egy másikról pedig az 
i mondatik, hogy nem olyan mesterember, a ki le-
| gényeket tart. Mindezeket a központi bizottmány
nak meg kellett volna vizsgálni; mivel pedig ezt 
elmulasztotta, vizsgálatot kérek. 

Madarász Józse f : Tisztelt ház ! Részemről 
Klauzál Gábor követtársunk nyilatkozatához csat
lakozom, mert a választási törvény szakaszaiból azt 
látom, hogy az maga parancsolja e részben a vizs-

I gálatot. A 16-dik §. az összeirott bizottmányok kö-
i telességeiről, a 19-ik § a középponti bizottmányról 
I rendelkezik. A 16-ik § megrendeli az összeíró vá
lasztmánynak, hogy minden egyes egyén mellé írja 
oda azon minőséget, mely őt a választásra feljogo
sítja. A 19 § azt rendeli, ha valaki az összeirottak 
ellen megigazitásért a központi bizottmányhoz fo
lyamodik, e részben a bizottmány határozni tartozik. 

11 
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Már most ha a 16 § az öszeiró bizottmánynak 
kötelességévé tette a választók helyes kimutatását 
a rovatokban, azok a középponti bizottmányhoz 
folyamodnak, nem kötelesek, a mint itt előadatik, 
egyenkint megjelölni: ezt és ezt miért kérik ki
hagyatni, mert a 19 §-us egyenesen csak a megi
gazításért való folyamodást kívánja; mihelyt pe
dig folyamodás van, a bizottmánynak kötelessége 
azt alkalmazni az összeíró bizottmány rovataihoz. 
Ha ez nem teljesíthető, akkor kötelessége a 21 . §. 
értelmében megvizsgálni, helyes-e az előadás vagy 
nem? De mindezeket elmulasztván a középponti 
választmány, csatlakozom azokhoz, kik vizsgála
tot kívánnak. 

B e z e r é d y L á s z l ó : Ha valaha, épen hazánk 
jelen abnormis állapotában és jelen zilált viszo
nyaink között tartom szükségesnek, hogy az ország
gyűlés maga tartsa fenn azon kötelességét, melyet 
a törvény rá ruház : hogy t. i. a választásnál fen-
forgó minden kérdések felett intézkedjék; és bár
mely hibát vagy mulasztást követett el valamely 
bizottmány, azt én okvetlen a háznak határozata 
alá tartozónak vélem. Itt, tisztelt ház, a beadott 
kérvény negatív; ezen negativitást hogyan pró
bálhassa máskép a folyamodó, mint hogy azt 
mondja, hogy a telekkönyv bizonyítása szerint, az 
illető egyén qualificatióval nem bír. Hiszen ott van 
a telekkönyv a bizottmány kezénél, mely a megye 
székhelyén ül össze, s azt alkalmaztathatja. Más, 

Az ülés kezdődik d. e, 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Joannovics György fogja vezetni, a szó
lani kívánókat pedig Ráday László gr. jegyzi fel. 
Következik a tegnapi ülés jegyzőkönyvének meg-
hitelesitése. 

ha azt mondaná valaki positive: igenis, ez quali-
ficálva van, mert ennyivel b í r ; akkor tartoznék 
a qualificátiót bebizonyítani; de midőn negatíve 
szólal fel, nem lehet rá róni azon kötelességet, 
hogy ő bizonyítson. Itt bizonyos, hogy a központi 
bizottmány mulasztást követett el, és nem jár t el 
kötelességében: ezt kénytelen a ház pótolni azzal, 
hogy vizsgálatot rendel. Azért én a vizsgálat el
rendelését mulaszthatlannak tartom. (Zaj. Sza
vazzunk !) 

B e s z e J á n o s : A bizottmány első lépésétől 
az utolsóig az én belátásom szerint nem úgy jár t 
el, mint kellett volna; azért Klauzál Gábor véle
ményéhez csatlakozom s vizsgálatot kérek, hogy 
a választás körüli eljárás tisztába jöjjön. (Zaj. 
Szavazzunk !) 

E l n ö k : Nem levén senki szólásra felírva, meg
kezdhetjük a szavazást. (Szavazzunk!) Az osztály 
véleménye az igazolás mellett nyilatkozik. A kik 
az osztály véleményét pártolják, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) Méltóztassanak most azok fel-
állani,kik ellenvéleményben vannak. (Megtörténik.) 
A ház nagy többsége Szentiványi Adolf képviselő 
urat igazoltnak nyilvánítja. (Helyeslés. Felkiáltá
sok: Tovább, tovább!) Minthogy a bizottmányok 
délután is ülést akarnak tartani, jónak látom az 
ülést bezárni. Holnap 10 órakor folytatjuk az iga
zolási tárgyalást. 

Az ülés végződik 2 órakor. 

D i m i t r i e v i c s Milos j e g y z ő (olvassa a teg
napi ülés jegyzökönyvét). 

E l n ö k : Bemutatom a bácsmegyei középponti 
választmány elnöke és jegyzője folyamodását, mely
ben Piukovich Ágoston főispáni helytartónak, mind 
a középponti választmány elnöke, mind több vá
lasztmányi tag ellen elkövetett törvénytelen és ön-

XI. OMSZAvrOb U I J E S 
1866. jan. 17-dikén 

« 
S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyal: Bemutattatik a bácsmegyei központi választmány kérvénye Piukovioh Ágoston főispáni helytartó ellen. Aa 
aradmegyei képviselők ellen beadott együttes kérvény mellőztetik. Markovics Antal választása megsemmisíttetik ; Buday LSrinczé iránt 
vizsgálat rendeltetik; Dobrzanszky Adolf, Orczy Béla b. és Miske Imre b. igazoltatnak. Bemuttatatik Deáky Lajos megbízó levele. 
Másnap, a görög egyház vizkereszti ünnepe miatt, nem lesz ülés. 
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kényes eljárása ellen panaszt emelnek, kérvén a 
képviselőházat, hogy a középponti választmány 
tagjait további megtámadások ellen oltalmazni mél
tóztassék. Ezen folyamodvány a kérvényi bizott
sághoz utasittatik. (Helyeslés.) 

Miután azon 12 tagú bizottság, melyhez az 
az aradmegyei középponti választmány eljárása el
len beadott panasz utasíttatott, jelentését beadta, 
azt hiszem, most ezt lehetne tárgyalás alá venni. 
(Koükehjeslés.) 

Várady Gábor e lőadó (olvassa az aradme
gyei képviselők ellen benyújtott együttes kérvény iránt 
véleményadásra kiküldött osztály jelentését, mely a kér
vényt mellőztetni ajánlja.) 

F á b i á n Gábor: Tisztelt ház! Bármily tisz
telettel viseltessem az eljáró osztály meggyőződése 
iránt, mégis egész őszinteséggel ki kell jelentenem, 
hogy én a felterjesztett véleményben egyátalán 
nem osztozhatoin ; de mielőtt észrevételeimet e rész
ben előadnám, szükségesnek találnám, hogy az 
egész eseményről adott kép a háznak mintegy sze
me elé terjesztessék az által, hogy a benyújtott kér
vény minden hozzá tartozandó irományokkal fel
olvastatnék ; miért is kérem, méltóztassanak azo
kat felolvastatni. * 

N y á r y P á l : Nekem czélom volt egyszerűen 
inditványozni, hogy az osztálynak, az én vélemé
nyem szerint tökéletesen kifejtett véleménye ha
gyassák helyben; de miután azon kérés hozatott 
elő, hogy az irományok olvastassanak fel, sokkal 
inkább tisztelem a t. háznak e részben már hozott 
határozatát, semhogy véleményem kijelentését 
azutánra ne hagyjam, midőn az irományok fel 
lesznek olvasva. (Helyeslés.) 

Kiss Miklós t T. ház! Nagyon méltányos
nak tartom azon kívánságot, hogy a t. ház ezen 
ügynek alapos ismeretéhez jusson; időkímélés te
kintetéből azonban czélszerűnek találnám, ha elren
deltetnék ezen irományok kinyomatása; így min
den egyes tag tudomást szerezhetvén magának az 
ügyről , könnyebben szólhat hozzá. (Nem szük
séges!) 

E l n ö k : Méltóztatnak-e kívánni, hogy az iro
mányok kinyomassanak? (Nemszükséges!) Egyéb
iránt, ha ki is nyomatnának, azért mégis felolvasás 
alá kerülnének. (Csak olvastassanak fel!) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa az aradme
gyei választásokra vonatkozó irományokat.) 

Várady Gábor előadó: Köteles vagyok a 
a tisztelt ház határozata szerint minden iratot ki
vétel nélkül felolvasni. Azonban időkímélés te
kintetéből mégis figyelmeztetem a tisztelt házat, 
hogy az ellennyilatkozatokhoz a középponti vá
lasztmánynak minden jegyzőkönyve elejétől végig 
mellékelve van. Nézetem szerint ezt azért tették, 
hogy a tisztelt háznak megszerezzék azon meggyő

ződést, hogy minden ülés teljesen nyilvánosan tar
tatott meg s minden ülésről rendes jegyzőkönyv 
vezettetett. Azonban ezen mellékelt jegyzőkönyvek
nek egy jelentékeny része a panasz tárgyával sem
mi összefüggésben nincs. Méltóztatnak-e rendelni, 
hogy ezek fölolvastassanak? (Halljuk!) 

Fábián Gábor: Tisztelt ház! Az aradmegyei 
választás ellen fölterjesztett kérvények, ha az együt
tes kérvényhez még a külön kérvényeket is oda-
veszszük, összesen 9-re mennek, és így a magok 
nemében valóságos monstrum-kérvényt képeznek. 
Már maga ezen példátlan eset figyelmet gerjeszt, s 
némileg arra mutat , hogy a hol ilyen eset kerül 
elő, abban a megyében valami abnormis, nyava
lyás állapotnak kell létezni. Én, ki mint megyebeli, 
az ottani viszonyokat közelebbről ismerem, bizton 
merem állítani, hogy ott olyan kórállapot létezik; 
s tudnék saját tapasztalásomból és legközelebbi 
magánértesitésekből ezen helyzet jellemzésére bő
vebben szólani. De minthogy ez által egy a napi
renden kivül eső térre találnék lépni, s az ilyen 
magán adatok különben is, mint puszta egyoldalú 
informátiók, sulylyal nem bírnának, ezeket mellő
zöm, hanem csak a felolvasott és előadott kérvé
nyek során akarok a dologhoz szólani. (Nincsbefe
jezve a felolvasás! Halljuk tovább!) Bocsánatot ké
rek ; azt hittem, hogy a fölolvasás már be van fe
jezve. 

E l n ö k : A képviselő ur indítványozta az ok
mányok felolvasását. Ha már azon stádiumban látja 
lenni a felolvasást, hogy a dologhoz hozzászólhat, 
talán fölösleg'es a további olvasás. (Kérjük az ok
mányok, felolvasását.') U g y tessék tovább folytatni. 

Várady Gábor előadó, Tóth Vilmos, Jo-
a n n o v i c s György , Ráday L á s z l ó g r ó f j e g y 
zők (felváltva olvassák az aradmegyei választásokra 
vonatkozó irományokat.) 

R u d n y á n s z k y F l ó r i á n : Az osztály véle
ményének még egyszeri fölolvasását kérném. 

Várady Gábor előadó (újra fölolvassa az 
osztály véleményét.) 

Fábián Gábor : Tisztelt ház! Talán szük
ségtelen említenem, mert egy tekintetre észreve
hetők, hogy ezen úgynevezett együttes kérvény 
nem a rendes igazolási kérvények sorába tartozik, 
hanem sajátságos természetű ; de ha olyan, akkor 
sajátságos szempontból is kell azt tekintenünk. 
Itt nem ugy, mint rendszerint történik, hogy egyik 
vagy másik választókerületben" választók szólal
nak föl az elválasztott képviselő személye ellen, 
hanem magának azon testületnek kebléből jönnek 
a panaszok, a mely testületre bizta a törvény a 
választási ügy körüli egész eljárást és annak ve
zetését, t. i. a központi választmány tagjaitól. A 
mint a folyamodványból kitűnik, a központi vá
lasztmány egy kérdés fölötti vita alkalmával keb-
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lében meghasonlott és nemzeti pártok szerint kü~ 
lönözte el magát. Ha azon alkalommal, midőn a 
meghasonlás történt, és az elnök a jegyzővel 
együtt lemondott, a bizottságnak ezen párthoz 
tartozó tagjai mind lemondtak volna, akkor más 
tekintet alá jöhetne a dolog, akkor ugy venném 
fel, mint az eljáró választmány; de most ugy né
zem ezen két pártot, mint egymás ellenében álló 
két töredékét az egész központi bizottságnak, an
nál inkább, mert midőn a meghasonlás történt, az 
elszakadt párt, melynek tagjai most folyamodnak, 
többségben volt. Ez volt az úgynevezett — ha már a 
román párt ellenében nevet kell adni a pártnak — 
magyar párt. E szerint tehát én ezeket a folya
modókat most is a bizottság részének nézem és 
ennélfogva panaszukat is ugy tekintem, mint a 
mely némi félhivatalos szint visel. 

De most csak az lehet a kérdés, hogy a két 
meghasonlott fél között melyiknek van igazsága ? 
Apanaszló felek a meghasonlás után, midőn, a ker
tészek szavazati joga feletti kérdésnél, a kisebbség 
által majorizáltattak, mindjárt orvoslást kerestek 
e végett a helytartótanácsnál. Mi lett az eredmé
nye ? Az, hogy az orvoslást későn, már a megtör
tént választás után tudták meg, mert e bizottság
nak helyben maradt tagjai, vagyis az úgynevezett 
román párt azután is folytatta működését, mintha 
nem csonka, hanem teljes bizottság volna, és min
den e bizottság- keze közt levén, a folyamodók 
semmi adathoz nem juthat tak, még azon helytar
tótanácsi rendreutasító intézvényt sem kaphatták 
ki, s igy nem tudták meg. mi történt a folyamo
dással. 

Már most kérem, a központi bizottságnak 
ezen folyamodó része azt mondja : Egyoldalúan 
történvén a választási ügynek vezetése a mi kiszo-
ríttatásunk után, ez az egész eljárás törvénytelen, 
kezdve az összeírástól egész a szavazásig. Ezt 
ugyan részletesen adatokkal nem tudják bizonyí
tani a folyamodók, de kitűnik az a felolvasottak 
után magából a dolog történelmi előadásából: ki
tűnik , hogy nemzetiségi partviszály, szakadás 
történt a központi bizottságban; kitűnik a hely
tartótanács intézvényébó'l a viszálkodás és megha
sonlás ; kitűnik, hogy az összeírás tökéletlen; ki
tűnik abból, mi szintén benfoglaltatik a történelmi 
előadásban, hogy a felszólamlás, mely által az 
összeírás megigazítandó lett volna, nem mehetett 
végbe. Igaz, hogy azután a román párt folytatta 
működését, de természetesen csak a maga saját 
érdekében, ugy, hogy a kertész községeket, azaz 
a magyar községeket kihagyta, a magyar pártnak 
felszólamlását tekintetbe nem vette. Hogy a szava
zás körül a választásnál kihágások történtek, an
nak itten nyoma nincs, de ki fog sülni a külön 

kérvényekből, hogy előfordultak, különösen a vi
lágosi és pécskai kerületben. 

E szerint, ha a ház még ezen fölemlített ada
tokat és azt is tekintetbe veszi, hogy ezen folya
modásnak némileg hivatalos színe van s mindeze
ket elegendőnek nem találná, akkor én a vizsgála
tottartom egyedül czélirányosnak arra nézve, hogy 
ez ügy minden tekintetben felvilágosittassék. Ezt 
annál szükségesebbnek tartom, mert oly szomorú 
helyzetben van jelenleg Aradmegye, hogy ha va
laki magán úton okadatokat akarna magának sze
rezni, keservesen birna azokhoz -férni, mert a kik 
adhatnák, azok rendelkeznek ott mindenről. E sze
rint én annál inkább a vizsgálatot sürgetem, mert 
csakis ez úton lehetne az aradmegyei szomorú vi
szályok igaz forrására jutni, azon forrásra, melyet 
ha hamarjában be nem dugunk, maholnap veszé
lyes következményei lehetnek. Ki kell monda
nom, hogy ott a nemzetiségi izgatások folytán már 
azon ponton van a dolog, hogy csakis egy szikra 
kell hozzá, hogy a 49-ki események ismétlődjenek. 
(Ellenmondás.) Tudom, mit beszélek. Ezen vizsgá
lat nyomán egyszersmind olyan adatok birtokába 
jutunk, melyek az annak idején bizonyosan sző
nyegre kerülendő nemzetiségi kérdésnél a közénk 
hajított Eris almáját föl fogják mutatni és ezen 
egész nemzetiségi kérdés mivoltát, czélzatát, vár
ható eredményét a legtanulságosabban illustrál-
ják. En vizsgálat mellett vagyok. 

N y á r y P á l : Tisztelt ház ! Jóllehet már az 
osztály véleményének fölolvasásakor tökéletesen 
meg voltam győződve, hogy a folyamodóknak 
nincs igazuk; még jobban meg lettem győzve 
azoknak meghallgatása után, mik az irományok
ban foglaltatnak; de ellenállhatlanul a legtökéle
tesebben meg lettem győzve azok által, a mik az 
ellenvélemény támogatására előhozattak : mert 
meggyőztek mindezek, különösen az utóbbi adat, 
hogy itt nem annyira politikai jog gyakorlatában 
való korlátozás forog fenn, hanem inkább párt
kérdés. Szerencse, igen nagy szerencse, hogy föl
adatunk nem az, hogy itt pártkérdéseket intézzünk 
el, a melyeket fölébreszteni jelen körülmények 
közt valósággal bűn volna. (Helyes!) Hanem köte
lességünk megvizsgálni azt, hogy a választásoknál 
a törvény rendelete megtartatott-e ? Mindnyájan 
ismerjük az 1848. törvényt; ezen törvény megha
tározza, mi módon alakíttassák azon alkotmányos 
testület, melyet központi bizottságnak nevez e 
törvény, és a melyet a választás körül fennforgó 
minden kérdéseknek eldöntésére bíróvá határoz. 
Itt az adatik elő és panaszul hozatik fel, hogy a 
központi bizottság, a mint megalakittatott, nem 
oly tagokból alakíttatott meg, hogy azoknak min
den tagja kedves lett volna a bizottság némely 
tagja előtt. Azt mondották, ők tiszta papirost ad-
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tak oda a román pártnak, hogy irják reá a román 
tagok neveit; és mqgcsalattak, mert nem oly em
bereket irtak be a tiszta papirosra, kiket ők kíván
tak. De a kérdés nem ez; hanem, ha a törvényt 
teljesítjük, az : vajon azon választmány ugy volt-e 
szervezve, mint a törvény kívánja ? A törvénye 
pedig azt kívánja, hogy ezen választmányban 
minden választókerület képviselve legyen. Hogy 
a törvény ezen rendelete meg volt tartva, bizo
nyítja az, hogy e részben kifogás nem tétetik, ha
nem felhozatik az, hogy olyanok Írattak be a vá
lasztási lajstromba, kik nem bírtak elegendő bir
tokkal, elegendő moralitással. Azt gondolom, a t. 
ház, tekintve a törvényt, mindezen előterjesztése
ket és kifogásokat tökétetesen alaptalanoknak 
fogja tekinteni, alaptalanoknak pedig azért, mert 
jól tudja, hogy a törvény 21 . §-sa szerint a közép
ponti választmány a bíró oly esetekben, midőn 
valakinek kifogása van a birtokra nézve; ahoz 
kellett volna tehát folyamodni és annak kellett 
volna előterjeszteni, és annak lehetett csak a kifo
gásokat megbírálni. Kérdés már, vajon ugy tör
tént-e ez ? Felelet, ugy történt; mert felolvastattak 
a választási jegyzőkönyvek, melyekből kitűnik, 
hogy többen reclamáltak, az ügy tárgyaltatott, és 
a kiket a középponti bizottság nem talált elegendő 
képességgel biroknak, a lajstromból kitörültettek. 

Azt mondja igen tisztelt barátom, az előttem 
szóló aradi képviselő, hogy ez a reclamátio nem 
olyan volt, mint más közönséges, mert itt nem ar
ról volt szó, képesek-e az illetők, vagy nem, ha
nem egy egész osztály képességéről volt szó. Igen 
sajnálom, hogy azt kell mondanom, hogy ily ha
tósággal nem csak a középponti választmány, ha
nem mi sem vagyunk felruházva. A bizottság 
előtt csak olyanok ellen tehető panasz, kik az ösz-
szeirásba mint választóképesek beírattak, vagy 
olyanok részéről, kiket az összeiró bizottság vá
lasztóképeseknek nem talált s az elmozditottak so
rába igtatott; de oly kérdés nem fordul elő, hogy 
bizonyos osztálynak lehet-e joga vagy sem ? 

Itt van 9, baj, t. ház! mert mielőtt a közép
ponti bizottság a reclamatióboz fogott volna, ugy 
látszik, egy párt akart keresztülvinni oly határo
zatot, mely már magában törvénytelen lett volna, 
oly határozatot akart t. i. hozatni, melynek hoza
talára csak a törvényhozás van jogosítva. Neve
zetesen azt mondja, hogy miután bizonyos kerté
szek 1848-ban és 1861-ben is a választók közé 
soroltattak, az V. t. ez. azon pontjánál fogva, mi
szerint a régi joggal biró választók képességgel 
bírnak, e jogosság a kérdéses kertészekre nézve is 
mondassék ki. Azt hiszem, a felelet erre oly egy
szerű, hogy valóban csodálkozni lehet, hogy épen 
oly férfiak, kik törvényes szempontokat akarnak 
elénk tüntetni, át nem látták, hogy ez pusztán 

csak az 1848. előtti választókra, t. i. a nemesekre 
és, a hol a megyék határozatai azt tartalmazzák, a 
honoratiorokra tartozik; ezek pedig egyenesen a tör
vénynek nem azon szabálya alá tartoznak, hol bi
zonyos census kívántatik. 

Azt mondják, itt nem csak az a baj volt, hogy 
ezen határozatot meg* nem hozhatták, hanem az, 
hogy miután az előterjesztett körülményeknél 
fogva ezen határozat meg nem hozathatott, az iga
zoló bizottmánynak azon része, mely a panaszkodók 
kilépése után benmaradt, folyvást működött. Tisz
telt ház ! Én a központi bizottmány panaszkodó 
tagjainak azon eljárását, hogy megfeledkezve, 
hogy ők képviselők, hogy mint képviselők járnak 
el ezen igen fontos ügyben, s mint képviselők a 
közelebbi közgyűlésnek eljárásukról számolni tar
toznak, a bizottmányi gyűlést bármi okból oda
hagyták, ezt egyenesen megrovás alá tartozó eljá
rásnak vélem. (Helyes!) Mert, a mint mondja igen 
tisztelt barátom, mi történt volna akkor, ha a má
sik rész is odahagyja a tért? Lehetetlen lett volna 
törvény szerint képviselőt választani. Én tehát 
nem csak, a mint ő teszi, nem tulaj donitok több 
súlyt folyamodók előadásának azért, mert választ
mányi tagok voltak, sőt megrovandóknak vélem, 
mint közjionti bizottsági tagokat, azért, mert meg
akarván hiúsítani az országgyűlési követválasztás 
lehetőségét, onnan eltávoztak. Másfelől pedig azok, 
kik ott maradtak, véleményem szerint nem csak 
jogosan jártak el, hanem kötelességeiket teljesí
tették. (Helyeslés.) Én tehát, tisztelt ház, megvallom, 
nem is tudok, nem is látok az egész előterjesztés
ben olyat, a min a tisztelt háznak még csak fen-
akadni is lehetne. Mert, ha a főforrás, t. i. az iga
zoló bizottmány eljárása helyesnek tartatok, ugy a 
belőle folyó következések is kifogástalanok. Ennél
fogva egészen és átalában az osztály véleményé
nek elfogadására szavazok. (Helyes! Szavazzunk!) 

E l n ö k : Az osztály véleménye az, hogy az 
aradmegyei középponti választmány eljárása ellen 
beadott panasz mellőztessék. Méltóztatnak ezt el
fogadni? (Közfelkiáltás: Elfogadjuk!) Ennélfogva 
szükségtelen a szavazás. (Szükségtelen!) Határoza
tul kimondom, hogy az aradmegyei középponti 
választmány eljárása ellen beadott panasz mellőz
tetik. Ennélfogva a panasz most tárgyalt része az 
aradmegyei egyes választások tárgyalása alkalmá
val is mellőzendő. (Helyeslés.) 

W l á d Alajos : Ezen tárgy be levén fejezve, 
nem mulaszthatom el elismerésemet kifejezni azon 
bölcseségért, melylyel ezen ügyet elintézni mél
tóztattak. (•Zaj.) 

V a y Lajos báró : A tárgy érdekéhez szólni 
nem akarok; minthogy azonban ezen együttes 
kérvényen kívül még némely egyes aradmegyei 
képviselők ellen is adattak be panaszok, ezen pa-
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naszok pedig az illető osztályok által, igy a töb
bek között az I. osztály által egyik képviselőtái'-
sunk ellen már tárgyaltattak is; minthogy továbbá 
jelenleg úgy tapasztalom, hogy itt még oly ada
tok is adattak be az ellenpárt részéről', melyek az 
osztálylyal még akkor közölve nem voltak: ezen 
adatokat az osztálylyal közöltetni kérem. (Zaj.) 
Mivel az osztály véleménye, mely már Írásba fog
laltatott, az itt felhozott véleménytől eltér, szükség, 
hogy az osztály véleményét megváltoztassa. (Röz-
beszólás: Majd megváltoztatja a ház!) 

S z a p l o n c z a y J ó z s e f : A mi osztályunkban, 
t . i. a VIII . osztályban szintén előfordult egy aradi 
kérvény; előfordult egyes képviselőre nézve, de 
előfordult együttes is. Miután a tisztelt ház ezen 
együttes kérvényt először kiadta az osztályoknak 
véleményadás végett, azután pedig Nyáry Pál úr 
indítványára mint együttest és olyant, melyet kü
lön-külön osztályokban megbírálni és véleményezni 
bajos lett volna, külön bizottságra bízta, azt hi
szem, hogy ez által a kérvények ezen ága az osztá
lyoktól végleg elvonatott és a tizenkettes bizott
ságnak adatott át. Miután az ez által előterjesztett 
vélemény egy akarattal elfogadtatott, a hat osz
tály, hova az egyes kérvények utasítva vannak, 
ezen együttes kérvényt már tárgyalás alá nem 
veheti, hanem ezen osztályok csak azon kérvé
nyekre szorítkozhatnak, melyek egyes képviselők 
ellen adattak be. (Helyeslés.) 

Elnök : A határozat is ezen értelemben volt 
kimondva. 

Siskovics J ó z s e f : Én épen e részben ki-
vántam felszólalni, mert miután az egyes osztá
lyoknak egyes választások iránt kérvények adat
tak át, hogy az illető osztályok ezeket tárgyalhas
sák, szükséges, hogy a most hozott határozat tu
domásukra jusson. (Nagy zaj.) 

E l n ö k : A IV-ik osztály előadója fogja foly
tatni előadását. 

Csengery Imre előadó (olvassa a IV-dik 
osztály jelentését Markovics Antal Csanádmegye bato-
nyai kerületében megválasztott képviselőre nézve, kinek 
megválasztását megsemmisíttetni véleményezi.) 

H o r v á t h K á r o l y : Én, mint a IV. osztály 
egyik tagja, az osztály többségétől eltérő vélemé
nyemet vagyok bátor a t. háznak előterjeszteni. 
Mikép a felolvasott jegyzőkönyvből méltóztattak 
megérteni, itt nem forog fenn valami korteskedési, 
vesztegetési, erőszakoskodási, vagy más efféle 
visszaélés. A felolvasott jegyzőkönyv szerint itt 
formasági hiba követtetett el, olyan, mely az osz
tály többségének nézete szerint a választás meg
semmisítését vonja maga után. Formasértés kö
vettetett el nevezetesen a másodszori szavazás által. 
Miután t. i. az első szavazás megtörtént és a négy 
képviselőjelölt közül szavazati többséget egyik sem 

nyert, a két jelölt, ki többségben volt , kijelöl
tetett ugyan a másodszori szavazásra, hanem a vá
lasztók azon része, kik már az első szavazás alkalmá
val ezekre adták szavazataikat, az elnök kijelentése 
szerint fölöslegesen és szükségtelenül adnák újabb 
szavazataikat, azért csak azok bocsáttattak a má
sodszori szavazáshoz, kik a két kisebbségben ma
radt jelöltre adták volt az első szavazás alkalmá
val szavazatukat. Az ily módon a másodszori sza
vazás eredményeként mutatkozó szavazatok s az első 
szavazás alkalmával már Markovics Antalra és 
Gdatz Antalra mint a másodszori szavazásra kije-
löltekre adott szavazatok összeszámítása folytán je
lentetett ki Markovics Antal a battonyai kerület 
képviselőjének. 

Minden olyan esetben, hol formasértés követ
tetik el, figyelemmel kell lennünk kétségtelenül, 
mint már tegnap és azelőtt is több esetben említ
tetett, a törvény szavaira; figyelemmel kell len
nünk másodszor a törvény czéljára és szellemére. 
Vagyis, midőn az mondatik, hogy itt olyszeril for
masági vétség követtetett el, melynek a választás 
eredményét meg kell semmisíteni, a törvény ily 
megszabásának, mondom, a törvényben világosan 
és határozottan benne kell foglaltatnia. Másodszor 
olyszerűnek kell az ily mulasztásnak vagy hibának 
lennie, nietynél fogva a törvény czélja el nem éret
hetett, nevezetesen a szavazatok valóságos több
sége ki nem tűnhetett. 

Az első kérdés tehát : vajon világosan és ha
tározattan bennefoglaltatik-e a törvényben az, 
hogy a másodszori szavazás alkalmával valameny-
nyi szavazónak kell újra szavaznia? E tekintetben 
az erre vonatkozó törvényszakaszt szóról szóra 
felolvasom, mert e szakasz ép az, melyre az osz
tály előterjesztésében vonatkozik. A 35-ik szakasz 
pedig igy szól: „Azon két egyén közt, kik arány
lag a legtöbb szavazatot nyerték, ujabb szavazás 
történik." íme, tisztelt ház, itt világosan meg van 
mondva, mikor áll elő azon eset, melyről e sza
kasz intézkedik, hogy t. i. ujabb szavazás történ
jék. Világosan ki van mondva, hogy a többséget 
nyert két egyénre kell szavazni; de nincs világo
san és határozottan kimondva, hogy ujabb, vagy, 
miként a következő szakaszban mondatik, másod
szori szavazás alkalmával valamennyi szavazónak 
kell-e újra szavazni. (Zaj.) Nem levén e szerint 
ezen vonatkozó szakaszban határozottan kimondva 
az, hogy a másodszori szavazásnak valamennyi 
szavazó részvétével kell megtörténnie, az igazság
szolgáltatás átalános, közönséges elvénél fogva, 
hiányzik az alap, melyre mi ezen képviselő válasz
tásának megsemmisítését fektethetjük, hiányzik pe
dig annyival inkább, mert ha ezen szakaszban 
nincs világosan kimondva valamennyi szavazónak 
a másodszori szavazás alkalmával újra szavaztatása, 
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mi természetesebb annál, hogy midőn a másod
szori szavazásnál a többséget nyert két követje-
lölt tűzetik ki a szavazásra, azoknak újra szavazása, 
kik épen ezen két kitűzött képviselő irányában 
akaratukat szavazatuk által az első szavazás alkal
mával már kijelentették, mellőztessék és a másod
szori szavazás csak azokra szoríttassák, kik még 
ezen két újonnan kijelölt jelölt tekintetében akara
tukat nem nyilvánították ? — Igaz ugyan , hogy 
a 37. §. azt mondja, hogy a kitűzött két egyén kö
zül az , ki a másodszori szavazás alkalmával az 
abban részt vevő szavazók átalános többségét 
nyer i , jelentetik ki megválasztott országgyűlési 
képviselőnek; és igaz, hogy ezen §-ból lehet kö
vetkeztetni, hogy mindnyájának kell szavazni; de 
méltóztassanak figyelembe venni, hogy ezen §. 
már nem a másodszori szavazásnak mikénti esz
közléséről , hanem eredményéről s az eredmény 
folytán való további eljárásról szól. Aztán a tör
vény oly megszabásának, melynél fogva valamely 
választás megsemmisítése kimondathatik, nem kö
vetkeztetés által előállithatónak, hanem világos
nak és határozatnak kell lenni. í g y áll a dolog a 
törvény szavait és betűit tekintve. 

A mi a törvény szellemét illeti, az a kérdés, 
vajon a batonyai választókerület szavazóinak 
szavazati joga nem sértetett-e meg ezen eljárás ál
tal, s az ezen eljárás folytán megválasztott képvi
selőt lehet-e a kerület valóságos többsége által 
megválasztottnak tekinteni ? E tekintetben méltóz
tattak megérteni, hogy nincsen csak egy is, nem 
lehet egyetlen egyről is feltenni a batonyai szava
zók közül, hogy szavazati jogának gyakorlatában 
korlátoztatott vagy gátoltatott volna. A kik ere
detileg Markovics és Glatz jelöltekre szavaztak, 
azok első alkalommal gyakorlottak szavazati jogu
kat minden korlátozás nélkül s szavazási jogaik 
fenmaradtak a másodszori szavazás tekintetében 
és az elnök azon kijelentése által, hogy szavaza
taik most be fognak számíttatni. A kevesebbségben 
maradt két partbeliek közül azok, kik az első sza
vazás alkalmával még ezen két, másodszor is kijelölt 
képviseló't illetőleg nem szavaztak, a másodszori 
szavazás alkalmával gyakorolták szavazati jogukat 
s tetszésük szerint vagy Grlatzra vagy Markovicsra 
adhatták szavazatukat. Méltóztatnak ebből látni, 
hogy egytől egyig gyakorolta jogát a szavazó és 
közülők a szavazat adásában senkisem volt korlá
tolva. És igy a törvény czéljának és szellemének 
teljesen elég lett téve, s ily eljárás mellett csak
ugyan Markovics Antalt, mint a batonyai szavazók 
valóságos többsége által megválasztott képviselőt 
kell és lehet tekinteni. 

A mi már a mellékesen beadott kérvényt s az 
osztály véleményét illeti, megvallom, e részben 
nem osztozhatom az osztály véleményében. Mert, 

hogy a szavazás alkalmával némelyek a Marko-
vics-pártbeliek közül az elnöki kijelentés irányában 
kijelentették, hogy az ilyen szavazást nem helyes
lik, ellene óvásukat jelentettékbe, ezen cselekvényt 
épen a Markovics-pártiaknak terhül róni nem le
het, mert ők az által csak azt akarták, hogy min
den következményt magokról és Markovicsról el
hárítsanak ; tehát az általuk tett óvást és fölszóla
lást nekik hibául tulajdonítani és hátrányukra szá
mítani nem lehet. A másodszori szavazást illetőleg 
a választási jegyzőkönyvből azt látom, hogy az 
első szavazás az első napon, a második szavazás 
a második napon folyt le kezdettől fogva végig. 
A mi a folyamodványban Markovics részéről fel-
hozatik, hogy t. i. az első szavazás befejeztével 
sürgették némelyek a második szavazás azonnali 
megkezdését vagy folytatását, s ezen sürgetés 
folytán először tiz, azután egy szavazó valósággal 
szavazott is, annakutána pedig a második szavazás 
a következő napra tétetett át, én e tekintetben a 
jegyzőkönyvet másként nem érthetem, mint ugy, 
hogy igaz ugyan, hogy az első szavazás befejezté
vel kísérlet tétetett, hogy a második szavazás meg
kezdessék, de ettől elállottak s a kisérlet semmit 
érőnek tekintetett, a második szavazás tehát más 
napra tétetett át s kezdettől fogva végig le is folyt, 

igy állván a dolog, miután nincs a törvény
ben a másodszori szavazás tekintetében határozot
tan kimondva, hogy annak minden szavazó uj 
megszavaztatásával kell történnie ; és miután a tör
vény czéljának a kérdéses eljárás tagadhatlanul 
megfelelt, mert Markovics Antal irányában csak
ugyan a választók többsége nyilatkozott, és csak 
ezen többség folytán nyilváníttatott a battonyai 
kerület megválasztott képviselőjének; végre miután 
már több más esetben, mint például a helységenkinti 
összeírás, a titkos szavazás és egyéb esetek fölme-
rültével, melyekre nézve a törvény talán még vi
lágosabban és határozottabban szol, mint a jelen 
esetben, a t. ház a választási törvény czélját meg
sértve, a szabad akaratnyilvánulást meghiúsulva 
nem találta, s ily esetekben nem semmisítette meg 
a választást: azt hiszem, hogy tekintettel ezekre, a 
t. ház most némi igaztalanságot követne el, és 
előbbeni határozataival ellenmondásba lépne ezen 
választás meg-semmisitése által. Mindezen tekinte-
teknél fogva bátor vagyok indítványozni, hogy az 
osztály véleménye mellőzésével, Markovics Antal 
választását jóváhagyni és őt az igazolt képvise 
lők sorába igtatni méltóztassék. (Zaj.) 

Bezerédy László: T. ház! Ugy vélem, 
minden igazolási tárgyalás alkalmával legfőbb és 
legfontosabb kötelességünk a felett őrködni, hogy 
a törvény szigorú megtartása mellett a választók 
szavazási jogának szabad gyakorlata bármily tör
vénytelen eljárás által ne gátoltassék. Én a mi el-
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járásunkat és kötelességünk teljesítését inkább ezen 
szempontból fogom fel, nem pedig ugy, hogy az 
ellenjelölteknek bármely képzelt, vagy ha nem is 
képzelt, támasztott jogai felett őrködjünk. Ezen te
kintetből indulva ki, s a kérdéses esetet fontolóra 
véve, ugy látom, hogy ezen ügyben a választók 
jogának korlátozása, vagy megsértése egyátalában 
szóban nem forog-, mert mindegyik választó szava
zási joga t szabadon gyakorolta; szabadon gyako
rolta akkor, midőn először leszavazott azokra, kik 
a választáskor képviselőjelöltekül léptek föl, és sza
badon gyakorolta másodszor akkor is, midőn a 
kérdés már csak a viszonyos többséget nyert két 
jelöltre szorítkozott a czélból, hogy kitudassék, va
jon e két legtöbb szavazatot nyert közül az átalá-
nos többséget melyik nyeri'? Ha a törvény szava 
oly világos volna, hogy tágasb magyarázatot nem 
engedne, azt mondanám, hogy korlátolva van el
járásunk. De ha figyelembe veszszük a törvény 35-
dik szakaszának szavait, nem állíthatjuk, hogy ez 
oly világos és minden kivételen felül levő volna, 
hogy semmi más magyarázatot ne engedne. (Zaj.) 
Méltóztassék figyelembe venni, hogy az idézett sza
kasz szerint csak az aránylag legtöbb szavazatot 
nyertek között kell történni ujabb szavazásnak ; de 
azt, vajon azokat, kik ugyanazon egyénekre már 
leszavaztak, ismét kell-e szavaztatni, vagy ezek 
szavazata egyszerűen beszámíttassák: a törvény
ben szigorral kifejtve nem látom, és azért az elnök 
eljárása alapján a választást megsemmisíttetni nem 
kívánom. 

Még egy tekintet vezérel engem , t. i. hogy ne 
nyissunk tárt kaput arra, hogy az elnöknek bármi-
nemíí fondorkodása vagy ellenkező érzete és a tör
vénynek ez által történt megszegése a megválasz
tott követ jogainak megcsorbítására szolgálhasson. 

Hallottam több helyről fölemlíteni, hogy ana
lógia van ezen ás a tegnapi megsemmisítési eset 
közt. Én, t. ház, a mai és tegnapi eset közt nagy 
különbséget látok. A tegnapi esetben, melyre visz-
szaemlékezni méltóztatnak, a dolog úgy állt, hogy 
valami Turcsányi György nevezetű bizottsági tag, 
a ki annak a választott képviselőnek bizodalmi 
férfia volt, a választásnál az illető elnököt felszó-
lítá, szüntetné meg már most a szavazást, miután 
az átalános többség már úgyis kiderült; így tehát 
magának ezen bizalmi férfinak közbenjárása- és fel
szólalására következett a törvény megsértése. De 
annyiból is nagy a különbség a tegnapi és a mai 
eset közt, hogy a tegnapi esetnél az elnöknek eljá
rása által csakugyan csorbát is szenvedtek a sza
vazók, a mennyiben t. i. szavazásra nem bocsáttat
tak. Kötelességünk volt tehát a tegnapi esetnél 
megvédni és megóvni azok jogait, kik ezek gya
korlatában megsértettek. De itt nem az az eset fo
rog fenn, mert itt magának annak nevében, a ki 

nek ellenében panasz tétetett, óvást tettek azon el
járás ellen, félve az illetők, nehogy a törvénynek 
túlszigorú magyarázása által valami sérelmet szen
vedjenek; ezt azonban az elnök nem fogadta; el így 
tehát csupán az elnöknek önkényes cselekedete 
vonná maga után azon igen sérelmes követke
zést, hogy az illető képviselőnek választása kér
désbe vétetik. Én meggyőződésem szerint az iga
zolás mellett vag-yok. (Szavazzunk! Megsemmisítés!) 

Csengery Imre előadó: Mint előadónak, 
kötelességem, egyik körülményre nézve felvilágo
sítást adni. Mik ép magyarázza egyik vagy má
sik képviselő a törvénynek ide vonatkozó szaka
szát, az természetesen kinek-kinek meggyőződésé
től függ. Vannak azonban oly tények, melyek 
megtörténtek és magyarázatot nem szenvednek. A 
törvénynek azon rendelete, mely szerint a másod
szori szavazás alkalmával azt kell kijelenteni meg
választott képviselőnek, a ki a másodszori szava-

I zásban részt vett szavazók absolut többségét meg
nyerte , semmi magyarázatot nem szenved. (He
lyeslés.) Továbbá az, hogy itt a többség kijelentése 
nem ugy történt, hanem az első és a másodszori, 
tehát kétrendbeli szavazás eredménye összezavar
tatott ; és így a többség nem csupán csak a má
sodszori szavazásban résztvettek többsége szerint, 
hanem a két napi szavazás eredménye szerint mon
datott k i : ez oly t ény, mely magyarázatot szintén 
nem tür. (Helyes!) Az mondatott még továbbá, 
hogy mivel a szavazás csak a kisebbségben ma
radt két pártbeliekre szoríttatott, senkinek joga 
megsértve nem volt. Elkerülte talán a képviselő 
úr figyelmét a jelentés azon része, hol a folyamo
dók előadják, hogy igen is jogsérelem követtetett 
el, mert a második szavazásnál névszerint csupán 
csak e kisebbségben maradt két párt szavazói bo
csáttattak szavazásra; a kik pedig az első napon 
bármely oknál fogva a szavazásban részt nem vet
tek, vagy nem vehettek, második szavazásra nem 
bocsáttattak. Ez is ismét oly körülmény, melyről 
azt hiszem, hogy magyarázatot nem tür. (Helyes!) 
Azért, hogy valaki az első napon a szavazásban 
részt nem vett , de a másodnapiban részt venni 
kivánt, abból a törvény értelmében ki nem zárat-
hatik. (Helyeslés.) Ezek azon felvilágosítások, me
lyeket előadni kötelességemnek tartottam. (Fölkiál-
tások: Szavazzunk !) 

E l n ö k : Az osztály a választás megsemmisí
tését véleményezi; ennélfogva méltóztassanak fel-
állani, a kik az osztály véleményét elfogadják. 
(Megtörténik.) Minthogy a többséget egész biztos
sággal kivenni nem lehetett, most méltóztassanak 
felállni azok, kik az osztály véleményét ellenzik. 
(Megtörténik.) A többség az osztály véleményét pár
tolja és így Markovics Antal választása megsem-
misítettnek nyilváníttatik. 
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Csengery Imre előadó (olvassa a iV-dik 
osztály jelentését Buday Lörincz, Beregmegye mezöká-
szonyi kerülete képviselője választására nézve; az osztály 
vizsgálat kiküldetését ajánlja. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a vizsgálatba belenyu
godni ? (Felkiáltások: Belenyugszunk !) Tehát vizs
gálat fog elrendeltetni. Az a kérdés van még hátra, 
kit méltóztatnak a vizsgálatra kiküldeni ? (Felkiál
tások : Csik.') Tehát Csík András képviselőtársunk 
bizatik meg a vizsgálattal. (Közhelyeslés.) 

Csengery Imre előadó (olvassa a IV-dik 
osztály jelentését Dobrzánszky Adolf, Sárosmegye zbo-
rói kerülete képviselője választására nézve; az igazolás 
ajánltatik. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a tisztelt ház az osztály vé
leményét? (El!) E szerint Dobrzánszky Adolf iga
zolt képviselőnek nyilváníttatik. 

Csengery Imre előadó (olvas sa a IV-dik 
osztály véleményét Pest-Pilis és Soltmegye abonyi ke
rülete képviselője Orczy Béla báró választása tárgyá
ban ; igazolást véleményez. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni az o sztály 
véleményét? (Elfogadjuk!) E szerint Orczy Béla 
báró az igazolt képviselők sorába vétetik fel. (Köz
helyeslés.) 

Csengery Imre előadó (olvassa a IV-dik 
osztály jelentését Fehérmegye bodajki kerülete képvise
lője Miske Imre báró választása tárgyában; igazolást 
véleményez. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadtatik az osztály véleménye? 
(Elfogadjuk!) Miske Imre b. igazolt képviselőnek 
nyilváníttatik. 

Az ülés folyama alatt adta be Deáky Lajos 
képviselő úr megbízó levelét. Ez a kilencz tagból 
álló igazoló bizottsághoz utasíttatik. 

MilllltinOViCS S z v e t o z á r : Bátorkodom a 
tisztelt házat felkérni, hogy holnap ne méltóztassék 
ülést tartani, mert a görög egyháznak ünnepe van. 
(Közhelyeslés.) 

E l n ö k : A jövő ülés pénteken lesz. 

Az ülés végződik 2 1/i órakor. 

XII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. jan. 19-dikéu 

S z e n t i v á n } 7 i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatik egy választás melletti kérvény, továbbá az ossterni lakosok panasza, hogy a szolgabíró nem a 
többség választottját, hanem a kisebbség jelöltjét nevezte ki birájokká. Zsoldos Imre, Manojlovics Milán , Dedinszky József, Ivánka 
Zsigmond, Csörghe László és Kuba János igazoltatnak, Médán Endre és Sipos Ferencz választása iránt vizsgálat rendeltetik. 

Az ülés kezdődik 10 '/4 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Ráday 
László gróf fogja vezetni, a szólókat pedig Tóth 
Vilmos jegyzi fel. Következik a tegnapelőtti ülés 
jegyzőkönyvének m eghitelesítése. 

Joannov ic s G y ö r g y j e g y z ő (olvassa a teg
napelőtti ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Kőszeg választókerület több válasz
tója Babarezy Antal báró mellett kérvényt adott 
be. Ez akilenczes osztálynak fog átadatni. (Helyes
lés.) Torontálmegye Osztern helységének lakosai 
panaszolják, hogy a járásbeli főszolgabíró össze
hívta biróválasztás végett a helység lakosait, kik 
megszavaztak előtte, ő azonban nem a többség szar 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. I. 

vazata által választott bírót. hanem azt nevezte 
ki, kit a kisebbség kívánt. Ez a kérvényi bizott
sághoz utasíttatik. (Helyeslés.) A IV-dik osztály elő
adója fogja előadását folytatni. 

Csengery Imre előadó (olva ssa a IV-dik 
osztály véleményét Zsoldos Imre Borsodmegye dédesi ke-
rületebeli képviselő ügyében. Az osztály megsemmisítést 
kivan.) 

K e g l e v i c h B é l a gróf : Kérem a választási 
jegyzőkönyv felolvastatását. 

Csengery I m r e e l őadó (olvassa a jegyzö
könyvet.) 

K e g l e v i c h B é l a gróf : Tisztelt ház, az előt
tünk levő kérdéshez óhajtok hozzászólani, először 
is azért, mert meggyőződésem szerint ezúttal nem 
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oszthatom az osztály véleményét ez ügyben; to-
vábbá jogosítva érzem magamat némileg hozzászó
lani azért is, mert, azon kerületben birok, és így 
természetes, hogy érdekkel viseltettem ezen válasz
tás iránt, és ismerem egyszersmind azon körülmé
nyeket, melyek ott fenforogtak. Ennélfogva bátor 
leszek igen röviden a tárgyhoz szólani, és elmon
dani az okokat, melyeknél fogva az osztály véle
ményét elfogadhatónak nem tartom. Nem tartom 
elfogadhatónak pedig 1-ször azért, mert igen óhaj
tom , hogy midőn valamely választásnál az elnök 
eljárása kérdés alá vonhatónak látszik, élesen kü
lönböztessük meg, vajon az elnök eljárása valóban 
ugy támadható-e meg, hogy a törvények világos 
rendeletét megszegte, vagy pedig ezt határozottan 
állítani nem lehet, hanem oly körülmény forogván 
fenn, midőn a törvény egyenes utasítást nem ad, ő 
e részben — ha szabad magamat így kifejeznem 
— mintegy m-m a törvény ellen, hanem a mellett 
intézkedett. (Helyeslés.) Nem oszthatom az osztály 
véleményét továbbá ez ügyben azért sem, mert az 
elnöknek vádolt eljárása nem pártérdekből, sem 
egyik vagy másik félnek való kedvezésből, hanem, 
mint az iratokból kitűnik, egyenesen az ellenfél vi
lágos óhajtására és a másik félnek beleegyezése 
folytán történt, miről a most olvasott jegyzőkönyv 
meggyőzhet benninvket. Nem pártolhatom az osz
tály nézetét azért sem, mert a törvénynek a válasz
tásokról szóló 5-dik szakaszában, ha végig nézzük, 
egyetlen egy olyan tételt sem látunk, mely vilá
gosan eltiltaná azt, hogy kétfelé ne történhessék a 
szavazás. De ha ezt el is fogadjuk, még sem lehet 
az osztály véleményét pártolni, mert szerény néze
tem szerint a vád súlya tulajdonkép nem is a két
felé való szavazásra nehezül: mert midőn a felek köl
csönös beleegyezése folytán az elnök úgy intézke
dik, hogy két egymáshoz igen közel levő szavazó
asztalon az ő folytonos, és lehetséges fölvigyázása 
mellett történik a szavazás, nem is mondhatjuk, 
hogy kétfelé történt a szavazás, hanem csak egy 
helyen történt, épen ú g y , mint például valamely 
tanácskozásnál, hol jobbra-balra vannak asztalok, 
és, az elnök azt mégis tudja figyelemmel kisérni. A 
főelv, melynek bennünket vezérelni kell, nézetem 
szerint az, hogy a jegyzőkönyvből, mely tökélete
sen rendben van , ki nem tűnik az , hogy ezen, a 
törvénybe világosan nem ütköző választást az el
lenfél megtámadta volna akár óvás, akár más va
lami által; csak utólagosan jutott arra a gondolat
ra a bukott fél, hogy ezen körülményt felhozza, 
támasztékot remélvén ebben a választás meg
semmisítésére. Én így fogom fel ezen körül
ményt, minélfogva az osztály véleményét nem pár
tolandónak és Zsoldos Imrét igazolandónak vélem. 

Z i c h y Jenő gr . :Én sem tartozok azok közé, 
kik az osztálynak véleményét pártolhatnák. Ha a 

tárgy megfordítva állana, és Zsoldos Imre, a meg
választott követ élt volna azon csellel, hogy ő kí
vánta volna, hogy két asztalnál történjék a szava-

másik párt óvás nélkül állt volna el £l SZc\" 
vázastól: akkor tökéletesen érteném az osztály in
dítványát. De í gy , a mint a dolog előttünk áll, 
hogy a kisebbségben levő párt most, bukása után, 
a többséget ezen csellel ki akarja játszani, sehogy 
sem találom helyesnek az osztálynak véleményét. 
Emlékeztetem t. követtársaimat, kik 61-ben itt vol
tak, hogy május 1-én, a XV-dik ülésben oly eset 
tárgy altatott, hol nem két , hanem öt helyen tör
tént a szavazás , és a t. ház igazolta az ily módon 
megválasztott képviselőt. (Felkiáltások: Ki az f) Az 
Vojnics Lukács volt Bácskából. Én, t. ház! pártot 
lom Keglevich Béla indítványát, és miután az it-
fenforgó tények olyanok, hogy azokat nem tagadja 
senki, és így vizsgálatról szó sem lehet, azért azt 
mondom, hogy Zsoldos Imre tagtársunk igazolan
dó. (Helyes!) 

S o m o s s y I g n á c z : Tisztelt ház ! Én a IV-ik 
osztályban , hol ezen ügy tárgyaltatott , azon ki
sebbséghez tartozom, mely az osztály véleményét 
nem helyeselte. Czélja a törvénynek és szabályok
nak, melyek hozattak: biztosítani, hogy a többség 
nvilatkozhassék. Az alkalmazásban azonban több-
nemű eltérés történik. Csak két példára hivatko
zom. A törvény a szavazást nyilvánosnak rendeli, 
a nevek följegyzésévcl; ennek ellenében, mi a tit
kos szavazásnak egy alkalmazását már elfogadtuk. 
Az összeíró küldöttségekre nézve is ki van a tör
vényben mondva, hogy bizonyos kijelölt helyen 
teljesítsék az összeírást; mégis az alkalmazásban, 
mint czélszerűbbet, a járó küldöttségeket fogadtuk 
el. Ezen esetben sokkal kisebb eltérés történt: a 
szavazás egy helyen , de két asztalnál történt, és, 
mint a jegyzőkönyv igazolja, utólag minden köz
ség leszavazásával a szavazatok összeszámítása nyil
vánosan történt. Ez oly eljárás, mely magában is, 
így felvéve , már elegendő volna a felek jogainak 
biztosítására; de mindezeken felül áll még azon 
körülmény; hogy ezen eljárás épen azon résznek 
a kérésére történt, a mely jelenleg illoyaliter pa
naszt nyújt be ellene. (Helyes!) Méltóztassanak 
megnézni a jegyzőkönyvet; nem azt állítja, hogy 
két helyen történt a szavazás. Még a másik fél is 
azt mondja, hogy nem két helyen, hanem egy he
lyen , csupán két különböző asztalnál történt. A 
többség is feltűnő, mert 450-nel haladja meg a ki
sebbséget ; a többség tehát sehogy sem foroghat
ván kétségben, s azt sem mondhatván a kisebbség, 
hogy valami részben megcsalatott volna, a meny
nyiben ez eljárás az ő kívánsága szerint történt, 
én az osztály véleményével ellenkezőleg az igazo
lás mellett szavazok. (Helyes!) 

Z s e d é n y i Eduárd: Az osztálynak ezen vá-
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lasztás megsemmiíése iránti véleménye két alapon 
nyugszik. Az első az, hogy az osztály nézete sze
rint két asztalnál törvényesen a szavazás nem tör
ténhetik. A második az, hogy a szavazás nem egy 
küldöttség előtt történt. Nem olvastam a törvény
ben, hogyha a választás szavazásra kerül, az csak 
egy asztalnál történhessék; hanem, igenis, olvas
tam azt, hogy a szavazás egy küldöttség előtt, és 
a szavazók neveinek ugyanazon küldöttség által 
feljegyzésével teljesíttessék. Már a jelen esetben a 
szavazatszedő küldöttséget maga az osztály is tör
vényszerűnek ismeri, valamint elismeri azt is, 
hogy a szavazás egész nap folyt, mint többnyire 
szokásban van, egy asztalnál. Hanem későbben, a 
folytonos esőzés miatt, midőn a választók, kik a 
szabadban várakoztak, semminemű menedékhe
lyet nem találtak, a szavazás siettetése tekintetéből 
magok kérték a küldöttséget, hogy két asztalnál 
szavazzanak. Ekkor , bár másik szavazatszedő 
asztalt is állítottak, mely előtt a szavazás folyt. 
ez azért csak egy küldöttség előtt történt. (Helyes!) 
Mert ha a szavazatszedő küldöttség helyettes el
nöke egyik szavazatszedő asztalhoz megy, a má
sikhoz pedig a jegyző, de mindig a szavazatszedő 
küldöttség elnöke ellenőrködése mellett, s midőn 
a szavazás befejeztetett, mindenik előadja, hogy 
ennyi meg ennyi a többség , tehát a szavazók ne
veinek nyilvános bejegyzése által ugyanazon egy 
küldöttség előtt történik a szavazás : tagadom, 
hogy két különböző szavazás és két külön küldött
ség volt. (Helyes!) De ezen képviselőház, a mint 
tudom, a titkos szavazásban is megnyugodott, a 
mi tán nem annyira a törvény szavaínak ellenére, 
mint inkább a törvény szellemében van, mint ezt 
gr. Zichy Jenő felemiitette. Ha jól emlékezem, 
Szabadka képviselője Vojnics Lukács megválasz
tása ellen az osztály azt hozta föl. hogy a szava
zás több ládába és nem nyilvánosan történt, bár 
nemes Szabolcsmegye tisza-löki kerületének 
nagyérdemű képviselője, ki akkor az osztály tagja 
volt, azon felvilágosítást adta, hogy maga az osz
tály nem a titkos szavazást vette tekintetbe, hanem 
mert a jegyzőkönyvből ki nem tűnt, hogy a sza
vazók nevei a küldöttség által nyilvánosan följe
gyeztettek, mégis a képviselőház, miután látta, 
hogy a törvény világosan meg nem sértetett, sem 
visszaélés nem történt, a választást igazolta. Ezt a 
jelen esetre alkalmazva, minekutána több ládába 
és így több asztalnál történt bár a szavazás, de 
ugyanazon egy küldöttség előtt, s nem titkosan, 
de nyilvánosan történt a szavazás : nem semmisít
hető meg a választás, annál kevésbbé, mert itt 
megvolt azon biztosság, hogy a választási szabad
ságnak egyátalában semmi hátránya nem történt. 
En átalában véve azt hiszem, hogy mindazt, a mi 
a törvénynek megsértése és a választási szabad

ság hátránya nélkül a választási jog kényelmesebb 
gyakorlatára szolgál, azt nekünk elő kell segíteni 
(Helyeselnem pedig épen aprólékos nehézségek 
által a választási jognak gyakorlását megszoritani, 
mi ugy is sok idővesztéssel jár, és a választót elide
geníteni. Én ebben sem törvényszerűséget, sem 
szabadelvűséget nem találok; ennélfogva Zsoldos 
Imre képviselőt igazolandónak velem. (Közhelyes
lés. Szavazzimk !) 

Gábrie l I s t v á n : Én sem lehetek egy érte
lemben a t. osztály véleményével. Legfőbb kér
désnek tartván a két asztalnál szavazást, e kérdés
hez kívánok néhány szót szólani. Ha a két asz
talnál szavazás a felek közül akármelyik részről 
ellenzésre talált volna, talán inkább lehetett volna 
kérdést támasztani ezen választás igazolása iránt; 
miután azonban azt épen azon kisebbségben levő 
párt javasolta, mely jelenleg ezen alapon kívánja 
a választás megsemmisítését, én azon vélemény
ben vagyok, hogy ha ezen alapon Zsoldos Imre 
követtársunk választása megsemmisíttetnék, egy 
valóban erkölcstelen törekvés diadalra jutása moz-
dittatnék elő, azon törekvésé t. i . ,hogy a kisebb-

j ségben levő párt elől elenyészvén a győzelemre 
jutás minden kilátása, a félrevezetés eszközét 
akarja felhasználni czéljának kivitelére. (Igaz!) 
Részemről azt tartom , hogy ezen czélzat, ezen 
törekvés , sikerét nem arathatja , mert a szavazat
szedésnek hivatalos kezelése mintegy a compro-
missumnak alakját ölté fel; már pedig hazai gya
korlat szerint a compromissum természete a tör
vény formaságainak megrövidítése, mindazáltal 
az állam által kitűzött czél körvonalán belül. Nem. 
lehet továbbá figyelem nélkül hagyni azon körül
ményt, hogy a kisebbségben levők indítványba 
hozván a két asztalnál szavazást, ez a többség 
pártjának szavazói tömegénél átalános részvétre 
talált, és miután a többség választóinak vezérei 
ezt egy ideig ellenzettek, a választók tömegében 
ezen ellenzés átalános türelmetlenséget idézett elő, 
és a választók feloszlással fenyegettek, a mint 
hogy több választó el is távozott: e szerint a több
ség erkölcsileg volt kényszerítve az indítvány el
fogadására. Ennélfogva én Zsoldos Imre urat 
igazolandónak vélem. (Helyes!) 

Mocsáry Lajos: T. ház! Nem pártolhatom 
az osztály véleményét, mert véleményem szerint 
túlságosan szigorú volt a törvény alkalmazásban. 
Véleményem szerint különbséget kell tenni a kö
zött, midőn lényeges dologban követtek el törvény
sértést, meg a között, midőn épen nem lényeges 
mellékdolgok ellen történt valami vétség; mert 
az ellenkező eljárás bennünket képtelenségekre, 
sőt igaztalanságokra vezetne. Nekünk ugyanis 
csak egy módunk van a visszatorlásra, csak egy 
büntetéssel élhetünk, és ez nem más, mint a válasz-

12* 
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tás megsemmisítése. Már most nem lehet nagy és 
csekély vétségek esetében egyaránt a szigorú bün
tetést, mely egyedül 'áll rendelkezésünkre, alkal
mazni ; azt tartom. ez valóságos drákói eljárás 
volna , épen ugy, mintha egyenlően halállal bün-
tetnó'k mind az apagyilkost, mind azt, ki valami 
csekély lopást követ el. A t. ház, midőn legköze
lebb némely választást megsemmisített, azt nem 
csupán rigorismusból tette, hanem tette azért, 
hogy a bekövetkező választások alkalmára rósz 
példát ne statuáljon. Mindenesetre igen veszélyes 
példa volna, ha megengedtetnék az elnöknek, hogy 
a mikor neki tetszik, megszüntesse a szavazást; 
ebből a legnagyobb visszaélések támadhatnának. 
Hasonlóképen nagy visszaélésre adhatna okot az, 
ha a második szavazás alkalmával nem bocsáttat
nék az egész választó közönség szavazásra. De a 
jelen esetben, midőn két helyen történt a szavazás, 
abból sem a választók szabadságára, sem válasz-
tási jogaik gyakorlására semmi rósz, semmi ve
szély nem következett; sőt épen a jelen példa al
kalmából kellene a háznak szentesítenie azon 
gyakorlatot, hogy szükség esetében ne csak egy, 
hanem két asztalnál is lehessen gyakorolni a sza
vazást. Méltóztassék meggondolni, mily nehéz do
log az, midőn oly roppant tömegekkel kell rósz 
téli vagy kellemetlen őszi időben intézni s vezetni 
a választást. Ebből származnak a legnagyobb 
rendetlenségek, ezek adnak okot a verekedésekre, 
melyeknek következtében aztán a választásokat 
meg kell semmisíteni. 

Azt mondják, uraim, hogy fenn kell tartani 
a törvény iránt való tiszteletet és azért szigorúan 
ragaszkodni kell annak minden betűjéhez. Én azt 
tartom, t. ház, hogy teljességgel nem fogjuk az 
által fenntartani a törvény tekintélyét, ha minden 
betűje szigorú alkalmazása által igaztalanságot fo
gunk elkövetni a választók és megválasztottak 
iránt. Ez az eset a jelen kérdésben is. Itt a vá
lasztás tökéletesen rendben folyt le, igen nagy a 
többség; és mi a választást mégis egy igen cse
kély, lényegtelen hiba miatt megsemmisitenők! 

S annál nagyobb volna a sérelem, ha itt a 
törvény szigorú alkalmazása diadalra emelkednék, 
mert valóban kárhoztatásra méltó cselszövény kö-
vettetett el. Világos a jegyzőkönyvből magából, 
hogy az ellenpárt maga indítványozta a két he
lyen való szavazást; és aztán látván*, hogy nem 
lesz többsége, mégis óvást tesz , és azt hozza föl 
a kérvényben, hogy itten törvénysértés volt, s e 
miatt meg kell semmisíteni a választást. í g y nem 
tartjuk fenn a törvény iránti tiszteletet, sőt csök
kenteni fogjuk, csökkentvén a kegyeletet, mely-
lyel a nép az 1848-iki törvények iránt viseltetik. 
En. Zsoldos Imre urat igazoltatni kívánom. (Sza
vazzunk !) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Még M vannak je
gyezve Halász Boldizsár, Tóth Lőrincz, Bónis Sá
muel, Lónyay Menyhért, Tisza Kálmán és Szent
királyi Mór képviselő urak. (Szavazzztnk! A neve
zett képviselők eláUanak a szótól.) 

Csengery Imre előadó : Nem fogok visz-
szaélni a t. ház türelmével. (Zaj. Szavazzunk!) 
Előre megmondani, hogy hosszasan nem fogok 
visszaélni a t. ház türelmével; de miután az osz-

i tály véleménye mindazok által, a kik még eddig 
; szóltak, meg volt támadva, és az osztály védel-
j mére még egy hang sem emelkedett, méltóztassa-
! nak megengedni, hogy a jelen esetben kötelessé-
| gémet annál inkább teljesítsem, mert az meggyó'ző-
i désemmel szoros öszhangban áll. 

Sort tartani azok felett, mik itt elmondattak, 
nehezen tudnék. Egyenkint röviden felelek azokra, 
a mik felhozattak. 

Felhozatott mindenekelőtt az 1861-iki példa, 
Vojnics Lukács esete, s azon eset a jelen esettel 
analógnak állíttatott fel. Méltóztassanak bár meg
nézni az 1861-iki naplót, az az eset a jelennel épen 
nem analóg. Titkos szavazás volt az, mint már 
fölemh'ttetett, és a választás oly módon történt, 
hogy öt ládába ejtettek a szavazók által a golyók, 

I de valósággal csak egy küldöttség volt ott, és egy 
I küldöttség- járt e l , tígy hogy abban az esetben 
| sem az osztály véleménye, sem annak következté

ben az országgyűlés tárgyalása nem a körül for
gott, több helyen történt-e a szavazás, hanem csu
pán a körül , hogy titkos szavazás volt és a titkos 
szavazás mellett a szavazók nevei nem jegyeztettek 

j fel. Azon kérdésre, vajon többfelé lehet-e szavazni 
I vagy nem, a tárgyalás akkor nem vonatkozott, 
i ezen eset iránt a ház határozottan egyátalában 
j nem intézkedett, és így ez esetben előzmény, melyre 
hivatkozni lehetne, egyátalában nincs. 

Az mondatott másfelől, hogy annál inkább 
nem lehet törvényszegésnek tekinteni a jelen eset
ben a két asztalnál történt szavazást, mert hiszen 
abba mindkét fél belenyugodott. Méltóztassanak 
visszaemlékezni a tegnapelőtti tanácskozásra. Mar-
kovics esetében épen az fordult elő, hogy mind a 
két fél beegyezett abba, hogy csak a kisebbségben 
maradt két párt szavazzon, a többiek kirekesztésé-
vel.Az osztály véleménye abban összpontosult, hogy 
a törvény fölött a pártoknak egyezkedniök nem sza
bad ; s a t. ház amaz esetben el is fogadta az osz
tály véleményét. Nagyon fontos elvkérdés, lehet-e 
az úgynevezett pártoknak a törvény bármely ren
delete ellen, különösen már a szavazás alkalmával, 
egyezkedniök. Méltóztassanak meggondolni, hogy 
ha ezen elv felállíttatik, oda jut a dolog, hol mi 
azt nem is gondoljuk; oda, hol annak veszélyes 
következései lehetnek. Mit jelent ugyanis azon 
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elv hogy a felek a törvény felett, s annak végre
hajtása fölött egyezkedhetnek? Az nem jelent 
egyebet, mint azt, hogy a felek magok lehetnek 
birák. A törvényt alkotmányosan másnak magya
rázni nem szabad, mint az országgyűlésnek. Ha te
hát a feleknek adjuk ama jogot, hogy a törvény ren
deleteit magyarázhatják, a mint egyiknek vagy má
siknak érdekekivánja: ezen elv annyit jelent, hogy 
a pártfeleket törvénymagyarázókká teszszilk, egyen 
lő vonalba állítjuk magával az országgyűléssel. 

He ebben még több is foglaltatik. Ha vala
mely választás alkalmával, hol a szavazók töme
gesen jelennek meg, az úgynevezett pártvezérek 
előállanak, s azt mondják, mi egyezkedtünk, mi 
ebbe és ebbe belenyugszunk: furcsa dolog volna 
azt állítani, hogy a két párt egyezkedett. Bocsána
tot kérek, de nézetem szerint, minden egyes sza
vazónak joga vau megsértve azon elv fölállítása 
által, hogy a pártvezérek mindenegyes szavazó 
beleegyezése és kihallgatása nélkül egyezkedhet
nek a párt képében, (ügy van!) 

Az 1848-diki törvény, mely a választásról ren
delkezik, többféle eltérő eljárásnak engedett már he
lyet. Honnan keletkeztek azon eltérő eljárá-sok V Ma
goknak a törvényhatóságoknak, magának az ország 
egy részének, vagy legalább egy nagy vidékének 
gyakorlatából. Keletkeztek többnyire úgy, hogy 
még 1848-ban az akkori belügyminiszter által, ki 
a törvény értelmében jogosítva volt a végrehajtásra 
elügyelni, többnyire helyben hagyattak, és az 

1848-diki országggyülés az ily módon eszközlött vá
lasztásokat igazolta. Mindezen eltérő eljárások, me
lyek akár az összeírásra, akár atörvény más, ezzel 
rokonreudeletcire vonatkoznak, ilyformán keletkéz 
tek. Azokat most egy vonalba állítani az egyes pár
tok közt minden egy esetnél felmerülhető alkudo
zásokkal és egyezkedésekkel : az én véleményem 
szerint meg nem engedhető. Ha történtek eltéré
sek a gyakorlat által : a képviselőház érdeke, sőt 
kötelessége nem azt hozza magával, hogy ezen 
eltéréseket szaporítsa; hanem azt, hogy a mennyire 
csak lehet, minél szűkebb körre szorítsa. Ha ma 
megengedtetik az, hogy a szavazás mi módon 
gyakorlása felett egyezkedhessenek a felek, lesz
nek a törvénynek más rendeletei is, melyekre 
azok ezen egyezkedést ki fogják terjeszteni. És 
miután a szavazásnak azon módszere, miszerint 
annak egy helyen és egy küldöttség előtt kell 
történnie, nemcsak magán atörvény világos ren
deletén, hanem az ezzel egybehangzó országos 
gyakorlaton is alapszik: most, mikor egyes esetnél 
ezzel egészen ellenkező gyakorlatot szándékoznak 
behozni, becsempészni, mindjárt a kezdetben, mind
járt csirájában kell az ily visszaélést elfojtani. 

A választási törvény az, melyen maga ezen 
képviselőház alapszik. Minden seb, mely e tör

vény bármely szakaszán ejtetik, magának ezen 
képviselőháznak alapját támadja meg. Minden rés, 
mely a törvényen ejtetik, az alkotmányosság erőd
jén is ejtetik. 

A törvénynek minden rendelete, egyik mint 
a másik, kötelező. H a kötelező a törvénynek azon 
vendelete, mely szerint nem lehet másnak szavazati 
jogot adni, mint a kinek a törvény ad; ha köte
lező a törvénynek azon rendelete, mely szerint, a 
szavazást nem lehet addig* berekeszteni, míg* csak 
egy szavazó is jelentkezik; ha kötelező a törvény
nek azon rendelete, mely szerint ha másodszori sza
vazás válik szükségessé, ujonan kell a szavazás
nak történnie, és nem csak bizonyos kisebbségben 
maradt pártokra szorítkoznia; ha mindezek köte
lezők, mint ezt a tisztelt ház már ismételve ki
mondta : ép oly kötelező a törvénynek azon ren
delete, mely a szavazást egyetlen egy helyen, 
egyetlen egy küldöttség előtt rendeli eszközlen, 
dőnek. (Helyes! Zaj.) 

De a jelen esetben nem is csak erre szorit-
| kőzik a kérdés. Van egy más kérdés is, melyet az 

előttem szólottak mindannyian mellőztek : az t. i., 
hogy a jelen esetben mindkét asztalhoz a választási 
jegyzőket maga az elnök helyettesítette, mint ez 
magában a jegyzőkönyvben tisztán benfoglalta-
tik. Méltóztassanak figyelműket erre is kiterjesz
teni. Nagyon furcsa volna, ha már ezen jogot is 
az elnöknek kellene engednünk. Az elnökök, mint 
a jelen országos választási esetek egynémelyike 
mutatja, már is nagyon visszaéltek azon joggal, 
melyet a törvény adott nekik. Ha most hozzátesz-
szük még azt, hogy kétfelé szavaztathatnak; ha 
hozzáteszszük azt is, hogy jegyzőket helyette
síthetnek ; azt hiszem, hogy mindazok, miket be
szédem elején kifejtettem, be fognak következni, 
és nem tudom, hol fogunk megállani. 

Mindezen okoknál fogva az osztály vélemé
nyét jelenleg is pártolom. (Helyeslés. Zaj.) 

BóniS S á m u e l : Szót kérek! (Zaj.) 
Tóth Vilmos j e g y z ő : Az előbbeni sorrend 

szerint fogom aképviselő urakat felszólítani. (Azon 
rendben, a mint most jegyeztették fel magokat!) 

Halász B o l d i z s á r : Én is csak azért állot
tam el a szótól, mert senki sem pártolta az osztály 
véleményét, és azt hittem, szavazni fogunk. (Zaj. 
Felkiáltások. Szavazzunk ! Halljuk!) 

B ó n i s S á m u e l : Tisztelt ház! Megvallom, 
nem szóltam volna a tárgyhoz, ha az előadó ur 
nem szólott volna; de miután ő szólott, kénytelen 
vagyok neki röviden felelni. Azt állította fel az elő
adó ur, hogy egyik pártnak sincs a vadásztok kö
zül jogában a. törvényről disponálni. Ebben töké
letes igazsága van ; és ha az volna a kérdés, hogy 
a törvény rendelete megtartatott-e vagy nem., ha 

i az volna kérdés, hogy a pártok a tőrvény rendé-
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léte felett disponáltak-e vagy nem, akkor neki tö
kéletes igazat adnék. De itt nem arról van a kér
dés. Ez nem analóg eset sem a Wodiáner úréval, 
sem a Markovicséval. Nem analóg eset az elsővel 
azért, mert itt senki választási jogától meg nem 
fosztatott; nem analóg a másikkal azért , mivel a 
törvénynek azon rendelete, miszerint a másodszori 
szavazásnál mindenki szólittassék fel a szavazásra, 
ott meg nem tartatott, itt pedig senki szavazatától 
el nem üttetett. 

Miért hozatott az 1848-iki törvény azon sza
kasza, mely azt rendeli, hogy a választás nyilvá
nosan és egy helyen történjék ? Hozatott azért, 
hogy először senki szavazatától el ne üttessék, má
sodszor, hogy visszaélés az által ne történjék, hogy 
netalán valaki kétszer szavazzon. Itt a szavazás 
egy helyen történt, a szavazás nyíltan történt, nem 
két küldöttség által történt, hanem történt egy 
küldöttség által, mert egy küldöttség hasonlította 
össze a szavazatokat, egy küldöttség constatálta 
azt vajon nem szavazott-e egy ember kétszer, egy 
küldöttség constatálta azt is, kik szavaztak. í g y 
tehát az előadó urnák azon aggodalma, hogy 
a törvényen sértés történt volna, teljességgel 
nem áll. 

De nem áll az sem, a mit 6' Vojnics Lukács
nak 1861-dik évbeli megválasztására mondott, a 
mennyiben ő ezen esetet gyengébbnek állította a 
ház elé, mint a jelen esetet; mert azon szavazásnál 
már csak magában azért is, mivel titkosan történt 
a szavazás, nem lehetett constatálni a szavazato
kat, nem lehetett továbbá constatálni, nem szava
zott-e oly ember, kinek szavazni joga nem volt, 
nem lehetett végre constatálni azt, nem szavazott-e 
valaki kétszer, a mi a jelen esetben — nyilváno
san vitetvén a jegyzőkönyv, feljegyeztetvén egyen
kint minden szavazó és összehasonlittatván min
denkor a szavazás után — mind megtörténhetett. 
És igy ez az eset amazzal nem analóg. Azon eset, 
melyet az országgyűlés helybenhagyott, bizonyo-
nyosan egykissé másképen áll, mint ez, és mégis 
helybenhagyta az országgyűlés. 

Szerintem halegkevésbbéisatörvény lelkétől 
eltérő eljárásról volna szó, bizonyosan nem sza
vaznék a mellett, hogy a kérdéses képviselő iga-
zoltassék. De mivel a törvénynek lelke az, hogy 
senki méltatlanul szavazatától el ne üttessék; s mi
vel a törvény nyíltan kimondja, hogy csak szava
zatképesek szavazhassanak, s e miatt azt rendeli, 
hogy a szavazatok nyilvánosan feljegyeztessenek; 
mondom, mivel ez mind a kettő megtörtént, a 
jegyzőkönyv pontosan összehasonlittatott, s bárha 
két asztalon történt is a szavazás, az egy helyen 
történt, és az elnök által a szavazatok összehason-
líttattak: én az osztály véleménye ellenére az iga
zolás mellett vagyok. (Helyeslés. Zaj.) 

iOS ÜLÉS. 

Tisza K á l m á n : Tisztelt képviselőház! El
mondatván legnagyobb része azoknak , a miket 
mondani akartam volna, beszédem igen rövid le
het. Mindenekelőtt megjegyzem, hogy tökéletesen 
egyet értek azokkal, kik ama nézetet nem csak 
felállították, de szerintem be is bizonyították, hogy 
itt a szavazás egy helyen történt, s itt valósággal 
egy küldöttség működött, mert tisztán kitetszik az 
irományokból, hogy a szavazatok összeszámítása 
és az ellenőrködés mind a két asztalnál a kö
zépponti bizottmány által választott elnök ve
zetése alatt történt. Ebben tehát törvénysértést 
nem látok. 

A tisztelt előadó ur figyelmeztetett bennün
ket azon részére az előadásnak és panasznak, hogy 
jegyzőt helyettesitett az elnök. Figyelmezte
tett azon veszélyre, mely eredne abból, h a a z el
nök hatásköre ily módon kiterjesztetnék. Én ré
szemről az elnök hatáskörét kiterjeszteni egyátalá-
ben nem óhajtom, de a középponti bizottmány ál
tal kinevezett jegyzőnek hatáskörét sem kívánom 
oda kiterjeszteni, hogy, ha neki tetszik, pártosko-
dásból, vagy bármi okból meg nem jelenik, egy 
egész választókerület több ezerre menő választói
nak kijátszására; és ha már e tekintetben valami
nek történni kell , sokkal csekélyebb veszélyt lá
tok abban, hogyha az elnök rendkívüli esetben, 
midőn a jegyző a választási helyen a kitűzött idő
ben [meg nem jelenik, ezt helyettesiti, mintha az 
említett választott jegyző bárminő okból meg nem 
jelenvén, annyi ezer ember üttetnék el joga gya
korlatától. 

Azt is monda a tisztelt előadó ur, hogy 
1861-ben Vojnics Lukács ur esetében a ház 
csak a titkos szavazás felett vitatkozott és ha
tározott, azon kérdés pedig meg sem vitatta-
tott, vajon a szavazás öt felé történt-e, s ez 
által a törvény sértetett-e vagy nem. S ebből azt 
következteti a tisztelt előadó, hogy a Vojnics Lu
kács-féle eset nem analóg eset, s belőle ide követ
keztetni nem lehet. Sok tekintetben nem analóg, 
ez áll ; de abból, mit ő előadott, habár kitűnik az 
iratokból, hogy a szavazatok többfelé adattak be, 
mint a jelen esetben, hogy a ház előtt a kérdés 
még csak meg sem vitattatott, kitetszik, hogy már 
akkor az volt nézete a háznak, hogy abban tör
vénysértés nincs, s igy azon körülmény, hogy az 
meg sem vitattatott, sokkal inkább bizonyít mel
lettünk, mintha megvitattatott volna. 

Mindezek folytán, ismétlésekbe esni nem akar
ván, még csak azt jegyzem meg, hogy a panasz
lók sem állítják azt sehol, hogy bárki is ezen eljá
rás által joga gyakorlatában megcsonkíttatott vol
na ; nem állítják egy szóval is, hogy ezen eljárás 
a választás eredményére befolyással volt. I ly kö
rülmények között tehát, midőn egyfelől törvény-
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sértést nem látok, másfelől magok a panaszlók 
sem állítják, hogy ezen eljárás a választás eredmé
nyét megváltoztatta: az igazolás mellett szavazok. 
(Szavazzunk!) 

L ó n y a y M e n y h é r t : Tisztelt ház! Méltóz
tassanak megengedni, hogy ámbár a vitatkozás 
kissé hosszúra nyúl t , néhány szóval én is nyilat
kozzam ezen tárgy iránt. Mindazok , miket az osz
tály tisztelt előadója felhozott, előttem nagyon fon
tosak, és valóban kötelességszerűek: mert a válasz
tási törvénynek, mely egyik legdrágább kincse a 
hazának, egyedüli őre e ház; s ezen ház köteles
sége mindenütt, hol a törvénynek bármily csekély 
része nem teljesittetett, annak fönntartása mellett, 
mindent, a mi hatalmában áll, elkövetni. Erre néz
ve pedig csak egy módja van a tisztelt háznak, t. 
i. a választás érvényessége vagy érvénytelenség-é
nek megállapítása. A most fenforgó esetben pedig 
tökéletesen világos, hogy sértve van a törvény 26. 
§-a, melynek értelmében nem szabad a választási 
elnöknek más jegyzőt, más elnököt helyettesítem, 
ő pedig elnököt és jegyzőt helyettesitett, ,t> i. a vá
lasztás habár ugyanazon tornáczban. de két külön
böző asztalnál, tígyszólván két elnök és két jegyző 
alatt történt. Ez világosan ellenkezik a 31-dik 
szakaszdzal, mely ezt mondja: „ . . . . az ekképen 
mindenik ajánlottnak részéről nevezendő egyének 
az elnökkel" — tehát nem elnökökkel — „s a sza
vazat nélkül jelenlevő két jegyzővel együtt képe
zen dik a szavazatszedő választmányt," tehát nem 
választmányokat. (Helyeslés.) Ez maga elég arra, s 
habár analóg esetnek a többiekkel nem is mond
ható, analóg velők mégis abban, hogy a törvény
nek szó szerinti teljesítése itt sem ment foganatba. 
Miután ezen háznak kötelessége mindenek felett, 
hogy a választási törvények őre legyen, természe
tesen minden egyes tagjának kötelessége azt ezen 
feladatában támogatni; ennélfogva én az osztály 
véleményét pártolom. (Zaj. Szavazzunk !) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Még föl vannak je
gyezve Almásy Sándor, Salamon Lajos, Halász 
Boldizsár, Zsarnay Imre, Ivánka Imre, Eötvös Jó
zsef báró és örményi József képviselő urak. (Föl
kiáltások : Elállanak !) 

Ü r m é n y i Józse f : Én részemről nem állok 
el. (Fölkiáltások; Tehát sorra !) 

Almásy Sándor: T. ház! Előttem szólott 
igen tisztelt képviselőtársam figyelmeztet, mily ve
szélyes a törvénytől való eltérés. Ezen nézetben 
vagyok én is. De már előttem szóló által bemutat
tatott ily eltérés a választási törvény körül. Tör
téntek ily eltérések, különösen az összeírásoknál, 
hol világosabban kimondatik, mint a mi ezen §-ra 
vonatkozik, hogy az összeíró küldöttség 14 napig 
tartozik egy helyben ülésezni. Ilyen eltérés a tit
kos szavazás, mely világosan nincs kimondva, hogy 

szabad, s a ház azt mindazáltal elfogadta. Ennél
fogva, ha azon választásoknál a törvénytől való 
eltérések veszélyt nem hoztak, kevésbbé fog ve
szélyt hozni ezen eltérés, mert a felek közös meg
egyezésével történt. Miután ezen okok, nézetem 
szerint, meg nem döntettek, még csak egy meg
jegyzést kívánok tenni Csengery Imre ur azon ész
revételére, hogy figyelmeztette a házat Markovics 
esetében egy körülményre, melynél fogva ama vá
lasztás megsemmisíttetett. Igen is , a ház előtt tud
va volt, hogy a szavazók mindkét fél beleegyezé
sével álltak el a szavazástól: de nem is erre történt 
a figyelmeztetés, hanem különösen azon jogsérté
sért, hogy a másnap jelentkező szavazók szavazati 
jogaiktól eltiltattak, s ez birta a házat ar ra , hogy 
Markovics választását megsemmisítse. Mindezeknél 
fogva én az igazolásra szavazok. (Zaj.) 

Halász B o l d i z s á r : Keglevicli Béla gróf ur 
már figyelmeztette a tisztelt házat, hogy más a tör
vény ellen, más a törvény mellett intézkedni. A t. 
ház elejétől fogva mindig azon elvből indult ki, 
hogy a törvény szelleme veendő figyelembe . nem 
szavai. Én ismételni semmit sem akarok: egye
dül Lónyay képviselőtársunk azon észrevételére 

j van szerencsém válaszolni, melyben az 1848 : 26. 
• czikkre hivatkozott, annak igazolásául, hogy csak 

egy választó bizottmány törvényes. Épen azontör-
vényczikkből következik, hogy a törvény feltette 
azon esetet, hogy két elnökre s két jegyzőre is le
het szükség; (Zaj) mert azt mondja : „ szükség ese
tére" helyetteseket is választ. Kinek van joga előre 
meghatározni, hogy a szükség csak azon esetre vo
natkozik-e, ha a jegyző vagy elnök meghalt vagy 
meg nem jelenik? Tisza Kálmán képviselőtársunk 
kiemelte azt is, hogy lehet oly eset, midőn az elnökök 
és jegyzők mindketten csak azért nem jelennek meg, 
mert előre tudják, hogy nem azon párt fog győzni, 
melynek győzelmét óhajtják, s ez által meg akarják 
hiusitni a választást. Kérdem, nem volna-e joga 
azon választó gyűlésnek ily esetben jegyzőt és el
nököt választani ? 

Még csak egyre akarom a t. házat figyelmez
tetni, arra t . i . , hogy miután a tisztelt ház mint bíró 
működik, azt tartom, a kérelmezők actoratusát. az
az kérelmezési jogát meg sem állapithatja. Ezt nem 
csak pusztán mondom, hanem igazolásul hazai tör
vényeinkre is hivatkozom. A hármas törvénykönyv
ben a régi jogelvek közt ez áll : „Nemo videtur de-
fraudare eos, qui sciunt et consentiunt." Az 1606. 
XII . t. ez. 6. §-ában ezt olvassuk: „Volentinon fit 

! injuria." A II. R. 5. t. czikke így hangzik: „Pa-
| tere legem, quam tuleris ipse." De van még egy 

általános elv, t. i. „quod lex non prohibet, permit-
| tit." Ezt pedig azon régi táblabírák a sérelmi or

szággyűléseken sokszor alkalmazták, midőn a sajtó
szabadság kivívásáról volt szó, azt mondván, hogy 
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mivel a törvény a sajtót sehol sem korlátolja , azt 
parancsokkal korlátolni nem szabad. Ezen elvekből 
azt hiszem, következik, hogy a t. háznak nincs is 
joga saját tetteikben hibát kereső kérelmezők ac-
toratusát megállapítani, vagyis a választást meg
semmisíteni. Én tehát már csak ezen egyedüli ok
nál fogva is a választást igazolandónak vélem. 

Kiss M i k l ó s : Tisztelt ház! Ki levén már a 
tárgy merítve, csak néhány perezre veszem a t .ház 
figyelmét igénybe leginkább azon okból, hogy^ elő
adó urnák egy állítására észrevételt tegyek. 0 azt 
mondotta, hogy analógia van ezen és a Markovics-
féle eset közt. Az analógia meglehet annyiban, a 
mennyiben mindkét esetben volt a két fél közt 
megegyezés; hanem magának az analógiának más 
volt az eredménye: mert míg amott az volt a meg
egyezés eredménye , hogy minden emberre nézve 
meg volt könnyítve a szavazási jog gyakorlata; 
ezen esetben ellenkezőleg az volt következése, hogy 
számosaira szavazók közül joguk gyakorlatától el
estek. 

Ki levén a tárgy merítve , hosszasan szólani 
nem akarok, hanem csak azt említem fel, ha ilyen, 
nem a törvény ellen, hanem törvény melletti intéz
kedés maga után vonhatja azon következést, hogy 
valamely választás megsemmisíttessék, akkor Pest
megye képviselői közül itt jogosan egyetlen egy 
sem ülhetne. A törvénynek 16. §-a ugyanis azt 
mondja, hogy az összeíró küldöttség a választás 
helyén mindennap ülést tartson, és itt csak egy 
küldöttségről lehet szó; Pestmegye azonban, azon 
tekintetből, hogy könnyebben részesíthessen min
denkit joga gyakorlatában , és alkalmat nyújtson 
az összeírásra, két küldöttséget nevezett ki. Ha ezen 
választások ellen kifogást nem tehetni, akkor a kér
déses képviselőt is mindenesetre igazolnunk kell. 
(Helyeslés.) 

Zsarnay I m r e : Tisztelt ház! Én a hosz-
szabb ideig tartott igazolási kérdésekben jóformán 
részt sem vettem, nem akarván felszólalásommal 
az igazolási tárgyalást nyújtani, a drága időnek 
egy perczét is veszteni. Szívesen elállanék most is 
a nyilatkozattól, ha belenyugosznak, hogy sza
vazzunk. (Szavazzunk! Halljuk!) Tisztelt ház ! 
Miután az előadó ur az osztály véleményének pár
tolására itt némely elveket hozott fel, én is, mint 
az osztály egyik tagja, de a ki az osztály vélemé
nyével egy nézetben nem voltam, kénytelen va-
gyök nyilatkozni, annál inkább, mert ezen ügyet 
már bevégezettnek képzeltem, ha azt előadó ur 
ismét uj elvekkel fel nem eleveníti. Azt mondta 
az előadó űr, nagy hiba követtett el az által, hogy 
a szavazatszedő bizottmánynak elnöke a jegyzőt 
maga nevezte ki. Ebben hibát nem látok, sőt ab
ban volna hiba, ha, midőn a választás befejezte-
íése mielőbb kívántatott, az elnök jegyzőt nem ne

vezett volna. A kinevezett jegyzőben a felek meg
nyugodtak, mert e kijelölés után az ellenpártból 
1026 szavazott, s így tettel helyeselték az elnök 
intézkedését. 

Az előadó nagy erőt tulajdonított azon állítá-
tásának, hogy a törvényt csak az országgyű
lés magyarázhatja. Erre én Tis figyelemmel va
gyok, és azon elvet helyeslem, de azon hoz
zátétellel, hogy a törvényt hitelesen magyarázni 
van csak az országgyűlés jogosítva. Már azon meg
különböztetés, hogy van authentica, és nem au-
thentica magyarázat, azt mutatja, hogy hazánk
ban nem törvény ellen, hanem szelleme s értelme 

j szerint a bírák és hatóságok tettek magyarázatot, 
I s az így egyformán hozott ítéletekből lettek dönt-
| vények. Szerintem a törvény czéljával és szellemé-
| vei nem ellenkezik a két helyen, de egymás mel

lett történt szavazás. (Zaj. Szavazzunk!) Jeleneset
ben a nép szabadon választott; a szabad választást 
tisztelem, és Zsoldos Imre képviselőtársunknak 
igazolását kívánom. (Szavazzunk !) 

Ivánka I m r e : T. képviselőház! Én nem 
csak igérem, hanem csakugyan meg is fogom tar
tani, hogy igen rövid leszek. Én azt látom, hogy 
a választmány, mely előtt e szavazás történt, egy 
volt. mert az egyik asztalnál a megye vagyis köz
ponti választmány által kiküldött elnök, a másik 
asztalnál ugyanazon választmány által kiküldött 
másodelnök elnökölt. Az egyik asztalnál a rendes 
jegyző működött, a másik asztalhoz helyettesíttetett 
a jegyző. Minden községnek leszavazása után pe
dig a második asztalról az elnök asztalára vitetett 
át a szavazók lajstroma és ugy constatáltatott, 
hogy minden községbeli választók szavaztak. í g y 
tehát a választás befejezését minden községbeli 
szavazóra nézve csakugyan a kiküldött választ
mány maga teljesítette. De a gyakorlat is az szo
kott lenni, hogy a megyék többnyire egy jegyzőt 
küldenek ki, mivel különben is a jegyzőnek a vá
lasztásnál nincs is fontos teendője, mert csak egy
szerű segéde az elnöknek. Ha például valamely 
választásnál 3—4000 választó megjelenik, és a 
jegyző véletlenül hátráltatva volna a megjelenés
től, bizonyosan az által nem függesztetnék fel a 
választás, hanem az elnök helyettesítene jegyzőt, 
és senki kétségbe nem vonná a választás érvé
nyességét. A választást igazoltatni kívánom. (He
lyeslés.) 

Kacskovics I g n á c z : Nem venném a ház 
méltán kifáradhatott figyelmét igénybe, ha mai 
napon oly elvek nem állíttattak volna fel, éspedig 
tekintélyes férfiak által, melyek sem a magyar jog
fogalmakkal, sem a corpus jurissal meg nem 
egyeznek, sajátságos jogi viszonyainkra nem al
kalmazhatók, az eddigi törvény értelmezése gya
korlatától eltérnek és inkább a casuisticus törve-
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nyék által elárasztott külföld, különösen az angol 
jogphilosophiából kölcsönöztettek. Azon axióma 
állíttatott fel ugyanis, hogy a törvény betű szerint 
megtartandó; továbbá, hogy minden törvény 
egyenlőn kötelez, egyenlő erővel bir. Törvényeink 
ismerik a stricta interpretatíót, a ratio legist; de 
azon elmélet, hogy a törvény czélja és szelleme 
nem magasb, hanem egyenlő értékű s erejű az 
elérendő czél eszközeivel, sem helyes, sem jogos. 
Én a törvény czélját, szellemét sohasem rendelhe
tem alá a betűnek, mely az irás szerint is öl, mig 
a szellem elevenít. A magyar jogfogalmak szerint 
a helyett, hogy megsemmisítnők a törvény czélját, 
szellemét a betűért, magát a törvény betűjét is a 
törvény czélja és szelleme világánál kell értel
mezni. Ha minden törvény egyenlő erejű, egyen
lőn megtartandó volna, s a törvények magasb 
czéljai elől a törvények nagy részének háttérbe 
nem kellene vonulniok, maga az alkotmány, maga 
a társadalmi viszony lehetlenné válnék. Ki nem 
tudja, hogy a magán érdeket védő törvényeknek 
a közjog érdeke előtt hátrálni kell'? Mint magá
ban a nagy természetben, az államban és társas
életben vannak erősb és gyengébb érdekek, s azo
kat védő törvények, melyek ha előtérbevonulnak, 
a gyengébb törvénynek el kell némulni. Minden 
jó alkotmánynak, magának e háznak is kell lenni 
alaptörvényének, habár az betű szerint sehol meg
írva nem volna is, mely előtt más törvényeknek 
el kell némulni : e törvény a jogosult tényező 
többség uralma s védelme. A mely alkotmánynak 
nem e törvény, ez erő szolgált alapul, védelmül, 
idő előtt romba dőlt. í g y láttunk a közelmúltban 
alkotmányokat keletkezni, melyek bár az ész, ér
telem sok kedvezésével ruháztattak föl, de mert 
alapjokul nem szolgált a legerősebb törvény, a 
többség akarata, védelme, azon hatalmas vállakkal, 
melyek a semmiségből kiemelték, együtt buktak s 
hulltak alá. Amott ,a betű nem adott életet : mig 
itt — alkotmányunkban — a földre tiprottban is 
megőrzé a szellem. 

Azt hiszem, constatálhatom, hogy a szellem 
erősb a betűnél, hogy tehát nem a betű, de a tör
vény szellemének, czéljának kell irányul szolgáim; 
constatálhatom, hogy a törvények nem egyenlők, 
s a megtartási kötelezettség a törvény czéljával áll 
viszonyban. Constatálom, hogy a választási törvé
nyek azért részleteztettek, hogy e terem ajtain 
egyedül a jogosult többség akaratával választott 
képviselő léphessen be, a részletek eszközei a czél-
nak, s a czél föl nem áldozható az eszköznek. A ; 
helyes választásnak tehát nem lehet criteriuma 
sem a törvény betűje, sem a nem egyenlő erejű 
részletek; hanem a törvény valódi czélja; a több
ség akarata, s a hol ez tisztán constatálva van, 
ott a választás helyességét el kell ismerni. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % I. 

Lássuk, minő absurdomokra visz az ellenkező 
theoria : X. kerületben a központi választmány 
által kinevezett elnökök a véletlen találkozásánál 
fogva a kisebbséghez tartoznak, s mert tudják, 
hogy a ház betű szerint bírálja a választást, hogy 
a választás meghiusoljon s a kisebbség időt nyer
jen fölülkerekedni, a választás órájában nem jelen
nek meg. Ha a törvény czélja s szelleme az irány
adó, a megjelent 3 — 4 ezer választó él természet 
adta jogával, elnököt választ, s e többség megvá
lasztja képviselőül, a kit arra érdem, képesség 
után méltónak tart. De ha a betű lesz az irány
adó, 3—4 ezer ember reményében csalva tér 
haza, s ha e csel ismételtetik, más ürügy alatt, mit 
ismét a betű tesz lehetővé, meg sem jelenik többé 
mind, a kisebbség felülkei'ekedik s megtelik e 
ház olyanokkal, kik a hiányzó érdemet, képessé
get s tán hazafiságot is csengő érdekkel ütötték 
helyre. 

Nem folytatom a törvény betűje uralmából 
keletkezendő visszaéléseket, az angol adomára sem 
fektetek nagy súlyt, mely szerint a háromnejüsé-
get jóváhagyta a bíró, mert a törvény a kétnejü-
séséget tiltotta; de az tény, hogy a törvény betű
jét igen sokszor ki lehet játszani, mig a törvény 
szellemét ritkán. 

A kettős választásra alkalmazva ez elveket, 
nem csak nincs ellentétben a törvény szellemével, 
sőt a czél elérhetését megkönnyíti, a mennyiben 
könnyebbé teszi a szavazási jog gyakorolhatását. 
Különben is provisio hominis tollit j>rovisionem 
legis in casibus lege non vetitis; a kettős választás 
pedig a világosan tilalmazott tényekhez nem tar
tozik. Ezek szerint ezen választást igazolandónak 
tartom. (Szanazzitiik !) 

Ü r m é n y i J ó z s e f : (Szavazzunk !) A ház iránti 
köteles tiszteletből rövid leszek. Analógiákat hal
lottam itt leginkább fölemlíteni, melyek bizonyos, 
e házban már előfordult esetekből vonatnak. Én 
az analógiákat ott, a hol biró ül, és nem politikai 
vitákról van szó, nem tartom alkalmazhatóknak. 
Az országgyűlés törvényeket hoz — a két ház a 
királylyal — de a háznak gyakorlatai és tettei 
nem szabnak törvényt; és ugy hiszem, nem is 
tudnánk minden határozatainkra mint törvényre 
szívesen hivatkozni; én tehát itt azt, hogy a ház 
ezen vagy másik esetben miképen ítélt, nem is 
említem. 

Már a tárgyra magára. Az ok, a miért a tör
vény az egy küldöttséget kiküldi, és átalában 
azon elv, melyet a törvény a választásoknál és 
szavazatszedéseknél fentartatni k ivan: a felügyelés 
és a nyilvánosság. A felügyelés tekintetében azért 
küldi ki a törvény a küldöttséget, hogy a nyilvá
nosságot őrizze. De méltóztassanak bölcs figyel
műket azon körülményre fordítani, hogy a föl-
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ügyelés tekintetében nem csak az a ezélja a föl
ügyelésnek , hogy a szavazati lajstromok összeha-
sonlíttassanak az elnök vagy küldöttség által. Nem 
ez az egyetlen teendője van az elnöknek és kül
döttségnek, mert arra igen könnyen és igen hamar 
lehetne egyéneket a megyében találni; teendője 
ennél sokkal fontosabb: ezen fölügyelés magára 
a választási és a szavazási tény részrehajlatlan 
megtörténtére irányul. Nem csak az szükséges, 
hogy az elnök, a ki egyik vagy másik helyen is 
lehetne, oda hivassék, mikor a választási lajstro
mok összehasonlittatnak; hanem azért kivan a 
törvény oly férfiút, a kibe a megye bizalmát he
lyezte , hogy érelye, éber felvigyázata által min
den részrehajlás! ösztönt visszatartson, minden 
visszaélést meggátoljon, minden erkölcsi befolyást, 
vagy erőszakolást megakadályozzon. Ezek azon 
okok, a miért egy bizonyos elnökbe kívánta a me
gye és a törvény bizalmát helyezni. 

Azon összehasonlítási tisztre, melyet Zsedé-
nyi t. barátom említett, arra nézve igenis az ő ér
vei egészen állanak, mert azt lehetne az egyik asz
talnál egyik perczben, a másik asztalnál másik 
perczben teljesíteni, de ilynemű, bár folytonos föl
ügyelés nem akadályoztatja az erkölcsi nyomást. 
(Nagy zaj. Ellenmondás.) Igen is, az erkölcsi nyo
mást. Ezen fölügyeletet nem lehetne két távol levő 
helyiségben gyakorolni. (Nagy zaj.) Ez az oka. 
hogy a törvény nem több, hanem egy küldöttsé
get rendel. Itt a helyiség is olyan, a mint méltóz
tattak hallani, hogy ezeknek a tiszteknek meg-fe-
lelni emberileg nem is lehetett, mert habár egy 
tornáczon voltak is az asztalok, mégis az egyik 
az egyik végén, a másik a másik végén állott. 
(Zaj és ellenmondás.) Igen természetes, hogy távol 
kellett nekik állani, mert különben a czélnak tel-
jességgel nem feleltek volna meg. En azt tartom, 
t. ház! hogy a nyilvánossághoz joga mindenkinek 
van, a ki a választásban részt vesz; igy tehát nem 
lehet őt korlátolni, hogy csak az egyik asztalnál 
lehessen fölügyelője annak, a mi őt érdekli, hanem 
ő a ténynek nyilvános megítélését kívánja, és épen 
ezért néni ügyelhetett fel senki arra, a mi a két 
asztalnál egyszerre történt. Es igy egyenesen ta
gadom, hogy a két asztalnál fentartott nyilvános
ság a valódi nyilvánosság, épen azért, mert szét
oszlik, és igy a nyilvánosság nincs elérve. 

Végre még tiltakoznom kell azon felosztás 
ellen, melyet itt ugyancsak egyes felszólalásban 
hallottam. A7igyázzunk, így mondatott, hogy a lé
nyeges dolgokról szóló törvényeket a nem lénye
ges dolgokról szóló törvényektől megkülönböztes
sük. Én efféle distinctiokról — hála Isten — eddig 
nem hallottam soha. Vagy szól a törvény, vagy 
nem szól. Ha szól, akkor nem szól lényegtelen 
dolgokról, mert az, hogy róla a törvény szól, 

már a dolgot lényegessé teszi. Igy tehát egy em
ber sem ítélheti meg, még ha törvényhozó is, 
hogy a törvénynek melyik része lényeges, a mit 
meg kell tartani, és melyik része nem lényeges, a 
mit megtartani nem kell. Ezt csak azért említet
tem föl. hogy ezen nézet felelet nélkül ne marad
jon, és a ki ezt utóbb olvassa, ne gondolja, hogy 
e véleményben mások is osztoznak. (Zaj.) A meg
semmisítés mellett szavazok. 

Ráday Gedeon gróf: T. ház! Igen szíve
sen elállók a szótól, ha a többiek is elállnak. (Zaj. 
Halljuk!) Különben is igen rövid leszek. Csak az
ért szólalok fel, hogy az előttem szóló előadására 
némi megjegyzést tegyek. A törvényeket szigo
rúan meg kell tartani, az bizonyos; és ha valahol 
szigorún kell megtartani a törvényeket, az itt az 
országgyűlésnek főkötelessége. De ha oly eset for
dul elő, melyet a törvény nem tilt, ott, azt hiszem, 
azon esetet a törvénytelenségek közé sorozni egy-
átalában nem kell, de nem is lehet. Hiszen alig 
néhány napja, hogy fordult elő eset, midőn egy 
kerületben szavazni akartak, de az elnök jónak 
látta — nem akarok kételkedni jó hiszemében — 
azt mondani, hogy miután átalános többség van 
a papiroson, tehát a szavazás be van fejezve, ám
bár a másik párt a szavazás folytatását követelte. 
És mégis találkoztak többen a teremben (Felkiáltá
sok : Urményi!) — nem nevezek senkit — a kik iga
zolni kívánták az így megválasztottat. 

T. ház! Képviselőtársam Tisza Kálmán azon 
kérdésére, mi történjék akkor, ha a központi .bi
zottmány által kiküldött megválasztott jegyző meg 
nem jelenik? azoktól, kik ezt egyik főokul hozták 
föl a választás megsemmisítésére, vártam volna, 
hogy fognak mondani valami expedienst; de bár 
igen nagyon vártam is, semmi expedienst nem volt 
szerencsém hallani; mert hiszen sokkal nagyobb 
korlátozása volna a szavazók jogainak, és megne
hezítése választási jogaik gyakorolásának, ha bár
mily okból meg nem jelenvén a jegyző, a messze 
útról jött választók kénytelenek volnának szét
oszlani. 

De végre azon észrévetelt sem fogadhatom el, 
hogy a nyilvánosságot két asztalnál szavazás által 
nem lehetett föntartani, mivel, mint a felolvasott 
jelentésből kitűnik, azok néhány lépésnyire vol
tak egymástól. 

Miután tehát a szavazók szavazati jogaikban 
nem korlátoltattak; miután oly eset fordult elő, 
melyet a törvény nem tilt, a kérdéses képviselőt 
igazoltnak kívánom nyilváníttatni. 

Eötvös J ó z s e f b á r ó : Vélekedésem szerint 
az igazolási kérdéseknél a ház tisztán mint biró 
itél. A biró első kelléke, hogy ítéljen tisztán a vi
lágos törvény szerint. A kérdés tehát köztünk csak 
a törvény magyarázatára nézve létezhetik; mert 
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ha arra nézve egy véleményben vagyunk, akkor 
természet szerint minden véleménykülönbség meg
szűnt, és az, hogy valamely választásnál a pártok 
valamiben megegyeztek, ránk nézve semmi hatás
sal nem lehet, mert a választó , midőn képviselőt 
választ, nem magának választja a képviselőt, ha
nem az országnak, és nem esak jogot gyakorol, ha
nem kötelességet is teljesít. Az tehát. hogy a pár
tok miben egyeztek meg, reánk nézve semmi ha-

sincs; a kérdés csak az, mit rendel a tör
vény ; ebben pedig nem lehetek egy véleményben 
azokkal, kik azt mondják, hogy a mit a törvény 
nem tilt , törvényellenesnek mondani nem lehet. 
Kérem, t. ház, ha a törvény formákról rendelke
zik, mindazon tör vény forma, mely a törvényben 
nem foglaltatik, valósággal törvényellenes (Igaz!); 
mert forma csak egy lehetvén, ezen egy forma tör
vényes, minden más forma világosan törvénytelen. 
(Helyeslés. Zaj.) Midőn a vitatkozás kezdődött, más 
véleményben voltam. De a t. előadótól hallottam, 
hogy itt jegyző neveztetett ki az elnök által, holott 
a törvénynek 26-ik §-a Adlágosan ezt mondja: „A 
központi választmány, minden választókerületre a 
választás vezérletére egy ehiököt és jegyzőt és 
szükség esetére helyetteseket is választ." Miután 
tehát itt a törvény világosan gondoskodott azon 
esetről, ha a jegyző nem akarna, vagy nem 
tudna részt venni a választásban, mindenesetre 
pedig a választásnak vezetését egy választott 
elnök és jegyzőre bízta : én ez esetben olyast 
látok, mi a törvényben kimondott formával 
nem egyezik meg, tehát a törvényben kimondott 
formával világosan ellenkezik. Formahibát látok 
itt, és, mint már egyszer szerencsém volt a t. ház 
előtt kijelenteni, eljárásunkat az igazolási ese
tekben tisztán birói eljárásnak tartom; ezért én 
nem érzem magamat feljogosítva a követet ezen 
esetben igazoltnak nyilvánitni. Elfogadom az osz
tály véleményét. 

D e á k y L a j o s : Vélekedésem szerint nem ar
ról van itt most szó, hogy a pártok egyezhetnek-e 
a törvény ellenére vagy nem (erre nézve magam 
is „nem"-mel felelek); itt csak arról lehet szó, hogy 
azon okmány, mely ezen képviselő választásáról 
kiállíttatott, igaz okmány-e ? vajon a szavazat ren
desen, törvényesen, részrehajlatlanul vitetett-e vég
hez ? s aláirták-e a küldöttség tagjai ? aláirta-e a 
szavazatszedő választmány ? Ha aláirta, lehet-e ké
telkedni a háznak, hogy igaz okmány ? Mert ha 
elveti, az elvetéssel a ház hamis okmánynak fogná 
azt kimondani. Én ha megtekintem a választási tör
vényt, mely minden választónak megadta azon jo
got, hogy midőn képviselőt ajánl, ugyanakkor a 
szavazat szedésére, a mellé még két küldöttségi ta
got is nevezhessen, kik az ügyet ellenőrizzék, 
akkor a törvény minden kivántatóságának eleget 

tett. Kérdem most már , neveztettek-e a választ
mányba oly tagok, kik a kérvényezők részéről az 
ügyet ellenőrizzék? Ha neveztettek, a mi felett 
kétség nincs, akkor logikai következetességgel ál
líthatom, hogy ezen választási okmány igaz. Ha 
kezdetben a szavazatszedő küldöttség nem bizha
tott volna abban, hogy a két asztalnál gyűlő 
szavazatokat ellenőrizhetik, bizonyosan bele sem 
nyugodott volna, s a bizottmány alá sem irta volna 
a szavazati jegyzőkönyvet. 

Egy analóg esetet hozok fel. 1861-ben Krasz-
namegye egyik követválasztó-kerületéből, kér
vény érkezett a t. ház elé, mely szerint a válasz
tási nap nem volt előre Krasznamegye által meg
írva, mit a központi bizottmánynak kötelessége 
lett volna kiirni; következéskép a választók, nem 
tudván a választás napját, jogaikban meg vol
tak szorítva. Ezen kérvényt a t. ház elvetette, 
és pedig nem alaptalanul. Mert midőn szavazatra 
került a dolog, sem maga a jelölt egyén, sem pe
dig a választóknak egy része (azon része, a kik 
talán azt akarták volna a kérvény folytán , hogy 
jelöltjök képviselő lehessen), egyik sem tett kifo
gást, hogy ime nincs a határnap kitűzve, meg va
gyunk jogainkban szorítva, mindenki nem szavaz
hat ; hanem beültek a szavazatszedő székbe, szed
ték a szavazatot, s a szavazás vég-évei sem tettek 
óvást. Es a képviselőház elvetette a kérvényt, iga
zolta a krasznamegyei követet. 

Én tehát, miután ezen választást tökéletesen 
helyesnek és törvényesnek találom, s a báró Eöt
vös József véleményével ellenkezőleg bátran állit
hatom, hogyha a szükség ugy kívánja, az elnök ma
ga jegyzőt is választhat, illetőleg helyettesíthet; 
különben kénytelen lenne a további választást fel
függeszteni (már pedig valamely választási kerü
letben, a központi választmány azon figyelmetlen
ségeért, mert talán jegyzőt nem nevezett, hogy a 
választók szétoszlassanak, gondolom, a t. ház sem 
helyeselné) : ennélfogva magam is oda szavazok, 
hogy a követ igazolandó. (Helyeslés. Fölkiáltások: 
Szavazzunk !) 

Ónossy Mátyás : T. ház ! (Zaj.) Meg lehet
nek arról győződve, ha csupán a tárgyhoz volna 
szóm, nem alkalmatlankodnám a t. háznak ; de egy 
elv említtetett itten föl, melyre a nemzet érdekében, 
mely mindig az alkotmányért, a szabadságért ví
vott, hallgatni bűnnek tartanám. (Halljuk !) Az osz
tály előadója, Csengery Imre úr a veszélyes el
vektől való féltében oly elvet állított föl, melynek 
érvényre jutását részemről nem kívánnám. Előso
rolván ugyanis mindazon rendeleteket, melyeket a 
választási 5-ik törvény magában foglal, azt mon
dotta : „ezek meg ezek kötelező erejűek;" és min
dazon tényeket , melyek ezen törvény szabta 
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kötelességekkel nem egyeznek, törvénybe ütkö
zőknek, törvénysértésnek mondotta. Már most 
alkahnazsólag a jelen esetre, az előadó úr egyik 
előtte szólott képviselőtársunk beszédére adott 
válaszában, ki több ilyen törvényeltérésekre hi
vatkozott, nevezetesen a titkos szavazásra, az am
buláns összeíró küldöttségekre, azt felelte: „Igaz, 
hogy ezek is törvénysértések; de mi által nyer
tek érvényt ? Az által, hogy egy törvényes felelős 
miniszter, ki jogosítva volt a választásokat vezetni 
és reájok felügyelni, ezeket helyben hagyta". Már 
ha ezek törvénysértések, kérdem a t. házat, meg-
szünnek-e azok lenni, ha egy felelős törvényes mi
niszter helyben hagyja ? Hová vezetne ezen elv al
kalmazása, hol volna határa a törvénysértésnek ? 
(Helyeslés.) Én magához a tárgyhoz, mint említet
tem, szólani nem akartam. Fölszólalásam czélja 
csupán az volt, hogy e háznak naplójában a késő 
utókor ne találja nyomát annak, hogy ily elv itt 
fölemlíttetett, a nélkül, hogy ellene valaki fölszó
lalt volna. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Több szóló nem levén följegyezve, 
ennélfogva azok, kik az osztály véleménye szerint 
a választás megsemmisítése mellett vannak, kelje
nek föl. (Megtörténik.) Most azok, kik az igazolás 
mellett vannak, méltóztassanak fölkelni. (Meg
történik.) A többség az osztály véleményének meg
változtatása és így az igazolás mellett van. (He
lyeslés.) Ennélfogva Zsoldos képviselő úr az igazolt 
képviselők sorába vétetik fel. 

Következik az V-dik osztály előadása. 
Zichy Anta l e lőadó (olvassa az V-dik osz

tály jelentését Manojlovics Milán verseczi képviselőre 
nézve. Az osztály tekintettel a törvény szigorú betűjére, 
a választás megsemmisítését véleményezi; de tekintve a 
fenforgó különös körülményeket, az igazolást ajánlja.) 
Bocsánatot kell kérnem, hogy az osztály vélemé
nyén némi határozatlanság szine ömlik el. Az osz
tály t. i. nem érezte magát felhatalmazva arra, 
hogy ezen választás igazolását indítványozza, mert 
a törvény betűje csakugyan megsértetett, midőn 
a választás félbeszakíttatott és más napra lőn elha
lasztva. Ezen elhalasztás ellen — mint szerencsém 
volt felolvasni — maga a megválasztott tiltakozott, 
más módja nem levén a törvénysértést meggátolni, 
ugy hogy a törvény megszegése ezen esetben 
egyedül az elnök által történt, ki a csend meghá-
borításától félvén, a maga felelősségére rendelte el 
a választás félbeszakítását. Tagadhatlan. hogy a 
törvény e részben hiányos, mert egy elnöknek ön
kényétől látszik függővé tenni a szavazás érvényét, 
vagy érvénytelenségét. Ilyen esetben a képviselő
háznak van talán az a hatalma, hogy a törvény 
lűányát magyarázatával pótolja, mely nem annyira 
a törvénynek betűjéhez, mint annak szelleméhez 
ragaszkodik. Azért az osztály véleménye az, és 

nekem, mint előadónak, oly módon van kötelessé
geműi téve a dolog előterjesztése, a mint azt elő
adni szerencsém volt, t. i. hogy az osztály a tör
vény betűjére vonatkozólag a megsemmisítés mel
lett van ugyan, de mindamellett az említett körül
ményeket a ház figyelmébe ajánlja. 

G h y c z y K á l m á n : A választási jegyzőköny
vet kérjük felolvasni. 

Z i c h y A n t a l e lőadó (olvassa a választási 
jegyzökönyvet.) 

Branovacsky István: Tisztelt ház! íme 
oly eset, melyről igazán mondhatni, hogy a tör
vény száraz szavaihoz ragaszkodni nem mindig ta
nácsos. De ha tanácsos volna is, az igazságos biró 
ebben meg nem nyughatnék. Mit látunk a jelen 
esetben? Azt, hogy a választás törvény szerint 
folyt le mindaddig, mig a kisebb rész észre nem 
veszi, hogy nem fog diadalmaskodni a na
gyobb részen, s megkéri az eljáró elnököt, hogy 
azon szin alatt, mintha valami ok volna az össze-
kocezanástól félni, halaszsza el a választást más 
napra, s az elnök ezen oknál fogva, a nélkül, hogy 
ezen tettét indokolta volna, csakugyan más napra 
halasztotta a választást, mindamellett, hogy a na
gyobb rész, bizva a maga diadalában, és nem lát
ván semmi akadályt a választás törvényes folyta
tására, felszólította a választási elnököt, hogy an
nak útja és módja szerint folytassa a választást. 
De mivel az elnöknek úgy tetszett — mi okból, 
nem tudom, hanem alkalmasint azért, hogy a ki
sebb résznek kedvezzen s alkalmat nyújtson, hogy 
más napra magát jobban összeszedhesse s a na
gyobb részen diadalmaskodhassék — jónak látta 
a választást felfüggeszteni és más napra halasztani. 
Tisztelt ház! Ha mi egy választási elnöknek ily 
hatáskört engedünk, akkor egy választás sem bi
zonyos. Ha a törvény büntetést szabott volna az 
elnök törvénytelen eljárása ellen, nekem nem volna 
semmi kifogásom; de ily törvény nem létezvén, úgy 
tartom, hogy a tisztelt ház az elnöknek ebbeli el
járását legalább nem fogja helyeselni, s így azon 
körülményeket sem, a melyeket maga a tisztelt osz
tály, csak azért, mert a mint mindnyájan átalában 
elismerjük, hogy a törvényt szentül meg kell tar
tani, s maga is a törvényhez ragaszkodva, mél
tónak talált kiemelni, hogy így az elnök eljárásá
nak törvénytelenségét kijelölje. Ha mi abban meg
akadnánk, úgy tartom, a törvényt ugyan megtar
tanék külső színére és szavaira nézve, de a tör
vénynek czélját élté vesztenők. A törvénynek czélja 
nem volt más, midőn a választási módokat körül
irta, mint az, hogy minden választó szabadon gya
korolja a maga jogát. Ha valahol, itt bizonyosan 
nem hozatik fel, hogy egyetlen választó is meg 
lett volna akadályozva a szavazásban. Következő
leg meg vagyunk győződve, hogy csakugyan a 
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többség választotta Manojlovicsot követnek. I ly 
esetben, ha mi a törvény száraz szavaihoz ragasz
kodnánk egyedül azért, mert a választási forma 
meg van sértve, mivel a sértett nagyobb rész a 
maga akaratát követte és a mostani követet meg
választotta, én úgy tartom, hogy túlszigorúak vol
nánk, nem volnánk igaz bírák. Én tehát kérem 
tekintetbe venni azon különös körülményeket, me
lyek itt felhozatnak, s méltóztassék Manojlovics 
urat igazolt képviselőnek kijelenteni. (Helyeslés. Sza
vazzunk !) 

Mil lu t inov ics Szve tozár : Tisztelt ház! A 
választást szabályzó törvényben ki van mondva 
ugyan, hogy a szavazás megkezdetvén, mindaddig, 
mig magát szavazó jelenti, félbeszakasztás nélkül 
folytatandó ; a törvény azonban hallgat arról, hogy 
a netalán közbejött félbeszakasztás mily hatályú 
befolyással bir a választásra; pedig a törvény
hozó igen jól tudta, hogy lehetnek esetek, melyek
ben a félbeszakasztás elkerülhetlen. A törvény eme 
hallgatásából azt következtetni, hogy minden fél
beszakítás föltétlenül, azaz minden viszonyok kö
zött, a választást megsemmisíti, nem egyez a min
den törvényben föltételezendő azon kellékkel, hogy 
egyedül csak a lehetőség teljesítését követelje. Már 
pedig a mi törvényünk sokszor lehetetlenséget kö
vetelne, ha a választás vezérletével megbízott kül
döttségnek a félbeszakítást feltétlenül megtiltaná. 
Ezt törvényünk nem akarja, mert fölteszszük róla, 
hogy igazságos kíván lenni, és csak a lehetőség 
teljesítését követeli, nem levén a választás cse
lekvényének egyéb czélja, mint a szavazók válasz
tási joga föltétlen és korlátlan gyakorolhatásának 
biztosítása. 

A választási törvényben foglalt szabályok 
vagy a törvény anyagi részére, t. i. a választási 
jogokra, vagy pedig a választási rend föntartására, 
formájára vonatkoznak. Az elsörendüekhez tartozik 
a többi közt, hogy kíki csak személyesen szavaz
hat, hogy csak azok szavazhatnak, a kik az össze-
irási jegyzékben benfoglaltatnak; s ezen törvényes 
intézkedések megszegése vagy meg nem tartása 
kétségkívül semmiségi esetet képez. Másodrendű 
szabályok, mint például a választás félbeszakasztása, 
vagy a választási törvény által kijelölt határidők 
meg nem tartása,! semmiségi esetet csak föltételesen 
vagyis akkor képeznek, ha általok a szavazók vá
lasztási joguk gyakorlatában akadályoztattak vagy 
attól megfosztattak. Hogy a másodrendű szabályok
nak meg nem tartása nem képez föltétlenül semmi
ségi esetet, arról világos bizonyságot tesz ez ország
gyűlés együttléte is, mert köztudomású dolog, hogy 
az országgyűlés megnyitását megelőző választá
sokra nézve a törvényben kijelölt határidők meg 
nem tartattak. Vannak igen számos tagtársaink, 
kiknek választása nem négy héttel az országgyű
lés megnyitása előtt folyt le, és senkinek sem jut 

eszébe a választási törvényben kiszabott határidő 
meg nem tartása miatt az országgyűlés törvényes
ségét kétségbe hozni. (Helyeslés?) í g y vagyunk a 
félbeszakasztással is, ha ez igazolható ok miatt tör
tént. Mint a fölolvasott iratokból kiviláglik, az el
nök maga volt, ki az éj beálltával a köz csend ér
dekében a választást elhalasztotta. Az elnököt il
leti a választási törvény 42-dik szakasza értelmében 
a jó rend föntartásának joga és kötelessége; ebből 
következik, hogy szintén hatásköréhez tartozik 
mindazon eszközökről gondoskodni és azokhoz 
nyúlni, melyeket a jó rend fentartása szükségessé 
tesz. í g y az elnök, a helyett hogy fegyveres erő
höz nyúlt volna, inkább elhalasztotta reggelig a 
választást és ez által czélt is ért. 

De valaki tán azt mondhatná, hogy én de lege 
ferenda beszélek; pedig e tényre szintén világos 
érveket találok magúban a törvényben. Nem hí-
szem, hogy az elnök kötelessége, a nappal be nem 
fejezett választást éjjel is folytatni. Előbb is azt 
mondtam, hogy lehetetlenséget senkitől sem lehet 
követelni, ha pedig a szavazást nappal, éjjel és a 
szavazók sokasága miatt kétszer 24 óráig kellene 
folytatni, melyik elnök az, ki ezen erőmegfeszí
tést kiállhatná ? Hogy a törvény az általa használt 
kifejezésnek „félbenkaszasztás nélkül", mily értel
met tulajdonit, azt a 12 és 14 §. megoldja. A 12-
dik szakaszban ki van mondva, hogy az összeí
rás történjék 14 napig és j)edig félbeszakasztás nél
kül. Kérdem, ha betű szerint veszszük, képes lesz-e 
14 napig éjjel nappal egy helyett ülni az összeíró 
küldöttség ? Ezt tudta a törvényhozó, azért a 14-
dik szakaszban oda tette : naponkint össze fognak 
ülni; ezzel tehát kimondotta a törvény, mikép érti 
a félbeszakasztást, hogy az nem éjszakára kiter
jesztendő, hanem csak nappal történjék. Ezt meg
erősíti a 36-dik szakasz, hol ki van mondva, hogy 
a másodszori szavazás, a mennyiben szavazók so
kasága miatt az első szavazással egy napon nem 
végeztethetnék be, a következő napon fog megkez
detni, tehát kizárja az éjjeli szavazást. A 12 és 14-
dik szakasz e szerint határozottan megállapítja a 
félbe nem szakasztás miképi értelmezését s alkal
mazását. 

Igaz, hogy valaki azt mondhatná, hogy Wo-
diáner esetében épen azért semmisíttetett meg a vá
lasztás, mert a szavazás félbeszakíttatott. Ez nem 
ok, mert azon esetnél a szavazás befejeztetett, mi
dőn még több szavazó jelentkezett, azért a meny
nyiben e megsemmisítő határozatban ezen kifejezés: 
„félbenszakasztás" használtatik, nem felel meg a 
a választás folyamának, mert az időelőtti korai be
fejezés volt, de semmiesetre félbeszakítás. Ott az 
elnöknek arra joga nem volt; de a jelen esetben, 
midőn elhalasztotta a szavazást, jogával élt. t. i. a 
42-dik szakaszban neki nyújtott jogával a jó rend és 
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a közbátorság föntartása iránt. De különben is nem 
volt köteles a szavazást éjen át is folytatni. 

A választás szabadsága a jelen esetben épen-
séggel nem volt megsértve, és senkisem panaszko
dik, hogy szavazati jogában az elhalasztás által 
megszorittatott Mindezeknél fogva az osztály vé
leményének azon része ellenére, mely a megsem
misítést ajánlja, indítványozom, hogy a kérdésben 
lévő képviselő igazoltassák. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Felszólalni kivánok e tárgy
ban azért, hogy kitüntessem a különbséget, mely 
az érsekújvári és a jelen eset közt van. Midőn az 
érsekújvári választás megvitattatott, két igen tisz
telt képviselőtársunk, ha jól emlékszem, Klauzál 
Gábor és Szentkirályi Mór kifejtették, hogy egy 
elnök által — meglehet malitiából — elkövetett 
törvénytelenségnek nem lehet a választókat és meg
választottat sújtani. Ezen nézetet én mint elvet áta-
lánosságban akkor is magamévá tettem, osztozván 
azon nézetben, hogy semmiféle törvény vagy jog
elv nem kivánhatja, sőt nem is helyeselheti, hogy va
laki hibájáért büntettessék az, kiről tisztán áll, hogy 
ártatlan. Amaz esetben elkövettetett a törvényte
lenség ; de akkor kitűnt az iratokból, hogy a több
ség ezen törvénytelenségek részese volt; most el
lenkezőleg kitűnik az iratokból, hogy az elnök ál
tal követtetett el törvénytelenség; — mert, bocsá
natot kérek az előttem szólótól, de azon nézetet, 
hogy itt törvénytelenség nem követtetett volna el 
a megszakítás által, pártolni nem tudom. (Helyes
lés.) Azonban kitűnik az iratokból az is, hogy itt 
a többségben levő párt a törvénytelenség meggát- i 
lására mindent elkövetett, mi hatalmában állt. Meg
vallom, szivemből óhajtanám, hogy volna törvé
nyünk, melynek alapján a törvényt igy megszegő 
elnök megbüntethető legyen ; a jelen esetben azon
ban óhajtanám, hogy legalább a házban tett nyilat
kozatok által rovassékmeg. 

Minthogy pedig tisztán áll, hogy itt egy em
ber hibájáért a másikat kellene büntetni, a válasz
tás megsemmisítését nem pártolhatom s a kérdéses 
képviselőt igazolandónak tartom. (Helyes!) 

L ó n y a y Gábor : Az érseknjvári és a sző
nyegen forgó jelen választás között analógia van ; 
de véleményem szerint csak azon analógia, hogy 
mind a két választás törvénytelen. A jelen esetben, 
azt hiszem, senki sem fogja tagadni, hogy a tör
vény megsértetett, a mennyiben t. i. a szavazás nem 
történt folytonosan és megszakítás nélkül. Ez lé
nyeges forma, melyen nem lehet magunkat túl
tenni, mert ezen lényeges formának, törvénynek 
alapos indoka van, az t. i., hogy ha ily választás 
órákra, de annál inkább más napra halasztatik is, 
a választás más eredményt szülhet, mintha folyto
nosan foly. Mert pár óra alatt is lehet eredményt 
a választásra nézve előidézni vesztegetés és más 

módok ál ta l ; mennyivel inkább más nap, ha még 
távolabb helyekről uj szavazók hozatnak elő, kik 
ugyanegy napon részt nem vettek volna. A tör
vény ezen indokánál fogva én azt tartom, hogy a 
választás törvénytelen, és így megsemmisítésére 
szavazok. 

Szabadfy Sándor: Ha a tisztelt ház előtt 
az a kérdés forogna fenn, hogy nj választási tör
vényeket alkossunk, akkor a hallottak engem is 
talán némileg egy jobb törvény alkotására indíta
nának ; de a háznak jelenleg nem az a tárgya, va
jon a törvény jó-e vagy nem jó ? hanem az, hogy 
a törvény foganatosítva van-e vagy nincs? A szána
lom igen szép a t. háztól, hogy nem kivan senkit 
jogában megsérteni; valaha a hétszemélyes táblá
nak is volt hatalma ezt tenni, de azt hiszem, a tör
vényhozó testnek nincs hatalmában így cselekedni, 
mert a törvényhozó testnek ahhoz kell magát szo
rosan tartania, hogy a hol törvénysértés van, or
vosolja Kimondatott bár itt, hogy több képviselő 
ügyében az elnökök rósz eljárása sokkal kevésbbé 
volt kimutatva, mint itt, azt hiszem, hogy itt még
is mást nem lehet tenni, mint ezen választást meg
semmisíteni. (Helyeslés. Zaj. Szavazzunk!) 

E l n ö k : Miután senki sem kivan többé szó
lani, szavazás alá kerül az osztály véleménye, mely 
szerint e választás megsemmisítendő. Méltóztassa
nak azon képviselő urak felállani. kik az osztály 
véleményét elfogadják fJMegt'&rténik.) A többség az 
osztály véleményét nem fogadja el s így Manojlo-
vics Milán igazolt képviselőnek nyilváníttatik. (He
lyeslés.) 

P o p o v i c s Desseanu J á n o s : Én még a fe
lett is kívánnék szavaztatni, vajon, Tisza Kálmán 
indítványára, az elnök azon törvénytelen eljárá
sért megrovassék-e vagy ne? 

Tisza Kálmán : E n nem indítványoztam, 
csak véleményt mondottam. 

Zichy Aulai e lőadó olvassa az V-dik osz
tály jelentését Dedinszky József Csanádmegye nagy
laki kerülete képviselője választása tárgyában*Igazo
lást véleményez. Közhelyeslés.) 

Elnök : Ha senki sem kivan az osztály véle
ménye ellen szólani, Dedinszky József igazolt kép
viselőnek nyilváníttatik. (Közhelyeslés.) 

Zichy Anta l e lőadó (olvassa az V-ik osztály 
jelentését Ivánka, Zsigmond Hontmegye németi kerü
lete képviselője választása iránt. Igazolást véleményez. 
Helyeslés.) 

N y á r y P á l : Megvallom, hogy azokból, miket 
hallottam, meggyőződést nem szerezhettem magam
nak annyira, hogy akár igazolásra, akár vizsgá
latra szavazzak. Ennélfogva kérném a t. házat, 
méltóztassék elrendelni az irományok felolvastatá-
sat. (Az iratok felolvastatnak.) 

Mindamellett, hogy mindenfelől helyeslést 
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hallok, ebben nem osztakozhatom, mert nekem I 
okok kellenek, hogy ezen szót kiejtsem: „helyes". 
Én a felolvasott irományokból látom, hogy a ki
fogás a választás ellen tétetik, részint indokolva a 
választás előtt megtörtént, részint a választás fo
lyama alatt előfordult eseményekkel. A válasz
tás előtt , t. i. az összeírás alkalmával történ
tek, valamint az egész összeírás ellen, mint az 
összeírásba vezetett egyének szavazatképessége 
ellen is a kifogás, illetőleg a panasz, igen ter
mészetesen a központi bizottmányhoz tartozott; 
de megvallom, figyelmemet nagyon magára vonta 
azon körülmény , hogy , habár az összeírás el
len felfolyamodás tétetett, az , mi volt azon felfo
lyamodásban, miről csak az mondatik, hogy ké
sőn érkezett és azért nem tárgyaltatott, sehonnan 
sem tűnik ki. Ezt oly lényegesnek tartom, hogy 
e nélkül nem tudnám kimondani a központi bizott
mány eljárására azt, hogy helyes. 

A mi magát a választást illeti, t. ház, igen 
feltűnő az , hogy épen az egyik kö verj elölt által 
nevezettek a bizonyítványt nem csak nem irták 
alá, hanem erre fölhivatván, az alá nem írásnak és 
visszavonulásuknak okát külön nyilatkozatukban 
terjesztek elő. Azon nyilatkozatban, ha egyebet el
hallgatok is, elegendő az , hogy a szavazatszedés 
nem a törvény által szabott módon történt, neve
zetesen, hogy nem személyesen, nem egyenkint, 
nem mindenki behatását az összeírásból megvizs
gálva, hanem az elnök részéről, a ki előtt az össze
írás volt, személyes felhívások , a tömegből való 
felkiáltások utján történt. Én azt gondolom, t. ház! 
ha bebizonyul, hogy igy történt, akkor ez ele
gendő arra , hogy a választás megsemmisíttessék. 
(Helyes!) 

De én, valamint azt nem mondhatom az egész 
eljárásra nézve, hogy helyes, ugy az ellenkezőt 
sem mondhatom, és ily körülmények közt, azt gon
dolom, egyebet alig-ha tehet a t. ház, mint hogy 
vizsgálatot rendeljen el. (Helyeslés, Zaj.) 

E l n ö k : Nem levén senki szólásra felhíva, 
fölkérem azokat, kik az osztály véleményét, mely 
az igazolás mellett szól; elfogadni kívánják, mél
tóztassanak felállani. (Megtörténik.) Most méltóztas
sanak felállani azok, kik az osztály véleménye el

len vannak. (Megtörténik.) A többség az osztály 
véleményét elfogadván, Ivánka Zsigmond az igazolt 
képviselők sorába vétetik fel. (Helyeslés.) 

Z i c h y Antal e lőadó (olvassa Csörghe László, 
Abaujmegye szepsi választókerülete képviselője meg
választására vonatkozólag az V-ik osztály jelentését, 
mely az igazolást ajánlja. Közhelyeslés.) 

Elnök : Ha senki sem kivan az osztály véle
ménye ellen szólani, Csörghe László igazolt képvi
selőnek nyilváníttatik. (Közhelyeslés.) 

Zichy Anta l e lőadó (olvassa az V-dík osztály 
jelentését Médán Endre Kővár vidék remetei kerületé
nek képviselője választási tárgyában, vizsgálatot ajánl
va. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadtatik az osztály véleménye? 
(Elfogadjuk!) Ennélfogva vizsgálat rendeltetik el. 
Méltóztassék erre nézve valakit kijelölni. (Fölkiál
tások : Véghsö Gellért!) Véghső Gellért képviselő úr 
bizatik meg a vizsgálattal. (Közhelyeslés.) 

Z i c h y Anta l e l ő a d ó : Az osztály az ujab
ban beérkezett iratokat még nem tárgyalhatta, s 
igy nem folytathatom a jelentést. 

E l n ö k : Dedinszky előadó úr fogja a Yl-dik 
osztály jelentését a ház elé terjeszteni. 

Dedinszky József előadó (olvassa a Vl-ik 
osztály jelentését Sipos Ferencz Beregmegye felvidéki 
kerülete képviselője iránt, vizsgálat elrendelését vélemé
nyezve. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : U g y látom, a tisztelt ház az osztály 
véleményét elfogadja, s igy határozatul kimond
hatom, hogy vizsgálat fog elrendeltetni. (Közhe
lyeslés.) Méltóztassanak erre valakit kijelölni. (Föl
kiáltások: Csik!) Csik képviselő úr bizatik meg a 
vizsgálattal. (Közhelyeslés.) 

Dedinszky József előadó (olvassa a Vl-dik 
osztály jelentését Kuba János Nyitramegye szakolczai 
kerülete képviselője iránt, igazolást véleményezve. Köz
helyeslés.) 

Elnök: Elfogadtatik az osztály véleménye ? 
(Elfogadjuk.) Kuba János igazolt képviselőnek 
nyilváníttatik. (Közhelyeslés.) 

A második osztály délután 4 órakor ülést 
! tart, a melyben az illető tagok megjelenni kéretnek. 

Holnap országos ülés lesz. 
Az ülés végződik 2 '/2 órakor. 
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XIII. ORSZÁGOS ULES 
1866. jan. 20-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Egy választás ellen nj okmányok mutattatnak be. Csiky Sándor, Varga Flórián, Popovics Zsigmond, Hevessy 
Bertalan, Bárányi Ágoston, Ambrózy Lajos b., Vojnies Barnabás, Simonyi Lajos b. és Eöry Sándor igazoltatnak; Siklóssy Károly vá
lasztása iránt vizsgálat rendeltetik ; Sebestyén László és Hertelendy György választása megsemmisíttetik. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : A mai ülés ! jegyzökönyvét Tóth 
Vilmos fogja vezetni, a szólókat pedig Dimitrie-
vics Miklós jegyzi fel. A tegnapi ülés jegyzőköny
vének hitelesítése következik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a tegnapi 
ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Dócsey László képviselő választása 
ellen ujabb okmányok adattak be, melyek a kilen-
czes választmánynak fognak kiadatni. Most az 
V-ik osztály előadója fogja előadását folytatni és 
bevégezni. 

Zichy Anta l e l őadó (olvassa hz V-ik osz
tály véleményét Csiky Sándor Eger városa képviselő
jének megválasztása felett, igazolást ajánlva.) 

J e k e l f a l u s s y Lajos : Tisztelt ház ! Mint az 
V-ik osztálynak egyik tagja, nem lehetvén egy 
véleményben az osztálylyal, kötelességemnek tar
tom egyéni meggyőződésemet előterjeszteni. A 
képviselőház rendszabályainak 9-dik szakasza 
ekképen szól: „Kifogás nélküli választásnak tekin
tetik, melynek választási jegyzőkönyve rendben 
van." Melyik választási jegyzőkönyv van rend
ben, meghatározta az 1848-ik évi. V. törvényczikk 
43 . szakasza, mely világosan kimondja, hogy a 
választási jegyzőkönyvben mindennek ben kell 
foglaltatni, mi a választás folyama alatt történt. 
Tehát a választási jegyzőkönyv kiegészítő részét 
képezi a szavazási lajstrom, melyből egyedül le
het tisztán megtudni a szavazatok mennyiségét. 
Ha magában véve tekintem a megválasztott kép
viselő által beadott választási jegyzőkönyvet, azt 
rendben nem találom. (Ellenmondás.) Nem találom 
pedig rendben, mert a szavazási lajstrom nincs 
hozzá mellékelve. Ha továbbá egybevetem a be
adott választási jegyzőkönyvet azon két szavazási 
lajstrommal, melyeknek egyike Eger városa levél
tárából, a másik a magyar kir. helytartótanácstól 

adatott ki, kénytelen vagyok magának a válasz
tási jegyzőkönyvnek hitelességét is kétségbe vonni. 
(Ellenmondás) Mert maga a jegyzőkönyv azt ál
lítja, hogy két páleza találtatott a szavazási láda 
tetején, 188 szavazat volt Kormos Bélára, 9 Vav-
rikra, 1143 Csiky Sándorra, mi összesen 1342. Az 
egri szavazati lastromban pedig van 1335, a bu
daiban 1331 ; tehát az első szerint héttel, a másik 
szerint pedig tizenegygyei több a szavazat, mint a 
szavazó. Egyéni véleményem az, hogy minden 
szavazásnak, legyen az nyilvános vagy titkos, 
hitelessége tekintetéből egyik főkelléke az, hogy 
ne legyen több szavazat, mint szavazó; itt pedig 
azon körülmény merül fel, hogy több a szavazat, 
mint a szavazó. Ennélfogva és különösen még 
azon körülménynél fogva is, mely oly egyének 
szavazására vonatkozik, kik szavazati joggal nem 
voltak felruházva, az osztály véleményét nem pár
tolhatván, vizsgálatra szavazok. (Igazoljuk! Sza
vazzunk !) 

P a t a y I s t v á n : Tisztelt ház! Én, mint ma
gyar ember, a magyar klérus irányában múltjá
ért hálás érzelmemet kijelentem, de nem a most, a 
herczegprimás, érsekek és püspökök által kiadott 
körlevelekért, melyek a választásoknál véres jele
neteket idéztek elő. Azon papok irányában pedig, 
kik a vallás köpenyét felhasználva, azon alapítvá
nyok jövedelmeit, melyeket a nemzet az ő ke
zűkbe letett, hogy a haza gyermekeit a vallásos
ságban, törvényességben, hazafiságban és jó er
kölcsiségben előrevigyék, a büntettek legnagyob
bikára használják fel, t. i. a vesztegetésre és lélek-
vásárlásra, ezek irányában kénytelen vagyok a 
bűnösséget kimondani. De örömmel fordulok azon 
választókerületekhez és örömömre szolgál ezek 
közt fölemlítenem Eger hősi városát és választó 
képességgel biró népét, mely a vesztegetés szuro-
nyainak ostromát visszaverve, azon férfiú köré so
rakozott, ki már több országgyűlésen volt szeren-
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esés az ő véleményét tolmácsolni, sőt e miatt 
többször szenvedett is. Ezen nép körüle seregelvén, 
az átalános többséget megkapta. Én a jegyző
könyvben semmi rendetlenséget nem találok; a 
ház kimondá a „penes legem" jogosultságát; azért 
Csiky Sándort mint igazolt képviselőt kivánom 
tekintetni. (Helyeslés. Szavazzunk !) 

E l n ö k : Az osztály véleménye az , hogy 
Csiky Sándor képviselő igazoltassék. Méltóztassa
nak azok, kik az igazolás vagyis az osztály véle
ménye mellett vannak, felkelni. (Megtörténik.) A 
többség az igazolás mellett van. (Éljenzés.) Az első 
osztály Varga Flórián képviselőre nézve a collectiv 
kérvény miatt csak most teheti meg jelentését. Azt 
hiszem, helyén volna most ezt elővenni. (Helyeslés.) 

Várady Gábor e l ő a d ó : Varga Flórián kép
viselőtársunkra nézve az első osztály már készen 
volt munkálatával, midőn a tisztelt képviselőház e 
hó I6-án hozott határozata keletkezett. Azt hiszem, 
t. ház, hogy a megelőző időbeli munkálatot s an
nak eredményét szükségtelen a t. háznak bejelen
teni, hanem esiipán az osztály azon véleményét, 
mely a t. ház legutóbbi határozata nyomán kelet
kezett. (Olvassa az I. osztály jelentését Varga Flórián 
Aradmegye szent-annai választókerülete képviselője vá
lasztása iránt. Az osztály igazolást indítványoz. Köz
helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk !) Ennélfogva Varga Flórián az igazolt képvi
selők sorába felvétetik. Következik a Vl-ik osztály 
folytatólagos jelentése. 

Dedinszky József előadó (olvassa a VI-
dik osztály véleményét Popovics Zsigmond Aradmegye 
buttyini választókerülete képviselőjére vonatkozólag. Az 
osztály igazolást véleményez. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) A ház az osztály véleményét elfogadja s en
nélfogva Popovics Zsigmond igazolt képviselőnek 
nyilváníttatik. 

Dedinszky József előadó (olvass a a Vl-dik 
osztály jelentését Sebestyén László pozsonymegyei galán-
tai kerületbeli képviselő választásáról, megsemmisítést 
ajánlva.) 

K u d l i k I s t v á n : Tisztelt ház ! A képviselő
választásokra vonatkozó vizsgálatok ügyében a ház 
levén az egyedüli és egyszersmind legmagasabb 
bíró, szükséges, hogy a házban utthonosan székel
jen egyszersmind a legmagasabb igazság. Ennél
fogva ez ügyet nem látom eddig elegendőleg fel
világosítva, úgyhogy abban érdemleg nyilatkozni 
lehessen. Kérem tehát legalább a jegyzőkönyv fel
olvasását, azután fentartom magamnak a további 
hozzászólást. 

Dedinszky József előadó (olvassa a galAn-
tai választás jegyzökönyvét.) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186V0- I. 

Kudl ik I s t v á n : Kérném a véleményt is fel
olvastatni, mert nem vettem ki, mi ajánltatik. 

D e d i n s z k y J ó z s e f e l ő a d ó : Az osztály meg
semmisítést indítványoz. 

Kudl ik I s t v á n : A jegyzőkönyvből, sőt né
mileg azon felvilágosító irományokból, melyek 
előbb felolvastattak, ki lehet venni, hogy az elnök 
maga jelenté ki először, hogy az átalános többség 
Sebestyén Lászlót kívánja képviselőnek megválasz
tani. A kisebbség azonban tíz szavazattal a szava
zást kérte. A szavazás megkezdetvén, verekedés 
keletkezett, de ezt a kisebbség kezdte meg — ezt 
állítják legalább azon irományok, melyek előbb 
felolvastattak. Nekünk hivatásunk, sőt kötelessé
günk is a törvénynek itt érvényt szerezni. A tör
vény képviselőt rendel választatni; a képviselő 
választatása mellett pedig a jogvédelem mindaddig 
harezol, mig annak ellenkezője be nem bizonyít-
tatik. Az állíttatik a jegyzőkönyvben a választás 
ellenében, hogy nehéz sértések történtek a válasz
tás folyama alatt; de ez eddig igazolva nincs. Mind
ezeknél fogva ez ügyet kellőleg földeríttetni kér
ném, és azért nem a megsemmisítésre, hanem vizs
gálatra szavaznék. (Szavazzimk!) 

ElnÖk : Az osztály véleménye a választás 
megsemmisítése. Ennélfogva méltóztassanak azok 
felkelni, kik az osztály véleményét pártolják. 
(Megtörténik.) A többség a megsemmisítés mellett 
van. Ennélfogva Pozsonymegye központi bizott
mánya fel fog szólittatni, intézkedjék uj választás 
iránt. (Helyeslés.) 

Dedinszky József előadó (olvassa « Vl-dik 
osztálynak Gömörmegye putnoki kerületében megvá
lasztott Hevessy Bertalanra vonatkozó jelentését, mely 
igazolást véleményez. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ezen indít
ványt ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Hevessy Berta
lan az igazolt hépviselők sorába igtattatik. (He
lyeslés.) 

Dedinszky József előadó (olvassa a Vl-dik 
osztály jelentését Biharmegye margittai kerületében 
megválasztott Bárányi Ágoston választásáról. Az osztály 
igazolást ajánl. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az osztály véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Bárányi 
Ágoston igazoltatik. 

Dedinszky József előadó (olvassa a Vl-dik 
osztálynak Ambrózy Lajos b. temesmegyei kisbecske-
reki kerületbeli képviselő megválasztása iránti jelenté
sét, mely az igazolást ajánlja.) 

Böszörményi László: Tisztelt képviselők! 
Nem akarok az osztály véleményének érdemleges 
részéhez szólani, mely az igazolást terjeszti a tisz
telt ház elé, hanem ezen vélemény indokolásához 
kötelesnek érzem magam hozzászólani, úgy m 
mint azon osztály tagja, mely ezen véleményt elő-

14 
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terjeszti, mert kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 
az indokolásnak azon pontjához, melyhez szólani 
akarok, én nem járulhattam, mert a jegyzőkönyv
nek föltételekor nem voltam értesítve az osztály 
üléséről. Az osztály véleménye nagy súlyt helyez 
a, hivatalos vizsgálat bizonyítására. Méltóztassék 
a tisztelt ház visszaemlékezni a Papp Simon ~és 
Mihályi Gábor közti igazolási kérdés alkalmával 
egy akarattal hozott határozatára, a melyben kimon
dotta, hogy választás iránti vizsgálatot csak a ház 
és előbb az illető központi választmány rendelhet 
és intézhet, választási kérdésnél tehát csak ezek ve
hetők figyelembe. Épen ezért az indokolásból ezen 
hivatalos vizsgálatokat kérem kihagyatni, mert 
szükségét nem látom, hogy hangsulyoztassék, hogy 
itt csak a hivatalos vizsgálat folytán lenne consta-
tálva az igazolás. 

Wlád Alajos: Tisztelt ház, miután itt mind 
a kérvényezők, mind a megválasztott képviselő ér
dekében beadott okiratokban azon tény , hogy a 
verekedés a választás alkalmával történt, constatál-
va van, a vizsgálatot látom helyén. Mivel a multai
kalommal, mint Böszörményi képviselőtársunk ki
fejtette, Mihályi Gábor és Papp Simon választási 
ügyében, a ház a tisztviselők által eszközlött vizs
gálatot alapul el nem fogadta: következetlenség 
nélkül most nem lehet mást tenni, minthogy a vizs
gálat a ház részéről rendeltessék el : mert quod uni 
justum, alteri aequum. (Szavazzunk!) Én tehát a 
vizsgálatot óhajtom. (Szavazzunk!) 

I v á n k a I m r e : (Szavazzunk!) Én az osztály
ban azok közé tartoztam, kik Ambrózy b. igazo-
zolása ellen legtovább tartották fenn mindazon ér
veket, melyek ellene felhozhatók valának; s mond
hatom, hogy ezzel csak akkor hagytam fel, csak 
akkor szavaztam teljes megnyugvással a kérdéses 
képviselő igazolása mellett, midőn, némely romá
nul értő képviselő fordítása nyomán, a román nyel
ven szerkesztett okmányok tartalmával is megis
merkedhettem. S méltóztassanak elhinni, hogy 
mindaz. mi ott panaszolva van, csak az összeírásra 
vonatkozik. Az összeírás ellen pedig az illetők annak 
idején a központi választmánynál orvoslást keresni 
elmulasztván , ez orvoslást itt a ház előtt keresik, 
melynek az nem lehet feladata. A választás maga 
tökéletes rendben ment véghez; ennélfogva igazo
lás mellett szavazok. 

K e g l e v i c h B é l a gr .: Csak arra vagyok bá
tor figyelmeztetni a t. házat, hogy a mit előbb Bö
szörményi képviselőtársunk mondott, az csak az 
indokolásra vonatkozik, arra t. i., hogy a t. ház 
több ilyen alkalommal a provisorius tisztviselők ál
tal teljesített hivatalos vizsgálatot nem fogadta el 
határozata alapjául, sőt kinyilatkoztatta , hogy ez 
figyelembe nem vehető; azért véleményezte azt, 
hogy a hivatalos vizsgálatra való utalás a véle

mény indokolásából jelenleg is kihagyandó volna, 
minthogy az a ház korábbi határozatával homlok
egyenest ellenkezik. (Helyeslés. Szavazzivnk !) 

E l n ö k : Az osztály véleménye az igazolás. 
(Altalános helyeslés.) Ennélfogva báró Ambrózyt iga
zolt képviselőnek azon kijelentéssel nyilatkoztatom, 
hogy a t. ház határozatát nem a tisztviselői vizs
gálatra alapítván, annak fölemlítése a határozat in
dokolásában mellőzendő. (Helyeslés.) 

Dedinszky József előadó (olvassa a VI-dik 
osztály jelentését Vojnics Barnabás Bácsmegye omova-
viczai kerülete képviselőjének választására nézve. Az 
osztály igazolást véleményez.) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Megvallom, némi el
térést látok ezen most felolvasott jegyzőkönyv és 
vélemény formája meg az eddig felolvasott jegyző
könyvek formája közt: itt nevezetesen az osztály 
jegyzőkönyve előre kimondja azt , mit az osztály 
csak három-négyszeri tárgyalás után vélt kimon-
dandónak. Az eddigi jegyzőkönyvek pedig chro-
nologice adták elő ügy a panaszok egymásra kö
vetkezését, mint az osztálynak ezekre adott vélemé
nyezését. Fölhívom a t. ház figyelmét Lovassy ese
tére: először kimondotta az osztály véleményét, a 
beadott panasz nyomán; azután bejött egy iga
zoló előterjesztés a választás mellett, mire az osz
tály ismét véleményt adott. Itt pedig a legelső vé
lemény egyenesen kimondja, hogy a megválasz
tott képviselő igazolandó. Ez az én tudomásom sze
rint az osztályban nem úgy történt. 

Dedinszky József előadó: Talán sikerül 
eloszlatnom az aggodalmakat, ha röviden előadom 
a dolgot. Három tárgyalás volt. Bátor vagyok fel
világosításul előhozni, hogy az első tárgyalásnál, 
a kérvény beadása előtt, a választás helybenha
gyatott. Az óvás később érkezett b e , az igazolás 
pedig harmadszor mondatott ki. Ez mind külön 

, tárgyalás volt. 
B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Csak azon különb

séggel, hogy ez egymás utáni sorozat még sem áll 
úgy egészen. De ezt mellőzve, az osztályban a be
adott kérvény folytán a vizsgálat ezen kérdésben 
az osztály egyakaratu véleményével 21 tag és az 
elnök által rendeltetett meg, annyira egy akarat
tal, hogy az osztálynak teljes fele, egy szavazat
különbséggel, megsemmisítést véleményezett. Mi
dőn e kérdés ujabb tárgyalás alá került, az osztály 
több tagja, ki előbb részt vett a tárgyalásban, nem 
volt jelen, és igy keletkezett az igazolás iránti vé
lemény. Méltóztassék a t. ház megengedni, hogy 
az osztály azon tagjai, kik a vizsgálatra abban a 
hiszemben szavaztak, hogy meggyőződésöket köve
tik, azon ujabb irományok tartalmát megismerhes
sék, melyek által az osztály más tagjai, kik jelen 
voltak, indokolhatónak vélik az előbbi vizsgálati 
határozat megváltoztatását, hogy így az osztály-" 
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nak azon jelen nem volt tagjai is, az osztály véle
ményének ily módon megváltoztatásáért, elvállal
hassák a felelősséget. Azért is szükségesnek tartom 
az irományok felolvastatását, mert az ujabban fel
olvasott jegyzőkönyvben nem látom megczáfolva 
azon adatokat, melyek miatt előbb vizsgálat véle
ményeztetett. (Szavazzunk !) 

I v á n k a Z s i g m o n d : Legkevésbbé van oka 
annak az iratok felolvasását kérni, ki az osztály 
tárgyalásaiban részt vett. (Zaj. Halljttk az iratokat!) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, de a ház elvképen 
kimondta, hogy ha a kisebbség követeli az iromá
nyok felolvasását, azok olvastassanak fel. (Helyes
lés. Olvastatnak a Vojnics Barnabás választására vo- I 
natkozó iratok.) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Tisztelt ház! Köte
lezve érzem magamat e kérdésnél kijelenteni, hogy 
tisztelem az osztályban levő képviselőtársaim meg
győződését, de engem a védelem adatai teljesség
gel nem győztek meg arról, hogy a vizsgálat in
dokait mégsemmisítették volna, s ez által az osz
tály előbbi vizsgálat iránti véleménye az igazolásra 
legyen átváltoztatandó; sőt ki kell jelentenem, 
hogy engem a vizsgálat melletti előbbi vélemé
nyemben ezen ujabb adatok csak megerősítni ké
pesek. E házban a t. képviselők ellenmondás nél
küli véleménye kifejezte azt, hogy a választások 
befejezése előtt legfőbb hatóság a választási kér
désnél . még pedig hivatalos hatóság, a központi 
választmány. Felolvastatott a t. ház előtt az illető 
megyei központi választmány hivatalos jegyző
könyve, mely ellen hitelesség tekintetében a vé
delmi szózat kifogást nem tesz, melynek tehát 
minden szavát hitelesnek kell tekinteni; de külön
ben is hiteles alakban van kiállítva. Ezen okirat 
volt az, melyre az osztály, véleményezése alkalmá
val, főleg nagy súlyt fektetett, és a vizsgálatot 
megrendelendönek tartotta. Mert ezen okiratot, 
mint választási kérdésekben legfőbb hivatalos ha
tóságét, hitelesnek tekintette minden más okiratok
kal szemben. Ezen okiratban van kifejtve, hogy 
mindazon bizonyítványok, melyek itt nagy szám
mal elősoroltattak, arra nézve, hogy azon kerület
ben verekedésre és zenebonákra volt kilátás, ele
nyésznek, mert a központi bizottmány kimondja, 
hogy 8, mint ki a helyi viszonyokat ismeri, semmi 
okot nem lát a katonaság kirendelésére, sőt a ka
tonaság inkább előidézhetné a nyugtalanságot, 
mint a csendet, mely megzavarva nincs. Tisztelt 
képviselőház! (Zaj. Szavazzunk!) Ezt a központi 
bizottmány mondotta ki, és én utána mondom, 
hogy igazsága volt a központi bizottmánynak, 
mert a jegyzőkönyvben foglalt azon kitétel, hogy 
több község kívánta ezen intézkedéseket, t. i. a ka
tonaság biztosság végetti kirendelését, a felolvasott 
iratokban semmivel sincs indokolva. Nem csak 

több községet, hanem még egyes községet sem 
hallottam fölemlittetni, mely az administratort 
ilyesmire kérte volna. Nem is értem, hogy jött 
be az indokolásba ezen kitétel. Ezzel szemben a 
központi bizottmány azt mondja, hogy egy adat
tal sem értesült azon hírről, hogy a Ballagi-pártiak 
fognák megverni a többieket, ha a szavazásra be
mennek. Ezen körülményt a központi választmány, 
mint e kérdésben legfőbb hivatalos hatóság, kife
jezte. 

De van egy más körülmény, mely ki nem ke
rülheti a t. ház figyelmét, és melyet a központi bi
zottmány is figyelemre méltatott, az t. i., hogy egy 
administrator, tehát nem is főispán (Nagy derült
ség) , egy reservában megtartott administrator a 
Schmerling-korszakból, intéz elsőben nyilatkoza
tot, szózatot a megyei lakossághoz a köz csend ér
dekében. De ez hagyján! Hanem a választókhoz 
és a választókerületekhez magok tartása iránt 
mintegy rendeletet bocsátott ki. A központi bizott
mány figyelmezteti, hogy ily tisztviselő uraknak 
nyilvános hivatalos szavuk a választókhoz nincsen; 
ha van valami közlendőjök, intézzenek hivatalos 
megkeresést a központi bizottmányhoz, de nyilvá
nos szózatot nem intézhetnek a választókhoz, és 
irányukban nem rendelkezhetnek. Felolvastatott 
azon végzés is, mely azután falragaszok által is 
közzététetett, és a mely miatt ezen t. administrator 
úr, a mint a következés mutatja, törvényszék ut
ján vizsgálatot, bűnügyi eljárást rendel maga a 
választási elnök ellen, a ki felszólalt az administra
tor intézkedésének törvénytelensége ellen. 

A választás melletti kérvényben felhozott kö
rülményekre megmondta a központi választmány, 
mint a mely leginkább van hívatva a helyi viszo
nyokat megismerni, hogy azon okok, melyeket az 
administrator a végzésben felhoz, hogy katonasá
got rendelhessen a választók biztosítására, nem is 
léteztek, sőt a központi bizottmány tagjai egy aka
rattal felhívták az administratort, hogy a katona
ság kirendelése iránti intézkedését vonja vissza. 
Már, t. képviselőház! vajon itt a központi választ
mány hivatalos felhívása ellen működő administra
tor eljárása nem hivatalos beavatkozás-e ? S midőn 
a központi választmány mondja azt ki , hogy az 
administrator hivatalos nyomást gyakorolt, nem 
tudom, vajon ezen hivatalos kijelentéssel szemben 
mit lehetne vizsgálni. Midőn ez ügy az osztályban 
forgott fenn, az osztálynak egy része a központi 
bizottmány ezen kijelentése, mint minden kétség 
feletti bizonyíték folytán a választás megsemmisí
tését véleményezé; azonban a többség oda szava
zott, hogy miután több körülmény nincs kiderítve, 
és különösen hiányzott az administrator végzése, 
melyet a választókhoz intézett, vizsgálat rende
lendő, a mibe az osztály bele is nyugodott. 

14* 



10S x n i . ORSZÁGOS ÜLÉS. 

Ezen hivatalos okmányokon kivül vannak 
még mások, melyek szintén fontosak. Méltóztas
sék visszaemlékezni a felolvasott irományokra. Én 
nem fektetek oly nagy súlyt a vesztegetésre, kor-
teskedési adatokra, ámbár oly bizonyítványok is 
vannak, melyek a képviselő ur saját személyét 
érintik, mert azok a haszonbérleti leengedések 
nem épen olyan apróságok, a melyek semmi fi
gyelmet nem érdemelnek. De mellőzve ezeket, van 
ott egy nagy fontosságú körülmény: egy esküdt 
hit alatt nyilvánítja, hogy őt szorgalmazták, hogy 
ne Pálra, hanem Péterre adja szavazatát. Azt is 
mondja, hogy erre a szolgabíró is utasítva volt. 
Több paraszt pedig azt mondja, hogy őket a pan
dúrok üldözték, pedig ezek is a hivatal orgánumai. 
E g y gyógyszerész azt mondja, hogy az ő patikája 
betiltatott; erre vonatkozólag, t. ház, van ugyan 
a felolvasott jegyzőkönyvben említés arról, hogy 
ez orvosi vélemény nyomán történt. Hagyján! Ha 
ezen körülmény meg volna is gyengítve (mit itt 
nem is említettem volna fel, ha a felolvasott iro
mányok közt elő nem fordult volna a jegyzőkönyv
ben említett bizonylat), ha tehát a gyógyszerész 
ezen bizonyítványa elvész is : a többi adatban oly 
okokat látok a vizsgálatra, hogy teljességgel nem 
látom át, mi indokolhatja az osztály véleményé
nek megváltoztatását. Ha ebben a kérdésben nincs 
helye a vizsgálatnak, akkor sehol sincs helye. 
(Nagy zaj.) 

Dessewf fy Ottó : Tisztelt ház ! Elvonatko
zom azoktól, miket tisztelt előttem szóló e kérdés 
azon oldalára felhozott, mely a közhatóság, az ad-
ministrátor befolyását tárgyazza ; csupán arra kí
vánom a t. ház figyelmét ujabban felhíni, a mit 
mindnyájan elismerünk, hogy választási törvé
nyeink hiányosak, és azokat orvosolni kell. A jö
vő azonban Isten kezében van, és nem tudjuk, 
lesz-e idő ezen törvény orvoslásához járulni. Egyéni 
nézetem szerint nagyon fontos és szükséges, hogy 
a törvény szigorú alkalmazása által ügyekezzünk 
a törvények fogyatkozását pótolni. És igy egyes 
esetekben, mint itt, hol oly körülmény forog fönn, 
hogy maga a képviselő pénzadományokkal igye
kezett szavazatot nyerni ; és hol *külön bizonyít
vány van arra, hogy a helybeli, az ó-moraviczai 
nagyvendéglős a választást megelőzött több nap 
vendégelt, bizonyoson nem saját erszényéből : 
vizsgálatot kell rendelnünk annak kipuhatolására, 
vajon a nagyvendéglőben törtónt vendéglés való
sággal a megválasztott kéyviselő erszényéből fizet
tetett-e, és azon tanuk, kik, bár nem hit alatt, ál
lítják, hogy pénzadományokkal szereztettek szava
zatok, hit alatt hallgattassanak ki. Ha valahol, itt 
elegendő ok van arra, hogy visgálat rendeltessék. 
Az osztály másik véleménye elegendően indokolva 
nem levén, ne méltóztassék azt elfogadni. 

K u r c z G y ö r g y : Tisztelt képviselőház! Csak 
az előttem szóló biharmegyei t. képviselőtársam
nak észrevételére akarom azon megjegyzést tenni, 
hogy az osztálynak véleménye koránsem azon 
mellékes kisebbszerű környülállások megvizsgá
lása végett volt javaslatba hozva, hanem egyedül 
azért, mert az okiratokból úgy tűnt fel a katona
ság oda rendelése, mint a mely egyenesen a válasz
tás helyére tartozott volna megjelenni, a nélkül, 
hogy kiderült volna, vajon a választást vezető el
nök e tekintetben csakugyan kijelentette-e, hogy 
szükségesnek találja a katonaságot a hely színére 
kiállíttatni. A később beérkezett okmányokból 
azonban kiderült, hogy a kirendelt katonaság csak 
consignálva volt ott helyben, de koránsem jelént 
meg a választás helyén. Ennélfogva ezen körül
mény világos kiemelésére véleményezte az osztály 
azt. hogy ezen környülállás vizsgáltassák meg. 
U g y hiszem, ha ez történt volna, a megsemmisí
tésre volt volna szavazandó az osztály; de miután 
az tűnt ki, hogy a katonaságot előbb meg kellett 
volna a választási elnöknek keresni, mit ez nem 
talált szükségesnek, tehát a katonaság a választás 
alkalmával nem is működött : ennélfogva az osz
tály véleményéhez járulok. 

Madarász József: Tisztelt ház! Méltózas-
sék megengedni, hogy önmegnyugtatás érdekében 
a kisebbség is előadhassa véleményét. (Közbeszólás : 
Nem tudni, kisebbség-e ?) Én, ha netalán kisebbség
ben maradnék is, legalább megnyugtatásomra 
szolgáland, ha a t. ház türelemmel méltóztatik vé
leményemet meghallgatni. 

Én a fennforgó tárgyban két adatot látok 
az igazolás alatti képviselő ellenében előhozatni. 
Először a vesztegetést, másodszor a hivatalnokok 
általi visszaélést és nyomást. 

A mi a megvesztegetést illeti, sajnos, hogy 
egyátalában 48 óta minden megyében — ki kell 
mondani az igazat, uraim — átalában a demorali 
satio felé halad e tekintetben az ország, és ha vala
kinek, a képviselőtestületnek kötelessége s önma
gának a megválasztott s igazolás előtti képviselő
nek érdekében van, ha egyénisége ellenében is 
hozatnak fel ily példák, mint itt, megrendelni a 
vizsgálatot, csak azért, mert ha a vád valónak 
bizonyul, nem foglalhat helyet a képviselők sorá
ban, ha pedig valótlannak, annyival inkább érde
mesítve lesz a képviselők sorában helyet foglalni. 
A megvesztegés iránti adatokat azért is óhajtanám 
megvitatni, mert itt mind a két követjelölt irá
nyában hozatik föl a megvesztegetés vádja. Ha a 
t. képviselőház, miként eddig, elméletileg mindig 
azt mondja, hogy ha maga a képviselőjelölt elle
nében bizonyittatik a megvesztegetés, akkor az 
oly képviselő ezen tény által nem érdemes a kép
viseletre ; és a ház egyes bizonyítékok nyomán 
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még sem rendeli meg ennek ellenében a vizsgálatot: 
nem marad következetes a felállított elmélethez. 
Tehát a megvesztegetés tekintetéből is kivánom a 
vizsgálatot. 

De másodszor kötelességem kivánni a vizsgá
latot a hivatalnokok általi visszaélés és nyomások 
befolyása miatt is. Felhozatott itt, nem tudom me
lyik, talán Piukovich adminisztrátor urnák két 
rendbeli hirdetménye. Igen óhajtanám, ha azok, 
a mik azon rendelvényben elmondattak, létesít
tettek volna* mind önmaga, mind pedig a tisztvi
selők által. De épen azért, mert a 42. §. minden 
beavatkozásokat, még azokat is, melyek a törvé
nyes hivatalnokok által tétetnek, határozottan 
tiltja; épen azért, mert egynéhány előhozott adat, 
jelesen, hogy Holló Sándor s több mások, nem tu
dom melyik adminisztrátor személyes megjelenése 
után őáltala intettek, óvakodjanak Ballagi mellett 
bármiként föllépni, s iparkodjanak az ellenjelölt 
többségét támogatni, oly tényekről tanúskodik 
melyeket ő maga támadott meg hirdetvényében 
(melyet, ha törvényes volna is, gunyiratnál egyéb
nek rá nézve nem tekintenék); épen azért, mert 
ezen adatokkal nem csak önmaga által van a hi
vatalnokok be nem folyása megczáfolva, de a 
többi előadott tényekből is kiviláglik, hogy ő még 
utasításokat is adott a tiszviselőknek, s ennek kö
vetkeztében sokkal csekélyebb egyéniségek bár, 
de mégis a hivatalnokok nyomása alatt álló pan
dúrok is erőszakoskodtak; s jogosan lehetne kö
vetkeztetni, hogy magának a fegyveres erő kiállí
tásának kérdése is összefügg a hivatalnokok befo
lyásának érvényesítésével : azért én, mind a két 
tekintetre figyelve, az osztálynak előbbi vélemé
nyétől eltérő utóbbi véleményét nem csak indo
koltnak nem, hanem egészen indokolatlannak lá
tom, s mind a vesztegetés meggátlása tekintetéből, 
mind pedig a hivatalnokok határtalan és bizalmat 
e hazában nem gerjesztő befolyásának meggátlá-
sára vizsgálatot kérek. (Szavazzunk!) 

E l n ö k : Senki sem lévén szólásra feljegyezve, 
az osztály véleményét fogom legelőbb szavazás alá 
bocsátani. Méltóztassanak felállani, a kik Vojnics 
Barnabás urat igazoltatni kívánják. (Megtörténik.) 
A ház többsége az osztály véleményét pártolja s 
így Vojnics Barnabás az igazolt képviselők sorába 
jegyeztetik. (Helyeslés.) 

Keglevich Béla gr. előadó (olvassa a 
Vll-dik osztály jelentését Simonyi Lajos báró Arad
megye kisjenöi választókerületében megválasztott képvi
selőre vonatkozólag; az osztály igazolást véleményez. Köz
helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az osztály véleményét 
elfogadni? (Elfogadjuk.I) Ennélfogva Simonyi La
jos báró igazolt képviselőnek nyilváníttatik. 

Keglevich Béla gr. előadó (olvassa a 

Vll-ik osztály jelentését Eöry Sándor györmegyeitéthi 
választókerületi képviselőre vonatkozólag; az osztály 
igazolást véleményez. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Minthogy a ház az osztály vélemé
nyét elfogadja, Eőry Sándor az igazolt képviselők 
sorába felvétetik. (Helyeslés.) 

Keglevich Béla gr. előadó (olvass a a 
Vll-dik osztály jelentését dr. Siklósy Károly Baranya
megye mohácsi választó-kerületében történt megválasz
tására vonatkozólag; az osztály vizsgálatot javasol. Köz-
helyeslés.) 

E l n ö k : A tisztelt ház az osztály véleményét 
elfogadja. (Helyeslés.) Most az a kérdés, ki küldes
sék ki vizsgálóbiróul ? (Fölkiáltások: Besze! Mada
rász!) Minthogy a felkiáltásokból a többséget ki
venni nem lehet, méltóztassanak felállni azok, a 
kik Besze János képviselő kiküldetését kiváfiják, 
(Megtörténik) A nagy többség Besze János képvi
selő kiküldetését óhajtja; ennélfogva nevezett kép
viselő a vizsgálati kiküldetéssel megbízatik. 

Keglevich Béla gr. előadó (olvassa a 
i Vll-dik osztály jelentését Hertelendy György, Zala
megye szent-gróti kerületében történt megválasztására 
vonatkozólag; az osztály vizsgálatot javasol.) 

Semsey Albert: Tisztelt ház! E n az osz-
tály véleményével ellenkező nézetben vagyok. 

! Hogy azonban a tisztelt ház az egész ügynek kellő 
| ismeretéhez juthasson, kérem az okmányok felol-
; vasasát. Indítványomat azután fogom megtenni. 

Keglevich Béla gr. előadó (fehlva ssa az 
okmányokat) 

S e m s e y A l b e r t : T. ház! Én már az igazoló 
: osztálvban egészen más vélekedésben voltam, mint 
| a többség, és az osztályban akkor is előadtam vé-
i leményemet; most pedig, miután kissebbségben 
\ maradtam, a ház elé terjesztem. E választásnak 
! n % y hibája van, melyek nézetem szerint megsem-
! misítést húznak magok után. Az első hiba mindjárt 

az, hogy a törvény világos rendelete ellen két kü
lönböző helyen történt a szavazás, t. i. egy kocs
mában meg a városházában, történt pedig két kü
lönböző elnök és két különböző jegyző előtt, holott 
a törvény azt rendeli, hogy egy elnök és egy jegy
ző legyen, tehát két elnökről és két jegyzőről nem 
szól. Már pedig, t. ház, ezen esetek ellenében a tör
vényeket nem lehet elég szigorúan megtartani. 
Mert ha ezen eset nem xígy sújtatik, mint a törvény 
kívánja, Magyarországnak választási törvénye 
nincs. A múlt országgyűlésen becsempésztetett a 
titkos szavazás, ezen országgyűlésen beesenipész-
tetett az, hogy két helyen lehet szavazni, és így a 
a jövő országgyűlés be fogja csempészni azt, hogy 
a választókerület minden községében lehet sza
vazni : akkor aztán nem lesz törvény, hanem ön
kény ; akkor nem kell választási törvény , hanem 
jöjjön a királyi meghívó levél és mondja, tes-
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sék követet választani, és mi nem tartjuk magun
kat a törvényhez,hanem igazolunk, a ki takarunk. 
Másik kifogásom a választás ellen a verekedés. 
Már a verekedést akár Batthyányi Zsigmond pártja, 
akár Hertelendy pártja idézte elő és kezdette, az 
tökéletesen mindegy. A törvény értelme az, hogy 
minden ember szabadon adhassa be a szavazatot, 
már pedig ha ily gymnasticus eló'kisérlet törté
nik, tagadom, hogy akárki szabadon és bátran ad
hassa szavazatát. Ez tehát ismét megsemmisítést 
von maga után. A harmadik tény , mint a két 
okmányból kiderül, az, hogy itt szavazatokat sik
kasztottak el. Mert midőn a szavazók eljöttek, azt 
mondták nekik, jöjjenek később, mikor más hely
ségek el fogják végezni, mire ők elvonultak; mi
kor pedig később ismét jöttek , az őrt álló csend
őrök azt mondották, hogy most más vidékbe-
liek szavaznak, hogy többé nem szavazhat
nak ; tehát elutasittattak a szavazástól, és így ki 
tudja, hogy hány szavazó lett elmozdítva. A ne
gyedik érv , hogy Batthyány pártja többször be 
akarta adni óvását, de ezen óvás el nem fogadta
tott. Ez valóságos erőszakoskodás, pártoskodás. Az 
osztály véleménye az, hogy vizsgálat legyen; de 
mit akar vizsgálni ? Hiszen minden tény az elsőtől 
az utolsóig constatálva van, nem csak a kérvény
ben, hanem az ellenkérvényben is. Én ezen okok
nál fogva az osztály véleményét nem pártolom, 
és a választás megsemmisítését indítványozom. 
(Zaj. Szavazzunk!) 

K e g l e v i c h B é l a gr . e l ő a d ó : Mint ezen osz
tály előadója, bátor leszek némelyeket felhozni; 
mert igen csodálkozom, hogy előttem szóló t. kép
viselő Semsey tagtársam, ki ezen osztálynak tár
gyalásait elejétől végig figyelemmel kisérte, az ál
tala felhozott megjegyzést tette és az osztály véle
ményétől eltérő külön véleményt adott. Azt méltóz
tatott épen megjegyezni, hagy ő nem képzeli, mi-
kép lehet itt vizsgálatot indítványozni, holott ezen 
választást meg kellene semmisíteni, és pedig azért, 
mert az ellenfél óvását beadta és azt a választ
mány el nem fogadta. A mint az osztályban fel
olvastatott, és most az ide vonatkozó okmányok
ból kitűnik, az ellenpártnak legkitűnőbb pártvezé
rei, Pejacsevich gr., Horváth és Bogyai, csak a 
történt verekedés miatt, és mert állítólag néhány 
ember szavazati joga gyakorlatában erőszakosku-
dás által gátoltatott, akartak óvást beadni. De az 
ellenpárt nyilatkozata, mely szintén felolvastatott, 
ezt tagadja. A panaszttevő párt e szerinteiem a vá
lasztás törvénytelensége, hanem csupán a vereke
dés ellen kel k i ; hogy pedig a szabad választásra 
gátlólag ható verekedést melyik fél kezdte, csak 
vizsgálat által lehet kideríteni. Ha ugyanis a Bat-
thyány-párt egykét ember aláírásával bizonyítja, 
hogy az ellenpárt kezdette a verekedést, az ellen

párt szintén szerezhet magának aláírásokat, me
lyekkel az ellenkező bizonyíttatik: ennek kiderí
tésére tehát vizsgálatot kell elrendelni. 

Vay B é l a b á r ó : Mellőzve ezen választásnál 
előfordult verekedést és más egyéb rendetlenséget, 
én az osztálytól eltérő nézetemet arra alapítom, 
hogy itt az 1848-iki V-ik törvényczikk épen ugy 
megsértetett, mint az érsek-ujvári kerületben, vagy 
Markovics választásánál. Ugyanis ezen törvény
czikk 30-ik §-a azt mondja, hogy a választás egy 
elnök alatt történjék, egy elnök vigyázzon a rend
re. Tegnap Zsoldos képviselőtársunk ügyében, a fő-
indok, a miért igazoltuk,az volt, hogy bár két asztal
nál történt a szavazás, azért csak egy elnök volt és 
az elnök mind a két asztalra ügyelhetett; itt azonban 
ez lehetetlen volt, mert nem csak két asztalnál, hanem 
két különböző házban történt a szavazás, és a két 
helyiséget széles utcza választotta el. Kérdem, nem 
világos megsértése-e ez a választási törvénynek? 
Felhozzák, hogy a választás 1861-ben is így tör 
tént ; felhozzák, hogy mind a két párt beleegyezett. 
Szerintem mindez semmit sem számit. Ha 1861-ben 
így történt és helybenhagyatott, az csak onnan ered
het, hogy tudomásunk nem volt róla; mert ha tudo
másunk volt volna, akkor is semmisnek nyilvánítot
tuk volna a választást. Hogy pedig a pártok bele
egyeztek , az ismét nem tartozik ránk. H a a pár-

i tok tudatlanságból vagy más tekintetből törvény
sértést követnek el, az nem ok arra, hogy a ház is 
törvénvsértést kövessen el. Szerintem a választás 
megsemmisítendő. (Zaj. Szavazzunk!) 

J u s t h Józse f : Tisztelt ház! Meg vagyok 
győződve, hogy a háznak átalános nézete az, hogy 
az előforduló eseteknél magunkat egészen objec-
tive tartsuk s ignoráljuk a személyeket. En ezen 
szempontból indulva ki, mellőzöm mindannak fel-
említését, a mivel, minthogy fölösleges , csak a t. 
ház türelmét fárasztanám. Igenis, igen sok ok vol- * 
na vizsgálat kiküldésére, mert először csakugyan, 
mint a felolvasott iratokból ki is tűnik, a gróf Bat
thyányi-párton lévők nem írattak úgy össze, mint 
össze kellett volna irni. Mondják továbbá, hogy 
nem is voltak képesek a központi választmányhoz 
folyamodni, és e hibákat nem orvosolhatták, mert 
a választók összeirási jegyzőkönyvei ott nem vol
tak találhatók. De mindezt mellőzve, tisztán csak 
ahoz szólok, a mi véleményem szerint ezen válasz
tás megsemmisítését vonja maga után. Egészen 
más eset a mai, mint volt a tegnapi , ámbár meg
vallom, hogy akkor is azon véleményben voltam, 
hogy a választást meg kell semmisíteni. De mi
után a t. háznál egyetlen egy ok győzött azon vá
lasztás megerősítésére, t. i. hogy ott a választás 
nem több, hanem csak egy helyen történt, s bár 
kétfelé szavaztak, az elnök mégis képes volt mind 
a két helyen felügyelni, megnyugodtam a t. ház 
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többsége véleményében; most azonban egyenesen ki 
van mondva s el van ismerve, hogy a szavazatszedő 
küldöttségek nem egy helyen , hanem két külön
böző házban jöttek össze. Ha ezen esetet az 1848. 
évi V. t. ez. 31, §-ával össze lehet egyeztetni, ak
kor azt hiszem, fölösleges volna vitatkozni, hanem 
előre per paus — a mint mondani szokták — 
mindenkit igazolni kellene. Felemlíttetett — 
quasi ellenvetéskép — hogy a gróf Batthyányi ré
szén levők felszólamlásokat nem tettek. Nagyon 
helyesen volt tegnap Csengery Imre barátom által 
kifejtve, hogy akár történik felszólamlás, akár nem, 
a törvények világos megsértésénél a t. háznak min
dig kötelessége ily sértést megbőszülni. Itt pedig 
nem tehet mást a t. ház, hanem a mégsemmisítést 
kell kimondania. 

De még más körülmények is vannak, melyek 
engem a megsemmisítés kimondására vezérelnek. 
A törvénynek egyenes kivánata az , hogy a jegy
zőkönyv a tényekkel öszhangzásban legyen. Meg
engedem, hogy 1861-ben is így történt Szent-Gró-
ton a választás; de a háznak figyelmét miért ke
rülte ki ? Mert oly jegyzőkönyv volt szerkesztve 
akkor is, mint most. A választmánynak kötelessé
gében állott volna felügyelni, hogy a jegyzőkönyv 
& tényekkel tökéletes öszhangzásban legyen ; de ez 
hiányzik, mert egy szó sincs az egész jegyzőkönyv
ben, bár figyelemmel hallgattam, arról, hogy a sza
vazatszedés két helyen történt. Ez most is átcsúszott 
volna, ha maga az elnök a legutóbb felolvasott iro
mányban ezt be nem ismeri, hol magát quasi iga
zolja. Én tehát nem csak azért, mert a szavazás két 
helyen történt, de azért is, mert a jegyzőkönyv nincs 
a történtekkel öszhangban, a megsemmisítésre sza
vazok. 

Csáky L á s z l ó gróf : Engedje még a t. ház, 
hogy e tárgy felett nézetemet én is röviden ki
fejtsem. Megvallom, aggódom, ha arra gondolok. 
hogy a törvénynek és főkép a választási törvény
nek, az egyes kerületeknek saját önkénye általi, 
magyarázatából jövőre nézve az fog következni, 
hogy szétszaggatva, végül némely rongyai fognak 
esak megmaradni. Arra kívántam tehát a t. házat 
figyelmeztetni, hogy tekintvén az idők viszontag
ságait, s azt, hogy nem tudjuk, minő kormány és 
minő sors vár reánk, a törvényt szigorúan tartsuk 
meg. Én azon régi emberek közé tartozom, a kik 
azt tartják, hogy leges sünt strictae interpretatio-
nis. Ha tekintem a törvényt, főleg a 31-ik §-t, ott j 
ezen szavak állanak : „a szavazatszedő választ- | 
Hiány." It t egyenesen nem csak az van kimondva, 
hogy egy választmány neveztessék ki a választás 
vezetésére, hanem az is, hogy a szavazatokat egy 
választmány szedje. Már pedig a szent-grófi kerü
letben nem egy, hanem két választmány szedte a 
szavazatokat. Ez tökéletesen világos, mint az elő

fordult iratokból kitűnik, és világos, hogy a szava
zás nem is úgy történt, mint a tegnapi esetnél, bár 
a törvénynek egykissé ott is tág értelmezést ad
tunk. A jelen esetben a szavazás két épületben, s 
így két különböző helyiségben történt, úgy hogy 
a kettőre az elnök kellő figyelmet nem fordít
hatott. 

A mit Justh képviselőtársam előhozott, azt 
magam is fel akartam hozni, sőt még hozzá is 
akartam tenni, hogy a panaszkodók azt terjesztik 
elő, hogy a jegyzőkönyv nem hű. Megvallom, ma
gam is azt látom, hogy a jegyzőkönyv nem hűn 
terjesztetett elő, mert sok körülmény, mely a vá
lasztásnál megtörtént, nem fordul benne elő. Ezen 
jegyzőkönyvben arról, mint az elnök bizonyítja, 
hogy a szavazat két épületben vitetett véghez, 
még csak említés sincs, holott egy utólag beadott 
bizonyítványból az tűnik ki, hogy a szavazás 
csakugyan két helyen történt. 

Felhozatott, hogy a múlt országgyűlésen gróf 
Batthyányi ugyanazon kerületben épen így válasz
tatott meg. Tökéletesen hiszem, hogy azon válasz
tás is igy történt, de a t. háznak róla tudomása 
nem volt, nem volt pedig tudomása azért, mert a 
jegyzőkönyv akkor is hamisan vezettetett. Sőt 
midőn a szent-gróti választási eset előfordult, mint 
ezt a napló bizonyítja, az akkori elnök kijelentése 
szerint a Batthyányi jegyzőkönyve benmtattatott 
ugyan, azonban mert a jegyzőkönyv a választ
mány tagjai által alá nem volt írva, az visszaada
tott a követ urnák a végett, hogy az aláírást pó
toltassa s ekként a jegyzőkönyvet egészíttesse ki. 
Ha a t. ház azon másik körülményre figyelmez
tetve lett volna, akkor bizonyosan véleményét 
módosította volna: de oly esetet praecedensül nem 
tekinthetek, melyről a ház nem volt értesülve. 

Én ennélfogva, a törvény szavait véve ala
pul, megsemmisítésre szavazok. 

K a c s k o v i c s I g n á c z : Tisztelt ház! Logikai 
következetességnek hódolok, midőn azon elvek 
mellett, melyeket az osztályban védtem s a ház
ban is megtámadva látok, felszólalok. Az osztály 
véleményétől eltérőleg, előttem szólók azon elvet 
állították fel, hogy a törvény egy szavazatszedő 
bizottmányt rendelvén, a jelen esetben pedig két 
bizottmány, két külön házban működvén s ekként 
a törvény által kijelölt forma sértve levén, a vá
lasztás megsemmisítendő. Előre bocsátom, hogy a 
magyar törvények jogfogalmai szerint a törvény 
czéljára fektetendő a fősúly, nem pedig az eszkö
zökre, melyeket a törvény a czél elérhetésére rész
letezett. E czél a választási törvényeknél nem le
het más. mint a jogosult többség kitudása. E czélt 
két szavazatszedő bizottmánynyal könnyebben el 
lehet érni, mint egygyel ; s a törvény ily két sza
vazatszedő. bizottmány alakítását világosan-nem 
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tiltván, azon kérdés merülhet fel, birt-e mindkét 
bizottmány azon kellékekkel, melyeket a törvény 
kijelölt ? Előre bocsátom, hogy alkotmányunkban 
kevés ily bizalmi forummai találkozunk, mely a 
ju ry alakját megközelíti. Hogy tisztán bizalom ki
folyása legyen, rendelte a törvény, hogy a bizott
mány elnöke a központi bizottmány által kine
vezve, annak bizalmát képviselje ; másik kellék, 
hogy a felek által választott bizalmi férfiakból ala
kuljon. A szent-gróti választásnál mindkét elnököt 
és jegyzőt a központi bizottmány nevezte, s mind
kettőben ott voltak a felek által nevezett bizalmi 
férfiak. E szerint, bár kétfelé működve, de mind
egyik birt a törvény által kijelölt kellékkel; s ha 
hozzáteszem, hogy a két bizottmány alakításába s 
kétfelé működésébe a felek az 1861-iki gyakorlat 
szerint előre beleegyeztek : constatált tény, hogy 
sem törvénysértés nem történt, sem a panaszló fél 
jogai nem sértettek, s előleges beleegyezése után, 
a szavazás végén tett óvás, melyet csak akkor tet
tek, midőn a kisebbség kiderült, figyelmet nem 
érdemel. Hozzájárulván, hogy panaszló fél 
1861-ben épen ily kettős szavazás utján lett a ház 
tagja, reá alkalmazandó: quod semel piacúit, amplius 
displicere non potest. 

A háznak van joga a törvényt magyarázni, s 
ha politikai szempontból a kettős bizottmányok 
alakítását nem helyesli : nehogy mint előzetes 
esetre hivatkozás történjék, mondja ki jegyző
könyvileg : ily szabályt alkot a jövőnek; de mint 
biró ítél a múlt felett, s mai határozata a két hó
val előbb történtekre visszaható erővel nem bír
hat, ítélnünk kell tehát a múltban, .törvény által 
nem tiltott felek egyezkedése szerint, rajok ol
vasva a jogelvet : pátere legem, quam tuleris. 

A vád egyéb pontjai közt leglényegesebb, 
hogy a választó tömegek összeverekedtek, véres 
főket mutattak be az elnöknek, igen tiszteletre 
méltó férfiakat sárral dobáltak, s a verekedéstől 
megrémültek haza széledtek. Kétségenkivül sajnos 
garázdaságok, melyek épen a választási szabad
ság megőrzése tekintetéből szigorúan büntetendők-
E verekedések hordereje megbírálható azon körül
ményből, hogy az elnök az emeleten levő ablak
ból látva a felek tolakodását, melléje vett csend
őrökkel a feleket elválasztá, botjaikat elszedeté, s 
az elválasztó téren fegyveres erejét felállitván, 
többé verekedés nem történt. Nem fektetek nagy 
súlyt arra, ki kezdte a verekedést, noha a csend
őrségjelentése mellett szól azon lélektani ok, hogy 
mig a többségnek oka van rendben bevárni több
sége eredményét, ellenben a kisebbség keres ürü
gyet zavar által a választást elhalasztani. Mint bí
rót tökéletesen megnyugtat azon okirat, melyet 
épen a panaszlók adtak be — tehát ellenök teljes 
próba — melyben a bizalmi férfiak a jegyzőkönyv 
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aláírását visszavonva, azt ekként indokolják: „Ha 
ők tudták volna, hogy a szavazás alatt oly vere
kedés volt künn, mely miatt az ő szavazóik elszél-
ledtek, a jegyzőkönyvet nem irták volna alá." A 
verekedés tehát a szavazást nem gátolta. S hogy 
az állított, de be nem bizonyult efezéledés sem lé
nyeges, kitetszik abból, hogy a verekedés(a sza
vazás kezdetén történvén, a szavazás lefolyása alatt 
éjfélig idejök volt, s lovasaik sem hiányoztak, a 
netán eltávozókat a rend helyreálltáról értesíteni 
és visszahívni. 

Mindezek s egyéb aprólékos rendetlenségek 
nem bírnak azon hord erővel, hogy 641 szavazat
többségnek jogosságát megingathassák. Különben 
is sem törvény, sem méltányosság, sem a ház jö
vendő alakulhatásának érdekével nem fér össze, 
hogy egyesek hibája, bűne vagy törvénysértése 
miatt több ezer szavazó akaratának számokkal ki
mutatott eredménye megsemmisüljön, vagy a jelen 
sem volt s ezer hétszáz szavazattal elválasztott kép
viselő mások hibája miatt bűnhődjék. Ha a tör
vény betűjének nem csak magát a törvényt, de 
ezerek jogait alárendeljük, a kisebbségek mindig 
fognak alkalmat találni a törvény betűjét megsér
teni s rendetlenségek által a többség uralmát meg
semmisíteni. Pedig alkotmányos országban legfőbb 
törvény: a jogosult többség akaratában megnyu
godni. En a többség által elválasztott követ igazo
lását indítványozom. 

Gubody Sándor : Ha a választási törvények 
megsértése most jött volna először szőnyegre, a 
választás mefrsenimisitésére szavaznék; fig-yelem-
mel visszaemlékezve azonban a t. háznak eddigi 
határozataira az igazolások ügyében, a kérdés, le
het-e, szabad-e a törvényt magyarázni ? szavaitól 
eltérni vagy pláne mellőzni ? vita tárgya többé 
nem lehet. A t. ház elismerte, hogy fordulhatnak 
elő esetek, s merülhetnek föl körülmények, me
lyeknél fogva a törvény szavaihoz ragaszkodás 
inkább sértené a törvény szellemét, s a czélt. me
lyet a törvényhozó test kitűzött, megsemmisítené. 
Az irott törvények életrevalóságának criteriuma 
az alkalmazásban rejlik, s ennélfogva a t. ház nem 
a paragrafusok csalhatatlanságának, hanem lelki
ismeretének és meggyőződésének uralma alatt áll
ván, igazolt választásokat, hol az összeírást járó 
összeírok hajtották végre, hol a szavazat titkos 
volt, hol a szavazati czédula két helyen szedetett. 
Miért? Mert a körülmények mindezen esetekben 
parancsolólag hatottak a választásra felügyelő kül
döttségre, s csak igy volt lehető a szabad válasz
tási joggyakorlatot a jelenlevőkre alkalmazni. 
Én tehát már most arra, czédulával, golyóval vagy 
szőlőkaróval történt-e a szavazás, két külön 
asztalnál vagy két külön épületben szedték-e a czé-
dulát, súlyt nem fektetek. Főkérdés csak az, va-
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jon a körülmények s véletlen esetek szükségessé 
tették-e a törvény mellőzését ? 

A szent-gróti választás elleni panasznak két 
része van. Az első vonatkozik a törvény meg- nem-
tartására; a másik erkölcstelen és erőszakos esz
közök felhasználására. 

A mi az elsőt illeti, véleményem szerint azért 
sem vehető figyelembe, mert az ellenfél épen ily 
módú szavazat által lett követ 1861-ben, s a leg
gyöngébb kitétellel lovagiatlanság azon eljárás 
ellen panaszkodni, melyet, midőn győzött, igenis 
helyeselt. 

A mi a másodikat illeti, miután az elnök bi
zonyítványával összehangzó a zsandártiszt által 
adott bizonyítvány, mely szerint az ellenfél kortes-
vezére adott alkalmat a verekedésre, lóháton nyo
mulván be a Hertelendy emberei közé (mely bi
zonyítvány énelőttem legelfogadhatóbb, mert a 
zsandár egyedül részrehajlatlan, s ki tezdé a ve
rekedést, legjobban tudhatja, mert egyéb dolga, 
egyéb gondja nincs, mint a rendre felvigyázni), 
figyelembe veendőnek e panaszt sem tartom. 

Ennélfogva én Hertelendyt igazolandónak 
vélem. 

Szentkirályi Mór: T. ház! Habár magára 
ezen esetre vonatkozólag nem akarok szólani — 
mert a mit arról mondani lehetett, azt t. képvise-
lőtátársank Justh és gróf Csáky kimerítették — 
(Szavazzunk!) mindazonáltal egy elvhez akarok 
hozzászólani, mely ez esetre vonatkozólag felem-
httetett és melyet átalában el nem fogadhatok: 
t. i. hogy nekünk az előre ment eseteket kell és 
szükséges zsinórmértékül tekintenünk az utóbb 
előforduló esetek mikénti elhatározásánál. (Zaj.) Én 
tökéletesen meg vagyok nyugodva abban, hogy 
ezen t. háznak minden esetre nézve kimondott ha
tározata teljesen törvényes, és ebben meg is kell 
nyugodnunk azért, mert egy felsőbb bíráló hata
lom e ház fölött nem ál l ; de abban meg nem 
nyughatom semmiesetre, hogy az egyes eseteket, 
melyeknek körülményei talán eltérők voltak más 
esetekétől, egyfélekép döntse el a ház, és hogy 
már eo ipso ily határozatnak minden más esetre 
kihatása legyen. Ha ezen praejudiciumot, ha ezen 
döntvényeket irányadóul fogjuk fölhozni, e házban 
soha sem lesz állandó zsinórmérték. Minden eset 
nézetem szerint tökéletesen elszigetelten á l l ; s min
den esetre, mint tökéletesen elszigetelt esetre alkal
maznunk kell azt, a mi mindenesetre zsinórmérték, 
t. i. a törvényt. A t. ház az idézett, tegnapi esetet 
máskép döntötte el, mint most itt Justh képvise
lőtársunk ezen esetre nézve indítványozta; de amaz 
elvnek egyátalában nincs befolyása ezen esetre 
nézve ; mert én egyátalán semmiképen sem látom 
annak szükségét bebizonyítva, hogy a választás
nak ezen esetben kétfelé kellett volna osztatnia; és 
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azért nem is forog fönn azon hasonlatosság, habár 
itt is kétfelé történt a szavazás , csakhogy itt két 
különböző elnök, amott pedig egy elnök működött. 
Én tehát, t. ház, nem is tekintvén azt , akár hogy 
legyen eldöntve a tegnapi eset, miután a törvény 
ezen esetre nagyon világosan szól, egyetértek 
Justh és gróf Csáky képviselőtársaimmal és velők 
a megsemmisítésre szavazok. (Zaj. Szavazzunk!) 

V a d n a y Lajos : Tisztelt ház ! (Nagy zaj .) 
Méltóztassanak megengedni, de kénytelen vagyok 
a ház érdekében fölszólalni. Röviden szoktam ma
gamat minden alkalommal kifejezni és most nem 
is szólalnék föl, ha kötelesnek nem érzeném ma
gamat a kérdésben a vitához néhány szóval já
rulni. Midőn arról van szó, hogy bíráskodni kell. 
senki sem szigorúbb a fennálló törvények alkal
mazásában, mint én szoktam lenni; és ha azon 
kérdés ma kerülne először szőnyegre, mely kü
lönösen a fönforgó választás hiányát képezi, meg
vallom, én is azon véleményben volnék, hogy meg 
kell semmisítem a választást. De miután a ház teg
nap oly elvet állított fel, melyre nézve én ugyan 
nem voltam egy véleményben, t. i. hogy a tör
vény világos szelleme ellenére megengedte a két
felé való szavazást, most nem szeretném, ha a 
képviselőház következetlenségbe esnék, és a mit 
tegnap ugyanazon elvnél fogva meghatározott. 
most , némi különböző árnvalatot és színezetet 
akarván adni az esetnek, megint ellenkezőleg 
döntené el. (Szavazzunk!) Mondják ugyan, hogy 
különböző az eset, mert a tegnapi esetnél egy 
fődéi alatt, egy szobában, s csak két különböző 
asztalnál szavaztak, a jelen esetben pedig nem egy 
elnök alatt szavaztak, hanem két különböző el
nökség alatt. Erre csak azt jegyzem meg. hogy 
egy szoros helyen kétfelé sokkal könnyebben tör
ténhetik zavar, mintha két külön előre megálla
pított helyen történik a szavazás. Azért nem lehe
tek abban a véleményben, melyet igen tisztelt kép
viselőtársunk Szentkirályi Mór felhozni méltózta
tott, hogy t. i. azért, mivel nincs felettünk felső 
bíró, ne kössük magunkat előbbi döntvényeink
hez, és hogy az egyszer így vagy amúgy eldön
tött eset ne legyen egy más esetre határozó; sőt 
megfordítva, épen azért, mert nincs felettünk bíró, 
nekünk következeteseknek kell lennünk, és e vég
ből is, akár hogy veszszük ezen esetet, az csak 
külső árnyalatban tér el a tegnapi esettől, és tu
lajdonkép ugyanazon eset van ma Hertelendyre, 
a mely volt tegnap Zsoldos Imrére nézve. (Zaj.) 
Ebből a hiányból, mely szerintem is lényeges 
hiány, mi képesek volnánk ugyan a választást 
megsemmisíteni, ha t. i. tegnap a ház ellenkező
leg nem nyilatkozott volna; de mivel igy nincs 
helyén a megsemmisítés, annál inkább, mivel több 
mellékkörülmény is. nevezetesen verekedés, visz-
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szatartóztatás a szavazástól és a többi felderítendő, 
a vizsgálat mellett szavazok. (Zaj. Szavazzunk!) 

S o m s s i c h P á l : Csak egy pár szót kérek. 
Komárom városának igen tisztelt képviselője e 
napokban azt monda, hogy ritkán szólal föl és 
nem szeret igazolási kérdésekben szólani, de az ér-
sekujváriban azért szólal föl, mert magasztosabb 
tekintet, t. i. a törvény szigorú megtartása paran
csolta, s azért szólott azon választás megsemmisí
tése mellett. Teljes mértékben osztozom nézetében 
és nagy szerencsétlenségnek tartom, valahányszor 
a törvény hiánya okot szolgáltat arra, hogy gya
korlati kivitelében a biró által magyaráztassék. 
Azonban még nagyobb szerencsétlenségnek tartom 
a biró önkényét, mint a törvény betű szerinti al
kalmazásából itt-ott támadható méltatlanságot. 
(Helyeslés.) Ha már vannak oly törvénj^eink, 
melyek nem eléggé szabatosak, s nem felelnek 
meg a tá rgynak, melyre vonatkoznak, és a biró 
kénytelen azokat magyarázgatni , akkor még in
kább félek a biró önkényétől (Helyes! helyes!), 
hogy t. i. azokat ma igy, holnap akként magya
rázza ; és e részben tisztelt barátommal, Szentkirá
lyi Mórral nem tartok egyet, hogy a mi magya-
rázási praecedenseink némi kövctkczetességi köte
lességet ne róvnának reánk. (Helyeslés.) 

Én részemről, ha még nem magyaráztuk volna 
e törvényt, azt mondanám, meg kell semmisíte
nünk e választást; de miután, daczára azon ok-
adatolt fejtegetésnek, melyet Csengery Imre kép
viselőtársunk tegnap előadott, mégis azt méltózta
tott határozni a ház , hogy ha nem gátoltattak a 
szavazók, vagy nem csonkíttatott senkinek szava
zási joga, az ily praeter legem való eljárás ne 
szolgáltasson megsemmisítési okot: ezen eset reám 
nézve, mint praecedens, ma is kötelező. Minekutána 
pedig világos, hogy nem csak 186 l-ben volt ily 
szavazás a szent-gróti kerületben, hanem az jelen
leg is mind két fél beleegyezésével igy kezdődött, 
s ezt csak akkor hozta fel a vesztett fél, midőn ké
relmi támogatására adatokat keresett, azt hiszem, 
ez tekintetet nem érdemel. (Helyeslés.) 

A másik ok a verekedés, mire nézve arról volt 
szó, melyik fél kezdette ; ez azonban nem döntő : 
hanem, azt hiszem, döntő az, hogy volt-e oly mérvű 
verekedés, mely a választást megzavarta ? Ha 
igen, akkor az ily választás, bárki kezdette a ve
rekedést, megsemmisítendő, vagy vizsgálat rende
lendő ; ha azonban a verekedés nem volt oly mérvű, 
akkor a választás törvényességére befolyással 
nincs. Már pedig ily mérvű nem lehetett, minek 
világos tanúsága az, hogy magok a kérvényezők 
bizalmi férfiai azt mondják, hogy benn a szava
zási teremben semmit sem tudtak róla. 

Végre fölhozatott azon körülmény, hogy az 
óvás el nem fogadtatott. Azt gondolom, az óvás, 

akár a jegyzőkönyvbe tétetik, akár kérvényben 
adatik elő, mindegy. 

Minthogy e szerint a megsemmisítésre a teg
napi praecedens után nem szavazhatok, a z igazo
lást kívánom. (Helyeslés.) 

Keglevich István gróf: Az előttem szólott 
gr. Csáky képviselő úr indítványát pártolván, a 
megsemmisítést kívánom, még pedig azon oknál 
fogA'a, mivel oly tiszta törvénysértést látok ezen 
választásban, minő talán alig volt az érsekújvári 
és galántai esetben, e kettő pedig megsemmisítte
tett. A törvény 31 -ik §-sa azt mondja: „A hely 
színén jelenlevő választás körül mindegyik párt 
két egyént nevezhet." Az előforduló kérdésben pe
dig hat egyén neveztetett ki, kettő, a ki a városhá
zában, kettő, ki a vendégfogadóban vezesse a sza
vazást. Az egyik párt azonkívül elfogadta a he
lyettes elnököt, kinek akkor volt volna helye meg
jelenni, ha a rendes elnök akadályozva lett volna. 
A másik párt más jegyzőket nevezett ki. holott a 
törvény világ'osan mondja , hogy nem kinevezett 
jegyző, hanem a középponti választmány által ki-
küldendő és szavazat nélküli jegyző jegyzősködik 
azon eljárásnál. Tehát világos, hogy hat tag vá
lasztatott kettő helyett, és azonkívül két külön
böző helyen, tehát két külön szavazatszedő választ
mány működött és nem egy, mint a törvény 
mondja. (Zaj.) Hogy beleegyezett ebbe a másik 
párt is, az nem teszi törvényessé az eljárást. A 
háznak feladata nem az, hogy mint biró a válasz
tás megsemmisítése által büntesse azon követet, ki 
törvényellenes eljárással választatik meg , hanem 
hogy a választások törvényszerűsége fölött őrköd
jék, akár az egyik, akár a másik jelölt, vagy akár 
az elnök maga követte legyen el a törvénytelen
séget. Én tehát ezen választást megsemmisíttetni 
és uj választást rendeltetni kívánok. (Zaj. Sza
vazzunk !) 

E ö t v ö s Józse f báró : Én igen szívesen el
állók minden alkalommal szavamtól, hanem ez al
kalommal nem állhatok el; nem pedig azért, mert 
az egész kérdés már most nem csak mint egyszerű 
igazolási kérdés áll előttünk, miután a többi közt 
t. barátom Somssich Pál ezt használta okul véle
ményének támogatására, hogy mivel a ház tegnap 
egy esetben igy ítélt, ő ezt praecedensnek tekinti, 
és ez által kötelezve érzi magát követni a tegnapi 
praecedenst. Én nem akarok az igazolás alkalmá
ból azon kérdés vitatásába ereszkedni, mit lehet 
praecedensnek tekinteni és mennyiben kötelezi a 
házat egy külön esetben s egy napon hozott ha
tározata másnap hozandó határozatára nézve. De 
azt mondom, t. ház, ha mi egyes határozatokat 
praecedenseknek tekintünk, akkor csak azon eset
ben érezheti magát a ház kötelezve a praecedens 
által, ha a két eset tökéletesen ugyanaz. (Helyes-
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lés.) En pedig, megengedve, hogy a mai meg a 
tegnapi eset között analógia létezik, mégis figyel-
metessé teszem a t. házat, hogy a mai eset csak
ugyan tovább megy, mint a tegnapi. (Helyeslés.) Én 
más véleményben voltam tegnap is, mint a többség; 
de a leggyőzőbb ok a többségre tegnap is az volt, 
hogy a szavazás egy helyen történt, hogy minden 
egyes község leszavazván, a szavazati jegyzőköny
vek összehasonlíttattak és ez által tisztába hozatott 
az, hogy a szavazás tulajdonkép egy elnök fel
ügyelése alatt történt. (Ügy van!) A mai esetben 
ezt nem állíthatja senki. Itt világosan nem egy, 
hanem két elnök van. Már, tisztelt ház, tegnap 
hoztunk egy határozatot, mely, az én meggyőző
désem szerint, nem szigorúan ragaszkodott a tör
vény betűjéhez. Ma azt állítjuk: a tegnapi határo
zat praecedens, és egy lépéssel tovább megyünk. 
Tegnap megerősítette a ház a választást, mert ha
bár két asztalnál, de egy einök alatt történt a sza
vazás ; ha ma praeeedensnek tekintjük ezt arra 
nézve, hogy a szavazás két egészen különböző he
lyen történt, melyeket széles utcza választ el, ak
kor holnap azt mondhatjuk : három helyen is tör
ténhetik. (Helyeslés.) Ha ez ok nem adatik elő, 
nem szóltam volna a dologról, hanem szavaztam 
volna meggyőződésem szerint; de mivel ezen ok 
felhozatott, figyelmetessé teszem a t. házat, hogy 
véghetetlen vigyázattal járjunk el e kérdésben, 
mert a praecedensek elméletét egyszer elfogadva, 
azt kivánom, hogy minden ilyféle praecedens és 
döntvény irányadó legyen, de csupán oly esetre, 
mely annak tökéletesen megfelel. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tisztelt ház, három részre oszlanak 
a vélemények. Az első az osztály véleménye, hogy 
t. i. vizsgálat rendeltessék el; a második a meg
semmisítés ; a harmadik az igazolás. Azt hiszem, 
mindenekelőtt arra kell szavazni, hogy az osztály 
véleménye, vagyis a vizsgálat elfogadtatik-e vagy 
nem; (Helyes!) mert ha elfogadtatik, akkor be van 
zárva az egész kérdés. Ha pedig az osztály véle
ménye, t. i. a vizsgálat kisebbségben marad, akkor 
szavazás fog történni az igazolásra és a megsem
misítésre. Méltóztassanak tehát felállni, a kik az 
osztály véleményét vagy is a vizsgálatot kívánják. 
(Megtörténik.) Az osztály véleménye kissebbségben 
van; következésképen most szavazás fog történni, 

hogy igazoltassék-e Hentelendy György úr válasz
tása vagy megsemmisíttessék. Méltóztassanak felál-
lani, a kik az igazolás mellett vannak. (Megtörté
nik.) Most méltóztassanak felkelni, a kik a meg
semmisítés mellett vannak. (Megtörténik.) Nem tu
dathatván ki a szavazás eredménye, méltóztassa
nak a golyóval szavazást elfogadni. (Késő az idö! 
Maradjon hétfőre! Zaj. Az elnök csenget.) A kérdés 
tehát az, hogy Hertelendy György úr választása 
igazoltassék-e vagy ne ? (Fölkiáltások: Név szerinti 
szavazás!) 

K e g l e v i c h B é l a gróf : A kérdés ellen van 
kifogásom. A kérdés nem lehet más, mint: igazol
tassék-e vagy megsemmisíttessék Hertelendy kép
viselő úr választása ? Azért így kivánom feltétetni: 
Hertelendy György úr választása igazoltassék-e 
vagy megsemmisíttessék ? (Helyes !) 

E l n ö k : A képviselő urak névszerint fel fog
nak szólíttatni és golyóval szavazni. 

P a t a y I s t v á n : Tisztelt ház! (Nagy zaj.) A 
képviselő urak nagy része eltávozott már, azért 
a szavazást hétfőre kell halasztani. (Nagy zaj. Fel
kiáltások: Fraesentes conchidunt! Szavazzunk! — A 
golyózási készlet előhozatván, Tóth Vilmos jegyző név 
szerinti felhivására golyóval szavaznak s azután a go
lyók megszámláltatnak.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Nyolezvan három 
szavazott a megsemmisítésre és hatvan kilencz el
lene. (Zaj.) 

Szentk i rá ly i Mór: Constatálni kell, meny
nyi az igazolt képviselők száma, mert a 66-ik sza
kasz azt mondja, hogy tanácskozásra és határozat
hozatalra az igazolt tagok átalános többségének 
jelenléte szükséges. Tudnunk kell tehát, hogy az 
igazolt tagok száma mekkora. (Helyeslés. Zaj.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (a tagok névsoroza
tának összeszámítása titán): A ma igazolt képvi
selőket beleszámítva, összesen 285 igazolt képvi
selő van; ennek fele 142; szavazott pedig* 83 meg 
69, tehát több, mint az igazolt tagok általános 
többsége, (ügy van!) 

E l n ö k : A név szerinti szavazásnak eredmé
nye tehát az, hogy Hertelendy György választása 
megsemmisíttetik és új választás fog elrendeltetni. 
A közelebbi ülés hétfőn lesz. 

Az ülés végződik d. u. 3 i/i órakor. 

•-

15* 
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XIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. jan. 22-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Választások elleni s melletti kérvények mutattatnak be. Mocsonyi Antal, Joannescu Demeter, Lükö Géza, Pod
maniczky Ármin b., Popovics Desseanu János, Széchenyi Béla gr. és Paczolay János igazoltatnak. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/2 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Dimitrie-
vics Milos fogja vezetni, a szólókat pedig Joanno-
vics György jegyzi fel. A január 20-dikán tartott 
ülés jegyzőkönyvének hitelesítése következik. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa a január 20-kai 
ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Károlyi Ede gr. képviselő választása 
ellen folyamodás adatott be ; a kilenczes bizott
mánynak fog kiadatni. Lukynich Mihály képviselő 
választása mellett e pillanatban egy okirat adatott 
be, mely a VlII-dik osztálynak adatik át. Hollán 
Ernő, a II-dik osztály előadója, ki az aradmegyei 
választások ellen beadott együttes kérvény követ
keztében jelentését be nem fejezhette, azt ma fogja 
folytatni. 

H o l l á n Ernő e lőadó (olvassa a II-dik osz
tály jelentését Mocsonyi Antal Aradmegye világosi, ke
rületében megválasztott képviselő választására nézve; 
az osztály igazolást véleményez. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni az osztály vé
leményét ? (Elfogadjuk.) Ennélfogva Mocsonyi 
Antal az igazolt képviselők sorába vétetik föl. Ha
sonló tartalmú előadást fog Királyi Pál tartani. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a III-dik osz
tály jelentését Joannescu Demeter, aradmegyei pécs
kai kerület képviselője választására nézve; az osztály 
igazolást véleményez.) 

S z e n t k i r á l y i Mór: Itt azon körülmény van 
fölemlítve, hogy többen fegyveresen jelentek meg 
a választásnál, fegyveresen megjelenni pedig a vá
lasztás helyén nem szabad. Az osztály azt vélemé
nyezi ugyan, hogy ezen kifogás nem vehető tekin
tetbe, mert Joannescu Lázár az elnökséget letévén, 
nem lehetett többé felelős a rend fentartásaért; de 
ha ő nem volt többé elnök, volt más , és akár az 
egyik elnök, akár a másik, de valamelyik felelős 
volt a rend fentartásaért, a tény pedig, hogy a vá
lasztók fegyveresen jelentek meg, az elnök szemé
lyének változása által el nem enyészik. Én tehát 

ezen körülmény felderítésére vizsgálatot kívánok 
elrendeltetni. (Szavazzunk!) 

E l n ö k : Az osztály igazolást indítványoz. 
Méltóztassanak azok, kik az osztály véleménye mel
lett vannak, felálla,ni. (Megtörténik.) Méltóztassanak 
most azok, kik az osztály véleménye ellenében a 
vizsgálatot kívánják , felállani ? (Megtörténik.) A 
többség az osztály véleményét fogadja el; ennél
fogva Joannescu Döme az igazolt képviselők sorába 
vétetik fel. 

Szapáry Gyula gróf előadó (olvassa a 
VlII-dik osztály jelentését Lükö Géza tornamegyei gör
gői választókerületben képviselő választására vonatkozó
lag • az osztály igazolást véleményez. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Minthogy a t. ház az osztály vélemé
nyét elfogadja, Lükő Gréza az igazolt képviselők 
sorába vétetik föl. (Helyeslés.) 

Szapáry Gyula gróf előadó (olvassa a 
a VlII-dik osztálynak Podmaniczky Ármin báró Pest
megye váczi választókerülete képviselője megválasztá
sára vonatkozó jelentését, mely igazolást javasol. Köz
hely eslés.) 

E l n ö k : Minthogy a tisztelt ház az osztály vé
leményét elfogadja, Podmaniczky Ármin báró föl
vétetik az igazolt képviselők sorába. 

Szapáry Gyula gróf előadó (olvassa a 
VlII-dik osztálynak Popovics Desseanu János Arad
megye radnai választó kerülete képviselője választására 
vonatkozó jelentését, mely igazolást javasol. Felkiáltá
sok: Elfogadjuk!) 

Ráday Gedeon gróf : Az igazolás ellen nem 
szólok; de azon észrevételt teszem , hogy felfogá
som szerint különbség van a között, ha a központi 
bizottmány némely tagjai, mit a t. ház egyhangú
lag nem helyeselt, kiléptek a központi bizottmány
ból, meg a között, ha azon választók, kik épen a 
kilépettek pártjához tartoztak, nem nyújtották oda 
kérvényöket, nem számíthatván pártolásra. Azon 
párt választói nem tehettek arról, hogy pártjok tag
jai eltávoztak, s így kérvényükkel a ház elé kíván
tak járulni. (Szavazzunk !) 
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E l n ö k : Méltóztatnak-e elfogadni az osztály 
véleményét? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Popovics 
Desseanu János igazolt képviselőnek nyilvánit-
tatik. 

Szapáry Gyula gr . e lőadó (olvassa a Vill
áik osztálynak Széchenyi Béla gr., Sopronmegye kis
martoni választókerülete képviselője választására vo
natkozó jelentését, mely vizsgálatot véleményez.) 

Zsedény i E d e : A választási jegyzőkönyv 
felolvastatását indítványozom. Minthogy itt a vá
lasztás helyén és napján történt verekedésekről 
van szó, meglátjuk, vajon annak a jegyzőkönyv
ben van-e nyoma. (Olvastatik a jegyzőkönyv.) 

T o l n a y K á r o l y : T. ház! az egész igazolási 
időszak alatt többször felállították azon elvet, hogy 
nem személyileg, hanem tárgyikig kívánják figye
lembe venni a választásokat. Azonban a hányszor 
eltérés volt, fórum foritól ad fórum fori, bocsássa
nak meg, de igen gyakran megtörtént, hogy a sze
mélyiség is figyelembe vétetett. .Én is tehát, azon 
varázs illetésénél fogva is, melylyel a kérdés alatt 
levő képviselő édes atyjának halhatatlan emléke 
által folytonosan át vagyok hatva, kiváló figyel
met fordítottam azon érvekre, melyek által őt az 
igazolt képviselők sorába fel lehessen venni és az 
osztály által ajánlott vizsgálatot elmellőzni. A t. 
képviselők az egész igazolási időszak alatt különös 
fölényt tulajdonítottak azon választásoknak, me
lyeknél a jegyzőkönyv minden kifogás feletti volt, 
melyeknél a meg választan dóra nézve tekintélyes 
többséget lehetett kideríteni, továbbá melyekre 
nézve oly panaszok nem adattak be, melyek tör
vényellenes és tökéletesen bebizonyított tényeket 
adnak elő. A mi az elsőt illeti, itt felolvastatott a 
jegyzőkönyv. Grondolom, senki ellene kifogást nem 
tehet, mert tökéletesen törvényes kellékekkel van 
ellátva és tökéletes törvényes formában van ki
állítva. A mi a többséget illeti, arra nézve a dolog 
igy áll: a kis-martoni kerületben Kis-Marton van 
főhelyül kitűzve, hozzá Rust kir. város és néhány 
község van csatolva. A fő választóhelyen, mint 
tudomásomra van, minden választó gr. Széchenyi 
mellett szavazott; sőt a folyamodásban az is elő 
van adva, hogy még sokan, ha szavazáshoz juthat
tak volna, a t. gróf mellett szavaztak volna. A 
jegyzőkönyvből kiderül, hogy 290 szavazattöbb
sége volt gr. Széchenyi Bélának. A többségre 
nézve tehát, én meg vagyok győződve, hogy az 
az övé volt. A mi a panaszban felhozott akadá
lyokat illeti, melyek a választás ellen állítólag 
gördíttettek, t. i. hogy verekedés volt, hogy az 
egy óráig tartott, hogy az elnök részrehajló volt: 
mindez szerintem figyelembe nem jöhet, mert ta-
gadhatlan, hogy a karhatalom ki volt állítva, s 
ennélfogva a kisebbség, ha jogát érvényre akarta 

í volna juttatni, ezt bizonyosan meg is tehette volna, 
holott maga a választási elnök előtt még óvás, 
vagy kifogás sem tétetett, hanem az csak utólag 
adatott b e , a választás megtörténte után. A mi az 
elnök részrehajlása iránti panaszt illeti, ha biza
lommal nem volt a kisebbség az elnök irányában, 
ez ellen megtehette volna lépeseit a központi bi
zottmánynál, de egyébiránt a választásnál ott vol
tak a bizalmi férfiak is, kik a jegyzőkönyvet alá
irtak. Ezen kifogást tehát tekintetbe nem vehetem. 
A verekedésre nézve, méltóztassanak figyelembe 
venni a tegnapelőtt tárgyalt szt.-gróti kerületi kö
vetválasztást. Ott szintén nagy verekedés volt be
bizonyítva, de a t. képviselőház ezt még sem vette 
figyelembe, hanem a megsemmisítést egészen más 
szempontokból határozta el. Én tehát azért, mert 
a jegyzőkönyv tökéletesen rendben van, mert a 
többséget gr. Széchenyi pártján világosan látom, 
s mert a panasz béli előadások előttem nagy érvény
nyel nem birnak, gr. Széchenyi Bélát az igazolt 
képviselők sorába felveendőnek és a vizsgálatot 

| mellőzendőnek véleményezem. 
K e g l e v i c h I s tván gr . : Tisztelt ház! Előt

tem szólott képviselőtársammal tökéletesen egyet-
j értek, és gr. Széchenyi Béla választását igazoltatni 
kivanom. Az ellene beadott panasz bebizonyítja, 
hogy verekedés történt, és állítja, hogy az ellen-
párthoz tartozott körülbelől 500 szavazó ezen ve
rekedés által akadályoztatott szavazási joga gya-

} korlásában. De ez csak állítás, melyet be kellett 
volna bizonyítani a panaszhoz csatolt szavazási és 
összeirási lajstromokkal; valamint be kellett volna 
azt is bizonyítani, hogy a kik aláirtak a panaszt, 

I nem szavaztak, és be voltak irva mint szavazók. 
I Ez azonban csak állítva van, de bebizonyítva nincs. 
j A verekedésre nézve nem rég elvileg kimondotta 

a t. ház, hogy a verekedés magában érvénytelenné 
választást nem tehet (Ellenmondás) ; mert másként 
a kisebbség mindig ezen eszközt használná fel az 
ellenjelölt választásának megdöntésére. Egyéb ki
fogás ezen választás ellen nincs. Törvénysértés, 

; formahiba nem történt, hivatalos közegek a vá-
j lasztásba nem folytak be, lélekvásárlásról, veszte-
I getésről szó sincs. A mi pedig a központi választ-
| mány elnökének részrehajló eljárását illeti, mely-
\ ly el vádoltatik, ennek jelét épen nem látom abban, 
j hogy a Halni ossy-pártot előbb szavaztatta, és 
hogy, mint a panaszbeadók magok mondják, a 
Halmossy-párt már néhány száz szavazatot adott 
be, mikor Széchenyinek még csak öt szavazata 

! volt. Mert ha kedvezően akart volna eljárni a 
Széchenyi-párt irányában, akkor ezt hagyta volna 
előbb szavazni. Örömömet fejezem ki a felett, 
hogy érdemdús hazánkfiának egyik utódja másod
szor van hívatva a nemzet érdekeit képviselni e 
házban, s teljesen bizom, hogy ő a benne helyzett 
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várakozásnak meg fog felelni. Én igazolása mel
lett szavazok. (Szavazzunk!) 

Madarász J ó z s e f : Tisztelt ház ! (Fölkiáltá
sok : Helyre ! helyre!) Midőn a t. ház némely tagjai, 
mivel az elnöki szék elé valék bátor kimenni, he
lyemre utasítnak: hogy a ház irányában tisztele
temet kimutassam, nem hivatkozom az alapszabá
lyok azon pontjára, mely azt rendeli, hogy kinek-
kinek helyéről is szabadsága van szólani , kivévén 
az osztály előadóját, a mi koránsem zárja ki azt, 
hogy valaki oly helyről is szólhasson, melyet bi
zonyára nem csak nekem, hanem bárkinek is meg
engedni méltóztathatnak. Ha "hanyatló korom 
miatt oly hangosan nem tudnék szólani, hogy 
szavamat mindnyájan meghallják, méltóztassanak 
meghallgatásomat türelmök által pótolni. 

Sajnálom, hogy mindenben nem lehetek egy 
véleményben, különben általam igen tisztelt Tol-
nay Károly képviselőtársammal; de egy véle
ményben vagyok vele a részben, hogy mind gróf 
Széchenyi István, hazánk jelese, mind pedig fia 
irányában, nemhogy ellenszenvvel nem, de ré
szemről is azon rokonszenvvel viseltetem, hogy 
óhajtottam volna, vajha azon kerületben ne lépjen 
föl ellenében senki követjelöltül; mert tartozó kö
telességem, noha demokrata irányaim ismeretesek, 
kinyilatkoztatni a ház előtt, hogy vannak egyé
nek, kik ha velem ellenkező véleményüek is az 
árnyalatokra nézve, hazám függetlenségére nézve, 
hiszem, bizonyosan ugyanazon téren foglalják el 
helyöket, s azt tartom, az igazolás alatt levő kép
viselő is ezek közé tartozik. Kötelességemnek tar
tom nyilvánítani azt is, hogy hazánk legjelesebb 
értelmi egyéniségeit, ha tökéletesen ellenkező vé
leményben volnának is velem, óhajtanám képvi
seltetni a képviselőházban azért, hogy midőn maj
dan alkotmányos módon hazánk alkotmányos jele
nének s jövőjének megalakítása lesz, a múltból 
való következtetéssel, kérdésben : a hazának leg
jelesebb egyéniségei abban kivétel nélkül részt 
vegyenek. 

Ezeket előre boosátva, csak azt sajnálom, 
hogy ellenjelölt lépett fel azon kerületben. De én 
sem egyéniségét nem ismervén, nevét is valószínű
leg csak ma hallván először, csak az itt előadot
tak után ítélhetem meg, vajon megegyeztethető-e 
a képviselőháznak törvényes fogalmával az osz
tály véleményét támogatni, vagy az osztály véle
ménye ellenére az igazolást egyszerűen kimondani ? 

A képviselő testület becses türelmével nyil
vánítom, hogy én minden választásnál sajnos kö
rülménynek tartom azt, s egyedül a külön pártok 
vezetőinek tulajdonítom, hogy a kik vezetésűk 
alatt vannak, azokat nem birják annyira értel
messé tenni, hogy testvér testvér ellen, választó 
választó ellenében nemtelen fegyverrel a válasz

tás helyén ne éljen; és hogy átalában régibb al
kotmányos fogalmainkat, melyek a katonaságnak 
a választás helyén megjelenésétől elborzadnak, 
annyira megtámadják, s engedik megtámadni, 
hogy szégyenpirral fordulok el oly választásoktól, 
melyekben, magára a katonai hatóságra is kény
teleneknek érzik magokat hivatkozni. (Helyeslés.) 
E részben helyeslem az elnökségnek azon visele
tét, hogy a katonaságot csak a legnagyobb szeren
csétlenség esetében alkalmazza — mert ennek tar
tom alkalmazását. 

Azonban, t. képviselőház, átmegyek Tolnay 
Károly barátom azon mondására, hogy a jegyző
könyv tökéletesen rendben van. Kern osztozhatom 
e véleményben, mert magában a jegyzőkönyvben 
van indokolva a zavargás. Azt is mondja, nincs 
óvás. Ép azért nincs rendjén a jegyzőkönyv, mert 
azon óvást, melyet a választók be akartak adni, az 
elnök el nem fogadta, s azt csak későbben ismét a 
katonai hatalom befolyásával voltak képesek az 
elnöknek benyújtani. Én minden választásnál 
óhajtom, hogy a választók szabadon gyakorolhas
sák jogukat. Ez ugyanis azon főszellem, mely az 
1848. választási törvényeken keresztülleng; ez 
azon szellem, melyért azon törvényeket, míg sze
rencsés leszek a törvényhozó testület tagja lehetni, s 
a mig élek, fentartatni kötelességemnek fogom tar
tani. A mi tehát a verekedést illeti, én is veszélyes
nek tartanám, ha a kisebbség által megkezdett 
verekedés következtében a képviselő ártatlanul 
fosztatnék meg állásától. Koránsem! Hisz akkor 
legalább tér nyittatnék arra, hogy a kisebbség 
vagy bárki valamely választást megsemmisíttet
hessen. Nem is mernék soha szavazni, egy még 

j bizonyítékokkal is bizonyított verekedés esetén is, 
a választás megsemmisítésére; de kötelességem 
először magamnak az adatokból meggyőződést 
szerezni arról, vajon azok kezdték-e a verekedést és 
azok gátolták-e a szavazatjogot, a kik többségben 
maradtak'? Mert ha a vizsgálat által az derül ki, 
hogy azon fél, melynek szavazás után többsége 
lőn, kezdte csakugyan a verekedést, kezdte azért, 
hogy netalán kisebbségben levén, abban ne marad
jon : akkor, t. ház, nem lehet mást határozni, mint 
a vizsgálatnak e szerinti bekövetkezte utáni meg
semmisítést. Ellenkező esetben, ha kiviláglik, hogy 
nem az a többség, melynek szavazás után is több
sége lőn, hanem a kisebbség kezdte a verekedést a 
netaláni többség kijátszására : lehetetlen, hogy 
akkor az ily választás megsemmisíttessék. De ép 
azért a választási jegyzőkönyvhöz csatolt óvásban 

| foglalt állítást kell a vizsgálat által kideríteni. 
j Tény, mert bizonyítvány van rá, hogy vereke-
[ dés történt; tény, hogy állítólag az mondatik — 
! (Felkiáltás : Állítólag?) Igenis állítólag, mert hiszen 
i ha tagadólag mondatnék, akkor nem léteznék ve-
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rekedés. Tehát állítólag az mondatik, hogy azon 
kisebbség, mely kisebbségben volt, kezdte a vere
kedést azért, hogy a többség váljék kisebbséggé. 
Hogy a t. ház igazságosan Ítélhessen, szükséges 
ezen állítások valóságáról meggyőződést szereznie, 
a mi csak vizsgálat elrendelése által érhető el. A 
vizsgálat mellett szavazok. (Helyeslés.) 

R a g á l y i F e r d i n á n d : Tisztelt ház! Azt már 
régen tudtam, hogy a választási törvény hibás; 
de hogy annyira rósz i s , arról csak ezen az or
szággyűlésen győződtem meg. Sohasem hittem 
volna, hogy oly ellentétes magyarázatot tűr el, 
oly ellentétes végzéseket szülhet. (Helyeslés.) De 
azon még most is csodálkozom, hogy, midőn vizs
gálatról van szó, oly sokan és oly sokszor ellene 
vannak. Midőn a törvény hibás, sőt, azt mond
hatni, rósz, én akkor mint biró magamból indu
lok k i : ha az én megválasztásom ellen kerülne föl 
panasz, én az egész ház ellenében is követelném a 
vizsgálatot (Helyeslés) — h o g y megmutathassam a 
vizsgálat által a panaszok alaptalanságát. Követ
kezőleg a mit magamnak követelek, azt mások irá
nyában is igazságosan meg nem tagadhatom. Én 
a vizsgálat mellett vagyok. (Helyeslés.) 

I v á n k a I m r e : Tisztelt ház! Nekem ugy 
látszik, hogy ama német közmondás: „Ments meg 
isten barátaimtól, ellenségeimtől majd megóvom 
magam/-' ma gróf Széchenyi irányában nagyon 
ig*az lett. Mert ha egyszerűen elfogadtuk volna 
az osztály véleményét, jelenleg nem kellett volna 
a ház előtt folytatni e vitát, mely talán, legalább 
az én meggyőződésem szerint, épen nagy hazánk
fia iránti tiszteletből minél rövidebbre terjesztendő. 
(Helyeslés.) Én már gyöngédségből a vizsgálatra 
szavazok; és kérem a tisztelt házat, fogadjuk el 
ezt, és menjünk tovább. (Szavazzunk!) 

Szél l Józse f : Többször hallottam már a 
házban, hogy a választási törvény nagyon hiá
nyos ; ezt magam is elismerem; megjegyzem azon
ban , hogy annak alapján mégis lehet rendesen 
és törvényesen választani. És én a választásra 
nézve hibásabbnak tartom azon fogalmat és ma
gyarázatot, mely a törvénynek helytelenül tulajdo-
nittatik. Én a jelen esetben a vizsgálat megrende
lésének helyét nem látom, mert akkor kell a háznak 
vizsgálatot rendelni, midőn a beadott irományok
ból oly adatok merülnek fel, melyeknek követke
zésében, azon esetre, ha azok a vizsgálat által be
bizonyíttatnak, a ház a választás megsemmisítését 
is rendelheti; már pedig én itt olyan adatokat 
nem találok. Mondatik ugyan, hogy az elnök rész
rehajló volt, ez azonban be nem bizonyíttatik; 
mondatik továbbá, hogy az elnök az óvást el nem 
fogadta, holott ennek is az ellenkezője áll, mert a 
jegyzőkönyv említést tesz arról, hogy óvás téte
tett, és az a jegyzőkönyv mellé záratott: monda

tik továbbá, hogy a közbejött verekedés miatt a 
választók nem szavazhattak, de ezt is megezáfolja 
a jegyzőkönyv, melyből kitetszik, hogy â  szava
zás félbenszakasztás nélkül folytattatott. Én azt 
tartom, hogy a választások megítélésekor a jegy
zőkönyv az alapokirat, és ennek érvénye és hite
lessége áll mindaddig, mig az ellenkező documen-
tumok által meg nem döntetik. Ezen elvet a ház
nak nem szabad megsérteni; azért az igazolás mel
lett szavazok. 

T h a l a b é r L a j o s : Ha: tekintem a háznak az 
igazolás körül követett eljárását, meg kell győ
ződnöm, hogy a t. ház inkább védi a kérelmező 
feleket, mint a választott képviselőt, és inkább védi 
mint a választási elnököt és azon okiratot, melynek 
mindaddig, mig hiteles I adatokkal megezáfolva 
nincs, a ház előtt teljes érvénynyel és hitelességgel 
kell birnia. A mi a választást illeti, a t. háznak, de 
különösen Madarász képviselőtársunknak meg
nyugtatására ki kell mindenekelőtt jelentenem, 
hogy a választási elnök épen Széchenyi Béla gróf 
ellen volt, nem pedig a partján, és így részrehaj
lással Széchenyi iránt épen nem lehet vádolni. A 
mi a választás alkalmával előfordult zavargást il-

| lerí, szükségesnek tartom még felhozni, hogy a 
! kis zavargás azon körülmény miatt támadt, hogy 
| némely sopronyi fiatal urak, kik nem is a kismar-
| toni kerülethez tartoznak, Kismartonba íratták be 
| magokat, azért, hogy több pap segítségével egy 

császári törvényszéki hivatalnokot választassanak 
meg. Ezt tudva a kismartoni szabadelvű német
ajkú választók, méltó indignatiora fakadtak, hogy 

I épen a sopronyi fiatalság, részint ügyvédek, ré-
j szint telek-hivatalnokok, egy császári hivatalno-
I kot akarnak nyakukra erőszakolni. Egyébiránt 

a t. ház nem méltóztatott kellő figyelemmel ki
sérni az okiratokat, mert különben meggyőző
dött volna, hogy nem, mint Madarász képviselő iir 
mondja, rettenetes verekedés, hanem épen csak 
kis zavargás volt. Hogy pedig nem történt egyéb, 
és a választó polgárság alkotmányos jogát) sza
badon gyakorolhatta, kitűnik először a válasz
tási jegyzőkönyvből, másodszor kitűnik a kérel
mező feleknek a választási elnökhöz ugyan a vá
lasztáskor beadott saját óvásukból, mit egyátalá-
ban nem méltóztattak figyelembe venni. Méltóz
tassanak tehát figyelembe venni a jegyzőkönyvet. 
Az óvásban a kérelmezők szóról szóra ezt mond
ják : „Bei der Abstimmung sind wir nicht verhin-
dert, jedoch terrorisirt worden;" tehát fából vas
karika, mert azt mondani, hogy a szavazásban 
nem akadályoztattak, és mégis terrorizáltattak, ezt 
nem birom megérteni. Ennélfogva, mivel épen a 
kérelmező felek a választás alkalmával nem érvén 
rá holmi nem történtek koholására, a mikkel a 
képviselőház elé jöjjenek, akkor a választás alkal-
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mával ők magok írásban elismerték, hogy a vá
lasztásban meg nem zavartattak, és mindenki sz-
vazati jogát szabadon gyakorolhatta; mivel ezt 
magok is elismerik és ezt egy utóbbi kérvény ál
tal kétségbe tétetni egyátalában nem lehet; és mi
vel mindaddig, mig a jegyzőkönyv hitelessége hi
teles adatokkal meg nem támadtatik, azt a t. ház 
által jövőre is teljes érvényűnek elismertetni óhaj
tom : az ajánlott vizsgálat elmellőzésével gróf Szé
chenyit igazolandónak vélem. (Szavazzunk!) 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! Óhajtottam volna, 
hogy midőn ezen igazolási kérdés forog fönn, ne 
hoztuk volna azt kapcsolatba egy oly nagy fér
fiú nevével, kinek múltja iránt kötelesek vagyunk 
annyi kegyelettel viseltetni, hogy szeinétyét ilyen 
kérdésekbe ne vegyítsük. (Helyeslés.) Magára a kér
désre nézve igen rövid leszek. Én a választásnál 
kettőt kívánok: hogy a választás a törvényben 
kiszabott módon menjen végbe, és hogy választási 
jogával és szabadságával mindenki élhessen. Az 
igazolásnál ez kitűnik a törvények értelmében elő
ször abból, ha a jegyzőkönyv rendben van , kitű
nik másodszor abból, ha okadatolt kérvényt nem 
képes senki a választás ellen beadni. Itt az osztály, 
a mint haliám, véleményét nem a jegyzőkönyvnek 
rendben nem létére alapította, hanem alapította az 
okadatolt kérvényre. Mennyiben legyen igaza a 
kérvényezőknek, az még világosan kitüntetve nin
csen: de mivel okadatolva van , hogy habár csak 
egynehány ember i s , szavazati jogától elüttetett, 
figyelmeztetem a házat, küldjön oda vizsgálatot, 
mert a többségnek sem szabad nyomást gyako
rolni a kisebbségre, és a többség is igaztalan, ha 
valakit jogától megfoszt. Én csupán ezen indok
ból a vizsgálatra szavazok. (Felkiáltások: Sza
vazzunk !) 

Mil lut inovics Szve tozár : Szoros kötelesé
gében áll a tisztelt háznak tekintélyét épen fentar-
tani és a törvények felett szigorúan őrködni; kö
vetkezőleg az eljárásában követendő ösvényen ak-
kép haladni és azon irányt követni, hogy balma
gyarázatokra és gyanúsításokra alkalom ne nyúj
tassák. Itt a t. ház a választások érvényesítésének 
megbirálásában nem indulhat politikai okokból, 
nem személyes tekintetekból, hanem csupán a tör
vény szigorából. 

A fölolvasott jegyzőkönyvben maga az eljáró 
bizottmány elismeri, hogy számosan, azon okból, 
mivel szavazati képességgel nem voltak felruházva, 
a szavazási helyiségből kiutasíttattak. Kérdem már 
most, hol van a bizonyíték, hogy ezek szavazati 
joggal csakugyan nem voltak felruházva ? A kér
vényezők azt állítják, hogy fel voltak ruházva sza
vazati joggal. Ha ezt be lehetne bizonyítani, a 
megsemmisítésre szavaznék; de épen mivel nincs 
bebizonyítva, hogy ezen kiutasított egyének sza

vazati joggal fel voltak ruházva, ezen indoknál 
fogva a vizsgálat mellett szavazok, annál is inkább, 
mert az ellen részéről nem tagadtatik, hogy vere
kedés volt; csak arról hallgatnak, hogy azon vere
kedés következtében a szavazók meg voltak-efosztva 
választási szabadságuktól. Ennélfogva mégis any-
nyi súlyt kell fektetni azon állításukra, hogy az 
indítványba hozott vizsgálat elrendeltessék. (Sza
vazzunk !) 

Wlád A l a j o s : Tapasztalván, hogy a t. ház 
türelme ezen tárgyban ki van merítve, örömmel 
lemondanék a szólás dicsőségéről (mert engem be
szedi viszketeg nem bánt), de szükségesnek vé
lem, hogy itt szót emeljek, mert oly elvet hallot
tam pengetni, melyet én nem csak hogy el nem 
fogadhatok, hanem határozottan kárhoztatnom 
kell. Egy t. szónok ugyanis azt monda, hogy ha
bár mindig tudta, hogy a választási törvény hiá
nyos, de még sem hitte, hogy olyannyira rósz. 
Én, t. ház, ezen nézetet el nem fogadhatom, el nem 
fogadhatom pedig azért, mert épen ezen törvény-
czikk, minden hiányossága mellett, kapcsolatban 
a föld szabaddá tétele és a közteherviselés elvének 
alkalmazásával, épen ezen három törvény képezi 
lényegét és sarkkövét a 48-ki alkotmánynak, és ezen 
körülménynek tulajdonitható, hogy a 48-ki törvé
nyeket a nép evangéliumként tekinti. (Ragályi Fer
dinánd közbeszól: Nem azokat értettem !) A többi is 
tiszteletre méltó, hanem a többieket, minisztériu
mot, stb. úgy tekinti, mint tornyát az 1848-ki al
kotmányépületének, melynek alapja azonban ama 
három törvényezikk. Hogy a törvény hiányos, 
megengedem; de hogy rósz, tagadom; és ha rósz 
is alkalmazásában a törvény, az annak követke
zése, hogy az emberek gyarlók és a törvényt alá
ásni s azt megrontani törekednek. Nem a törvény
ben rejlik a hiba, hanem az emberekben, azokban, 
kik igen nagy mértékben igyekeznek fellépni, még 
akkor is, ha a közbizodalmat ki nem érdemelték, 
s azt nem birják, s bennök a követjelöltségre sem
mi érdem sincs. 

Jelen esetben, t. ház! őszintén megvallom, 
hogy szomorúan meg vagyok lépetve, midőn 
azon lángelméjü férfinak, azon kitűnő hazafinak, 
kit a nemzet és különösen a magyar nemzet bál
ványoz és a legnagyobb magyarnak czimzett, 
hogy midőn, mondom, ezen férfiúnak fia, ki 1861-
ben kerületét az országgyűlésen már képviselte, 
mint követjelölt lép föl, annyi competenssel talál
kozott. Ha tehát a kérdés alatti választás alkal
mával viszálkodások voltak, én ezt a fenebbi kö
rülményen kivül annak tulajdonitom, hogy a több
ség az igazolandó követ dicső atyjának emléke 
iránti kegyeletből, vagy túlheve által ragadtatott 
el, s az erőszakoló kisebbséggel összekocezant. 

A mi magát a fenforgó kérdést illeti, ha az-
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előtt is nem voltak volna szőnyegen oly választá- i 
sok, hol verekedések és vesztegetések történtek; 
ha nem volnának praecedens. esetek arra, hogy ily 
választásnk igazoltattak : magam is a választás 
megsemmisítésére szavaznék. De mivel vannak ily 
esetek, én azt tartom, hogy azon kegyeletnél 
fogva, melylyel a dicső elhunyt árnyékának tarto
zunk, valamint azért, mert a kérdés alatti egyén 
kerületétmár 1861-ben annak megelégedésére kép-
viselte : igazoljuk a kérdéses képviselőt, annyival { 
inkább, mert oly föltűnő hiányok itt nem merül
nek föl, melyek a megsemmisítést kívánják. (Sza
vazzunk !) 

E l n ö k : Az osztály véleménye a választás kö- I 
rülményeinek megvizsgálása. Ennélfogva méltóz-
tassanak azok, a kik az osztály véleménye mellett 
vannak, felállani. (Megtörténik.) Méltóztassanak most j 
azok, a kik az osztály véleménye, vagyis a vizsgá
lat megrendelése ellen, s így az igazolás mellett 
vannak, felállani. (Megtörténik.)^ szavazás ismétlé
sének látván helyét, méltóztassanak még egyszer 
felkelni azok, a kik az osztály véleménye mellett 
vannak. (Megtörténik.) Méltóztassanak márt most 
azok, a kik az igazolást kívánják, felállani. (Meg
történik.) Teljes megnyugvással nem mondhatván 
ki a többséget, méltóztassanak tehát golyózással 
szavazni. (A képviselők a jegyző név szerinti felhívása 
folytán golyóval szavaznak.) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (a golyók megszámlá
lása után): Szavaztak összesen 221-en; ezek közül 
a vizsgálat mellett 102-en, az igazolás mellett 
119-en. 

E l n ö k : Minthogy a többség az igazolás mel
lett nyilatkozott, Széchenyi Béla gr. az igazolt kép
viselők sorába vétetik fel. (Helyeslés, éljenzés). 

S z é c h e n y i B é l a gró f : Tisztelt ház, miután 
néhány képviselőtársam felejthetetlen édes atyám 
emlékét hozta föl, és talán azon nagy hazafinak em
léke előtt sokan meghajolnak, és az sokakra nézve 
befolyással lehetett: magam és a t. ház megnyug
tatására bátor vagyok a t. házat fölkérni, (Zaj. Na
pirendre !) hogy a vizsgálatot elrendelni méltóztas
sék. (Zaj. Nincs szükség! Napirendre!) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % I. 

Bónis S á m u e l : Tisztelt ház! Megvallom, 
nekem igen jól esett Széchenyi Bélának előbbi nyi
latkozata ; azonban kijelentem, hogy a háznak az 
ő kérését elfogadni nem lehet. (Zaj. Napirendre!) 
Nem lehet pedig először azért, mert a ház határo
zatait egyes fölszólalásokkal megváltoztatni nem 
lehet; de nem lehet másodszor azért sem, mert azt 
föltenni sem lehet, hogy valakit mellékes érdek ve
zérelt volna. (Zaj. Tovább ! Napirendre !) 

Madarász J ó z s e f (szólni kivan. Zaj. Napi
rendre ! Napirendre ! Elég ! Halljuk!) 

Elnök: En is ugy hiszem, ez az ügy be van 
fejezve. 

Madarász József : A napirenden levő tárgy
ra nézve méltóztassanak rövid véleményemet ki
hallgatni (Zaj. Halljuk ! Napirendre!) Tökéletesen 
csatlakozom Bónis Sámuel képviselőtársam véle
ményéhez azon kijelentéssel, hogy kötelességemnek 
tartom hozzátenni, hogy noha előbb a t. ház hatá
rozata előtt ellenkező véleményben valék, eng'em 
soha sem veze te t t . . . . (Zaj. Félbeszakítás. Szólóiéul) 

Szapáry Gyula gróí előadó (oh ássa a 
Vlll-dik osztály jelentését Paczolay János Hontmegye 
szálkai kerületében megválasztott képviselő igazolása 
tárgyában] az osztály igazolást véleményez. Közhe
lyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az osztály véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk !) Ennélfogva Paczolay Já
nos az igazolt képviselők sorába vétetik. 

Szapáry Gyula gróf előadó (olvassa a 
Vlll-dik osztály jelentését Pap János veszprémme
gyei somlyóvásárhelyi kerületben megválasztott képvi
selő igazolására vonatkozólag; az osztály vizsgálatot vé
leményez.) 

K e g l e v i c h B é l a gró f : Kérem az ezen ügy
re vonatkozó irományokat felolvastatni. (Zaj. Fel
kiáltások : Halljuk! Olvastatnak az ezen választásra vo
natkozó irományok.) 

E l n ö k : Azt hiszem , hogy az irományok to
vábbi felolvasását holnapra halaszthatjuk. (Helyes
lés.) Babarczy Antal b. választása mellett adatott 
be kérvény ; ez a kilenczes bizottmányhoz utasít-
tatik. 

Az ülés végződik 1 "'/i órakor. 
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XV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. jan. 23-dikán 

S z e n t i v á i i y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Az országgyűlési nyomtatványok kiosztása sürgettetik. 
Bernátt Zsigmond igazoltatnak. Pap János választása megsemmisíttetik. 

Deáky Lajos , Millutinovics Szvetozár , Molnár Pál és 

Az ülés kezdődik d. e. 10x/2 órakor. 

Elnök: A mai ülés jegyzőkönyvét fogja ve
zetni Ráday László gróf, a szólókat Tóth Vilmos 
jegyzi fel. Következik a tegnapi ülés jegyzőköny
vének meghitelesítése. (Dimitrievics jegyző olvassa a 
XIV.' ülés jegyzökönyvét.) 

Bezerédy László : Tisztelt ház! Mielőtt a 
napirendre térnénk át, engedelmet kérek, hogyne
hány szóval figyelmeztessem a t. házat, hogy már 
egy hónap múlt el az ülések megkezdése óta, és 
két hét azóta, hogy a ház, elnapolása után, ismét 
munkálataihoz fogott, azonban még sem iromá
nyok, sem jegyzőkönyvek kezünkhöz nem jöttek. 
Örömmel értesültünk a szerződések fölolvasása 
alkalmával arról, hogy az illető nyomdász köteles 
az irományokat 24 óra alatt kiállftni. 1861-ben 
történt, hogy az országgyűlés már régen el is osz
lott, mikor az irományok elkészültek. Kénytelen 
vagyok tehát kérésemet előterjeszteni : méltóztas
sék a t. ház intézkedni, hogy az irományok s 
jegyzőkönyvek minél elébb kezünkhöz juthassa
nak. Most még némi érdekkel lehetne azokat ol
vasni, de később ezen érdekeltség elmúlik, sőt 
összeszerkesztésök is nehezebb lesz. (Helyeslés.) 

Elnök: Felvilágosítással tartozom a t. kép
viselő ur figyelmeztetésérc. Ezen késedelemnek 
oka az, hogy az országgyűlési nyomtatványok 
első ivei kisebb formában készültek ; most azonban 
a kötött szerződés következtében, mely a t. háznak 
bemutattatott, a formára nézve változások történ
tek. Ennélfogva a kisebb forma szerint nyomatott 
irományokat és jegyzőkönyveket újonnan kellett 
nyomatni, s ez okozta a késedelmet. Egyébiránt a 
t. ház ebbeli kívánsága teljesülni fog, s az iromá
nyok, jegyzőkönyvek és napló ívei igen rövid idő 
alatt ki fognak osztatni. 

G h y c z y Kálmán : Én nem annyira a napló 
mielőbbi kinyomtatását sürg*etném, mint azon ok
mányokét, melyek a trónbeszéd folytán a házzal 
közöltettek; továbbá az ülések jegyzőkönyveit, 

melyek sokkal sürgetősbek a napló kinyomatásá-
nál. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Meghagytam, hogy azon iratok a t. 
ház elé terjesztessenek, s ez holnap meg fog- tör
ténni. (Helyes!) Most az állandó kilenczes bizottság 
részéről fog a jelentés fölolvastatni. 

Dedinszky József előadó (olvassa az állan
dó igazoló bizottság jelentését Krasznamegye zilahi ke
rületében megválasztott Deáky Lajos, Bács-Bodrogme
gye tovarisovai kerületében megválasztott Millutinovics 
Szvetozár és Zalamegye lendvai kerületében megvá
lasztott Molnár Pál választása, tárgyában. A bizottság a 
nevezett képviselőket igazoltatni véleményezi. Kozhe-
lyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak-e az osztály vélemé
nyét elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Deáky 
Lajos, Millutinovics Szvetozár és Molnár Pál urak 
az igazolt képviselők sorába tartoznak. Követke
zik a tegnap megkezdett s félbenhagyott felolvasás 
folytatása. 

Szápáry Gyula gróf előadó (folytatja a 
Pap János képviselő megválasztására vonatkozó iro
mányok felolvasását.) 

Á n y o s I s t v á n : Tisztelt ház! A kérvénye
zők, kik Pap János képviselő választását megsem
misíteni kérik, kérvényök elején a ház felingerlése 
végett Pap Jánosnak 1849 — 50. évi kormánybiz
tosságát hozzák fel. Hivatkozva minden veszprém
megyei képviselőre, kötelességemnek ismerem 
megemliíteni, hogy Pap János ezen hivatalt hat
szor-hétszer visszautasította, s csak akkor vállalta 
el, midőn a megyének minden pártszinezetü legte
kintélyesebb fiai őt buzgón s ismételve annak el
vállalására kérték, állítván, hogy egyedül ő segít
het szorongatott állapotukban. 

Kérvényök támogatására a folyamodók föl
említik a felső-iszkázi vérengző verekedést, mely
nek öten lettek áldozatai, s mely miatt a válasz
tóknak nagy része választói joga gyakorlatától 
meg volt fosztva. Úgyde a verekedést nem a Pap-
pártbeliek, hanem a Békásyánusok kezdették, kik 
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közül a csögleiek, egeraljaiak és adorjánháziak, 
mint a törvényszéki vizsgálatból is kitűnik, foko«-
sokkal, csákányokkal felfegyverkezve, 450-en 
Felső-íszkázon, a Pap-pártbelieknek egyik gytíl-
helyén verekedő és a Pap-pártbelieket a választás
tól elrémítő szándokkal megjelenvén, a paplak 
előtt mintegy 40, békésen, minden fegyver nélkül 
álldogáló kis-szőlősieket megtámadták, zászló-
jókat összetörték, a csendre intő iszkázi bírót 
fejbe verték; minek folytán a vészharang meg
kondulván, kezdett az iszkázi nép is összesereg
leni. De még akkor sem történt volna botrányo
sabb eset, ha a csögleik közül valaki a béke és 
csendért összetett kezekkel könyörgő iszkázi kis-
birót nyakon nem lövi és ez szörnyet nem hal. 
Ekkor a vészharang újra megkondulván, az iszká-
ziak vasvillákkal felfegyverkezve a kis-szőlösiek-
nek, s különösen plébánosuknak (kinek házát a 
Békásy népe ostromolta) segítségére siettek. Az 
ostromló vad csapat, nagyobb erőt gyanítva, meg
futamodott ; s ekkor már az iszkáziak igen megfe
ledkezve a moderamen inculpatae tutelaeról, a sza-
ladókat ütötték, verték. Mivel ez mégis reggel 8 
órakor és pedig* nem a választás helyén, hanem at
tól 1 V2 órányira történt, a választás csak 12 óra
kor kezdődvén és másnap délután 2 órakor fejez
tetvén be : a verekedés meg a választás végezte 
közt 30 óra telt el, mely idő alatt a Békásyak na
gyon is összeszedhették volna magokat és a válasz
tás helyén megjelenhettek volna. Nem áll tehát 
azon állítás, hogy a szavazásban akadályozva vol
tak ; de ha voltak volna is, ezt magoknak, mint a 
veredés kezdőinek tudhatják be, mert qui est causa 
causae, est etiam causa causati. 

>A választás helyén rend és béke uralkodván, 
bátran az igazolásra mernék szavazni; a fenforgó 
körülmények miatt mégis vizsgálatot kérve, az 
osztály véleményét pártolom. 

B o b o r y K á r o l y : T. ház! Csak pár perczig 
veszem igénybe a t. ház figyelmét. Alig két napja, 
hogy a ház előtt egy választási ügy fordult elő, 
melyben egy tekintélyes papságnak több tagja 
mélyen compromittálva volt, óriási mérvben űzött 
vesztegetés, lélekvásárlás és pressio által. Ugyanaz 
nap kénytelen volt a képviselőház egy másik egy
házi férfiú választását megsemmisíteni, a szószék
ről történt izgatások és ezek következtében előfor
dult rendetlenségek következtében. íme most ismét 
oly választási eset fordul elő, mely úgyszólván 
egész háborúvá fajult, oly háborúvá, melyben test
vér testvér ellen, magyar magyar ellen emelte 
fegyverét és magyar vért ontott. Tényezőül ismét 
az egyházi rend férfiai lépnek fel, s fájdalom egyik 
főtényezőül e képviselőháznak egyik tagja. (Igaz!) 
En, t. ház! ennyi botrány, ennyi compromissio 
után, mint az egyházi rend egyik tagja, s e házban 

legidősbike, lehetetlen , hogy e ház szetélyében 
szót ne emeljek és kifejezést ne adjak mély fájdal
mamnak, megdöbbenésemnek, egyszersmind pedig, 
ugy hiszem, kifejezzem mély fájdalmát, megdöb
benését, és roszalását minden igaz honfinak; (He
lyeslés) de kifejezzem megdöbbenését és roszalását 
azon egyházi férfiaknak is , kik kibontakozva a 
kaszt szelleméből, tudnak papok és egyszersmind 
honfiak lenni. (Helyes! Éljenek.) Hála a magyarok 
Istenének, vannak hazánkban ilyenek is • vannak, 
kik tudnak lenni buzgó férfiak az egyházban, s ra
gaszkodni hitökhöz, de egyszersmind tisztelik a 
a lelkiismeret és vallási meggyőződés szabadságát 
mindenkiben. (Helyeslés.) Vannak, a kik tudják tisz
telni és megtartani egyházi kötelességeiket, de tud
ják egyszersmind tisztelni és megtartani polgári és 
államéleti kötelességeiket. (Helyeslés, éljenzés.) 

T. ház ! íme a jelen eset kimutatta , mily ret
tenetes következményei vannak a fanatizált, feliz
gatott nép féktelen indulatának. Számos példája 
fordult elő előttünk, úgyszólván mindennap az 
igazolások folyama alatt, hogy egyházi férfiak a 
szószékről és a szószéken kivül az egyház és vallás 
ürügye alatt , és az egyház tekintélyével izgattak. 
Ki kell mondanom, hogy nincs nagyobb bűn, kü
lönösen hazánk jelen körülményei dtözt, mint val
lási és nemzetiségi izgatással megszaggatni a hazá
nak máris annyira megszaggatott testét. (Helyes
lés, ügy van !) 

En, t. ház, e választási esetben érvet találok 
eleget arra, hogy azt megsemmisítsük • hanem épen 
azért, mivel egyik sorsosom és képviselőtársunk, 
ki a nép bizalma következtében foglalta el helyét, 
mélyen compromittálva van ez ügyben, az ö érde
kében kívánom az ügy szoros megvízsgáltatását: 
azért, hogyha tisztán áll, tisztán foglalja el helyét; 
ha pedig vétkes, viselje annak súlyát. (Helyeslés.) 
Átalában , a ki hasonló tényekben vétkes , annak 
ólomsulylyal kell, hogy lelkére nehezüljön akion
tott testvéri vér özöne. (Helyes! Éljen!) 

Detr ich Z s i g m o n d : Tisztelt ház! Azon szo
morú , bánatos meggyőződésre jutottam, hogy a 
tárgyalás alatt levő választás alkalmával a legiszo
nyúbb bűnök követtettek el, nem csak az öldöklé
sek és verekedések, hanem más, itt e házban hatá
rozottan kárhoztatandó cselekvények által is any-
nyira, hogy én tiszta meggyőződésem szerint ezen 
választás megsemmisítésére bizvást szavazhatnék. 

Legyen azonban szabad ez alkalommal egy 
parallelát felállítanom a megsemmisítés és vizsgá
lat kérdése közt. (Halljuk!) Megsemmisítést igen 
sokszor kimond a t. ház akkor is, midőn bűn nem 
forog fenn. hanem a törvényeknek félreértése, elma-
gyarázása forog szóban. A letűnt napok eleven bi
zonyságát adják ennek; és én némely lapok ural
kodásai ellenében bizvást kimondhatni hiszem a t. 

16* 
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ház előtt, hogy azon megsemmisítések koránsem 
egyéniségek iránti ellenszenvből, koránsem párt
érdekből történtek, hanem igenis történtek a tör
vény védelme tekintetéből, (Helyeslés) és ezeknek 
meg kell történni mindaddig, míg a törvényt tisz
teljük. Teljes meggyőződésem, hogy mindazon t. 
képviselőtársainkat, kiknek választása megsemmi
síttetett, mihelyt a törvénynek tekintélye vissza fog 
adatni, és ők a törvény szabályai szerint fognak e 
házba, mint annak tagjai visszalépni: e t. ház ka-
zafiuilag fogja őket üdvözölni. Ennyit a megsem
misítés kérdésére nézve. 

Ennél fokozottabb eljárást látok a vizsgálat
ban. A bűn, mint tudva van , sötétséget keres; a 
megsemmisítésben pedig gyakran amnestiáját ta
lálja : (Helyes!) a bűnök részletei nem födöztetnek 
fel, hanem az elkövetett bűn örül azon győzelem
nek, hogy nem róla lesz szó többé, hanem a követ
jelöltről és a követválasztásról. Kell, hogy a vizs
gálat derítse föl ezeket. De továbbá, t. ház ! sajnos, 
nincs nyilvános életünk. Népünk tévelyeg: a ren
det, a törvény iránti tiszteletet nem tanulhatja meg; 
hanem saját felfogása szerint befolyásoknak en
ged, mely befolyásokat a törvény igen sok eset
ben kell hogy kárhoztasson. Talán, ha oly szeren
csésebb korszakot érünk, hogy a megyei élet nyil
vánossága őrködni fog a törvény és rend fölött, 
akkor népünk meg fogja tanulni a törvényt tisz
telni, a rendhez szigorúan ragaszkodni, és semmi
féle megvesztegetéseknek és befolyásoknak nem 
fog engedni ugy, a mint most a sötétség homályá
ban bízvást enged. Ha a t. ház képviselője, kül
döttje, mint a törvénynek őre meg fog jelenni köz
tök , és rámutat a bűnre, melynek megvizsgálá
sára megjelent, ez igenis buzgó hirdetése lesz a 
törvény iránti tiszteletnek, és a törvény tekintélye 
a t. ház küldöttjének befolyásával mindenesetre 
nagyobb mértékben fog előmozdittatni, mintha a 
megsemmisítés fátyola az egyes, homályba elrej
tett bűncselekményeket elfödné. 

Ide járul még , hogy annyi szünetelés után 
valóban nem ár t , ha törvényeinket tanulmá
nyozzuk , nem árt, ha népünk jellemére , mely bi
zony a mostani körülmények közt igen sok kísértés
nek van kitéve, azon részrehajlatlan küldött befo-
lvása által minden tekintetben jótékony hatást gya
korlunk. 

Végre a vizsgálat megtörténtével a megsem
misítés még mindig hátra van , sőt lehetnek igen 
sokszor körülmények, hogy a vizsgálat oly cselek
vényeket födöz fel, melyeknél fogva a jelölt a t. 
ház tagjfi sem lehet. Nem akarok a jelen esetre vo
natkozni, mert őszintén megvallom, erről tiszta tu
domásom nincs; de t ény , hogy a vizsgálat meg
semmisítést vonhat maga után, a megsemmisítés 
ellenben a vizsgálatot egészen kirekeszti. 

Ezeket tekintve, és tekintve azt i s , hogy itt 
két fél áll egymás ellenében, és mi birokul va
gyunk hivatva felettök Ítélni; tekintve azt , hogy 
a tisztelt ház ily esetekben magának méltán, jogo
san és szükségképen fentartotta a vizsgálat telje
sítését : ezeket, mondom, mind tekintetbe véve, el-
határozottnak érzem magamat a tisztelt osztály vé
leményét pártolni és vizsgálatot kérni. (Helyeslés.) 

Tóth L ő r i n c z : T. képviselőház ! Azok 
közé tartozom, kik az eddigi igazolási tárgyalá
soknál a t. háznak egy perczét sem vették igénybe ; 
hanem a fönforgó szomorúan praegnans eset, mely 
a választási kihágásoknak valódi rémképét tünteti 
elénk, fölhívott, hogy átalában az igazolási eljá
rásra és különösen ezen esetre nézve is igen rövi
den előterjeszszem nézeteimet. 

Mindnyájan élénken érezzük, t. ház, hogy vá
lasztási törvényünk igen hiányos; és a ki ezen 
érzelemmel még nem bírna, kétségkívül fölébreszt
hették benne ezen érzelmet a jelen orssággyűlést 
megelőző képviselő-választások és az azokkal ösz-
szekötött események. A választási törvénynek ilyen 
hiányossága mellett én az igazolás tekintetében 
legjobb, legbiztosabb módnak tartom részemről a 
lehető legnagyobb szigorúságot. Csak az igazolás 
szigora az, mi némileg legalább helyreüti és ki
pótolja a törvény hiányosságát, azon törvényét, 
mely mellett például kénytelenek voltunk egészen 
ártatlan képviselőtársaink választását megsemmi
síteni, azért, mert egy, a törvényt nem tudó vagy 
tudni nem akaró elnök hibát követett el, mely hi
báért őt büntetés alá nem vonhattuk; mig más 
részről megvesztegetés, undok lélekvásárlás, szó
val, oly esetekhez, melyek kiderítése igen nehéz, 
melyek tisztába hozása igen terhes, nem férhet
tünk. Az igazolás szigora eszközölheti csupán, hogy 
más esetekben olyanok, a kiknek ilyen visszaélé
sekhez netán kedvök volna, s kiket saját lelkiisme
retük azoktól vissza nem tartóztat, visszarettenjenek; 
holott lágy eljárás, a visszaélések legyezése, mind
azokat fölbátorítja. Nem akarom én ezen catói szi
gort minden apróságra, minden lényegtelen dologra 
is kiterjeszteni; de legnagyobb fokban óhajtom 
alkalmaztatni ott, a hol a fenforgó tény magát a 
választás lényegét érinti. 

A választási törvénynek czélja és szelleme az, 
hogy a választás tisztasága és a szavazás függet
lenségének megőrzése mellett, a valódi többség-
uralmát és határozó, eldöntő súlyát biztosítsa, és 
mindazok, kiket a törvény szavazási joggal felru
házott, ezen jogtól törvénytelenül meg ne fosztas
sanak. Már a jelen esetben, ha nem is akarok apró 
részleteibe és körülményeibe ereszkedni, tisztán áll 
az, hogy a kiket a törvény szavazati joggal felru
házott, annak szabad gyakorlatától elijesztettek s 
igy közvetve eltávolíttattak, ezen tény pedig undok 
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vérengzés, sőt több emberhalál kíséretében történt 
meg, a mi egy élénk választási drámát valóban szo
morú tragédiává változtatott. (Fölkiáltások: De iszo
nyú tragédiává !) Itt véleményem szerint egyátalán 
nem tesz különbséget az, vajon az érdekelt követje
löltnek volt-e ezekre befolyása vagy sem, s átalában 
az ilyen jogsértések kitől származtak, Péter vagy Pál 
eszközölte-e, hogy a kiket a törvény szavazati joggal 
felruház, annak gyakorlásától elüttettek. Miután 
itt a választás épsége, teljessége és törvényessége 
meg van sértve, igazolásról szó sem lehet, hanem 
csupán arról, hogy ezen esetben vizsgálatnak vagy 
megsemmisítésnek van-e inkább helye. 

Véleményem szerint vizsgálatnak csak ott 
van helye, hol azon tény, mely a megsemmisítést 
maga után vonja, nincs tisztába hozva. A jelen 
esetben azon tény, melyet kiemeltem s melynek 
okvetetlenül megsemmisítést kell maga vitán von
nia, hogy t. i. azok, kiket a törvény szavazati jog
gal felruház, annak gyakorlatától elüttettek . min
den kétségen felül be van bizonyítva, s igy véle
ményem szerint a megsemmisítést kell kimonda
nunk. (Helyeslés.) A mi pedig a criminális kihágá
sokat s az ezek iránti vizsgálatot illeti, az nem a ház
hoz, hanem az illető hatósághoz tartozik. (Helyes
lés. Szavazzunk!) 

P e r c z e l B é l a : Az eddigi igazolási tárgya
lások folyamán, de mai napon is fölemlíttetett, 
hogy választási törvényeink hiányosak. Jóllehet 
én 'sem vonom kétségbe választási törvénycink 
számos hiányait, mindazonáltal még sem hallgat
hatom el abbeli meggyőződésemet, hogy a válasz
tási kihágásoknak legnagyobb része , melyek 
miatt a képviselőház előtt panasz tétetett, legke-
vésbbé azon választási törvények elégtelenségének 
és hiányainak,mint inkább fennálló törvényeink vét
kes és szántszándékos megvetésének tulajdonítható. 
(Helyeslés.) Következéskép én is osztozom előttem 
szóló igen tisztelt képviselőtársam, Tóth Lőrincz 
véleményében, hogy ily esetben a t. háznak a 
legigazságosabb, de a legszigorúbb eljárást kell 
követni. A felorvasott irományokból, t. ház! az 
iszkázi ütközetnek, hogy ugy mondjam, valóságos 
csataképét láttuk felhozva előttünk; öt ember 
agyonveretett, száznál több a választók közül vé
resen megveretett, és ez által választási jogától 
vagy a választásban részvéttől megfosztatott. 
Hozzájárul még mindezekhez azon körülmény, 
mely ezen előzmények után tekintet nélkül nem 
hagyható, hogy t. i. a kérdésben forgó képviselő 
csak 75 szavazattöbbséggel lőn képviselővé vá
lasztva. H a . mondom , mindezen körülményeket 
figyelembe veszem, lehetetlen meggyőződnöm ar
ról, hogy a kérdésben levő választás a somlyó
vásárhelyi választók többségének kifolyása le-
gven ; következéskép e választásnak, mint az ed

digi választások legbotrányosbikának, megsemmi
sítésére szavazok. (Helyeslés. Szavazzitnk!) 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház! Nem 
szükséges ismételnem azon borzasztó eseményeket, 
melyeket már az előttem szólottak elmondottak, 
hogy t. i. a korteskedési düh annyira ment, hogy 
nem csak agyonverték az ellenpártiak egymást, ha
nem a holt tetemek felett is dühöngtek. Én csak 
tényekre szorítkozom. T é n y , hogy a kérelmezők 
bepanaszolták ezen vérengzéseket, és a másik fél 
az ellenkérvényben ezeket a világért sem tagadja, 
hanem csak azt mondja, hogy nem ő az oka; te
hát el van ismer%re, hogy vérengzés történt, mi a 
szavazás szabad gyakorlatát korlátolta. Már ha 
mások nem is, de azok csakugyan akadályozva 
voltak ezen jog gyakorlatában , a kik agyonveret
tek (Derültség) ; ezek legalább physice; azok pe
dig moraliter, kik az agyonveréstől félvén, nem 
szavaztak. T. ház! Észrevételt kell tennem egy pár 
indokra, mely fölhozatott. T. képviselőtársam, Bo-
bory Károly oly indokát hozza fel a vizsgálatnak, 
melyet részemről el nem fogadhatok, t. i. hogy 
van itt egy képviselő, kire vonatkozólag szükséges 
a vizsgálat. Ez nézetem szerint nem tartozik a ház 
elé. E g y más indokot Detrich képviselőtársam ho
zott föl, hogy az illető igazolandó képviselő úrra 
vonatkozólag a megsemmisítés amnestia. Engem 
nem vezérel, mint bírót, az amnestia, vagy bünte
tés, de ha indokolva látom, kimondom. Én tehát a 
tényeket constatálva látván, és nem találván sem
mit, mi a vizsgálatot szükségessé teszi, a megsem
misítésre szavazok. 

Erre még egy más körülmény is indít, melyet 
ne méltóztassanak figyelem nélkül hagyni , hogy 
t. i. maga a jegyzőkönyv törvénytelen. Ki van 
emelve a kérvényezők által és egy szóval sincs ta
gadva az ellenkérvényben, hogy a jegyzőkönyv 
nem azonnal, nem azon napon és nem azon helyen 
kelt, hol a választás történt. A 48-iki törvények 
5-dik §-ának 43-dik czikke pedig világosan azt 
mondja, hogy a szavaztató bizottmány jegyző
könyvet vezet a választás fényéről és a mint befe
jeztetett a választás, azonnal kiszolgáltatja a jegy
zőkönyvet. Ha egyéb nem, már ez is elegendő ok 
arra, hogy a választás megsemmisíttessék. (Sza
vazzunk, szavazzunk'.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Még a következő 
képviselő urak vannak följegyezve: Tisza Kálmán, 
Kálóczy Lajos, Zsedényi Eduárd, Zichy Jenő gr., 
Miske Imre b., Kudlik István, Thalabér Lajos, 
Ivácskovics György , Bezerédy László, Kurcz 
György , Eötvös József bá ró , Faragó Ferencz, 
Bánó Miklós , Bónis Samu, Besze János , Klauzál 
Gábor és Andrássy Gyula gróf. (A nevezett képvi
selők elállanak a szótól.) 

E l n ö k : Az osztály véleménye a vizsgálat; 
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hanem a képviselőház tagjai közül többen a meg
semmisítésre adták véleményüket. Az első kérdés: 
elfogadják-e az osztály véleményét, vagy nem ? Mél
tóztassanak felállani azok, kik az osztály vélemé
nye, vagyis a vizsgálat mellett vannak. (Megtörté
nik.) Most méltóztassanak felállani azok, kik a 
megsemmisítésre szavaznak. (Megtörténik-) A vilá
gos többség a megsemmisítésre szavazott. Ennél-
fogva Veszprémmegye központi bizottmánya fel 
fog szólíttatni ujabb választás eszközlésére. 

Szapáry Gyula gr. előadó (olvassa a VIII. 
osztály jelentését Bernáth Zsigmond ungmegyei nagy-
kaposi kerület képviselőjének választására vonatkozó
lag. Az osztály igazolást véleményez. Közhelyedés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni az osztály 
véleményét ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Bernáth 
Zsigmond az igazolt képviselők sorába iratik. (He
lyeslés.) 

Szapáry Gyula gr. előadó (olvassa a Vili. 
osztály jelentését Lukynich Mihály Sopronmegye kapu
vári kerülete képviselőjének választására vonatkozólag. 
Az osztály vizsgálatot véleményez.) 

Kubicza P á l : Kérem az irományok fölolvas-
tatását. (Olvastatnak a Lukynich Mihály választására 
vonatkozó irományok.) 

E l n ö k : Azt hiszem, a felolvasás folytatását 
holnapra halaszthatnók. (Helyeslés.) 

Az ülés végződik 1J/4 órakor. 

XVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. jan. 24-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgya : Lukynich Mihály választása vizsgálat alá bocsáttatik. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 % órakor. 

Elnök: A mai tdés jegyzőkönyvét Joanno-
vics Gryörgy fogja vezetni, a szólókat Dimitrievics 
Milos jegyzi fel. Következik a tegnapi ülés jegy
zőkönyvének meghitelesítése. 

R á d a y L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a ja
nuár 23-kán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Most folytatni fogjuk a tegnap fél
beszakadt felolvasást. 

Szapáry Gyula gr. előadó (folytatja a 
Lukynich Mihály Sopronmegye kapuvári kerületében 
megválasztott képviselő ügyére vonatkozó irományok 
felolvasását.) 

K e g l e v i c h I s t v á n gróf : A panasz és el
lenpanasz felolvasása közben majdnem 24 óra telt 
el, és mivel igen lehetséges, hogy bár a ház az ok
mányok felolvasását a legnagyobb figyelemmel 
kisérte, némely körülmény a ház figyelmét elke
rülhette, kívánom, hogy az osztály véleménye ol
vastassák fel. Fentartom magamnak a jogot azután 
szólani. 

Szapáry Gyula gr . e lőadó (olvassa az osz

tálynak Lukynich Mihály választására vonatkozó jelen
tését. Az osztály vizsgálatot véleményez.) 

K e g l e v i c h I s t v á n gróf : A Lukynich kép
viselőtársunk ellen beadott panasz tárgyalása után 
az osztály egyhangúlag megsemmisítésre szava
zott ; azonban mellette beérkezett későbbi ellenpa
nasz folytán ezen első végzését visszavette és a 
vizsgálatot rendelte el. (Fölkiáltások: Csak vélemé
nyezte !) Mi okból történt ez ? megvallom, nem ér
tem. (Derültség.) A panasz kéri a választás meg
semmisítését, s e kérvényt öt panaszpont indokol
ja. Az ellenpanasz ezen öt pont egyikét sem czá-
folja meg. 10—20 aláírással megerősített egyes bi
zonyítékokat ellensúlyoznak szintén 10 — 20 más 
aláírásokkal megerősített ellenbizonyítékok, de 
a törvénysértéseket, a részrehajló eljárást, a ren
detlenségeket, a szavazóknak jogukban meggátol-
tatását nem czáfolják meg. (Ugy van!) 

Áttérek az egyes pontokra. Az első pont a 
szavazókat összeíró bizottmány eljárása ellen van 
intézve. Bebizonyítja, hogy 85 fertő-szt.-miklósi 
szavazónak olyanok voltak beirva, kik, mint a pa
naszhoz esatolt telekkönyvi kivonat igazolj'a, épen 
nem bírtak szavazási képességgel. Tudom, hogy e 
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kérdést elintézni a központi bizottmánynak dolga 
volna, s hogy ez a választásnak hátrányául nem 
szolgálhat•; de valószínűvé teszi azt , hogy az ösz-
szeiró bizottmány igazán részrehajlóan járt el. To
vábbá mondatik, hogy húsz, névszerint szavazó 
szavazott Lukynichra olyan, kik készek letenni es
küt arra, hogy Kapuváron, a választás színhelyén 
jelen sem voltak. Erre az ellenjmnasz épen nem 
felel; ugy arra sem, hogy azon húszon kívül, mint 
bizonyíttatik, olyan is szavazott, ki a választás 
előtt meghalt. 

A második pont a verekedés. Azt mondja a 
panasz, hogy a kapuvári piaczon felállott két párt 
között verekedés történt. Melyik párt okozta, melyik 
párt kezdte meg a verekedést ? nem mondja, leg
alább nem bizonyítja be ; s ez mindegy is ; tény, 
verekedés támadt, és ez által Ürményinek nagy
számú pártja szétveretett. Ezen állítást számtalan 
bizonyítvány erősíti, melyek közöl csak egyet aka
rok fölemlíteni: a katonatiszt hivatalos jelentését, 
melyben azt mondja, hogy a régen fenyegetett Ür
mén yi-párt oltalmára le^ én kiküldve, a helyszínére 
érkezvén, már szétverve találta a pártot , számosa
kat részint gyalog, részint kocsin futásban az or
szágúton, kiket visszatérésre fel is szólított, de nem 
akartak visszamenni, azt mondván, hogy másod
szor nem akarnak megveretni, és csak 20 — 30 
embert birt visszahozni. Mit felel erre az ellen
panasz ? Azt, hogy a legszebb rendben volt fel
állítva a két párt a nagy piaezon, az egyik párt 
zászlókkal, a másik tollakkal; hogy az Ürmé-
nyi-párthoz tartozó lelkészek összebeszéltek, hogy 
a harangokat félre fogják veretni , a mi meg 
is történt; azért a Lukynich-pártiak vagyonukat 
veszélyben látván , nekirohantak a templomnak; 
a másik pártbeliek attól tartva, hogy meg akarják 
támadni, elszaladtak. A Lukynicnfélék tehát azt 
mondják, hogy nem verekedés, hanem félreértés 
volt az, mely az Ürményi-pártbeliek megszaladá-
sát okozta. Ezt, megvallom, nevetségesnek tartom. 
Ezen félreértésen legjobb szándékkal segíteni akart 
az elnök, és kiküldte a katonatisztet, magyarázza 
meg a félreértést, állítsa meg az Ürményi embe
reit, és hozza őket vissza; de ezek nem akarták őt 
megérteni, mint a jegyzőkönyv is mondja, és nem 
is voltak már ott, úgy, hogy csak 20 — 30 embert 
hozhatott vissza. Tehát ezen panasz, melynek min
den sorában ellenmodás van , előbb azt mondja, 
hogy egy pár száz emberre menő párt bevonult, 
mindjárt azután pedig azt mondja, hogy a kato
natiszt azt jelentette, hogy visszajöttek, de csak 55 
szavazott és így Ürményi kisebbségben volt. Azt 
mondja továbbá, hogy a katonatisztnek ezen eljá
rása után a legnagyobb rész szavazott. De ha ott 
voltak volna, hogyan szavazott volna mindössze 
csak 55 ? 

A ház eddigi gyakorlatából azt tapasztalom, 
hogy megsemmisítést rendelt el oly választásoknál, 
melyeknél bebizonyult, hogy a követ személyesen 
vesztegetett, hogy a verekedés folytán a szavazók 
nagy része gátolva lett szavazási joga gyakorlásá
ban ; a legnagyobb szigorral járt el pedig a ház 
mindazon esetekben, a hol rendetlen eljárás, tör
vénytelenség , és a jegyzőkönyv hibás szerkezete 
volt bebizonyítva. Itt ezen esetek mindegyike elő
fordult. Erre vonatkozik a 2., 3., 4. és 5-ik pont. 
A 3-ik pont a rendetlen eljárás ellen azt mondja, 
hogy mindkét párt által ajánlott bizalmi férfiak 
lépjenek a szavazatszedő bizottmányba, és pedig 
az Ürményi-párt részéről Műnk János és Illésy 
G ábor, kiket maga a Lukynichféle jegyzőkönyv is 
említ. A másik pártiakat a jegyzőkönyv nem ne
vezi meg. A másik párt által kinevezett szavazat
szedő bizottmány megkezdé működését az Ürményi-
párt által ajánlott két bizalmi férfiú nélkül, mert azok 
nem akartak hozzájárulni a szavazatszedéshez, és 
óvást tettek; ezért az elnök a Lukynick-párfból két 
embertnevezett ki vagyis octroyált azÜrményi-párt-
nak, kik a szavazatszedő bizottmány tagjai legye
nek. (Közbekiáltások: Szavazzunk !) Márt most kér
dem , a törvény melyik czikkébői magyarázza ki 
az elnök azon jogát, hogy az egyik pártnak a má
sikból bizottmányi tagokat octroyáljon ? Ezt töké
letesen törvénytelen eljárásnak tartom. 

A 4-ik pont a jegyzőkönyv ellen szól, és azt 
állítja, hogy tökéletesen hamis és rendetlen : hamis, 
mert azt mondja, hogy 10 szavazó az Ürményi-
párt részéről szavazást kért, kiket név szerint meg 
is nevez. A panaszhoz van mellékelve ezen 10 
egyén által aláirt bizonyítvány, mely szerint eskü
vel kívánják bizonyítani, hogy nem voltak jelen, 
nem kérték a szavazást. Ez pedig épen nincs meg-
czáfolva az ellenpanasz által, mert ez egy más 10 
ember által aláirt bizonyítványt hoz föl, melyben 
azt mondják, hogy esküt készek letenni arra, hogy 
azon 10 embert látták Kapuvárott ; de hogy a sza
vazatot igazán kérték-e vagy nem, arról nem szól 
a bizonyítvány. Továbbá a jegyzőkönyv ala van 
írva az elnök, jegyző és két állítólagos szavazat
szedő bizottmányi tag által, de nem azok által, ki
ket akár a Lukynich-.akár az Ürményi-párt aján
lott, hanem épen az elnökileg octroyált két szava
zatszedő bizottmányi tag által. Ezeknek kinevezé
sét törvénytelennek tartom, igy tehát törvénytelen 
aláírásuk is, és jogosan mondhatta volna panaszló, 
hogy egy bizottmányi tag által sincs aláírva. Vég
re annálfogva rendetlen a jegyzőkönyv, mert a sza
vazati lajstrom nincs hozzá csatolva. Az igaz, a tör
vényben nem áll , hogy a jegyzőkönyv érvényes
ségéhez szükséges , hogy az oda csatolva, pecsé
telve, vagy varrva legyen; de felfogásom szerint a 
szavazati lajstrom kiegészítő része a jegyzőkönyv-
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nek , mert a szavazat épen tárgya annak, mit a 
jegyzőkönyv kimutatni köteles. U g y látszik, az osz
tály is így fogta fel, mert első' véleményében ezen 
indokot hozta fel a megsemmisítésre: hogy t. i. a 
jegyzőkönyv nem tökéletes, mivel a szavazati lajst
rom nincs hozzá csatolva, és az is csak két hét
tel későbben küldetett be , két octruyált tag által 
aláírva. 

A galántai esetben a t. ház megsemmisítést 
rendelt el, mert verekedés történt. De az a vereke
dés nem volt nagy mérvű ; nem is bizonyult be, mi 
volt következése a verekedésnek, és gátolva vol
tak-e a szavazásban; hanem világos formahiba tör
tént. Ugyanez történt az érsekújvári esetben. Ott 
a verekedés homályban maradt; a vesztegetési 
érvre pedig nem fektetett nagy súlyt a ház; de ott 
is világos formahiba történt. S habár tudtuk, hogy 
nem volt több szavazó az ellenpártból, hanem mert 
az elnök nem a törvény betűje szerint járt el és 
formahibát követett el, megsemmisíttetett a válasz
tás. Én tehát consequentiában szükségesnek tar
tom, hogy ezen esetben, melyben mind formahiba, 
mind törvénysértés, mind a választóknak a sza
vazásban történt meggátlása, mind a verekedés be 
van bizonyítva, és be van bizonyítva a részrehajló 
eljárás az összeírásnál és szavazatszedésnél: ennél
fogva megsemmisítést kívánok. (Szavazzunk!) 

Orczy B é l a b . : A felolvasott iratokból a 
választásnak elég hű képe tűnik fel. Nincs tehát 
szándékomban a t. ház türelmét fárasztani azzal, 
hogy az egyes állítások magyarázgatásába bocsát
kozzam. A ház figyelmét csak azon két tárgyra 
bátorkodom felhívni, mely csekély felfogásom sze
rint hiteles adatokkal be van bizonyítva és töké
letesen elégséges arra, hogy a választás törvényes
sége felett ítélhessünk. Egyik tény az, hogy t. i. a 
Lukynich-párt megtámadta az Urrnényi-pártot, mi 
által ez távozásra kényteleníttetvén, a szavazók 
jogaiknak gyakorlatával többé nem élhettek. (El
lenmondás.) A második tény az, hogy a jegyző
könyv, melynek mégis a választási cselekmény 
leghűbb ábrázatának kellene lennie, hamis ada
tokra van alapítva és a törvényes formának meg
szegését maga az elnök is elismeri. 

Annak, hogy már a választás előtt Garta 
helységben verekedés történt, nem tulajdonítok 
oly nagy jelentőséget, a mennyiben azért mégis 
mind a két párt megjelenhetett a választás szin-
helyén; és el van ismerve az is, hogy felkiáltás 
utján nem lehetvén a többséget kitudni, a válasz
tást szavazásra kellett bocsátani. De mielőtt a sza
vazás megtörténhetett volna, bekövetkezett még 
azon tény, mely a választás jellemzésére szolgál. 
A panasz, mely a választás ellen beadatott, abban 
öszpontosul, hogy a mint az tjrményi-pártbeliek « 

a templom előtt megállapodtak, a helybeli válasz
tók a fölizgatott ifjúsággal együtt, hozzájok csat
lakozván még a Lukynich-pártbeli többi választó, 
tömegesen rohanták meg az ellenpártiakat s őket 
a szavazási jog gyakorlatában meggátolták. Fel
fegyverkezve jelenvén meg csákányokkal, foko
sokkal, késekkel, őket a helyszinéró'l elűzték. Erre 
adatok vannak, mert nem csak a kapuvári egyes 
lakosok bizonyítékai szólnak mellette, hanem hite
les bizonyítványai a helybeli elöljáróságnak is. 
Még inkább megerősítette e tényt az orvosok lát
lelete is, mely szerint hüsz egyén részint erőseb
ben, részint gyengébben megsebesítve vezettetett 
eléjök. Ezen bizonyítványokhoz sem magyarázat, 
sem kétség nem fér. Nem áll tehát, a mi a vád
iratban állíttatik, hogy a harangok félreverése 
után csak tolongás történt volna; mert ha ez ál
lana, föl kellene tenni, hogy egyedül a harang
szó verte be az Ürményi-pártbeliek fejeit és sér
tette meg nyakszirteiket késszúrásokkal. Ezen 
tényeket pedig az orvosi látlelet és a községi elöl
járóság bizonyítványa minden kétségen felül he
lyezi. Miként igyekszik a védirat e tényt megfej
teni ? Azt mondja, ha jól emlékszem, szóról szóra 
a védirat, hogy a mint a két párt megállajaodott, 
a Lukynich-párt a városháza előtt, az örményi-
párt a templom előtt, néhány pajkos legény az 
Ürményi-párt választóival a jelvények felett inger
kedett, holott azok őket nem bántalmazták. Azt 
mondja maga a védirat : erre megfoghatlan okok
ból félreverettek a harangok, mire a Lukynich-
pártbeliek és velők vagy 300 kapuvári választó 
a tűztől félelmökben vagyonuk védelmére meg*-
indultak és tömegesen indultak a templom felé, az 
Ürményi-pártbeliek pedig , hihetőleg megtáma
dást gyanítván, elszéledtek. Ezek a védirat szavai. 
Már ha a kapuvári lakosok és illetőleg a Luky-
nich-párfbeliek egy része csakugyan vagyonuk 
védelmére indultak el (noha gyanús, hogy épen 
ott akarták vagyonukat védelmezni, hol az el
lenpárt állott), semmi esetre sem mentheti ez 
azok cselekvényét, kik nem voltak kapuváriak, 
kiknek nem volt ott vagyonuk, melyet védelmez-
niök kellett volna, és kik közül mégis senki sem 
igazolhatta, hogy más czélból indult volna el. Már 
pedig, hogy ez történt, némileg a védirat maga is 
igazolja, mely azt mondja, hogy a kapuvári Lu-
kynich-pártbeliek tömegesen indultak az Ürmé-
nyiek ellen. E szerint, t. ház, én csekély felfogá
som szerint a támadást olyannak tekintem, mely 
nem csak a panaszban foglaltatik, hanem magában 
a vádiratban is meg van erősítve. Hogy, miután 
az Urményi párt elriasztatott, a hátramaradt és el 
nem űzött néhány ember óvástétel mellett vissza
vonult, tökéletesen felfoghatom és indokoltnak is 
találom : mert ezen eljárás után hihették, sőt jogo-
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san hihették, hogy törvényes választásról már szó i 
nem lehet. 

A másik tény az, hogy a jegyzőkönyv oly 
alapokra van fektetve, melyek hamisak. Jelesen 
azt állítják, hogy az elnök kényszerítve volt fede
zetet kiküldeni az elriasztott Urményi-pártbeliek 
visszahozására. I ly előzmények után, t. ház ! nem 
kételkedem azon, hogy a Lukynich-pártnak szük
sége volt arra, hogy a törvényesség színlelését 
eljárására reáeröltesse. Igyekezett ezt elérni az 
által, hogy 10 szavazót, kik a folyosó egyik sar
kába voltak szorítva és nem távozhattak el, be-
kényszerítettek és megszavaztattak, holott szavazni 
nem akartak. Mert azon bizonyítványt, melyet a 
csapatvezér által állíttatott ki, és mely azt állítja, 
hogy kérték a szavazást és oda utasították őket, 
hogy ideiglen távozzanak a folyosóra és térjenek 
vissza, ha a sor reájok jő : épen a szavazók ösz-
szeirása hazudtolja meg, a mennyiben ezen 10 
szavazó közül 7 már az összeírások első lapján 
tűnik szembe, miből az is majdnem bizonyosság
gal következtethető, hogy csak kényszerülve sza
vaztak. (Helyeslés. Halljuk!) A jegyzőkönyvben 
azt állítják, hogy ezek csakugyan vissza is vezet
tettek, holott tudva kellett lenni, a kiküldött csa
patvezér értesítéséből, hogy azok nem jöttek visz-
sza, mert nem kívántak másodízben is megveretni, 
hanem elszéledtek, és a csapatvezér alig volt képes 
mintegy 30 embert visszahozni. Ezek tehát töké
letesen ellentétben állnak a jegyzőkönyvvel. Mind
ezt tetézi maga a választási elnök által elismert 
azon tény, hogy a törvény értelmével ellenkező
leg, miután az Ürményi-párt bizalmi férfiai eltá
voztak, épen az ellenjelölt pártja részéről nevezett 
ki az elnök szavazatszedő tagokat. O ezt maga 
elismeri, s miután ő maga elmondja magára az íté
letet, mi nem legyezhetjük eljárását. (Helyeslés.) 
Ezek után lehet-e csodálkozni, t. ház! hogy a vá
lasztás később, állítólag legszebb rendben, de tö
kéletesen egyoldalulag fobytattatott, mert csak egy 
párt volt jelen, minek következtében távollevők, 
sőt halottak is előfordultak a szavazók között — ? 
Hogy a győztes párt az erőszakkal kivívott győ
zelem öntudatában elbizakodottá és önhitté válván, 
mily hanyagsággal kezelte a szavazatok összeírá
sát, arra tanúság maga a szavazati lajstrom, mely
ben 100 ember vezetéknév nélkül, 20 keresztneve 
megemlítése nélkül fordul elő és 4—5, a kinek 
sem kereszt-, sem családi neve följegyezve nincs, 
hanem csak egyszerűen az, hogy ifjabb, vagy 
öregebb. Ezek, t. ház! oly tények, melyekhez 
kétség nem fér. 

Az erőszakoskodásnak és a törvényes formák 
önkényes megsértésének mentségét én a vádirat
ban föltalálni semmikép nem tudom. Ezen véd-
irat tehát nem dönti meg az osztály azon véle-
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menyét, melyet az első tárgyalása alkalmával ho
zott, mivel ezen védirat a választás törvényszerű
ségét nem védheti. Én azért az osztály első véle
ményét pártolom és a megsemmisítés mellett sza
vazok. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház! Én az előttem 
szólott két igen t. képviselőtársammal ellenkező 
nézetben vagyok, és azt tartom, hogy lehetetlen a 
vizsgálatot el nem rendelni épen azon indokoknál 
fogva, melyeket előadtak, ha csak a t. ház azon 
felfogásból nem indul ki, hogy minden Urményi-
pártbeli vádja teljesen bebizonyult dolog, a Luky-
nich-pártbeliek minden mondása pedig eo ipso 
nem igaz. Én részemről azt hiszem, hogy midőn 
pártos választásoknál az egyik fél valamit állit, a 
másik ugyanazt tagadja, sem az egyik, sem a má
sik nem bizonyít, hanem akkor bizonyítania kell 
a rés^rehajlatlan vizsgálatnak. 

Ezt előre bocsátva, bátor vagyok legelőször 
is azon, szerintem legerősebbnek látszó érvet ven
ni taglalás alá, mely a jegyzőkönyvre nézve hoza
tott fel. Azt mondta az előttem szólott t. képviselő 
ur, hogy már maga azon tény, mely szerint a vá
lasztási elnök helyettesitett két szavazatszedő tagot, 
elegendő arra, hogy a választás me gsemmisíttes-
sék. Igen kérem a t. házat, méltóztassan ak meggon
dolni, ha ezen elvet elfogadjuk, mindig és minden 
körülmény közt módjában lesz a legcsekélyebb 
kisebbséggel biró jelöltnek is, a legnagyobb több
séget nyert képviselő választását megsemmisíttet
n i ; mert tegyük, hogy az egyik pártnak 1500sza
vazója van, s a másik, mely csak 200 szavazóval bir, 
kinevezi bizalmi férfiait, s ezek szavazás közben el
távoznak, híjába «Polt ott az 1500 ember, a válasz
tás törvénytelen, mert az ellenfélnek nem voltak 
szavazatszedői. Hogy ezt az 1861-ki képviselőház 
is így fogta fel, igazolja az 1861. évi napló. Bihar
megye margitai kerületében megválasztott Miskol-
czy Károly képviselő jegyzőkönyvének agy ro-
szul értelmezett, vagy nem helyesen szerkesztett 
pontja azt hagyván gyanittatni, hogy az elnök ma
ga helyettesitett elnököt, az osztály a választást 
megsemmisíttetni ajánlotta ; de midőn bebizonyult, 
hogy az elnök nem elnököt helyettesített, hanem 
egyik pártjelölt számára nevezett ki az eltávozott 
helyébe szavazatszedőt: egy hang sem emelkedett 
a házban az iránt, hogy a választás ennek alapján 
semmisittessék meg. Hosszas vita folyt akkor e 
választás felett; több jelenlevő követtársam vett 
benne részt, köztök Ürményi József képviselő ur 
is, de ezen okot egyik sem említette, hanem más 
elkövetett visszaélések miatt indítványozta a vizs
gálatot, mely el is fogadtatott; a fönebbi körül
ményt azonban egyátalában minden szónok és az 
egész ház figyelmen kívül hagyta. Ebből termé
szetesen nem következik, hogy azon nézetben kv 
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gyünk most is, melyben akkor voltunk. Én csak 
fel akartam említeni az 1861-ik évi példát; mert 
a fő érvet abba helyezem, hogy a kisebbség mindig 
tönkre teheti a legnagyobb többséget, ha a t. ház, 
mint előbb megjegyeztem, elvül kimondja, hogy 
törvénytelen azon választás, melynél a szavazat-
szedő küldöttség elnöke valamely eltávozó tag he
lyébe mást nevez ki a szavazatok összeírásának 
teljesitésére. 

Hogy a jegyzőkönyv aláírva nem volt más 
szavazatszedők által, az szerintem a jegyzőköny
vet semmiesetre le nem ronthatja, mert még ha a 
t. ház kimondaná i s , hogy a két aláíró, kit az el
nök a szavazatszedő bizottmányhoz kinevezett, nem 
volt annak igazi tagja, s igy a jegyzőkönyv a 
szavazatszedő bizottmány egy tagja által sincs alá
írva, annak következménye — feltéve, hogy a vá
lasztás ellen semmi egyéb panasz nem forogna 
fenn — csak az lehetne, hogy azon választási 
jegyzőkönyv oly utasítással adatnék vissza a vá
lasztottnak, hogy ezen hiány pótoltassák ki. í g y 
történt 186 l-ben is gróf Batthyány Zsigmond , Bi
ka Simon és többek esetében. 

A jegyzőkönyv még azért is megtámadtatik, 
mert valótlanságot foglal magában, a mennyiben 
azt mondja, hogy az Ürményi-pártbeliek az utánok 
küldött katonaság által visszahozattak, holott a kato
natisztjelentése szerint nem hozattak vissza. Itt min
denesetre látszólag egy kis eltérés van, mely elté
rés leginkább abból ered, hogy a bizottmányi 
jegyzőkönyvből a katonatisztnek jelentése nem tö
kéletesen vonatott ki. Jelesen azt mondja a bizott
mányi jelentés jegyzőkönyve, hogy a katonatiszt, 
saját állítása szerint. 30—40 embert talált, a ka
tonatiszt jelentésében pedig az foglaltatik, hogy 
néhány száz embert talált, de azok nem akartak 
visszatérni, hanem csak 30 vagy 40 ember tért 
vissza. Én ezt nem is látom oly nagyon föltünő-
nek (még a nagyszerű verekedést nem is téve föl, 
melylyel az egyik fél a másikat vádolja), mert bár 
azt mondják, hogy az ellenirat nem fejti meg ezen 
körülményt, én azt találom, hogy igenis megfejti, 
nem ugyan bebizonyítva, de felállítván és hiteles 
okmányokkal bizonyítván azt, hogy az egyik kö
vetjelölt ur és vezérei utasították oda pártemberei
ket, ne menjenek vissza szavazni. Ez is oly körül
mény, mely mindenesetre fel levén állítva az egyik 
fél által, midőn a másik párt mást állit, okvetlenül 
szükséges, hogy a valódi ok vizsgálat utján kide-
rittessék. 

A mi a verekedést illeti, méltóztassanak elhin
ni, senki jobban, mint én, a verekedést nem gyű
löli, és megrovandónak senki inkább, mint én, nem 
találja. És fájdalmas, hogy e választáson kívül bi
zony még sok más választásnál is voltak verekedé

sek. Voltak nagyobbak, voltak jobban bebizonyí
tottak , és az illető képviselő úr mégis közöttünk 
ül. (Igaz 0 He hát hogyan áll ezen verekedés ügye ? 
Az egyik fél állítja, hogy nagyszerű verekedés 
volt ; a másik fél tagadja, sőt nem csak egy
szerűen tagadja, hanem azt is bebizonyítja, 
hogy a harang félreveretését, (mely, akár volt lé
gyen a tolongás oka, akár történt legyen a meg
kezdett verekedéskor, haugyan volt megkezdett 
verekedés, mindenesetre egyébre nem vezethet, 
mint annak nagyobb mérvűvé tételére) , a röjtöki 
plébános kezdette meg, ki az Ürményi-párthoz tar
tozik. És én bármint utálom a verekedést, ismét 
bátorkodom figyelmeztetni a tisztelt házat, ne mél
tóztassék elvül kimondani, hogy mindegy , akárki 
kezdte el a verekedést: mert ez is oly eset, hogy 
a mely perczben a t. ház azt kimondja, azontúl 
mindannyiszor minden kisebbség meg fog akadá
lyozhatni minden választást. 

Felhozatott még azon 85 szavazó dolga, ki 
helytelenül szavazott, a vádlevél értelmében. Az 
ellenirathoz mellékeltetvén a központi bizottmány 
végzései, nagyobbrészt be van bizonyítva , hogy 
ezek nem helytelenül szavaztak, mert azok a sza
vazatszedő lajstromból a központi bizottmány által 
nem voltak kitörölve, tehát a szavazatszedő elnök 
köteles volt ezeket is elfogadni. Egyébiránt bátor 
vagyok megjegyezni, hogy egyátalában, ha lehet 
a központi bizottmány eljárásában hibát fölfedezni, 
melynek alapján részrehajlással lehetne vádolni: a 
hiba nem az, hogy azokat ki nem törülték, de az, 
hogy annak bizonyítását, birnak-e qualificatióval, 
tőlök kívánták, nem pedig azt kívánták, hogy a ki 
ellenök reclamatiót beadott, bizonyítsa be , hogy 
nem választóképesek. Mert az átalános eljárás min
denütt az, legalább törvényeinkből az foly, hogy 
összeírásnál az illető, ki magát be akarja Íratni, 
tartozik bizonyítani qualificatióját, ellenben, ha az 
reclamatió által megtámadtatik, az összeírás hitele 
áll addig, míg a megtámadó azt le nem rontja. í g y 
világos, hogy a központi bizottmányt Lukynich 
iránti részrehajlással alaposan vádolni nem lehet. 

De mivel verekedésről van szó, még egyszer 
meg kell jegyeznem, hogy nőivel a megválasztott 
képviselő mellett beadott védirat nem pusztán állítja, 
de indokolva okadatolja azt, hogy az állítólagos ve
rekedés után maga a képviselőjelölt Ürményi Miksa 
ur, a választási helyen jelen volt, ottan a választás 
mikénti vezetése felett vitatkozott, s jelesen azt is 
kívánta, mi nem teljesíttetett, hogy a választás két 
helyen intéztessék; mivel továbbá két vasmegyei 
ember is bizonyítja, hogy ezeknek megtörténte után 
még a pártján levőket megnézette, nagyobb-e vagy 
kisebb a másik párt, és miután a másik — hogy úgy 
nevezzem — a szakértő becsüsök által nagyobb-

I nak találtatott, akkor kezdett az Ürményi-párt szét-



I 

XVI. ORSZ. 

oszlani: mindez, azt hiszem, kétségtelenné teszi, 
hogy itt olynemű verekedés, mely a választás foly
tatását lehetlenné tette volna, nem volt. Mert ha 
volt volna, ezen verekedés végével bizonyosan nem 
vitatkozott volna az illető képviselőjelölt a szava
zás mikénti intézése felett; nem kívánta volna, 
hogy a szavazás kétfelé történjék , hanem rögtön 
kijelentette volna, hogy a választást többé megtar
tani nem lehet. 

Mindezeknek alapján, minthogy én — eltérő-
leg az előttem szólót, képviselő uraktól — egyik fél 
állítását sem tekinthetem bebizonyítottnak, épen 
azért ily ellentétes állítások forogván fenn, az osz
tály másodszor kifejezett és most előttünk álló vé
leményére, a vizsgálatra szavazok. 

Nem hozhatom ezen esetet hasonlatba sem 
egyik, sem másik előzményes esettel. Említette 
egyik t. képviselőtársam — ha jól emlékszem — 
az érsekújvári esetet, s nevezetesen, hogy ott az el
nök eljárásában formaelleni vétség történt. Én ot
tan törvény elleni vétséget látok, nem formaelle
nit, s a jegyzőkönyv által be látom bizonyítva, hogy 
a többség ezen törvény elleni vétség részese volt. 
Itt ilyen eset nem forog fenn. A galántai esetről 
is, azt hiszem, bajos volna azt mondani, hogy ott 
csekélyebb verekedés volt, mint i t t ; mert itt még 
csak haláleset sem állíttatik, mig ott számosan es
tek áldozatul. 

Végezetül, a mi azt illeti, hogy a szavazati 
lajstromban kinek keresztneve, kinek vezetékneve 
nincs fölhozva — a mint az előttem szóló t, kép
viselő úr monda — erre nézve semmit sem mond
hatok, mert nem vettem észre, hogy az iratokban 
ez még csak fölemlítve is volna; én pedig vélemé
nyemet nem másunnan, nem magán tudomás
ból merítem, hanem csak az iratokra szoktam ala
pítani. Én tehát vizsgálatot kérek. (Elénk helyeslés.) 

Kubicza P á l : T. képviselőház ! Azok után, 
a mik itten a szőnyegen forgó igazolási esetre néz
ve képviselőtársaink által előadattak, nem lehet 
szándékom kisérteni a tisztelt ház türelmét; annyit 
azonban, mindentől elvonatkozva, ki kell jelente
nem, hogy én igenis nagy hasonlatosságot látok a 
fenforgott igazolási esetek egyike és a jelenlegi 
között. Azon vitatkozás után, mely a praecedens 
esetekre nézve e napokban itt folyt, bátorkodom a 
t. ház figyelmét a galántai esetre felhívni, mely ha 
nem tökéletesen, de el merem mondani, csaknem 
minden részben hasonlít ehhez. Gralantán vereke
dés történt; azt hiszem, ez, az iratok bizonysága 
szerint, történt Kapuvárott is. A galántai esetben 
a kisebbség kezdte azt meg, ezt elismeré a válasz
tási elnök is, és katonaságot alkalmazott a válasz
tók visszahozására; ez szintúgy alkalmaztatott Ka
puvárott. Azután folyt a választás, csak ugy, mint 
Kapuvárott, teljes csendben és rendben, minthogy 
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csak egy párt vett benne részt. A galántai válasz
tás nem szenvedett annyi formahiányban, a meny
nyiben a jelen választás, az előttem szólók fejtege
tései szerint, szenved; és a t. képviselőház mégis 
jónak látta a galántai választást egyetlen egy el
lenszólás után, azt lehet mondani, közakarattal 
megsemmisíteni. 

Sőt, t. képviselőház, én némi analógiát látok 
a tegnap letárgyalt esettel is. (Ellenmondások.) Mél
tóztassanak megengedni! Somlyóvásárhelyen elő
zetesen történt a kebellázitó verekedés és gyilko
lás, tehát Somlyóvásárhelyen a választók közvetve 
voltak a félelem hatása alatt , s azért nem gyako-
rolhaták választási jogukat; itt pedig, miként a 
látlelet bizonyítja, 20 embernél több sebesittetett 
meg, és pedig az egyik életveszélyesen. Ezek is 
állottak tehát bizonyos nyomás, az ütlegek nyo
mása alatt , melyektől véreztek. 

Ha tehát a tisztelt ház, őrizve következetessé
gét, a praecedens esetekre figyelemmel lenni mél
tóztatik; ha a t. képviselőház kimondotta tegnap, 
hogy a képviselőház küszöbét nem lehet átlépni 
holttetemeken; ha azt mondta, hogy a galántai vá
lasztók vére utat e házba nem nyi t : akkor vélemé
nyem szerint a tisztelt ház a biaalom meghiúsí
tása nélkül a fenforgó esetben nem mondhat más 
ítéletet, mint azt, hogy fogadtassák el az osztály 
azon véleménye, melyet első izben adott, nem pe
dig az ezt megváltoztató későbbi vélemény. (Zaj. 
Szavazzunk!) 

Thalabér La jos : Tisztelt képviselőház! 
Midőn a legközelebbi választások folytán a kép
viselők egy harmadának választása ellen e házba 
megsemmisítési kérvények érkeztek; midőn a vá
lasztókerületekben működő pártok végdiadala at
tól függ, hogy a házban az illető képviselők iga
zoltatnak-e vagy nem; midőn végre az igazolások 
körül a szavazatok esetesén akkép tömörülnek 
jobbra és balra, mintha pártok szavaznának : való
ban alig lehet azt a gyanút elkerülni, hogy a t, 
képviselőházat az igazolásnál pártérdek, részre
hajlás és lelkiismeretlenség vezérelné, (Zaj. Ellen
mondás.) Méltóztassék alkalmilag megczáfolní. 
(Zaj.) Eme gyanút elhárítandó, bátorkodtam a t. 
képviselőház figyelmét igénybe venni és felszó
lalni. Felszólaltam pedig talán épen ellenkező vé
leménynyel, mintsem helyem állásánál fogva kö
vetkeztethető lett volna. 

Mielőtt azonban eme kérdéshez szólanék, en
gedjék meg, hogy a különbséget derítsem föl, me
lyet én látok a föltétlen megsemmisítés és vizsgá
lati eset között. Az én jogi fogalmaim — megle
het, merta 49 előtti évek jogi fogalmaiból kölcsönöz
ték zamatjokat — nagyon eltérők az előttem szóló 
érdemes képviselő, Keglevich István képviselőjétől. 
Az én jogi fogalmaim szerint, azon esetben van 

17* 
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föltétlenül a megsemmisítésnek helye, midőn a 
törvény megsértése már magában a választási 
jegyzőkönyvben is constatálva van. Minden ellen
esetben, midőn kérvény követeli valamely válasz
tás megsemmisítését, mindaddig, mig hiteles ada
tokból be nem bizonyul, mig a ház által kikül-
dendő biztos a törvénysértést nem constatálja, 
mindaddig a megsemmisítésről felfogásom szerint 
szó nem lehet. 

En figyelemmel kisértem az előadást és részben 
magam is óhajtottam volna, ha oly törvénysértést 
bírt volna felhozni ezen választás megsemmi
sítésére, mely akár a választási törvény 14, akár 
27. akár 30-ik szakaszai érteimébén csakugyan 
megsemmisítést vonhatott volna maga után. De 
daczára halló tehetségemnek, nem volt szerencsém 
egyetlenegy állítást hallani, a melynél fogva én 
határozottan és föltétlenül a megsemmisítésre sza
vazhatnék. Azt tartom, hogy a miket az érdemes 
képviselő ur felhozott, azok épen magok oly té
nyek, melyek akaratlanul is a vizsgálatot köve
telik. 

Ha megengedik a t. képviselők, röviden elő 
fogom adni a felhozott okokat s megkísértem czáfo-
latukat. 

A t. képviselő úr azt mondja, nem érti, mi 
okból változtatta meg az osztály véleményét. Én 
fogadatlan ügyvédéül magamat az osztálynak fel
tolni nem akarom, annál kevésbbé, mert hiszem, 
hogy ezen állításra azon t. osztály tagjai közül 
meg fog valaki felelni és elő fogja adni az okokat, 
melyeknél fogva az osztály véleményét megmá
sította. 

A mi a második pontot illeti, azt méltóztatott 
mondani, hogy többen szavazási jogukban gátol
tattak. Ha figyelemmel kísérjük a kérvények mellé 
csatolt bizonylatokat, ugy hiszem, az ellenkező fog 
kitűnni; valamint ellenkezője fog kitűnni annak is, 
a mi szintén mondatott, hogy 85 szent-miklósi 
egyén nem lett reclamatió alkalmával kitörülve, 
jóllehet a telekjegyzőkönyvből kitűnik, hogy vá
lasztási képességgel nem birnak. Méltóztassék a 
gróf ur a 27. és 28. szám alatti, a központi bizott
mány jegyzője által hivatalos kiadványban ki
adott okmányokat megnézni : ott azt fogja találni, 
hogy a fertő-szent-miklósi esperes 85 beirt választó 
ellen reclamatiót adott be, a nélkül, hogy kérvé
nyét valamivel okadatolta volna. Már pedig, ha 
jól emlékszem, épen azon oldalon állíttatott fel, 
hogy „actori incumbit próba". Ha tehát követelte 
az illetők kitörlését, tetszett volna neki ugy el
járni, miként a túlsó oldalon követelik, hogy a 
fölperes igazolja a maga állítását. (Zaj. Sza
vazzunk !) 

Méltóztatott továbbá felhozni, hogy vereke
dés által űzettek szét Ürményi emberei. Már ké

rem, mindaddig, mig a jegyzőkönyv kitétele hite
les adatokkal megdöntve nem lesz, meg fog bocsá
tani a t. képviselő ur. hogyha ezen állítást is két
ségbe vonom és elégségesnek nem találom. Hogy 
a választás helyén oly verekedés történt volna, 
mely miatt visszaüzettek volna az ellenpárt em
berei , azt egyetlen okiratból sem hallottam fel
olvastatni. De igen is az ellenkező van kétségte
lenné téve, hogy t. i. az Ürményi-pártbeli papok, 
s név szerint a röjtöki plébános s a széplaki káp
lán, látva kisebbségöket, hogy a választást meg
hiúsítsák, a harangokat félreverték. 

Tetszett mondani, hogy tiz választó Ürményi 
részéről nem kivánta a szavazást. Engedelmet ké
rek ! maga a választási jegyzőkönyv, de azonki-
vül az ellenkérvények mellé oldalasított bizonyít
ványok név szerint előszámlálják azon tiz Ürmé
nyi-pártbeli egyént. kik szavazatot kértek a vá
lasztási elnöknél. í g y tehát nem áll az, hogy az 
Ürményi-párti emberek nem szavaztak. 

Egyébiránt az, vajon melyik félnek volt több
sége és hogy állítólag az Ürményi-pártbelieknek 
a szétveretés nélkül lett volna-e többségök : kitű
nik azon körülményből, hogy az összeírás szerint 
a kerületben 2600 és néhány választó lett össze
írva; ebből pedig, mint tudva van, nincs eset, 
hogy öt—hat vagy tiz perczent is el ne maradna. 
Már most vegyük a szavazók összes számát, kik 
Lukynichra szavaztak. A jegyzőkönyvből fogjuk 
látni, hogy Lukynich urnák 1360 és néhány sza
vazata volt. Ha ezt összehasonlítjuk az összes sza
vazók számával, kik össze voltak irva, figyelembe 
véve azon körülményt, hogy néhány százaléka a 
választóknak szavazáskor el szokott maradni: két
ségtelen, hogy Lukynich urnák többsége volt. 

Egyébiránt igen értem, hogy az előttem szó
lott t. képviselőtársaim miért nem kívánják a vizs
gálatot. Talán azt hiszik, hogy hátrányára lesz a 
választókerületnek, ha tisztába fog jönni, hogy az 
Ürményi emberei a Lukynich-pártbelieket, még 
mielőtt a választás helyére érkeztek volna, meg
támadták ? Talán hátrányára lesz, ha kiderül, 
hogy a 4 és 5 alatti bizonyítvány szerint az Ür
ményi-pártbeli papok a harangot félreverették, 
hogy a választást meghiúsítsák ? Talán fölösleges 
lesz nyilvánosságra hozni a 8. 9. és 10. számok 
alatti ellenkérvényekhez csatolt bizonylatokat, 
melyek kétségtelenné teszik, hogy a szavazás 
megkezdése után maga Ürményi vezette el a pap
sággal együtt a szavazókat a szavazás helyéről? 
Talán fölösleges lesz tisztába hozni a 12. szám 
alatti bizonyítvány tartalmát, mely azt tanúsítja, 
hogy a beledi plébános a szószékről isteni tisztelet 
után így szólt a néphez : íme itt van a római 
pápa levele, a ki Lukynichra szavaz, elkárhozik ? 
(Derültség.) Talán fölöslegesnek tartják az előttem 
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szólott t. urak azt, mi a 16—25. számú bizonyít
ványból kiderül, hogy t. i. az Ürményi-pártbeliek 
jobbára vesztegetés, etetés, itatás által lettek sze
rezve? Talán fölöslegesnek hiszik a 27. számú 
bizonyítvány tartalnmt, mely mutatja, hogy még 
a választás után is annyira garázdálkodtak az 
Ürményi-pártbeliek, hogy egy hímódi embert 
agyonvertek ? Talán fölösleges lesz ama bizonyít
vány, mely szerint Ürményi Miksa ur a kerületbe 
kimenve, Szabó Andrásnak, ki a garázdálkodás
ban fő' részt vett, 4 ftot adott? 

De. t. ház, ha mindezt fölöslegesnek néznék is, 
nem lehet fölösleges és közönyös a 28. sz. alatti 
bizonyítvány. A 28. sz. alatti bizonyítvány körül
ményesen leirja a választási tényállást, részletesen 
leirja, azt. és annyiban mindenesetre több figyel
met érdemel, mint akár a kérvény, akár az ellen
kérvény. Mint bizonyíték is több hitelt érdemel, 
mert ezen 28. sz. a. bizonyítvány aláírói nem is a 
választókerületből valók, nem is sopronymegyeiek. 
hanem vasmegyei oly birtokosok, oly tekintélyes 
egyének, a kiknek bizonysága mindenesetre töb
bet fog érni a kérvény tanusitatlan s koholt ál
lításainál. 

Még egy állítás fölött nem titkolhatom el cso
dálkozásomat. Vonatkozik ez gr. Keglevich István 
és b. Orczy azon állítására, melyből én azt követ
keztetem, hogy ők rettenetes nagy súlyt fektetnek 
annak a katonatisztnek bizonyítványára. Már, en
gedelmet kérek, én megvallom. nem szeretném 
akár mint bűnös, akár mint nem az. oly törvény
széknek eljárása alá adni fejemet, a mely egyol
dalú eljárás után, és az ellenfél kihallgatása nélkül 
mer Ítéletet hozni egy katonatisztnek eltérő s a 
korábbival merőben ellenkező bizonyitványa foly
tán, akkor, mikor a választási jegyzőkönyv, mely
nek kibocsátója az elnök. kit a letett eskünek 
szentsége köt, rendben van. (Zaj. Szavazzunk!) 
í g y állván a dolog, én azon bizonyítványnak, a 
választási jegyzőkönyv állításai ellenében, még ak
kor sem tulajdonítanék súlyt, hogyha annak feje
zetén nem egy egyszerű katonatisztnek, hanem 
három tábornoknak aláírása is volna (Derültség) — 
az esetben t. i., midőn tartalmára és lényegére egy
mással ellenkező bizonyítvány felett kell véleményt 
mondani. Annál kevésbbé fogadhatom el azon ál-
litást, hogy egy katonatiszt egyszerű jelentése két
ségtelenné teszi aztv hogy 30 ember visszament a 
választás helyére. Én ugy hiszem, hogy az érde
mes katonatiszt ur nem egyedül a választási elnök
nek jelenlétében tette azon jelentést, a mely ott a 
jegyzőkönyvben foglaltatik, hanem bizonyosan 
tanúk előtt. Már most, bocsássák meg t. képvise
lők ! fel akarják-e tenni, hogy ennek ellenében az 
elnök, daczára letett esküjének és a hit szentségé
nek, fogna olyasmit a jegyzőkönyvbe foglalni, a 

mi meg nem történt, és ekkép a tisztelt házat fél
revezetné? Azt hiszem, ezt föltenni is több, 
mint sok. 

| Ezek után, t. ház! fölöslegesnek tartom többi 
érveimet is előszámlálni; csak azt jelentein ki, 
hogy én épen a Keglevich István képviselő ur ál
tal felhozott okoknál fogva óhajtom a vizsgálatot. 
Van azonban még egy más szempont is, melyből 
én a visgálatot óhajtom. A 15—26 szám alatti bi
zonyítványokból kitetszik, hogy korteskedést, vesz
tegetést és telekvásárlást Lukynich urnák ellenfele 
követett el; hogy pedig ez véres és súlyos nyomo
kat hagyott maga után , igen könnyen érthető. 
Azon szerencsétlenségek és zavargások, a melyek 

I részben az okiratokban említve vannak, még mai 
napig sem szűntek meg a, választókerületben; a 
polgároknak békés nyugalma, melyet a bor és 
pálinka leginkább zavart meg, helyreállítva még 
máig sincs; a lakosok nem úgy állnak egymással 
szemben, mint testvér testvérhez , barát baráthoz, 
hanem halálos ellenségek. Én tehát, míg egy rész
ről óhajtanám, hogy a kérdéses képviselő urnák 
állása tisztába hozassék, ugy más részről óhajtom 
különösen, hogy a béke, a nyugalmában megza
vart becsületes polgárnép érdekében, állittassék 
helyre: megnyugtatása pedig csak azon esetben 
remélhető, ha a t. ház egy pártatlan egyént küld 
a vizsgálatra: ez tán képes lesz erkölcsi befolyá
sával, igazságos eljárásával és a törvény szigorá
val oda működni, hogy a felek között levő nyug
talanság és sajnálandó állapot megszűnvén, a béke 
s nyugalom valahára helyreálljon. Ennélfogva a 
vizsgálalra szavazok (Helyeslés. Szavazzunk!) 

B. Eö tvös Józse f : T. ház! Osztozom előt
tem szólott t. barátom. Tisza Kálmán képviselő
nek azon nézetében, hogy ítéletünkben sem az 
egyik, sem a másik pártnak egyoldalú előadása 
szerint nem indulhatunk. Sőt tovább megyek: azt 
hiszem, ítéletünket itt még az sem határozhatja 
meg, a mit az egyes pártoknak vezetői vagy tag
jai tettek; mert habár az egyik vagy másik párt 
több hibát követett is el , az által a kérdés állása, 
mely a t. ház előtt van , nem változott meg. A 
kérdés itt felfogásom szerint igen egyszerű : t. i. 
áll-e a t. ház előtt oly bebizonyitott tény, mely a 
választásnak megsemmisítését vonhatja maga után ? 
Ezen kérdés pedig ismét két kérdésre oszlik. Az 
első az, vajon a kapuvári választásnál történt-e 
oly verekedés, melynek következtében a válasz
tóknak egy része szétfutott és a választásban részt 
nem vehetett ? A másik kérdés az, vajon azt, hogy 
a választóknak egy része, ha a szavazati jog gya
korlatában akármi oknál fogva akadályozva volt, 
a t. ház elégséges oknak találja-e a megsemmisi-
tésre. vagy nem? A mi a kapuvári választásnál 
történt verekedést illeti, arra nézve én nem egy 
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vagy más párt állításaiból merítem meggyőződé
semet, hanem mind a két pártnak megegyezésé
ből, mert arra nézve mind a két párt egyetért, 
hogy verekedés történt; abban mind a két expo-
sitio megegyezik, hogy a verekedés következtében 
a választók egy része szétszaladt és a választás
ban részt nem vett. (Zaj. Ellentmondás.) Az egyik 
rész azt mondja, hogy a választók mind visszake
rültek, a másik rész azt, hogy a választóknak csak 
egy része került vissza; hogy azonban a választók 
szétszaladtak, azt elismeri mind a két rész. 

Már, t. ház, az én felfogásom szerint az 1848-
diki törvényeknek igen sok hiányaik lehetnek, de 
ezen törvények világos szándéka az, hogy semmi
féle választó választási jogának gyakorlásában ne 
akadályoztassák. Megengedem, hogy az 1848-diki 
törvények nem eléggé praecise és az egyes ese
tekre nem eléggé részletezve nyilatkoznak; de 
hogy az volt a 48-diki törvényhozásnak szán
déka, arról kétség sem lehet, és épen azért egyik 
pontja ezen választási törvénynek azt kivánja, 
hogy senki szavazási jogától meg ne fosztat
hassák. Mivel pedig a t. ház osztozik a 48-diki tör
vényhozóknak ezen véleményében, ennélfogva egy 
minapi esetben, hol kisült, hogy a beirt szavazók
nak többsége már is, és pedig egy bizonyos jelölt 
mellett szavazott, a t. ház megsemmisítette a vá
lasztást csak azért, mert néhány szavazó még sza
vazni kivánt, ámbár ezen általok kivánt szavazat 
a szavazás eredményét nem változtatta volna meg. 
De mert ők szavazást kívántak s az tőlök meg
tagadtatott, a t. ház megsemmisítette a választást. 

Azon kérdésbe, hogy a fenforgó esetben Ür ' 
menyi vagy Lukynich ur mellett volt-e a többség, 
nem ereszkedem; az nekem tökéletesen mindegy; 
csak azt kérdem a t. háztól — nem az Ürményi 
párt által beadott, hanem azon okmányok szerint, 
melyeket Lukynich ur pártja adott be — hiszi-e a t. 
ház, hogy több, szavazattal bíró egyén nem sza
vazhatott ? (Nem hiszszük! — Hiszszük.'JÉn, tisztelt 
ház, hiszem; mert miután ezen verekedés támadt, 
miután ezen verekedésnél a látlelet szerint 20 
egyén megsebesíttetett, és miután kétséget nem 
szenved, hogy az Ürményi-pártból csak 55 egyén 
szavazott: az én felfogásom szerint tökéletesen 
meg vagyok győződve, hogy igen sok, de ha nem 
is igen sok, legalább több szavazó szavazási jogá
val nem élhetett. Meggyőződésem szerint minden 
oly esetben, hol szavazással biró egyének ezen jo
guktól az ellenpártbeliek által megfosztatnak, meg
semmisítendőnek tartom a választást, s e szerint 
megsemmisítendőnek tartom a jelen esetben is. 

Felhozatott, hogy a t. ház ilynemű határo
zatának a jövőre rósz következései lehetnének, 
mert ha ezen elvet a ház egyszer felállítja és szen
tesíti, a kisebbség mindig verekedést fog kezdeni. 

É n nem hiszem, hogy civilizált országban ezt a 
kisebbségekről ily átalánosan fel lehetne tenni. 
(ügy van!) Én azt hiszem, hogy mivel törvényszé
kek és birói eljárás nálunk is van , a törvényszé
kek gondoskodni fognak, hogy a kisebbségek 
kedve éhez elmúljék. Épen mert a t. háznak határo
zatai nagy befolyással bírnak a közvéleményre és 
nagy befolyással fognak bírni a jövőre is, nem 
szeretném, hogy habár csak egy praecedens által 
szentesittetnék azon elv, hogy oly választás, mely
nél oly nagy verekedés történt, hogy az egyik 
párt a választás színhelyét elhagyá, hogy az oly 
választás meg nem semmisítendő. Én a megsem
misítésre szavazok. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Zichy-Ferraris Viktor gr.: Legyen szabad 
nekem is, mint a VIH-dik osztály egyik tagjának, 
ezen ügyben felszólalnom és azon aggályokat ki
fejtenem, melyeket már az osztályban előadtam. 
Megvallom, nem osztozhatom Thalabér képviselő 
társunk azon nézetében, hogy a házban pártosko-
dás léteznék akkor, midőn a törvény világos szaka
szainak értelmezéséről van szó; és habár én, mint 
mások is, azon nézetben vagyok, hogy választási 
törvényeink hiányosak, fentartásukat, a mennyire 
csak lehet, megkívánom. Az 1848 : V. t. czikk 31-dik 
szakasza azt rendeli, hogy ha a választás szava
zásra bocsáttatik, a követjelöltek részéről egy-egy 
bizalmi férfi választandó a szavazatszedő küldött
ségbe. Szerintem e választásnál nem is volt szava
zatszedő küldöttség, mert a 31-dik szakaszban fel
tételezett egyéneknek kinevezése elmulasztatott, 
mint ez a jegyzőkönyvből kitűnik. Legfőbb aggá
lyaim a következők: 1-ször, hogy a jegyzőkönyv 
formája a törvény rendeletének meg nem felel, mert 
az nem bizalmi férfiak, hanem az elnök által kineve
zett két egyén által íratott a lá; 2-or a jegyzőkönyv 
tartalmát illetőleg, hogy — a mint eléggé ki volt 
fejtve — Urményinek azon tíz embere, kik a szava
zást kérték, a szavazás kérésére szoríttattak, mint 
az iratok bizonyítják; 3-or az összeírást illetőleg, 
hogy a választókerületben összeírva volt 2779 
szavazó, s ezekből szavazott Lukynichra 1322, 
Ürményire 5 5 ; a miből világosan kitetszik , a mit 
a katonatiszt bizonyítványa is állit, hogy az Ur-
ményi-pártbeliek nem csak hogy e választás előtt 
elriasztattak, hanem a katonai felszólítás daczára 
sem mertek visszajönni. A mi a jegyzőkönyvhöz 
tartozó bizonyítványokat és szavazati lajstromot 
illeti, meg kell jegyeznem, hogy ez utóbbi, habár 
a jegyzőkönyvben rá hivatkozás történik is, eleve 
nem volt a jegyzőkönyvhöz mellékelve, a mi 
mindenesetre formahiba. Figyelmeztetem továbbá 
a tisztelt házat, hogy ne mellőzzünk oly bizonyít
ványokat , melyek csak az esküszegés feltevése 
mellett mellőzhetők; a katonatisztet pedig esküje 
épen u g y kötelezi hivatalos eljárásában, mint a 
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központi választmány által kiküldött választási el
nököt a részrehajlatlan és törvényes eljárás iránti 
esküje. (Zaj.) 

Tegnap Halász Boldizsár képviselő ur oda 
nyilatkozott, hogy a tisztelt ház nem igazolhatja 
az oly választásokat, hol halottak nem szavazhat
tak. Lukynich választásánál pedig az bizonyitta-
tik, hogy halottak is tudnak szavazni. (Derültség.) 
Felhozatik az, hogy egy fertőszentmiklósi ember 
fiát küldte_ szavazni, de szavazata nem fogadtatott 
el, mivel Ürményire akart szavazni. 

A dolog lényegét tekintve, megvallom, hogy 
a ház figyelmét elkerüli azon körülmény, hogy a 
Lukyniehféle választás azután. miután az Ürmé-
nyiféle 55 választó szavazott, rendben folytattatott, 
mert ez világos jele annak, hogy el voltak ri
asztva. 

Végül felhozatik az ellenkérvényben, hogy 
Urményi részéről etetések és itatások történtek, 
melyeknek hatása volt a választásra. Ez azonban 
nem tartozik a dologhoz, mert nem Urményi a 
képviselő. 

A mi pedig a vasmegyei bizonyítványt illeti, 
melyet az osztály a vizsgálat indítványozásakor ala
pul vett, azt hiszem, hogy az figyelembe nem igen 
vehető, mert az osztály maga is mondja, hogy 
ezek állítólag részrehajlatlan emberek. és csak
ugyan ha idegenek is, azért mégis párthoz tartoz
hatnak. Mindezeknél fogva én a kérdéses válasz
tás megsemmitésére szavazok. (Helyeslés. Zaj. Sza
vazzunk !) 

Miske Imre b . I T. ház ! Nem akartam a t. 
ház türelmét eddig igénybe venni, mert birok any-
nyi belátással, hogy most, midőn oly számos és 
olv fontos teendő áll a ház elhatározása alatt , az 
igazolás ügyébennincshelyénasok szóváltás. Ezen 
indokból most is minél rövidebb leszek. Az eddigi 
discussióból azt látom, hogy a t. ház ha megsem
misítésre vagy vizsgálatra szavazott, mindenkor 
két szempontot és kategóriát állított fel: egyfelől 
t. i. olyankor határozta el a megsemmisítést vagy 
vizsgálatot, midőn magának a választásnak tényé
ben követtetett el rendetlenség, mely által némely 
szavazó szavazati jogától megfosztatott: másfelől 
meg olyankor, midőn a formában történt hiba, mi
dőn a jegyzőkönyv nem volt hitelesen s jó formá
ban kiállitva, vagy más törvényes forma meg nem 
tartatott. Hozzáteszem még, hogy ott, hol világos 
volt a törvényes formák megsértése vagy a ren
detlenség , ott megsemmisítést határozott; a hol 
pedig ez nem volt világos, ott vizsgálatot rendelt. 
Áttérve a mostani esetre, nem tekintve azt, mit 
mind a két párt egyhangúlag elismert, hogy t. i. 
verekedés volt ; de abból hogy ott csupán 55 szó 
volt Urményi mellett, azt kell következtetnem, 
hogy nem az egész Urményi-párt szavazott, s így 

a szavazóknak nagyobb vagy kisebb része szava
zati jogának gyakorlásától elüttetett. Ennek foly
tán , mivel itt a választási tényben van hiba, ez 
már magában a megsemmisítést kivánja. De másfe
lől, átmenve a jegyzőkönyvre , maga az elnök is 
megvallja s bizonyítja, hogy két bizalmi férfiút ki
nevezett ; már pedig tagadom az elnök azon jogát, 
hogy bármely pártnak bizalmi férfiút oetroyálhas-
son; s minthogy a 3 . § határozottan kimondja, 
hogy ajelöltek pártjai ajánlanak bizalmi férfiakat, 
itt pedig még az ajánló sincs megnevezve, a jegy
zőkönyv tehát e tekintetben is hibás, tehát én a 
megsemmisítésre szavazok. (Szavazzunk! Szavaz-
zunk !) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Halász Boldizsár kép
viselő úron van a sor. (Szavazzunk!) 

Halász Boldizsár: Elállók a szótól. 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Bobory képviselő 

úron van a sor. (Szavazzunk!) 
B o b o r y : Lemondok a szóról. 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Grhyczy Kálmán kép

viselő úron van a sor. (Halljuk!) 
G h y c z y K á l m á n : Bátor vagyok a t. házat 

az igazolási eljárás azon hiányára figyelmeztetni, 
hogy a megválasztott követ, ki ellen panasz tétetik, 
soha hivatalosan meghallgattatni nem szokott, í g y 
történt, hogy az osztályok vélekedéseiket több íz
ben kénytelenek voltak megváltoztatni. A VHI-dik 
osztály is véleményét az előtte fekvő adatok sze
rint , részrehajlatlanul, önállóan és függetlenül fe
jezte k i ; és ezt azzal is nyilvánította, hogy miután 
a kérvény egyoldalú előadása nyomán azt tapasz
talta, kogy a beadott panaszok elegendően indo
koltaknak látszottak, a választás megsemmisítésére 
véleményét egyenesen kimondotta. Midőn azonban 
a megválasztott követnek választói törvényes jo
guk szerint ellenkérvényöket beadták,- és az osz
tály meggyőződött, hogy a mely tények az első kér
vényben, mint indokoltak, mint bebizonyítottak 
látszottak előadva lenni, egyátalában tökéletesen 
indokolva, és úgy, hogy kétségtelen tényeknek vé
tessenek, bebizonyítva nincsenek, sőt igen sok rész
ben ellenkező adatokkal megczáfoltattak: az osz-
tályhasonlóan, önállólag és függetlenül, megint ki
mondotta ellenkező véleményét, azt t. L, hogy a 
tárgyat nem látja oly világosnak, hogy benne íté
letet hozhasson, és ezért a vizsgálatot véleményez
te. Helyes-e az osztály ezen véleménye vagy Hem, 
annak megbirálására itt van a fórum, az iránt a t. 
ház fog határozatot hozni. Történt azonban, mint 
előbb is említem, más osztályok véleményének 
megváltoztatása is több izben, és engedje meg ne
kem az aranyos-maróthi kerület t, képviselője, hogy 
magam is csodálkozásomat fejezzem ki a fölött, 
hogy miután hasonló esetek már többször fordul-
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tak elő, ő csodálkozását először ezen esetben jelen
tette ki, (Derültség.) 

A tárgy részletei a házban elégségesen megvi-
tattattak és felderíttettek; azokhoz szólni nem aka
rok ; én átalános szempontból kívánom a kérdést 
felfogni. E g y részről Urményi Miksa úr választói 
azt adják elő, hogy verekedés történt volna a vá
lasztásnál, melynél fogva szavazati joguk gyakor
latában gátoltottak, hogy elűzettek a választás he
lyéről, hogy a kiküldött katonasága választóknak 
csak egy részét hajthatta vissza, hogy egyéb ren
detlenségek is fordultak elő a választásnál, és ezek
re több bizonyítványt és tanúzásokat mutatnak elő. 
Viszont más részről az ellenkérvény _ azt állítja, 
hogy verekedés nem történt, hogy Urményi vá
lasztói szabadon gyakorolták szavazati jogukat, 
hogy rendetlenségek a választásnál nem fordultak 
elő. Mindezeket egyenkint elősorolni nem kívá
nom ; csak azt jegyzem meg, hogy a kérvény állí
tásai az ellenkérvényben pontról pontra, tényről 
tényre ellenkező adatokkal czáfoltatnak — (Felkiál
tások a jobboldalon: Nem úgy van! A baloldalon élénk 
helyeslés) — és erre szintén tanuzások, valamint 
községi elöljárók bizonyítványai, s más adatok mu
tattatnak fel. Már most, t. ház, midőn a tényeket 
mindkét részről ellenkező világításban tüntetik 
fel, és mindkét részről okmányok, bizonyítékok 
mutattatnak fel, de mind oly bizonyítékok , a me
lyekre — és ezt kérem tekintetbe vétetni — meg
győződését és ítéletét a bíró, sem egyik , sem má
sik részről nem fektetheti azért, mert mindezek 
egyszerű bizonyítványok, nincsenek meghitelesit-
ve, s épen azért azt, hogy melyik fél adatai jogér
vényesek , melyik fél adatai bizonyító erejűek ? a 
vizsgálatra kiküldendő képviselő eljárása, s az ál
tala eszközlendő meghitelesités fogja csak kitün
tetni : (Helyeslés) ily tényállás mellett nézetem sze
rint jogosan, sőt kötelességszerűen ajánlotta az 
igazoló osztály a vizsgálat kiküldését. (Helyeslés.) 

Nem akarok ez eset egyes körülményeire kü
lönösen kiterjeszkedni. Báró Eötvös képviselőtár
sunknak igazsága van, hogy ha verekedés történt, 
a mely verekedés folytán a választók egy része 
szavazati jogának gyakorlatában gátolva volt, ak
kor megsemmisítendő a választás. De épen az a 
kérdés: történt-e verekedés ? Mert egy részről ez 
ellen bizonyítékok hozattak fel (Zaj) ; és részrehaj-
latlan egyének, nem is választók, állítják, hogy 
verekedés nem történt. Ez lesz tehát épen a vizs
gálat tárgya; s ha kitűnik a verekedés, a válasz
tás érvénye természetesen meg lesz szüntetendő. 

A mi az iránt mondatott , hogy a szavazat
szedő küldöttségi tagok nem voltak a választásnál 
megnevezve, ez nem igy áll; mert a választás kez
detén az Ürményi-párt részéről is, valamint Luky
nicli részéről szavzatszedő küldöttségi tagok ne

veztettek ki, s csak midőn Urményi úr bizalmi fér-
fiai az Urményi-párttal egyetemben elmentek, ak
kor követte el a választási elnök azon hibás lépést, 
hogy az Ürményi-párt számára kinevezte a sza
vazatszedő tagokat. Ez hibás lépés volt, de a vá
lasztás érvényét nem semmisíti meg. 

Azon hiányt, hogy Lukynich bizalmi férfiai 
a jegyzőkönyvet alá nem irták , az osztály is első 
véleményében kiemelte és lényegesnek vette; de 
minekutána kivilágosodott, hogy a Lukynich-pár~ 

, ton levő szavazatszedő bizottsági tagok jelen voltak 
mindvégig a választásnál, minekutána bizonyítják, 
hogy az eljárás ugy történt, mikép a választási jegy
zőkönyvben előadatik , és minekutána kijelentik, 
hogy a választási jegyzőkönyvet csak azért nem 
irták alá, mert ez két küldöttségi tag által alá le
vén írva, részökről fölöslegesnek tartották H.Z EL lá-
irást: azt hiszem, hogy az osztály helyesebben járt 
el, hogy hivatkozva az előttünk ismeretes Batt
hyány Zsigmond-féle esetre, mely az 1861-ki or
szággyűlés alkalmával fennforgott, ezen hiányt 
nem tekintette olyannak, mely miatt a jegyző
könyvet egyszerűen félre kellene vetnie, hanem 
olyannak, mely vizsgálat utján kipótolható. (He
lyeslés.) 

Végül csak egy szót. Analógiákra méltózta
tott a t. ház több tagja hivatkozni. Említették ne
vezésen a galántai esetet. Tökéletesen nem vagyok 
ugyan tisztában azon eset körülményei felől, de 
ugy emlékezem, hogy ott a verekedés ténye töké
letesen constatálva volt, a jelen esetben pedig el
lenkező adatok hozattak fel e részben is. A som
lyóvásárhelyi borzasztó esetben (Halljuk!) öt gyil
kosság és százkét ember sebesülése történt. Ez. 
azt hiszem, oly eset, mely párhuzamba Lukynicli 
választási esetével semmi tekintetben nem állitható, 
Egyébiránt következeteseajártelaz osztály mind a 
két esetben, a mennyiben mind a két esetben a vizs
gálatot indítváiiyozá. Nincs tökéletesen hasonló két 
eset, de ha van eset, melyhez ezen Lukynich-féle vá
lasztási eset némileg hasonló, ez nézetem szerint a 
tegnapelőtt tárgyalt eset, gr. Széchenyi Béla kép
viselőtársunk esete. (Helyeslés.) De még ez sem tö
kéletesen hasonló, mert gr. Széchenyi Béla t. kép
viselőtársunk választási esetében a verekedés any-
nyira constatálva volt, hogy ellenadatok az ellen 
felhozva nem voltak. Itt ellenadatok vannak a ve
rekedés ténye ellen felhozva. A ház Széchenyi 
Béla gróf választását igazolta; én a ház bölcs íté
letét tisztelem. A jelen esetben nem is kívánok 
igazolást; de azt hiszem, azon határozat után, me
lyet a t. ház gr. Széchenyi Béla választására nézve 
titkos szavazás utján hozott, e tárgyra vizsgálatot 
nem rendelni nem lehet. (Helyeslés. Szavazzunk !) 

Tóth Vilmos jegyző: Még a következő 
képviselő urak vannak feljegyezve: Bónis Sámuel, 
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kell fognunk. (A képviselők név szerinti felszólítás 
folytán golyóval szavaznak. A golyók összeszámítása 
után;) A szavazás eredménye: 145 az osztály vé
leménye elfogadása vagyis a vizsgálat mellett van, 
95 az osztály véleménye ellen, következésképen a 
többség akarata a vizsgálat. Most már méltóztas
sanak a kiküldendő tag iránt intézkedni. (Felszóla
lások: Várady Gábor! Horváth Boldizsár!) Két ne
vet hallok: Várady Gábor és Horváth Boldizsár 
nevét. Méltóztassanak felkelni, a kik Várady Gá
bor képviselő urat kivánják. (Megtörténik.) Most 
méltóztassanak azok felállani, kik Horváth Boldi
zsár képviselő urat kívánja kiküldetni. (Megtörténik.) 
A többség Horváth Boldizsár képviselő urat kí
vánja kiküldetni. 

Az országgyűlési költségek megállapítása tár
gyában működő bizottmány tagjai méltóztassanak 
ülés után itt maradni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
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ózsef b., László Imre, Kandó Kálmán, Mocsonyi György és Moeso-
rendeltetik. Luksics Bódogé megsemmisíttetik. 

Szaplonezay, Ivánka, Nagy Ignácz, Almásy, Bö
szörményi, Patay, Bánó, Keglevich István gr., 
Keglevich Béla gr., Kurcz György. (Szavazzunk! 
Szavazzunk! A nevezett képviselők elállanak a szótól.) 

E l n ö k : Kötelességemnek tartom kijelenteni, 
hogy a képviselőház az igazolási kérdésekben, a 
felállított elvhez képest,^mint biró itél, nem pedig 
pártnézetek szerint. (Élénk helyeslés.) Az osztály 
Lukynich választására nézve vizsgálatot vélemé
nyez. Méltóztassanak felállani, a kik vizsgálatot 
kivannak. (Megtörténik.) Most méltóztassanak azok 
felállani, kik a nevezett képviselő választását meg
semmisíttetni kivánják. (Megtörténik.) Minthogy a 
többséget-most sem vehetem k i , ujolag fölkérem 
azokat, kik az osztály véleményét javasolják, mél
tóztassanak felállani. (Megtörténik.) Méltóztassanak 
most felállani azok, kik a választás megsemmisí
tése mellett vannak. (Megtörténik.) A többség most 
sem tűnvén ki, azt hiszem, a titkos szavazáshoz 

Az ülés kezdődik d. e. 10 !/2 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Tóth 
Vilmos fogja vezetni, a szólókat Dimitrievics Mi-
los jegyzi fel. Következik a tegnapi ülés jegyző
könyvének meghitelesítése. 

Joannov ics G y ö r g y j e g y z ő (olvassa a ja
nuár 24-ikei ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A hetedik osztály részéről gr. Keg
levich Béla fogja az előadást megkezdeni. 

Keglevich Béla gr. előadó (olvassa a 
VIJ-dik osztálynak Luksics Bódog, Pozsonymegye 
stomfai választókerületében megválasztatott képviselőre 
vonatkozó jegyzökönyvét, mely e választás megsemmi
sítését véleményezi.) 

Halász B o l d i z s á r : Tisztelt képviselőház! 
Én azon átalános elvből kiindulva fogok e tárgy
hoz hozzászólni, hogy szomoriían tapasztalván, 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/6 I. 

már az első izbeli választásoknál is, hogy többyire 
erkölcsi, de gyakran anyagi veszélyekkel, vereke
déssel és gyilkossággal is járnak, én részemről a 
hol és a míg csak lehet, mindenütt igazolan-
dónak fognám véleményezni a követválasztást, 
hol világosan törvényszegést nem látok; ezen 
esetben különösen azért is, mert úgy tartom, hogy 
a t. ház nem hivatalból jár el, hanem panasz alap
ján bírálja meg a választást. Ez esetben, igaz, a 
jegyzőkönyv ellen emeltetett panasz; de ha e pa
nasz Szálé Antal ur által nem emeltetett volna, 
e jegyzőkönyvet rendben levőnek kellett volna 
tartanunk. (Ellenzés.) Mert a jegyzőkönyv azt 
mondja, hogy Luksics Bódog átalános többség
gel választatott meg. Igaz, az elnök hibája volt, 
hogy a viszonyos többséget tévedésből törvényesnek 
elfogadván, mellőzte az átalános többségnek uj 
választás általi kipuhatolását; de ha ezt Szálé An-

18 
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tal u? panaszképen föl nem hozza, senkinek oka 
nem volna a jegyzökönyvet törvénytelennek vagy 
hiányosnak tartam, annál kevósbbé, mert másod
szori szavazást senki sem követelt. Szálé Antal ur 
panaszt emelt ugyan, de idő közben nieghalálozván, 
a panasz elenyészett. Ez esetben tehát ugy veszem 
a dolgot, mintha a panasz be nem adatott volna, 
annál inkább, mert Szálé Antal ur választói, kik
nek joguk volna panaszt emelni, kinyilatkoztatják, 
hogy azért történt az elnöknek ezen hibás eljárása 
(mit én sem tartok helyesnek), mivel a választók 
Luksics Bódog választásában egyesülvén, szavazni 
nem is akartak. Én tehát, t. képviselőház, oda nyi
latkozom, hogy a hol panaszló s igy sérelem nincs, 
ott biró sem lehet senki. Itt volt ugyan panasz, 
de mely a sértett fél halálával elenyészett: én en
nélfogva ezen választást, mely jogilag panasz-
menfüek tekintendő, igazoltnak óhajtom kimon
datni. (Helyeslés.) 

Csáky L á s z l ó gr . : Mint az osztálynak 
egyik tagja, engedelmet kérek, hogy az előttem 
szóló véleménye ellen nyilatkozván, az osztály vé
leményének pártolására kérjem fel a t. házat. A 
választási törvény 35. §-a egyenesen azt rendeli, 
hogy csak az lehet tagja a t. háznak, a ki átalá-
nos többséggel választatott meg. Minekutána a 
jegyzőkönyv mint „kétszerkettő négy" világosan 
kitünteti, hogy Luksics Bódognak átalános több
sége nem volt, hanem 32 szavazata hiányzott, mit 
a törvény a választás érvényességére még megki-
vánt, uj szavazást kellett volna rendelni; mivel 
pedig ez meg* nem történt, azt gondolom, itt vilá
gos törvénysértés forog fönn, t. i. a választási tör
vény 34. és 35-ik szakaszai ellen: s igy pártolom 
azjjosztály véleményét és a választást megsemmi
sítendőnek vélem. 

Elnök : Méltóztatnak-e az osztály vélemé
nyét elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Luksics 
Bódog képviselőnek választása megsemmisíttetik 
és uj választást kell elrendelni, mi végből a po-
zsonymegyei központi bizottmány uj választás 
eszközlésére fel fog szólittatni. 

Keglevich Béla gr. előadó (oh ássa a 
Vll-ik osztálynak Maróthy János, Szatmármegye kras-
sói kerületében megválasztott képviselőnek választására 
vonatkozó jelentését, mely vizsgálatot véleményez.) 

Tisza L a j o s : T . ház fEz ismét oly eset, mi
dőn az osztály egyszer véleményét kimondotta, és 
ujabb panasz jővén be, véleményét megváltoz
tatta. Ez ujabb panaszlevél az én felfogásom sze
rbit, ki szintén tagja valék az osztálynak, nem 
tartalmaz tulaj donkép ujabbat az elsőnél; ez csak 
több szószaporítással előadása az ott már benfog-
laltaknak. Alá van irva ez ujabb folyamodás 
ugyanazon községek lakói, birái és jegyzői által, 
kik magok a panasztevők, tehát a kik hitelesíte-
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nek, bizonyítanak magok mellett. Tartozom némi 
felvilágosítással arra nézve, hogy mivel én nem 
látok különbséget a két panaszlevél tartálma ós 
okadatolása között, hogyan történhetett az, hogy 
a mit az osztály egyszer végzett, azt másodszor 
megváltoztatta. Két vélemény szerzett magának 
érvényt a mi osztályunkban. Voltak, a kik köte
lezve érezték magokat a kisebbség" jogát mintegy 
védelmezni az által, hogy ha felötlő nagyszámú a 
kisebbség, habár mellette nincs is elegendő okada-
tolás, mégis irányában azon tekintettel legyenek, 
hogy vizsgálat rendeltessék el. Ellenkezőleg a má
sik nézet az volt, hogy mi vizsgálatot csak akkor 
rendelhetünk el. ha tökéletesen okadatolt panaszok 
tétetnek. Az első esetben az osztály tagjai teljes 
számban levén, keresztülment az utóbbi nézet és 
szavaztunk az igazolás mellett. Második összejö
vetelünk alkalmával nem volt az osztály teljesen 
együtt és érvényt szerzett magának a másik véle
mény. Természetesen ez az oka, hogy ámbár fel
fogásom szerint a panaszok tökéletesen egyformán 
indokolvák, az első ugy. mint a második, mind a 
mellett megváltoztatta az osztály előbbi vélemé
nyét. Hogy kiderüljön, mennyire világos itt a 
tárgv. mennvire helves nézetem szerint az igazo-
lás, kívánnám a jegyzőkönyvet fölolvastatni, mint 
a mely tanúságot tesz arról, mennyire rendben 
ment a választás és mennvire kisebbségben volt a 
panaszló fél. Azután fenntartom magamnak a szót. 
(A jegyzőkönyv felolvastatik.) Tisztelt ház! Ezen ok
mány, azt hiszem, mindnyájan megegyezünk, tö
kéletesen rendben van; elég van téve tökéletesen 
a törvény rendeletének; nem két. de három bi
zalmi férfi irta alá, még pedig egyik az ellenpárt 
bizalmi férfiai közül. Hogy a többség mennyire 
kiviláglik, nem is kell ujabban felemlítenem. Ma
róthy kapott 816 szavazatot, s a ki utána legtöb
bet kapott, az 296 szavazatot nyert. Itt a beadott 
panaszlevélben a fősúlyt arra vetik, hogy vereke
dés történt, és hogy egy embert agyonvertek; de 
minderről legkisebb bizonyság be nem nyújtatott. 
Láttuk, hogy a hol ezt be tudják bizonyítani, 
mindenütt látleleteket szoktak csatolni ily állítá
sokhoz ; itt arról szó sincs. A jegyzőkönyv előt
tem mindig közhitelű okmány. E jegyzőkönyv 
tökéletesen rendben van; ebben semmi említés 
sem történik, hogy a szavazást háborító verekedés 
történt, melynek folytán a szavazást meg kellett 
volna szüntetni, de még csak elnöki intézkedésre 
is szükség volt. volna. Én mindig arra fektetem a 
fősúlyt, mi a rendben levő jegyzőkönyvben fog
laltatik és ennek ellenében a nem indokolt kérvé
nyeket nem tartom számba veendőknek. Itt már ki
mondatott azon elv, hogy azért, mert verekedés tör
tént valamely választásnál, azt megsemmisíteni 
nem lehet, mert akkor a kisebbség mindig meg-
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semmisíthetné és nem juttatná érvényre a több
ség akaratát. 

Én itt egészen egyszerűen az osztály első vé
leményét pártolom, és kérem a házat, hogy ez 
irányban méltóztassék határozni. (Helyeslés.) 

S z e n t k i r á l y i Mór : Az osztály első vélemé
nye azon alapszik, hogy sem az nem tétetik ki a 
kérvényben, hol történt a verekedés , sem az nem 
neveztetik meg, a kit a verekedés közben állítólag 
agyonütöttek, tehát a kérvénynek nem volt hatá
rozott kifejezése, és hiányzott, a mint a eriminalis-
ták mondani szokták, a corpus delicti. Hogy tehát 
a vélemény első alkalommal helyes volt, az, ugy 
gondolom, magából az előadottakból következik. 
Később az osztály véleménye megváltozott; miért? 
Mert nézetem szerint azon hiányok kipótoltattak, 
melyeket az osztály az első kérvényben tapasztalt: 
t. i. megneveztetett a hely, hol a verekedés történt, 
megneveztetett az idő, melyben történt, megnevez
tetett az egyén, a ki agyonüttetett. í g y tehát a 
kérvény tisztára hozza a tényálladékot, melyre 
épen az osztály véleményét alapította. Az igaz, 
hogy látleletek nincsenek; igaz, hogy tanúvallo
mások nem hozattak. De a verekedés nem oly do
log . melyet titokban lehetne tenni; az egész kör
nyék, az egész közönség tudja, hogy megtörtént. 
E tekintetben tehát fel nem lehet tenni, hogy a kér
vényezők olyasmit adjanak elő, a mi nem való, a 
mi valósággal meg nem történt. A mi pedig azt 
illeti, hogy egy ember halva maradt, ez hasonlag 
oly dolog, melyet hamisan állítani valóban senki
nek eszébe sem juthat. A tény tehát, úgy gondo
lom , világosan constatálva van; be van bizo
nyítva , hogy verekedés történt, valamint a 
haláleset i s ; van tehát alapja a vizsgálat el
rendelésének, de nem arra nézve, ki volt a 
gyilkos, hanem vajon a verekedés olyan volt-e, 
mely a választás eredményére határozó befolyás
sal volt ? ki kezdette a verekedést, s kik sértették 
meg a választókat szavazási joguk gyakorlatában ? 
Ezek épen az osztály második véleményének alap
jai, melyeket helyeseknek tartok. Én tehát az osz
tály második "véleményét pártolom. 

T á r a d y Gábor: Tisztelt ház! Ha a t. ház az 
igazolás mellett szól, nekem nincs szavam. (Hall-
juh!) En, t. képviselőház, az osztály véleményében 
nem találhatok megnyugvást. Okaimat egyszerűen 
és igen röviden el fogom mondani. A vizsgálat meg- j 
rendelésének nélkülözhetlen két kelléke van. Az első, | 
hogy' oly vádak soroltassanak elő a panaszlevél
ben, melyeknek teljes beigazolása esetére a válasz
tás meg fogna semmisíttetni; a második pedig, 
hogy ezen elősorolt tények, ha nem is indokolva, j 
legalább egy része okadatolva legyen. Ha ezen 
kelléknek bármelyike hiányzik, nézetem szerint — de 
ugyhiszem,at.ház meggyőződése szerintis — avizs- I 

\ gálát törvényszerű elrendelésének helye nincs. Itt, t. 
1 ház,az iratok tanúsága szerint a szükségeskellékeknek 
í mindegyike hiányzik; mert mik soroltatnak elő vá-
j dul? Hogy részint a választást megelőzőleg, részint 
I utána kihágások történtek, hogy bizonyos nyomást 
! gyakoroltak a választásra, s több ilyenek, a mik-
| nek teljes bebizonyítása esetében sem látnám he

lyén a vizsgálat elrendelését, vagy a vizsgálat után 
| a választás megsemmisítését. Azonban föltéve, hogy 
í ezeknek bebizonyítása esetére a választás meg vol

na semmisítendő, teljesen hiányzik a második kel
lék : az okadatolás. Elismerem, hogy a ház rend
szabályának 10-dik szakasza nem egészen szaba-
tos, nem szabatos ezen kifejezés „okadatolás;" de 

í a gyakorlat és azon értelmezés, melyejjjű t. képvi
selőház a jelen alkalommal, és a 61-ki igazolási 

! kérdések tárgyalásánál ennek a kifejezésnek adott, 
tökéletesen kipótolja a szabatos kifejezésnek neta-
láni hiányát: mert ez alatt: „okadatolás." nemcsak 
az értetik, hogy indokolva legyen a panasz, hanem 
bizonyítékokkal is támogatva; s ezen értelmezés al-
kalmaztatott rígy most, mint a miílt alkalommal, 

j minden egyes esetben. Ha ez így van, t, ház — pe
dig így van — úgy nincs több szavam, mint meg
kérni a t. képviselőházat, méltóztassék az iratokat 
komoly figyelemre méltatni, s ezen iratok meg fog-

: ják a t. képviselőháznak azon meggyőződést sze-
| rezni, a mely bennem van. hogy itt az okadatolás-

nak távol árnyéka sincs. Nagyon gondosak vol
tak a folyamodók, hogy panaszleveleiket, melyek 

j egyenkint csak panaszlevelek, jegyző. lelkész és 
községi elöljárók aláírásával, úgy pecséteikkel el
látták. Szóval, a kérvény külalakjára semmi 
észrevétel nincs; de a panasz pontjainak egyet
len egyike sincs igazolva. Hogyha egyetlen 
egy okadatolást mutathat fel a tisztelt osztály 
az állításoknak csak támogatására, nem beiga-
zolására: úgy én a vizsgálat megrendelésére fogok 
szavazni: de mindaddig', mig az okadatolás árnyé
kát sem látom, az igazolás mellett szavazok. (Sza
vazzunk !) 

Szabadfy S á n d o r : Tisztelt ház ! Hogy ezen 
kérdéses esetben lelkiismeretes ítéletet hozhassunk, 
kérem a második kérvény fölolvasását. (Szavaz
zunk!) 

W l á d A la jo s : Tisztelt ház! Azt mondta teg
nap tisztelt képviselőtársam, Eötvös Jósef b. ur, 
hogy a 48-iki választási törvénynek fő czélja az, 
hogy senki, a kit a törvény szavazati joggal felru
ház, annak gyakorlatától meg" ne fosztassák. Mi-* 
vei itt a kérvényzők arról panaszkodnak, hogy 
gátolva voltak szavazati joguk gyakorlatában, és 
azt is panaszosan előterjesztik, hogy egy pár halál
eset fordult elő: én azt tartom, hogy lehetetlenség 
azt oly könnyen mellőzni. (Zaj. Szavazzunk!) A 
legcsekélyebb tehát, a mit a t. képviselőház 

18* 
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tehet, a vizsgálat elrendelése. En részemről örö
mest nézném el, a mi elnézhető, de mint biró és mint 
bírósági testületnek részese, nem nézhetek el sem
mit, annyival kevésbbé, mert midőn igen számosan 
panaszkodnak, ezen magas bíróságnak kötelessége 
panaszkodók megnyugvását eszközölni panaszuk 
megvizsgáltatása által. Felhozatott, hogy mindaz 
bebizonyítva nincsen. Az igaz; mert ha be volna 
bizonyítva a törvénytelenség, akkor nem kellene 
vizsgálatot azon esetben elrendelni, midőn csak né
mi támpontot találunk a megsemmisítésre. (Zaj. 
Szavazzunk!) 

E l n ö k : A kik az osztály véleményét, vagyis a 
vizsgálatot pártolják, méltóztassanak felállni. (Meg
történik.) Világos, hogy a nagy többség az osztály 
véleménye ellen van, s igy, miután harmadik in
dítvány nem tétetett, Maróthy János igazolt képvi
selőnek nyilváníttatik. 

Az osztályok igazolási munkálatai ezzel be 
levén fejezve, következik az állandó kilenczes bi
zottság jelentése. 

Keglevich Béla gróf előadó (olvassa az 
állandó igazolási bizottság jelentését, Babes Vincze 
krassómegyei szászka kerületbeli kspviselö megválasz
tása tárgyában. A bizottság a kérdésben forgó képvi
selőt igazolandónak véleményezi. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Babes Vincze 
az igazolt képviselők sorába fog igtattatni. (He
lyeslés.) 

Hollán Ernő előadó (olvassa az állandó 
igazolási bizottság jelentését, Majthényi József báró, 
baranyamegyei marosi kerületbeli képviselő megvá
lasztása iránt. A bizottság igazolást véleményez.) 

Zsedény i Eduárd: Távol legyen tőlem, hogy 
azon okok fontosságát tagadjam, melyek az osz
tályt ezen választás igazolására indították; de ugy 
látom, hogy az osztály nem figyelt a kérelmi levél 
azon pontjára, mely azt mondja, hogy a kérdéses 
képviselő már egyszer megválasztatott, de az ország
gyűlés egész folyama alatt meg nem jelent, ezen 
kerület tehát minden képviselet nélkül maradt. 
Már az én vélekedésem szerint is, ha a képviselő 
megválasztatott, el nem maradhat és el sem távoz-
hatik a ház és elnök engedelme nélkül. En tehát 
azt hiszem, hogy igenis elvárhatja a választókerü
let a képviselőháztól, hogy határidőt tűzzön ki, 
például négy . vagy hat hetet vagy két hónapot, 
mely idő alatt a képviselő megjelenni köteles le
gyen. (Zaj. Igazoljuk!) Az által már igazoltatik, és 
igy a megjelenésre köteleztetik. De, hogy az egész 
országgyűlés alatt távol legyen, az szabályellenes. 
(Zaj. Igazoljuk.') 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a bizottság 
véleményét? (Elfogadjuk!) Ennélfogva b. Majthé

nyi József az igazolt képviselők sorába véte
tik föl. 

R á d a y Lász ló g r ó f e lőadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottság jelentését Középszolnokmegye 
tasnádi választókerületében választott képviselő László 
Imre választása tárgyában. A bizottság László Imrét 
igazolandónak véli. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva László Imre az 
igazolt képviselők sorába vétetik föl. 

Ráday L á s z l ó g r ó f e lőadó (olvassa az ál
landó bizottság jelentését Középszolnokmegye szilágy
csehi választókerületében megválasztott képviselő Dé-
csey László tárgyában. A bizottság vizsgálatot véle
ményez.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni? (Elfogadjuk! Felkiáltások: Vávady Gábor 
küldessék ki!) 

TÚry S á m u e l : T. ház! A szabadságnak és 
szabad intézményeknek minden barátja méltán ör
vend azon élénk részvétnek, melyet az 1848-diki 
törvények által az alkotmány sánezaiba vett nép a 
választások iránt mindenütt tanúsít. Ezen élénk 
részvét arra mutat, hogy azon törvények kedvesek 
a népnek, hogy vérébe mentek át, és érzi kitűnő 
beesőket. De más részről lehetetlen ag-g-odalom nél-
kül tekinteni azon jelenséget, hogy minél otthono
sabb lesz a nép választási jogának gyakorlatában, 
ezen élénk részvét annál több helyen kiárad és 
vérengző kicsapongásra fajul. Pedig tudjuk, hogy 
a szabadságnak nincs nagyobb és szomorúbb bu
kása , mint midőn a választásokat erőszak keríti 
hatalmába. Midőn ezen véres kicsapongások a tisz
tán magyar faj lakta választókerületekben dúlnak, 
midőn „magyar magyarra vág", a természet eluta-
sithatlan ösztönénél fogva, önkénytelenül ébred föl 
bennünk azon vágy, vajha ezen elharapózó vesze
delmen mielőbb gyökeresen segíthetnénk. Azon
ban ezen saját keblünkön dulásnál nagyobb bajok 
is jelzik a választási cselekvényeket. Ugyanis a 
jelen időszakban, midőn a nemzetiségi viszály ki
egyenlítésének küszöbén állunk, midőn erdélyi 
testvéreink épen azzal foglalkoznak,- hogy képvi
selőiket ezen országgyűlésre megválaszszák , talán 
nem tévedek, ha azt állítom, hogy hazánk ezen 
rendkívül sajátságos helyzetében nem lehet kisebb 
mérvű nemzeti szerencsétlenségnek tartani azt. 
midőn a vegyes ajkú választók, nemzetiség sze
rinti csoportozatban állván egymással szemközt, 
vérengzéseket követnek el, s egyik a másikat á 
választás színhelyéről erőszakkal elűzi. (Helyeslés.) 
Hazafi örömmel szemlélhetjük ugyan, hogy ha
zánk számtalan választókerületeiben a különböző 
nemzetiségi választók nem sorakoztak nemzetisé
gek szerint, hanem végrehajtották a választást poli
tikai meggyőződésök szerint. De más részről azon 
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sem lehet megütközni, ha a választók itt-ott a je
lenkor történetének mozgató ereje, a nemzetiség 
szelleme által lelkesítve, nemzetiség szerint sora
koztak és saját keblökből küldöttek képviselőiket 
ezen országgyűlésre, melytől várják nenizetiségök 
biztosítását, mert még ugy is eldöntetlen kérdés 
az, vajon a nemzeteknek a szabadság-e drágább 
kincsök, avagy a nemzetiség. Talán a szabadság 
istene felhozza még azt az időt, melyró'l meg van 
irva: „opinionum commenta delet dies;" s vala
mint már jelenkorunkban a vallás fegyverével a 
vallás egy-két túlbuzgó szolgája siker nélkül agitál, 
holott pár századdal ezelőtt ugyanezen fegyverrel 
dúlták egymást és önmagokat a nemzetek: ugy a 
kielégített nemzetiségek harczai is meg fognak 
szűnni, s a választások egyedül a valódi tehetsé
gek és az igaz honfiúi érdem felé fognak fordulni. 
(Helyeslés.) 

Ezen tisztelt ház a választásokat mindannyi
szor nem rokonszenv, hanem az igazság- s törvény 
szerint Ítélte meg. s nem egyszer adta tanúságát, 
például az aradi kérvény tárgyalásakor, hogy az 
igazolásoknál nincs más mértéke, mint az igazság, 
és a testvériség a magyarnak nem csak múltjában 
és törvényeiben él, hanem él jelenében s a nemzet 
választottainak eljárásában is. (Helyeslés.) 

En ezen alapon a kérdésben forgó választási 
kicsapongások megvizsgálására szavazok, s no
ha e szavazatomat egyszerűen a szokott mód 
szerint is kifejezhetem vala, de mint egy tiszta ma
gyar faj lakta választókerület képviselője köteles
ségemnek tartottam a szilágy-csehi választásnál be
panaszolt kicsapongásokra élő szóval is kárhozta
tásomat kinyilatkoztatni. (Helyeslés, éljenzés.) 

Wlád Ala jos : Habár legkisebb kétségem 
sincs az iránt, hogy a tisztelt előadó képesség'énél 
fogva teljesen és jól adta elő az iratok kivonatát, 
mindamellett bátor vagyok kérelmezni, méltóztas
sék azokat mind felolvastatni. (Felkiáltások: Elfo
gadtatott az osztály véleménye! Zaj.) 

Csanády Sándor : Miután ez ügyben az el
nöki székből a határzat már ki van mondva, sőt a 
felett is nyilatkoztunk, hogy kit óhajtanánk a vizs
gálatra kiküldeni: ennélfogva kérem a t. házat, 
méltóztassék kimondani, hogy az iratok felolvasá
sának helye nincs. (Zaj.) 

P a p p Z s i g m o n d : A ház szabályai szerint 
mindenkinek van joga kívánni, hogy az iratokat 
felolvassák. (Felkiáltások: Már elkésett!) És habár, 
mint Wlád képviselő ur is bevallja, a kivonat he
lyes, az irományok felolvasása folytán mégis de
rülhetnek ki oly részletek, melyek a megsemmisí
tésre vezetnek. (Zaj.) 

Szabadfy Sándor: T. ház! Én az előbbi 
vizsgálati esetre vonatkozólag kértem az okmányok 

felolvasását, de a ház azoknak felolvasását nem en
gedte meg; tehát most sincs helye a felolvasásnak. 
(Zaj. Szavazzunk! A határozat ki van mondva!) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, az igazságnak hó
dolva tartozom kimondani, hogy határozat még ki
mondva nem volt. (Helyes! Igaz!) 

R á d a y L á s z l ó g r ó f é l őadó (olvassa e kér
désben levő választásra vonatkozó iratokat.) ' 

J ó k a i Mór: T. képviselőház ! Telj esen kö
telezve érzem magamat a t. háznak azon bölcs el
határozása által, miszerint a politikai kérdések, me
lyek úgy is előbb-utóbb szabad levegőt fognak 
kérni magok számára, az igazolási viták alkalmá
val e házban ne szellőztessenek. Annálfogva az 
előttünk fekvő kérdésben nem akarom feltenni azon 
kérdést, vajon jó politika-e, vagy rósz , és melyik 
a jó politika és melyik a jobb, a tőlünk különböző 
ajkú nemzetiségeket alkotmányos téren, magunk 
és alkotmányunk számára megnyerni, vagy ugyan 
ezen téren legyőzni? Nem teszem fel azon kérdést, 
vajon azon testvér népfajt, mely Erdély és Ma
gyarország határát egész hosszában elfoglalva tart
ja, jó politika-e, rosz-e, átváltoztatni egy oly arany 
híddá, mely a két országot egymáshoz csatolja, 
vagy átváltoztatni egy oly tengerré, mely a 
két országot egymástól elválaszsza ? Mindezen kér
dések a nélkül is a magok idejében fel fognak me
rülni, és annak idejében felelni fogunk rajok. Itt 
mi csupán mint birák , mint jogi kérdések elítélői 
ülünk; és nekem a t. házhoz nincs azon kérdésem, 
h°gy jó ' v a § T j°bb politikát kövessen, csupán azon 
kérésem van , hogy legyen oly igazságos , mint a 
milyen igazságos volt eddig mindig. Ez a szó: 
igazságos, nem enged comparativusokat, és a ház 
nem lehet sem inkább igazságos, sem kevésbbé 
igazságos ma , mint volt tegnap. Itt csupán jogi 
kérdés elitélése áll előttünk, elitélése annak , vajon 
a törvény szellemének és a törvény betűjének elég 
tétetett-e az előttünk fekvő választási okmányok 
szerint. A törvény szelleme azt kívánja, hogy a 
választások a többség* akaratának kifolyásai legye
nek, a törvény betűje pedig határozott rendszabá
lyokat szab elénk, melyek követése mellett kive
hető legyen, hogy ezen kívánalomnak elég téte
tett-e. Azért én, miután „vota non ponderantur, 
sed numerantur," s így nem kérdezhetem, vajon 
magyarok voltak-e azok, kik meggátolták a romá
nokat a szavazásban, vagy románok, kik a magya
rokat meggátolták a szavazásban, csupán a tényt 
kereshetem, hogy történt-e sérelern a törvényen, és 
ezen törvénysértés be van-e bizonyítva? T. ház, 
az előttünk fekvő okiratokban a választási jegyző
könyv azt állítja, hogy minden a legtörvényesebb 
rendben ment véghez, mig ugyanekkor a háznak 
asztalára egy több aláírással ellátott kérvény nyuj-
tatik be számos, súlyos és elkeserült panaszokkal, 
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melyek nagyon figyelemre méltók és megfonto-
landók. 

Azunban, t. ház ! méltóztassék nekem megen
gedni , hogy e pontnál kissé megállapodjam és 
visszatérjek egy épen tegnap említett tanra, mely 
iránt ellenvéleményemet kimondani kötelességem
nek tartom. Ezen tan volt az, melyet Abony vá
lasztókerület igen t. képviselője méltóztatott ki
mondani, s a melyet én el nem fogadhatok. Ezen 
tan az, mintha a képviselőknek joguk volna a vá
lasztási jegyzőkönyv hitelességét más, bárhonnan 
jövő magán okirat authenticiíásával párhuzumba 
tenni, és bárhonnan eredő magán okirat nyomán 
kimondani az elnök által aláirt jegyzőkönyvre, 
hog-v az megf van hamisítva, vagy valamit elhall-
gatott. Van egy pontja az V. t. czikknek, ugy hi
szem, a 41-ik pont az, mely így szól: ,,A szavazat
szedő bizottmányok a nemzeti ^becsület oltalma 
alatt állanak." Ü g y hiszem, a nemzeti becsület ol
talma kiterjedhet annyira . hogy a választási és 
szavazatszedő bizottmányok és elnökeik kihallga-
tatlanul, sőt megidézetleníű in contumaciam a ház 
által becsületvesztésre ne Ítéltessenek. (Helyeslés.) 
Különben okot szolgáltatna a ház azon választási 
elnök ötletének helyeslésére, ki, egy választás al
kalmával kőhajitás által megsebesíttetvén, kihasítá 
törvénykönyvünkből a 41 . §. t. és azzal tapasztá 
be megsebzett homlokát. Ha physikai kőhajtás-
tól nem tudjuk választási elnökeinket megvédeni, 
legalább a ház e morális köhajtással ne sújtsa azo
kat, kik ily önfeláldozó hivatalt tisztán ügyszere
tetből, minden önzés nélkül vállaltak el. (Elénk 
helyeslés.) 

A jelen eset oly kérdésekkel áll összeköttetés
ben, melyeket jelenleg tárgyalva látni nem óhajta
nék ; épen azért vizsgálatra fogok szavazni. Én min
denütt, hol a választások körül rendetlenségek for
dulnak elő, a hol verekedések jelentetnek be, vizsgá
latot óhajtanék s óhajtottam volna: erre is szavaztam 
mindig: mert a megsemmisítés által a kérdés csak el 
van napolva, de nincs kiegyenlítve, a vizsgálat ál
tal a kérdés eldöntetik ; a megsemmisítés által az il
letőknek csak megtorlás adatnék, mig a vizsgálat 
által nekik elégtétel nyujtatik. Ennélfogva én a 
jelen kérdés tárgyában teljesen egyetértek a bi
zottság véleményével, s egyúttal kérem a t. házat, 
méltóztassék oly pártatlan tagot kiküldeni az ügy 
megvizsgálására, a kiben mind a l é t fél, mind a 
panaszos, mind a védelmező egyaránt meg fog 
nyugodni. Én azt hiszem, hogy báró Simonyi La
jos képviselőtársunk lesz ez a pártatlan kikül-
dendő. (Helyeslés.) 

Wlád Alajos : T. képviselőház ! Igen jól is
mervén a jelen országgyűlés végzetszerűségét, 
mely hivatva van, hogy az ország boldogsága 
felett döntsön, azon szent szándékkal jöttem ide, 

hogy lehetőleg kíméletes legyek főleg azon poli
tikai tárgyak iránt, melyeket Jókai Mór t. képvi
selőtársunk fölemlített. Nem igyekeztem egyetlen 
egy kérdésből sem politikai tőkét csinálni, mert 
erre nem csak szükségünk nincs, holott azok a 
magok idejében úgyis szőnyegre fognak kerülni, 
hanem mert én ezt azon finom tapintatnál és igaz
ságosságnál fogva is, melyet e magas gyülekezet 
eddig tanúsított, kártékonynak tartom. Most sem 
akarok politikai kérdést, csinálni a fönforgó ügy
ből, habár őszintén megvallom, minden lelki erő
met össze kell szednem, hogy indulatimat a mér
séklet korlátai közé szoríthassam. (Zaj.) Már mint 
egyes képviselőnek is kötelességem volt volna fel
szólalnom azoknak hallása után, a mik magában a 
kivonatban előadattak; annál inkább, sőt három
szorosan is kötelezve vagyok felszólalni azért is, 
mert a sértettek hozzám folyamodtak, kérvén, 
hogy ügyöket ne csak a magas ház előtt képvi
seljem és védelmezzem, hanem többed magammal 
O Felségéhez is terjeszszem föl. (Halljuk!) A jelen 
kérvényben előterjesztettek kötelességemmé teszik, 
a ház előtt nyilatkozni. Ha ezen megye az or
szág belsejében volna, ha nem volna kapcsolatban 
Erdélylyel, azon Erdélylyel, hol, mint előttem szó
lott képviselőtársam kifejezte, a jelen határozó 
időben a képviselők választása foly; ha, mondom, 
a dolog nem volna ily helyzetben, ha az ország-
szélén nem feküdnék ezen megye, melyben a kér
déses választás történt: a dolgot én is egészen 
máekép tekinteném. Méltóztassanak azonban tekin
tetbe venni, hogyha szigorú és gyors igazságszolgál
tatás az illetőknek nem fog adatni, akkor nem csak 
azok lesznek elkeseredve, kik eddig is már az el
keseredés legvégsőbb fokáig értek', hanem ez bizo
nyosan még sok kellemetlen érzéseket fog támasz
tani azokban is, a kikről szó van, hogy Magyar
országgal egyesüljenek. Nem volna semmi kifogá
som a vizsgálat ellen, magam is azt tartván, hogy 
az legigazságosabb, egyik félnek sincsen terhére, 
mert általa az i^azság-ot lehet földeríteni. I t t azon-
ban, a hol nem csak a hírlapok szerint az elkese
redés folyton nő, hanem a hol egyik polgártárs 
a másikat utón útfélen, a hol találja, üti veri, a 
hol a szenvedélyek a legmagasabb fokra csigáz-
tattak, ott a vizsgálat szükségtelen; és szükségte
lennek tartom azért is, mert 17 bizonyitványnyal 
be van bizonyítva, hogy ott verekedés történt, 
hogy több ezerre menő választó a szavazásban 
részt nem vehetett. Ezen bizonyítványok, melyek 
itt már felolvastattak, az illető község pecsétjével 
vannak ellátva, az illető jegyzők által vannak hite
sít ve s e szerint mindenesetre érdemelnek annyi 
hitelt, hogy alapjokon a megsemmisítés kimond
ható. Ez e tárgyban nézetem, és kérem a t, házat, 
hogy tekintetbe véve a jelen igen kényes tárgyat, 
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méltóztassék a megsemmisítést kimondani. (Zaj. I 
Szavazzunk !) 

Orczy B é l a báró : Nem a szőnyegen levő i 
kérdésre nézve kívánom a t. ház figyelmét igénybe 
venni, hanem előttem szólott t. képviselőtársamnak 
személyemre vonatkozó megjegyzésére vagyok 
bátor néhány szóval válaszolni. Én az előttem szó
lott képviselő úrral a 4 1 . §. értelmezésére nézve 
tökéletesen egyetértek; a különbség közöttünk 
csak az, hogy én annak alkalmazását a tegnapi 
esetre másként fogtam föl: de e jelen kérdésre 
nézve ép ugy fogom föl, mint a t. képviselő ur. A 
tegnapi ülésben előfordult kérdésben nem a jegy
zőkönyv meghamisítását hoztam föl, hanem — 
méltóztassék tegnapi nyilatkozatomat megtekin-
teni — az alkalmazást és eljárást hibáztattam, j 
Nem azt állítottam, hogy a jegyzőkönyv meg van 
hamisítva, hanem, hogy oly kitételek fordulnak 
elő benne, melyek a hozzácsatolt hiteles adatokkal 
ellentétben állanak, (ügy van!) 

Tisza K á l m á n : Én sokkal kedvezőbb hely- | 
zetben vagyok, mint a szőnyegen levő tárgyhoz | 
legközelebb szólott képviselő úr, mert nekem sem- ] 
miféle indulatokat leküzdeni nem kell azért, hogy 
igazságos lehessek. (Tetszés.) Véghetetlen nagy 
hibának tartom, és fölötte sajnálom, ha valamely 
igazolási kérdésnél választók és választói pártok 
helyett nemzetiségeket látunk magunk előtt. Én ! 
részemről, mint minden, ug-y a jelen esetben is egy
szerű választókat látok, és miután a választók egy 
része azt panaszolja, hogy jogában megsértetett, és 
ennek támogatására bizonyítékokat is hoz fel, az I 
igazságnál fogva szükségesnek tartom, hogy a pa- J 
naszos ügy megvizsgáltassák és az igazság kidé- i 
ríttessék. Vizsgálatot pedig azért tartok szükséges- i 
nek, mert. miként több alkalommal volt szeren- | 
csém mondani, én a pártok által beadott okmá
nyokat vizsgálat alapjául elfogadhatóknak talá
lom s azokat el is kell fogadni, hogy azonban tel- | 
j rs bizonyítékul szolgáljanak , azt részemről soha 
át nem látom. (Helyeslés.) A jelen esetben is adat
tak be okmányok, de természetesen a panaszló fél j 
által. Ezen okmányok valószínűséget támasztanak 
a panasz részére, és ezen valószínűség alapján meg 
kell az ügyet vizsgálni. (Helyeslés.) 

Még egy indokot hozott fel a tisztelt képvi
selő úr, jelesen azon megbizást, mely szerint hi
vatva van nem csak itt a ház előtt, de még legfel
sőbb helyen is azon választók ügyét védeni. Ez 
irányban tisztelem a nép bizalmát fejedelméhez; 
de sajnálnom kell, hogy hazánk választói és vezé
reik nem tudják még, hogy választási ügyben hova 
kell fordulniok. (Elénk helyeslés.) Ezen megjegyzés 
után a vizsgálatra szavazok. (Helyes! Szavazzunk!) 

W l á d A l a j o s : Az előttem szóló képviselő 
urnák csak annyit válaszolok, hogy én igenis tu

dom, hová térj esztendők a kérvények. Én azon kér
vényt, melyben az elkövetett vérengzések és halá
lozások megbüntetését kérik, oda terjesztettem, a 
hova tartozik; a másik pedig a házhoz terjesztet
vén, itt védelmezem a kérvényezőket. (Zaj.) 

P a p p Z s i g m o n d : Én nem az indulatosság 
nyelvén, melyhez nem értek, hanem a higgadt 
megfontolás nyelvén szólok. Az előttem szóló t. 
képviselő úr fölemlíti, hogy igen sajnálja, hogy 
ezen választási ügyben a nemzetiségi kérdés is 
felhozatott. Valóban nekem is sajnálatomat kell 
kifejeznem e felett. Mikép mindenütt, hol, mint 
Közép-Szolnokban, és nevezetesen a szomszéd 
Szatmármegyében is, hol a választások körül szá
mos visszaélések és törvénytelenségek történtek, 
csakugyan nem nemzetiségek mint ilyenek mű
ködtek. Nem akarom ez ügyet a nemzetiségi kér
dés vitáira átvinni, hanem egyedül azon térre szo-
rítkozom, mely előttünk van, t. i. megbírálni azon 
esetet, melv most felhozatott. Az osztály vélenié-
nye azt mondja, hogy nincs beigazolva teljesen és 
tökéletesen azpn vérengzés, mely a kérvényben 
fölemlíttetik. Én ellenkező véleményben vagyok. 
s az okmányokból teljesen meggyőződtem, hogy 
a választók, a kik onnan elkergettettek, jogaikkal 
nem élhettek, nem választhattak. Be van bizo
nyítva azon tény, hogy szabad választás nem 
volt; és mégis mi foglaltatik azon megbízó levél
ben, melyet a képviselő úr a ház asztalára tett ? 
Az, hogy senki sem volt, ki mást kiáltott volna, 
mint Décseyt. és így közfelkiáltás utján Décsey 
lett megválasztva. Ugyan kérem, uraim, lehetsé
ges-e ez ? Igen nehéz aenigmát fog megfejteni az, 
a ki megmagyarázza azon kérdést, mikép lehetsé
ges, hogy ott, a hol nincs más párt, hanem köz
felkiáltás utján történik a választás, ilyen borzasztó 
vérengzés történhessék? A vérengzés ténye tiszta 
és világos, tehát tiszta tény az is, hogy a válasz
tók választói jogukkal nem élhettek. Igaz más 
részről, hogy a megbízó levélben az elnök azt ál-
Htja, hogy csak három ember jelentkezett, a ki 
szavazást kért. Ez tehát, uraim, azon körülmény, 
mely miatt valóban vizsgálatot kell rendelni. Elő
ször azon voltam, hogy megsemmisíttessék a kér
désben forgó képviselő választása: de miután tisz
tán meggyőződtem, hogy a jegyzőkönyv hamis, 
tehát vizsgálat által ki fog derülni az igazság; és 
valamint Jókai képviselőtársam szerint a törvény 
oltalma alatt áll azon elnök, ki becsülettel végzi 
kötelességét, ugy sújtassák a törvény által az, ki 
hamisan járt el. (Helyeslés.) Épen azért megvál
toztattam véleményemet, és a vizsgálat mellett 
szavazok. 

Csak egy kérésem van a vizsgálatra nézve, e 
kérésem pedig az, hogy bizalmi férfi kéressék fel 
a vizsgálatra; mert ott már csakugyan Kalafat 
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szélén állanak; ott kezdődött 48-ban is az első vé
rengzés. Mondom tehát, az ügynek ezen nagy 
horderejénél fogva kívánom, hogy oly vizsgáló 
bíróság küldessék ki, melyben mind a népnek, 
mind a háznak van bizalma. Ennek megfelelőleg én 
tehát nem csak egy, hanem két tagnak — egy 
magyar és egy románnak — kiküldetését kívá
nom. (Zaj.) Tökéletesen belenyugszom b . Simo-
nyi kiküldetésébe, ki teljes mérvben bírja a nép 
bizalmát; de igen jól fog esni azon vidéknek, ha 
még egy más tag is küldetik ki mellette. Én tehát 
egyik tagnak b . Simonyit, másiknak Popoviesot 
ajánlom. (Szavazzunk !) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a bizottság 
véleményét, mely vizsgálatot javasol? (Elfogad

juk!) Ennélfogva közakarattal vizsgálat rendelte
tik. Most méltóztassanak az iránt nyilatkozni,liogy 
a vizsgálatra ki küldessék ki. (Simonyi.') U g y ve
szem észre, a többség b. Simonyit akarja kikül
detni. (Helyeslés.) 

D e d i n s z k y J ó z s e f e lőadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottságnak Kandó Kálmán ungmegyei 

ungvárkerületbeli képviselő megválasztására vonat
kozó jelentését, mely igazolást véleményez. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Ha senki sem kivan a bizottság vé
leménye ellen szólani, Kandó Kálmán igazolt kép
viselőnek nyilváníttatik. (Közhelyeslés.) 

D e d i n s z k y Józse f e lőadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottság jelentését Mocsonyi György te-
mesmegyei moraviczai képviselőnek választása tár
gyában. Igazolást ajánl. Helyeslés.) 

Elnök: Ennélfogva Mocsonyi György az 
igazolt képviselők sorába iratik. (Helyeslés.) * 

D e d i n s z k y J ó z s e f e lőadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottság jelentését Mocsonyi Sándor te-
mesmegye rittbergi kerület képviselőjének megválasztása 
tárgyában. Igazolást ajánl. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a bizottság 
véleményét? (Elfogadjuk]) Ennélfogva Mocsonyi 
Sándor az igazolt képviselők sorába iratik. (He
lyest) Ezúttal több tárgy nincs, holnapra azon
ban már lesznek tárgyak; ennélfogva holnap 10 
órára méltóztassanak ismét feljönni. 

Az ülés végződik d. u. 1 órakor. 

XVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. jan. 26-dikán 

S z e n t l y á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Egy választás elleni kérvény bemutattatik. Nikolics Fedor b., Szemző Nándor és Peley Lajos igazoltatnak. 

Az ülés kezdődik 10 72 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Ráday 
László gróf fogja vezetni, a szólókat Tóth Vilmos 
jegyzi fel. A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog hite
lesíttetni. 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (olvassa a január 254-
kei ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : G-yene képviselő' választása ellen 
ujabb folyamodás érkezett be. Ez ügyben vizsgá
lat rendeltetett, melynek eszközlésére Lator Gábor 
úr már el is ixtazott, Szükségesnek tartja-e a t. ház, 
hogy ez ujabb folyamodás utána küldessék? 
(Igen!) Az íratok tehát utána fognak küldetni. Az 
állandó kilenczes osztály előadója fogja előadását 
tartani. 

Várady Gábor előadó (olvassa az igazoló 
bizottság jelentését Nikolics Fedor b. torontál-megyei 
zsombolyai kerület képviselőjének ügyében.) 

E l n ö k : A mai ülés megnyitása előtt 'Niko
lics Fedor báró képviselő úr ellen új folyamodás 
adatott be. 

Várady Gábor e lőadó (olvassa az újonan 
beérkezett folyamodást és az osztály véleményét, mely 
igazolást ajánl. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az osztály véleményét 
elfogadni? (Elfogadjuk !) Ennélfogva Nikolics Fedor 
b. az igazolt képviselők sorába fog iratni. 

Várady Gábor előadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottságnak Szemző Nándor bács-bodrogme-
gyei rigiczai kerületbeli képviselő megválasztására vo
natkozó jelentését, mely igazolást véleményez.) 
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E l n ö k : Méltóztatnak az osztály véleményét 
elfogadni ? (Helyeslés.) Ennélfogva Szemző Nándor 
igazolt képviselőnek kimondatik. 

Zichy Nándor e lőadó (olvassa az állandó 
bizottságnak Peley Lajos szolnokmegyei zsibói kerület-
beli képviselő választására vonatkozó jelentését. A bizott
ság igazolást ajánl. Helyeslés.) 

P a p p Z s i g m o n d : Kérem a választási jegy
zőkönyvet felolvastatni. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő (felolvassa.) 
P a p p Z s i g m o n d : T. ház! Én a fölolvasott 

jegyzőkönyvből meggyőződtem, hogy ezen vá
lasztás nem rendesen folyt le. (Halljuk!) Mert nem 
alap az, hogy ő 1758 szavazatot nyert, hanem fő 
alap az, hogy a kik jogosítva voltak szavazni, nem 
szavazhattak a közbejött zavarok miatt. Különös 
figyelmet érdemel továbbá azon körülmény, hogy 
a jegyző, a kit a központi bizottmány jegyzőnek 
megválasztott, kitolatott a választási helyről, ille
tőleg a szavazatszedő bizottságból, és az elnök az [ 
ő helyét mással pótolta, vagyis helyettesített egy j 
más jegyzőt, a mi szintén a törvénybe ütköző ese- j 
lekmény. A törvény világosan azt rendeli, hogy I 
az elnököt és jegyzőt a központi bizottmány ne- ! 
vezi k i : tehát a hol nincs jegyző és ezt csak az el- | 
nök helyettesíti, ez eljárást törvényesnek el nem j 
ismerem. I)e más szempont is említtetik, az ugyan
is, hogy két követj elölt volt, és még sem szavazott 
senki az ellenjelöltre; mely körülmény csak arra 
mutat, hogy azon zavargások, melyek a jegyző
könyvben felemlittetnek, oly nyomást gyakorol

tak a népre, hogy onnan eltávozott és szavazatát 
nem adhatta a maga követjelöltjére, — a mi való
ban megérdemli a vizsgálatot. Én tehát viz sgálatot 
indítványozok, és pedig abból a szempontból is, 
hogy kiderittessék, vajon a jegyzőkönyv hiteles-e 
vagy nem. Mert megtörténhetik, miként az egy 
tegnap is felhozott esetben is kitűnt, hogy a jegy
zőkönyv nem ugy van szerkesztve, mint a tényál-
ladék kivánja. l)e vizsgálatot kérek azért is, mert 
ez a megválasztott követ érdekében van. (Zaj. 
Felkiáltások: Igazoljuk!) Nincs a vizsgálat által sem
mi vesztve, és a nép legalább meg lesz nyugtatva. 
(Felkiáltások: Igazoljuk!) Különösen fel merem em
líteni, uraim, hogy azon a vidéken a két választás 
által a népnek nyugalma igen megzavartatott. 
(Zaj.) En, ha az által, hogy máson igaztalanságot 
nem ejtek, jót eszközölhetek, csak hazafiúi köte
lességemet teljesítem; mindenesetre tehát a vizsgá
lat mellett szavazok. (Maradjon! Szavazzunk ! Zaj.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni'? (Elfogadjunk! Szavazzunk!) Méltóztas
sanak tehát azok, a kik a bizottság véleménye vagy 
is az igazolás mellett vannak, felállani. (Megtörté
nik.) Ugy látom, az ellenpróba nem szükséges. 
(Nem!) Ennélfogva Peley Lajos képviselő úr az 
igazolt képviselők sorába fog iratni. Több igazolási 
kérdés nem levén, mert több el nem készülhetett, 
az ülés eloszlatik. 

Kérem az ig*en t. képviselő urakat, hogy ma
gán tanácskozás végett méltóztassanak itt maradni. 

Az ülés végződik 11 V, órakor. 

AA.JSL.» O J K O Z ! A 1 J Ö & UJLJCJO 
1865. j an . 27-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A költségvetö bizottság jelentése A szilágy-csehi válas?tás megvizsgálására rtj vizsgáló választatik. A trónbe
szédre adandó válaszfdlirat elkészítése 30 tagú bizottságra ruháztatik. Szavazás e bizottság tagjaira. A hétfőn megérkezendő Felségek 
üdvözlésére küldöttség neveztetik ki. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Dimitrie-
vics Milos fogja vezetni, a szólókat Joannovics 
György jegyzi fel. Következik a tegnapi ülés 
jegyzőkönyvének meghitelesítése. 

R á d a y László, gr. j e g y z ő (olvassa a janu
ár 26-kai ülés jegyzökönyvét.) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 18 6% !• 

E l n ö k : A ház költségvetésének elkészítésére 
kiküldött bizottság munkálatát bevégezvén , jelen
tését Rajner Pál képviselő ur fel fogja olvasni. 

Ra jner P á l (olvassa a költségvetö bizottság 
jelentését.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Azon rovat , mely javasolja, hogy a vizs
gálatra kiküldendő képviselőnek előleg adassék, 

19 
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természetesen u g y értendő, hogy ez utólagos szá
madás mellett fog történni. A t. ház pedig fenn
tartja magának azon jogot, hogy minden egyes 
esetre nézve kimondhassa, kik tartoznak fedezni 
a vizsgálat költségét s fognak tartozni azt annak 
idejében az országos pénztárnak megtéríteni. Ezen 
hozzáadással méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) 

Simonyi Lajos b.: T. képviselők! Midőn 
a kötelesség intő szava parancsol, hallgat egyéni 
nézetem és magán erdekem iránti tekintet: teljesí
teni szoktam azt mindig föltétlenül. Ennélfogva 
annál mélyebben sajnálom , hogy a t. képviselő
ház azon bizalomteljes rendeletét, melynek követ
keztében a szilágy-esehi választókerületben tör
tént képviselőválasztás megvizsgálására kikül
dettem , végrehajtani képes nem vagyok, mert 
mély sajnálatomra románul beszélni nem tudok , 
azon kerület választói közt pedig igen sok román 
ajkú honfitárs van. Igen czélszerütlennek tartanám, 
ha ezen vizsgálat tolmács által eszközöltetnék, 
mert nézetem szerint mindig igaztalanság, ha a 
"bíró nem értvén a panaszló és vádlott nyelvét, 
ilyen kérdésekben az ügy eldöntése nagy részben 
a tolmács kegyelmétől, vagy jóakaratától függ. 
Ennek következtében a t. ház bennem helyezett 
bizalmát megköszönvén, arra kérem, méltóztassék 
kebeléből oly tagot kiküldeni, ki a vidék nyelvét 
teljesen ismeri. Czélszerű volna , ha valami meg
állapodás történik, hogy ezen tag kiküldetésére 
nézve a hétfői ülés határozzon. (Helyeslés.) 

P a p p Z s i g m o n d : Tisztelt ház! Nagyra 
becsülöm t. képviselőtársunk azon nézetét, hogy 
oly kötelességet nem vállal magára, melynek 
megfelelni nem képes; ezen szempontból becsülöm 
különösen ezen nyilatkozatát tisztelt képviselő
társunknak azért, mert ő át van hatva ezen vizs
gálat nagyszerűségétől. A t. képviselőház tudja, 
hogy a hol a néppel érintkezni kell , a népet ki kell 
hallgfatni. ennek nyelvét tökéletesen érteni kell. 
En tehát azon véleményben vagyok, hogy má«t 
küldjünk ki és pedig nem románt, hanem magyart, 
ki tudja és érti a román és magyar nyelvet, egy
szersmind pedig az ottani viszonyokkal ismeretes. 
E n Turyt ajánlom. (Fölkiáltások: Várady !) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni Várady urat ? 
(Közbekiáltások: Várady! Szavazzunk!) Méltóztas
sanak tehát felállni azok, kik Várady urat kíván
ják. (A ház nagy része feláll.) Tehát Várady Gábor 
ur fog a vizsgálat végett kiküldetni. 

Most az 0 Felsége magas trónbeszédére adan
dó válasz fog napirendre hozatni. (Tóth Vilmos 

jegyző fölolvassa a, trónbeszédet.) 
Deák F e r e n c z : T. ház ! A tanácskozásra 

kitűzött tárgyat illetőleg alázatos véleményem az: 
legjobb volna, ha a ház egy 30 tagból álló bizott

ságot választana , mely ezen trónbeszédet és mel
lékleteit tárgyalva, felirati javaslatot készítene s 
azt adná be a t. házhoz. (Helyeslés.) Ha ezen né
zetemet ugy tekinti a t. ház , mint én, azaz véle
ménynek a tárgy fölött, méltóztassanak határoz
ni , ha pedig ugy tekinti, mint indítványt, akkor 
Írásban is kész vagyok beadni. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Ennélfogva egy 30 tagból álló bi
zottság fog kiküldetni, mely a válaszfeliratra 
nézve véleményét elő fogja terjeszteni. (Némelyek : 
Savazzunk! Mások: Függesztessék fel az ülés!) Az 
ülést 10 perezre felfüggesztem. (A felfüggesztési 
szünet után.) A képviselő urak nevei betűrend 
szerint fognak felolvastatni s a szerint méltóztas
sanak szavazataikat beadni. (Tóth Vilmos jegyző ol
vassa a képviselők névsorát s azok beadják szavazati 
czéduláikat.) A szavazás be van fejezve. A szava
zati czédulák össze fognak számíttatni, s a szavazás 
eredménye a holnapután 10 órakor tai'tandó gyű
lésben fog kihirdettetni. (Helyeslés.) Akkor három 
igazolási tárgy is fog tanácskozás alá vétetni. 

Örömmel jelentem a t. háznak, hogy holnap
után, azaz január 29-én 0 Felsége a Császár és 
apostoli Király 0 Felségével, nejével, szerencsél
tetni Fogja hazánkat. (Éljen ! éljen!) Azt hiszem , a 

j t. háznak köz véleményét mondom k i , midőn ki-
| jelentem, hogy 0 Felségöknek a ház részéről, de 
nem csak a ház , hanem az országgyűlés részéről 
egy küldöttség hozza meg az üdvözlő és hódoló 
tiszteletet, mely küldöttség tagjaiul a következő 
tisztelt képviselőket vagyok bátor javaslatba hoz
ni : (Halljuk!) Andrássy Gyula gr., Batthyány 
Géza gr., Bezerédy László, Ráday Gedeon gr., 
Ullmann Bernát, Török Sándor. Szapáry Géza gr., 
Gorove István, Hollán Ernő, Zsedényi Eduárd, 
Rajner Pál, Ivánka Imre, Kardos Kálmán, Keg-
levieh István gr., Lónyay Menyhért, Mocsonyi 
Lajos. Orczy Béla b., Odescalchi Gyula herczeg, 
Perczel Béla, Simonyi Lajos b., Székács József, 
Szirmay Pál, Tisza Lajos, Draskóczy Gyula, Sza
páry Gyula gr., Apponyi György gr., Ürményi 
József, Miskolczy Lajos, Trifunácz Pál, Mihályi 
Péter és Dimitrievics Milos. (Helyeslés. Fölkiáltások: 

; Az elnök is!) Ha méltóztatnak parancsolni, én is 
részt veszek. 

Deák Ferencz: Nem fogtam fel tisztán a 
dolgot. U g y értettem, ezen küldötség a Császár 
és Császárné megérkezésekor való fogadására fog 
kimenni a főrendi küldöttséggel együtt , és vagy 
az indóháznál vagy a királyi palotában, a mint 
a főrendekkel majd megállapítják, fog tisztelegni. 
Ezenkívül igen természetes, ha egykor itt lesznek 
O Felségök, az országgyűlés nevében országos 
küldöttség fog egy utóbb meghatározandó napon 
kiküldetni. A most választott küldöttség neveit 
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azonban jó lesz azonnal közölni a nméltóságú főren
dekkel , hogy ezen küldöttek azokkal értekezve , 
megegyezzenek, hol s mely órában fogják 0 Felsé
güket fogadni. Ismételve megjegyzem, hogy most 
csak a megérkezéskori fogadás és tisztelgés van 
szóban, és csak utóbb , midőn a czeremoniálék 
rendezésére az udvar részéről ki lesz valaki jelölve, 

fogunk az ünnepélyes tisztelgés czéljából egy 
más küldöttséget kinevezni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Az imént megnevezett képviselők O 
Felségök megérkezése alkalmával fognak tiszteleg
ni. A hely és óra tudtokra fog adatni. Más tárgy 
nem levén, az ülést feloszlatom. 

Az ülés végződik d. 12 órakor. 

XX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. jan. 29-díkén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A szilágy-csehi választás megvizsgálására ismét uj vizsgáló küldetik ki. A fölirati bizoítság>*tagjaira történt 
szavazás eredménye kihirdettetik. Egy választás elleni kérvény bemutattatik. Stephanides Henrik igazoltatik. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V4 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Ráday 
László gróf fogja vezetni, a szólókat Tóth Vilmos 
jegyzi fel. Következik a múlt ülés jegyzőkönyvé
nek felolvasása és meghitelesitése. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a ja
nuár 27-én tartott országos ülés jegyzökönyvét.) 

Várady Gábor (a jegyzőkönyv felolvasása köz
ben) : Tisztelt képviselőház! Méltóztattak engem 
megbízni, hogy a szilágy-csehi választókerületben 
elkövetett kihágások megvizsgálását teljesítsem. 
Ezen megbízás rám nézve minden más körülmény 
között parancs; azonban most kénytelen vagyok fel
kérni a t. házat, méltóztassék ezen kötelesség telje
sítése alól feloldani, mert én Décsey Lászlóval ro
konságban állok. (Felkiáltások: Túry! Popovics!) 

E l n ö k ! Túry ós Várady képviselő urak közt 
oszlott meg a vélemény múltkor a kiküldetésre 
nézve ; most tehát, ugy hiszem, Túry képviselő urat 
lehetne a vizsgálatra kiküldeni. (Helyeslés.) 

R á d a y L á s z l ó gr . j e g y z ő (bevégzi a jegyző
könyv felolvasását.) 

E l n ö k : Tisztelt ház! Ma Ő Felségöknél kül
döttségileg tisztelgés nem fog történni; hanem ké
rem a képviselő urakat, méltóztassanak délutáni 2 
órakor az elfogadási tisztelgésnél a várpalotában 
megjelenni, hol a nmélt. főrendek is össze fognak 
gyűlni. Egyszersmind kérem a t. házat, méltóztas
sék a küldöttséghez még Ivánka Zsigmond, Vojnics 
Lukács, Nagy Ignáez és Horvát Antal urakat hoz
záadni. (Helyeslés.) 

Most a tegnapelőtti szavazás eradménye fog a 
t. házzal közöltetni. (Halljuk!) 

R á d a y L á s z l ó gr . j e g y z ő : A 30 tagú vá
lasztmányra beadott szavazatok összeszámíttatván, 
kitűnt, hogy mindössze 276 szavazat adatott be. 
Ezek közt több és kevesebb szavazatot nyert 152. 
A legtöbb szavazatot nyerték a többség sorában a 
következők: Deák Ferencz 273 (Éljenzés), Eötvös 
József b. 271, Andrássy Gyula gr. 270, Klauzál 
Gábor 268, Csengery Antal 266, Szentkirályi Mór 
258, Lónyay Menyhért 255, Bezerédy László 253, 
Gorove István 241, Tisza Kálmán 241 , Nyáry 
Pál 239, Bónis Sámuel 236, CsernovicsPéter236, 
Ghyczy Kálmán 236, Podmaniczky Frigyes báró 
232, Várady Gábor 231, Ivánka Imre 221,Bartal 
György 183, Somssich Pál 180, Apponyi György 
gr. 179, Kemény Zsigmond b. 177, Horváth Bol
dizsár 175, Hollán Ernő 170, Joannovics György 
170, Széli József 169, Kubicza Pál 167, Csáky 
László gr. 165, Fest Imre 165, Kandó Kálmán 
163 és Jókai Mór 161 szavazatot. Kivánja-e a t. 
ház, hogy még azok nevei is fölolvastassanak, kik 
ezeken kívül szavazatokat nyertek? (Nemszükséges!) 

E l n ö k : Svastics Gábor képviselő úr ellen 
adatott be egy kérvény; az állandó igazoló bizott
sághoz utasíttatik. Az állandó igazoló bizottság 
folytatni fogja jelentését. 

D e d i n s z k y J ó z s e f e l őadó (olvassa az iga
zoló bizottság jelentését Arvamegye bobrói kerületében 
megválasztott képviselő Stephanides Henrik választá
sára nézve. A bizottság igazolást ajánl. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
19* 
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elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Stefanides 
Henrik az igazolt képviselők sorába igtattatik. 

Ma d. u. két óra előtt O Felségük fogadására 
kellvén menni, a mai ülést ezennel eloszlatom. Hol
nap tíz órakor azonban ismét össze fogunk ülni, 
szintén igazolási kérdések tárgyalására. 

Az ülés kezdődik d, e. 10 x/2 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Joanno-
vics György fogja vezetni, a szólni kivánók ne
veit Tóth Vilmos jegyzi fel. A tegnapi ülés jegy
zőkönyvének hitelesítése van napirenden. 

R á d a y L á s z l ó g r ó f (olvassa a január 29-i-
kei ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Van szerencsém jelenteni, egyszer
smind a küldöttség tisztelt tagjait felhívni, hogy 
holnapután, azaz febr. 1-én d. u. 1 órakor a budai 
várpalotában megjelenni méltóztassanak: Császár 
Ő Felsége 1 V2 órakor, Császárné 0 Felsége pedig 
2 órakor fogja a küldöttséget fogadni. 

812 szatmár-németi választó Gyene képvi
selő megválasztatását megerősíttetni kéri. Ezen 
kérvény Lator Gábor, mint a vizsgálatra kiküldött 
képviselő után fog küldetni. 

Több folyamodó kéri az alföldi vasút szá
mára elfoglalt és kisajátított birtokaiknak már 
megbecsült árát az országos pénztárból kifizettetni. 
Ez a kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Most az állandó kilenczes bizottság fogja elő
adását folytatni. 

Tárady Gábor előadó (olvassa az állandó 
igazolási bizottság véleményét Babarczy Antal b. vas
megyei kőszegi választókerületi képviselő választása fö
lött. A bizottság vizsgálatot ajánl.) 

Dedinszky József : Tisztelt ház! Az igazo
lás egész folyama alatt soha sem fordult elő in
kább annak szüksége, hogy az igazolás megítélé
sében objective járjunk el, mint e jelen esetben; 
mert minél közelebb van annak lehetősége, hogy 

Kérem azon képviselő urakat, kik szállásaikat 
még be nem jelentették, vagy megváltoztatták, 
hogy e részbeli bejelentésüket az országgyűlési 
irodában holnapig megtenni méltóztassanak. 

Az ülés végződik d. e. 10 s/i órakor. 

politikai, vagy személyes tekintetek vegyülnek az 
igazolás megbirálásába, annál szükségesebb, hogy 
az igazolási eljárás bírói igazságtétel legyen. Szük
ségesnek tartottam ezt előre bocsátani, midőn véle
ményemet akarom kifejezni arra nézve, hogy én nem 
látom a vizsgálatnak szükségét, hanem az igazolás
nak találom helyét. (Zaj.) Nem látom pedig szük
ségét különösen azért, mert a vizsgálatnak a kül
döttség véleményében előadott okai nem alapithat
nák meg a megsemmisítést, a mely minden vizs
gálatnak czélja volna: nem alapíthatnák meg kü
lönösen azért, mert az egyik ok, mely a vizsgálat 
tárgyául előadatik, az, hogy több rendbeli össze
írások történtek, de ezen összeírások közt nem vi-
lág-os az előadottakból, hogy melyik a hibás, me
lyik a kiigazított, vagy hogy az utolsó ízben hely
benhagyott összeírás szerint történt-e a szavazás? 
Én a panasz pontjai közt nem látom tökéletesen 
kiderítve, sőt okadatolva egyátalában nem találom, 
hogy azon összeírás, mely szerint a szavazás tör
tént, nem helyes. Azon körülmény derül csak ki, 
hogy a Babarczy báró pártja részéről történt el
lenvetés arra nézve, hogy az összeírás, mely elő
vétetett, nem az utolsó; azonban felnyittatván és 
összehasonlíttatván, kitűnt, hogy, azon szavazási 
lajstromból, mely a szavazásra használtatott, egyik 
félre nézve sem származott jogsértés. Ez lett volna 
tehát az első ok; de mert maga a panasz előadja, 
hogy abból jogsérelem nem származott, ennélfogva 
a vizsgálat a választás megsemmisítésére nézve 
szükségül szolgálandó körülményt nem deríthetne 
fel. Az osztály véleményének másik pontja, mely-
lyel a vizsgálat szükségét indokolta, az, hogy 
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110-en, kik az összeírásban benfoglaltattak és ál
lítólag községi és egyéb bizonylatok szerint meg
jelentek, nem bocsáttattak szavazásra a küldött
ség által azért, mert a beirt évszám, meg a külse
jük szerint mutatkozó évszám között a küldöttség 
különbséget talált. Egyik részről ezen ok adatik 
elő, másik részről egy ok sem, hanem egyszerűen 
az állítatik, hogy elutasíttattak. Már azokra nézve, 
kiknél a küldöttség a beirt évszám meg a külső sze
rinti kor közt különbséget talált, tökéletesen he
lyesen járt el, ha elutasította őket; ha ezeknek pa
naszuk volt volna, ott volt a bizalmi férfiú, ki ezen 
panaszokat jegyzőkönyvbe vehette volna. A töb
biekre nézve, kik nem is mondják, mi oknál fogva 
utasíttattak el a szavazástól, azt hiszem, hogy azon 
küldöttségnek, mely kétségkívül a megyei bizott
ság által van választva és mely eskü alatt szolgál, 
tetteit utólagos panaszkodók és egyes községi elöl
járók tanúskodása folytán bírálat alá venni egy-
átalában nem lehet, mert nem tudom, mi ered
ménye lehetne ennek, és hogyan fogja magát iga
zolni a küldöttség, hogy mely okokból utasította 
el az egyes jelentkezőket? Én arra példát nem aka
rok adni, hogy az eskü alatt szolgáló és a nemzeti 
becsület védpaizsa alatt álló küldöttség olyan tet
teit, melyek még jegyzőkönyvbe sincsenek véve 
(mert a törvény sem rendeli, hogy a küldöttség 
jegyzőkönyvet vigyen arról, hogy miért utasit el 
valakit), később igazolni tartozzék. Ennélfogva 
ilyen utólagos vizsgálat a küldöttség irányában 
nem'vezetne czélra, és akármit derítne is fel most 
már ezen 110 egyén visszautasítása okául, akár 
korkülönbséget, akár más okot, ez a megsemmisítés 
alapjául nem szolgálhatna. Minthogy tehát sem 
szükségét, sem sikerét nem látom a vizsgálatnak, 
az igazolásra szavazok. (Helyes!) 

Böszörményi László: Tisztelt képviselők! 
Azt hiszem, oly esetben, midőn valaki az osztály 
véleményét akarja e házban megváltoztatni, legel
ső kötelessége az irományok felolvasását kívánni. 
(Nem áll!) Mert nem tartom erkölcsi lehetőség
nek , hogy az osztály véleményét, mely az iro
mányok tüzetes átbirálása után nyilatkozott, pusz
tán a jegyzőkönyv előadása folytán, azon jegy
zőkönyv ellenére, meg lehessen változtatni. (Zaj. 
Ellenmondás.) Ha előttem szóló t. képviselőtár
sunk azon kezdte volna előadását, hogy az iro
mányok felolvasását kéri, nem szólaltam volna fel; 
mivel azonban itt nem csak számtalanszor kimon
datott, de mert máskép nem is lehet, a tisztelt ház 
itt bíráskodik, a t. háznak pedig az osztály véle
ményével ellenkező ítéletet hozni csak is az iromá
nyok átbirálása után lehet: (Zaj. Helyes! Ugy van! 
Nem áll!) én azon esetre, ha az előttem felszólalt 
ur az osztály véleményének megváltoztatásához 
kivan ragaszkodni, személyes jogomnál fogva — 

hogy kellőleg megbírálhassam, vajon a t. felszólaló 
urnák, vagy az osztálynak van-e inkább igaza — 
kérem az irományok felolvasását. (Zaj. Helyeslés.) 

Szász K á r o l y : Szabad legyen mindenekelőtt 
előttem szólott t. képviselőtársam, Böszörménjd 
László szavaira egy megjegyzést tennem. Teljes
séggel nem oszthatom azon nézetét, hogy a ki az 
osztály véleményét meg akarja támadni , annak 
mulhatlan szükséges volna az irományok felolva
sását követelnie. (Helyeslés.) Mert feltehető azon 
eset, hogy az osztály a tényeket oly világosan és 
teljesen terjeszti elő, hogy azokban a ház meg
nyughatok, és azokat határozata alapjául elfogad
hatja; s ép oly feltehető, hogy az osztály a helye
sen megállapított tényekből oly következtetéseket 
von ki, s rajok oly véleményt alapít, melyet a ház 
magáévá nem tehet, s belőlök egészen más határo
zatot hoz. 

Most a dolog érdeméhez akarok szólani, s az
zal egyszersmind felelni Dedinszky képviselőtár
samnak, ki az osztály előadásában előttünk fekvő 
tényekből igazolásra merít indokokat, de kivel 
egészen ellenkező nézetben vagyok. E g y körül
mény ragadta meg az osztály jelentésében figyel
memet, s ez az. hogy 114-en, kiknek nevei a vá
lasztási összeirásban benvannak s a választásra 
kétség kivül jogosítottak, a szavazási lajstromban 
azonban nem találtatnak -— pedig községi s egyéb 
bizonylatok szerint a szavazás helyén megjelentek 
és jogukkal élni kívántak — ettől elmozdíttattak. 
Ha ezen körülmény, mely a legnagyobb jogsérel
met foglalja magában, teljesen be van bizonyítva, 
ugy itt a vizsgálat szükségtelen, igazolásról szó 
nem lehet s a választás megsemmisítését kell ki
mondanunk. En azért az irományokból csak is 
ezen pont iránt kívánok felvilágosítást; {Zaj) és 
épen nem a teljes irományok felolvasását, hanem 
azok közül csak is azon egy pontot illető bizonyla
tok felolvastatását kívánom, mely szerint 114 sza
vazó nem élhetett jogával. 

B ó n i s S á m u e l : Tisztelt ház! Nem szólot
tam volna a tárgyhoz, ha az osztály véleménye 
ellen szó nem emeltetett volna; de miután az osz
tály véleménye ellen szó emelkedett és a kifejtett 
discussio után egy kérdés merült föl, t. i. az iro
mányok felolvasása, kénytelen vagyok a tárgyhoz 
szólani. Azt mondta Szász Károly képviselő ur, 
felelve Böszörményi képviselőnek, hogy itt az iro
mányok felolvasását szükségesnek nem látja. E 
véleményben nem osztozhatom, mert ha az osztály 
véleménye ellen discussio keletkezik a házban, min
den egyes ember kivánságára a ház az irományok 
felolvasását elhatározza. S ime, maga Szász Károly 
képviselő ur is az irományokból kér bizonyos kö
rülményekre felvilágosítást. Tisztelem logikáját, 
de nem követhetem: mert ha neki felvilágosításra 
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van szüksége, mért ne kívánhatná más is ? Nem is 
volt eset, hogy az irományok felolvasását a ház 
megtagadta volna. 

A mi Dedinszkv előadását illeti, arra is bátor 
vagyok pár észrevételt tenni. O, úgymond, egye
nesen az igazolásra szavaz, mivel senkinek joga 
sértve nem volt. Már az osztálynak véleménye 
azt mondja, hogy okadatolva van az, miszerint 
114 ember nem élhetett szavazati jogával, midőn 
80 s egynehány képezte a többséget; már pedig, 
ha ott jogsérelem nem történik, a hol 114 ember 
nem élhet szavazati jogával , akkor nem tudom, 
hol történhetik másutt. Én tehát abban a véle
ményben vagyok, hogy ha csakugyan szavazás 
történik a felett, vajon az osztály véleménye áll-e 
meg, vagy pedig igazolás történik, és kívánja va
laki az irományok felolvasását, azt — valamint 
eddig mindenkor — ugy most is kénytelenek va
gyunk megengedni. 

E l n ö k : Méltóztatik tehát kivánni az iromá
nyok felolvasását? (Zaj. Felkiáltások: Kívánjuk! 
Meg kell történnie!) 

Várady Gábor előadó (olvassa Bdbarczy 
Antal 6. választására vonatkozó irományokat és ismé
telve az osztály véleményét.) 

Z i c h y Jenő gr . T. ház! Az osztály vélemé
nyét azon irányban, miszerint csak azon két pont
ra hívta föl a t. ház figyelmét: 1) hogy két lajst
rom volt volna, melyek egyike a helytartóta
nács által lett megsemmisítve, 2) hogy 110 vá
lasztó szavazati jogától elmozdittatott: igen helyes
nek tartom; s a többieket magam is helytelenek
nek látom, mert indokolatlanok. Ezeket mellőzve, 
ellenvéleményem okadatolása tekintetéből két kö
rülményre bátorkodom a ház figyelmét felhívni: 
1) arra, hogy 36 óráig szavazott az ellenfél azon 
lajstrom szerint, melyet utóbb helytelennek mon
dott ki, óvását pedig ez ellen nem jelentette be 
mindaddig, mig többségben volt, s csak a 36-ik 
órában, midőn a többségnek a másik részre való 
hajlását látta, mondotta ki óvását; 2) a 110 vá
lasztónak szavazati jogától való elmozdíttatását ille
tőleg csodálkozom, hogy Tuczenthaler és Csontos 
számtalan sok beadványa mellett nem találom azt, 
melynek itt leginkább volna helye, melyben ok 
mint bizalmi férfiak ezen elmozdítást indokolatlan
nak látván, ezt támadták volna meg. Miután e két 
irányban a választás ellen beadott kérvényt kellő
leg igazoltnak nem látom, pártolom Dedinszky József 
képviselőtársam véleményét és vele Babarczy An
tal b . igazolását kívánom. (Zaj. Szavazzunk!) 

Csanády Sándor : T. képviselőház! Nem 
hittem, hogy valaha oly abnormis helyzet állhas
son elő, mint a milyenben jelenleg vagyunk, hogy 
népképviselet utján az 1848-diki törvények értel
mében történt választásokra egy kormányzó tes

tület, mely az 1848-ki törvények szellemével el
lentétben áll — mint a helytartótanács — befő--
lyást gyakorolhasson, irántok intézkedhessek,-
(Ellenmondás a jobb oldalon.) E szerencsétlen álla
potnak oka nézetem szerint az, hogy a képviselő
választások végrehajtattak a nélkül, hogy a törvé
nyes megyék helyreállíttattak volna; oka az, hogy 
az 1848-ki törvények alapján összeült országgyű
lés kénytelen egy özönvíz előtti kormányrendszer
rel állni szemben. (Derültség.) A felolvasott iratok
ból azon meggyőződésre jutottam, hogy a kérdé
ses választást már megelőzőleg is több törvény
ellenes eljárás történt. Ilyen törvényellenes eljárás 
az, hogy a szavazatok összeírását a községi elöl
járók hajtották végre a nélkül, hogy az összeiran-
dók jelen voltak volna. E törvénytelen eljárás 
ellen az illetők kénytelenek voltak a helytartó
tanácshoz folyamodni, s ez kényszerítve érezte 
magát a törvénytelen eljárások ellen nyilatkozni és 
az illetőket a törvényesség útjára utasítani. Tör
vényellenes eljárás történt továbbá, nézetem sze
rint, a választást megelőzőleg az által is, hogy a 
provisorius tisztviselők, részszerint ígéretekkel, 
részszerint ijesztgetésekkel oly nagy mértékben 
korteskedtek, hogy ezen korteskedésök ellenében 
kénytelen volt a központi bizottmány határozati
kig folyamodni a helytartótanácshoz, hogy a tör
vények ellen eljáró hivatalnokokat tiltsa el a kor--
teskedéstől. Törvényellenes eljárás volt még az is, 
hogy 114 szavazó, ki be volt irva a szavazók név
sorába, szavazati jogától megfosztatott. Törvény
telenül járt el végre a szolgabíró, midőn, a szava
zás folyama alatt, meglehetős számú szavazókat 
a katonaság közt, részszerint Ígéretek, részszerint 
fenyegetések következtében, a Babarczy-pártra vitt 
át. Minthogy tehát e választás alapjai törvényelle
nesek, én e választást, mint törvénybe ütközőt, 
megsemmisíttetni óhajtom. (Helyeslés. Ellenzés. Zaj.) 

K e g l e v i c h I s tván gr . ' .Lemondok a szóról. 
P a t a y I s t v á n : Midőn ez országgyűlés kez

detével legelőször volt alkalmam e terembe jőni, 
azt haliám egy általam igen tisztelt követtársamtól, 
hogy tisztán a törvényességnél maradva, ne néz
zük az egyéniséget. Ezt én részemről meg is tar
tottam, de fájdalom ez átalában több izben nem 
tartatott meg. (Derültség.) T . ház! Egy igazolási 
esetnél azt a kérdést hallottuk, van-e csak egyet
lenegy választó, ki a szavazás alkalmával szava
zati jogától elüttetett? és ezen kérdésre azt felelte 
a kérdő magának, hogy meg levén győződve, hogy 
ily egyén van, a választást megsemmisítendőnek 
véleményezi. Én sem nézem azt, ki a választott, 
hanem egyedül azt, történt-e rendetlenség a válasz
tásnál. Itt először a papság a vallás köpenyege 
alatt, az általam igen tisztelt papság (Derültség) 
mélyen belemarkolt a szabad választás jogába j . 
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másodszor a katonaság, hatalmával visszaélve, 
párthoz szegődött; harmadszor a megyei és városi 
hivatalnokok sáskaserege (Derültség), tekintélyével 
visszaélve s ezt a mérlegbe vetve, korteskedett. 
Én mindezeket félrevetve, csak azt kérdem b. Eöt
vössel a háztól, voltak-e egyének, kik a szabad 
választás jogának gyakorlatától elüttettek ? Igenis 
voltak, még pedig 110-en. Én, ki az iratokat vé
gig hallgattam, s minden alkalommal a törvény
hez hiven ragaszkodom, a megsemmisítésre sza
vazok. 

Csengery I m r e : Nem szólanék a tárgyhoz, 
ha az* igazoló bizottság véleményét, ugy, mint az 
itt előterjesztetett, egészen osztanám; de mivel ezt 
egészen nem oszthatom, a szavazás előtt kénytelen 
vagyok véleményemet előadni. (Halljuk!) A bi
zottság az általa javasolt vizsgálatot csupán a kér
déses 110 visszautasított szavazó egyén irányában 
véleményezi eszközlendőnek, a többi körülményre 
nézve pedig azt mondja, hogy nincs annyira ok-
adatolva, hogy a vizsgálat alapjául szolgálhatna. 
Én az állandó igazoló bizottságnak ezen vélemé
nyében nem osztozhatom; s megvallom, azon két 
körülményre vonatkozólag, melyet az előttem szó
lók is felhoztak, nevezetesen egyrészt a proviso-
rius hivatalnokok beavatkozása, másrészt a kato
nai erőnek is merőben pártérdek melletti felhasz-
náltatására vonatkozólag, oly adatok is hozattak 
fel a folyamodók által, melyekre azt mondani, 
hogy még a vizsgálatra sem nyújtanak elegendő 
alapot, nem lehet. (Helyeslés.) Valahányszor én a 
provisorius hivatalnokoknak ennyire bebizonyult 
beavatkozását látom, a legkisebb, a mit tehetek, 
ha a vizsgálatra szavazok. Nagyon megkülönböz
tetem én a szabad választás alapján választott tiszt
viselőket, az 1861-diki országgyűlésnek, s az 
ugyanakkor feloszlatott megyék romjain, a sza
bad választással ellentétesen előállított hivatalno
koktól. Még a szabadon választott tisztviselöknek 
törvényen kivüli befolyását sem szeretem; de kü
lönösen ott, a hol egy provisorius hivatalnok be
avatkozása ennyire igazoltatik előttem, óvakodnom 
kell, ha nem is a jelen, de a jövendő tekintetében. 
(Elénk helyeslés.) Ha a t. képviselőház ily beavat
kozásokat elnéz és ezekre nézve még a vizsgálatot 
sem rendeli el, nagyon félek, hogy a mennyiben a 
jövendő Isten kezében van, ezen az alapon, nem 
mondom, lesz, de lehet egybeállítható egy oly 
képviselőház, melynek határozatai a nemzet jogaira 
nézve igen veszélyesek lehetnek. (Helyeslés.) E két 
körülményt is olyannak látom, melyre a vizsgála
tot ki kell terjeszteni. É n tehát az osztály vélemé
nyét azzal a hozzátoldással pártolom, hogy a vizs
gálat ne csak a bizottság által felhozott körülmé
nyekre, de egyátalában az egész panaszra kiter
jesztessék. (Helyes! helyes!) * 

Várady G á b o r : Előttem szóló képviselőtár
sam előadásának csupán azon részére, hogy az ál
landó igazoló bizottság csupán azon oknál fogva 
véleményezte a vizsgálatot, mert 110 szavazó sza
vazati jogától megfosztatott, vagyok bátor meg
jegyezni , hogy ezt nem csupán ezen egy oknál 
fogva tette, hanem annak kiderítése végett is , va
jon nem a megsemisitett összeírás nyomán történt-e 
a szavazás. 

Nagy I g n á c z : T. ház ! Sok oldalról megtá
madtatott a háznak az igazolás körüli eljárása. Én 
részemről ebben a tárgyban nem akarok véleményt 
mondani, csak azt mondom, t. ház , hogy minden 
hatalom és igy az országgyűlés felett is, két nagy 
erkölcsi hatalom létezik, az egyik a közvélemény, 
a másik pedig annak hű követője, a történelem, mely 
jelent és jövőt megírni, és felettünk is Ítéletet fog 
hozni. Én részemről soha semmi pártérdekből nem 
indultam ki, valahányszor arról volt szó, hogy az 
eg,yi^» v a g y niásik képviselőtársam választása fe
lett Ítéljünk; most sem indulok ki azon nézetből, 
hogy kicsoda az a képviselő , kinek választása fe
lett ítéletet akarunk hozni, hanem csak azt kér
dem, a mit már előttem szóló is említett, hogy t. i. 
megsértetett-e egyik vagy másik szavazónak joga. 
Itt, mint többször haliám említtetni, nincs kétség, 
hogy 110 szavazó szavazási jogától megfosztatott. 
Szerintem ez és azon másik körülmény, hogy a ka
tonaság is befolyt a választásra, de legfőképen, 
hogy a hivatalnokok kétségtelenül visszaéltek ha
talmokkal, oly fontos . hogy nem a vizsgálat, ha
nem a meg'semmisítés mellett szavazok. (Zaj. Sza
vazzunk !) 

B á n ó Józse f : Elállók a szótól. 
E l n ö k : T . ház! Három felé oszlanak a véle

mények, t. i. az osztály véleményének elfogadása 
vagyis a vizsgálat, a megsemmisítés, és az igazolás. 
Mindenekelőtt az osztály véleményét kell szava
zás alá bocsátani ; ha az többséget talál nyerni, 
minden további szavazás szüksége megszűnik. (Zaj.) 
Ismétlem, hogy mindenekelőtt szavazás fog tör
ténni a felett, hogy az osztály véleménye elfogad-
tatik-e vagy nem? Ha az osztály véleménye több
séget nyert, akkor megszűnik minden további sza
vazás szüksége; és azután méltóztassanak arról 
szólani, hogy azon hozzáadás, hogy a vizsgálat a 
panasz minden pontjára kiterjesztessék, elfogadta-
tik-e vagy sem. Ennélfogva méltóztassanak fel
kelni, a kik az osztály véleményét vagyis a vizs
gálatot pártolják. (Megtörténik. Zaj. Böszörményi 
szót kér.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Ha Böszörményi ur 
nem áll el a szótól, ugy előbb Bánó képviselő úron 
van a sor. (Zaj.) 

Böszörményi László: Én nem magához a 
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tárgyhoz kívánok szólani. (Fölkiáltások: A kérdés 
föltevéséhez!) 

G h y c z y K á l m á n : Megvallom, a kérdést 
nehezen értettük tisztán. Ha a kérdés az volt, 
hogy az osztály véleménye Csengery úr módosí
tásával fogadtassák e l , akkor azt egészben elfoga
dom. Ha pedig a kérdés ugy volt feltéve, hogy 
az osztály véleménye Csengery úr módosítása nél
kül fogadtassák e l , akkor, azt hiszen, a ház több
sége roszul értette a kérdést. Azért a próbának 
ismétlését kérem. (Zaj.) 

E l n ö k : A kérdés úgy volt föltéve : először 
szavaztassák arra , hogy az osztály véleménye 
elfogadtatik-e, vagy nem ? vagyis , hogy vizsgá
lat rendeltessék-e, vagy ne ? Ha a többség a vizs
gálat mellett nyilatkozik, akkor lesz a szavazás
nak további tárgya , hogy Csengery úr indítványa 
is elfogadtassék-e ? (Zaj.) 

S z e n t k i r á l y i M ó r : Tisztelt ház! U g y gon
dolom , a kérdés igen helyesen van föltéve , mert 
az osztálynak véleménye nem zárja ki azt, nincs 
ellentétben azzal, a mit Csengery úr indítványo
zott , mert ez csak kiegészítése az osztály véle
ményének. Az elnök a ház szabályai szerint leg
először nem tehet föl más kérdést, mint hogy el
fogadja-e a ház az osztály véleményét, vagy nem? 
A mi azzal ellentétben van, az elesik, a mi pedig 
azon túlmegyen, az ujabb szavazásnak tárgya. 
Csengery úr indítványa tehát akkor következik 
szavazásra, ha az osztály véleménye elfogadtatott. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Azt hiszem, minden ellenpróba nél
kül ki lehet, sőt ki kell mondani, hogy a többség 
a vizsgálat mellett van. (Helyeslés.) Most tehát mél
tóztassanak a fölött szavazni, hogy a vizsgálat ne 
csak arra a körülményre, a mely az osztály véle
ményében van megemlítve, hanem a panasznak 
minden pontjára terjedjen-e ki, vagy nem ? Mél
tóztassanak felkelni, a kik a panasznak minden 
pontját vizsgálat tárgyává kívánják tétetni. (Meg
történik.) A többség véleménye az, hogy vizsgálat 
tétessék, és pedig ne csak az osztály által véle
ményezett pontokra, hanem a panasz minden 
pontjára nézve. Most méltóztassanak nyilatkozni, 
hogy vizsgálatra ki küldessék ki. (Felkiáltások: 
Jendrassik ! Bittó !) Méltóztassanak, a kik Bittó kép
viselő urat kívánják kiküldetni, felkelni. (Megtör
ténik.) Már most kérem, keljenek föl azok, kik 
Jendrassik képviselő urat kívánják kiküldetni. 

(Megtörténik. Zaj.) Nagyobb biztosság kedvéért 
ismételtetni fogom a szavazást. Méltóztassanak 
fölkelni, a kik Bittó képviselőt kivánjákkiküldetni. 
(Megtörténik.) A többséget Bittó képviselő részén 
látom: egyébiránt, ha t. ház kívánja, golyózással 
szavazás fog rendeltetni. (Nem kell]) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Néhány perezczel ez
előtt felírattam magamat ez igazolási kérdésben 
a szólásra; de miután a tárgy ki volt merítve, 
nem annyira az igazolási ügyhöz akartam szólani, 
mint inkább a t. ház figyelmét felhívni azon kö
rülményre, hogy az itt felolvasott irományok 
között a helytartótanácsi rendelet a ,48-iki tör
vényeknek azon jelenleg egyetlen élő czikkét, 
mely a választásokról szól, „felsőbb választási rend
szabálynak" czimezi. Nem a törvény neveztetik 
meg, melynek paragraphusa idéztetik, hanem a 
felsőbb helyről leküldött választási rendszabály. 
Én sem akarok e kérdésben indítványt terjesz
teni a t. ház elé, mint már ilyen esemény más 
alkalommal is történt; de nem akartam elmellőz
ni, hogy a ház naplójába be ne jöjjön az ily kife
jezés elleni tiltakozás. (Helyeslés.) 

B e z e r é d y L á s z l ó : Teljesen igazsága van 
előttem szóló Böszörményi képviselőtársamnak; 
de azon középpunti választmány igazolására kény
telen vagyok a t. ház előtt felemlíteni, hogy az 
összeirás nem a helytartótanács parancsa követ
keztében tétetett félre, hanem a középponti választ
mány azt a maga rendelkezése ellenében szerkesz-
tettnek látván, maga tette félre és rendelt új 
összeírást. (Zaj.) 

Várady Gábor : Előttem szóló t. képviselő
társam felszólalására megjegyzem, hogy Böször
ményi László képviselő társam nem a középponti 
bizottmány eljárásáról szólt, hanem szólt a helytar
tótanács azon leiratáról, mely az 1848: V-ik tör-
vényezikkre való hivatkozás helyett felsőbb rend
szabályokra hivatkozik, minta melyekben állítólag 
a választási törvény foglaltatik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Azt hiszem, az indítványnak elég 
lesz téve az által, hogy azon kijelentés a naplóba, 
valamint a jegyzőkönyvbe is be fog jönni. 

A legközelebbi ülésnek határnapja megelőző 
napon fog a t. képviselő uraknak tudtul adatni. 

Van szerencsém jelenteni, hogy GozsduManó 
képviselő úr megbízó levele bemutattatott. Az ál
landó kilenczes bizottmánynak adatik át. 

Az ülés végződik d. 123U órakor. 
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XXII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. február 8-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Az elnök jelentést tesz a két ház küldöttségének fogadtatásáról Ó Felsegök által. A fölirati bizottság válaszfe-
irati javaslata előterjesztetik. Gozsdu Manó és Svastics Gábor igazoltatnak. Moesonyi András szabadságot kap. 

Az ülés kezdődik d. e. 11V2 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Tóth Vil
mos fogja vezetni; a szólni kívánókat Ráday Lász
ló gr. jegyzi fel. Következik a múlt ülés jegyző
könyvének felolvasása és hitelesítése, 

Joannovics György jegyző (oh ássa a 
január 30-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : T. ház ! Örömmel teljesítem köteles
ségemet, midőn a Császár és Király, valamint a 
Császárné s Királyné Ö Felségöket üdvözlő kül
döttség eljárásáról, ugy szintén a küldöttségnek O 
Felsegök által történt kegyes elfogadásáról teszek 
jelentést. A küldöttség e hó 1-ső napján délután 1 
órakor jelent meg a budai várpalotában, és a nm. 
főrendek küldöttségével egyesülve. J 1/2 órakor 
tisztelgett a Császár és Király O Felségénél, 2 óra
kor pedig a Császárné s Királyné 0 Felségénél. Az 
ez alkalommal mondott beszédeket, ú. m. a her-
czeg-primás ő eminentiája által mondott két rend
beli üdvözlő beszédet, továbbá a Császár és Király 
O Felsége kegyes válaszát, valamint a Császárné 
s Királyné Ö Felsége szívből eredő és szívhez szó
ló, fejedelmi méltósággal és benső magasztos ér
zettel mondott beszédét van szerencsém a t. ház
nak bemutatni. 

T ó t h Vilnos j e g y z ő (fölolvassa a három be-
szédet,melyet a ház éljenzéssel fogad.) 

E l n ö k : Ezek után a küldöttség sokszoros 
éljenzéssel távozott. 

Andrássy Gyula g r . : Méltóztatott a tisztelt 
ház egy 30 tagból álló választmányt kiküldeni, 
azon utasítással, hogy az 0 Felsége legmagasabb 
trónbeszédére adandó válaszfeliratra javaslatot 
készítsen és azt a ház elé terjeszsze. A választmány 
eljárván megbízásában, nekem, mint az általa vá
lasztottelnöknek, jutott jelenleg a szerencse a vá
lasztmány javaslatát a ház asztalára letenni . azon 
kéréssel, méltóztassanak megengedni, hogy a vá
lasztmány jegyzője, Csengery Antal úr azt fölol
vassa. (Halljuk!) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186 S / g I, 

Csengery Antal előadó (fölolvassa a válasz-
fölirati javaslatot, mit a ház számos tetszési nyilatko
zattal kisér.) 

E l n ö k : A választmánynak ezen alapos, tör 
vényes, szép munkálata, mely mind a fejedelem 
mind a haza irányában egyaránt hűséget mond, 
kinyomtatva, még ma este, vagy legfölebb holnap 
a reggeli órákban az irodában le lesz téve, hol a 
képviselő urak átvehetik.*) Ha méltóztatnak bele
egyezni, az ülés mához egy hétre elnapoltatik, 
(Felkiáltások: Nagyon hosszú az idö! Helyes ! helyes !) 

Most még két igazolási eset van, melyet az 
állandó igazolási bizottság részéről Királyi Pál 
képviselő úr fog előadni. 

Deák F e r e n c z : Sokan nagyon hosszúnak 
tartják az egy hetet; szóljanak tehát hozzá, me
lyik napot kívánják. (Többen: Hétfőt!) 

Trefort Á g o s t o n : Jól tudom, hogy ez fon
tos ügy, és kellő időre van szükség, mielőtt hozzá 
lehetni szólani; de mivel itt mégis oly kérdés tár
gyaltatik, melylyel évek óta foglalkozunk, azt hi
szem, ha ki lesz nyomva, 48 óra alatt tökéletesen 
elég időnk lesz azt tanulmányozni. (Zaj, ellenmon-
dások.J Én óhajtanám a tárgyalást hétfőn megkez
deni. (Zaj, ellenmondások.) 

E l n ö k : Azt hiszem, e kérdés fölött hossza
san vitatkozni nem fogunk. Méltóztassanak azok, 
kik mához egy hétre kivánják a tárgyalást, fel
állni. (Megtörténik.) Most méltóztassanak felállni 
azok, kik hétfőre kivánják. (Megtörténik.) A nagy 
többség mához egy hétre kívánja tárgyaltatni. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését Gozsdu Manó Biharmegye 
élesdi kerületében megválasztott képviselő választása tár
gyában. A bizottság igazolást véleményez azon hozzáté
tellel, hogy a választás napjától számítandó 30 napig 
a választás ellen beérkező kérvények elfogadtassanak. 
Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk !) Ennélfogva Gozsdu Manó 

*) Lásd az Irományok 9-dik számát. 
2í> 



154 XXIII. OESZAGOS ÜLÉS. 

igazolt képviselőnek nyilváníttatik, azon hozzá
adással, hogy a választása napjától számítandó 30 
napig ellene beérkező kérvények elfogadtatnak. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését, Somogymegye szili választóke
rülete 208 választójának azon kérvényét illetőleg, 
melyben Svastics Gábor ottani képviselő megválaszta
tásának megsemmisítését kérik. A bizottság véleménye az, 
hogy a kérelem figyelembe nem vehető; s miután a ki- ] 
tűzött 30 napi határidő letelt, a föltételesen igazolandó-

nak véleményezett Svastics Gábor teljesen igazoltassák. 
Közhelyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva Svastics Gábor képviselő úr az 
igazolt képviselők sorába fölvétetik. 

Még egy tárgyról kell jelentést tennem. Mo-
csonyi András képviselő úr marczius 2 8-káig tartó 
kimaradkatási engedélyért folyamodott. (Felkiáltá
sok : Megadjuk!) 

Az ülés végződik d. u. 12 s/í órakor. 

A.JLJLAJL O J t í i o i j A T J T U O UJjJHj!a 
1866. február 15-dikén 

Szent iványi Károly elnöklete alatt. 

Tárgya : A fölirati vita megkezdődik. 

Az ülés kezdődik d. e. ÍO1/^ órakor. 

E l n ö k : Az utolsó ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa a febr. 8-dikai 
ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Dimitrie-
vics Milos fogja vezetni, a szólókat Tóth Vilmos 
jegyzi föl. 

Napirenden van O Felsége a Császár és Ki
rály magas trónbeszédjére adandó^ válaszfelirat 
tárgyalása. Mindenekelőtt azonban O Felségének 
magas trónbeszédje lesz felolvasandó. 

Joannovics György jegyző (fölolvassa a 
trónbeszédet.) 

E l n ö k : Most fel fog olvastatni a válaszfel
irat kidolgozására kiküldött bizottságnak a ház elé 
terj'esztett javaslata. 

TÓtll V i l m o s j e g y z ő (fölolvassa a válaszfel-
iratijavaslatot. — Felkiáltások: Elfogadjuk! Elfo
gadjuk !) 

B a r t a l G y ö r g y : A közel múltnak árnyai
val, a jövőnek komoly színezetével szememben, 
lelkemben emelem szavamat Önök előtt. (Halljuk!) 
Ura im! Szavamat, mely gyenge önmagában és 
nem nyer nyomatékot az általam elfoglalt, de kor
látoltabb hivatalos állástól, hogysem arról a 
döntő kormánj^körök megállapodásaira nézve , 
akár én, akár Önök magukat tájékozni képesek 

lU lehetnénk. Mi szóra indit , ama körülmény 
egyedül , hogy önnön magamat a sokkal maga
sabb és ép ennélfogva függetlenebb szempontra 
áthelyezve, a honnét a hazának és birodalomnak 
viszonyai egymás mellett áttekinthetők: felisme
rem a szirteket, melyek politikánk láthatárát elbo
rítják, a rést álló zátonyokat, miket a megsimult 
felszín eltakar. Nem részletezem azokat; mert kell, 
hogy figyelmünket az ép oly keskeny, mint mély 
nyilas kösse le mindenekelőtt, a melyen át az Ö 
Fölsége által kitűzött magasztos czél: a kedélyek 
végső megnyugvása, az érdekek higgadt elemzése, 
s a jogalapok megőrzése mellett mindkét félnek 
önkénytes beegyezésére fektetett méltányos ki
egyezésnek nagy müve megközelíthető. 

Amaz eltűnt boldog időkben, midőn párttu-
sáink megszokott tárgyait a bérreformnak egyes 
kérdései képezek: országunk, nemzetünk ez arany 
korának legkiválóbb hőse, a halhatatlan Széche
nyi volt az, ki hires polémiáiban, ha jól emlék
szem, nem egyszer figyelmeztetett bennünket az 
ész és sziv politikájának lényeges különbségére. 
intvén, hogy kizárólag amannak szózatát köves
sük , emennek nyugtalanító dobbanását spártai lé-
lekerővel leküzdjük. Senki inkább, mint ó', nem 
tanusítá az általa fölállított szabály tökéletes kivi
teléhek absolut lehetlenségét; mert a mint emberi 
lényünkben a szellemnek és anyagnak , szintúgy 
megvan gondolkozásunkban'1, még inkább pedig 
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elhatározásunkban az ész- és szivnek elválhatlan 
tényezése , mi azonban csekély véleményem 
szerint magának a szabálynak abstract helyes 
voltát nem gyengíti; ha soha el nem érnők is, 
törekvéseink folytonos tárgya lehet az! De a 
minek szigorú követése már az egyes homogén 
egyéniségnek utólérhetlen feladat, lehet-e józanul 
reménykednünk. hogy ama szabályt az érzésből 
fakadó intuitio után induló nagy többség, egy 
egész nemzet csak főirányában is kövesse, mely
nek szivéről az észellenes politikai gazdálkodás 
pusztító rendszere a bizalomnak ama rétegét vég
kép lemosta, mely egyedül bir termő erővel és 
kellő melegséggel, hogy benne a nyugodtan vizs
gáló észnek, a meggyőző számításnak elhintett 
magvai meggyökerezhessenek ? Lehet-e feltennünk 
róla, hogy az eddigi ellenfélnek kezét jó Íriszem
mel megragadja, mely a legközelebb reánk nehe
zült Ínségben magát a kormány javaslatát is meg
nyirbálva, szűk mértékkel, de annál bővebb árban 
nyujtá a közsegélyt, és — ép akkor ragaszkodva 
a ránk is jogtalanul kiterjesztett hatáskör nettó
jához, a midőn mi a legszomorúbb valósággal 
megküzdeni kényszerültünk — megfosztott ben
nünket a lehetőségtől, hogy az országos bajon or
szágos erővel, még pedig valószínűleg több siker
rel, kevesebb vesztegetéssel önmagunk segítsünk? 
(Helyeslés.) Avagy lehet-e hasonló tapasztalás után 
csak azt várnunk a nemzet részéről, hogy az azóta 
épen a Lajtán túl oly meglepőn terjedő', erősbülő 
kiegyezési készség rejtett indokainak bonczolgatá-
sától tartózkodva, azt a jobb belátásnak, a belső 
szükség spontán érzetének , és nem inkább a kül-
és bérviszonyok válságos bevégzetlensége mellett 
a túlnan is naponkint fenyegetőbb arányokban mu
tatkozó anyagi vésznek róvja fel érdemül ? Sőt nem 
kell-e épen természetesnek találnunk, ha az szótla
nul mutat még a legtávolabb közelítésnek is gú
nyos iróniája gyanánt szolgáló olyas eljárásra, 
midőn a lelépett osztrák kormány, meg nem elé
gedve a gondos ápolással, miben a nálunk elany-
nyira perhorrescált 48-iki mozgalomnak már első 
eredetében is törvénytelen szülöttjét, Horvátország 
elszakadását, bizonyára sem egyikünk, sem mási
kunk javára folyton részesíté — a kedélyek paci-
ficatiojának nemes feladatát a valódi önérzethez soha 
nem illő kicsinyes hadjárattal fölcserélve — Er
délyben követni, a birodalmi tanács pedig ujjongó 
helyesléssel fogadni jónak látott! (ügy van !) mi
dőn a mérséklő, transigáló októberi elemektől meg
szabadult, s az általa szőtt ujabb zászlót vigan lo
bogtató bécsi kabinet nem csak amaz uniót, me
lyet épen Erdélynek akkori lángeszű főpapja, s a 
katholikus hierarchiának ez idő szerint elismert 
egyik legfőbb dísze 1861-ben a magyar főrendek 
eló'tt ép oly meggyőző alapossággal, mint apostoli 

ihlettséggel védett, hanem egyátalában minden hi
stóriai jogot, sőt magát O Fölsége uralkodói akaratá
nak 1860-iki kézirataiban foglalt ünnepélyes mani-
festatióját is lábbal tiporva, e nagyfejedelemségnek 
számra ugyan nem legelső, de intelligentiára és 
vagyonra nézve — mikre mégis egyebütt méltó 
súlyt vetettek — a másik kettővel együttvéve bi
zonyosan mérkőző székely-magyar nemzetiségét 
politikai befolyásának jogos gyakorlatától elejteni, 
s e tartománynak a magyar koronához való 
nyolez százados, soha még az önálló fejedelmek 
alatt is végkép meg nem szakított, mert épen a 
Habsburg házbeli királyaink által mindenkor di
csérendő erélylyel fenntartott, sőt még a nagyra-
törő Bethlenek és Rákóczyaktól is önkényt respec-
tált kapcsolatát, a sebzett oroszlán trophaeáit 
nagy vitézül fosztogató Pygmaeusok bravourjáva! 
szétröpiteni merészkedett ? (Helyeslés.) 

Nem szónoki cselfogásból hoztam fel e való
ban keserű reminiscentiát , a bizalmatlanságot 
keltő magyarázatot, az oly élesen provocáló köz
jogi sértést; hanem, egyes egyedül azért, mert 
mindhármat a legalkalmasbnak vélem a czélra, 
hogy tért engedvén az ingerült kedély legfájdal-
niasb húrjainak. mellettök, s ha lehet, felettök a 
haza szeretetétől átvillanyozott higgadt észnek sza
vát is hallassuk. Isten ne adja, hogy a negyedévi 
inség újból nemzetünkre sulyosodjék; reméljük 
az ellenkezőt, de tegyük föl a lehetőséget, mely
nek bekövetkezésétől egész vidékek lakói már a 
múlt évben is méltán rettegtek : ki az közülünk, 
kinek lelkiismeretét bántatlanul hagyhatná az ön
kényt fölmerülendő vagy az éhhalállal küzdők 
arezairól majdan leolvasható szemrehányás, hogvaz 
önálló belkormányzatnak visszanyerésére kínálkozó 
jelen alkalmat felhasználni. helyesebben mondva 
felhasználását komolyan megkísérlem, sérelmeink 
érzetében elmulasztottuk? (Mozgás.) Avagy tartóz
tathat-e legkevésbbé is bennünket, hogy elleneink 
megváltozott hangulatának kulcsát az időknek re-
ájok nehezülhető súlya képezi ? És nem épen a 
körülmények kényszerítő hatalmának, az örök 
gondviselés eme legistenibb. mert a gyarló embe
riséget a szűkkeblűség bilincseiből felszabadító, a 
józanész és méltányosság dicső uralma alá terelő 
fegyverének köszönik-e Európa legtöbb népei az 
általok élvezett politikai és vallásszabadság áldá
sait? Helytelenith etjük-e őseink önmegtagadását, 
kik hasonló esetekben saját sajgó érzéseiket elfojt
va , főleg oda irányozák törekvéseiket, "hogy a 
kiegyezésre kínálkozó alkalmat becsülettel ugyan, 
de egyszersmind eszélylyel is hónuk javára fel
használják ? és végre birnók-e mi kioltani a re
ménynek 0 Felsége magasztos elhatározása foly
tán újból feléledt szikráját ugyanakkor , midőn a 
legfőbb kincsünket, országunk integritását foly-

20* 



156 XXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. 

ton attentáló osztrák minisztérium bukásával, előt
tünk a várva várt alkalom valahára megnyílt, 
hogy az Ót megillető hódoló tisztelettel, a már-
már kétségbe borult loyális kebelnek bátorító tu
datával, eszünk és szivünk parancsolta teljes nyílt
sággal szólhassunk ama fejedelemhez, ki csakis 
imént fényes tanúságát adá, hogy saját férfias ke
zében tartja az őseitől öröklött hatalmat, mely-
lyel az Öt körülvett és irányunkban vagy elfogult, 
vagy épen gonoszlelkü tanácsosok elbizakodva 
visszaéltek ? 

Hisz, uraim ! védeni a hazának sértett jogá t , 
elhanyagolt érdekét; felvilágosítani az oly sokáig 
tévútra vezetett uralkodót a veszélyekről, mik 
a trónt és nemzetet egyaránt környezik • a közvéle
mény előtt közpártolás végett kijelölni a nem csu
pán jogos, hanem egyúttal méltányos, nem csak 
az innenső, hanem a túlsó aggályokat is megszün
tető, s az elvnek sértetlen fenntartása mellett a ki
vitel nehézségeire is reflektáló kibontakozásnak 
egyedül üdvös ösvényét: elutasithatlan köteles
sége minden honpolgárnak, nekünk pedig' annál 
inkább, mert önnön magunkat, mint a fejedelem 
felhívása folytán a nemzet részéről törvényes ala
pon megválasztott képviselőket, az ige hatalmával 
fölruházott, a szabad szólás menevédjével ellátott, 
és az initiativának legnagyszerűbb, mert a biroda
lomnak jövőjére kiható, egész Evrrópa figyelmét 
reánk irányzó, de ép ezért a belátás, tapintat és 
határozottság ritka találkozását igénylő szerepé
vel megbízott közbenjárókul, consultatióra fel
kért, s az illetékes facultás által rendesen graduált 
orvosokul méltán tekinthetjük, kik hivatva és 
küldve vagyunk , hogy mindenekelőtt a nem
zettest kórállapotját constatálván , a gyógyítás 
szükségéről, lehetőségéről és modalitásairól tanács
kozzunk, és elkészülve levén a betegnek fájdalmas, 
de méltó kitöréseire, fokozott rokon- és ellenszen
veire, az orvosi tudomány iránti bizalmatlansá
gára, gyógyszerektől irtózására, magunkat mind
ezek által tanácskozásainkban megingattatni ne 
engedjük; mert közös nagy czélunkat: a hazának 
megmentését koránsem múlt és jelen szenvedése
inek kiemelésével, hanem azon államgyógyszerek 
biztos meghatározásával érhetjük el egyedül, mik 
azokat a jövőben enyhíteni, vagy végkép ele-
nyésztetni képesek. 

E hasonlatból kiindulva, ugy hiszem, első te
endőnk iránt nem épen örvendetes egyetértés ural
kodik közöttünk: a nemzet bajai nagyok, életere
jét emésztők, majdnem elviselhetlenek a szellemi 
és anyagi erdekek mezején egyaránt. Felesleges 
volna az egyes symptomákat elemezni ott, hol a 
közérzület oly hangosan szól; a bajon segítenünk 
kell, ha lehet; és várnunk csak is akkor szabad, 
ha a segítség a fennálló viszonyok közt lehetetlen, 

s az állítólagos gyógyszer, mely rendelkezésünkre 
áll, roszabb magánál a nyavalyánál, és mi annak 
elfogadása, alkalmazása által önmagunk rendsze
resen eszközölnők ama végveszélyt, melynek be
következésétől a sorsnak roszban ép ugy, mint 
jóban állhatatlansága némelyek —, mások szerint 
azonban az igazak felett őrködni soha meg nem 

i szűnő isteni gondviselés még megóvhat. 
A higgadt, a komolyan átgondolt kiindulás

nak, mire hasonló kritikus körülményekben inkább, 
mint valaha, utalva vagyunk, meggyőződésem 
szerinti első alapföltétele: hogy szigorúan elválasz-
szuk a czélt, mit elérni óhajtunk, mindazon té
nyezőktől , melyeknek előállítása csak is azért 

| szükséges, hogy amazt annál biztosabban megkö-
j zelíthessük. Complieált viszonyokban, mikhez az 
| államiak átalában, különösen pedig saját honunkéi 
I tartoznak, szükséges ezen fölül, hogy kivánal-
I mainkat szorosan osztályozzuk; a lényegest az 
I egyelőre mellőzhetőtől, a kivihetöt a kivihetlentöl 
i önmagunk előre elkülönitsük, és mig amazokhoz 
| hajthatlanul ragaszkodunk, elegendő legyőzéssel 
! bírjunk, emezeket minőségök szerint a későbbi 

fejleménynek fenntartani, vagy helyzetünk, erőnk 
gyengeségénél, a tőlünk nem függő, általunk em
beri számítás szerint meg nem változtatható politi
kai constellatióknál fogva, végkép a buskomoly 
visszaemlékezések mellett nemes aspiratiókat is 
költő pia desideriákhoz sorozni. 

Mi az tehát, mit én imádott hazámra nézve 
mulhatlanul elérni akarok? mihez lelkem utolsó 
lehelletével elannyira ragaszkodom, hogy kész va
gyok inkább a benső fájdalomtól megtört tekin
tettel nemzetem végpusztulását szemlélni, mint an
nak követelésétől tágítani ? 

Engedjék Uraim! hogy e kérdésre, melynek 
kiváló hordereje előtt a személyes hiúság megné
mul, a legtisztább pártszinezet elhomályosodik —• 
egyéni felfogásom szerint, mely a javaslatba ho
zott válaszfeliratétól csak is az élesebb körvonala
zásban, s a modus procedendire nézve különbözik 
— a tárgy bősége, a helyzet komolysága által 
igazolt részletességgel feleljek. (Halljuk!) Mert, 
hogy védelmünkben biztosak, biztosságunkban el
szántak lehessünk, minden oldalról kell, hogy meg
hányjuk s az opportunitás vontcsövű ütegeivel 
minden további halogatás nélkül azonnal fel is 
szereljük ama védmüveket, melyek födözete alatt 
sorakoznunk tanácsos, hogy az európai közvéle
ményt, nem jogalapunk már is bebizonyított ki-
vivhatlansága, hanem a mivel mainapiglan adósak 
vagyunk, számításaink correctsége, politikánk ildo-
mossága, kitűzött czéljaink kivihetősége, és a bi
rodalom elvitázhatlan érdekeivel való megegyez-
tethetése felől idejekorán meggyőzhessük; hogy ek
ként saját fegyvereivel rontván az ellenfél tábo-
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rára, ott és azokkal kíséreljük meg kivívni a si
kert, mit a jognak szentsége, vakító fénye , a köz
hangulatnak kétségtelen javulása nálunk a jó ügy
nek megszerezni nem bírt. A mily távol van tő
lem az önhittség, hogy sikerüljön eltalálnom a po
litikai irányzatok divergentiáiból kiemelkedendő 
többség fölfogását; szintoly mélyen érzem a ma
gam elé szabott föladat abbeli nehéz voltát, hogy 
kizárólag saját meggyőződésemet követve, avatat
lan kézzel alkalmaznom, s a szerintem fölmerü
lendő szükséghez képest önállóan fejlesztenem is 
kellen d a haza nagy fiának egyes részletekben már 
is köztudomásra jutott nézeteit, kinek legbuzgóbb 
tanítványai közé számíttatni szerény közpályám 
mindenkori büszkesége leend; (Elénk éljenzés) de 
reményiem, hogy még a saját parlamenti előcsa-
tározásunkban sem állandók egyedül, és hogy elő
adásom, az ellenkező nézetekkel súrlódva, a ha- j 
sonirányuakkal csatlakozva, a nemzeti akarat vég
leges megállapodásához, végkép ki nem válandó 
alkatrész gyanánt szolgáland. 

Egész leplezetlen nyíltsággal kijelentem tehát 
Önök előtt, hogy én a 61-iki országgyűlés pro-
grammjához : az 1848-ban szentesitett törvények 
kötelező erejének és a pragmatica sanktióból szint
úgy, mint minden azóta keletkezett alaptörvénye
inkből kifolyó personális unió elvének elismerésé
hez koránsem a méltányos kiegyenlítést gátló 
utógondolattal, és jelesen nem azért ragaszkodtam, 
mintha az utóbbit gyakorlatilag is ép oly correct 
alakban nyilvánulónak, vagy az előbbiek telj'es 
életbeléptetését kivivhatónak tartanám : hanem ra
gaszkodtam és ragaszkodom jelenleg is azért, mert 
a fejedelem és népe közötti meghasonlás esetében 
a kölcsönös egyezkedésnek kizárólag ezélra vezető, 
ugy egyik, mint másik fél legmagasb állásának, 
érdekeinek megfelelő hasisául csak is az irott, és 
legvégső időkig fejedelmi szentesítéssel ellátott 
törvény kötelező erejének őszinte, föltétlen elisme
rését hiszem és vallom alkalmazhatónak. (Helyes
lés.) Ugyanis : tarthat-e status-férfiúi qualifieatióra 
legkisebb igényt, ki tagadni merészli, hogy a sta
bilitás elve képezi a trónok biztonságának , az ál
lamélet zavartalanságának fő postulatumát ? és lé
tezik-e ennek nagyobb garantiája , mintha a köz
jogi transactiók hasonló esetekben a históriai jog 
évszázados lánczolatához füzetnek, s a kegyelettől, 
mely az eg}^mást követő nemzedékek intézményei
nek eme fokozatos fejleményét önkényt kiséri, 
kölcsönzik a kedélyek engesztelődésének, a közbe
jött megmásithatlan tényékbe való benyugvásának, 
a régi bizalmat egyedül föléleszthető faetorait'? Mi 
költi föl inkább a folytonos ujitgatásnak, az elha
markodott , könnyelmű experimentálásnak ama 
viszketegét, melynél kontárabbat és károsabbat az 
államtudomány egyhamar nem ismer, mint a jog

alapnak — mely ha a koronás fők kegyelmének 
köszöni is mai eredetét, holnap már históriaivá 
vált — meggondolatlan, rövidlátó mellőzése ? A tör
vényességnek eme tisztelete nélkül nincsen közjogi 
önállás; e nélkül pedig bármily szépen combmáit 
államszervezet örökké csak tengődő virágházi nö
vény maradand, mit az egyik kertész kénye szerint 
bővebb, a másik szűkebb edénybe ültethet, de 
mely az idők viharaival daezoló gyök érzetre, sza
badon terjeszkedő, enyhet, ótalmat adó sűrű lom
bozatra, vidám és már virágzatában is dús gyü
mölcsöket igérő életerőre nem fejlődhetik soha! 
(Tetszés.) 

Ha tehát nemzetem közjogi állásának alapjául 
most és mindenkoron a jus publieumnak ama fő 
elvét : „hogy a fejedelem és nemzet közös akara
tával hozott törvények kötelező erejét csakis az 
egész nemzet törvényesen választott és históriai 
jogosultsággal biró képviselőinek szabad beegye-
zése szüntetheti meg." és ez elvben a törvényes
ségnek sarkpontját minden kétségen felül helyezve 
látni óhajtom: nem czélul, hanem eszközül tekin
tem azt az emberi igények legmagasztosabbjának, 
a szabad elhatározásnak, minden polgári szabad
ság nélkülözbetlen. előföltételének megmentésére. 
Fogadja hálásan a kegyadományt, ki szerzett jog
gal nem bir ; az alkotmányos hazának fia előtt ér
téktelen minden engedmény, mit saját jogosultsá
gának árán kell megvásárolni; (Helyeslés) és hibás, 
mert biztos alap nélküli, a politikai convenientiá-
nak minden számítása, mely azt mellőzi! 

De eszköz, kegyelettel felfogott eszköz szerin
tem a jogfolytonosság lényegének megőrzése még 
azon nagy czélnak elérésére is, melynek tárgyát 
őseink legszentebb, mert milliók vérével, nemzedé
kek szenvedéseivel, országunk többszöri végpusz
tulásával megvédett ereklyéje képezi. Kell-e. hogy 
megnevezzem azt? Van-e csak egy is közülünk, 
ki valójának megrendülése nélkül képes volna Sz. 
István koronájának épségéről, Magyarország in
tegritásáról, az állami existentiának önfentartási 
legfőbb ösztönéről Ezsau tál lencséje, Egyiptom 
busfazékai kedveért lemondani ? Meghajolhatom az 
erőszak előtt; kész lehetek társországainknak, je
lesen a nem csak egymás közt egyesült, de euró
pai hivatásunk fényében és viharaiban is testvé
riesen megosztozott három királyságnak históriai 
önállásából folyó, sőt azt meg is haladó , a velünk 
törvényesen uniált Erdélynek sajátságos nemzeti
ségi viszonyaihoz mért, de mindenekelőtt a feudá
lis terhek százados emléke által, a miktől való felsza
badulásukat mégis majdnem kizárólag az anyaor
szágnak köszönhetik, folyton keserített románok 
méltányos követeléseit valósító oly autonomikus 
intézmények megszavazására, miknél többet, tud
tommal legalább, az osztrák közjog a sokkal fé-
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nyesebb históriai múlttal, sokkal fejlettebb civili-
satióval biró cseh és lengyel korona tartományai
nak nem nyújt; kész lehetek továbbá a szorosb 
értelemben vett Magyarország területén lakó külön 
nemzetiségek igényeit teljes individuális szabadság 
és józan municipális autonómia alapján, de a kor
mányzati egységnek ama nélkülözhetlen korlátain 
belől kielégíteni, a melyekre a Lajtán tul oly szi
gorral ügyeltek, mintha ott a lengyel és ruthen, 
cseh és morva, szlovén és illyr kerületek elemei, 
és ezekkel kaczérkodó patrociniumra érdemes 
egyéniségek nem is léteztek volna: mig bennün
ket magyarokat — kiknek megbocsáthatlan ha
nyagsága folytán saját fajunk nevezetes parcellái 
itt eltótosodtak, amott a román nemzetiségbe ol
vadtak ; kiknek jogtisztelete itt a horvátok muni
cipális jogait, amott a számra bizonyosan jelenték
telen szászok kiváltságait századokon keresztül 
respectálni meg nem szűnt — a nemzetiségek fö
lötti tyrannismussal vádoltak; sőt kész lehetek még 
e méltatlan vádak fősulyának önérzetteljes vissza
utasítása után, emberi és fajgyengeségeinket el 
nem tagadva, beismerni, hogy legutóbbi nemzeti
ségi küzdelmeinkben mi is hibáztunk, és a kölcsö
nös engesztelődést ez őszinte vallomással initiálni: 
de közjogi kapcsolatunknak, bár pillanatnyi meg
törésébe beegyezni, még elhalványuló ajkaim sem 
fognak soha! (Tetszés.) 

És ez másik oka annak, Ura im! a miért én a 
törvényesség betartásának amaz egyszerű, de nagy 
jelentőségű körvonalozását, melyet a közjognak 
fönnebbi tétele magában foglal, ép oly nélkülözhet-
lennek, mint másrészt elegendőnek tartom a feje
delem és népe közötti egyezkedés megindítására. 
Elegendőnek azért, mert a törvények szentesítésé
nek fejedelmi jogát a koronázástól függőnek, a 
miniszteri ellenjegyzést épen az 1848-ki III . t. ez. 
3. §-ának világos értelméből, tehát még azok előtt 
is, kik e törvények szoros és előleges betartását 
conditio sine qua non gyanánt fölállítani ildomos
nak vélnék: csakis az executivához kötöttnek, de 
a törvényhozó hatalom egyes jogosult factorait, a 
mint azok az egész nemzethez intézett fölhívás 
folytán kiegészítve együtt vannak, a törvény szent
ségét, közjogi önállásuk, szabad elhatározásuk 
egyedüli kútfejéül elismerik: egymással! értekezé
sük megkezdésére nézve semmi egyéb föltételek 
betöltésére kötelezetteknek nem, sőt a fölavatási 
diploma szövegének megállapítását illetőleg egye
nesen odautasitottaknak tudom. 

Igen is joga van mindegyikünknek a fennálló 
törvények szigorú, és minden egyezkedési kísérle
tet megelőző életbe léptetését, a közbejött törvény
telen állapotok azonnali megszüntetését, egy szó
val : a lehető legteljesebb restitutiót in integrum 

követelni; sőt kész vagyok még azt is beismerni, 
hogy ez a legegyszerűbb logikának legelső postu-
latuma; de követeli-e egyszersmind a hazának ér
deke, hogy e jogomat mindenkoron és azonnal 
érvényesítsem ? És ha — mint én legalább hiszem 
és vallom — a puszta logikának abstractiói a jelen 
esetben hazám érdekeivel már azon egy okból is 
homlokegyenest ellenkeznek, mert azok teljes ér
vényesítésére hiányzik nálam, hiányzik nemzetem
nél az erő : hol létezik ama törvényes megszorítás, 
mely engem, az 1848. V. t. cz. nyomán megválasz
tott népképviselőt, jogosan korlátozna abban, hogy 
hazám kiáltó érdekét, nemzetem veszélyezett íön-
maradását a, fájdalom! éltet, virágzást nem adó, 
mert az élet viszonyaitól elvonatkozó, sőt azokba 
nem csak nálunk, hanem világszerte ütköző abstract 
logikának rideg szabályai fölé helyezve, az utób
biakból levonható jogos követeléseim összegéhez 
csakis föltételesen ragaszkodjam mindaddig, mig 
közjogunknak a 48-ki törvények folytán amúgy 
is gyökeresen megváltozott, s a kiütött forradalom, 
s ezt követte hosszas alkotmány-felfüggesztés által 
előidézett, nagyrészt meg nem másítható viszonyok
hoz alkalmazandó ujabb alapjai szabad egyezkedés 
folytán concentrálva, kétoldalú szerződés alakjába 
foglalva, és a hitlevelének kezessége mellett, meg
koronázandó királyunk esküjével szentesíthetők 
nem leendenek? (Mozgás.) Vajon igy cselekedve 
nem fogok-e inkább megfelelni a helyzet nehézsé
gének, ha a jogeontinuitás föltétlen érvényesítésére 
használható, és kezem irányában levő egyetlen 
fegyveremet fenntartom ama legvégső esetre, mely
ben a históriai múltra, a jelen érdekkapcsolatra, a 
jövő kilátásaira, de mindezek felett hazánk önálló 
belkormányzatának teljes biztosítására fektetendő 
méltányos kiegyezésnek minden reménye előttünk 
eltűnt, és mi képesítve leendünk különben meddő 
óvásunkat egy értelemmel, minden kétkedés nélkül, 
de a nép millióitól is viszhangozva, a közvélemény 
által hatványozva, és csak is ily módon valódi jelen
tőségre emelve, a concret logika szabályaihoz ké
pest formulázni ? 

Forgassátok Szalaynak, e magyar Tacitusnak 
kora halála folytán gyászszal szegélyzett hazai tör
ténelmünk, és azzal oly szoros kapcsolatban álló 
ódon törvénykönyvünk lapjait; tanulmányozzátok 
Ausztriával összeköttetésünk válságos phasisait: és 
kénytelenek lesztek bevallani, hogy a salus publi-
cának ilyszerű felfogása volt a vezércsillag, mit 
őseink a múlt századok folytonos küzdelmeiben, 
közjogi tusaiban minden kétkedés nélkül követtek. 
Rostálja, rovogassa, ki meri, az ő concret logiká-
jokat ; én áldva borulok le poraik előtt; mert azt, 
hogy : „él magyar áll Buda még," nem egyedül az 
ő rendithetlen kitartásuknak, hanem egyszersmind 
a legvisszásabb körülményekkel megalkudni, sőt 
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azokat föl is használni tudó bölcseségöknek kö
szönjük. 

Eszem mondja, szivem sugallja, hogy az ő ke
gyeletes nyomdokait viszont én is hiven követem, 
midőn a közjogi paetatiónak ama stádiumán, mely 
a törvényes legislatiónak megszerzésével a nemzeti 
becsület és országos lét legfőbb postulatumait va
lósítja, immár nem a: quid juris ? hanem a: quid 
consilii? kérdését állítom előtérbe. (Mozgás. FÖlki-
áltásók: Pihenjen! Nyolcz percznyi szünet.) 

A magánélet viszonyaiban szintúgy, mint a 
közéletben semmi nem ellenkezik inkább egész 
valómmal, mert semmit nem tartok a sikerre nézve 
károsabbnak, mint az önámitás. A miért is mel-
lőzhetlen teendőmül ismerem a feltett kérdésre 
adandó nehéz válasz előtt elfogulatlanul körülte
kinteni helyzetünkön, vizsgálni, tanulmányozni 
annak gyenge, de másrészt szilárd oldalait is, és 
támpontul, hogy ugy mondjam, várnégyszögül 
emezeket választva, csak saját erőnk concentrálá-
sát, bajtársaink bizalmának növelését, de egyszer
smind elleneink méltányló elismerését is vélem 
eszközölni, midőn amazokat el nem palástolva, 
nyíltan bevallom. Van azonban a politikai ép ugy, 
mint a hadi taktikának még egy további elutasit-
hatlan szabálya, mely a fenebbit kiegészítve tábor-
járásunk második előzményéül kell, hogy szolgál
jon ; és ez: elleneink számának, állásának, erejé
nek, gyengéinek kipuhatolása , szövetségeseinek 
elnyerése. 

Valóban sajnos önámitásnak, és a minek ko
moly megkísérlését a nemzet tőlünk méltán köve
teli : a sikert illejőleg fölötte merész, a jelen körülmé
nyek között kétszeresen veszélyes, mert a nyerésnek 
nagyon is parányi esélyét nyújtó koczkajátéknak 
tartanám én, uraim, ha mi közjogunknak mereven 
separáló egész szervezetét az érdekek hullánizatos 
mezejére áthelyezni, és szemünket ama tényállás 
fölismerése elől elvonni kivánnók, hogy nékünk 
nem annyira a hódítás elvének nefastus vívmányai 
folytán, miket a septemberi cs. manifestum már is 
föladott, mint inkább Európának az 1848-iki for
rongással csak is constatált átalakulási processusa 
következtében, mely a diplomatiának régi szövet
ségeseit felbontá, a nélkül, hogy ujakat alakulni, ^ 
megszilárdulni engedne; mely az emberiséget tér
ben, szellemi s anyagi forgalomban egymáshoz kö
zelité, és feltűnő, de könnyen megmagyarázható el
lentétben a kisebb nemzetiségeket túlzott ambitió-
jok felköltésével végkép isolálni, kölcsönösen meg
rontani készül; melyben fejedelmek a legalitás, né
pek a legitimitás elveit csak is a szerint cultiválják, 
a mint azok az esetleges convenientia látkörén be
lül érvényesíthetők, és mi széttekintve éjszak, ke
let, dél és nyugatnak, nem látunk egyebet a visz-
szás irányban mozgó és épen körülöttünk legzava-

rosb érdekek özönénél, miknek kiömlése, összecsa
pása esetén reánk nézve semmi nem bizonyosb a 
legkínosabb bizonytalanságnál, semmi nem vilá-
gosb, minthogy mi állami cohaesiónk régi ténye
zőitől megfosztva, anyagilag kimerülve, s mégis ön
erőnkre támaszkodva, a köröskörül feltornyosul
ható veszélyekből kibontakozni, azt : a mit mi Ma
gyarországnak nevezünk, megmenteni képesek nem 
leendünk; hogy, mondom, nekünk ily körülmények 
közt nem csupán a magyar koronához jogosultság
gal biró saját fejedelmünkkel és annak magyar kor
mányával van dolgunk, hanem egyszersmind a leg
első sorban egyetlen lehető, és mivel a vész, mely 
hazánkat elsodorhatja, elégséges leend arra , hogy 
a nemzettöredékek amaz aggregátumát is szétrob
bantsa, melynek fönnmaradását, jólétét, dicsőségét 
mi vélük egyenlően óhajtjuk, egyetlen biztos szö
vetségesünkkel, az örökös tartományok népeivel, 
(Mozgás) kik előtt a közéletnek rögös és küzdelmes 
de egyúttal izmosító arénája szintén megnyílt , s a 
birodalmi kormánynyal, melynek amaz magát, ha 
nem is subordinált, de nem is annyira, mint ezt tör
vényeink megkívánják, független kiegészítő részéül 
vallja, tudtommal csak is azért, mert saját hazafi
ságának inspiratióját a törvény holt betűjének bé-
kóiba szorítani nem bírta. 

Az uralkodás gondjai, melyek a közös trónt 
környezik, fölséges Urunknak — kit nem én, de a 
nemzet; nem a nemzet, de önnön geniusának ne
mes és bátor kitörése avatott a mi jogérzetünk leg
első , legloyálisabb bajnokává — nyílt bevallása 
szerint nem határozódnak Magyarország széleinél, 
és általunk csak megkerülve, de nem megoszlatva 
lenne a korona fényét is emelő férfias megálla
podással, és ennek legszebb rugójával, az őszinte 
jóakarattal élőnkbe terjesztett kérdéseknek nehéz 
oldala, ha mi azokat kizárólag magyar szempont
ból kivánnók tárgyalni. 

Nem elbizakodásból történik, uraim! ha sérel
meink sérelmével ily módon rögtön szembeszállani 
merek, bátorságom megfejtése igen egyszerű : nem 
hátrányát, hanem előnyét, nem gyenge, hanem erős 
oldalát látom én helyzetünknek abban, hogy 0 Fel
ségének 1. m. személyét ezúttal nem absolut hata
lom miniszterei veszik körül túlnyomó , és nemze
tünkre — minden irott törvényeink daczára — 
századokon keresztül nehezedett törvénytelen be
folyással , hanem annak politikai jogokkal, és pe
dig önnön magunknak nem minden hozzájárulása 
nélkül, felruházott egyéb népei, és ezeknek parla
menti értelemben ugyan nem felelős , de minden
esetre alkotmányos, és ennélfogva^a nép akaratá
val számolni köteles kormánya. (Elénk mozgás.) 

Igaz, hogy nem igen volt eddig alkalmunk ez 
oldalról tettleg bebizonyított jóakaratunkért, hogy 
ne mondjam, hálás elismerésben, hanem alkotmányos 
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jogaink viszonyos méltánylatában részesülni; sőt el
lenkezőleg a politikai kiskorúság sajnos tanúságával 
kellé találkoznunk, midőn a birodalmi tanács többsé
ge önnön alkotmányának szilárdságával megegyez-
hetőnek vélte, hogy a közjogok eljátszásának észben 
ép ugy, mint erkölcsben silány theoriáját elsajátít
sa. De az idők jelei már Sekinerling lovag megin
gása előtt határozottan kedvező fordulatra mutat
tak : a diadal mámora a Lajtán tul józanodni, a feb
ruári charta fényoldalai a tapasztalás verőfénye 
előtt oszladozni, azok változatlan keresztülvitelébe, 
és erre alapított, nálunk desorganisáló, saját küszö
bükön inkább mint valaha centrálisaié, az egyen
jogúságot majd túlfeszítő, majd büszkén ignoráló, 
legszelídebben mondva elvtelen politikának univer-
sális gyógytehetségébe vetett vérmes remények 
nem csak lohadni, de saját helyzetünk nehézségei 
föltünedezni, és ennek következtében a méltányos 
kiegyezésnek túlnani dicső bajnokai — mert lova-
giatlanok volnánk mi, ha rólok magasztaló elisme
réssel megemlékezni nem sietnénk — a jobb irányt 
vevő közvélemény által mindinkább támogattatni 
kezdenek. Az esetben tehát, ha futólag vázolt, prae-
inissáim helyesek — s e hitemben nem ingat meg 
engem a szánandó fordulat, melyet az osztrák sajtó 
némely közlönye részéről újból tapasztalni kény
szerülve valánk — és a magyar állam integritá
sának , közjogi és belkormányzati önállásunknak 
amaz elismerése, mely a trónbeszédnek fénypont
ját képezi, az osztrák tartományok testvérnépeinek 
szabad nemzethez illő kölcsönös és abbeli őszinte 
kívánságával találkozik, hogy a personális unió 
paizsa alatt közöttünk alakult kapcsolatot, mely
nek közös kifolyásait önnön magunk épen az 1848. 
n i . t. ez. 13. §-ában a legnyiltabban elismertük, 
teljesen szabad hozzájárulástmk fönntartásával, az 
idők igényeinek, és mindkettőnk érdekeinek meg
felelő módon szabályozni megkíséreljük, akkor, 
uraim! önmagától háttérbe szorult ama kérdés : va-
jon léteznek-e modalitások, mik az októberi cs. dip
lomát vagy a februári cs. pátenst előttünk acceptussá 
tehetnék? s előtérbelépett, kettős nyomatékot nyert 
a sokkal finomabb élü, politikai eszélyességünket 
sokkal kényesebb próbára állító másik kérdés: va
jon készeknek nyilatkoztassuk-e magunkat alap
törvényeink, és különösen a 48-ikiaknak ama mó
dosításaira , melyek tőlünk nem egyedül a fejede
lem jogos befolyásának restitutiója, a társországok 
valódi megnyerése, hanem a birodalom hatalmi ál
lása, anyagi fejlődése vagyis kötelességünk- és ér
dekünkben fekvő kettős consolidátiója tekintetéből 
méltán követelhetek r 

Egyenlő nyíltsággal, határozottsággal fogok 
mindkét kérdésre felelni. (Halljuk!) 

Egész kiterjedésben osztom mindazokat, mi
ket a válaszfelirati javaslat szerzője , ép oly bölcs 

mérséklettel,mint statusférfiui éllel, ugy a febr. pá
tensről, mint az alapjaiban reálisabb, vég czéljaiban 
magasabb, idomitási képességében előny ösebb , de 
saját törvényhozásunk és executivánk hatáskörét 
egyaránt megszorító októberi diplomáról mond; 
csak az egyet kívánom az utóbbit illetőleg megje
gyezni, hogy ez — O Felségének ugyan 18 60-diki 
október 20-án az akkori m. udvari kanczellárhoz in
tézett, és még a febr. pátens II . §-ban is idézett 1. 
f. kéziratában kifejezett fejedelmi szándéka nyo
mán — „Magyarország államjogi viszonyainak 
végleges rendezését" a, , törvények értelmébenihit 
levél'£ kibocsátásával hozván kapcsolatba, a dietá-
lis tractatusok útját nemhogy kizárta, hanem ke
letkezésének első stádiumában számításba is vette. 

Mindkét államokmány irányában álláspon
tomat ily módon constatálva : ép oly nyílt és 
határozott igennel fogok az általam feltett má
sodik kérdésre válaszolni; és nem usak beis
merni , hogy vannak a 48-ki törvények betűjé
ből és szelleméből kifolyó közös ügyeink, mik
nek tárgyalására már 61-iki országgyűlésünk fel
iratában az esetenkint való érintkezésnek elleneink 
részéről aligha kellőleg méltányolt, mert ha nálunk 
mugfelélő jó akaratra talál , a czélszerü megoldást 
már az első esetben megadhatott modalitását ön
kényt fölajánlottuk; hanem kiemelni azt, hogy 
ugyanezen föliratainkban, valamint az előttünk fekvő 
javaslatban a 48-ki törvények szűk keretén önnön 
magunk immár tul is mentünk, a mennyiben ak
kor, és most is „készeknek nyilatkozunk azt, a mit 
tennünk szabad s a mit önállásunk, alkotmányos 
jogaink sérelme nélkül tehetünk, a törvény szabta 
szigorú kötelesség mértékén tul is, méltányosság 
alapján politikai tekintetből megtenni, hogy azon 
súlyos terhek alatt, miket az absolut rendszer eljá
rása összehalmozott, az ő jóllétök, s azzal együtt a 
miénk is össze ne roskadjon, s a lefolyt nehéz idők 
káros következései rólok és rólunk elhárittassa-
nak." Közös érdeküeknek ismertük föl tehát az , 
1741. 11 , és 1790. 17. tezikkben világosan érin
tett, de a 48-ikiakban is menten hagyott külügye
ken, és azok kezelésének, valamint a cs. k. udvar 
illő eltartásának költségein tul a státusadósságok 
és kötelezettségek terheit, és közvetve azoknak pénz
viszonyaink rendezéséig külön nem választható, de 
a státus hitelének egyéb tekintetei által is ajánlott 
egységes kezelését; [Mozgás) és czélzatosan mellőz
tük, mert hallgatag régen acceptáltuk az idő közben 
létesített, és önnön óhajtásainknak megfelelő vám
egyesülést, — én legalább nem hihetem, hogy talál
kozzék bárki is e hazában, ki a kor irányának se
bes és hatalmas árja ellenében aszni, s az általa kü
lönben is elseprendett közbenső vámvonal újból 
fölállítását egy szóval is sürgetni merészelné. 

. E vámegyesülés pedig, valamint a közieke-
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dési vállalatok nagy része irányában már is elvál
lalt, és általunk legalább elvileg vissza nem utasít
ható státuskötelezettségek önmagokban föltétele
zik a külkereskedelmi érdekek azonosságát, a mo
narchia két felében megállapítandó adónemek com-
patibilitását, az imént érintett kölcsönös biztosítási, 
segélyzési modalitások egységes fejlesztését s az j 
internationális forgalom könnyítésére vonatkozó 
minden ügyeknek józan közösségét; minek további 
corollarhrma gyanánt a kereskedelmi törvények 
alapelveinek szükséges egybehangzását, az olcsó, a j 
gyors és biztos érintkezés egyéb föltételeinek az ! 
egyes államok közt már is divatba jött szabad \ 
egyezmények általi előmozdítását, de koránsem az | 
összes kereskedelmi, közlekedési és finánczrendszer 
egységét kell, hogy fölemlítsem. 

Ú g y hiszem, igen könnyű dolog a nyilván- j 
való túlzást, miben elleneink e téren forognak, fő j 
vonásaiban feltüntetni. Hogy a birodalom anyagi 
érdekeinek fejlesztése a központosításnak ama fe
szes gépezetét nem igényli, só'c meg nem tűri, a i 
melybe azokat e rendszer fanatikusai kereskedelem í 
és közlekedés szempontjából szorítani oly mód nél- j 
kül igyekeztek, annak bebizonyításául elég leend a, j 
fogyatkozásokat megérintenem, miket az ellenünk- j 
ben oly kategorice felállított elvnek alkalmazása j 
még a pátensek fénykorából felmutat; mert sokkal 
méltányosabb vagyok, semhogy azokat az irányt 
adott kormányférfiak korlátolt belátásának, vagy 
akaratbeli defektusának, és nem inkább ama ne- j 
kézségeknek üilajdoiiitsam. melyeket e rendszer 
minden kíméletet és következetességet megtagadni 
kész genialitásuk elé gördített. Avagy nem tarto
zik-e még jelenleg is az országos utak épitése, fenn
tartása nálunk az egyes megyék, illetőleg az ösz-
vesített közmunkaváltság; egyebütt az országos 
alapok terheihez ? nem kell-e az utóbbiaknak a ki- j 
sebb és középfolyók szabályozási költségeit, több 
részben a nagyobbakat is viselni, s egyébnemü 
közlekedési vállalatok megindításához, mint ez ná
lunk a losonczi és alföldi vasútra nézve legköze
lebb történt, már csak kölcsönök utján is járulni ? 
Miféle különös panacea fekszik abban, hogy az or
szágos építészet a közigazgatás orgánumaitól elkü
lönítve és ezeknek de facto mégis alárendelve ke
zeltetik ? A mindennapi forgalomnak, a belkeres-
kedésnek ezernemü mozzanatait, azoknak a hely
beli, vidéki, és országos viszonyokhoz alkalmazandó 
felügyeletét, s a fejlesztésökre czélzó rendszabályok 
keletkeztését lehet-e okszerűen a községi, kerületi 
és országos hatóságok önálló intézkedése alól el
vonni ? és miért kellene ép Sz utóbbiakra nézve sa
ját országgyűlésünk befolyását megszorítani, mely 
a cs. diploma és pátens értelmében szervezve cseké
lyebb hatáskörrel birna, mint az alája rendelt köz
igazgatási hatóságok? A mennyiben pedig a eent-
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ralisatió e tekintetben már is létezik, kivánják-e 
az iparos és kereskedő polgárok érdekei az avval 
karöltve járó félszegséget, nyűgöt és késedelmet ? 
mely utóbbit illetőleg saját életemből, s egy a kö
zépdunaparti közönség tisztán lokális közlekedé
sét érdeklő vállalat hosszas vajúdásaiból igen köny-
nyen hozhatnék föl vajmi botrányos illustratiót, 
mert nincs, uraim! egyhamar fogalom széles e vi
lágon, mivel annyi mystificatió űzetett volna, mint 
a bureaucraták kényes kedves centralisatíója! 

í g y például első tekintetre plausibilisnak lát
szik azt a posták, távírdák, vasutak, a kül- és bei-
kereskedés eme hatalmas emeltyűinek igazgatására 
nézve feltétlenül igénybe venni; holott mégis tagad-
hatlan tény, hogy Németország, Schweiz, Belgium 
és Németalföldnek roppant internationális forgalma 
ennek hiányával és csak is a fennebb érintett szabad 
egyezmények alapján minden fennakadás s a ná
lunk oly gyakoriakká vált panaszok nélkül exis-
tál. Vagy talán látjuk-e — különösen mi — leg
kisebb jó eredményét ama központosításnak, mely
nek chabloneja a vasúti hálózat legmellékesebb 
ágaira is kiterjesztetik ? Hisz elnézve a tiszavöl
gyi pályának peripatetikus vonalától, elnézve az 
államvasiítnak, és az oraviczai bányáknak annak 
idejében hangosan megrótt elvesztegetésétől, elnéz
ve a soha eléggé meg nem bélyegezhető eljárástól, 
mely a Királyhágón inneni és túlnani közvéle
ményt és érdekeket valóban arczul sértó'leg követ-
tetett, és elnézve ama vexatorius előjogoktól, me
lyek az alföld-fiumei vállalat létesülését nehezítik 
— nem kell-e saját nyers terményeink, különösen 
gabnánk, lisztünk kivitelének legfőbb akadályait, 
s a felszámithatlan deperditának fő kútfejét, mely 
innen az egész birodalomra háramlik, azon selejtes-
ségben keresnünk, melylyel a hírhedt egységes ke
zelés a státus garantiájával ellátott pályák, jelesen 
pedig a tengeri kivitelre számított déli vasút enge
délyezésénél is a garantiát nyújtó adózók érdekei
nek biztosításáról megfelejtkezett? És viszont hány 
merően provinciális érdekű vállalat veszi már is 
igénybe az abból semmi hasznot nem húzó távol 
tartományok adózási képességét ? Avagy bírja-e 
valaki állítani, hogy e részben a reciprocitás a va
lóságban már is érvényesítve van, vagy az eddig 
követett eljárás mellett valaha leend ? 

Elleneink ajkairól veszem át a szavakat, uraim ! 
midőn mindezek folytán kérdem: hol, az Istenért, 
hol vannak amaz anyagi áldások, melyeket a ke
reskedelmi és közlekedési ügyek 15 évi központo
sítása a monarchiára árasztott? És kielégítő felelet 
hiányában, mit a birodalmi tanács legutóbbi fényes 
adresse-vitája már is megtagadott, csak saját nem
zetem józaneszét követem, midőn a fát gyümölcsé
ről megítélve, és ujjal mutatva ama prosperitásra, 
melyet az anyagi érdekek közösségének okszerű 
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méltánylása s a túlságos központosítástól való óva-
kodás mindenütt előidézett, hol az e téren egyedül 
helyes középút követve ló'n, másrészt pedig az 
átalános fizetési képtelenségre, mihez nem mi, 
hanem a birodalom minden népei nemzetgazdasági
lag is vajmi közel állanak, s a mit nagy részben 
az e téren követett felesleges, és ennélfogva okta
lan centralisatió eredendő bűneinek köszönhetünk: 
kerekdeden kijelentem, hogy a mily készséggel 
acceptálorn amazt, oly határozottan visszautasí
tom ezt. 

De — mondják elleneink — „financzügyben 
már csakugyan teljes egységnek kell léteznie; 
mert egyenlőségnek kell uralkodni a közterhek vi
selésében ; ezt kívánják az igazság, a méltányosság 
az egyenjogúság! 'Hangzatos szavak, uraim! csak 
hogy kivéve az esetet, hogy a centralisatió ama 
mérvben alkalmaztatik, mely felett immár maga 
Franeziaország is pálczát tört, az adózásbeli egyen
lőség nagyobb államokban bajosan, a históriai ala
pokra legkisebbé refiectáló Ausztriában pedig épen 
nem létesíthető; mert elnézve a községi adók rop
pant differentiáitól, mily különbségeket állapíta
nak meg nálunk a fennálló országos és különösen 
az úrbéri pótlékok? Vagy azt hiszik elleneink, hogy 
az adózó e részben az egyenlőséget már is helyre
állítottnak vélendi, ha neki megmagyarázzuk, hogy 
hiszen ez csak országos pótlék, és nem telivér stá
tusadó ? 

Még nagyobb eltérésre szolgáltathat okot a 
cs. diplomának és pátensnek már is vita alatt levő 
ama rendelkezése, mely az egész financzügyet kö
zösnek kanonizálja, a saját belügyeink és törvényke
zésünkfeletti legislatiót azonban,tehát közvetve azok 
kezeléséhez megkívántató költségek megállapítását 
is, reánk, illetőleg a magyar korona országgyűlé
seire bizza. Véleményem szerint nagyon is helyes 
a több oldalról felgörditett ellenvetés, hogy egyik 
hatáskör a másikat kizárja; mert ezek nem intézked
hetnek szabadon, ha a költségek végső megálla
pításában a birodalmi tanácsnak — miért ne mon
danók ki nyíltan, hisz volt is példa reá — sze
szélytől, pressio gyakorlatától diktáltatott vétója 
függ felettünk ? Ha pedig ettől felmentetünk, s az 
utóbbi a speciális budgeteket egyszerűen tudomá
sul venni kénytelen : hová lesz ismét ama legmaga
sabb arbitrage, melylyel az a birodalmi összes bud-
getet illetőleg fölruháztatott ? Igaz : van egy ut a 
kínos dilemmából való kibontakozásra, ha t. i. a 
speciális budgetek kiadásaira szánt összegek a stá
tusadók rubrikájából kivétetvén, az országos pót
lékok rovatába Boroztatnak; ámde ekkor, uraim! 
megszűnt még a. szorosb értelemben vett államtér
nek híresztelt egyenlősége is! 

Menjünk azonban csak még egy kis lépéssel 
tovább, mert kell, hogy valahára megtaláljuk az 

inat, melynél a modern Achilles, a bureaueraták 
eme bálványozott félistene halálra sebezhető. ,,A 
financzkezelésnek vagyis a financzok fegyverrel és 
fegyver nélkül militáló seregének kell egynek len
n i" mondják ok. ..Adózunk nem örömest ugyan, 
de megadással; adóznánk — ha lehetne — még 
erőnkön is fölül, csakhogy az államban államot 
képező, és — az egyesektől elvontan legyen mond
va — az ügyetlen experimentálás, folytonos elnyo
más minden ódiumát magokban személyesítő ide
gen financz orgánumoktól, s az egységes kezelés 
által előidézett egyenlő nyomortól szabaduljunk,'1 

mondjuk mi ! Nem szándékom azonban még e rész
ben is érzés-politikát űzni, és ennélfogva biztosítom 
ama lajtántuli notabilitást, mely azt utón útfélen 
szemünkre vetni, s ez ellenvetést saját olympi sta
tus bölcseségének Minervákat szülendő, de elvégre 
is meg nem szülő érdekes állapotának szerényte
len expositiójára, s holmi — vajha — ártatlan pa-
ripázásokra felhasználni oly igen szerété: hogy at
tól különváló okok határoznak arra, miszerint épen 
az ily értelemben vett financzegységet már a biro
dalmi háztartás tekinteteinél fogva is a legkáro-
sabbnak tartsam, s ehhez képest minden tartózko
dás nélkül declaráljam, hogy azt bármi árért sza
bad akaratommal elvállalni nem fogom ! 

Bizonyosan első vagyok azok közül, kik a 
birodalmi tanács érdemes tagjainak eddigi törekvé
seit méltányolják, miknél fogva ők az állam bevé
telei és kiadásai közt nélkülözhetlen egyensúly 
helyreállításán fáradoztak ; ugy vélem azonban, 
hogy ama tárczábau, mely ellen intézek legfőkép 
támadásaikat, saját alkotmányos tüzérségökkel so
ha sem fogtak eléggé tág rést lőhetni; a miért is 
czélravezetőbbnek tartanám, ha fígyelmöket inkább 
a civilis administratio terén, még pedig sokkal na
gyobb mérvben létesíthető, astátusbiztonság'otépen 
nem koczkáztató, és egyúttal az alkotmányos ga-
rantiák eulminatióját is valósító meg-takarításokra 
irányozták volna. E fogalom alatt értem én a bei-
kormányzásnak mindazon ágait, melyeknek, habár 
más elnevezések alatti, önálló kezeléséhez mi való
ban nem 48-ban jutottunk, úgymint : a szorosb 
értelemben vett belügyeken, a vallás és közoktatás 
igazságszolgáltatás és kegyelem ügyein kívül , 
nem csak az internationális forgalommal direct ösz-
szeköttetésben nem levő földmivelés, ipar és belke-
reskedés érdekeit, s a közmunka és belközlekedési 
eszközök kezelését, hanem a birodalmi kiadások 
manipulatiójától, bonyolódott közös financziáink 
rendezésétől végkép különválasztható, mert főleg 
a jövedelmek előteremüsével foglalkozó országos 
pénzügyet is. A civilis administratio költségeinek 
leszállításával ugyanis csak akkor érhetünk el né
mileg nyomatékos eredményt, ha e reductió az 
adóbeszedésnek eddig fennállott oly nehézkes, in-
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quieitorius és, mint mindegyikünk tudja, különösen 
az indirect adóknál annyi vesztegetéssel, vissza
éléssel járó egész mechanisniusára és annak oly 
roppant regieköltségeire is kiterjesztetik ; a mi vi
szont nem a divatossá vált tömeges levonásokkal, 
és ép oly kisszerű, mint csalékony, és alkotmány
ellenes virement-okkal, hanem gyökeres rendszer
változtatással, vagyis oly módon eszközölhető, ha 
igénybe véve a monarchia két felében különböző 
administratio múltjában található önkormányzási 
olcsóbb elemeket, a közigazgatás localisatióját, egy
szerűsítését, s a semmibe nem kerülő nyilvánosság 
általi egyedül biztos ellenőrzését és költségeinek 
csak is ily módon valósitható leszállítását tűzzük ki 
fő czélul. (Helyeslés.) 

Ne feledjük azonban másrészt, hogy az auto
nóm rendszer valódi olcsóságának, reális előnyé
nek alapjai nem a készpénz-fizetések kisebb 
mérvében, hanem a méltányosság amaz elvének 
liberális alkalmazásában keresendők, mely szerint 
az általa, eszközlött megtakarításokat kiki a maga 
javára, vagyis ama terheinek könnyítésére kívánja 
azonnal felhasználni, melyeket aránylag legsúlyo
sabban érez, vagy a melyek egyéni typusával 
leginkább ellenkeznek. Az esetben tehát, ha a 
mentő szerrel nem csakis újból experimentálni, 
vagy, a mint ezt a volt osztrák államminiszter saját 
abortiv kísérleteit illetőleg bevallani kegyes volt : 
a költségeket még szaporítani, hanem valahára a 
sikert el is érni akarnók, szükséges, hogy büvere-
jének kulcsát, a szabad rendelkezést a közjónak 
személyes befolyás által eszközlendő, bureaucrati-
kus huzavonával meg nem hiúsítható közvetlen 
valósítását az alkuba befoglaljuk, s az anyagi ol
csóságot morális becsértékkel ellensúlyozva, meg
adjuk az elemek összegének , a nemzetnek ama 
magasabb szellemi rugókat, melyek csakis a poli
tikai nagykorúságot megillető józan szabadság és 
valódi önkormányzás körében feltalálhatók, s a 
melyek egyedül képesek a hazafiúi sikeres műkö
désnek mindegyikünk által megszerezhető gazdag 
tudatával, szerény, nem csillogó, de örök zöld ba
bérjaival pótolni az egyesek idő- és keresetveszte
ségét. 

Ez volt, uraim! és lesz is mindig nélkülöz-
hetlen előföltétele ama selfgovemmeritnek, amaz 
olcsó municipális administratiónak, melynek ótalma 
alatt Ausztriának fináncziái egyedül tatarozhatok; 
a minek valósítását azonban Európa nagyobb álla
mai közül csak is Angol- és Magyarország ké
pesek felmutatni azért, mert a kormányok rövid
látó szükkeblüsége annak conditio sine qua non-ját 
a népeknek nyújtani vonakodott. 

Kell tehát, hogy a birodalomnak általunk is 
közösekül ismerendő kiadásai helyes arány szerint 
a német-szláv tartományok és Magyarország közt 

felosztatván, a mindegyikünkre esendő járuléknak 
és speciális kiadásainknak, a létező vámegyesülés 
által föltételezett homogén, de a nemzetgazdasági 
állapotok különböző stádiumához. az egymástól 
annyira eltérő nép geniusához, szokásaihoz képest 
különböző arányban és különböző modalitások 
mellett igénybe vehető forrásokból leendő kiterem-
tése, a kivetett adók legegyszerűbb, legolcsóbb, 
legkevesebb nettó különbséggel járó beszedése, és 
a nemzeti vagyonnak megfelelő gyarapítása, vagy
is az országos földmivelés, ipar és belkereskedés 
fejlesztése, a közmunka és belközlekedési eszközök 
czélszerű kezelése felett, a koronajogainak menten 
hagyásával, itt Magyarország gyűlése, amott a 
német-szláv tartományok képviselete, és az ezeknek 
alárendelt külön kormányorganumok és autonóm 
municipiumok a monarchia közjavát illetőleg csak 
is hasznot hajtható nemes versenyben, melytől mi 
nem félünk, de önállólag intézkedjenek. 

Anyagi correlatióink szabályozásától, mire 
nézve az általunk, véleményem szerint implicite 
már is elfoglalt állást az opportunitás érveivel indo-

I kölni igyekeztem, át kell térnem ama kérdésre, 
| melynek megoldása nemzeti önérzetünket legkö

zelebb érintvén, psycbologiai szempontból a leg
főbb nehézséget képezi. Alig szükség mondanom, 
hogy a hadügynek tőlünk követelt , általunk 
eddig nem concedált közösségét értem. Szólani 
fogok róla az egyéniségemben fekvő egész őszin
teséggel, minek zálogait nyújthatni talán már is 
sikerült. 

Jónak vélem mindenekelőtt fölemlíteni, hogy 
annak elkülönzése még tényleg semkizárólagos vív
mánya a forradalomnak; mert az ujonczok fel
ajánlásának, a katonaság elszállásolása, élelmezése 
feletti rendelkezésnek e téren bizonyára cardinális 
joga ép oly elvitázhatlanvd gyakoroltatott a 48-diki 
korszakot megelőzött országgyűléseink által, mint 
igaz, hogy elütve valánk a magyar ezredekre, 
azok vezényletére, váraink őrizetére, a nem-magyar 
hadak eltávolítására s. a. t. vonatkozó számos tör
vényeink teljes érvényesítésétől. Nem vitatom egy
előre ama következéseket, melyek e részben a prag-
matica sanctióban elismert birodalmi integritás, és 
ebből folyó kölcsönös birtokgarantia eszméjéből, 
vagy a 48-iki törvények ide vágó czikkeinek nem 
eléggé praecis fogalmazásából, és különösen a 
III . t. ez. 8. §-ából levonhatók; mert felállított 
elvemhez híven, minden önámitástól tartózkodva, 
ama meggyőződésben vagyok, hogy e kérdésben 
elvégre is nem a közjogból meríthető argumenta-
tiók döntenek, és hogy körülötte a hatalom, az 

j önfenntartás ösztöne minden eompromissumot ki-
Í záró ellentétben állanak a 48-iki törvényekre ala-
I pitható saját követeléseinkkel. 

Ugyanezen okból tartózkodom feszegetni ama 
21* 
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féltékenységi politikának, önmagára Ausztriára 
nézve, káros oldalait a múltban, minek tulajdonít
hatjuk egyedül, hogy a külellenség általi legyőze-
tés veszélyének kitenni engedé magát még oly pil
lanatokban is, midőn a nemzet kétségbe nem vonha
tó lelkesedéssel kívánta teljesíteni a pragmatiea sánc-
tióban elvállalt kötelezettségét, semhogy a hon vé
delmének, amaz ágát teljes kifejlésre juttassa, mely 
legelsó'bben menté meg magát a pragmatiea sane-
tiót, de a melynek tisztán nemzeti elemekből való 
összeállítása, elkülönzött vezénylete később önma
gában elegendő vala a legszélsőbb gyanakodás 
táplálására — a mint ezt az 1809-ik évi fölkelésnek 
szomorú története nagyon is kirívóan tanúsítja. 

I ly traditionális politikával szemközt, mit 
atyáinknak a franczia forradalmat követő hábo
rúkban föltétlen odaadása megerőtleníteni nem 
birt; ama komoly veszélyek után, melyekbe a 48-
diki törvények folytán tettleg is végkép különvá
lasztott magyar hadsereg vitézsége a birodalmat 
elvitázhatlanul ejté : rajongásnak tartanám önma
gam, vagy Önök előtt, uraim! eltagadni a nehéz 
alternatívát, mely előtt állunk: miszerint vagy 
hadügyünk elkülönzéséről vagy kiegyezési feltéte
leink elfogadásának reményéről lemondani kény
szerűlünk. 

A kérdés tehát, mit megfejtenünk kelletik' 
véleményem szerint oda formulázható : (Halljuk!) 
van-e morális erőnk, hogy nemzetünknek e szerin
tem is jogos követelését közel jövőben, minden 
rázkódtatás nélkül, érvényesítsük ? és ha erre — 
mit ismét tagadnunk alig lehet — elég erősek nem 
vagyunk, parancsolja-e a hazának java. hogy a 
további egyezkedéssel, saját históriai multunk, je
len helyzetünk, és lehető jövőnk vizsgálatával, 
ezekben foglalt specificus érdekeink mérlegelésével 
felhagyjunk s az értekezés fonalát megszakítva tart
suk mindaddig, míg Ausztria külhelyzétének fe
nyegetett volta, vagy belső bajai oly tetőpontra 
jutottak, hogy eme jogos követelésünkbe egyezni 
kénytelen leend? 

Kötelességemnek ismerem az ekkép fölvetett 
kérdésre, mely nálam a nemzet sorsa felett határo
zó dilemmának döntő súlyával bir, egész valómat 
átható meggyőződéssel kijelenteni, hogy ama mél
tán várható esetben, ha a kiegyezésnek általunk 
követelésbe veendő egyéb föltételei O Felsége ál
tal elfogadtatnának: e megszakítást nem csak ildo
mosnak nem, hanem hazánk vitális érdekeit minden ! 
valószínű compensatio nélkül veszélyezőnek hi
szem ; nem csupán azért, mert magát a birodalom 
existentiáját a fennálló európai hatalmak sem egyi
ke, sem azok valószínű coalitiója által fenyegetett
nek nem tartom, és meg vagyok győződve, hogy 
nyílt ós alattomos elleneink semmi egyéb czélja, 
mint hogy kormányát ugy kül-, mint leghatalma

sabb belszövetségesétől, a népek osztatlan párto
lásától izolálván, ekkép előidézett gyengeségét sa
ját hasznukra, és koránsem a mi jogköveteléseink 
javára —miknek kielégitése épen az o érdekükkel 
ellenkeznék — folytonosan kiaknázzák; nem to
vábbá csakis azért, mert saját belátásomra, önbe
csülésemre, valamint nemzetein politikai hitelére, 
méltóságára nézve, a miket én amazoknál még 
magasabbra helyezek, lealázóbbat s az eredményt 
illetőleg szegényesebbet nem ismerek, mint bárki
nek kezében oly szereplő eszközül szolgálni, mit a 
dráma intézője bizonyos hatások előidézése végett 
hadi jelvényekkel fölszerel, sőt, ha kell, actióba is 
vezetni kész ; annak lefolyásával azonban, az elért 
fél sikerrel megelégedve, vagy a szenvedett kudarcz 
felett vigasztalódva, és semmit nem törődve itt az 
általa felköltött és kíméletlenül visszatiprott remé-
mények kínos vonaglásával, amott a hős nemze
tek leghősiesbjének híjába ontott vérpatakjaival, 
bizonytalan jövőben leendő isméti használtatás vé
gett a diplomatiai színpad csalékony diszitményei-
nek lomtárába visszahelyez; hanem azért is, ura
im ! mert a fönnálló hatalmak imént érintett ösz
tönszerű , de ránk magyarokra, valamint szeren
csétlen lengyel sorsosainkra nézve minden eddigi 
esetben keserűen önzőnek bizonyult politikájától 
független bármi európai conflagratiót egyátalában 
és különösen hazánk integritása tekintetéből a le
hető legnagyobb calamitásnak hiszem és vallom, 
mit a jövő berniünket illetőleg méhében hordhat. 

De nem számítok, mert higgadtan gondolni 
sem birok Ausztria belbajainak fokozódására, ron
csolt financziáiból, a nemzeti vagyonosság mind
inkább aggasztó hanyatlásából eredhető zavarai
nak meggyűlésére ; legfőkép azért nem , uraim! 
mert e csapások mindig önmagunkat sújtanak a 
legérzékenyebben, és mert az anyagi kimerültsé
get, melynek szélén állunk, a közélet hiányát, mit 
naponkint súlyosabban érzünk, a jelen és jövő nem
zedék szellemi irányára, magasabb nemzeti létünk 
íme kiváló oszlopára nézve oly veszélyesnek tar
tom, hogy könnyen megtörténhetnék, miszerint a 
számításba veendő eset nem csupán az osztrák bi
rodalom bomlását,.hanem a történeti alapon nyug
vó Magyarország reconstitutiójának, és ide vonat
kozó mindennapi imádságom teljesedésének morá
lis lehetlenségét is maga után vonná. 

I ly számítás, teljes meggyőződésem szerint, 
csak is a kétségbeesés politikájának kifolyása le
het. Előadásom számos helyeire hivatkozhatnám, 
bebizonyítandó, hogy nem csak értem, de sok te
kintetben osztom is e politikát, vagy helyesebben 
mondva , a férfias elszántságot , szembeszállni a 
nemzeti megsemmisülésnek mindig döbbentő és 
rám nézve csak is akkor szelídülő eszméjével, mi
dőn közte és a nemzeti becsület, országos lét gyáva 

* 
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eladása, vagy a józan észnek botor megtagadása 
közt kelletik választanom. 

Bármily kiválóan fontos része legyen is immár 
a hadügy a státus életének, azt hiszem mégis, hogy 
nagyot vétenénk a szerénység és atyáink emléke 
ellen, ha a fönnebbi egyedül lényeges javak meg
őrzését kizárólag ama 48-iki nemzedék számára 
vennők igénybe, mely a hadügynek teljesen elkü-
lönzött kezelését, végső erejének megfeszítésével, 
rövid időre kivívta ugyan, de a nemzeti becsület 
szennytelenségét másként, mint közjogunk, orszá
gos létünk romjain megvédeni nem bírta! (Elénk 
mozgás.) 

Idézzük csak föl egy másik, hagy érdemű 
történészünk remek tollával ecsetelt 25 évnek 
gyönyörű képét, és nem fogjuk tagadhatni, hogy 
országos lét, nemzeti fejlődés, eró'sbülés a hadügy
nek elkülönzése nélkül is létezhetik. 

A népek szabadsága valóban gyenge lábon 
állana, ha annak a nemzeti hadseregeknél egyéb 
erősebb támaszai nem volnának ; vagy ellenkező
leg, nem épen azt bizonyitj a-e a mindennapi ta
pasztalás, hogy az utóbbiak a continens legtöbb 
országaiban nem egyedül legitim fejedelmek, hanem 
ügyes, és erélyes elnökök kezében is a népszabad
ság elnyomására vak eszközül szolgáltak? 

Nem, uraim! a mi erőnk Ausztria ellenében, 
és viszont Ausztriáé ellenünkben nem a fegyver
ben, hanem érdekeink azonosságában , a negatió-
nak mindkettőnkre nézve megölő, a közeledésnek 
positiv, kölcsönösen erősítő hatásában és különö
sen abban fekszik, hogy a német és a magyar 
elem egymástól elválva, egymást rontva, gyengítve 
saját alkotmányos létét szilárd talapzatra helyezni, 
és az orosz hatalom árjának, csak is a felszínen 
szünetelő terjedése, eme nem csupán az összes né
metség érdekeit, s azokkal együtt az európai súly-
egyent, hanem a rokon szláv törzsök individualitá
sát, vallását, szabadelvű fejlődését is fölösen ve-
szélyező eshetőség ellenében tartós gátot emelni 
képtelen : holott egymással szövetkezve, s a többi 
különvált nemzetiségek méltányos igényeit kielé
gítve— a mikhez én elsősorban amaz autonóm ön-
állást számítom, mely a cseh és lengyel korona 
tartományait a Lajtán tul ép ugy megilleti, mint 
Horvátországot és Erdélyt e Rubiconon innen — 
az ily értelemben vett, bizonyosan loyális szövet
ség által erősbülve, mindegyik a monarchia ama 
felében ura a politikai helyzetnek, melynek állami 
consistentiáját teremte, históriai életét századokon 
keresztül vezérlé; hogy e szerint Ausztria azon 
arányban kell. hogy geographiai fogalommá sülyed- . 
jen, a melyben státusférfiai a magyar állam jel-
vényeit a történeti régiségek tárába relegálni tö- I 
rekedendnek; hogy a milliókra menő s ezért sem j 
ki nem irtható, sem oly könnyen — mint ezt az j 

etimológiának néhány uszályhordó alchymistái 
insinuálgatni merészlék — nem diluálható magyar 
elemet depauperisálni, országos lététől megfosztani, 
sőt hazájának további mozaikszerű feldarabolásá
val a végletekig keseriteni lehet ugyan, de soha sem 
a nélkül, hogy a szineskedő ármányt, a vakmerő 
dölyföt mindenkor sújtani, de öröklött átok gya
nánt a népekre átszállani szokott retributió foly
tán a birodalom többi alkatrészei, és különösen a 
beteg financziák anyagi romlásunkat, a társada
lom legfőbb, és ép ezért solidáris érdekei a kabá
tos vagy sansculottes proletariátus mételyének 
könnyelműen vétkes terjesztését, s az európai béke 
megrendülése esetében a birodaloméval oly szoros 
kapcsolatban levő dynastikus érdekek e nemzet 
páratlan loyalitásának paralysisében, a vérmesb 
hazafiak és tömegek elkeseredés fokozta végelszánt
ságában rejlő, s e kormány actióját épen a krísisek 
idején fátumszerüen lenyügző veszélyeket súlyo
san meg ne érezzék, és hogy viszont nekünk ma
gyaroknak csak is e destructio szerep elvállalása, 
a külső bonyodalmak meddő, mert révpartunkat 
soha sem verdeső hullámzásának, s a drága hon 
zilált állapotának kinos szemlélése, vagy az Auszt
riával való méltányos kiegyezés megkísérlése közt 
lehet választanunk! 

U g y tetszik előttem, mintha kölcsönös ren
deltetésünk a praedestinátiónak könyvében egyen
lőn világos betűkkel volna bejegyezve! Mert nem 
csak ama viszontagságok, melyeknek alig elvisel
hető terhei a jelen nemzedékre, s általunk a késő 
unokák vállaira nehezedtek, de közös történel
münknek három századot meghaladó folyama is 
derűben, borúban mindig ugyanazon egy, fájda
lom ! többnyire felette drágán megvásárolt tanul
ságot szolgáltatja : hogy Ausztria csak is önállá-
sunkat, integritásunkat jó hiszemmel acceptálva, 
és velünk ez alapon szövetkezve, fejtheti ki 
teljes erejét, mire bizonyára szüksége van, ha 
európai hivatásának megfelelni kivan; és hogy 
viszont Magyarország saját területi épségét soha 
nem a forradalom és külizgatás segélyével, ha
nem kizái'ólag a birodalom külső egységének, 
belső biztonságának korlátain belől, egy szóval 
e gyik ugy mint másik saját existentiájának mel-
lőzhetlen feltételeit csakis a mindkettőnek külön 
érdekeit kimélő, és csupán a szigorúan közöseket 
egyesítő szoros szövetségben óvhatja meg. 

Az emberiség fejlődése körüli primitív ítélet
nek jelét adja az, ki a népek sorsának különböző 
phásisait, azok emelkedését, hanyatlását az egyes 
uralkodók, státusférfiak, népemberek és nemzedé
kek erényeinek érdeméül, vagy fogyatkozásaik 
bünhödéseül róvja fel egyedül; és elfogultan igno
rálja ama mozgató erőnek ellenállhatlan hatását, 
mely a századok szellemében nyilatkozik, s az 
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egész társadalomnak haladási irányát, s ebben az 
egyes nemzetek szerepét kézzelfoghatólag kitűzi: 
életet, virágzást adva annak, mely rendeltetését 
ideje korán felfogja; kérlelhetlenül mellőzve azt, 
mely Lót családjaként örökké csak hátra tekintve, 
vagy Icarus szárnyain a játszi felhők honában rep
kedve, a neki kijelölt állást elfoglalni késik. 

Ezredéves történetünk nagyszerű visszaemlé
kezéseit ; az Adriától a Feketetengerig terjedő ma
gyar államnak prestige-jét; Nagy Lajosnak nem 
csak országokat, de a népek sziveit is meghódító, 
Hunyady Mátyásnak a megújuló kor szellemeitől 
átlengett, de nagyon is ephemer uralmát; fajunk
nak ez idő szerinti suprematiáját a korban, mely
ben mi élünk: valósitani akarni : teljes félreisme
rése volna az azt nagy részben előidézett, és őseink 
érdemeinek méltánylásától el nem választható, de 
azóta végkép meg is változott középkori viszo
nyoknak. E feletti meddő bánkódás helyett cso
dáljuk inkább ama gondviselést, mely a keletnek 
maroknyi népét tőle idegen, vele össze nem ve
gyülő törzsök élére, s a nyugati civilisatió és oz
mán barbárság ütköző pontjára helyezve, nem en-
gedé, hogy azt akár emennek vad hullámai elmos
sák, akár amannak agglomeráló államiránya ön-
állásának főbb attributamaitól tartósan megfoszsza; 
oly birodalomnak sorsához kötvén fenmaradását, 
mely heterogén elemei és complicált külviszonyai 
tekintetéből józanul felfogott saját érdekében szö
vetségét keresni s e szövetségben alkalmat nyújtani 
kénytelen, hogy a polgárosult népek sorában Is
tentől nekie rendelt, habár többé nem souverain. 
de önálló, habár másodrendű , de az európai 
legfőbb országban közvetve döntő sulylyal biró 
helyet immár nem a bóditás régi fegyvereinek hatal
mával, miket ősei oly vitézül forgattak, hanem a 
testvér népfajokat egyenlőn átkaroló szabad in-
stitutiók és miveltség segítségével, miket részint 
megőrzött, részint időközben megszerzett, vagyis 
saját múltjának nem annyira külfényéhez, mint 
annál is dicsőbb beljelentó'ségéhez hiven, méltóan 
kitöltse. 

í g y fogom én legalább fel a magyar elemnek 
históriai múltját, jelen helyzetét s lehető jövőjét • 
s e szerint méltányos vágyaim concret tárgyát, és 
ebből következve jogköveteléseim visszavonhatlan 
ultimátumát koránsem a birodalom súlypontjának 
elhelyezése, hanem egyesegyedül a magyar koro
nának ama coordinatiója képezi, melyet I. Ferencz 
épen 1804-ben, midőn az osztrák császári czimet 
felvéve, a legüunepélyesebben biztosított, és mely I 
néki anteusi győzhetetlenséget, Mária Teréziának 
pedig titáni erőt kölcsönzött, hogy a continensnek 
ellene szövetkezett hatalmaival diadalmasan meg
küzdjön: ama coordinatio, melynek kettős paizsa 
alatt az imént emiitett nagy és mindenkép felejt-

hetlen uralkodónő a német-szláv tartományok ál
lami egységének alapjait megveté, mi pedig a jo-
sephinus államcsíny folytán felriasztott nemzeti 
önérzet, s a kornak intő szellemétől hangosan kö
vetelt, a külháborúk által csakhamar megszakított, 
de a világbéke helyreálltával szélesebb alapot, ha
tározottabb irányt, elevenebb lendületet nyert nem
zeti haladásnak ama fenséges pályáját megfutni 
képesítve valánk, melyet a szabadelvű Európa az 
osztrák birodalom láthatárán emelkedő valódi sza
badság napjának hajnala gyanánt üdvözlött, és 
fő vonásaiban még ugyanazon Metternich berezeg 
sem gátolt, kinek az elfogulatlan történészet elébb-
utóbb ki fogja szolgáltatni az elégtételt, hogy poli
tikai nézeteinek— az áleonstitutionalismus könnyen 
hímzett köpenyével, olcsó , de üdvöt nem árasztó 
népszerűségével eltakarni nem kívánt, merően con-
servativ jellege daczára — törpe epigonjait mind 
szellemi nagyságban, mind Ausztria körüli érde
mekben messze túlszárnyalá : a mennyiben annak 
sérült hajóját egészen más zivatarok közt biztosan 
kormányozni, kimerült erejét felüdíteni, individu
ális szervezetének kettős lényegét, álíamerejének 
ime megdönthetlen alapját a lángész finom pene-
tratíójával kimélni, és arra támaszkodva, külérde-
keit nem csak helyesen felfogni, de minden körül
mények közt, majd erélylyel, majd eszélyes szi-
vósággal érvényesítni, egy szóval tekintélyét a 
lehető legmagasb fokra emelni és évtizedeken ke
resztül fentartani tudá! 

Már pedig a béke és bizalom, kültekintély és 
belerősb ülés eme szép aeráit nem egymás ellen for
dított fegyvereink élének, nem hadügyünk elkülön-
zött kezelésének, a mivel nem bírtunk, de nem is a 
birodalmi centralisatió rendszerének, mitől az akkori 
bölcs kormányférfiak ildomos tapintattal óvakodtak; 
hanem kölcsönös érdekeink józan felfogásának, és 
különösen ama körülménynek köszönhetjük, hogy 
a középkori státus fogalmának megfelelő, s a ki
rály számára fentartott fejedelmi jogok gyakorla
tában a kormánynak diseretionális hatáskört en
gedő ősi magyar alkotmányt a personális unió 
elvének világos megsértése nélkül az osztrák tar
tományok feletti absolut kormányzattal megegyez
tetni, a birodalmi integritás, szomszédi viszonyok
ból folyó közös ügyeket, amott a korlátlan csá
szári, emitt a kellő mértékben menten hagyott ki
rályi hatalommal összehangzásban kezelni, s ekkép 
a reál-unió kellékeit pótolni lehetséges volt. Mert a 
nemzet alkotmányos garantiáinak legfőbb súlyát 
az ujonezok és adófelajánlás jogának föltétlen 
biztosításában helyezvén, a hadviselésnek kiválóan 
fejedelmi joga viszont gátolván őt, hogy a rendes 
hadügy kezelésének részleteire, a királyi hadak s 
ezeket pótló állandó katonaság belső szervezetére, 
alkalmazására nyomatékos ellenőrzést gyakoroljon, 
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a királyi jövedelmek hova fordítása pedig a rend- ' 
szeres kimutatás terhe alól fölmentve levén, a 
közös fejedelem törvényeink korlátain belől is ké
pesítve volt Magyarországnak csupán lovas és gya
log sorezredekre osztott rendes haderejét a birodal
mi seregek egyetemes szervezetébe illeszteni és, a 
saját belátásától függő szükséghez képest, a mo
narchia integritásának megvédésére nem magyar 
hadaival vegyesen az ország határain kivül is al
kalmazni. 

E nem pusztán tényleges, de némely mellé
kes, kikötések meg nem tartásától abstrahál-
va, lényegében a magyar közjog alapelveiből ki
folyó legális állapoton nálunk a parlamentarismus 
ama fő elvének alkalmazása, mely az excecutivának 
minden ágait, és pedig az 1848. I I I . t. ez. 6-ik §-a 
nyomán saját hadügyünket is világosan és kizáró
lag a magyar legislatió ellenőrzése alá veti, az 
osztrák tartományok népeinél viszont az absolut 
hatalomnak másodizbeni megszüntetése gyökeres 
változást eszközöltek, és szükségét idézték elő an
nak, hogy magunk részéről ama modalitások iránt 
nyilatkozzunk, melyek alatt mi a birodalmi integ
ritás megA'édéséhez, ezen épen nem contra ver tálható. 
mert a pragmatica sanctióban világosan elvállalt 
közös ügyhöz a jövőben járulni kívánunk. (Mozgás, 
F'ólkidltásoJc : Pihenjen ! Ot pereznyi szünet.) 

A kérdés a monarchiára nézve oly komoly, a 
veszélyek, mik azt környezik, minden bizonytalan 
megoldást elannyira kizárok, hogy nem hinném, 
miszerint az európai közvéleményt akár őszintesé
günk, akár politikai belátásunk tekintetéből ré
szünkre megnyerni képesek volnánk, ha a 61-
diki országgyűlés feliratai nyomán egyszerűen 
kijelentenek, hogy e tárgyban majd esetenkint 
fogunk intézkedni; mert ama sympathiák, melyek 
nálunk az elnyomott nemzetiségek irányában min
denkor léteztek, de Ausztriát illetőleg az 1848/9-ki, 
s a tíz évvel később megújult olasz háborúban — 
habár mindkét izben nem kizárólag a mi hibánk
ból — veszélyesekké is váltak; valamint saját for
radalmunknak az 18 61-ki hangulatban nyilvánult 
reminiscentiái Európa fóruma előtt már egyelőre is 
nem minden alapnélkülinek fogják föltüntetni az 
osztrák részről felhozott kettős állítást, „hogy a 
birodalmi integritás közös megvédése a külső sym
pathiák uralma ellenében biztosítást igényel*, sőt, 
»bogy a magyar hadseregnek olyas elkülönzése, 
a minőt a 48-ki törvények alkalmazása követel, 
már önmagából a legnagyobb mértékben veszé
ly ezné a monarchia belső biztonságát. " 

Sokkal őszintébb vagyok, semhogy a valót 
bármi érdekben eltagadni képes volnék, Igen is 
léteznek, habár a megújult remény fénye elől szem
látomást hátrálva, ama szomorú reminiscentiák, 
melyek ápolásának fó' érdeme teljes meggyőződésem 

szerint az azóta szerepelt osztrák államférfiakat, az 
ellenvetésnek ép ugy, mint az arra okot szolgáltató 
eljárásnak, a kedélyek folytonos ingerlésének 
ágens provocateurs-nemü fő szerzőit illeti; és létez
nek — habár a sarjadzó bizalom által el-elfojtva 
— csirái ama gyanús sympathiáknak, de csak is 
addig, mig a mi jogalapunknak O Fölsége által 
már is felkarolt restitutiója a hazát és birodalmat 
boldogító bevégzett ténynyé nem vált. És itt látom 
illő helyét, hogy elleneinket az általok egykor oly 
merészen intonált, oly kihívóan variált jogeljátszás 
elméletének sajnos következéseire, és különösen 
arra emlékeztessem, hogy a kik ama riadót elbiza
kodva harsogtaták, önmagoknak kell, hogy tulaj
donítsák, ha a szivének legbensőbb rostjaiban sér
tett, mindenétől megfosztott nemzet a jog eszméjé
ből folyó reciprocitás elveire hivatkozva, a véle 
sympathizáló, Ausztriát fenyegető elemekkel szö
vetkezésre saját hagyományos typusával merőben 
ellenkező ingert, hajlamot táplált. 

Avagy mutat-e a történelem e hazának normá
lis állapotában példát arra, hogy a magyarnak 
még a köznépnél is méltán magasztalt józan fel
fogása, és ellenei által is elismert föltétlen patrio-
tismusa szivének bármi rokonszenvei ellenében 
valaha meg birt volna felejtkezni a higgadt észnek 
ama parancsolatjáról , hogy mielőtt másokon 
segitni akarnánk, segítsünk önmagunkon! mi
előtt más nemzetek szabadságát előmozdítani 
kivánnók, szerezzük avagy tartsuk meg ama 
honét, melynek gyásznapjaiban elnémult, mert 
saját dicső „jóslata" fölött kétségbe esett nagy lan
tosunk szavai szerint: „még virulni kell fölül időn 
és minden sorsokon !" S míg a többi népek e, csak 
is látszólag önző szabályt követik, mi, épen mi fe
lejtkeznénk meg arról, hogy a nemzet, mely azt 
mellőzni képes, meg fogja ugyan óvhatni történe
tét a népjogok elnyomásának minden betudásától, 
de ellöki saját békés haladásának, morális ereje 
növelésének, s ez által közvetítve a népek jövendő 
felszabadulásának sokkal hatalmasabb, mert lassan 
ugyan és indirecte, de biztosan, s a szenvedélyek 
vad kicsapongásaitól menten működő eszközeit? és 
hogy az, ki saját nemzete érdekeit másokéért elha
nyagolni képes, fenkölt eszmékben gazdag világ
polgár lehet ugyan, de megszűnt hazafi lenni, és 
mint olyan a magasb lények transcendentális ju
talmára, de egyszersmind az eltévedt honfi keserű 
földi bünhödésére, az örökös csalatkozás sysiphusi 
kínjaira számithat egyedül ? (Helyeslés.) 

Magam részéről, soha semmi körülmények 
közt, a legszorosabb reciprocitás mellett, a trón 
irányában sem tudnék megbarátkozni a közjogok 
eljátszására vonatkozó , fen és alant egyaránt ked
velt theoriákkal; mert a jognak fenséges uralmát 

1 ama zászló alatt kivívliatónak nem tartom, inelv-
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nek vészteljes jelszava a reactió győztes táborában ' 
oly kiáltó viszhangra talál; mert hiszem a salak
jaitól megtisztult szabadságnak önerejéből leendő 
feltámadását, mert reményiem az örök igazságnak 
emberi erővel fel nem tartható diadalát, de minde
nek fölött szeretem, féltve szeretem önnön hazámat, 
s a nagy világ számára a rokon- és ellenszenvnek 
csak is azon érzéseit ismerem és ápolom, melyek 
elnyomását honfitársaimnak ép oly méltányos, és 
ennélfogva előttem legszentebb érdekei nem kö
vetelik, a loyalitásnak törvényeit pedig nemcsak 
barátim, hanem elleneim irányában is mindenkoron, 
és különösen ott követni fő büszkeségemnek tartom, 
hol az atyáink által adott szó szentségébe, saját 
legdrágább becsületünkbe vágó kötelezettséggel 
szemben, általunk ugyan menthető, de el nem ta
gadható sympathiák, és csak is hosszú évek során 
enyészhető, mert fájdalom! vérünkbe felszívódott 
nemzeti bizalmatlanság állanak. 

Nem tehetem tehát, hogy a pragmatica sanctió- ( 
ban elvállalt kölcsönös védelmet oly feltételekhez 
kössem, mik saját belátásom szerint is illusoriusok 
volnának, vagy épen az ellenkező eredményre ve
zetnének ; és ennélfogva egyes egyedül ama ve
szélyekre szegezve szememet, melyek hazánk re-
constitutiójának bármi halasztásával önnön ma
gunkat minden bizonynyal érendenek : nem csak 
elismerem a tényt, hogy a magyar hadseregnek 
különválasztása a monarchia belső biztonságát ez 
idő szerint koczkáztatná (Ellenmondás) • hanem a 
história biztos szálaiból szőtt elmélkedéseim irá
nyát követve, és ama morális erőre támaszkodva, 
melyet a joggal karöltve járó méltányosság, a be
csületet mindenha respectáló igazlelküség, de min
denek felett a meg nem másítható viszonyokból 
folyó, és ezért az anyagi erők összeütközésének 
kétséges sikerétől független, mert a győző felet 
ép ugy, mint a legyőzötteí átkaroló, általa — mint 
azt jelen, épenséggel védtelen helyzetünk a legvi
lágosabban tanúsítja — soha végkép le nem zár
ható érdekszövődöttség, nekünk a ezélra nyújthat, 
hogy közjogi önállásának a jövőben ép ugy, mint 
a múltban külön hadügy nélkül is megóvhassuk : 
elfogadom a monarchia integritásának kültámadás 
ellenébem megvédésére szükségesnek állított ama 
hadügyi közösséget, vagyis a rendes hadseregnek 
ama szervezeti egységét, mely 1848-ig, és pedig 
indokolt véleményem szerint, nem minden jogalap 
nélkül fenállott. (Zaj.) 

Felhívjam-e Önök figyelmét különösen arra, 
hogy az ily módon körülirt hadügyi közösség korlá
tain belül tág tér nyilik a mindkét részről megfe
lelő arányban ugyan, de különböző modalitások 
mellett kiállítható és eltartható hadilleték megha
tározására ? és régibb és ujabb törvényeink által 
biztosított mindazon Speciális kikötéseink érvénye

sítésére, melyek a rendes hadsereg szervezeti egy, 
ségével jelenleg és ezentúl ép ugy, mint 1848előtt-
összeegyeztethetők ? 

Nagyon is idő előtti volna e tárgy körül bő
vebb fejtegetésekbe bocsátkoznom; mert a közös 
ügyek részleteinek tüzetes megvitatása okszerűen 
csak is a kölcsönös értekezés további feladata le
het; csupán amaz axiómát és hitemet kívántam 
még e helyütt kifejezni, hogy a bizalom csak bi
zalmat szülhet, és hogy mi azt ápolva, saját nem
zeti érdekeinknek aligha nem szilárdabb támaszt 
fogtunk szerezni, ha a gravamenek elavult fegy
vertárát, mivel atyáink régi alkotmányuk düledező 
bástyáit sükeresen védegetni kényszerültek, a sza-
badelvüség ama vértjével felcserélendjük. melyet 
a horror vacui a tulcsigázott adózástól s a státus 
erejének béke idejében kimerítésétől való ösztön
szerű visszarettenés, az ujabb kornak fölvilágoso
dott szelleme és minden mivelt népnek, már azért 
is, mert mivelt, vele született nemes iránya — vall
juk be, uraim! — nem csupán a mi mellünk fölé 
övedzett. 

Hátra van még, (Halljuk!) hogy az előadá
som folytán közösekül kijelölt ügyek legczélsze-
rübb kezelése és az iránt ejtsek néhány szót: le
het-e? és minő modalitások mellett kell, hogy 
gyakoroltassák azon alkotmányos ellenőrzés, me
lyet e részben mindkét fél, különböző alapokon 
ugyan, de méltán követel1? 

Az elsőt illetőleg, nem tartom részünkről 
megczáfolhatőnak az állítást, hogy a státusadós
ságok törlesztésére, pénzviszonyaink rendezésére, 
a külkereskedelmi politikára, valamint az interna-
tionális forgalom érdekei által igényelt vállalatok 
kölcsönös biztosítás vagy segélyzés utján létesí
tésére vonatkozó ügyek elágazása, az anyagi élet 
rögtöni változásaitól függő, a kedvező pillanat 
azonnali felhasználását követelő minősége, sürge
tős volta a bizonytalan időszakokra való relegá-
lást, a két kormány, két országgyűlés közti alku
dozás késedelmét és kétséges kimenetét meg nem 
tűr i ; a miért is azok ép oly folytonos, bármelyik 
fél által meg nem szakitható közös kezelést felté
teleznek, mint a birodalmi kül- és hadügy. 

Ama tapasztalás, melyet a Bismarkféle régi-
me-nek a budget megszavazása tárgyában felállí
tott eredeti theoriája nyújt , egymaga is elegendő 
annak bebizonyítására, hogy a közös kezelésnek 
alkotmányos ellenőrzése, ha általa hatást gyako
rolni, a budget nélküli kormányzásra vezető szir
teket megelőzni s a közkormányzat felelősségének 
nem kibúvó ajtót, hanem tág kaput nyitni nem 
kívánunk, ismét csak közös lehet. Azok előtt te
hát, kik e tekintetben a közösséget minden áron 
kikerülni óhajtják, de egyúttal a kellő mértékre 
redticálandó birodalmi érdekek biztosításának szűk-
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ségét , méltányosságát elismerik , nem marad 
egyéb fenn, mint plus rninus visszatérni ama perso-
nális kapocsra, mely közjogi önállásunkat színleg 
a leghívebben képviseli ugyan , de alkotmányos 
befolyásunkat épen az államélet legmagasabb ága
zataiban a zérus színvonalára le is szállítja. (Ellen-
mondások.) 

Minden szerénységem mellett kecsegtetem 
magamat, hogy előadásom által, ha egyebet nem, 
annyit talán csak képes voltam föltüntetni, hogy én 
a valóban nehéz taktikai helyzet egyedüli kulcsául, 
mint hasonlítani merem, várnégyszögeül Magyar
országnak, mint a Sz. István koronájához tartozó 
országok összegének, a császári korona alatt egye
sített örökös tartományok irányában coordinatió-
ját s az ebből folyó állami paritásnak általam 
semmi részben fel nem adandó, mert bennünket 
majorizáltatás veszélyétől megóvó várdáit — ezek 
palládiumául pedig ama közszellemet tekintem, 
mely e nemzet fiaiban mindig élt, és minden ár
mány, elnyomatás daczára, élni fog örökké! És 
mi — kik „megfogyva bár , de törve nem", büsz
kén mutatjuk fel a talentumot, melyet „annyi bal
szerencse közt, oly sok viszály után," puszta kéz
zel, védtelen mellel megőriznünk sikerült, de a me
lyet az Ú r nem csak megőriznünk , de gyarapita-
nunk is parancsolt — mi hátrálnánk félénken fa
junk magasztos missiója elöl, midőn a sors kere
kének lassú bár, de az előtte meghajolni nem tudó, 
veszteglő vagy épen útjába szegülő velleitásokat 
porrá zúzó forgását megelőző Sybilla rejtélyes 
könyveivel, miknek egyikét 1848-ban már is elej
tettük, újból megkínál, hogy azok útmutatását 
követve, a szabadság uralmát az egész birodalom* 
ban tartós alapokra fektetni, s ez által Európa szi
vében meggyökerezését előmozdítani segítsük? 
midőn szerintem csupán a körül forog a kérdés, 
hogy önnön magunkat a fentebb kijelölt sánczok 
közt az absorptio valószínűsége ellenében mente
sítve, s az alkotmányos létnek általunk csak is 
egy nyáréj álmában birt fellegvárát a testvérnépek
kel közösen ugyan, de egyenlő arányban újra 
megszállva, velők megosztandó jogainkban a „nil 
de nobis, sine nobis" elvét a birodalmi kormányzás 
legfelsőbb fokozatáig érvényre juttassuk? midőn 
ama végső választás előtt állunk: vajon saját sza
badságunkat, hazánk közjogát, önállását, szellemi 
s anyagi felvirágzását szabad népek consortiumá-
ban tartjuk-e biztosítottabbnak, vagy a régi ala
pokhoz visszatérő olyas államszervezetben , mely
nek betetőzését, bármi fényes múltú dynastiának 
környezetében a közös ügyeket kezelő és két or
szággyűlés által sikerrel soha ellen nem őrizhető 
birodalmi miniszterekben központosuló, a realitás 
kriterionjait nagyon is híven valósító , személyes 
kapcsa képezi ? Hisz, a mint az egy fejedelem 
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alatt „feloszthatlan és elválhatlan" egészszé egye
sült államoknak szorosan definiált közös ügyei 
vannak, miknek elkülönzött kezelését a politika 
exigentiái meg nem engedik, azon pillanattól fogva 
a föltétlen szövetség neme létezik közöttük, s a 
personális uniónak abstract elmélete legfeljebb szö-
vetségök tartamára vonatkozhatik , de annak tar
tama alatt az alkotmányos formák aegise alá he
lyezett közös és kölcsönös garantiák hiányában 
positiv előnyt nyújtani nem képes. 

Én , uraim! mindenelőtt magyar , de ép azért 
egyúttal szabad ember, vagyistetőtől talpig alkotmá
nyos polgár óhajtok lenni; és mindenben a valóság
nak, a praecisiónak adván az elsőbbséget az átalános 
theoria, aconcret logikának az abstractió felett — 
miután amannak fonalán megindulva, a magyar 

I király discretionális hatalmából, mely a köztünk 
progressive alakult, habár be nem vallott, de ele
meiben bizony régtől fogva létező szorosabb kap
csolatot a personális unió mezével csak is álczázni 
vala képes, túlnyomókig szomorú multunkban 

' semmi különös vigasztalást, a jövőben semmi ala
pos reményt meríteni képes nem, sőt ellenkező
leg meg vagyok győződve, hogy alkotmányos be
folyásunk bármi feláldozásával csak is az absolut 
kormányzásnak, és ennek nyomán lépdelő finan-
cziális deroutenak alig bevágott útjait egyengetjük 
— magam részéről minden kétkedés nélkül a test
vérnépekkelkötendő bilaterális, apragmatica sancti-
óban általunk elfogadott örökösödési rend tartamá-

| hoz szabott, világosan körülirt, de mindenek felett 
I egyenlő és alkotmányos szövetség, s e szövetség
ből kifolyó közös ügyek közös ellenőrzése mellett 
nyilatkozom, ép oly röviden, mint határozottan 
kijelentvén , hogy ezen ellenőrzésnek a legszigo-

| ruabban keresztülviendő állami paritásból kiindul
ni, a magyar alkotmánynak régi és ujabban meg
szerzett garantiát valósítani, és saját országgyűlé
sünk közvetett befolyását ama legfelsőbb fokig 
fölvinnie kelletik, melyet a kizárólag őt megillető 
törvényhozói hatalomnak nyomatékos gyakorlása 
megkíván, de a mely egyszersmind a birodalmi 
ügyek egybevágó gyors tárgyalását, fenakadás 
nélküli biztos kezelését lehetővé tevén, nekünk e 
részben is ama jogos és egyenlő befolyást megsze
rezze, melynek századokon keresztül érzett hiánya 
képezé régi feudális alkotmányunk ingatagságát, 
és okozá a birodalomnak ránk is oly súlyosan 
nehezedett anyagi romlását. 

E kellékek egybevéve, egyéni teljes meggyő
ződésem szerint, oly combinatió által valósithatók, 
mely szerint, a német-szláv tartományok képvise
lői testületei és Magyarország gyűlése egyenlő 
számmal és minden üléstartamra külön megválasz
tott, és ép ezért nem utasított — mert az institu-
tiók, ha részletesek és kötelezők, a két országgyü-
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lés között alkudozás hátrányait fölülmúlják; ha 
pedig elvek, országos kívánalmak constatálására, 
s a közvélemény morális hatására szorítkoznak, a 
parlamenti életben előfordulni szokott átalános 
discussiók, adresse-viták alkalmával, sőt egyes re-
solutiókkal is pótolhatók — hanem ismert politi
kai jeli emök, évenkint, tehát úgyszólván esetenkint 
megújítandó, s ennélfogva egyénileg elég hamar 
visszavonható mandátumok, s a nyilvános tárgya
lás, névszerinti szavazás kezessége mellett decisiv 
szavazattal ellátott regnicoláris deputatiók által 
rendszeres érintkezésbe hozatnának; a miért is 
azoknak ily szerit congressusát, és pedig ama to
vábbi kikötéssel vélem elfogadhatónak, hogy az e 
részben alkotandó pactum conventumnak minden 
módositása ujabb diaetális tractatusoktól, az imént 
érintett congressus hatáskörének minden tágítása 
pedig lehető legteljesebb biztonság okáért saját 
országgyűlésünk fokozott többségű szavazatától 
tétessék függővé! 

Reményiem, nem fogják Önök tőlem megta
gadni ama bizonyítványt, melyet saját keblem 
megvesztegethetlen birájától, lelkiismeretem báto
rító szózatától már is birok, hogy a quid juris ? és 
quid consilii? kérdéseinek iménti fejtegetése alkal
mával gondom volt ügyelni ama korlátokra, me
lyek betartását a nemzeti becsület és országos lét 
megőrzésének tekintetni egyaránt követelik; mert 
azt, h o g y szent czélunk biztos megközelithetése 
végett annyira haladni igyekeztem, a mennyire a 
politikai eszélyességnek nem csak önön magunkra, 
hanem a monarchia i avara s a közös trón bizton
ságára alkalmazott szabályai a fentebbi áthághat-
lan korlátokon belül haladni engedének, nyíltan 
bevallani semmit nem tartózkodom. Ha ez őszinte 
törekvésemben nem az én tehetségeim erejével, 
hanem nemzetem dicső tulajdonainál , józaneszé
nél, föltétlen hazafiságánál s a félreismerhetlen 
atyai intésnél fogva, mely a körülmények kény
szerítő „bizony, bizony mondom néktek" gyanánt 
a magyarok Istene részéről is foglaltatik, (Helyes
lés) Önök többségével, a nemzet helyeslésével 
majdan találkozni szerencsémleend: akkor, uraim! 
eljövend az időpont, melyben 0 Fölségének leg-
magasb közvetítésével az örökös tartományok test
vérnépeit a közös feladat előzményeinek saját ré-
szökről teljesítésére felszólítani, épen mi leendünk 
jogosítva; mert alaptörvényeink mindazon módo
sításai, melyek tőlünk a birodalom hatalmi állásá
nak, anyagi felvirágzásának biztosítása tekinteté
ből méltán követelhetők, általunk elvileg elfogadva: 
ők pedig saját—akár februári, akár októberi jogala
pukmegvédésében részünkrőlnemcsaknem gátolva, 
sőt inkább alkotmányos jogaik fejlesztésében még 
elő is segítve lévén — rajtok lesz a sor számolni ön
magokkal , és szem előtt tartva a római költőnek 

bölcs mondatát: „versate diu, quid ferre recusent, 
quid valeant humeri ? a szem előtt tartva különö
sen azt, hogy elébb utóbb, de mindenesetre betelje-
sülend az idő, a midőn közéletünk és irodalmunk 
hírneves díszének , Buda városa képviselőjének ép 
oly ernyedetlen, mint beható, mert mindkettőnk 
érdekeitől áthatott fejtegetései folytán is , Német-
országgali viszonyukat, melybe beolvadni nem kí
vánnak , melyből kiválniok nem szabad, hacsak a 
birodalom európai befolyásának általunk is nem 
csupán méltányolt, hanem egész teljében megvé
dendő másik fő tényezőjét megsemmisíteni nem 
akarják, e nagy nemzetnek pillanatnyira ugyan 
halasztható, de vész nélkül soha végkép vissza 
nem utasítható igényeihez képest rendezniök kelle
tik : rajtok álland osztályozni kívánalmaikat, 
és ép u g y , mint mi tevők, elválasztani a lénye
gest és kivihetőt a mellékes és mégis kivihetetlen 
utópiától. 

Hinni akarom, hogy ők is okulva I. Lipót és 
II . -József uralkodása alatt kísérletbe vett teljes 
beolvasztatásunk morális és physikai lehetlensé-
gén, okulva Önnön törekvéseik sikertelenségén 
elegendő legyőzéssel birandnak, az idő közben any-
nyira sülyedt salus publicát elvont logikájok kör
mönfont következtetései fölé helyezve, és saját al
kotmányuk hasonlóan közelítő revisióját előtérbe 
állítva: lemondani a központosított „Gross-Oester-
reich" ábrándjáról, mely sem a birodalom kelet
kezésének, sem jövőjének, sem alkatrészei diri-
mens eltéréseinek, de különösen ama Németország-
gali szoros összeköttetésének soha meg nem felei
bet, melyhez minket, mint ránk nézve a nyugati 
•eivilisatio legközelebbi lánczszeméhez, s török já
rom alóli felszabadulásunk egyik fő factorához, a 
reformatio bölcsőjéhez : saját művelődésünk azon 
alapjain, s a hála kötelmein tu l , vállasszabadsá
gunknak — egyesitett küzdelmeink eme dicső 
vívmányának, nemzetiségünk , alkotmányos lé
tünk isteni nemtőjének — közös eredete, egyszers
mind jelen és mindenkori érdekeink lábnyomó 
gravitatiója , bármi erőtetésnél hatalmasabban 
vonzanak. 

A jövőnek titokfátyolát föllebbenteni, vagy 
embertársaink veséit vizsgálni nem halandók fela
data ; az egyet mégis mondhatom, hogy valamint 
keblem nem volna elég tág befogadni a hálának 
végtelenségét, mit éreznék, ha legkisebb érdemem 
lehetne abban, hogy a méltányos kiegyezést még 
netán gátló akadályok mindkét részről elhárittat-
ván, a fejedelem szivéből fakadt és — kit a szép
ségnek, a szellem és kedély bájainak hármas dia-
déme-je ékesit, hogy irántunk való vonzalmával a 
múltnak fájó emlékeit elhomályosítsa — szeretett 
Nagyasszonyunk szivében oly bűvös viszhangra 
talált bizalomnak isteni igéje a megváltást áhitó 
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népek forró áldásai közt megtestesüljön; (Halljuk!) 
ha képes leendettem oda működni, hogy „szülő
földjük határa" a közengeszteltség varázserejével 
újra megnyiljék ama sokat szenvedett „hontala
nok" előtt, kik önérdeket nem, és szivöknek csu
pán egy cultusát, a hazáét ismerve, s a mit csak 
Coriolánok mellőzhetnek, a nemzet többségének 
szabad akarata előtt meghódolva, rongyosan bár , 
de öntudat és históriai múltban gazdagon, a rideg 
számkivetés, az égető elhagyottság által meg nem 
tört lélek gyenge hüvelyével — talán nem épen 
az időközben annyira elváltozott politikai színpad 
emelvényére, mint inkább — övéik karjaiba, s az 
őket még saját bilincseiben is hőn szeretni meg 
nem szűnt közös anyának kebelére, a honnak 
majd-majd nyugtot adó áldott földjére visszavá
gyódnak ; ha sikerült volna ahhoz járulnom, hogy 
a közéletnek bármennyire letarolt, mégis mindig 
termékeny mezeje a benn , mint künn , egyaránt 
terjedő és napról napra ritkuló jeleseink tevékeny
sége a hazafiúi működésnek sokoldalú., edző s az 
elkorcsosodásnak leghatalmasabb gátot vető pá
lyája pedig, nagyreményű ifjúságunk mentett jö
vője gyanánt , mindenki előtt feltáruljon; hogy 
szellemi s anyagi érdekeink fejlesztését a megha
sonlás szülte satnya és ferde iránytól megóvjuk; 
Budának ódon diszét föléleszszük, Pestnek ama 
világkereskedelmi jelentőséget — mire hivatva 
van — megszerezzük; és koronánk elszakadt 
gyöngyeivel, Horvátországgal és Erdélylyel újra 
egyesülve, az egymást becsülő, egymással neme
sen versenyző, a közhaza javát mégis minden ver
seny fölé állitó népek ama dicső szövetségét való
sítsuk, mely első királyunk ép annyira szent, 
mint hazafias lelke előtt lebegett, és „mely 
után buzgó imádság epedez százezrek ajakán" — 
szintoly kevéssé birnám irigyelni a német-szláv 
tartományok képviseletében vagy 0 Fölség-e taná
csában befolyással biró elleneink helyzetét, ha 
azok a birodalmi centralisatiónak mindenesetre 
szürke theoriájához ragaszkodva, s az infallibili-
tásnak nagyon is korszerűtlen kiváltságát magok
nak továbbra is arrogálva; emezek pedig félve a 
nyolezszázados institutiókban rejlő valódi alkot
mányosság és önkormányzás prometheusi szikrá
jától, de félve Magyarországnak ama teljes inte
gritásától, melyet mi a monarchia belső biztonsá
gának legfőbb garantiája gyanánt is követelünk, 
helyesebbnek vélnék a becsülettel kinyújtott ke
zet , mely a tógának általa felfogott sarkában a 
kölcsönös érdekeket biztosító kiegyezés minden 
föltételeit, önnön bizalmatlanságunk fékezésével 
befoglalni gondos vala, visszautasítva, Ausztriát 
amaz összetartó erőtől megfosztani, melyet a ma
gyar faj mind számára s műveltségére, mind histó
riai múltjára és a tudós Palacky által találóan ki

emelt földirati elhelyezésére nézve a birodalom 
keleti felében sem hiányzó centrifugál elemek irá
nyában készen nyújt! Sajnálnám, mindenképen 
sajnálnám őket, ha eddigi szerencsétlen politiká
juk nyomdokain tovább haladva, csakugyan az 
általok — nem kétlem, hiven — szolgálni kivánt 
dynastia javára vezetőül tekintenék: e nagy álla
mot — melyet a gondviselésnek valóban csodaszerü 
végzése hosszú századok lefolyása alatt megannyi 
ép, erőteljes, de különvált elemekből alkotott, bi
zonyosan nem azért, hogy benne csak is egy ál
tala kegyelt, megóvott dynastiának fényét nö
velje, hanem hogy az annak uralma alatt egyesi
tett államok összegét imposans világtörténelmi 
szerepre képesítse — továbbá is a külszövetségek 
szükségének, az ambitiosus vetélytársak általi fel-
használtatás, végleges kijátszatás eshetőségének , 
a múltba visszavágyó hajlamok, s a jövő követe
lései közti folytonos ingadozás, előre nem mozdul-
hatás veszélyeinek, s a mit legelői kell vala emlí
tenem , mindannyiunkat fenyegető végelszegénye
dés örvényének kitéve tartani! Mert kijelölve le
vén a mód — melyet Felséges Urunk országlási 
jelszava, nemzetünk jogos és méltányos kívánal
maihoz idomítva , a „viribus non v i , sed sponte 
unitis"-nak sokkal hatalmasabb shiboleth-jévé, 
mert egyszersmind a kielégített és már ezért is 
leghűségesebb népek millióinak jelszavává bővít
het — az elleneink által bevallott czélokat min
denképen valósító kiegyezés nem sikerültének, a 
belső decompositió előidézésének imputatiója im
már nem minket, hanem kizárólag őket terhelné 
nem csupán saját lelkiismeretök, hanem, a mi reánk 
nézve még vigasztalóbb, az európai közvéleménynek 
örökké éber, s a morális kényszer ellenállhatlan 
sanctiójával felruházott . s ennélfogva egyedül 
döntő Ítélete előtt! 

Ugyanis , a mint mi nem feledhettük szem 
előtt tartam, szintúgy kell, hogy ők is komolyan 
fontolóra vegyék, hogy a nagyhatalmak eme leg--
nagyobbikának szövetség-ét, melyet ez idő szerint 
a legmerészebb uralkodó is keresni kénytelen, a 
köztünk fennforgó vitában elvégre is az nyerendi 
el, ki kitartással párosult eszélyes engedékenysé
ge, s a rendelkezésére álló hadseregektől nagyon 
is független szellemi erők helyes számbavétele ál
tal az európai kérdések zavartalan megoldására, a 
világbéke tartós biztosítására irányzott derekas 
szándékának legvilágosabb tanúságát adandja! 

A hitben élek, hogy a tárgyalás alatt levő 
válaszfelirati javaslat (Halljuk ! Halljuk !) a közös 
ügyeknek, azok kezelésének, s a kezelés alkotmá
nyos ellenőrzésének általam megkisérlett élesebb 
körvonalozását ki nem zárván, szellemében ésvég-
czéljaiban egyaránt megfelel eme közvélemény 
méltó várakozásának. Lelkem mélyéből osztozom 
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tehát én is a hála és bizalom amaz érzelmeiben, a 
melyekkel a nemzet annak nagynevű szerzője 
iránt viseltetik, azért is, mert bizton hiszi, hogy az 
ó' bölcs vezérlete alatt sikerülend eljuthatnia az 
igéret földjére a nélkül, hogy sarkalatos jogai 
csorbát szenvedjenek. (Éljenzés.) 

Önöktől függ, uraim! hogy imént előadott 
egyéni fölfogásomat — melynek érvényesítését, 
a mennyiben az a modus procedendire nézve a vá
laszfeliratétól eltérő, ugyanannak részletes meg
vitatására fenntartanom kelletik — átalános szem
pontokból megbírálják. Nem ajánlom ügyemet 
önöknek, mert az a hazának közös ügye; meg
elégszem , ha itéletöket mindenekelőtt e haza 
érdekeire alapítják, mert meg vagyok győződve, 
hogy azok a birodalom és közös trón érdekeivel 
azonosok. 

Az egyedüli érdem, mire igényt tartok, ez : 
a jelen rendkívüli fordulatra vonatkozó eszméim
mel, a melyekre nézve kiki közülünk kell, hogy 
már is tisztában legyen önmagával, minden fenn- | 
tartás és melléktekintetektől menten, elvhiányt 
és félszegséget, megalázkodást és elbizottságot, 
önzést és gyűlöletet egyaránt kerülve, ngy mint 
azokat eszem fogamzá, szivem helyeslé és Isten j 
szavakba foglalni tudnom engedé, önök előtt j 
felfejteni, az előttünk fekvő czélt, az arra vezető 
eszközöket biztos kézzel meghatározni, a kedvező 
alkalom felhasználására az utat megtörni igyekez
tem; a miért is — legyen bár a padló, min állva 

önök türelmét oly hosszasan igénybe venni me-
reszlém, saját mindenképen csekélyre becsült poli
tikai jelentőségemnek emelője vagy sülyesztóje, 
de legyen az bár virrasztó gondjaim egyedüli tár
gyának , imádott hazám jövőjének egyik gyenge 
mentő szála, vagy az enyészte fölé borulandó sír
földének repedező deszkája — én, mi önnön sze
mélyemet illeti, egyenlő' nyugodtsággal lépek a 
nemzetnek, s ha az idők árja hasonló igénytelen 
szózatok pillanatnyi jó vagy rósz hatását kérlel-
hetlenül el nem törölné, magának az utókornak 
ítélőszéke elé ; mert a napi vélemények tarka ve
gyületén felül emelkedve érzem , hogy az ősök hű 
sarjához, a jelen nemzedék hazafias többségéhez , 
vagyis a küzdők amaz elszánt soraihoz tartozom, 
kiket csupán jó indulat, elfogulatlan irány, s e 
kettőből önkényt fakadó ellenállhatlan meggyőző
dés vezérelnek egy nagy, egy szent vállalatban — 
és mint ilyes tévedhetek ugyan, de tévedéseim
ért emberek előtti mentségre nem szorulva, a tel
jesített kötelesség tudatával mondhatom el a nagy 
reformátornak, saját epochális missiójához képest 
oly remek, mert sokat mondó, és mégis egyszerű, 
de ép ezért a jó ügy szerény közharczosához is 
illő szavaival : „íme itt állok ; másként nem 
tehetek; Isten engem ugy segéljen lu (Zajos 
éljenzés.) 

Elnök: Holnap d. e. 10 órakor folytatjuk a 
tanácskozást. 

Az ülés végződik d. u. 21/l órakor. 

XXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. február 16-dikárt 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A fölirati vita folytatása. Bartal György módosítványokat nyújt be a fölirat két szakaszához. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

Elnök : A tegnapi ülésben működéssel meg
bízott jegyzők működésöket mai nap is folytatják. 
Folytatjuk a tárgyalást. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Fel van jegyezve 
Madarász József. 

Madarász Józse f : Mélyen tisztelt képviselő
ház ! Midó'n hazánk e nagy kérdésében felszólalok, 
teszem azt egyrészt azon reményben, hogy a vá-

laszfelirati javaslat is fenn kívánja tartam a Szent-
István koronájához tartozó magyar birodalomnak 
törvényekkel biztosított önállását, függetlenségét, 
önkormányzatát, az örökös tartományok vagyis az 
osztrák birodalom irányában is ; hogy az sem fog 
elismerni mást, mint personál-uniót; az is fenn kí
vánja tartani nem csak az 1715, 1723, 1790, 
1827, de minden szentesített, hazánk alkotmá
nyát biztosító és így 1848-iki törvényeinket 
is ; (Helyeslés) — de mivel a válaszfelirati javas-
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latból, annak összefüggését, ugy egyes tételek
nek másokhoz viszonyait tekintve , könnyen 
azon következtetést lehetne vonni, mintha az or
szággyűlés , a viszonyok kérdésének rendezése 
czime alatti tanácskozás által, hajlandó volna, tör
vényeink teljes helyreállítása előtt, törvényeink 
lényeges módosítási tárgyalásába bocsátkozni : 
teszem azt másrészt azon indokból és azon szán
dékból , mert a válaszfelirati javaslatnak néhol 
félremagyarázható, néhol hiányos kitételeire nézve 
megnyugtatást óhajtok. 

Megnyugtatást óhajtok pedig annál inkább, 
inert habár a Tolnainegye pinczebelyi választókerü
letének érdemes képviselője által tegnap elmondot
taknak részletes vagy csak átalános taglalásába 
is ma bocsátkozni elegendő hivatottságot nem 
érzek; (Helyeslés) de mivel egy oly ma-ában véve 
mindenesetre remek szónoklatot csak akkor lehet 
valódi és igazi bírálat alá venni, midőn azt minden 
tételeivel, egész összefüggésében is bírni fog
juk ; és ha van, mert van némi észrevételem az ér
demes képviselő nyilatkozatára, fenntartom azt a 
részletes vitatás alkalmával előadni: (Helyeslés) 
csak átalánosságban egyetlenegy szempont az, 
melybe most mindenekelőtt bebocsátkozni szándé
kom s melyre nézve aggodalmamat el nem hallgat
hatom, ez pedig hivatkozás őseinknek azon óvatos
ságára, miszerint ,,a körülményekkel mindig meg 
tudtak alkudni". Helyeslem és osztom az érdemes 
képviselő e véleményét, de helyeslem azt azon 
irányban, melyben én felfog'om. Ismerem én is ha
zánk történetét; annak sok szomorú és sok fényes 
lapja van; és voltak idők, midőn még az alkotmá
nyosságnak is némi rovására őseinknek egyezked
niük kellett; de a midőn egyezkedtek, mindig 
ugyanazon alkotmányosság sánczaival vették kö
rül hazánk önállóságát, függetlenségét és önkor
mányzatát. (Helyeslés.) íme ott van például az 
1222-diki arany bullában amaz ellenállhatási tör
vény, mely gyakoroltatott, mig a kor kivánata 
folytán el nem törültetett. (Derültség.) A kor, mely 
nem tartotta czélszerünek és az akkori alkotmány 
eszméjével öszkangzónak, eltörölte, de azonnal 
helyébe igtatta a királyoknak esküvel szentesitett 
amaz igéretét, hogy a haza alkotmányát és a haza 
által a királylyal és a nemzetgyűléssel együtt ho
zandó törvényeket fenntartják. 

Azon óvatossággal, mikép ezt őseink eddig 
mindenkor tették, én is hajlandó vagyok, hazám 
önállóságának, szentesitett törvényeinek biztositása 
mellett, a kiegyenlítésre és kibékülésre ; s elismerem, 
hogy az 1861-diki korszaktól sokban eltérő az 
1866-iki korszak. íme közbejött a fejedelmi jó 
indulat; közbejött, hogy a jogeljátszás elmélete 
elvettetett; és a fejedelmi székről részint az úgy
nevezett pragmatica sanctio, részint többi törvénye

ink elismerése is kimondatik. Itt átalánosságban 
azonban kiindulási pontul veszem azt, hogy én 
irányeszméül a fejedelemnek és a nemzetnek a 
szentesitett törvények iránti közös tiszteletében ta
lálom azon kiegyenlítési alapot, mely engem mind 
az átalános, mind a részletes tanácskozásnál ve-
zetend. (Helyeslés.) 

Három fő tétel az egyedül, mind a legmaga
sabb királyi megnyitó beszédben, mind a válaszfel
irati javaslatban, melyekre nézve aggodalomra 
okot találtam. (Halljuk!) 

Első az 1723-iki vagyis a felséges uralko
dó-ház nőágának örökösödését biztosító törvény. 
És itt engedje a tisztelt ház megjegyeznem, hogy 
bár hol forduljon elő e név: pragmatica sanctio, 
alatta semmi egyéb , mint tisztán az 1723-ik tör
vénynek erre vonatkozó czikkelyei értetnek. Sza
bad lesz még azon megjegyzést is tennem, hogy 
törvényeink nyomán a magyar koronához tartozó 
országokon kivüli, ugyanazon egy fejedelem birto
kában levő többi országrészeket mint örökös tar
tományokat tekintem az osztrák birodalom össze
gének. 1723-iki törvényeink ez értelmére sza
bad legyen a tisztelt képviselőház előtt, vélemé
nyem érvényesítésére az 1861-iki feliratból a követ
kezőketfelolvasnom: „Az említett sanctio pragma
tica, midőn egy részről az uralkodó-ház nó'ágára 
is átruházza a trónöröklés jogát , más részről ha
tározottan kiköti, hogy a király Magyarországban 
máskép ne uralkodjék és ne kormányozzon, mint ma
gának az országnak eddig alkotott vagy jövendő
ben alkotandó saját törvényei szerint: más tarto
mányok kormányzati módját Magyarországba be 
ne hozhassa, uralkodásának kezdetekor magát min
dig törvényesen megkoronáztassa; koronázása 
előtt ünnepélyes hitlevelet adjon ki, s abban az 
országot biztosítsa, hogy annak területi épségét, 
jogait, szabadságát s törvényeit sértetlen fenn fogja 
tartani, s mindezeket királyi esküvel is szentesítse ; 
végre, ha O Felségének I. Lipót császár és ki
rálynak minden maradéka nőágban is kihalna, 
visszaszálljon ismét az országra azon ősi törvényes 
jog, miszerint királyát szabadon választhassa" ; — 
és szabad legyen nekem még véleményem érvé
nyesítésére és támogatására a tegnap szólott igen 
érdemes képviselő, Bartal György 1861-iki erre 
vonatkozó véleményét felolvasnom: „E lényeg nem 
más, mint tagadása a Magyarországgal kötött 
pragmatica sanctio kétoldalú érvényének, taga-
dcisa fiz 1849-ig fennállott s az osztrák államfér
fiak által nyíltan kétségbe vonni soha sem mert 
personális unión alapuló régibb és ujabb alaptör
vényeink szentségének, szóval tagadása ama histó
riai jognak, melyhez viszont mi szivünk vérével 
ragaszkodunk; mert meg vagyunk győződve, hogy 
a népek hozzájárulásával hozandó minden tör-
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vénynek csak egy garantiája van , s ez az előb
bi törvények kötelező erejének elismerése, szen
tül tartása." Az 1723-iki törvény tehát, midőn 
egy részről biztosította a felséges uralkodó-ház nő-
ágának a magyar szent koronát illető örökösödé
sét, ezt más részről azon föltétel alatt adta át, hogy 
az uralkodó a maga részéről, utódaira nézve is, biz
tosította a nemzetet, hogy hazánk önállása, füg
getlensége és önkormányzata fenntartatik. Magyar
országnak soűverainitása tehát, a mely az önkor
mányzásból és függ-etlenségből áll, az 1723-iki tör
vények szerint teljes és semminemű korlátozás által 
meg nem szorítható : sem oly korlátozás által, mely 
a törvényben nincsen, mint a mit a legmagasabb 
megnyitó bes?éd mond, a birodalom nagyhatalmi 
állása; sem az által, a mi a felirati javaslatban fel
állíttatik, a közös védelem kötelezettsége által. En, 
uraim, a közös védelem kötelezettségét az 186 3-iki 
felirat szerint csak mint e haza és mint a király 
iránti védelmet tekintem törvényesnek. Én az ön
állóságnak , a függetlenségnek, az önkormányzat
nak sem tágabb, sem szűkebb körét nem ismerem, 
mint a melyet a törvényhozó hatalom gyakorol — 
mit Magyarországon a koronázott király és a nem
zet együtt képeznek, mert minden ezenkivüli kor
látozásnál a souverainitás megszűnnék. Törvénye
ink szerint tehát én semmi ily korlátozás rendjét nem 
ismerem. Magyarország, törvényei szerint, teljes 
jogot tarthat az önkormányzathoz. Ez az, mire nézve 
első aggodalmamat illetőleg a részletes tanácskozás 
alkalmával a képviselőház figyelmét felhívom. 

Második aggodalmamat a legmagasabb meg
nyitó beszédben úgynevezett közös ügyek gerjesz
tik. Én.t . ház, közös ügyeket nem ismerek, sem ossz-, 
sem közös birodalmat. A hol közös ügy van, ott kell 
lenni közös birodalomnak; a hol közös vagy összes 
birodalom van, ott kell lenni közös ügyeknek: ezt 
elismerem. Azonban méltóztassanak megengedni, 
hogy erre nézve ismét az 1861-ik feliratnak eme 
szavait olvassam,fel : „De mi soha el nem fogad
hatjuk azon nézetet, hogy Magyarország az auszt
riai császárságnak provincziája. Ausztria császára 
egyszersmind Magyarország királya, de nem ugy, 
s nem azért, mert császára Ausztriának, hanem 
egyedül azért, mert a sanctio pragmatica szerint a 
két külön trón ugyanazon egy fejedelmet illeti." 
(Helyeslés.) A hol külön trón van, ott, uraim, a 
trónnak külön birodalma van. Szent István koro
nájának birodalma eddig a magyar király birtoka, 
•és senki másé. Nem állítom, hogy a koronázott 
fejedelem és a képviselőtestület nem volna feljogo
sítva más törvények hozatalára; de a jelen törvé
nyek megváltoztatása ismét csak a koronás fő és a 
másik tényező, a képviselőház által történhetik; 
addig pedig, míg ez nem így történik, én egyebet 
nem ismerek. Ezek következtében szabad legyen a 

viszonyokra nézve nyilvánítanom, hogy igenis az 
1848-iki törvények azt tartalmazzák, hogy azon vi
szonyokról, melyek a házat az örökös tartományok
kal közösen érdeklik, O Fölsege személye mellé 
rendelt felelős magyar miniszter fog intézkedni; és 
mivel az 1790-iki XII . és egyéb törvények sem
minemű szentesített törvény egyoldalú megvál
toztatását s akár az ország-íjvülés, akár a koroná-
zott király és így a törvényhozás egyik ténye
zője nélkül tárgyalás alá vételét nem engedik; 
és mivel ezt nem csak Magyarország mint Magyar
ország jogainak védelme igényli: felhívom a tiszt. 
képviselőház figyelmét az ezen tételre nézve támadt 
ag'godalmaimra, miért nem akarom én , hogy ezen 
viszonyoknak, mielőtt törvényeink tökéletesen hely
re nem állíttatnak, tanácskozásába bocsátkozzunk. 
Nem akarom először azért, mert a fennemlített 
1848-diki törvény rendelkezett ezek közvetítéséről, 
és másodszor nem, azon politikai oknál fogva, mert 
épen az által , ha törvényeink teljes visszaállítása 
előtt lényeg'es törvényeink megváltoztatása fölött 
csak tanácskozásba is bocsátkoznánk, adatnék rés 
törvényeink teljes vissza nem állítására, így minden
kor a hatalomnak állván szabadságában a mi előter
jesztéseinket keveselni, tovább odázni az ország-
gyűlést,jés szem előtt nem tartani azt, hogy a koro
názott királynak és a másik tényezőnek,t. i. az or
szággyűlésnek csak együtt szabad a törvényho
zásba bocsátkozni. 

A harmadik, a mire a tisztelt képviselőház 
figyelmét fölkérem, az 1848-diki törvényeknek alaki 
elismerése és módosításának kivánalma. Üdvözlöm 
a fejedelmet az elismerés alaki terén (Derültség); 
azonban legitim hatalommal és a legitim hatalom ré
széről szoros következményül tekintem a jogilag 
törvényeseknek elismert törvények életbeléptetését. 

Mivel pedig a részletes vitatkozások alkalmá
val nem kívánok minden egyes pontnál módosit-
ványokkal előállni, és vágyaimat s aggál}'aimat 
ott, a hol az 1848 legelőször említtetik, nem óhajtom 
kifejezni, bocsássák meg, hogy az 1848-diki ese
ményeknek a javaslatban és bárki által felemlité-
sére nézve, csak röviden, de nyilatkozzam. Az 
1848-diki események világesemények; az 1848-ban 
kivívott koreszmék a világ eszméi. Nemzetünk 
1848-ban alkotmányos önállásának és e kivívott 
eszméknek védelmére kelt fel és a történet megha-
misíthatlan lapjain örökité meg dicső nevét. (He
lyeslés.) Azoknak tehát — és többet az 1848-diki 
eseményekről nem szólok — kik bírálat alá ven
nék, úgy hiszem, nem mondhatunk mást, mint: 
fedjék el tekintetöket, hunyják be szemöket, hogy 
képzelt nagyságukban el ne törpüljenek a valódi 
nagyság előtt. 

Magyarország törvényekkel korlátolt fejede
lemség ; Magyarország koronázandó örökös kirá-
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lyát, ugy mint a nemzetet, törvény kötelezi. 
E törvény az 1790: III . t. ez. az örökös király kö
telezettségeit illetőleg oly szabatos, az 1790: X. 
és XII . t. ez. mind a koronás királyra, mind 
a nemzetre nézve oly világos, oly kötelező, hogy 
miként mi a másik törvényes tényező nélkül 
nemzetünk törvényeinek semminemű törvényes 
módosításába nem bocsátkozhatunk: akként a ko
ronás, az örökös, a koronázandó királynak , ko
ronázásáig is, elengedhetlen kötelessége hazánkat 
saját törvényei szerint igazgatni, lelkiismeretes kö
telessége, hogy mind maga megtartsa, mind má
sok által^ megtartassa hazánk szentesített törvé
nyeit. (Éljenzés, helyeslés). 

Ezek azok, mélyen t. képviselők ! a mikre 
nézve én is, mint tegnap szólott érdemes képviselő 
társam, lelkiismeretesen elmondtam meggyőződé
semet. Iparkodtam azokat minél szabatosabban, mi
nél rövidebben elmondani a t. képviselőháznak, és 
miként, hiszem, hogy a ház minden tagja, ugy én is 
meg vagyok győződve, hogy e képviselőház őseink
től örökölt bölcseségében és századokon keresztül 
annyi nemes áldozattal is megpecsételt önállása és 
függetlensége megóvása, fentartása mellett meg-
te end mindent, mit jog, méltányosság és igazság 
kivan; de soha önkormányzatunk feláldozásá
val. (Helyeslés.) Es miként én hiszem , hogy 
bár ki e képviselőház tagja, mindenik lelkiismere
tes meggyőződését követve szól, ugy hiszem, ép 
oly meggyőződéssel viseltetnek ők is az én aggo
dalmaim iránt, mert figyelembe fogják venni min
dig azon gyászos eseményeket, melyekért küzde
nünk kellett folytonosan, hogy önállásunk, alkot
mányunk s hazánk souverainitása fenntartassék. És 
ebben egyetértek a tegnap szólott érdemes követ
tel : e harcz az, melyben „megfogyva bár, de törve 
nem, él nemzet e hazán." E harcz az, melyben én 
örökké óhajtom, hogy éljen a képviselőház ; annak 
óhajtok lenni hű szolgája és védője. És azzal vég
zem beszédemet, hogy miként hazámhoz, önállásá-
hoz, függetlenségéhez és souverainitásához hü le
szek, ugy áldjon Istenem ! (Éljenzés.) 

Eötvös J ó z s e f b . : Avval kezdem beszéde
met, hogy én a ház asztalán fekvő felirati javasla
tot nem föltételesen, nem, mert abból bizonyos dol
gokat kimagyarázni lehet, de átalánosan elfoga
dom, minden részleteiben. (Hosszas helyeslés.) 

Elfogadom azért, mert magában foglalja mind
azt, mit jelen helyzetünkben kimondanunk kell s le
het. Okaim épen nézetemben fekszenek jelen helyze
tünkről, s azért megengedi a t. ház, hogy e néze
teimet előadjam. (Halljuk!) Talán soha törvény
hozás ennyi s ily fontosságú kérdések megoldásá
ra nem hivatott fel. Feladásunk, ha azt Európa 
más törvényhozásának feladásaival hasonlitjuk, 
csakugyan rendkivüli. (Igaz!) De ép oly bizonyos, 

hogy miután mindezen kérdések eldöntése főkép a 
köztünk és a birodalom között fenálló viszonyok 
meghatározásától függ, az, a m i feladásunk legnehe
zebb részét képezi, nem uj, hanem ugyanaz, mit tör
vényhozásunk századokon át feladásának ismert 
s min-folyvást dolgozott; mert azon időszaktól, mely
ben a felséges uralkodó ház Magyarország* királyi 
székét elfoglalá, a nemzet főbb törekvései mindig ar-
ra voltak irányozva, hogy az ország állami önállása 
csorbát ne szenvedjen, s hogy mindazon ügyek
ben, melyek a birodalommal összeköttetésünknél 
fogva Magyarországra is fontossággal birnak, ha
zánknak azon befolyás biztosittassék, mely azt, 
mint az öszbirodalomnak nem tartományát, hanem 
hasonjogu tagját megilleti. (Helyeslés.) 

Fölösleges, hogy ennek bizonyításául egyes 
esetekre hivatkozzam. A törvényeknek száma, me
lyek majd a magas Portával kötött békekötések
nél, majd a Portához a császári követ mellé egy ma
gvarnak küldéséről szólnak, melyekben igértetik, 
hogy O Fölsége hadi s udvari tanácsában magyar 
tanácsnokokat s diplomatiájánál magyar embere
ket fog alkalmazni, fölment ezen állítás bizonyítá
sától, s kétségtelen, hogy a nemzet e részben soha 
nem változtatta nézetét, s ugyanazon czélok felé 
törekszik most, melyek törekvéseinek mindig czél-
jai valának. 

Nem azért hozom fel ezt, hogy a múltból 
azon sérelmek emlékét újítsam meg, melyek ugy 
szólván egész alkotmányos történetünket képezik; 
de miután nehéz feladásunk megoldásának első 
föltétele meggyőződésem szerint annak helyes fel
fogása, azon aggodalmak megnyugtatására is, me
lyekkel sokan jelen törvényhozásunk határozatai
nak elébe néznek : jó, ha kitüntetjük, hogy az, 
mire a fejedelem által felszólittatánk, csakugyan 
az, mit törvényhozásaink századokon át legfőbb 
feladásuknak ismertek, s hogy igy arra, hogy e 
feladásnak eleget tegyünk, nem szükséges eltérni 
az elvektől, melyeket törvényhozásunk eddig kö
vetett. (Helyeslés.) 

Nem a feladás, melyet a fejedelem megnyitó 
beszédében élőnkbe tűzött, hanem csak helyzetünk 
u j ; s ha ezt tekintjük, főkép két körülmény tű
nik föl : 

1) az, hogy a nemzet, mely eddig-, midőn a 
viszonyokra, melyek Magyarországot s a birodal
mat közösen érdeklik, s melyekért vérével s va
gyonával áldozott, az őt megillető befolyást köve
teié, kitérő válaszokkal utasíttatott el, most a feje
delem által ezen viszonyok tisztába hozására fel-
szólittatik; 

2) az, hogy a birodalom minden országai al
kotmánynyal ajándékoztattak meg, 

hogy ennélfogva köztünk s őközöttök fen-
forgó kérdések eldöntésére, nem, mint előbb, csak 
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a magyar nemzet s királya közti {egyetértés szük
séges, hanem hogy arra most a birodalom népei
nek megegyezése is kivántatik. 

És nem szenved kétséget, hogy ezen változá
sok az előttünk álló feladásra nagy befolyást fog
nak gyakorolni; de az meggyőződésem szerint 
abban áll, hogy a megoldás az által könnyebbé 
válik. 

A mi az elsőt illeti, magában világos, hogy ily 
fontosságú kérdések csak a törvényhozás minden 
tényezőinek egyetértésével oldhatók meg. Hasonló 
nézetem azon változások befolyásáról is, melyek a 
birodalom alkotmányos viszonyaira nézve tör
téntek. 

Sokszor hallottam, hogy helyzetünk legfőbb 
nehézségei Ausztriának alkotmányos átalakulásá
ból származnak. De saját meggyőződésem az el
lenkező. 

Megengedem, hogy azon viszonyoknak hely
reállítása, melyek hazánkban 1848 előtt léteztek, 
a birodalom alkotmányossága által lehetlenné vált ; 
megengedem, hogy jelen zavarainkból hama
rabb bontakozhatnánk ki, ha erre csak a nemzet 
s királya közötti egyetértés lenne szükséges, ki 
azt, mire a magyar nemzettel megegyezik, mint 
Ausztria absolut uralkodója, a birodalom másik 
felében megparancsolhatná; s hogy hamarabb jut
hatnánk oly valamihez, mit kiegyenlítésnek neve
zünk;— de, hogy ezen ugynevezettkiegyenlitésnek 
nem volna s nem lehetne állandó eredménye, arról 
szintén meg vagyok győződve, s bátran kimondom, 
hogy viszonyaink békés kiegyenlítésének lehe
tősége csak azon napon kezdődik, melyen a feje
delem bölcseségében azon absolut hatalomról, melyet 
ezen oi szagok felett gyakorolt, önkényt lemondott; 
(Helyeslés) s hogy azon napon, melyen Ausztria 
népeit egy valóságos alkotmány élvezetében látom, 
oly alkotmány élvezetében, mely a 13-ik §. helyett 
a kormányi felelősség elvét foglalja magában, 
hogy azon naptól kezdve — mondom — melyen 
a birodalom népei valóban az alkotmányos népek 
sorába léptek, a köztünk s közöttök fenforgó kér
dések kielégítő megoldása meggyőződésem szerint 
már csak az idő kérdése lehet. (Helyeslés.) S hiszem 
ezt azért, mert azon pillanatban, melyben a biro
dalom két fele egyaránt alkotmányossá vált, a kö
zöttök létező ellentét megszűnt, a csalódások fő 
okai eltávolíttattak s a birodalom két felének né
pei között a legnagyobb érdekegység támadt. 

Az utolsó három századnak története egy a 
harczmezőn s tanácstermeinkben folytatott hosszú 
küzdelem; de csalódik, ki az osztrák kormánynak 
alkotmányunk elleni törekvéseiben, melyek ezt 
okozták, a birodalom egysége utáni törekvéseket 
keres. A birodalom egységének eszméje ugy, mint 
maga az osztrák birodalom fogalma, uj,mely tulaj

donkép csak akkor támadt, midőn fejedelmi csalá
dunk a római császárság cziméről lemondott, (He
lyeslés)1 s a hosszú küzdelmek, melyek alatt ha
zánk annyit szenvedett, csak az absolutismus és al
kotmányosságnak harcza, (Helyeslés) melyet foly
tatva, nemzetünk története másokétól legfeljebb 
azon szivósságban különbözik, melylyel alkotmá
nyának minden részleteit védelmezé. (Helyeslés.) 

Azon percztől, melyen a fehérhegyi ütközet 
után Csehországnak szabadsága elenyészett, s az 
alkotmányos jogok, melyekkel az örökös tartomá
nyok hajdan birtak, tiszta formaságokká törpültek, 
s a magyar király, ki egyszersmind e tartományok 
fejedelme volt, ott korlátlan uralkodásra jutot t : ki
rályainknak vagy legalább kormányaiknak törek
vései arra voltak irányozva mindig, hogy az örö
kös tartományokban birt absolut hatalmokat Ma
gyarországra is kiterjeszszék. 1791 -ki törvényünk 
hires szavai: „ne Hungária ad normán aliarum 
provinciarum gubernetur , u melyet lajtántuli 
szomszédaink ellenséges indulataink bebizonyítá
sára annyiszor felhoznak, csak a nemzetnek ünne
pélyes válasza azon folytonos törekvésekre, me
lyeknek czélja az volt, hogy hazánk „ad normán 
aliarum provinciarum," azaz absolut rendszer sze
rint kormányoztassék. (Igaz !) 

Az ellentét s küzdelem a dolgok természeté
nek kifolyása, mely szerint minden hatalom ter
jeszkedni törekszik; s én teljesen meg vagyok győ
ződve , hogy ha az előbbi viszonyok megújulhat
nának, s lehetséges lenne, hogy Magyarország al
kotmánya visszaállittatván, a birodalom többi tar
tományai ismét absolut rendszer szerint kormányoz
tassanak, e viszonynak ismét ugyanazok lennének 
következései. Nem : mert az absolutismus terjesz
tését a fejedelem érdekekivánja, kinek a legszaba
dabb alkotmány is mindig több és nagyobb jogo
kat ad, mint melyeket a legkitűnőbb emberi egyé
niség teljesen gyakorolni képes; de mert eztkiván-
ja érdeke azoknak, kik absolut országban a feje
delem nevében kormányoznak, s hatalmokat saját 
érdekökben mindig terjeszteni iparkodnak. 

Mig a birodalom egyik felében ily elemek 
uralkodnak, az egység utáni törekvések nem szűn
hetnek meg soha, s pedig azért nem,mert tagadhatla-
nul érdekében fekszik a bureaucratiának, hogy ab
solut hatalmát, melyet a birodalom egyik felében 
gyakorol, a másikra is kiterjeszsze. (Ugy van!) 

De mihelyt az alkotmányosság elve a biroda
lom minden részeirekiterjesztetett, az okkal, mely
nek minden, hazánk önállása ellen irányzott kísér
leteket tulajdonithatunk, meg fognak szűnni a kí
sérletek is. 

Nem fekszenek azok sem a fejedelem érdeké
ben, ki ha a Lajtán tul is alkotmányos népek fe
lett uralkodik, Magyarország beolvasztása által 
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nem nyerne semmivel több hatalmat, mint a melyet 
mint alkotmányos király hazánk felett gyakorol; 
sem Ausztria népeinek érdekében. Sőt miután az 
ónállás, melylyel Magyarország saját ügyeit kor
mányozza, a birodalom másik felének hasonló ál
lását föltételezi: biztosan előre látható, hogy saját jo
gaink védelmében Ausztria alkotmányos népeinek 
támogatására számolhatunk, mindaddig, mig az a 
birodalom hatalmának és érdekének veszélyeztetése 
nélkül lehetséges. 

Tagadhatlan, hogy ez utóbbi tekintet Auszt
ria népei előtt nagy fontossággal bir. Nem csak a 
természetes önérzet, melyért semmi nép az egyszer 
elfoglalt állásból lejebb szállni nem akar, de a bi
rodalom anyagi érdekei, melyek annak hatalmi 
állásával a legszorosabb kapcsolatban állanak, 
megmagyarázzák, hogy Ausztria népei e tekintet
nek minden egyebet alárendelnek; csak egy van, 
mit azok, kik ezt kiemelve, ebből érdekeink ellen
tétét akarják kimagyarázni, elfelejtenek, s ez az, 
hogy azon percztől fogva, midőn a birodalom mind
két fele alkotmánynyal bir, s Magyarország befo
lyása a birodalom közös ügyeibe biztosítva van, e 
részben is a legnagyobb érdekegység létezik. 

Kétségtelen, hogy ez eddig nem volt igy, s 
hogy a birodalom hatalmi állásának, melynek fen-
tartásáért e nemzet annyiszor ontotta vérét, hazánk
ban nem nagy fontosság tulajdoníttatott. (Zajos he
lyeslés.) Miután a birodalom hatalmi állása nem csak 
nem Magyarország érdekében, de sokszor ellenünk 
használtatott, s a tapasztalás azt mutatja, hogy alkot
mányunkat soha nagyobb veszélyek nem fenye
gették, mint valahányszor a birodalom külső meg
támadásoktól biztosnak érzé magát . természetes, 
ha ezen ország a birodalom hatalmi állásáért nem 
lelkesült; sőt ha egyesekben azon meggyőződés 
támadt , hogy a birodalom hatalmi állásának fen-
tartása nem fekszik érdekünkben; de épen oly bi
zonyos az, hogy mihelyt e természetelleni helyzet 
megváltozik, meg fog változni az állás is, melyet 
nemzetünk e tekintetben elfoglalt. 

Mert miután azon kapcsokat, melyek e hazát 
a birodalom tartományaival a sanctio pragmatica 
értelmében összekötik, felbontani nem akarjuk, s 
mig ezen viszony megmarad, az állás, melyet nem 
zetünk Európa népei közt elfoglal, a birodalom ha
talmi állásától függ. 

Miután ennek fentartása anyagi érdekeinkkel 
is a legszorosabb kapcsolatban áll, s ha a múltra 
tekintünk, nemzetünk e hatalmi állás megszerzé
séért legalább ép annyit tett, mint a birodalom bár-
mel) más népe, s ha a jövőre hazánkat, főkép a ke
leti kérdés megoldásánál legalább ép annyi veszély 
fenyegeti, mint a birodalom bármely más részét: 
én nem láthatom át, miért viseltetnék nemze
tünk a birodalom hatalmi állása iránt kevesebb 
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érdekkel, mint más nemzetek azon viszonyok 
iránt, melyek külső állásuk felett határozók. 

Legyen az önzés, melyet elleneink szemünkre 
hánynak, mégnagyobb; legyen a szívósság, mely
lyel alkotmányunkhoz ragaszkodunk, még oly kí
méletlen ; legyen nemzeti büszkeségünk még oly 
határtalan: azon pillanatban, melyben a biroda
lom közös ügyeinek kormányzására a hazánkat 
megillető befolyás megadatott, s biztonságot nyer
tünk az iránt, hogy a birodalom hatalmi állása sa
ját önállásunkat s alkotmányunkat veszélyekkel 
nem fenyegeti; mindazon tulajdonok, melyeket el
leneink szemünkre hánynak, csak azon erélyt fog
ják nevelni, melylyel a birodalom hatalmi állását 
védjük, s a magyar nemzet, épen mert büszke, nem 

i fogja tűrni, hogy a birodalom, melynek felét képezi, 
I gyenge legyen. (Helyeslés.) Nem, mert a nemzet nagy
lelkűsége, melyre, valahányszor arra szükség van, 
mindig hivatkoznak, ezt ugy hozza magával; nem, 
mert a magyar nép áldozatokra kész; de mert 
érdekei kívánják, s most századunkban nincsen 
nép, mely legfontosabb érdekeinek nagy áldoza-

í tokát hozni kész ne volna. 
Áldozatokról szóltam , — nem akarok félre

értetni. Meggyőződésem szerint a magyar nem
zet kész vérével és vagyonával áldozni királyáért 
és a hazáért, de nem készül áldozatot hozni alkot
mányából; s ami engem illet, ez saját érzelmem is. 

Nem látom á t , miért kellene a birodalom 
hatalmi állásának fenntartására mindig csak Ma-
gyarországnak áldozni, miért kellene a magyar 
nemzetnek többet áldozni, mint másnak, miért nem 
követelhetne saját érdekében ő is áldozatokat má
soktól ; s mert ezt nem látom át, nem is érzem ma
gamat feljogosítva, hogy hazám alkotmányos ér-

| dekeit, nemzeti önállásunkat, bármily érdeknek fel-
| áldozzam. (Helyeslés.) 

Azonkívül a kegyelet, melylyel egy rég fenn-
| állott, birodalom iránt viseltetünk, azon felebaráti 
J szeretet, melylyel saját érdekeinket másokért föl
áldozzuk, nem is azon alap, melyen egy nagy biro-

| dalom hatalma felépülhet. 
Mi, kiket Magyarország népe, és nem más vá-

| lasztatott képviselőiül, csak Magyarország érdekeit 
j s nem másokat tarthatunk szemünk előtt. 

Első kötelességünk tehát követelni hazánk 
| számára mindazon önállást, melyet nemzetünk 
törvényeink értelmében igényelhet, s mindazon 
szabadságot, mely Európa egyik legrégibb alkot
mányos népét megilleti; (Helyeslés.) 

kötelességünk követelni, hogy miután Ma
gyarország soha a birodalomnak alávetett tarto
mánya nem volt, hanem az 1791. törvényértehné-

j ben szabad,külön alkotmánynyal bíró ország, ha-
i zánk számára a kellő befolyás biztosíttassék mind-

23 
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azon viszonyok elhatározásában, melyek a prag-
matica sanctióval felvállalt közös kötelességekből 
folynak; 

kötelességünk őrködni a felett, hogy a meny
nyiben a megváltozott körülmények egyes intéz
kedéseket tennének szükségessé, melyek az eddigi 
gyakorlattól eltérnek, Magyarország önállása ez 
által ne ̂ veszélyeztessék, s mint eddig volt, ugy 
ezentúl ne a birodalomnak tartománya, hanem an
nak hasonjogu fele maradjon. 

Csakhogy midőn a kötelességeket teljesítjük, 
nem feledhetjük el , hogy saját szabadságunk leg
biztosabb garantiáját csak a birodalom minden né
peinek alkotmányos szabadságában kereshetjük , s 
hogy azon befolyásnak becse és haszna, melyet a 
birodalom közös ügyeinek kormányzására nyerhe
tünk, az öszbirodalom állásától függ; s igy habár 
legfőbb kötelességünket, melynek minden egyebet 
alávetendünk, csak hazánk minden érdekeinek biz
tosításában találjuk, nem biztosithatjuk saját érde
keinket a nélkül, hogy egyszersmind a birodalom 
érdekeit ne tartsuk szemünk előtt. 

Valamint addig, mig a birodalom másik felé
ben absolut rendszer uralkodott, hazánk alkotmá
nyos léte s a birodalomnak kormánya természetes 
ellentétben álltak egymással; valamint akkor , mi
dőn a birodalom hatalma egész Európában minden 
absolutismus támaszának tekintetett (Tetszés) s a 
magyar nemzet azon viszonyokra, melyek a bi
rodalom minden országait közösen érdeklik, min
den befolyástól kizáratott, legfeljebb királyai iránti 
hűségből küzdhetett a birodalom hatalmi állásának 
fenntartásáért: ugy azon pillanatban, midőn az alkot
mányosság a birodalom minden részeiben biztosítva, 
és mindenben, a minek fentartásához járulunk, jogos 
befolyásunk elismertetik, a káros ellentétnek okai s 
velők maga azon ellentét elenyészik, s épen érdekeink 
ezen ugyanazonossága az, miben én az előttünk fek
vő nagy kérdések megöldhatásának lehetőségét, sőt 
bizonyságát látom. (Helyeslés.) Mert miután a bi
rodalom, mely alakulását nem az erőszaknak, ha
nem szerződéseknek köszöni, s csak azon szigorú
ság által tartatott fenn, melylyel a legnehezebb idő
ben a jogfolytonosság elvéhez ragaszkodott, ezen
túl is csak a jog alapján állhat fenn biztosan; s 
miután századunkban, midőn a korlátlan hatalom
nak azon foka, mely egy nagy birodalomnak kény
szer általi fenntartására szükséges, lehetetlenné 
vált: a birodalomnak feloszthatatlan együttma-
radását csak minden népeinek közös szabadsága s 
azon meggyőződés biztosíthatja,melylyel az öszbiro
dalom minden része a közös egészhez ragaszkodik, 
mert benne látja legfőbb érdekeinek támaszát. Meg 
vagyok győződve , hogy az , mit a birodalom jól 
felfogott érdekei, s a nemzet megnyugtatása egy
aránt kivan, így végre létesülni fog. 

A fejedelem ekként fogta fel magas feladatát, 
s midőn trónbeszédében ezen határozatát velünk 
közölve, felhí, hogy e dicső munkában, mely egy 
nagy birodalom alkotmányos szabadságának meg
alapítása, segédjei legyünk, kötelességünkké tévé, 
hogy tisztán s őszintén fejezzük ki nézeteinket azon 
módok iránt, melyek által ezen szándéka meggyő
ződésünk szerint elérhető. S mert azon felirati ja
vaslat , mely e ház előtt fekszik. ezen kötelesség
nek megfelel, ez az , miért én azt egész ki
terjedésében elfogadom , (Zajos helyeslés) mint 
olyant , mely mindent magában foglal , mit 
e pillanatban kimondanunk kell és lehet. Mert 
midőn e feliratunk a sanctio pragmaticát fo
gadta el kiindulási pontul, kiemeli ezen alap
szerződésünknek czélját , mely a nőöröködésen 
kivül az vala, hogy „a megállapított trónöröklés 
rendje szerint egy közös uralkodó alatt álló s fel-
oszthatlanul s elválaszthatlanul együtt birtoklandó 
országok s tartományok együttes erővel könnyeb
ben és biztosabban ellenállhassanak minden külső 
s belső ellenségnek;" s mikor ünnepélyesen kimond
ja , „hogy e czélnak biztosítására mindemt híven 
teljesítendünk , mit kötelességünk parancsol s ha
zánk közjava kivan"; s midőn elismeri, ,,hogy lé
teznek oly viszonyok, melyek Magyarországot s az 
O Felsége uralkodása alatt álló többi tartományokat 
közösen érdeklik : kijelenti, hogy igyekezetünk oda 
lesz irányozva, hogy „e viszonyok megállapítására 
s mikénti kezelésére nézve oly határozatok jöjjenek 
létre, melyek alkotmányos önállásunk s törvényes 
függetlenségünk veszélye nélkül a czélnak megfe
lelnek, s hogy haladék nélkül hozzáfogunk e tárgyra 
vonatkozó javaslat kidolgozásához." 

Kijelöltük az elveket, melyek meggyőződésünk 
szerint hazánk jóllétének s a birodalom hatalmi ál
lásának egyedül biztos alapját képezik, s kinyilat-
koztattukkészségünketmindenre,mit alkotmányunk 
iránti hűségünk megenged , s a birodalom közös ér
deke kivan, (ügy van!) 

Hangzatosabb szavakkal élhettünk volna és 
szebb szókötésekben mondhattuk volna ki hűsé
günket , s a hálát, melylyel a fejedelem iránt visel
tetünk; de nem mondhattuk volna ki ezeket tisztáb
ban, s oly módon, mely érzelmeinket hívebben fe
jezi ki. (Köztetszés.) 

Tovább vettem igénybe a t. ház figyelmét, 
mint önök és magam is óhajtottam. Szolgáljon 
mentségemül a pillanatnak fontossága. Hazánk jól
léte, e birodalom állása s az alkotmányos elvek
nek szilárd megállapítása Európa ezen részében 
talán e törvényhozás határozataitól függ, s az előt
tünk fekvő felirat első nyilatkozatunk. Tarto
zunk ezen felvilágosítással a nemzetnek, mely leg
fontosabb érdekeit kezünkbe tette le, s tartozunk 
azon népeknek, kikkel fejedelmünk egysége által 
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szoros kapcsolatban állunk, kiknek egyetértése 
nélkül az előttünk fekvő fontos kérdéseknek meg
oldása lehetetlen, s kiknél az egyetértés semmi ál
tal sem eszközöltetik előbb, mint ha azon nézeteket, 
melyek Magyarország törvényhozását vezetik, tel
jesen ismerik. (Helyeslés.) 

Azonkívül van még egy ok, mely engem a fel
szólalásra inditott, (Halljuk!) s ez az: hogy ha min
dent elfelejtünk is, mi a birodalom lajtántúli felének 
képviselőházában, az utolsó évek alatt történt. 
nem fogjuk elfelejteni a rokonszenvet, mely ha
zánk elnyomott jogai iránt ott egyesek által ki
mondatott , s illőnek tartom, hogy most, mi
dőn a szólás rajtunk van, kimondjuk mi is, hogy 
nem csak saját alkotmányunk legerősebb táma
szát hanem a birodalom nagy jövőjének biztonsá
gát csak minden jogok tiszteletében, csak a biro
dalom minden részeinek alkotmányos szabadságá
ban látjuk, s ha annyi reményekkel tekintünk a jö
vőbe, ezt csak azért teszszük, mert a fejedelem 
azon elvekhez kötötte nevét s uralkodásának di
csőségét. (Helyeslés.) 

Nagy nehézségek állnak előttünk; a sebek, 
melyeket a korlátlan hatalomnak hibái, mely fe
lettünk 13 évig uralkodott, hazánkon ejtettek, a 
birodalomnak hasonló okok által előidézett álla
pota, a természetes bizalmatlanság, mely a Lajtán 
innen a birodalommal való érintkezés iránt a múlt 
tapasztalásai által elöidéztetett, s azon előítélet, 
mely a Lajtán tul uralkodik, s a birodalom hatal
mát, sőt fennállását csak a birodalom nagyságá
ban látja, s mind ezekhez a birodalomnak egészen 
sajátságos helyzete, mely miatt az alkotmányos 
életnek formái nálunk változás nélkül nem alkal
mazhatók : mindez látszólag legyőzhetlen akadá
lyokat gördit feladatunk elé. De ha a birodalom 
csakugyan, mint a világ hiszi, európai szükség, s 
ha annak fennállása, mint mi meg vagyunk győ
ződve, csak az alkotmányos szabadság által lehet
séges, a formák fel fognak találtatni, melyek által 
ez létesíthető. (Ugyvan!) 

Nem rögtön talán, mert hosszú törekvések 
után, de bizonyosan; mert egyről meg vagyok 
győződve: s ez az, hogy a fejedelmi szó, melylyel 
alkotmányunk jogalapjai elismertettek , s a biro
dalom minden népei alkotmányos szabadságra hi
vattak fel, a szó, mely a trónról mondva annyi 
milliók meggyőződésévé vált , s melyet a történet 
följegyzett lapjaira, honnan semmit kitörülni nem 
lehet, minden nehézségek, fondorkodások^, ellen
szegülések daczára végre teljesülni fog. (Éljenzés.) 

Zsedény i Ede : (Zaj. Szavazzunk ! Elfogad
juk! Halljuk! Az elnök csenget).T.képviselőház! A 
most hallottak után eleve kijelentem, hogy én 
ezen felirati javaslat megvitatásakor sem alajtántuli, 
sem valamely német szövetségi szempontból, ha

nem egyedül — mint Buda város érdemes követe 
beszéde egyik részében emliti — egyedül magyar 
hazafi, nemzeti szempontból indulok ki (Helyeslés) ; 
mert a tisztán magyar tollal irt felirati javaslat sorai
ból 17 nehéz év emlékezete szól a magyar nemzethez, 
szól a magyar kormányhoz az áldozatok emlékezete, 
melyeket a nemzet a jogfolytonosságnak hozott. (Él
jen!) Madarász ur tagtársunknak az általa ecsetelt 
48-ki események nagyszerűségére pedig azt felelem, 
hogy okvetlen lesz idő, midőn kérdés, min fognak az 

I akkor élők inkább bámulni : aaon-e, hogy volt 
j magyar országgyűlés, mely egy évezred által biz-
; tositott helyhatósági jogaitól elpártolva, egy fran-
| czia modorú központosításban kereste független-
I sége biztositékát ? (Derültség. Zaj.) vagy hogy 

voltak az ausztriai monarchiában kormányok, 
I melyek oly kicsibe vették és oly kevéssé méltatták 
| a magyar nemzet alkotmányát, melynek korszerű 

kifejtése, a nemzetnek megtörhetlen monarhicus 
! szelleménél fogva, kétségen kivül csodaszerüleg ha-
| tott volna a közbirodalom tekintélyes állásának 
| öregbítésére ? Ezeken azonban tullevén, a jelen en

gesztelő fordulat terén a leélt események tanúbi
zonyságát kell használni arra, hogy azokat kellő-

j leg méltányolván, üdvös sikerrel biztosíthassuk 
1 őseinktől öröklött alkotmányos állásunkat, azon 
í kincset, melynek históriai lépcsönkinti kiképzése 
I nélkül, bár miként erőlködjünk is egyébiránt, sot 
I hasem leszünk urak saját házunkban. Bármi

mondjon a pillanat felhevülése, bármit követelje
nek a most népszerű eszmék : midőn hazánk min
ket ide rendelt, hogy védői legyünk bal és jó sor-
sában.hogy alkotmányunk és függetlensége fenntar
tásával boldogságát a valóságos életben eszközöljük, 
azt egy részről sem kényszerítő erő, sem más rész-

I ről elvont eszmék vagy szenvedélyek többé meg 
I nem törhetik. Hiszem, hogy a mi frigyünk egy 
| pragmatica sanctioja a természetnek, alapítva ha-
] zánk szükségeire, szentesítve a haza szeretete által. 
I Feladásunk valóságos állása úgy is nyíltan fekszik 
j előttünk : alkotmányos jogainknak nem csak elis-
j mérését követelni, de életbeléptetését is biztosítani, 
I és így azon akadályokat is számba venni, melyek 

a követelés és valósithatása közt fekszenek; mert 
ha a nehézségeket, melyekkel küzdenünk kell, min-
magunk előtt titkolgatnók, remény nem lehetne 
az eredményhez. A feladás ezen pontjának — né
zetem szerint — nem egészen felelt meg a válasz-
felirati javaslat (Halljuk!), főleg azon részében, 
melyben a 48-ki törvények tettleges végrehajtásá
ról és a parlamenti kormány helyreállításáról szól. 
(Halljuk!) Igenis tudom méltányolni egész tartal
mának tökéletes törvényszerűségét, az engesztelő 
hangulatot, de midőn a fejedelmi jogok hatályát s 
a kormányzat hatáskörére vonatkozó, a trónbe
szédben is emiitett nehézségeknek gondos méltány-

23* 
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lását, azaz a 48-ki törvények revisióját, a jogi foly
tonosság tettleges életbeléptetésétől a parlamenti 
kormány, a minisztérium helyreállításától, sőt a 
koronázástól is fölfüggeszti, meggyőződésem sze
rint nem azon térre lépett, hol az ország jelen álla
potában fekvő veszélyek elhárítására nézve nemze
tünk megnyugtatásának, nem csak szót, hanem tes
tet is adhatunk. Mi igenis mindnyájan a 48-ki 
törvények alapján állunk, (Helyes! Zaj.) alkotmá
nyunk alapját azonban ezen törvényekkel együtt 
nyolez század története őrzi. Nemzetünk ezen tör
vények szerint törvényes kormányát, alkotmányos 
jogait követeli, de gyakorlatban, nemcsak papíron, 
mert már most a türhetlen jelen állapotból az al
kotmány tettleges birtokába akar jutni. A törvény
hozás pedig a maga rendeltetésénél fogva a nemze
tet nem engedheti át megint az önkénynek és nyo
mornak, ha alkalma van alkotmányunk mezején a 
lehető jogfolytonosság alapján üdvös és méltányos 
kibékitést eszközölni. (Zaj.) Ha az ellenkező elmé
let állíttatnék fel, ha egy bizonyos átalános jogsze
rűség vagy jogfolytonosság vétetnék alapul, és ha 
ilynemű jogfolytonosságot értene a felirati javas
lat, mely nélkül alkotmányunk nem állhat m e g : 
akkor vége van minden positivumnak, bitorlás 
minden, a mi ilynemű jogfolytonosság körén kivül 
fekszik, és a nemzet lépésről lépésre — (Zaj. Közbeki
áltások : Ugy van!) A kik azt válaszolták, hogy 
ugy van, szíveskedjenek az utolsó szavakat is meg
hallgatni. Igenis, a nemzet lépésről lépésre az 
önmagáról való lemondás küszöbére jutna. (Zaj.) 

Elismerem a felirati javaslat azon állításának 
teljes jogszerűségét, miszerint törvényhozási mű
ködésünknek alapját az elvileg is elismert, tettleg is 
életbeléptetett jogfolytonosság képezi.Világos, tiszta 
igazság. De ebből nem következik, hogy a mit a 
jog, legvilágosabb inductiok után, mint tiszta kö
vetkezményt von le, az a válságos élet akármine-
mü situatiojára is alkalmazható legyen ; mert ha 
az élet logikája szerint akarjuk a j o g fogalmait al
kalmazni — pedig ez a törvényhozó föladása—akkor 
mindenekelőtt a fönnlevő, a fönnálló, létező dol
gokra kell ügyelnünk, a gyakorlat és tapasztalás 
mezejére kell lépnünk, hol syllogismusaink moza
ikmüvéhez a körülmények kavicsait nem mi ma
gunk teremtjük, hanem ugy kell vennünk, a mint 
vannak; és így tartózkodás nélkül el kell ismer
nünk, hogy 48 és a jelen idő közt az események 
roppant hatalma áll. E g y forradalom, egy köz
igazgatási absolutismus, egy ostrom-állapot, me
lyek a tévedések körét egymás után megfutván, 
tettleges állapotunkat lényegesen megváltoztatták, 
ugy hogy erre már most elvont tanainkat szigo
rúan nem alkalmazhatjuk. Azaz : az 1848-iki tör
vények tettleges végrehajtása, úgy a mint állanak, 
előleges revisio nélkül, lehetetlenné vált. (Ellen

zés.) Igenis, véges erőnk hatáskörén kivül fekszik! 
A törvényhozóknak tehát, mint gyakorlati embe
reknek, a kérdést oly térre kell vinniük, hol az élet 
honol, és a mint a felirati javaslat ezt, a I l i . és 
V-dik törvényezikk korlátozásával, Horvátországra 
nézve tette, ugy tovább is kiábrándulásra kell bír
nunk mindazokat, kik mellőzve a viszonyok hatal
mát, mellőzve a lehetőség határait , a II , I I I és 
IV-dik törvényczikkeknél egy elvont jogfolytonos
sági eszme sorozatára utalnak. 

Ezek mellett a nemzet mindent megtett, a mi 
hatalmában állott. Mint egyszerű polgárai a hazá
nak, 12 évig visszavonultunk a közügyek teréről; 
mint törvényhozók az 1848-ki törvények tettleges 
végrehajtása kérdésében nem tágitottunk, s megint 
visszavonulva, négy évig az ostromállapotnak 
szabad tért engedvén (Zaj.), a jogvesztés elméle
tére a merev jogfolytonossággal válaszoltunk. Al
kotmányunk sarkelveinek elismerése más választ 
vár. Hiszen utóvégre valami itélő ós egyszer
smind majdan vég-re is hajtó areopagra sem a ko
rona, sem a nemzet nem hivatkozhatván, csak is 
a törvényhozás két felének transactiója képes bo
nyodalmainknak véget vetni. Most sem fogadunk 
el semmi octroyálást, most sem ismerjük el, hogy 
a szentesitett 1848-iki törvények bármely részök-
ben egyoldalú hatalommal módosíttathassanak; 
de egyszersmind kötelességünk arról meg nem 
feledkeznünk, hogy óvásokkal és tiltakozásokkal 
a nemzet még nem juthat az 1848-iki törvények 
birtokába, mely nemzet már most sajnosán tapasz
talván, hogy a leélt események után az 1848-iki 
törvényeknek azonnali végrehajtását nem paran
csolhatja, végre tudni akarja, mily módosításuk 
után juthat valahára az 1848-iki törvények bir
tokába. 

A kormánya revisiót sürgeti, de a kezdeménye
zéssel az országot kínálja meg. Az ország el nem 
fogadhatja azt: mert 1) a revisiót a törvényeknek 
tettleges végrehajtása előtt nem tartja törvényes
nek ; 2) mert a kezdeményezési jog csak a törvé
nyes kormányt, azaz a felelős minisztériumot illeti; 
3) mert veszélyesnek látja azou példát, miszerint 
a koronázás előtt sarkalatos törvényeink kérdésbe 
vétethessenek. Erre már most a kormány a trónbe
szédben megint lehetetlennek állítja az 1848-diki 
törvények végrehajtását, mert nem felelnek meg a 
király jogainak, nem a birodalom hatalmi állásá
nak, nem az örökös tartományokhoz való viszo
nyoknak. (Patay István közbeszól: Próbálja meg! 
Zajos derültség ; taps.) 

Hiszen megkínálta Patay tagtársunk a múlt 
országgyűlésen is a próbával, de nem fogadta el. 
(Derültség.) 

De a kormány is ez állításait a törvény külön 
czikkeire nem alkalmazván, sehol kereken nem 
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mondta ki, mely változások után tartja már egy
szer e törvényeket végrehajthatóknak. Most azon
ban a jogfolytonosság terére lépvén a kormány, 
elismeri, hogy a törvényeknek kérdéses határozmá-
nyai csak az országgyűlések értekezletei utján mó
dosíthatók ; mely módosításokat, igaz, hogy a ko
ronázási hitlevél keletkezésének rendes, szokott 
módjától eltérőleg, a koronázás előtt kivan megál
lapíttatni. 

Erre már most a felirati javaslat el akarja is
merni és el is ismeri, hogy léteznek közös viszo-
nvok, melyek megállapítására és miképi kezelésé
re nézve szükséges javaslatok kidolgozásához ha
ladék nélkül hozzálát a képviselőház. De ezen, ter
mészetesen az 1848-diki törvények revisióját magá
ban foglaló nyilatkozattal ellenkezőleg, ugyanazon 
törvények I. és II. czikkelye szerint a parlamentá
ris kormány és a minisztérium helyreállítását kö
veteli, mielőtt ezen törvények — épen a II . és III. 
czikkelyek, melyekben a közügyek rendeztettek — 
át volnának vizsgálva; a revisiót pedig a fölirati 
javaslat azon időre halasztja, midőn majd koronás 
királyunk törvényes miniszterei által elő fogja ter
jesztetni. 

Voltak azonban már esetek hazánkban, hol 
a koronázási hitlevél megállapítása előtt, a korona 
és a nemzet közt fennforgott viszályok megoldása 
tekintetéből, a fennálló törvények módosíttattak. 
Mellőzöm az 1687-iki esetet, hol I. József, megko-
ronáztatása előtt, II . Endre decretumának ösmert 
ellenállási záradéka a királyi hitlevélből kihagya
tott ; mellőzöm azért, mert I. Lipót koronázott ki
rályunk életében és országlása alatt történt. (Zaj.) 
De 1680-ban a bécsi pacifieatiő, mely a vallás iránt 
fennálló törvényeket fölfüggesztette és lényegesen 
módosította, II . Mátyás megkoronáztatása előtt a 
koronázás előtti törvény ezikkekbeigtattatott. Elis
merem az akkor és most közti különbséget. Akkor 
bár fontos, de csak némely törvények, az igaz, az 
országgyűlésen kivül, de békekötés által függesz
tettek fel és módosíttattak, s ezen módosítások két 
évvel később a nemzet kívánatára törvényköny
vünkbe igtattattak. (Zaj.) Most nemcsak a48-diki 
törvények, de egész alkotmányos állásunk, nem 
békekötés, de absolut hatalom által függesztetvén 
fel, a nemzet tulajdonkép alkotmánj-on kivül van. 
De ezen eset bizonyítja, hogy voltak rendkivüli 
esetek — ki tagadná pedig nemzetünk rendkivüli 
jelenlegi állapotát — hol a királyi hitlevél megál
lapításában, nem a felirati javaslatban említett szo
kott és rendes módon és utón járhatunk el. Továb
bá vannak példák históriánkban, hogy ott, hol va
lami rendkivüli szükség, a nemzet önlétének fen-
tartása kívánta, maga az országgyűlés is a jogsze
rűség útjától elállott, igy p. o. a 48-iki pesti or
szággyűlésen, midőn a törvényes minisztérium, hi

vataláról lemondván, egy honvédelmi bizottmány, 
a törvényekben tökéletesen ismeretlen testület, vette 
át a kormányt. (Zaj, ellenmondás.) í g y a puszta és 
meztelen igazság mezejéről tekintve az akkori ese
mények tettleges következményeit, lehetetlen el 
nem ismerni, hogy ugyanazon események a prag-
matica sanctióban kifejezett uniót sűrű ködbe borí
tották, s bár ezen meghasonlás magva saját meg
győződésünk szerint nem a 48-iki törvényekben 
létezik, mégis oly simán és egyszerűen, mint a fel
irati javaslatban, nem lehet, visszautasítani azon ag
godalmat, melynek folytán onnan felülről biztosí
tékok kívántatnak, hogy a 48-iki törvények vég
rehajtása már most más eredményt idézzen elő, és 
a szétágazó érdekek által akkor meghasonlott oszt
rák és magyar minisztériumok, osztrák és magyar 
képviselő testületek ama törvényeknek . már 
most jóhiszemű végrehajtása gyupontjában, ezen
túl közelebb álljanak egymáshoz, mint 1848-ban. 

Maga a fölirati javaslat elismeri, hogy a pesti 
1848-ki országgyűlés méltányolván az 1848-iki 
törvényekben foglalt több pont ideiglenes termé
szetét, azon törvények revisióját maga is teendőink 
közé tűzte, de szándékának véghezvitelétől a bal 
sors által elüttetvén, már most azon revisió hiánvá-
ban soha sem tudunk jutni az 1848-ki törvények 
birtokába. Okvetlen szükségesnek tartom tehát, 
hogy ezen képviselőház, méltányolván a nemzet
nekjelen kivételes, lehet mondani, nyomorult álla-
potát; (Zaj) fontolóra vévén, hogy minél tovább 
halasztjuk a revisiót, annál inkább szaporodnak a 
jogfolytonosságon ejtett gyógyíthatlan sérelmek, 
mint azt a négy utolsó esztendő is bőven tanúsítja: 
ideje tehát, hogy ezen képviselőház a kormánynak 
utat nyisson, melyen ő, szabatosan formulázva, va
lahára közölje velünk kivánt módosítását. Jól tu
dom, bog}" fennmarad mindig azon törvényes el
lenvetés , hogy a kezdeményezési jog csak a tör
vényes minisztériumot illeti, hogy mindaddig, mig 
a felfüg-gesztett törvények teljes erejökbe tettleg 
vissza nem állíttatnak, az országgyűlés nem is bo-
csátkozhatik uj törvény-módosítási értekezésbe. De 
részemről érzem és hiszem, és velem sokan e ha
zában érzik és hiszik, hogy ha a nemzet a kormány 
által elénk terjesztett módosításokból átlátná, hogy 
igenis magyar felelős független kormányt akar 
adni, és ezt csak a birodalom létének föltételeivel 
akarja hozni öszhangzásba, maga is bízatná képvi
selőit az 1848-ki törvényeknek végrehajtásuk előtti 
átvizsgálására, mibe még a kiegyenlítésnek legfor
róbb barátja sem boesátkozhatik addig , míg ho
mály fedi a kormány czélzatait. (Helyeslés.) Hiszen, 
uraim! ezredéves történeteink bizonyítják, hogy a 
magyar nemzet alkotmányos szabadságának ép oly 
féltékeny, mint engesztelő őre, egyaránt kész vérét 
ontani és tűrni az elnyomatás rá nehezülő súlyát. 
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semhogy őseinek örökségét feláldozza, de kész is 
hallgatni törvényes uralkodójának első szavára, mely 
neki a szent béke olajágát nyújtja, — nyújtja pe
dig egy Felséges Királyné kíséretében (Zaj), ki nem
zeti nyelvünk iránti buzgalmával bizonyítja, hogy 
nemzetünk életét hordja nemes szivében. (Éljen !) 

Apáink e jellemével lépjünk tehát 0 Fölsége 
trónja elé , őszintén, utógondolat nélkül, helyre
igazítván a kiegyenlítés iránt eddig divatozó fogal
makat. Mondjuk meg legalázatosabb feliratunkban, 
hogy semmi nem jellemzi úgy Magyarország tör
tenetét, mint az önállás és függetlenség érzetének 
hű ápolása, mely n . József óta úgy tűnik fel, mint 
a nemzetnek oly értelmű tiltakozása, hogy az 
örökös tartományokkal való egység eszméjébe fel
olvadni, s egyéniségéről lemondani nem akar. Ezen 
érzet fó rugója hazánk szellemi mozgalmának, s igy 
az a kérdés: mikép biztosíthatja az ország autonó
miáját, belpolitikánknak mindig fő életkérdése volt. 
Hiszen függetlenségéért tévé ki nyolcz század óta 
ezer halálos csapásnak nemzetünk férfias mellét, és 
alkotmányos állásunkra a történet és a siker el-
idegenithetlen birtok szentségének bélyegét üté: az 
alkotmányosság tehát és a függetlenség első nélkü-
lözhetlen föltételei a kibékülésnek; első részét képe
zik a pragmatica sanctiónak, ágy, mint azt maga a 
felirati javaslat emliti. De ezen pragmatica sanctió
nak második része fölött, hol a szövetkezett népek 
és állományok közt minden kül és bel megtáma
dások elleni kölcsönös védelem megállapíttatik, egy
szersmind pedig ezen népek szellemi és anyagi ki
fejlődését gátló megkasonlások csiráinak eltávozta-
tása végett az unió kimondatik, ezen része fölött 
némileg eltérőleg a felirati javaslattól, csak akkor 
tanácskozhatnánk, ha a pragmatica sanctiónak első 
részében politikai létünknek lefektetett talpkövén 
már is bizton állanánk, azaz ha az 1848-ki törvé
nyek iránt a kormánynyal tisztában volnánk. 

Ez vélekedésem szerint az egész fennálló vi
szály megoldásának egyedüli kulcsa, melynek hiá
nyában a közös ügyek feletti értekezlet semmi ered
ményt nem igér; oda pedig más úton nem jutha
tunk, mint a revisio által. 

Ha tehát ezen képviselőház elérkezettnek véli 
azon fordulati időszakot, hol ü Felségének jelen 
kormánya a fennálló törvények alapján meg akarja 
a viszályt oldani, hol mi, mint hű népének törvé
nyes képviselői, a jelen pangó állapotot alkotmá
nyos élettel és a nemzetnek valódi jóllétével föl
cserélni törekedvén, az 1848-iki törvények iránti 
kölcsönös értekezletet elő akarjuk segíteni, nem 
elégedhetünk meg a felirati javaslat azon nyilatko
zatával, hogy a mennyiben egyedül valamely tör
vénynek a törvényhozás rendes utján leendő meg
változtatása szükséges javaslatunkat fel fogjuk Ő 
Felsége elé maga idejében terjeszteni; de azt véle

ményem szerint határozottan ki kellene jelenteni, 
hogy igen is készek vagyunk az Ő Felsége részé
ről, az 1848-iki törvények tényleges végrehajtása 
iránt ezen fölirati javaslatban foglalt felvilágosítás 
ellenére, netalán fennforgó nehézségeket is az or
szággyűlés utján megoldani, ha legkegyelmesebb 
nézeteit, melyek alkotmányunk alapelveivel termé
szetesen nem ellenkezhetnek, a törvények egyes 
czikkeire nézve, szabatosan formulázva, elénk ter
jeszteni méltóztatik. 

Ezek azok, a mik szerint én ezen felirati ja
vaslatot változtatni kivánom. í g y a kiegyenlítési 
kérdést a gyakorlati vitatkozás mezejére viszszük 
át, s azon merev állásból, melyet eddig elfoglal
tunk, kibontakozván, a kiegyenlítés iránti hajlamot 
nyíltan bebizonyítjuk. Ha alkudozásunk nem sike
rül, államjogi tekintetben ott leszünk, ahol jelenleg 
vagyunk, mert a módosítások feletti értekezések 
nem sérthetik azon elvet, hogy addig, mig a törvé
nyek az országgyűlések által nem módosíttatnak, 
erejökbenfennmaradnak. Politikai tekintetben pedig 
igen sokat nyerünk, mert ezen nyilt vita föllebbent-
vén a fátyolt, mely állapotunkat fedezi, minden
esetre helyzetünknek tiszta megismerésére fog 
vezetni. 

Tennünk kell, uraim, mielőtt elvonulna felet
tünk is a kedvező idő; tennünk pedig úgy, hogy a 
tett helyes legyen, és megteremje a várt gyümöl
csöt, csak u g y lehet, ha minden vakitó körülmény
ből kifejtekezve, teljes világban látjuk a kormány 
nézetét az 1848-ki törvények iránt, melyek után 
sóvárgunk. (Zaj. Szavazzunk!) 

G h y c z y K á l m á n *. T. ház! Csupán átalá-
nosságban vonatkozva azokra, miket előttem emii
tettek, mindenek előtt ki kell jelentenem, hogy én 
nem osztom azon véleményt, miszerint közjogi kér
déseink kiegyenlítésében szellemi és anyagi érde
keink véglegesen határozó legfőbb szempontul 
legyenek tekintendők. Elismerem ezen érdekeknek 
nagyszerű fontosságát; de épen azért, mivel ezt 
elismerem, óhajtom, hogy az előnyök, melyeket 
azok ápolásából nyerni reménylünk, ne múlékony 
ködképek, hanem magunk és utódaink számára 
állandóan biztosított nyeremények legyenek. Ez 
állandó biztosítás csak ugy érhető el, ha biz
tosítjuk azon jogunkat, hogy ezen nagyfontosságú 
érdekeink iránt Felséges Fejedelmünk hozzájárulá
sával magunk intézkedhessünk. Hogy ez jövőre 
megtörténhessék, szükséges, hogy a múltra nézve 
kimutassuk, miszerint ezen jog gyakorlatában vol
tunk és hogy annak gyakorlata bennünket jogilag 
jelenleg is megillet. (Helyeslés.) 

Közjogi kérdéseink kiegyenlítésében tehát — 
nézetem szerint — fő kiindulási pont csak a jogalap 
lehet, s magának azon kérdés kifejtésének is, melyet 
Bartal György képviselőurtegnaptöbb oldalról tag-
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lalt, a „quid consilii" kérdésének igazi értelme csak 
akkor lehet, hogyha előbb azon másik, sorban előtte 
álló kérdés „quid juris" megfog fejtetni: ezen kérdés 
azonban a korona és nemzet között ínég eldöntve 
nincsen, és az által nem fejtetett meg, hogy Bartal 
és Zsedényi képviselő urak, kik előttem szólottak, 
törvényeink alaki érvényességét elismerték, elis
merték a jogfolytonosságot elvben, és csak egy 
csekélység ellen, jogaink gyakorlata ellen tilta
koztak. (Helyeslés.) 

Midőn itt közjogi kérdések kiegyenlítéséről 
van szó, mindenek előtt szükséges constatálni köz
jogi kérdéseink jelen helyzetét; és miután a felirati 
javaslat is ezen helyzetnek szempontjából indul ki, 
azt hiszem, hogy a helyzetnek felvilágosítása a 
felirati javaslatnak is hu illustratiója lesz. 

Részemről annál szívesebb készséggel fogok kép
viselői kötelességem e részbeli teljesítéséhez, mert 
FölségesUrunknakhazánkjavára intézett atyai gon
doskodásáról teljesen meg lévén győződve, tudom, 
hogy azon irányadókul kijelentett elvek, melyek a 
trónbeszédben foglaltatnak s melyekre nézve észre
vételeimet előterjesztendő leszek, csupán azon néze
tem szerint téves felfogásnak tulajdonithatók, mely 
nemzetünk jogai, kívánalmai és érdekei iránt a kor
mány körében létezik; és így tudom, hogy a midőn 
ezen fogalmak tisztázásához, közügyeink jelen va
lódi állásának felderítéséhez csekély tehetségem 
szerint hozzájárulni igyekszem, egyenesen közjogi 
kérdéseink minden oldalról óhajtott kiegyenlítésé
nek érdekében cselekszem, azon kiegyenlítésnek 
érdekében, mely annak legbiztosabb, legállandóbb 
nemére, a szivélyes, benső kiegyezésre vezet, mely
nek, hogy ilyen legyen, megnyugtatást kell tá
masztani szintúgy a Fejedelemnek, mint a nem
zetnek szivében. (Helyeslés.) 

Hálás érzéssel fogadom a magyar korona ép
sége nagy elvének, a pragmatiea sanctio egyik ha
tározott föltételének teljesítését kilátásba helyező 
elismerését; hálával fogadom, hogy az öt évvel 
ezelőtt kiadott nyilt rendeletek, melyek közügyeink 
rendezését, jogaink, törvényeink s állami szerződé
seink ellenére, a hatalom parancsszavával erősza
kolták reánk, most megfontolás, tárgyalás s lehető 
módosítás, tehát törvényhozási intézkedés végett 
terjesztettek élőnkbe; örömmel üdvözlöm minde
nek felett a királyi trónbeszédnek irályát és han
gulatát, mert bizonyítéka Fölséges Urunk irántunk 
viseltető kegyelmes indulatának, mely már magá
ban is egy jobb jövendőnek megbecsülhetetlen zá
loga. (Helyeslés.) 

Mindemellett azonban, mindazon örömnyi
latkozatok ellenében, melyek a királyi trón
beszéd folytán fenhangon hirdettettek, sajnálat
tal bár, de ki kell jelentenem, hogy a kir. trón
beszéd a korona által közjogi legfőbb kérdéseink I 

érdemében az 1861-iki országgyűléshez intézett 
követeléseket lényegökre nézve fenntartja. (Ugy 
van !) 

A mód és eszközök, a kiindulási pont, az in
dokok, melyekkel a kitűzött czélok eléretni szán
dékoltatnak, változtak. De a czélok magok nem 
változtak, ugyanazok most is, melyek 186 l-ben és 
korábban is, már ki valának tűzve. (Helyes!) 

Hogy véglegesen elvetve és kárhoztatva van 
a kir. trónbeszédben a jogvesztés elmélete, azt hin
nünk kell; de ugy van-e valóban ? az a kir. trón
beszédből nem tetszik k i : mert a jogvesztés elmé
letére alapított, s csakis arra alapitható 1860-diki 
október 20-dikai diplomának érvénye a kir. trón
beszéd szerint megszüntetve nincs, s a febr. 20-kai 
nyiltparancs hatálya is csupán ideiglenesen van 
megszüntetve ; s ha mellőzve van a jogvesztés elmé
lete, mellőzve van a kir. trónbeszédben egyszer
smind az azzal együtt és egyenlően emiitett jogfoly
tonosságnak elve is, melyre nézve megjegyzem, 
hogy a kir. trónbeszédben nem a jogfolytonosság
nak elve, hanem, a mi ettől lényegesen különbö
zik, csupán az 1848-dik évi törvényeknek alaki 
törvényessége van elismerve, ezeknek életbeléptetése 
mindazáltal most is megtagadtatik, és igy megta
gadtatik a jogfolytonosságnak elve is, mely nem a 
törvény törvényességének elméleti, gyakorlatilag 
nem érvényesíthető elismerésében, hanem fogana
tosításának folytonosságában áll. (Helyes!) 

Akár van azonban véglegesen elvetve a jog
vesztés elmélete, akár nincs : mindenesetre mellőz
tetett, és helyette kiindulási pontul a pragmatiea 
sanctioban kölcsönösen elismert jogalap választa
tott ; és ez helyesen is történt. 

De köz- és államjogi kérdéseink megoldásá
nak fejleményét illetőleg, a kiindulási pontnak 
azon módon, mint az a kir. trónbeszédben történt, 
megváltoztatásában hazánkra nézve azon előnyt, 
melyet abban sokan keresnek, részemről nem ta
lálhatom : mert a kiindulási pontul felvett ezen jog
alapnak, a pragmatiea sanctionak értelme, a kirá
lyi trónbeszédben sokkal tágabb körre terjesztetik 
ki, mint a melyre azt a valósággal megegyezőleg-
kiterjeszteni lehet, és azután abból oly következmé
nyek vonatnak le , melyek abból ki nem fejt-
hetők. 

Tökéletesen áll ugyanis, hogy a pragmatiea 
sanctio a felséges osztrák ház kihaltáig, állandóan 
megállapította az annak uralkodása alatt álló or
szágoknak éstartományoknakfeloszthatatlan együtt 
maradását; és áll az is, hogy ennyi és ily hatal
mas országok erejének ugyanazon egy uralkodó
nak személyében egyesítése, annak s az uralkodá
sa alatt álló országoknak a dolog természete sze
rint nagyhatalmi állást szerzett s biztosít; de a pr. 
sanctionak nevezett alaptörvény a fölséges ural-
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kodóház alatt álló országok és tartományok össze
gének nagyhatalmi állását, mely törvény által kü
lönben sem létesíthető, ha megalapította is, nem ál
lapította meg: főleg pedig nem állapította meg oly 
módon, hogy abból Magyarországra, a pragma-
tica sanctióban határozottan kijelölt kötelmeken 
túl, más ujabb kötelezettségek is jogszerüleg há-
rittathassanak. 

Még kevésbbé állapította meg továbbá a prag-
matica sanctio közöttünk s 0 Fölsége többi orszá
gai és tartományai között azon jogviszonyt, mely 
szerint azért, mivel azok belkormányzatuknak 
alakját megváltoztatván, legközelebb alkotmányos 
jogokkal ruháztattak fel, Magyarország saját al
kotmányát ezekhez idomítva szükségképen és kö-
telességszerüleg átalakítani tartozzék; s hogy e 
részben félre ne értessem, nem késem kijelenteni, 
miszerint szivemből örvendek azon, hogy lajtán-
tuli szomszédaink alkotmányos jogokkal bírnak, s 
hogy azok birtokában megmaradjanak, őszintén 
óhajtom, s bizton hiszem, hogy a magyar törvény
hozás erre mindig kellő figyelemmel is lesz ; de 
azt. hogy e miatt Magyarország alkotmányának 
átalakítására jogszerűen köteleztethessék is, annyi
val itikább el nem ismerem, mert lajtántuli szom
szédaink sem tartották kötelességöknek, midőn al
kotmányuknak birtokába léptek, kérdést tenni ma
goknak az iránt, tekintettel lenni arra, hogy az ő 
uj alkotmányuk a saját fejeclelmök által biztosított, 
sokkal régibb alkotmánynyal összeegyeztethető-e ? 
(Helyeslés.) Pedig* ők velünk egyenjogúak igen. de 
uraink nem lehetnek; s azért, ha kívánják tőlünk, 
hogy uj alkotmányos életöknek fenntartására fi
gyelemmellegyünk, ezzel viszont ők is azon köte
lességet vállalják magokra, miszerint viszont te
kintettel legyenek arra, hogy a mi alkotmányunk 
szintén fenntartassék. 

A közös ügyek alatt én is csak azon viszo
nyokat érthetem, melyek hazánkat O Fölségénék 
többi országaival és tartományaival közösen ér
deklik. Én a tegnap szólott képviselő urat nem 
követhetem a térre, melyre nézetem szerint min
denesetre idő előtt lépett, midőn a közös ügyek 
mibenlétének tárgyalásába már is belebocsátko
zott. Annál is inkább nem követhetem pedig e 
térre, mivel beszédének mindjárt elején kimondá, 
hogy e részben csak saját egyéni nézetét fejezte 
ki. Kiég alkalmunk és időnk lesz a dologhoz ak
kor szólani, midőn ezen tárgy tüzetes tanács
kozás végett szőnyegre kerül : annyit mindazon
által most sem hallgathatok el, hogy a felirati 
javaslatnak azon szakaszából, melyet a t. képviselő 
ur szó szerint idézett, s a mely Magyarország ré
széről a törvény szabta kötelesség mértékén tul 
méltányosság alapján és politikai szempontokból 
teendőkről szól, a közös ügyek elismerésének azon ' 

tág értelmezése és azon kötelességszerű elismerése, 
a melyet a t. képviselő ur emiitett, egyátalá-
ban nem következik, annyival inkább nem kö
vetkezik pedig, mivel a felirati javaslatnak sark- s ki
indulási pontja, melyre alapítva van, a pragmatica 
sanctio; a pragmatica sanctióbanpedig aközös ügyek 
létezésének alapja, s oly tág értelmezése, mint ezt 
tegnap hallottuk, s mint a kir. trónbeszédben is 
fel van állítva, nézetem szerint benn nem foglal
tatik ; (Helyeslés) mert a külügyek, a pragmatica 
sanctiónak elfogadása előtt is, Magyarország és a 
cs. kir. örökös tartományokra nézve közös fejedel
meink által együtt és egyetemleg közösen ke
zeltettek; 1848-ig pedig, a midőn a közös vi
szonyok törvényeinkben először emiittettek, a 
külügyeken és némely közös katonai testü
leteken és intézeteken kivül, Magyarországnak a 
cs. kir. örökös tartományokkal törvény szerint 
más közös ügye nem is volt. 

Ezen állításomnak indokolásául azon kétségte
len történelmi tényre hivatkozom, hogy a pragrn. 
sanctiónak keletkezése és elfogadása vAkn az 1848-
dik esztendőig Magyarországnak nem csak külön 
beligazgatási, igazságszolgáltatási, vallás- és okta
tásügye volt, hanem voltak a magyar országgyűlés 
által külön zsolddal s ujonczokkal ellátott magyar 
ezredei is, volt külön közmunka- és közlekedési, 
adóztatási, ipar- és a mindig létezett közbenső vá
mok mellett külön kereskedelmi rendszere , mind
ezeknél fogva külön kincstáráig, melyekről OFöl
ségénék a fejedelemnek megegyezése és hozzájáru
lásával a magyar országgyűlés mindig önállóan 
rendelkezett. (Helyeslés.) 

Van a legmagasabb kir. trónbeszédben még 
egy eszme, a birodalom egységes létének és élet-
föltételeinek eszméje, és pedig mint olyan kitünő-
leg hangsúlyozva, mely előtt minden egyéb tekin
teteknek háttérbe kell vonulniok. 

Bocsánatot kérek, ha ezen eszme elemzésénél 
kelleténél tovább találnék időzni : de én ezt fon
tosnak, a legfontosabbnak tartom; és azon véle
ményben vagyok, hogy ezen eszmének helyes ér
telmezésében közjogi kérdéseink megoldásának 
kulcsa, és hazánknak, és a monarchiának jövője 
rejlik. Annyival inkább szükségesnek tartom pe
dig ezen eszme elemzésébe bocsátkozni, mivel ezen 
eszme, már ezen ülés alatt, ez órában is, e házban 
két oldalról is különböző felfogásokkal értelmez-
tetett. 

Mi legyen a birodalom egységes léte, élet
föltételei alatt értendő, ezen kitételek határozat
lan értelme mellett határozottan nem tudhatom; de 
hogy mily fontos legyen a név, a melyet emliték, 
a birodalom neve eszméje, tüstént világos lesz önök 
előtt, ha figyelembe venni méltóztatnak, hogy
ha az ausztriai monarchia „birodalom" e szónak 
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lajtántuli értelmében , azaz állam , egységes ál
lam, melynek Magyarország csak egyes alkatrésze, 
koronaerszága, tartománya: akkor indokolatlanok 
mindazon követeléseink, melyeket köz- és állam
jogaink visszaállítására nézve törvényes önállásunk 
és függetlenségünk alapján mindannyiszor tevénk, 
jogosultak az októberi diploma és februári pátens, 
és a monarchia összes köz- és államügyei elintézé
sének Bécsben öszpontositása igazságos; mert örök 
törvénye az emberi észnek, hogy a rész aláren
delje magát az egésznek, és hogy a rész érdekei
nek háttérbe kell vonulniok az egész érdekei előtt. 

Mindenekelőtt tisztáznunk kell tehát a fogal
mat, mely az ausztriai monarchia, az ausztriai 
birodalom nevezete alatt értendő. 

Kétséget nem szenved, hogy a fölséges 
ausztriai ház uralkodása alatt álló országok és 
tartományok külviszonyaikban közös fejedelmök, 
0 Fölsége által törvényeink szerint is jogosan 
együtt és egyetemlegesen képviseltetnek. E te
kintetben tehát nézetem szerint külviszonyaikra 
nézve ezen országoknak és tartományoknak ösz-
szege. az ausztriai monarchia egy birodalmat, 
O Fölségének birodalmát — ha ugy tetszik, egy 
államot — képez, mely , mint i lyen, a világ 
minden államai által el van ismerve, melyre nézve 
mindazonáltal mindemellett is azon tény, ho^y e 
birodalom több önálló országokból és tartomá
nyokból áll, az által európailag szintén folyvást elis
mertetik, hogy valamint hajdan, midőn az ausztriai 
örökös országoknak fejedelme a világ akkori első 
trónjának, a római német császári trónnak birto
kosa volt, a római császári czim mellé, ugy most 
is minden európai nemzetközi államszerződésekben 
az ausztriai császári czim mellé a fölséges ausztriai 
ház minden többi országainak és tartományainak 
czimei, és ezek között kiváltképen Magyar- és 
Csehországok királyáé, mindig hozzá csatoltatnak. 

Sőt azon időről, melyben az ausztriai mo
narchia feje a német császári czimet és méltóságot 
esetleg és ideiglenesen nem viselte, jelesül Mária 
Terézia korából és az 1790—1792 évekről nem 
egy, nagy fontosságú nemzetközi államszerződés 
mutatható föl, mely Európa különböző kisebb-
nagyobb hatalmasságaival egyenesen csak Ma
gyar- és Csehországok királyának czime alatt és 
nevében köttetett. 

A mi ellenben a bérviszonyokat illeti, ezekre 
nézve a magyar korona országai egy részről, és 
O Fölségének többi országai és tartományai 
más részről ugyanazon közös fejedelemnek ural
kodása alatt is, két, egymástól ugyan elválaszt-
hatlan, de egymástól mégis független s önálló 
külön államtestet képeznek; e tekintetben tehát 
ezen országoknak és tartományoknak összege, 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % I. 

i az ausztriai monarchia , Ő Fölségének birodal-
| ma, egy birodalomnak, a szó modern értelmé-
i ben, egy államnak, annál inkább egységes állam-
j nak nem tekinthető; következőleg az e nevezet 
! alatt értetni szokott országoknak és tartományok

nak, a két külön államtestnek egymás irányában 
belviszonyai is, nem az állam eszméjének átalános 
elméleti igényei, hanem a létező tényleges jogok, 
törvények s államszerződések szerint, s igy a vi
szonyos állami önállás és függetlenség alapján sza
bály ozandók s itélendők meg. 

Ez nézetem szerint az ausztriai monarchiá
nak jogi, és, ha törvényeink felfüggesztve nincse
nek, valóságos tényleges állása; ez az annyiszor 

! emiitett, a „monarchia" latin szó helyett haszná
latba jött „birodalom" szónak mindannyiszor, va
lahányszor államiratainkban előfordul, igazi ér
telme. 

Hogy ez igy van, ezt első sorban bizonyít
ják azon érveken kiyül, melyek az 1861-ik évi 
föliratokban, és némileg- a ház asztalán fekvő föl-
irati javaslatban is foglaltatnak, az 1723-ik évi 

i I. I í . III. törvényczikkelyek , melyek a sanctio 
1 pragmatica elfogadásáról szólnak, és melyeknek 

elseje szerint az ellenünk érvül, és a sanctio prag
matica által állítólag megállapított szorosabb álla
mi kapcsolat bizonyítékául annyiszor felhozott 

i „unió et cointelligentia cum haereditariís provin-
I ciis stabílienda". az azon évi királyi mesdnvó leve-
| lekben és királyi előadásokban ugyan említve és 
1 szorgalmazva volt, de a női öröklést, a pragmatica 
j sanctiót törvény által tüzetesen szentesítő 2. tör-
: vényczikkben, mely már csak „de sincera inregno 
i animorum unione" szól. nem említtetik, s külön-
; ben is azon évi országgyűlés alatt semmi törvény-
l hozói intézkedésnek tárgyául nem szolgált; és igy 
| azon értelemben nem vétethetik, mintha Magyar-
I ország a pragmatica sanctio elfogadásakor az ural-
| kodó személyének örökös közösségén, országainak 
| elválaszthatatlan feloszthatlanságári, és ennek biz-
I tositásán kívül az örökös tartományokkal még* 
i más ujabb szoros állami összeköttetést, kívánt volna 

létesíteni. 
Nem található tehát a pragmatica sanctióban a 

! birodalom egységes létének alapja; de nem talál-
| ható az a később következett eseményekben sem. 
I Bizonyítékai ennek az 1740 — 1791, 1827 és 
I több évben hozott törvényeink s országgyűlé

seink régibb és ujabb nyilatkozatai. 
Igy az 1832 —1836. országgyűlés folyama 

alatt az V. Ferdinánd királyi czim fölvétele iránt 
kelt fölirataikban világosan kijelentették az ország 
rendéi, hogy Magyarország az ausztriai császár
ságtól törvényes egész alakjára nézve különbözik, 
az alá nem tartozik, az alá nem vettethetik. 

24 
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Az 1861-ki országgyűlés nyilatkozatát nem 
említem; mert az e helyen már mai napon is idéz
ve volt. 

Bizonyítja azt, mit mondottam. O Felségé
nek néhai I. Ferencz császárnak és királynak, 
Bartal képviselő úr által, ha jól elékszem, teg
nap fölemlített 1804. évi aug. 17-én kelt rende
lete, melyben O Felsége a császári czimet fölve-
v é , nem csak azért, mert ez alkalommal világo
san kijelentette, hogy ezt a magyar szentkorona 
jogainak rövidsége nélkül teszi, de azért is, mert e 
rendelet csak is egyedül magának ezen czimnek a 
felséges uralkodó-ház általi felvételéről, és semmi 
másról nem szól; jelesül nem szól arról, mintha a 
felséges uralkodó-ház országai és tartományai bei-
viszonyainak ez alkalommal, vagy korábban tör
tént állítólagos megváltozása volna e czini által jel-
zendó'. 

Osszehangzik ezzel V. Ferdinánd király O 
Felségének 1835-dik évi augusztus 31-dikén, ki
rályi czime iránt az akkori országgyűléshez kül
dött királyi válasza, melyben O Felsége elismerte, 
hogy az ausztriai czászári czim néhai I. Ferencz 
császár és király által, legmagasabb uralkodó-há
zára ruházott ezen örökös méltóságnak jelvénye, 
a sorban utána következő magyarországi királyi 
czimre nem vonatkozik, és Magyarország ősi sza
badságának és törvényes függetlenségének ártal
mára nincs. 

De magok 1848-ik évi törvényeink is mik 
voltak egyebek , mint a nemzet azon ó'söktó'l 
örökölt állandó öntudatának törvényes nyilvá
nulása, mely szerint hazánkat mind a mellett, 
hogy több más országok és tartományok ve
lünk közös fejedelmének, ausztriai császár O Fel
ségének uralkodása alatt áll, valamely más ál
lamnak egy egységes osztrák czászári államnak 
alkatrészéül soha nem tekintette ? 

A mi a mondottak gyakorlati alkalmazását 
illeti, azon értelmezésnek különbsége, mely e szó
nak „ausztriai birodalom" — egyrészről Lajtán 
innen, más részről Lajtán tul — tulajdoníttatik, 
a törekvés, az e fogalomban rejlő eszmét valósítani, 
nézetem szerint fő forrása hazánk minden múlt, je
len és jövő küzdelmeinek, bajainak, szenvedései
nek, s azon tömérdek félreértéseknek, melyekkel 
nyilatkozataink naponkint találkoznak. 

E szónak lajtántuli értelmezésében, mely 
szerint az ausztriai birodalom belviszonyaíra nézve 
is egy állam, egységes állam — keresik igazo
lásukat lajtántuli szomszédaink öszpontositási és 
beolvasztási minden törekvései; e szónak magyar 
értelmezésében, mely az ausztriai birodalomban két, 
egymástól belviszonyaira nézve független és ön

álló államtestet szemlél , találja fel alapját és 
igazolását a magyar nemzetnek azon állhatatos el
határozása, melylyel hazájának törvényes önállá-
sát és függetlenségét fönntartani igyekszik. 

Mig az ausztriai birodalom eszméjének laj
tántuli értelmezéséből azon következés vonatik, 
hogy a birodalom, az állam magasabb érdekei 
előtt minden más tekinteteknek, hazánk jogainak, 
törvényeinek, államszerződéseinek , alkotmányá
nak s érdekeinek háttérbe kell vonulniok, ez 
eszme magyar értelmezésének egyenes, jogszerű 
következése az, hogy Magyarország kétségenkivül 
tartozik a monarchia jóllétének és biztonságának 
fenntartásához legjobb tehetsége szerint teljes ere
jével hozzájárulni, de csak azon föltételeknek, me
lyek alatt, és azon czélnak, a melyért a monarchi
ába lépett, t. i. saját létének, jóllétének s alkotmá
nyának épségben tartása mellett, és e föltételeknek 
feláldozása más úgynevezett magasabb állami 
szempontok és érdekek tekintetéből nem" igényel
tethetik tőle, nem csak azért, mert az a birodalom 
biztonságánakjóllétének fenntartására nem szüksé
ges, hanem azért sem, mert ez áldozat által egye
nesen azon czél hiusittatnék meg, a melynek elé
rése végett Magyarország a felséges ausztriai ház
ból származott dicső uralkodóinak mély tisztelet
tel és határtalan bizalommal meghódolt. 

Ez volt nézetem szerint őseinknek hite és val
lása mindig ; ez az ősi magyar politikának 
alapja és i ránya; s jogalapja azon felirati javaslat
nak is, mely a ház asztalán fekszik. 

Az eszmék, melyeken ekkép végig menve, 
azokat való mértékökre leszállítani igyekeztem, t. 
i. a pragmatica sanctiónak kitágított jogalapjából 
következtetett birodalmi egység, nagyhatalmi ál
lás, közös ügyek tág értelmezése , és a lajtán
tuli tartományok alkotmányos lételének figyelem
be vétele képezik azon eszmefonalat, melynek kéz
bentartásával a legmagasabb trónbeszéd, midőn 
bennünket arra szólitott fel, hogy az okt. és febr. 
határozmányokat országgyűlési tárgyalás alá ve
gyük, már előre is határozottan kijelenti: misze
rint az 1860-iki okt. 20-kai diplomában körvonalo-
zott közös ügyeknek közös, alkotmányszerü keze
lése a birodalom egységes létének és hatalmi állá
sának elutasithatlan követelményévé vált, mely 
előtt minden egyéb tekintetnek háttérbe kell vo
nulnia, és igy a korábbiaktól némileg ugyan kü
lönböző alakban s más indokokból, de a dolog 
lényegére nézve most is ugyanazon követelést in
tézi hozzánk, mely az 1861-iki országgyűléshez 
intéztetett. 

Ez áll a trónbeszédnek másik részére is, mely 
az 1848-iki törvényekről szól. 

Azoknak alaki érvényessége el van ismerve, 
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de életbeléptetésök ugyanazon indokokból meg
tagadtatik, mint 1861-ben, és életbeléptetésök 
előtti revisiójok ugyanazon indokokból szorgal-
maztatik, mint akkor, és igy e tekintetben is áll, a 
mit előbb emiittettem, hogy a koronának közjogi 
legfőbb kérdéseink érdemében eddig felállított kö
vetelései lényegökre nézve most is fentartatnak. 

Elősoroltam az előadottakban aggodalmai
mat , melyeket a királyi trónbeszéd némely téte
lei bennem keltettek, s ezt annál jogosabban te
vém, mert meg vagyok győződve, hogy ez aggo
dalmakat a nemzetnek nagy része, hogy ne mond
jam, összesége osztja. (Elénk tetszés.) 

Nem tagadom, hogy helyzetünk az előadot
tak szerint nyomasztó és aggodalmas; de más rész
ről öszintességgel kimondom, hogy nézetem sze
rint az nem reménytelen. 

Igaz, hogy a korona felállított követeléseinek 
egy lényeges részét sem adta fel, csak más alak
ban terjesztette elő; igaz, hogy jogos teréről nem 
léphet vissza az országgyűlés sem, melynek nem 
szabad feladni a nemzet jogait, hanem komoly el
határozással kötelessége mindaddig védeni, mig 
biztosittatásukat kieszközölte ; de már maga azon 
tény, hogy a korona követeléseit módosított alak
ban terjeszti elő, az indokok módosítása, melyek
ből e követeléseit szorgalmazza, végre azon körül
mény, hogy követeléseit már most országgyűlési 
tárgyalás és elintézés végett terjeszti elénk, oly 
irányt és szellemet tanusit, s hazánk iránt oly ke
gyelmes indulatjáról biztosit 0 cs. kir. Felségének, 
mely szükségképen bizalmat gerjeszt és azon re
ményre ébreszt, hogy, ha lehet, és én óhajtom, 
hogy lehessen, s hiszem, hogy lehetend, módot talál
ni abban, hogy azon czélok, melyeket a korona 
felállított követeléseivel elérni kívánhat, tudniillik 
a monarchia biztonsága és jóllétének ez általi meg
szilárdítása, Magyarország jogainak, önállóságá
nak , függetlenségének csonkítása nélkül elérethes
senek : akkor a korona sem fog megmásíthatlanul 
felállított követeléseihez ragaszkodni, melyeket kü
lönben sem lehet czéloknak, hanem csak a czél el
érésére vezető eszközöknek tekintenie. (Helyeslés.) 

Azon remény, melyet e részben táplálok, oka 
annak is, hogy noha aggodalmaimat előterjeszteni 
bátor valék, és mindamellett, hogy ezen aggodal
maimat a felirati javaslat több helyén élénkebben, 
határozottabban óhajtottam volna kifejeztetni, ab
ban mégis részemről teljesen megnyugszom, és azt 
ugy, a mint előterjesztetett, pártolom. (Helyeslés.) 
Mert ezen felirati javaslat Felséges Urunk iránt 
tartozó tiszteletteljes, mérsékelt és mégis a tárgy 
fontosságának, a nemzet méltóságának megfelelő, 
nyilt, férfias komoly modorban magában foglalja, 
kifejti, érinti mindezen aggodalmakat; szól a biza

lom és remény hangján, melyet én is kifejezni 
óhajtok; és nyílt őszinteséggel kijelöli, kiegyen
geti, továbbra is nyitva tartja az utat, melyen Fel
séges Urunk a kiegyenlítés nagy munkáját sikerrel 
eszközlésbe veheti. 

Ezen u t , nézetem szerint az egyetlen, mely 
kielégítő sikerre vezethet: a jogfolytonosság ösvé
nye, az 1848-ik esztendei sarkalatos törvények 
visszaállítása, (Helyeslés) a felelős minisztérium, és 
hatósági önkormányzat. (Hosszan tartp éljenzés.) 

Emlittetett i t t , hogy ezen törvényeknek elő
leges átvizsgálás nélkül való visszaállítása lehe
tetlen. 

Engedje meg a t. ház! hogy kísérletet tegyek 
bebizonyítására annak, hogy e törvényeknek revi-
sio előtti visszaállítása először elkerülhetetlen; má
sodszor, hogy ezen törvényeknek a visszaállítás 
előtti átvizsgálása a magyar országgyűlés részéről 
politikailag lehetetlen; és harmadszor, hogy köz
jogi kérdéseink kiegyenlítésére ezen törvényeknek 
visszaállítása igen czélszerű, szükséges. (Halljuk,') 

Elkerülhetetlen a 48-i törvények visszaállítá
sa, mert az 1790:111- t.ez. az örökös királynak ün
nepélyes megkoronáztatása előtt csupán az ország
nak alkotmányával megegyező kormányzását en
gedi á t ; törvényt pedig, és igy a fennálló törvény
nek csupán uj törvény által lehető megváltoztatá
sát is egyedül a koronázott fejedelem szentesitheti. 

Ebből kettő következik: először az, hogy az 
alakilag érvényeseknek elismert 1848-iki törvé
nyek megváltoztatása a királyi trónbeszédben is 
megtámadhatlannak elismert közjogunk szerint 0 
Felségének ünnepélyes megkoronázása előtt jogi
lag lehetetlen; másodszor az következik, hogy mi
után 1848-diki törvényeink megváltoztatása ki
rály-koronázás előtt jogilag lehetetlen, a királyi 
koronázás törvényesen csak a fennálló törvények 
értelmében, azoknak épentartása mellett, és igy 
a felelős minisztérium közbejöttével lehet végre
hajtható. 

Ennélfogva tévtan az, melyet Bartal György 
képviselő úr tegnap felállított, hogy t. i. az 1848 : 
III . t. ez. szerint a felelős magyar minisztérium 
csak a végrehajtó hatalom gyakorlásában való 

. részvétre levén jogosítva, a törvényszentesitési tény 
e nélkül is megtörténhetik. 

Igaz, hogy a törvény szentesítésének ténye a 
legmagasabb jus majestaticum, melyet a királyi 
felség csak maga gyakorol és senkivel sem oszt
hat meg; de a törvényalkotásnak nagy műve
lete nem egyedül a törvény szentesítésének tényé-
ből ál l : megelőzik azt a koronának az országgyű
léssel való előleges érintkezései, követi a szentesí
tés tényének az országgyűléssel közlése. 

Ezek oly cseíekvények, melyek már a tör-
24* 
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vény alkotásának módját rendszeresítő törvé
nyek végrehajtásához . és igy a végrehajtó hata
lom köréhez tartoznak. Ezeket Magyarország ki
rályai soha sem végezték, nem is végezhették ma
gok , hanem végeztették hajdan a magyar királyi 
udvari kanczellária által; az 1848-kiIII . t, ez. pedig 
világosanmeghatározza,hogy a magyar kir.kanczel
lária minden teendői a felelős magyar minisztériumra 
ruháztatnak át. És valóban a felelős minisztérium 
világszerte bevett fogalmával tökéletesen ellenkez
nék az, ha teendői köréből épen teendői legfonto
sabbika, a koronának a törvények alkotásában 
tanácsolása elvonatnék. 

Ha elkerülhetetlen — nézetem szerint — jogi
lag törvényeink visszaállítása, ezen törvényeket 
revideálni, visszaállításuk előtt, politikailag a ma
gyar országgyűlésen lehetetlen. 

E részben legveszélyesebb lenne az átvizsgá
lás azon módja, melyet Bartal és Zsedényi képvi
selő urak jávaslottak. Azt mondák t. i.: álljunk 
előbb el ezen törvényektől magunk, vessük el ma
gunk azokat, és azután revideáljuk. (Ellenzés a 
jobb oldalon, Bartal közbeszól : Méltóztassék elolvasni 
beszédemet!) 

Meglehet, hogy hibásan értettem a beszédet, 
de ez értelmet vettem ki belőle. (Halljuk !) Mert va
jon ezen törvények teljesítése komoly követelésé
nek elmulasztása nem annyit tenne-e, mint elvetni 
ezen törvényeket, elállani azoktól; s ha egyszer 
ezen törvényektől magunk elállanánk : vajon gon
dolják-e a képviselő urak. hogy azokat még valaha 
revié eálhatnók is? Mire fognánk akkor támasz
kodni, ha az alapot, a törvényt lábaink alól ma
gunk elvetnők, ha a megkisérlendő revisio később 
nem a nemzet óhajtása szerint sikerül? Az élőket, 
ha aléltak is , némelykor meg lehet még gyógyí
tani, de hogy a megholtakis feltámasztathassanak, 
azt én nem hizsem ! (Zajos helyeslés, taps.) 

Hogy indokolhassam azt, miszerint közjogi 
kérdéseink kiegyenlítése érdekében is törvényeink 
visszaállítását szükségesnek és ezélszerünek tartom, 
engedje a t. ház habár talán már kelleténél túlmen
tem volna is figyelme igénybe vételében. — (Hall
juk! Halljuk!) hogy egy pillantást vethessek azon 
kérdés fejtegetésére, hogy mi az, a mi közjogi kér
déseink kiegyenlítését és anyagi, álladalmi és tár
sadalmi viszonyainkban közbejött nagyszerű vál
tozásoknál fogva szükséges átalakulásunk befeje
zését valóban gátolja. 

Nézetem szerint ezen akadályok elseje az, hogy 
O cs. kir. Felsége, kegyelmes Urunk, a nemzet va
lódi kívánalmairól és érzelmeiről tévesen lehet ér
tesülve. (Helyeslés. Igaz!) Második az, hogy a nem
zet a kormánynak valódi szándékairól és czéljairól 
— nézetem szerint legalább — épen nincs értesül

ve. A harmadik az, hogy az országgyűlési tárgya
lások módja, a nemzet és korona közti viszonyos 
érintkezés — melyet atyáink dietális tractatusok-
nak neveztek — azon nagyszámú és fontosságú 
teendőknek, melyeket tőlünk közjogi kérdéseink 
kiegyenlítése és átalakításunk igényel, kellő , ki
merítő és öszhangzó megfejtésére nem alkalmas. 

A magyar nemzet önállása és függetlensége 
alatt azt érti és értette mindig, hogy közügyei 
minden ágazatát felséges fejedelmének hozzájáru
lásával maga intézze el. 

E jogtudat, ez érzelem, történelmünk tanúsí
tása szerint — melyben az számtalanszor nyil
vánult — évezred óta él a magyar nemzet keblé
ben. Atyáról fiúra, nemzedékről nemzedékre hagyo
mányként átszármazott őseinkről mireánk. 

Lehet, hogy a legközelebb múlt időkben, mi
dőn az absolut hatalom ólomsulylyal nehezedett 
hazánkra, és siri csend uralkodott honunkban, vol
tak pillanatok, midőn kétségesnek látszhatott, va
jon ez érzés még létezik-e a nemzet keblében. (Meg
indulás.) Magam is azon időben nem egyszer tettem 
azon kérdést magamnak, vajon a magyar nemzet 
még eleven és csak elalélt élőtest, vagy pedig élette
len holttetem legyen-e ? 

Midőn azonban az 1860-ik év végével az al
kotmányosság sorompói — habár csak néhány hó
napra is — megnyíltak és a nemzet fölébredt bosz-
szú, nehéz álmából, szóval és Írásban nyilatkozha
tott, érzelmeit kiíéjezheté; azon lelkesült egyetér
tés, melylyel ehon minden polgárai, az ország min
den hatóságai. képviselői és főrendéi, újra. ismét 
azon közjogi elveket hirdették fennhangon, és val
lották sajátjaiknak, melyeket őseink régi törvé
nyeinkben, a jelenkor , az 1848-diki országgyűlé
sen , a különböző időszakok egymástól eltérő esz
mejárása szerint különböző alakban, de mindig 
ugyanazon értelemben kifejeztek és melyeket az 
1861-iki országgyűlés föliratai legalaposabban ki
fejtettek: akkor minden időre meggyőződtem és 
kiki meggyőződhetett arról, hogy jogainak tudata, 
beesőknek érzete és közjogunknak a 1861-ik esz
tendőben csak ujabban nyilvánított régi elveihez 
való ragaszkodás a magyar nemzet szivéből örökké 
kiirthatlan lesz. (Zajos helyeslés, taps.) 

Ha századokon át annyiszor ismételve meg
újult ily történelmi tények ellenében az mondatott 
Felséges Urunknak, hogy az 1848-ki törvények csu
pán forradalmi kárhozatos irányok szüleményei, az 
1861-ik évi országos nyilatkozatok az éveken át el
fojtott szólási viszketegnek, a szenvedett súlyos sé
relmek érzete által felizgatott kedély hangulatnak 
szenvedélyes, de múlékony kitörései, vagy épen 
egy állítólag túlzó párt fondorkodásainak következ
ményei valának 5 ha az mondatott Felséges Urunk-
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nak, hogy az 1861-ik évben behozott provisorium-
nak üdvös hatása alatt, a nyilvános élet szünetelése 
fotytán beállott országos némaságnak tanúsítása 
szerint, a nemzetnek 1861-ik évi ünnepélyesen nyil
vánult közvéleménye már megváltozott; ha ez az
zal indokoltatott, hogy a kormány gyeplőjét átvett 
némely tisztelt hazafiaknak vezérlete alatt országos 
és hatósági hivatalokba a legújabb időkben az or
szág némely vidékein részint jobb jövő- reményé
ben, részint más különféle indokból tömegesen be
léptek oly férfiak, kik azt néhány évek előtt semmi 
szin alatt teendők nem valának; ha ez azzal in
dokoltatott, hogy az említett kormányférfiak és hi
vatalnokok irányában a pesti némely körök által 
kizárólagosan vezérlett napi sajtónak egy része, 
a megyékben a kormányzók tetszése szerint meg
hívott egyénekből álló magánértekezletek fenn
hangon bizodalmat, ragaszkodást hirdettek, s hogy 
az országgyűlési követválasztásoknál ellenkező elvű 
férfiak között ugyan, de más legkülönbözőbb nemű 
tényezők Összeműködése folytán most élénkebb 
párttusa keletkezett, mint a milyen 1861-ben ta
pasztalható volt: mindezek nézetem szerint oly té
ves állítások, melyeknek a valóság nem felel meg; 
olv indokolhatlan elővélemények, melyekből a nem
zet nagy tömegének közvéleményére következtetés 
nem vonathatik, és ha vonatik, alaptalannak, meg
hiúsultnak fog mutatkozni. (Zajos helyeslés és tapsa 
bal oldalon.) 

Én részemről közjogi kérdéseink kiegyenlíté
se, és állami átalakulásunk befejezésé reményének 
áldást hozó első sugarát azon pillanatban leszek üd
vözlendő, midőn az ország felszólalásainak sikerü-
lend Felséges Urunk atyai szivét meggyőzni arról, 
hogy a nemzetnek hű ragaszkodása jogaihoz , tör
vényeihez, önállásához és függetlenségéhez nem 
múlékony szeszély és ábránd, hanem a nemzet szi
vében mélyen gyökerezett, őseitől öröklött, változ-
hatlan érzelem : érdekeinek öntudatos felismerésé
ből merített eleven meggyőződésének szülöttje, lé
tének életföltétele, mely kapcsolatban a fölséges 
uralkodóház iránti mély tisztelettel és jobbágyi hó
dolattal, a nemzet jeliemének fő vonását képezi. 

Ha e szerint lehető, hogy Fölséges Urunk a 
a nemzet kívánalmairól és érzelmeiről tévesen van 
értesülve, bizonyos az, hogy a nemzet a kormány 
valódi czéljairól és szándékairól nincs érsesülve. 

Midőn azon t. férfiak, kik a kormány élén 
j'eleníeg állanak, magas hivatalukba léptek, nyi
latkoztak törekvéseik czéljairól, némely átalános 
elvekben, és jelesen fogalmazott frázisokban , me
lyekből következtetést a további fejleményre kiki 
tetszése szerint vonhatott; felszólalt azután a napi 
sajtónak általam már előbb is jellemzett része, fel
szólaltak a röpiratok gyártói, a kormány meglevő és 
leendő hivatalnokainak teljes tizámu chorusa ; ke

ringtek országszerte a legörvendetesebb hírek; fen-
hangon hirdettetett, hogy nyerve van minden, Ma
gyarország hő vágyainak teljesítése küszöbén áll; 
s a támadt kételyek azzal utasíttattak vissza, hogy 
kell tudni olvasni a sorok között is, a ki ezt tudja, 

' látni fogja, hogy mindez csak kiindulási pont, a 
végleges jó eredmény aztán következik. 

Mély tisztelettel hallottuk azután a legmagasabb 
trónbeszédet. Örök emléke lesz az Fölséges Urunk 
irántunk való kegyességének; de tartalma, mint 
a ház asztalán fekvő felirati javaslatból is kitet
szik, a korona eddigi követeléseit, lényegökre néz
ve fentartja, és még a legmagasb királyi trónbe
széd is az irányadókul szolgálandó elveket csak 
átalánosságban jelöli ki. s így az azokból vonható 
következések tüzetes részletezése sokfelé elágaz-
hatik. 

Ki az már most. t. ház! közöttünk, ki az széles 
Magyarországban, ki tudná, mi a kormány való
ságos czélja és szándoka *? 

Bekötött szemekkel vezettetünk egy ismeret-
j len czél felé, s vajon lehet-e csodálni, hogy a vak, 

haladási legjobb szándoka mellett is, félve, tapo-
! gatózva halad hallgatag vezetőjének karján, és 
! ott is örvénytől tart, hol az talán a valóságban nem 
| létezik? (Hosszas helyeslés.) 

Vezettetünk pedig, t. ház, a dietális tractatus 
J azon kanyarulatos ösvényén, a melyen elődeink a 

magyar udvari kanczelláriával oly sok és több
nyire mindig általuk vesztett harczokat folytattak, 

A királyi előadásokra fölirat ment, erre reso-
lutio, rescriptum következett, egymást váltották 

; fel a felírások, resolutiok, rescriptumok — és az 
: ország rendéi, kik első felirásukban mindent köve-
I teltek, lépésről lépésre többet engedtek minden föl-
| iratukban, mígnem azon vették észre magokat, 
hogy nincs mit követelniük, mert mindent odaen
gedtek. 

A dietális tractatus ezen nemének a kormány-
I ra nézve azon előnye, a nemzetre nézve azon há

tránya van: hogy a mit megajánl a nemzet, az 
részletfizetésül elfogadtatik, és nem csak visszavon-
hatlan, hanem egyszersmind hidul is szolgál to~ 

! vábbi engedményekre, a melyen végezetül oda is 
\ eljuthatni, a hová kezdetben menni épen nem szán-
i dékoztunk. 

De a dietális tractatus ezen módjának mind 
! a nemzetre, mind a kormányra nézve azon egy-
! aránt káros hatása is van: hogy, s talán épen a 
! nagy óvatosság, melyet a dietális tractatusnak 
| ezen módja a nemzet képviselőinek, s hogy igaz
ságosak legyünk, néha magának a kormánynak 
is kötelességévé tesz, magát a tractatusnak sike
rét teszi lehetetlenné, mely is csak akkor remél
hető, ha az értekezők kölcsönösen tisztában van-



190 XXIV. OKSZÁGOS ÜLÉS. 

nak viszonyos czéljaik felől; és igy lelkiismerete
sen számot vethetvén magokkal, ha egyben vagy 
másban engedni kénytelenek, nem csak biztattat-
nak, nem csak sejtik, reménylik, hanem biztosak 
is abban, hogy megnyerik a teljes pótlást, melyet 
ezért joggal követelhetnek. (Helyes.) 

A dietális tractatusnak ezen módjából, mely 
a törvényhozást mesterséges alkudozások sikamlós 
terére szorítván, bizalmatlanságot gerjeszt felül is, 
alant is, s ez által saját meddőségét eredményezi, 
közjogi legfontosabb kérdéseink megoldására néz
ve vérmes reménynyel, biztos siker legyen-e vár
ható ? én nem merem állítani. De mit szóljak azon 
töméntelen teendőkről,melyeket tőlünk közigazgatá
si, társadalmi, s anyagi viszonyainknak 17 év előtt 
megkezdett, s a következett események által a leg-
károsabban félbeszakasztott átalakulásunk igényel! 

Rom hátán rom, a meddig csak szemünk lát
határa terjed, állami szerkezetünk egész területén; 
újból kell mindent építenünk; és nincs megszerez
ve, összehordva, rendezve a tömérdek anyag, mely 
e roppant építéshez megkívántatik; sőt még terv
rajz sincs készítve, a mely szerint ily sok külön
féle nagy építkezések egymáshoz arányzatosan 
végrehajtandók lennének. És lehet-e idomos, arány-
zatos az épités — a munkát egészben összehang-
zólag vezető építőmesterek nélkül ? 

Mi, négyszáz egynehány képviselők, egymás
tól annyira különböző elveinkkel, világnézetünk
kel, el fogunk oszlani 9 —10 bizottmányra, hogy 
előkészítsünk, tervezzünk oly országos munkála
tokat, oly törvényjavaslatokat, melyeknek inkább 
csak megbirálására vagyunk, a képviselő-testületek 
alapszerkezeténél és természeténél fogva, hivatva; 
de másképen nem cselekedhetünk, mert tőlünk 
független, nem felelős kormánynak a kezdeménye
zés fontos cselekményét ily nagy horderejű orszá
gos tárgyakban egyátalában át nem engedhetjük. 
(Helyeslés.) 

Mi eredménye lesz munkálkodásunknak ? a 
jövendő titka. Adja Isten, hogy ne legyen az, mi 
volt azon országgyűlési munkálatoknak, melyek 
75 évvel ezelőtt a pozsonyi országgyűlés végzései 
folytán félig-meddig hasonló körülmények között 
nagy gonddal, de sikertelenül készíttettek. (Igaz!) 

Előszámláltam az előadottakban közjogi kér
déseink kiegyenlítésének, állami átalakulásunk be
fejezésének azon akadályait, melyek az ily fontos 
tárgyak természetében fekvő egyéb súlyos nehéz
ségek mellett hazánk jelen körülményei szerint lé
teznek. 

Mindezen akadályoknak ugyanazon egy kö
zös oka, forrása van: állami kormányzatunknak 
mostani alakja; (Helyeslés), és egy azoknak közös 
óvszere: a nemzeti felelős kormányzat, mely, mi
ként ezt a felirati javaslat oly szépen fejezi ki, mind 

a korona tanácsának, mind a nemzet országgyűlé
sének részese levén, és igy ismervén a korona 
szándékait, ismervén a nemzet kivánahnait, benső 
kapcsolatba hozhassa, kölcsönös kívánalmaikról, 
kételyeikről, nehézségeikről rögtön és kellőleg fel
világosíthassa a törvényhozásnak mind a két ré
szét, és felelős levén mindegyik iránt, s ennek 
alapján bizalmát bírván mindegyiknek, joggal ke
zébe ragadhassa a kezdeményezést, s közjogi kér
déseinkben ugyan nyílt programmal s annak a 
korona tanácsában szinugy, mint az országgyűlés 
tanácskozásaiban megvédésével , átalakulásunk 
kérdéseiben pedig adatgyűjtéssel, törvényjavasla
tok előkészítésével, a törvényhozás számos és szö
vevényes teendőit gyorsan, öszhangzólag és sikere
sen vezérelhesse. (Helyeslés.) 

Azon előnyökhöz, melyeket a felelős minisz
térium az ország legfőbb kormányzata javára biz
tosit, hasonlókat nyújt, az ország közigazgatásá
ban a törvényhatósági, megyei, kerületi és városi 
törvényes önkormányzat , (Halljiok !)* melynek 
visszaállítását nem csak a törvény teljesítésének 
tekintete, hanem az ország közérdeke is követeli. 

A hatósági önkormányzat első föltétele, hogy 
abban, azaz működésének fáradalmaiban, a va
gyon- és időáldozatban, melyet az igényel, részt, 
túlnyomó részt vegyenek magok a kormányzottak 
is , jelesül azok közülök,kik erre jellemüknél, szel
lemi képzettségüknél és anyagi helyzetűknél fog
va leginkább hivatva vannak. 

E nélkül a törvényhatósági valóságos önkor
mányzat nem csak üdvös nem lehet, hanem telje
sen lehetetlen is. 

A mostani törvényhatósági kormányzat szám-
' talán hiányainak is egyik fő oka az, hogy attól 
messze távol tartják magokat az ily önálló, értel
mes, független férfiak. S lehet-e csak távolról is 
remélni, hogy azok, kik a törvényes hatósági önkor
mányzatnak szíves készséggel legbuzgóbb napszá
mosai lennének, s ideiglenes szerkezetének minden 
hiányait jeílemök és képzettségök fensősége által 
teljesen pótolni képesek, csatlakozzanak, még pe
dig kellő számmal és állandóan csatlakozzanak oly 
kormányi rendeleteknek végrehajtásához, oly köz
igazgatási szervezethez, melyeknek törvénytelen
sége kétségtelen ? (Hosszas éljenzés.) 

Ne is adja a mindenható, hogy a törvény 
szentségének tisztelete, a törvénytelen tények vég
rehajtásától idegenkedés , mely minden szabad 
nemzetnek, s közöttük a miénknek is, mindig kivá
ló sajátja volt, valaha kihaljon a nemzet szivéből. 
(Éljenzés.) Az idő, melyben ez, mit Isten soha ne 
adjon, bekövetkezendik, hazánk alkotmányos sza
badságának, melyet nem a törvények irott ma
lasztja, hanem csak polgárainak hazafiusága tart
hat fenn, végórája lesz. (Tartós éljenzés.) 
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Tudom, hallottam, hogy mindazok ellen, mik 
a jogfolytonosság, az 1848-dikiévftörvényeink élet
beléptetése mellett mondattak, egy, első tekintetre 
igen nyomatékosnak látszó ellenvetés tétetik: és ez 
az, hogy ha egy részről az országgyűlés ezen tör
vények tényleges foganatosításának követelésétől 
végleges megszüntetésöknek veszélye nélkül nem 
állhat el, más részről ezen törvényeket előleges rc-
visio nélkül a korona sem foganatosíthatja, mert 
nem tudhatja, hogy foganatosításuk után fog
nak-e revideáltatok 

Meglehet, hogy az, mit ez ellenvetés ellen 
mondandó leszek, a tiszta alkotmányosság szigorú 
mértékét nem üti meg, de a gyakorlati életből van 
merítve s a rideg valósággal megegyez. 

Én ez ellenvetés ellen a bizalomnak szent ér
zetére hivatkozom, melynek kifejezése a királyi 
trónbeszédnek dicső fénypontját képezi. 

A bizalom üdvös csak ugy lehet, ha köl
csönös. 

Az országgyűlés, az összes magyarnemzet, a 
ház asztalán fekvő fölirati javaslatnak tanúsítása 
szerint, teljes bizodalommal viseltetik Fölséges 
Urunk iránt abban, hogy a fenforgó nehéz kérdé
seket az ország alkotmányos önállásának és füg
getlenségének fentartása mellett kívánja megol
datni. 

Kegyeskedjék viszont 0 Fölsége is legmaga
sabb bizalmára méltatni a magyar nemzetet abban, 
hogy azon körben, melynek átlépését képviselői 
állásunk s a jelen és utókor iránti kötelességünk 
érzete egyaránt tiltják, a magyar nemzet is meg
tesz mindent, a mit a kir. trón fényének emelé
sére, a monarchia szilárd fennállásának biztosításá
ra s jóllétének előmozdítására, saját életfeltételei
nek feláldozása nélkül, és ugy hiszem, igy is elég
séges mérvben megtehet. (Helyeslés.) 

De ha a kölcsönös bizalom eleven tény általi 
megtestesitéséről van szó: az első lépés e tekintet
ben a koronát illeti; mert a nemzet gyenge, a ha
talomról a korona rendelkezik. A gyenge, ha jogát 
veszélynek teszi ki, azt végképen elveszítheti : a 
koronát jogsérelem ellen a hatalom is biztosítja, 
melyről rendelkezik. (Szűnni nem akaró éljenzés, 
taps.) 

A ház felirati javaslata több oldalról különfé
leképen értelmeztetik. Én azt oly világosnak talá
lom, hogy az bővebb magyarázatra nem szorul. 
Meg fogja érteni azt az egész magyar nemzet, 
megmondja annak értelmét maga az országgyű
lés is f érdemleges tárgyalásának folyamában. 

Én nem tartom azt, a mit itt fölemlittetni hal
lottam, hogy mostani fölirati javaslatunk az 1861. 
évi elvektől némileg eltér. Nem elveink változtak, 
hanem helyzetünk. (Helyes!) Igaz, hogy 1861-ben 
is ugyanazon követelések intéztettek a dolog lé

nyegére nézve hozzánk, melyek most is intéztet
nek : de akkor közjogunk létezése is megtagadtat
ván, azon követelések egyszerűen elfogadás és 
törvénybe igtatás végett voltak hozzánk utasítva; 
most pedig közjogunk alapelve nem tagadtatik, 
s ezen követelések törvényhozási rendes tárg 
végett közöltetnek velünk. Ha tehát 1861-ben 
az egyszerű negatio maga helyén volt, most tör
vényhozói kötelességünk szerint a positívitás teré
re kell lépnünk ; s ez utón, nem az 1861-iki elvek
től eltérve, hanem azoknak vezérfonalán, tovább 
haladva, czélszerü javaslatok tervezésével mind 
Fölséges Urunka t , mind polgártársainkat Európa 
birói széke előtt föl kell világositanunk arról,*a mit 
a fölirási javaslat kifejez : hogy egy részről a mo
narchia biztonsága, más részről alkotmányos ön-
állásunk nem állanak egymással ellentétben, nem 
szükséges egyiket a másikért föláldozni, hanem 
egymás mellett fönnállhatnak. (Helyeslés.) 

A többi értelmezésekre nézve pedig, azon re
ményben, hogy szerencsés lehetek a támadt kéte
lyeket eloszlatni, röviden elmondom, hogy nézetem 
szerint mi a fölirat valóságos értelme. E g y római 
követ — ha jól tudom — a karthágóiak előtt azt 
mondotta : „Jobb kezemben háborút, bal kezem
ben békét hozok; válaszszatok!" Ez áll a fölirati 
javaslatra nézve is, ha a mi viszonyainkhoz nem 
illő béke és háború szó helyett közjogi kérdéseink 
kiegyenlítését teszszük. 

Benne van a fölirati javaslatban közjogi kér
déseink alkotmányunk épen tartásával eszközlendő 
kiegyenlítésének lehetősége, de ki van mondva 
abban az oly állítólagos kiegyenlités lehetetlensé
ge is, mely csak alkotmányunk, önállásunk fölál
dozásával történhetnék meg. 

Választani a kormány fog; az eredmény a 
kormány eljárásának lesz megfelelő. (Helyes! Él
jen!) Én a fölirati javaslatot egész terjedelmében 
elfogadom. (Viharos éljenzés.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Apponyi György gr. 
{Zaj. Holnap! A képviselők indulni készülnek.) 

E l n ö k : (csenget) A ház szabályai szerint az 
ülés eloszlatása az elnökhöz tartozik, a ház bele
egyezésével. Méltóztatnak az ülést eloszlatni vagy 
folytatni? (Felkiáltások: Eloszlatjuk!) A kik foly
tatni kívánják az ülést, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik) A többség az ülés folytatását kí
vánja. (Zaj.) 

' T ó t h V i l m o s j e g y z ő : A följegyzettek sorá
ban következik Apponyi György gr. (Halljuk! 
Holnap ! Zaj.) 

A p p o n y i G y ö r g y gr . : Tisztelt ház! Én alig 
vehetem ma már igénybe a t. ház figyelmét, (Hall
juk!) mert valamivel hosszabb előadást kívánnék 
tartani. (Holnap! Halljuk!) Én tehát részemről, kü
lönösen azért, mivel a följegyzések is némi vál-
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tozásokat szenvedtek,mit szintén magamra is ugyan
azon joggal alkalmazhatok, mint bárki, kérem 
a t. háznak ebbeli engedékenységét, hogy te
kintve az időnek igen nagy előre haladtát, mivel 
én hosszasabb előadásra készültem, nekem holnap 
engedjen szót. (Helyeslés a jobb oldalon. Hosszas zaj.) 

Deák F e r e n c z : (Halljuk! Halijuk!) A ta
nácskozás rendéhez, vagyis inkább — bocsássa
nak meg. t. képviselők — a tanácskozás rendet
lenségéhez (Derültség) kívánok szólani. Igen ter
mészetes, hogy ha valaki, mikor rá kerül a sor, 
szólni nem akar, kitörülteti magát; ha pedig ké
sőbb szólni akar, akkor újból felirathatja magát. 
így szólásra az következik, a ki sorban utána fel 
volt í rva; ha ez sem akar szólni, akkor az szólit-
tatik fel, a ki az után van felírva, mig csak végre 
valakit találnak, a ki szólni akar. Ha azonban 
senki sem találkoznék, akkor végre szavazás tör
ténik. (Elénk helyeslés.) 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : G-hyczy Kálmán 
képviselő után fel volt jegyezve Apponyi gr., utána 
Lónyay Menyhért , (Felkiáltások' Eláll!) azután 
SimonyiLajos b., (Felkiáltás; Eláll!) azutánTrefort 
Ágoston, (Felkiáltás: Eláll!) azután Joannovics 
György, (EMU!) Várady,Gábor (Eláll. Zaj.) 

Várady Gábor: Én csak oly feltétel alatt 
állok el, ha mindazok, a kik eddig a szótól elál-
lottak, ezután fel nem szólalnak (•Zaj.) 

Tóth Vilmos jegyző. Fel van irva továbbá 
Somssich Pál, (Eláll!) BÓnis Sámuel, (EMU!) Pálffy 
István gr., (Eláll!) Keglevich Béla gr., (EMU!) Tisza 
Lajos, (Eláll!) Benesik György, CElúll!) Ujfalusy 
Miklós, (Eláll!) Patay István, (Eláll!) Babarczy 
Antal b. (Eláll! Zaj! Halljuk!) 

Babarczy Antal b.: T. ház! (Zaj.) Midőn 
Urunk Királyunk . . . 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Bocsánatok kérek, 
Keglevich Béla gr. előbb volt följegyezve; de ő 
nem volt a teremben, midőn neve fölolvastatott, és 
most nem áll el a szótól. (Zaj. Halljuk!) 

K e g l e v i c h B é l a gr ': Tisztelt ház! Azon 
meggyőződésben voltam, hogy a válaszfölirati ja
vaslat feletti vitát bezárhatjuk. De miután, habár 
többen elállottak a szótól, s az én jelen nem létem
ben helyettem is elállást nyilatkoztattak ki, e köz
ben voltak mégis olyanok, kik szavokat fenntar
tották, én is élek jogommal. De a t. ház türelmét 
igénybe venni nem akarom, és csak egyszerűen azt 
mondom, hogy a feliratot, mely minden tekintet
ben megegyez elveimmel, egész terjedelmében pár
tolom, és nem számítom magamat azok közé. kik 
így kezdik beszedőket: „Pártolom a 48-iki törvé
nyeket, pártolom a jogfolytonosságot, pártolom 
Deák Ferencz elveit," azután pedig, előadásukat 
folytatván, azoknak lényeges pontjait mind egyen
kint kiszedik. (Zajos helyeslés.) Ez azon szempont, 

melyből mindenesetre fenntartani óhajtottam szó-
lási jogomat, hogy itt nyíltan kimondjam, hogy 
sokkal jobban szerettem volna, ha azon urak, kik 
szólottak, nem azon modorban szólottak volna, 
hanem egyenesen megtámadták volna; mert míg 
így egy részről ámítják a fejedelmet azzal, hogy 
más nézetben vannak, (Zajos helyeslés) meggyőző
désökre nézve ámítják más részről a nemzetet is. 
Ez az én nézetem. Pártolom a fölirati javaslatot. 
(Éljenzés.) 

Babarczy Antal b. : (Zaj. Halljiá!) Midőn 
Urunk Királyunk magas trónjához közeledve, nyílt 
szavunkat kívánjuk emelni, úgy hiszem, hogy mind
azok, a kik Magyarországnak az ausztriai biroda
lommal egybenlétének szükségességét és sérthetlen-
ségét hiszszük, azon meggyőződésben találkozunk, 
hogy egy teljesen és tökéletesen kielégített Ma
gyarország nélkül az ausztriai birodalom és e 
nélkül viszont Magyarország sohasem találhatják 
fel biztos fennmaradásukat s jogaik teljes, tökéletes 
kifejlődését. Ha a letűnt 17 év szomorú esemé
nyeire visszatekintünk, (Zaj. Az elnök csenget.) ugy 
fogjuk találni, hogy mind a birodalom, mind saját 
bajaink kútforrását épen ezen alapigazságnak ügyei
men kívül hagyásában kellkeresnünk.Mert valamint 
egy részről a tökéletes, föltétlen függetlenség utáni 
törekvés, ugy másrészről a hódítás előnyeinek bű
nös igénybe vétele egyaránt megtámadja a históriai 
alapot, melyen pedig egyedül nyughatnak biztosan 
trónok, birodalmak és alkotmányok. De ne időz
zünk a multak szomorvi emlékén, hanem vonjunk le 
azokból a tanulságot , melyet mindnyájunknak 
nyújtottak. Egy ujaeraküszöbére jutottunk, midőn 
ünnepelt hazánkfiának a történet tanulságából le
vont azon jóslata, hogy legsajgóbb sérelmeink min
denkor a fejedelmek vallásosságában és igazságsze
retetében érték el orvoslatukat, köz örömünkre 
teljesült és a Felséges Király az 1848 évi törvények 
elismerésével a jogfolytonosság zászlóját magasan 
tartva, a jogelvesztés átkos tanát pedig magától 
távol ellökve, s sanctio pragmaticát tűzte ki a zilált 
állapotunkból való kibonyolitás alapjául. A törvé
nyek tiszteletében és ezekhez szoros ragaszkodás
ban rejlik az alkotmányosság legfőbb biztositéka. 
Nem csoda tehát, t. ház, hogy az 1848 évi törvé
nyek érvényessegét oly egybehangzólag sürgette 
a nemzet akkor, a midőn azok a hatalom részéről 
vonattak egyoldalulag kétségbe. Nem csoda, hogy 
ezek elismerését nem csak azok sürgették, a kik 
tartalmokkal mindenben egyet értenek, de azok is 
és talán nagyobb erélylyel, kik, bár a beléjök fek
tetett elveknek nem ellenei, de meghozásuk azon 
rögtönzött módjában , miszerint életbeléptetésök-
nél egyszersmind a traditionak minden fonalai el
metszettek, megnyugvást találni soha nem tudtak; 
küzdöttek pedig azért, mert sokkal csekélyebb baj-
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nak látták egy, bár hiányos törvény következésének 
elviselését, mint magát az alkotmányt feldúlandó 
azon veszélyt, ha azok a nemzet alkotmányos hoz
zájárulása nélkül bármely részben a hatalom ré
széről eltöröltetnének vagy csak módosíttatnának 
is. A férfias, alkotmányos törekvés elérte diadalát; 
és most nem csak Magyarországnak s a birodalom
nak, de az összes Európának szemei reánk füg-
gesztvék, vajon oly ildomosak leszünk-e az újjá
alakulásban, mint minő erősek s egyetértők vol
tunk a jog fenntartásában. (Hattjibk!) A december 
14-én elmondott kir. trónbeszéddel Felséges Urunk 
megtette a kezdeményezést Ősi alkotmányunk 
helyreállítására nézve, azon félreérthetlen nagy 
szivü igyekezettel, hogy a nemzet a méltányosság 
alapján megadván azt, a mi a koronát illeti, ősi 
jogainak teljes birtokába léphessen. Örömmel üd-
vözlé a honnak minden polgára a kir. trónbeszé
det, melyben O Felsége alkotmányos érzelmei 
zálogát tette le akkoron, midőn törvényeinknek 
összegét elismerve, alkalmat nyújtott azok birtokába 
visszatérhetni. E trónbeszéd viszhangja a ház 
asztalára fektetett válaszfelirati javaslat. Ha e két 
okmányt egybevetjük, tagadnunk nem lehet, hogy 
bár ezeknek mindenikén a méltányosság hangu
lata « a törvényesség szelleme ömlik el, mégis a 
kivitelre nézve a kettő közt tetemes különbség léte
zik. I)e a méltányosság hangulata, mely abban, 
mint ebben, a békülékeny szellem, mely abban, mint 
ebben található, túlnyomó biztos reménysugarakat 
nyújtanak az iránt, hogy a dietális tractatusok 
utján a Felséges Fejedelemnek igazságszeretete, a 
magyar képviseletnek méltányossága s önérdekeit 
szem elől nem tévesztendő bölcsesége ketté met-
szendi azon gordiusi csomókat , melyeket 17 év 
eseményei összebonyolítottak s mely eket a hatalom 
kardja ketté vágni nem tudott. Azon körülmény, 
miszerint ezen felirati javaslatban hazánk közjogá
nak „egyébiránt tökéletesen correct elemzésénél, 
jelen pillanatban, midőn jogaink a magyar trón
ról 0 Felsége által el lőnek ismerve, talán kelletinél 
tovább időzünk, az 1848-iki törvények azon részé
nek átvizsgálását pedig, mely a korona jogai biz
tosítására és a végrehajtó hatalom hatáskörének 
megalapítására vonatkozik, mintegy a merev helyre
állítás föltételéhez kötjük, a siker reményének 
eshetőségeit látszólag fogyasztja ugyan ; de teljes 
megnyugvást nyújthat azon készség, mely ezen 
feliratban nyilváníttatik az iránt, miszerint a biro
dalom népeivel való közös ügyek meghatáro
zására s kezelésére teendő javaslatok kidolgozá
sában azonnal munkás részt venni kivan. (Zaj.) 
E készség az aggodalmakat elenyészteti, mert 
tapasztalni fogjuk, hogy a közös ügyek megha
tározása feletti tárgyalás mintegy magában fog
lalja némikép az 1848.^ évi törvények revisiójá-
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nak szükségét; és tapasztalni fogjuk, hogy a kö
zös ügyek tárgyalásának alapjául felvett prag-
matica sanctio nem csak a közbirodalom közvédel
mi tekintetében állapitott közösséget, hanem ezen 
közösség a birodalom minden népei nagytekintetíí 
közérdekeire s kereskedelmi viszonyaira is kiter
jed, és a sanctio pragmatica e tekintetben ránk 
nem csak kötelességeket ró, hanem hazánk anya
gi felvirágzását biztosító jogokat nyújt. (Helyeslés 
a jobb oldalon.) Az ez alapokon megindítandó tár
gyalások meg fogják mutatni, hogy bár mi, mint 
füg-getlen szabad nép, fogunk a birodalom egyéb 
szintén szabad, független népeivel érintkezni, de 
ezen érintkezés nem fogja nélkülözni a testvériség
nek közérdekeltségű szellemét, melyet századok 
története ugyanazon egy uralkodóház alatti együtt
létünk alatt megállapított és így a birodalom 
közérdekű részeseivé tett elválliatatlanul. (Halljuk !) 
így , bár mindezeket, t. képviselőház! az előttünk 
fekvő felirati javaslatban, a trónról nyilvánított és 
azóta számos fejedelmi manifestatióval illustrált 
hasonló bizodalom viszonzásaid, a birodalomhoz 
tartozó népek megnyugtatására némiképen, és 
részletesebben, melegebb szinekkel festve szerettem 
volna szemlélni; — mégis, mivel hazánknak ezen 
válaszfelirati javaslatban kifejezett közjogára néz
ve minden tekintetben és fentartás nélkül egy ér
telemben vagyok ; mivel a válaszfelirat szerkeze
tére nézve csak az érzelemnek fokozását és 
modorát, illető, különböző észrevételeim csak is 
az opportunitás körül forognak; de más részről nem 
tagadhatom, hogy ezen válaszfelirati javaslat a 
mily melegen irva, oly politikailag bölcsen fogal
mazva, a további értekezésnek lehetőségét egyáta-
lában ki nem zárja, sőt e tekintetben az 1861-ki 
felirattól lényegesen különbözik: én ezen válasz
felirati javaslatot részemről is elvben elfogadom, 
(Helyes! Szavazzunk!) és nyilvánítom, hogy a rész
letes tárgyalások alkalmával is egyedül azon 
módosításokhoz lennék hajlandó járulni, melyek a 
válaszfelirati jogszempontokat nem sértve, csak 
opportunitási szempontból látszanának az általam 
hőn óhajtott kiegyenlítésre nagyobb biztosítékot 
nyújtani. 

Több részről hallottam fölemlittetni, hogy 
mindazok, kik a jogfolytonosságot elvöknek vall
ják, ezen kimondott elvökhöz hotelének lesznek 
az által, ha a jogfolytonosságot nem bizonyos me
rev visszaállításban találják. (Zaj. Szavazzunk!) 
Azt hiszem, t. képviselőház! hogy ezen szemrehá
nyás ép oly igazságtalan, mint alaptalan: igazság
talan, mert minket is megnyugtat a lelkiismeret, 
hogy , habár különböző utakon és részletekben, 
minden esetre legalább is azon melegséggel igyek
szünk a haza java előmozdítására, mint mások; de 
alaptalan és indokolatlan is, t. képviselőház ! azért, 
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mert alaptalanságának bebizonyítására épen a t. 
képviselőháznak az 1861-ki és jelen válaszfelira
taiból meritek okokat. (Halljuk, halljuk!) A tisz
telt képviselőház a jogfolytonosság elvéhez ra
gaszkodik , és mégis opportunitási szempontból 
szükségesnek látta 1861-ben Horvátország részére 
fehér lapot engedni, most 1866-ban pedig meg
nyugvást nyilvánít abban, ha küldöttségileg fo
gunk vele érintkezni. (Zaj. Szavazzunk!) Vajon a 
t. képviselőház ezen felfogása megfelel-e a jogfoly
tonosság merev életbeléptetésének, azt mindenki 
bölcs belátására bízom. (Zaj. Szavazzunk!) És ha 
a tisztelt képviselőház, vélekedésem szerint igen 
helyesen és bölcsen, mert épen czélra vezetőleg 
engedélyt tulajdonított magának a jogfolytonos
ság ilyetén megszorítására, méltóztassék türelem
mel lenni a törvényhozás másik tényezője iránt is, 
türelemmel lenni a törvényhozás ezen része és 
egyes tagjainak vélekedése iránt, ha azok, midőn 
a jogfolytonosságot nem a merev végrehajtásra 
szorítják, ez által hazafi kötelességeiket meg nem 
sértették. 

íme! egy elterjedt eszme volt közöttünk, 
hogy talán erősödnék a válaszfelirat hatálya az ál
tal, ha azt discussio nélkül itt egyhangúlag elfo
gadnék. Megvallom, némi nehézséggel küzdöt
tünk e tekintetben, mert igen fontosak voltak az 
okok, melyek eme véleményt támogatni látszottak, 
más részró'l pedig, főképen számra nézve, igen gyé
rek az erők. melyek emez átalános felfogás elle
nében küzdeni látszottak. De a discussio e tekin
tetben tökéletesen megnyugtat, és ugy látom, hogy 
a felirati javaslat erejében nem csak nem fogyott, 
hanem erősödött, mert én magamról ítélve, pedig 
a képviselőháznak én is egyik tagja vagyok, azt 
bizton merem állítani, hogy sokkal nagyobb meg
nyugvással és mélyebb érzéssel pártolom a discus
sio után, mint hajlandó voltam volna pártolni a 
discussio előtt. (Zaj.) Nem is láttam volna én az 
által a válaszfelirati javaslat érvényét, fokozva, ha 
az itten minden discussio nélkül elfogadtatván, 
épen oly kifejezése volt volna a mi vélekedésünk
nek, kik közös ügyeket ismerünk, és azokat elin
tézni önmagunk érdekében szent kötelességünk
nek tartjuk, és beleegyezését nyerte volna azok
nak, k ik , miként Madarász képviselő u r , kö
zös birodalmat és közös ügyet nem ismernek el. 
Ezen nyilvánításommal ismétlem vélekedésemet, 
miszerint lelkem megnyugvásával a feliratot pár
tolom. (Helyeslés. Zaj. Szavazzunk!) 

Nyáry P á l : Valóban, ha azok után , miket 
hallottam, szükségesnek tartanám szót emelni fel
világosításául azon tiszta világosságnak, mely a fel
irati javaslatban foglaltatik, ezt szegy élnem kellene, 
annyival is inkább azon nyilatkozat után, melyet 
előttem szóló Babarczy képviselőtársunk tett. 

rr 

O t. i. azt monda, hogy kételyei voltak, hogy ag
gódott , és hogy ő a discussio által felvilágosíttat-
ván , szavaz a felirati javaslat elfogadására. Ha ő 
felvilágosodott, és én most akarnék magamnak 
felvilágosítást szerezni, valósággal szégyenleni kel
lene magamat. (Derültség.) En a felirati javaslatnak 
nem csak elfogadására szavazok, hanem kérve em
lékeztetem, ha szabad, a t. házat arra, mit mindnyá
jan annyira érezünk, hogy ha valakinek, nekünk 
rövid az idő, s hogy üres discussiók által ezen tisz
ta tárgyat behomályosítani nem akarjuk, hanem 
egy szívvel és lélekkel mondjuk k i , hogy a javas
latot elfogadjuk. (Közfelkiáltások: Elfogadjuk !) 

Igenis, az ügyrend azt hozza magával, hogy 
minden javaslatnak, legyen az akár felirati javas
lat, akár törvényjavaslat, keresztül kell mennie az 
átalános és részletes vitán. Ha mi most kimondjuk 
az ügyrend szerint, hogy a )"avaslatot a részlete 
tárgyalásnak alapjául elfogadjuk, legközelebbi al
kalommal , azaz holnap fogjunk hozzá, és miután 
átalánosságban sem találunk benne semmi változ-
tatandót, pontonkint menjünk végig rajta és min
den pontját fogadjuk el. (Helyeslés.) 

Megvallom , a mikor szólónak felírattam ma
gamat, többet akartam mondani. Nekem is — nem 
kételyeim voltak, hanem hallottam olyan ellenve
téseket, melyeket, azt hittem, nem szabad elhallgat
ni ; de miután a mai előadások folytán tisztelt bará
taim , egyrészről Eötvös b., más részről Grhyezy 
Kálmán, mindent elmondottak, és mindenre megfe
leltek, és, azt hiszem, sokkal jobban és ügyeseb
ben, mint ez tőlem telhetett volna: ennélfogva ezen 
tárgyban szót vesztegetni károsnak tartanám. (He
lyes !) 

Babarczy Anta l b.: Csak egy személyes ész
revételem van. Én egyátalában nem mondhatom 
azt, hogy a feliratot a discussio előtt nem voltam 
elfogadandó. Mert ellenkezőleg, a felirat első felol
vasásakor megvolt bennem az elhatározás elfoga
dására. Csak azt állítottam, hogy a discussio folya
ma, és — engedtessék meg, azt itt most felemlíte
nem — épen ős Buda városa képviselőjének elő
adása az elfogadásra való meleg elhatározásomat 
még fokozta. (Zaj. Helyeslés.) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Következik Andrássy 
Gyula gr. 

Andrássy Gyula gr.: Elállók. 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : KövetkezikHunfalvy 

Pál . (Zaj. Holnap! Halljuk! Az elnök csenget.) 
H u n f a l v y P á l : T. képviselőház! Nem fá

rasztottam még sokszor a t. házat, s ne is méltóz
tassék szerénytelenségnek venni, ha én most, mi
dőn ugy látszik, hogy a ház tökéletesen ki van me
rülve és nem igen hajlandó további felszólalókat 
meghallgatni, mégis ragaszkodom jogomhoz , és 
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szerényen és röviden bá r . de őszintén felszólalok. 
(Halljuk!) 

Magyarországnak és az ausztriai öszbiroda-
lomnak előttünk lefolyt szomorú történetei újra 
igazolják az ezredéves tapasztalást, hogy a termé
szet adta és a történelem által kifejlett viszonyok 
sokkal hatalmasabbak, mint az emberi akarat . bár 
ez a rendelkezése alá ejthető valamennyi jogos és 
jogtalan eszközt fölhasznál is azon hatalmas vi
szonyok megváltoztatására vagy épen elmozdítá
sára. Azt is tanusitják a szemeink előtt lefolyt szo
morú történetek, hogy valahányszor az emberek 
innen és túl azon hatalmas viszonvok ellen vétkez-
tek. ugyanannyiszor a siílyos büntetés is innen és 
tói rögtön bekövetkezik. Azt lehetne há t , sőt azt 
kellene gondolni, hogy a saját iszonyú, nagy ká
ron való okulásból az önokulás nem maradhatott 
el; és az valóban el sem maradt ; hanem csak hasz
nát nem akarják mindenkor venni, azt gondolván, 
sőt azt hirdetvén is, hogy a természet adta és a tör
tenelem által kifejlett hatalmas viszonyok tulaj don
kép oda hajlanak, hova akaratuk is czéloz; minél
fogva csak várakozniok kellene, hogy azon viszo
nyoknak az akaratukkal való látszatos ellentéte 
elenyészszék ; azért nem sietnek megragadni a kí
nálkozó alkalmat ,* azért hiszik, hogy a sibyllinus 
kilencz könyvnek meséje nem rajok illik, mert hogy 
ők a követelt árért, ha nem sietnek az alkuval, bizo
nyosan mind a kilencz könyvet megkapják. A lajtán
túli politika azt hitte és fájdalom azt látszik hinni mai 
napig is , hogy a kilencz sibyllinus könyvnek tar
talma egj centralizált birodalom. (Zaj. Az elnök 
csenget.) Viszont a lajtáninneni politikáról azt 
hitték és azt hiszik mai napig is, hogy a si
byllinus könyvek tartalmában egy oly függet
len Magyarországot keres, mely semmi tekintetben 
sem tartozik az osztrák közbirodalomhoz. Ámde 
a szerencsétlenségek hosszú sora, melynek szem
mel látó tanúi voltunk és vagyunk , ép abból 
ered , hogy a politika hol Magyarországnak ön-
állását valósággal tagadta, hol az osztrák öszbiro-
dalomnak létét legalább látszott tagadni. Félszeg 
tehát a lajtántuli centralizáló politika, mely egy 
öszpontosított birodalomban Magyarország önállá-
sát el akarja fojtani, valamint a lajtáninnen gya
nított politika, mely Magyarország függetlensége 
mellett, azt hiszi, hogy az az osztrák birodalomra 
semmi tekintettel nincs. Ha félszeg nem volna a 
lajtántuli politika, öszpontosító intézkedéseivel, az 
átvett eddigi államadósságot lassankint leróvta, 
vagy legalább az anyagi jóllétét eddigien nem 
sejtett virágzásra hozta vo lna; de mert az állam
adósságokat mindegyre kénytelen volt szaporí
tani, és mert az anyagi jóllét alapját aláásta, már 
azzal legvilágosabban bizonyította, hogy oly cen
tralizált birodalom, minőt ö czélzott, ellenkezik a 

természet és történelem adta viszonyokkal. Ha fél
szeg nem volna a lajtáninneni, habár csak gyaní
tott politika, mely Magyarország függetlensége 
mellett az osztrák birodalomra és népeire tekintet
tel nem akarna lenni, az ily független Magyaror
szág minden megrázkódtatás nélkül foglalhatta 
volna el azon helyet az európai államrendszer
ben, melyet az ausztriai birodalom elfoglalt. De 
minthogy erre az kívántatnék, hogy megváltozza
nak a nemzetiségek viszonyai ide bent és meg
változzék az európai államrendszer oda kint, ezen, 
bár csak gyanított politika ellenkezik természet 
és történet adta viszonyaival. Ezen viszonyok te
hát oly Magyaroszágot követelnek, vagy engednek, 
mely törvényes és alkotmányos önállása mellett 
kellő tekintettel van az ausztriai öszbirodalomra 
is ; véget kell tehát vetni mind a lajtáninneni, mind 
a lajtántuli félszeg politikának is. 

A legfelsőbb trónbeszéd . melyet deczember 
14-én volt szerencsénk hallani, midőn a pragmatica 
sanctiot, mint közösen elismert jogalapot válasz
totta kiindulási pontul a fennforgó államjogi bo
nyodalmak elenyésztetésére, ránk nézve ünnepé
lyesen véget vetett a lajtántuli centralizáló politi
kának, és kell hogy véget vessen annak azon po
litikusokra nézve is a Lajtán túl, kik nem akarják 
elismerni az 1723-ban kötött pragmatica sanctiot, 
vagy legalább annak kétoldalú kötvényét egé
szen mellőzni szeretnék. (Zaj.) A legmagasabb 
trónbeszédre adandó válasz vessen véget azon gya
núnak is, mintha politikai törekvésünk oda volna 
irányozva, hogy ártalmára legyünk az ausztriai 
öszbirodalomnak, mintha mi mellőzni akarnók a 
nem magyarországi népek társadalmi érdekeit. 
(Nagy zaj.) A képviselőház bizottsága által készi-
tett és elénk terjesztett válasz-felirat annál köny-
nyebben eloszlathatja ezen gyanút, mert elfogadta, 
a mit el kell fogadni, a sanctio pragmaticát, mint 
közösen elismert jogalapot, és azzal tökéletesen 
megczáíolt minden felettünk nem csak Ausztriában, 
hanem egész Európában elterjesztett gyanút. Ve
lünk együtt egész Európa tudja, hogy a pragma
tica sanctio alapította meg* az ausztriai öszbirodal-
mat. Tudja, mint a válaszfelirat is mondja, hogy 
közel másfél század folyt le a pragmatica sanctio 
megkötése óta és ez idő folytán a legveszélye
sebb harczok között is meg volt védve a biroda
lom a nélkül, hogy e végett Magyarország önálíá-
sát és törvényes függetlenségét meg kellett volna 
változtatni. A midőn tehát a válaszfelirat azt mondja, 
hogy nekünk, kik a pragmatica sanctiónak min
den pontjához ragaszkodunk, korán sincs szándé
kunkban annak legerősebb föltételét, a közös biz
tonságot gyöngíteni, azzal valóban elháríthat min
den gyanút, melyet felőlünk terjeszteni szeretné
nek, mert a közbiztonság az ausztriai államok biz-

25* 
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tonsága, vagyis, amint sok helyt szeretik nevezni, 
az öszbirodalomnak hatalmi állása Európában. 

Az 1790. jun. 10-dik napján Budán 21 év 
eltelte után összegyűlt karok és rendek azt szeret
ték magokról híresztelni és bevallani, hogy egész 
Európának szemei rajok vannak szegezve, rajok, 
kik a középkori intézmények roskadásai közben 
Magyarország alkotmányának ősi, azaz középkori 
alakjait helyre valának igazitandók. Nehéz valaaz 
a munka is, mégis sokkal könnyebb azért, mert 
az akkori országgyűlés csak egy rendet, a nemes
séget képviselte, mely érdekben egy volt, tudni
illik a közös kiváltság egyesítette annak minden 
érdekét, és szemközt azon országgyűléssel állott 
maga a fejedelem, ki mögött az ausztriai biroda
lom némán állott. Nehezebb, sokkal nehezebb ezen 
országgyűlésünk föladata, mert ez nem csak egy 
rendet, egy kiváltságos rendet képvisel, hanem az 
országnak összes népeit képviseli, melyek már a 
nemzetiségi különbségek mellett is különböző ér
dekekkel viseltetnek; a fejedelem mögött pedig, 
kivel ezen országgyűlés alkudozni akar, az auszt
riai birodalom népei nyugtalankodnak, a melyek, 
mintha csak mi volnánk a birodalom bajainak for
rásai, tőlünk igénylik azon bajok orvoslását. (He
lyeslés.) Maga örökös királyunk, midőn legmaga
sabb trónbeszédében kifejezé, hogy a válságos 
időszak után, igen veszélyes körülmények között, 
ha sikerülne a birodalmat ez ország segélyével 
helyreállítani és ismét összekötni a fejedelem és az 
ország közti bizalmat, áldani fogja azt a pillana
tot, mely őneki e szándékot sugallotta. Hoppant 
tehát, és igen nagy horderejű kezdeményezés van 
kezeink közéletéve. Európa tudja ezt és azért for
dulnak szemei nagyobb várakozással felénk most, 
mint bármikor. Kész bár pillanatig is magasztalni 
bennünket, ha kikerül a nehéz feladat megoldása, 
de kész nem pillanatig, de hosszú időre elkárhoz
tatni, ha azt gondolhatná, hogy a nehéz feladat 
megoldása miattunk nem sikerült. 

Ha tekintjük a nyomasztó anyagi viszonyo
kat, melyek alatt hazánk és a közbirodalom nyög, 
s melyek könnyítését mitőlünk várják; leginkább 
ha tekintjük azon sokféle érdeket, mely bár látszó
lag egymással küzd is, és mely tőlünk vár kielé
gítést; ha tekintjük a jogi állapotok ziláltságát, 
melyek tőlünk igényelnek helyreigazítást; ha 
másfelől számba veszszük, hogy mi nehéz a jogot 
összeegyeztetni az érdekkel, melynek érzékenysé
ge legkönnyebben árthat a legalaposabb jognak 
is, — és hány sokféle érdek kapaszkodik legvilá
gosabb jogainkba: akkor valóban nagy bátorság 
kell ahhoz, hogy el ne csüggedjünk, és kétségbe 
esvén, azon politikai fatalismusnak ne engedjük 
magunkat át, mely haszontalannak tartván min
den erőfeszítést, abban hagyja a dolgot és vak 

véletlenre bizza magát. (Helyeslés.) Csak a vak 
elbizakodottság, mely nem tekinti a természeti és 
történet megadta viszonyokat, lehet veszélyesebb 
ezen politikai fatalismusnál. (Zaj. Halljuk!) 

Az előttünk fekvő fölirat tökéletesen ismeri 
azon nehézségeket; de látván a legf. trónbeszéd
ben azt, hogy O Fölsége legmagasb elhatározásá
val sok akadályt elhárított már, és abban bizván, 
hogy az ő bölcsesége segítem fog minket a nehéz 
munkában, azt ígérheti a válaszfelirat, hogy pol
gári kötelességünk érzetében mindent el fogunk 
követni, hogy a fejedelem alkotmányos akarata 
országunk alapjogaival egyezőleg létre jöhessen. 
Én már ennélfogva is pártolom a feliratot. (Éljen!) 
Nem csak bennem, hanem ugy hiszem, mindnyá-
junkban|táplálja azon reményt, hogy sikerülni fog 
a kívánt czélt elérni, mely abban áll, hogy véget 
vessünk a viszálynak, s a mennyire lehet—és orszá
gunk önállása és törvényes alkotmánya mellett le
het és szabad — elérjük a véget, t. i. a kiegyezkedést, 
a mely után hazánk milliói epednek, és melynek 
halasztását annyi meg annyi érdek nagyon saj
nálná. (Helyeslés.) Nem akarom én a válaszfölirat
nak pontjait végig kisérni, hanem csak helyeslé
semet átalában kimondani. Ismétlem, miszerint 
látván, hogy e fölirat következtében van remé
nyünk a czélhoz eljutni: a föliratot pártolom. (He
lyeslés, zaj.) 

I v á n k a I m r e : A mit mondani akartam, 
előttem szólt Eötvös József bái-ó és Grhyczy Kál
mán barátaim sokkal szebben és alaposabban ki
fejtették ; azért én csak egy kérésre és egy észre
vételre szorítkozom. A jobb oldal tisztelt szónokai 
beszédeikben a 48-iki eseményekre emlékeztetnek. 
Ez oly tér, melyre őket követni nem kívánjuk , 
mert azt hiszem, hogy ennek hangoztatása oly 
élesen hangzik fel, hogy döntő helyen nem lehet 
kellemes. (Zsedényi közbeszól: Madarász kezdte./ 
Csak arra kérem, hogy mivel ez netalán kellemet
len lenne, ne méltóztassanak e térre lépni, mert 
különben kénytelenek volnánk mi is felszólalni. 
(Jobb oldalon: Hát csak tessék!) Ha tetszeni fog, 
oda fogok lépni (Zsedényi: Ne tessék fenyegetőzni, 
hanem szólni!) 

A felirat tartalmát oly alaposnak és az or
szág közvéleményét anyira felfogónak és kima-
gyarázónak találom, hogy helyeslem, bár némely 
élesb kitétel elmaradt, mely egyéni felfogásom 
szerint talán kívánatos volna. Ú g y vélem, hogy 
a ki a kiengesztelést őszintén akarja, ezen felirat
hoz, úgy a mint van, hozzájárulhat; s valóban 
csak azok nehezítik a kiegyezést, kik a felirattól 
eltérni kívánnak. Én a feliratot egész kiterjedésé
ben pártolom. (Helyeslés.) 

E l n ö k : T . ház! Mielőtt a mai ülés eloszla
nak, egy rövid jelentésem van. Bartal György 
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tolnamegyei pinczehelyi tisztelt képviselő úr a ja
vaslat részletes tárgyalására vonatkozó módositást 
adott be a 31-ik és 32-ik szakaszokra nézve. A t. 
ház megegyezésével ki fog nyomatni. (Zaj.) 
Vagy ha kívánják, azátalános tárgyalás befejezése 
után fognak csak ezen módosítások felolvastatni 

és akkor a t. ház el fogja rendelhetni a kinyoma-
tást. (Helyeslés.) 

Az ülést befejezem. Holnap folytatjuk a tár
gyalást. 

Az ülés végződik d. u. 2SU órakor. 

XXV. ORSZÁGOS ULES 
1866. február 17-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgya : A fölirati vita folytatása. 

Az ülés kezdődik d. e. 10l/i órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Ráday 
László gr. fogja vezetni, a szólókat Tóth Vilmos 
jegyző jegyzi fel. Az utolsó két ülés jegyzőkönyve 
fog meghitelesítés végett felolvastatni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa afébr. 
15. és 16-dikán tartott ülések jegyzökönyvét.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : A följegyzettek soro-
rozata szerint Tóth Lőrincz képviselő ur következ
nék, ez azonban Lónyay Menyhért urnák engedte 
át a szót. 

L ó n y a y M e n y h é r t : Mélyen áthatva a jelen 
országgyűlés fontosságától, melynek oly nagy és 
nehéz föladat jutott, tartózkodva veszek részt ezen 
első nevezetes tanácskozásban, melynek meglehet 
az egész országgyűlés menetére nevezetes befolyása 
lesz: nem azért, mintha enmagammal nem tudtam 
volna tisztába jönni az iránt, a mit tennünk szabad 
és mit tennünk kötelesség, vagy mintha nem bír
nék saját véleményem bátorságával, de mert a je
len kényes helyzetben, a megoldandó nagy fölada
tokkal szemben, melyeknek miképeni megoldása 
hazánk és a monarchia sorsára nevezetes befolyás
sal lehet, fontossággal bir nem csak az, mit mon
dunk, de az is, minő alakban adunk kifejezést leg
bensőbb meggyőződésünknek. 

A fontos felirati javaslat átalános tárgyalásá
nál nem tartanám helyesnek, ha egyes részletekbe 
mennénk, sőt a részletes tárgyalásnál is mellőzen
dőnek vélek minden, az elvkérdéseken túlterjedő 
nyilatkozatokat. A felirat kilátásba helyezi a kö
zös ügyek iránti bizottság kiküldetését; midőn ezen 

bizottság munkálata fog tárgyaltatni , akkor lesz 
helye az egyes részletek bővebb megvitatásának. 
(Helyeslés. Halljuk!) Engedje meg a tisztelt ház. 
hogy egész átalánosságban elmondhassam a jelen 
helyzet fölötti nézeteimet. 

Mindenek előtt bevallom , hogy a kiegyenlí
tést, még pedig a mielőbbi őszinte kiegyenlítést 
óhajtom, alkotmányos önállásunk megőrzése s biz
tosítása mellett a birodalom közös érdekeinek kellő 
tekintetbe vételével. Meg vagyok győződve, hogy 
a kiegyenlítés előbb-utóbb sikerülni fog, és sike
rülnie kell ,mert ez a dolog természetében fekszik. 
Vannak bizonyos dolgok, melyeket a félreértés s a 
hefyzet kellő fel nem ismerése egy ideig hátráltathat, 
de végre is eljön az idő, midőn a félreértések elenyész
vén, a kölcsönös jogok és kötelezettségek elismer
tetnek s méltányoltatnak. Ezen pillanattól, mely
nek elérkeztét, ugy hiszem , mindnyájan őszintén 
óhajtjuk , fog kezdődni azon korszak, mely ké
pes lesz orvosolni a természetellenes állapot által 
okozott mély sebeket, biztosítani alkotmányos és 
állandó alapokon erejét azon államnak , mely ma
gában oly sok életerőt rejt, s melyet csak a termé
szetellenes alapok keresése által lehetett meg
gyöngíteni. (Helyeslés.) 

A monarchia belügyeinek rendezése s ezzel 
annyira összefüggő tekintélyének megerősítése 
könnyen elérhető, ha erre az egyenes, őszinte és 
becsületes ut választatik; ellenben nehéz, sőt elér-
hetlen, ha a megoldásnál az osztrák államférfiak 
által századokon át követett politikából és czélza-
tokból — bár más formában — minél több kíván
tatik megmentetni. Ha ez utón valami megoldás szi-



198 XXV. ORSZÁGOS ÜLÉS. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zetek között ránk nézve legkevésbbé lehet veszé-
iyes. 

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

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

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

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

I tók be. 
A deficitek végleges megszüntetését és a ter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . I. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Áttérve azon kérdésre, mely a birodalom irá

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Első helyen emlitem azon gyakori figyelmez
tetést, hogy a fenforgó körülmények közt, szemben 
azon fontos czélokkal, melyek előttünk fekszenek, 
nem az a fő kérdés, quid juris, hanem quid consilii. 
Én is ugy tartom, t. ház, hogy nem az a kérdés : 

27 
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quid juris ? hanem : quid officii'? mivel tartozunk a 
hazának, mivel a jövő' nemzedéknek ? E kérdésre a 
felelet nem nehéz : tartozunk mindent elkövetni, 
hogy alkotmányos önállásunk és az ország területi 
épsége helyreállittassék; mert míg ez nem törté
nik, Magyarország nem él; mig nem él, addig mint 
magyar és ország actioba nem léphet; és mig 
actioba nem léphet, addig nem lehet kérdés, mi 
tanácsosabb. 

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

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

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

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

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

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

Azt mondják, hogy ha a consiliumot nem kö
vetjük a jog előtt és felett; ha állásunk nagysze
rűségét kellőleg méltányolni nem tudjuk; ha nem 
emelkedünk az európai politika színvonalának ma
gaslatára, hanem a politikát, mint juris pert, és nem 
mint exigentiák tudományát fogjuk tekinteni: ak
kor ránk nagyszerű felelősség terhe háramlik. Az 
initiativa kezünkben van, attól nem csak Magyar
ország jövője függ, hanem a birodalom jövője i s ; 



XXV. ORSZÁGOS ULES. 211 

és ezt mondják azért, mert a februári pátens állí
tólag a mi kedvünkért függesztetett föl. Elisme
rem, t. ház ! hogy a történelem előtt, melynek bí
rói széke eló'l nem menekülhet senki, felelősséggel 
igen is tartozunk; felelősséggel tartozunk nem csak 
azért, a mit tenni fogunk, hanem felelősséggel tar
tozunk azért is, a mit tenni netalán elmulasztanánk; 
de oly tényért, a mely hozzájárulásunk nélkül jött 
létre, oly tényért, melynek éle egyenesen ellenünk 
és alkotmányunk ellen volt irányozva, oly té
nyért, melynek súlyát mi szenvedtük legkeserve
sebben, én részemről felelősséget nem vállalhatok, 
sem pedig senki jog és méltányosság szerint fele
lősséget tőlünk nem követelhet, (Helyeslés.) Mi nem 
kívántuk az októberi diplomát, annál kevésbbé a 
februári pátenst. (Derültség.) Valamint tehát ezen 
okmányok keletkezésében nem volt semmi részünk, 
ugy annak, hogy fölfüggesztettek, nem mi va
gyunk okai; sőt kijelentem, mélyen sajnálom, 
hogy a Magyarország alkotmányának helyreállí
tására irányzott első lépés az örökös tartományok 
szabadságának felfüggesztésével tétetett kapcsolat
ba, (Helyeslés) és meg vagyok győződve, hogy a 
februári alkotmánynak Magyarország érdekében 
felfüggesztése csak annyiban volt szükséges, meny
nyiben ezen alkotmány Magyarországot is körébe 
vonta, Magyarországot, melynek a februári alkot
mány kelétkezése előtt századokon keresztül meg
volt saját alkotmánya, Magyarországot, mely a 
pragmatica sannctióra csak azon föltétel alatt ál
lott, hogy ősi alkotmánya épségben fentartassék. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

í dunk enyhíteni azon ínséget sem, melyet tán a mos-
| tani év mostoha időjárása okozhatna. Azt mondják, 
| az országnak nem lesz módja kimenekülni anyagi 
jóllétét gátló azon tespedésből, melyben jelenleg 
van. Erre, t. ház! felelnünk nem lehet, mert mi az 

27* 
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időjárást nem csináljuk; (Derültség) a mi pedig 
a tespedést illeti, melybe hazánk jutott, azt nem 
mi okoztuk, (ügy van!) A mit tudok, t. ház, az ab
ból áll, hogy ha az van felírva a sors könyvében: 
Magyarország volt: akkor mi azáltal, hogy a jog
folytonossághoz ragaszkodunk, a sors kerekét nem 
fogjuk ugyan megakasztani, de a kötelesség telje
sítésének érzetében nyugodtan elmondhatjuk: Uram, 
legyen meg a te akaratod! Ha ellenben az van fel
írva a gondviselés ércztáblájára: Magyarország 
lesz: akkor kérdem, szabad-e nekünk megnehezí
teni a gondviselés útját az által, hogy alkotmányos 
jogainkról, a jogfolytonosságról bár mi részben le
mondunk '? Avagy nem kötelességünk-e inkább e 
kérdést legalább annyiban épségben megtartani 
jövőre, hogy majd, ha a magyar alkotmány vala
ha vég óráját elérné, az ne a nemzet beleegyezésé
vel üssön ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

Most pedig áttérek az előttünk fekvő felirati 
javaslatra. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A válaszfelirat részletes vitatására tartom fenn 
magamnak további szólási jogomat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Engedjenek néhány észrevételre felelnem. Hal
lottuk már több oldalról kiemeltetni, hogy egyik, 
vagy másik részről tiltakozás történt volna a 48-ki 
törvények érvényesítése ellen. Én ugy hiszem, 
nincs magyar ember, ki a törvény érvényesítése 
ellen tiltakozhatnék. A törvény szent, mindnyájan 
ragaszkodunk hozzá , életbeléptetését mindnyájan 
kívánjuk; és csak abban lehet különbség, miként 

ÍGOSÜLÉS. 2J5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vay Lajos b . : Az előttünk fekvő válaszfel-
irati tervet egész terjedelmében pártolom, és azt 
ugy, a mint van, elfogadom. De midőn ezt teszem, 
engedjék meg t. képviselő társaim, hogy azt egy 
tekintetből különös figyelmökbe ajánljam. Ugyan
is, midőn mi itt országgyülésileg összegyűlve, leg
alább annyiban élvezzük ismét hazánk ősi alkot
mányát , hogy szabadon szólhatunk közjogi kér
déseinkhez, addig otthon illető megyéink még 
mindig a régi szomorú állapotban vannak. A me
gyék még csak megvillanni és ismét eltűnni lát
ták az alkotmányt; ők, a szomjasok, látták a ten
ger vizét, és az ismét rögtön eltűnt előttünk, mert 
hiszen az nem viz, hanem délibáb vult. A megyék 
mégmost sötétek, szomjasak, rendetlen, sőt rende
zetlen anarchicus állapotban vannak, és sóvárog
va néznek ránk, epedve várnak minden szót aj-
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kainkról, remélvén, hogy egyszer már rólok is 
fogunk szólani, és hogy teendőink halmaza nem 
ok arra , hogy őket elfeledjük. De hogy is feled
kezhetnénk meg mi a megyékről, nevelő anyáink
ról? Hisz akkor hasonlítanánk azon elvetemült 
fiához, ki, midőn távol földön gazdaggá lőn, elfe-
ledé otthon ínségben küzdő agg szülőit, és nem 
osztotta meg velők mindazt, a mivel bir. Azért azt 
hiszem, hogy itt az ideje a megyék törvényes visz-
szaállitása mellett szót emelni. Én ezen 0 Fölségé-
hez küldendő válaszfeliratunkban igen helyesen 
látom fölemlítve, hogy a jogfolytonosság alapján 
kivánjuk és kérjük köztörvényhatóságaink alkot
mányos helyreállítását,, és pedig szerintem ugy, 
miként azok 48. és 61-ben voltak, hogy igy ame-
gvék azon egyedüli törvényes állapotban várják 
be az időt, midőn az országgyűlés törvény által 
fogja a megyéket rendezni és szerkezetöket a fe
lelős minisztériummal öszhangzásba hozni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1866. február 19-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgya i : Décsey László szabadságot kap. A fölirati vita folytatása. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emiitette ő azt is, hogy óhajtotta volna, hogy 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I ly körülmények között , t. ház! részemről 
azt tartom, nincs elzárva annak útja, hogy mi a 
roszul értesített fejedelemtől a jobban értesülendő 
fejedelemre appelláljunk. (Tetszés a hal oldalon.) 
S a mely hangulat uralkodik a trónbeszédben, 
ugyanaz nyilvánul a fejedelem magaviseletében 
is. Rövid idő alatt harmad ízben mulat közöttünk, 
s minden tette, minden szava jóakaratot tanúsít. 
Azt tartom, lehetetlen, hogy mindaz, mit látunk, 
csak káprázat legyen: ennélfogva ugy hiszem, 
hogy azon mély tisztelet, melylyel tartozunk a 
trón és a fejedelem magas személye iránt, azt pa
rancsolja, hogy komolyan vegyük kegyeinek nyi
latkozatát. Keserves csalódás volna mindnyájunkra 
nézve, ha jogos követeléseink mégis ridegen visz-
szautasittatnának. Mert nem hihetem, hogy midőn 
a nemzet oly világosan kijelentette, oly hangosan 
kimondotta kivánatait, 0 Felsége ne volna azok
ról kellőleg értesülve; és ha még sem vonta el tőle 
kegyét, ez azt jelenti, hogy szintén nem tartja lehe
tetlennek kivánataink teljesítését. A trónbeszédben 
oly határozottan el van vetve a jogvesztésnek el
mélete és oly határozottan ki van mondva az al
kotmányosság, hogy ezen elvnek valóságos követ
kezményétől eltávozni alig lehet. Én ezen körül
ménynek végtelen nagy fontosságot tulajdonitok, 
mert lehetetlen nem látnom, lehetetlen föl nem ten
nem , hogy a fejedelem lelkében erős küzdelem 

ÁGOS ÜLÉS. 

támadt ezen eszmék közt, melyekkel fülét folyto
nosan ostromolták, ésrsaját keblének jó érzete és 
jó sugallata között. Én azt tartom, lehetetlen, 
hogy a fejedelemre benyomást ne tett volna a 
nemzet súlyos szenvedése és azon lelki erő, mely
lyel ezt tűrte. Azt tartom, lehetetlen, hogy a feje
delem el ne gondolná, mily dicső a hivatás nagy-
gyá és boldoggá tenni ezen hazát és e haza fiai
ból erős rendithetlen támaszokat szerezni a dynas-
tia és birodalom részére. Lehetetlen, hogy 0 Fel
sége elméjében ezek meg ne forduljanak; és min
dent megfontolva, azt hiszem észre vehetni, hogy 
keblében a mérleg részünkre hajlik. A nemzet áll 
itt előtte, kérve, mint a fölirat mondja, hogy hall
gassa meg kérését; az összes nemzet ismételni fog
ja azon kérést, ismételni fogja ezen szavakat: Bá
torság, fejedelem ! 

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

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

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

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

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

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

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % ] . 

dig, hogy az ügyben kellő higgadtsággal és illő 
pontossággal s tapintattal járjunk el. (ügy van! 
Zaj.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E l n ö k : A kérvényi bizottság tagjai kéret

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

Az ülés végződik d. u. 2 1/2 órakor. 

XXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 

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

Az ülés kezdődik d. e. 101/2 órakor. 

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

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

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

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

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

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

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

Napirenden van a felirati javaslat tárgyalásá
nak folytatása. 

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

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

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

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

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

IGOS ÜLÉS. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I nak, változtak. De a czélok magok nem változtak, 
ugyanazok most is, melyek 1861-ben és korábban 
is már ki valának tűzve." A fölirati javaslat azon 
helye, melyet fölolvasni bátor valék, tehát a czé-
lokat is változottaknak mondja; Komárom városa 
t. követének épen most elmondottam szavai pedig 
a czélokat is ugyanazoknak mondják; és mégis, 
bár ő azt így látja, a felirati javaslatot egész kiter
jedésében a maga részéről is elfogadta. E két té
tel kétségkivül ellentétben áll egymással, és igy 
mindkettőnek együttes elfogadása ellenmondásba 

32* 
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hozza önmagával azt, ki mindkettőt elfogadja: ez, 
ugy hiszem, kétségtelen. Azonban, uraim, az el
lenmondás oka nem Komárom város t. képvise
lője. Hogy ily ellemnon lásba kellé magával jön
nie, annak oka, szerény vélekedésem szerint, ma
gában a helyzetben és az azt nagy részben terem
tett magas trónbeszédben van. Mert ha nem csaló
dom, egyikét úgy, mint a másikát arra lehet ala
pítani, egyike úgy, minta másika abban gyökere
zik, és nem lehet azt minden részleteiben fölfogni 
és érvényesíteni a nélkül, hogy épen ez által ré
szesei, osztályosai ne legyünk a benne levő ellen
mondásnak. Ez ellenmondás kiderítése az többek kö
zött, ami re ezélzok, ugy levén meggyőződve, hogy 
ha csak az ellenmondásnak valódisága egyszer ki 
lesz derítve, lehetetlen az ellenmondó határozmá-
nyok egyikéhez ugy, mint másikához ragaszkodni 
akarni, és pedig lehetetlen azért, mert az ellen
mondó ezt épen kizárja. Hogy ezt földeríthessem, 
legyen szabad a magas trónbeszédnek csak azon 
tételére hivatkoznom egyelőre, mely az ellentétes 
kiindulási pontokkal, tudniillik a jogvesztéssel és 
a merevnek mondott jogfolytonossággal szemben, 
a pragmatica sanctiot ugy fogadja el alapul, mint 
a mely e két ellentétes határozmánynak, mintegy 
magasabb valami-, fölötte áll. Innen van az
után, hogy a jogfolytonosság elvének ugyanazon 
mértékkel mér, melylyel mér a jogvesztésnek, és 
viszont. Pedig épen, mivel a két elv, jogfolytonos
ság és jogvesztés, ellentétes, úgy vagyok meggyő
ződve, hogy egyiket föladni lehetetlen a nélkül, 
hogy el ne ismerjük a másikat; viszont ezt el
ismerni nem lehet a nélkül, hogy teljesen föl 
ne adjuk amazt. S valóban is , mivelhogy a 
jogfolytonosság elvének elismertetése helyett, 
csak az lett beismerve, hogy az alaki törvényesség 
tekintetében 1848-iki törvényeink sem eshetnek 
kifogás alá, tettleg és a valóságban a beismerés 
után is csak ott vagyunk, hová bennünket a jog
vesztés elmélete juttatott volt. Ennélfogva igaz, 
hogy a pragmatica sanctio álláspontjára nem le
het jutni a nélkül, hogy a jogfolytonosság elvét 
el ne fogadjuk, mig viszont ennek elfogadása nélkül 
nem lehet feladni a jogvesztést. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*') Lásd az Irományok 10-Ik számát. 

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

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

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

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

Elnök : Böszörményi képviselő ur adott be 
egy módositványt. 

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

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

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

) Tj&sd az Irományok 11-dik számát. 



XXVII. OESZÁGOS ÜLÉS. 257 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . I. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tisza K á l m á n : T. ház! Véghetetlenül saj
nálom, hogy a tanácskozás folyamát én is kénytelen 
vagyok egypár perezre megakasztani. Oka külön
ben nem én vagyok, hanem azok, kik minden alap 
nélkül a válaszfelirat szerkezetében gáncsoskodnak. 
(Ugy van !) Én nem értem t. barátom aggodalmát, 
ki a módositványt adta be ezen pontra nézve, kü
lönösen mert én azt találom, hogy ezen szerkezet
ben sokkal több alkotmányos biztosíték van, úgy 
mint az van, mint lenne úgy, mint ő akarja. (He
lyeslés.) Ezen szerkezet idézi a közös érdekeket, 
idézi a 48-iki törvényeknek tiszta szavait: ennyi
ben tehát eleget tesz annak is, mit ő kivan ; csak
hogy azután a helyett, hogy idézne tovább, és 
mondaná, hogy egy miniszter folyjon be ezen 
ügyekbe, holott nincs is meghatározva a törvényben, 
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minő befolyása legyen ezen miniszternek, minő 
alapokon kell befolynia; és mik legyenek azon 
ügyek : ezen javaslat azt akarja, hogy mindazok 
határoztassanak meg, még pedig hazánk alkotmá
nyos önállása és törvényes függetlenségének ve
szélyeztetése nélkül. Én tehát ezen szakaszt sokkal 
megnyugtatóbbnak találom annál, a mit a t. kép
viselő úr akar. A mi illeti a módosítvány másik 
részét, ott én aggodalmában egyátalán nem oszto
zom, és nem is hiszem, hogy, ha ez benne marad, 
aggályainknak nőni, vagy ha kimarad, fogyni le
hetne. Mert mire kötelezi ezen szakasz az ország
gyűlést ? A mit ki nem mond ezen javaslat hol
nap, kimondhatja holnapután. Miután ezen felirati 
javaslat már felküldetett, kimondhatja, hogy mun
kálatot akar készíteni, ellenben mindig kezében 
taríja az országgyűlés ezen munkálattal tenni, a 
mit akar, azon pontig, melynek folytán nem látja 
czélszerünek annak fölterjesztését. Agg'odalmát te
hát e részben sem értvén, az eredeti szerkezet mel
lett szavazok. (Helyeslés.) 

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

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

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

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

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

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

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

Az ülés végződik d. u. 1 i/i órakor. 

XXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

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

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

megsz öntetni kéri. 

bizottságnak adatnak 

rancs minden következéseit 
(Derültség.) 

Mindezek a kérvényi 
át. (Közhelyeslés.) 

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

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

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

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

azt laszfelirati javaslat 19-ik szakaszával, mely 
mondja: „hogy jövőre alkotmányosan kivan 0 
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Fölsége fölöttünk uralkodni." Ezek indokaim, me
lyeknél fogva az activum helyett a passivumot 
kívánom. (Helyeslés.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I kerülhetlen föltétellé lett, és marad is. A történeti 
' jog, ha közben-közben ezen küzdelemből fölhang-



x x v m . ORSZÁGOS ÜLÉS. 263 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5ÁG0S ÜLÉS. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÉPV. H. KAPLÓ. 1 8 6 % . I, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34 
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alatt az egész magyar birodalom lakossága ér
tendő. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Milet ics Szvetozár : Pártolom Stratimirovics 
indítványát. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ezen okok alapján kérem ezen passust egé
szen elhagyni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35 
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mentálni oly institutióval, melyet szemünk fénye 
gyanánt őriznünk kell mindaddig, míglen a tér 
a magunk lába alatt meg nem szilárdult! 

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

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

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

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

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

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

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

A mi a 32-dik szakaszra vonatkozó módosí
tást illeti, ezen módosítás, t. képviselőház! részint 
szükségtelen, részint pedig ezélja nem érthető, leg
alább előttem nem. Szükségtelen a módosítás, t. ház! 
azért, mert a 23-dik szakaszban ez, bár más sza
vakkal, benfoglaltatik: „Fogunk igyekezni, hogy 
oly javaslatot terjeszszünk Fölséged elé, mely al-



XXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. 275 

kotmányos önállásunkat is megóvjaf s a biroda
lom életföltételeinek is megfeleljen." Én ezt a bi
rodalom hatalmi állása kifejezésével .szintén azo
nosnak tekintem. 

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

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

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

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

Én tehát, t. képviselőház! a módositványnak 

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

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

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

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

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

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

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

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

addig tart, mig a foganatosítás folytonos; miután 
35* • 
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tagadhatatlan, hogy törvényeink foganatosítása 
17 évig tényleg meg volt szakítva: nehéz volna 
mást következtetnünk, mint: hogy jogfolytonossá
gunk valóban csorbát szenvedett. Már pedig, tisz
telt ház, azon jogfolytonosság, melyhez én határta
lanul ragaszkodom, mely a jogot a szeszély ado
mányai fölé helyezi, melyet tőlem elvonni s me
lyért nekem kérnem nem is lehet, ezen jogfolytonos
ság egyoldalulag nem sérülhet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az ülés végződik d. n. 21/i órakor. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 5 / 6 I- m 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Bemutattatnak Kemény Gábor b., Dánffy Károly 
részletes tárgyalásának folytatása. 

Sebestyén László megbizó levelei. — A fölirati javas al 

Az ülés kezdődik d. e. 10 x/2 órakor. 

E l n ö k : Ugyanazon jegyzők, kik tegnap mű
ködtek, fogják ma is vezetni a jegyzőkönyvet és 
jegyezni a szólókat. 

Következik a tegnapi jegyzőkönyvnek hite
lesítése. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a febr. 
21-kén tartott ülés jegyzökönyvét, mely észrevétel nél
kül helybenhagy atik.) 

E l n ö k : örömteljes jelentést van szerencsém 
a t. háznak tenni , midőn Kemény Gábor báró és 
Dánffy Károly gyulafehérvári képviselők megbízó 
leveleit bemutatom. (Elénk éljenzés.) Az állandó ki-
lenczes bizottsághoz fognak áttétetni. Pozsonyme-
gye gálántai választókerületében újból megválasz
tott képviselő Sebestyén László beadta megbízó 
levelét. Szintén az állandó bizottsághoz tétetik át. 

Most a Bartal György és Apponyi György 
gr. képviselő urak által a fölirati javaslat 31 és 
32-ik szakaszára tett módositványok tárgyalását 
folytatjuk. 

T ó t h TilmOS j e g y z ő : Következik a szólók 
sorában Széchenyi Imre gr. 

- Széchenyi Imre gr.: Ámbár a ienforgó 
kérdésre nézve a „quid cousilií" tere, az által, a 
mit e házban több jeles szónok annyi észszel, mint 
képességgel ez irányban előadott, kimerítve látszik 
lenni, és a mi annakjtisztán állampolitikai és közgaz
dasági lényegét illeti, ki is van merítve, létezik an
nak csakugyan mégis egy oldala, mely csekély 
nézetem szerint még illőképen kiemelve nem lőn. 
(Halljuk!) 

A mikor hazánk nagy fia kinyilatkoztatta, 
hogy a mint valaha, most is csak fejedelmünk 
személyes közbejövete által bonyolodhatik ki ba
jaiból szegény és oly nehezen sújtott honunk, ezen 
magasztos szó villámsebességgel futotta körül nem 
csak annak tágas határait, de még a birodalom 
legszélsőbb tartományait is. (Halljuk!) Kevesen 
voltak akkor, a kik legbensőbb meggyó'ződésökből 

föl nem kiáltottak: vajha ez volna magyar böl
csünk heurekája!! (Halljuk!) lm itt van most kö
zöttünk a fejedelem, meghallotta a meghívást, el
jött hozzánk azon elhatározott szándékkal, hogy 
bajainkat orvosolja. Emelkedjünk csak föl egy ke
veset a subjectivitásból az objectivitás magasabb 
polczára, és tekintsünk elfogultság nélkül a lajtán
túli dolgokra. Ki az, kinek föl nem fognak tűnni 
azon befolyások, azon irányzatok, melyeknek ér
dekében állhatott és állhat, a fejedelemnek ebbeli el
határozását megakasztani ? De őhozzánk mindezek 
daczára eljött. Ki nem tudja továbbá, hogy van 
egy hatalmas párt, melynek, hinni akarom, őszin
te meggyőződése még most is, hogy a fejedelem 
elhatározása káros és veszélyes, s a mely párt je
lenleg is annak megváltoztatását óhajtja és igényli. 
Hasztalan! Fölséges Urunk jelenleg is köztünk 

[ van, és most is nyújtja nekünk a békülékenység 
j olajágát. Kérem, uraim, szemléljük meg egyszer 
I fejedelmünk állását irántunk, és a mi állásunkat 

ő irányában: nem tünik-e fel ama szoros viszon-
hatás. a mely közöttök létezik? A fejedelem eljött, 
hogy rajtunk segítsen; de híjába! O nem segíthet 
rajtunk, ha mi részünkről nem segitjük őt. Azaz : 
ő tette az első lépést, tegyük mi a másodikat fe
léje , hogy karjainkra támaszkodva tehesse velünk 
együtt a harmadik, végső, s a virágos partra ve
zető lépést. 

A mi alkotmányos vitáink nem hasonlíthatók 
azokhoz, melyek más országokban folynak. Ott a 
kérdés egy részről a nemzet, másikról egy határo
zataiban független és csak személyes jogait és ér
dekeit megfontolható fejedelem között forgott. Ha 
a fejedelem helyzete egészen más, itt a korona 
szabad akaratát más országok és más tartományok 
jogai és érdekei is lekötik. S mégis nem sok kel
lene arra, hogy ezen országokat és tartományokat 
megnyugtathassuk, és az ellenünk működő irány-

I zatoknak egyik fő emeltyűjét megsemmisítsük. 
i Csak egy csekély áldozat: nyilt bevallása annak, 
i hogy mi nem a restitutio in integrumhoz, hanem 
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csakis a jogfolytonosság ama józan és gyakorlati 
értelmezéséhez ragaszkodunk, melyet előttem több 
elvbarátom kifejtett. Csekélynek mondom ezen 
áldozatot, mert csekély azon nyereséghez képest, 
mely ránk vár, ha ezen alkalmat használatlanul 
el nem szalasztjuk: oly alkalmat, minőt a sors ha
zánknak még eddig nem nyújtott, s a mely, rend
kívüli és talán soha vissza nem kerülő körülmé
nyek összevágó befolyásának következtében, ránk 
bízta az egész birodalom békés jövője felett hatá
rozó és döntő szavazatot. 

Vigyázzunk, hogy fejedelmünk, ki magas trón
beszédében azt monda: „áldanifogjuk azonperezet, 
mely abbeli elhatározásunkat szülte," reménységei
ben csalatkozva, ne legyen talán kénytelen máshol 
ama támaszok után tekinteni, melyeket nálunk elég
séges mértékben nem talált. A most megindított poli
tikai kísérlet ellenei csak ugy lesik ama pillanatot, 
melyben ilyes hibát elkövesssünk, és a bureaucratia 
nyugtalanul várja,hogy újonnan az ő ezer rojtos háló
ját fejünkre borithassa. (Zaj. Hattjiűc!) Vigyázzunk, 
hogy a világ ne alkalmazhassa miránk azon sza
vakat, melyeket az utolsó évtized alatt némely 
kormányhoz intézett: késő ! késő! 

E meggyőződésem, hogy a magyar nemzeti
ség, ethnographiai és geographiai helyzetének kö
vetkeztében, csak az ausztriai birodalomban és az 
ausztriai birodalommal lehet biztosítva. Kinek vol
na ennélfogva nagyobb érdeke e birodalmat tá
mogatni és erősíteni, mint épen nekünk ? Ezen 
kívül nem látok számunkra más sorsot, mint a tö
kéletes absorbtiót: vagy a keleti szláv, vagy a 
nyugati német tömeg által. De én mint magyar 
kívánok élni, mint magyar meghalni, s azért a 
Bartal György képviselő ur által beadott módosit-
ványt, mint a melyet a kiegyenlítés egyik lénye
ges föltételének tekintek, egész kiterjedésében pár
tolom. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

J ó k a i Mór : Enaválaszfelirati javaslat 31-ik 
és 32-ik pontjait, ugy a hogy eredetileg szövegezve 
vannak, helyeslem és elfogadom. Ennélfogva a 
Bartal György képviselő úr által ajánlott módo-
sitványokat nem pártolhatom. Sőt előttem még az 
is pörös tárgynak látszik, hogy e beigtatásra aján
lott két pont módositványi ezimre jogosítható-e ? 
miután e két pontot, saját felfogásom szerint, mind 
különösen azon t. tag kérvényének tüzetes magya
rázata után, inkább tekinthetném egy külön vá
laszfelirati ellenjavaslat magvának, mint a jelen 
válaszfelirati javaslat módositványának, minthogy 
ez nem módosít, hanem az egész felirati javaslat de-
ductioiból annak elveivel ellenkező elveket von 
le. (Ugy van!) A felirati javaslat elve az, hogy a 
mi jogszerű, az az egyedül lehetséges i s ; a módo-
sitvány szelleme pedig az, hogy a mi lehetetlen

nek látszik, annak jogszerűségéből is eleve en
gedni múlhatatlan. 

Elvesztett időnek tartanám, a melyet a ház
ban még a jogosság kérdésének kifejtésére fordí
tanék ; ugy hiszem, a kit e szempont felől fel nem 
világosíthattunk, az már nem is engedi magát fel
világosítani. Azért én elfogadom ugyanazon he
lyet és fegyvert, melyet az ellenvélemény vitatói 
választottak magoknak, s azt állítom, hogy nem 
csak a jogszerűség theoriája, hanem a jogfeladás le
hetetlenségének empíriája is a mi részünkön van. , 

Bocsánatot kérek a t. háztól, hogy az iránt 
nem biztosíthatom, miszerint rövid fogok lenni ; 
mert a t. képviselő úr által előhozott védokok sok
kal tágasabb tért kerítenek be, mint hogy azt ke
vés lépéssel átmérhetném: azért kérem becses tü-
relmöket, hogy e téren szíveskedjenek követni. 
(Halljuk!) 

A tisztelt képviselő úr igen szép dialecticával 
! s tagadhatatlanul buzgó, heves szívű lelkesedéssel 
vezet végig bennünket a lehetőség és szükséges
ség határai között, és midőn én egy részről ezél-
jainak tisztaságát kétségbe nem hozom, s mind 
hazafi, mind alattvalói hű érzületeiről meg va
gyok győződve, hasonló elismerést kívánok tőle 
részemre is, a ki a lehetőségeknek és szükséges
ségeknek más útjait látom magam előtt. 

Tisztelt képviselőtársunk kimondja, hogy a 
felelős miniszteri rendszernek barátja; de an
nak alkalmazását föltételezi attól, hogy ország
gyűlésünk elébb vizsgálja át az 1848-iki III . és 
iV. czikkelyeket, s a nádori hivatal, a birodalmi 
had-, és pénzügy kezelése fölött hozott törvényekre 
nézve előleg intézkedjék olyképen, hogy Magyar
ország önállása a birodalom állását meg ne gyön-
gitse. 

Tehát ez a vitatott kérdés sarkpontja , hogy 
lehet-e a közös uralkodónk több koronája alatt egye
sűit országok complexumának egy erős hatalmas
ságot képezni, és minő feltételek alatt? Az első 
kérdésre ex principio igennel felelve, áttérek a má
sodik kérdés elemezésére: minő feltételek alatt ? 

Az osztrák hagyományos politika mindig oda 
törekedett, hogy a külön koronák alatt álló orszá
gokból egy erős német nagyhatalmat alakítson. 
Ez államnak módjában van választani a két minő
ség között: lehet német hatalom, lehet nagyhata
lom ; de e kettőt együtt birhatnía nem adatott. 
Teheti azt, hogy egy német bureaueratiával áthá-
lozza minden országait, és akkor lenne német ha
talom , de nem lehet nagyhatalom, mert minden 
pénzerejét a közegek fentartására, minden had
erejét a közegek sérthetlenségének megőrzésére 
kell forditnia; külső actióra soha sem bir sem 
teljes haderővel, sem teli állampénztárral. Ha 
pedig nagyhatalom akar lenni, le kell mondania 

36* 
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unificáló terveiről, s a népek patriotismusában ke
resnie az összetartó erőt. 

A német unificáló törekvésnek egy örökösen 
hajótörő sziklája az, hogy ez a nemzet, nemzet 
akar maradni. Ne tessék azt hinni, hogy ez csak 
ábránd, hogy ez csak költSi mondás; ez minden
napi prózai kenyér-kérdés. Ez a nemzet, a hogy 
ezt nem a költők értelmezik, hanem a hogy értelmezi 
a politikai fogalom, minden ajkú nemzetiség com-
plexumaként , tehát ez az összes nemzet nemzet 
akar maradni, s midőn uralkodójának leköti hódo-
lata szavát, hogy hatalmi állását fentartandja ál
dozattal i s , egyúttal viszont biztosítékot akar az 
iránt bírni, hogy egy német hatalom alkatrészévé 
tenni nem akarja a magyar király. 

Bár remélem, hogy nem fogok félreértetni; 
de tartok tőle, hogy félre fogok magyaráztatni: 
azért világosan kijelentem, hogy e helyütt nem a 
német nemzetről és a német nemzetiségről van 
szó. Nem azon derék és nagy német nemzetről van 
szó, melynek annyi szabadelvű nagy eszme meg-
szülemlését köszönheti az egész világ (hisz ugyané 
szabadelvű eszméknek leghívebb együttharczosa 
épen a magyar nemzet volt); nem azon müveit 
német nemzetről van szó, melynek világhírre emel
kedett literaturája, tudományossága saját tudomá
nyosságunknak egyik segédeszköze; nem azon 
német nemzetről, melynek alkotmányos küzdel
meit mai napjainkban is minden magyar szabad
elvű ember Őszinte rokonszenvvel kiséri, mintha 
saját ügye volna, s oly részt vesz bennök, mint a 
melyek bennünket is együtt érdekelnek. Ezen német 
nemzetről nálunk csak tisztelettel szokás emlé
kezni. Nem is azon lajtántuli német polgártár
sainkról van szó , kik hazájok jobbléteért, a né
pek szabadságáért ugyanazon loyális fegyverekkel 
küzdenek, a melyekkel mi ; kik akkor, midőn ha
zánkban a szabad szó el volt némítva, alkotmá
nyos életünk felköltéseért egy ellenséges tábor 
közepett szót emeltek, s kik bizonyosak lehetnek 
felőle, hogy szabadelvű törekvéseikben a magyar 
nemzet által eíősegíttetni legőszintébb szándék 
tápláltatik. Nem is azon német nemzetről van szó, 
mely századok óta köztünk, Magyarország váro
saiban, megyéiben, megtelepedve él, ősei nyelvé
hez háza tűzhelyénél máig is hűnek maradva, de 
hazája institutióit a zöld asztalnál épen oly hiven 
védelmezve, mint minden más ajkú polgára a 
hazának. Tehát nem is a német nyelvről van szó, 
melyet hazai intelligentiánk beszél, ha kell: mert 
hiszen épen az tette Magyarországot Magyaror
szággá, hogy minden nemzetiség az maradhatott 
benne, a mi lenni akart. Hanem szó van azon bu-
reaucrata nemzetről, melynek nincs hazája, csak hi
vatala, mely ivadékról ivadékra rendszeres hitval
lás gyanánt növekszik abban a hitben, hogy kell 

lenni egy nagy országnak, melyben ő minden jö-
vedelemhajtó állást elfoglalhasson. 

- És aztán mi is abban a meggyőződésben élünk, 
hogy a kenyértermő állásokat a mi hazánkfiai is 
elfoglalhatnák. Egy időben sikerült e bureaucrata 
nemzetnek hazánkban nem csak a pénz, közlekedés 
és hadügy, hanem még az administratió, törvény
kezés, sőt a főtanodai állomások helyeit is elfog
lalni, semmit sem hagyva meg számunkra mást, 
mint a földmivelést. A hajdankor irója azt monda : 
„nihil agricultura dulcius." Hogy mi dulcedo vár 
egy pusztán földmivelésre szorított nemzetre? ar
ról felvilágosít bennünket a legutóbbi évek tapasz
talása. Nagybirtokosaink helyzetét kiáltó színek
kel rajzolja a legnagyobb jószágeomplexumok 
szétbomlásának története; a középbirtokos hely
zetéről fölolvasásokat tarthatnak a váltó-törvény
székek előadói; a a kisbirtokos helyzetét illustrálja 
a három éves inség. 

A birodalom évenkint száz milliókat ad ki a 
hadügyre, pénzügyre, kereskedelemre és közleke
désre : s mitőlünk nem kívánnak kevesebbet, mint 
azt, hogy járuljunk mindezen kiadásokhoz, de 
azoknak visszatérő positióiban ne részesüljünk. A 
közlekedési ügykezelésből, a postákból, távirdák-
ból, vasúti felsőbb hivatalkörből nagy részben ki 
van zárva Magyarországon a magyar szülött. A 
pénzügyi költséges személyzet egészen német bu-
reaucratiai alkotás. A kereskedelem is német. Ter
mészetesen, mert a pénz maga is német. Nem azt 
értem én ez alatt, hogy németül van a bankjegyre 
írva, hány ezüst húszast kellene kapni a jegy elő-
mutatójának a banktól, s hány esztendei fogságot 
kap egész bizonyossággal, a ki azt meghamisítja ? 
hanem azt, hogy német a pénz, mert a magyaror
szági kereskedő nem kap belőle. Beszéljenek a szá
mok. Az 186ö-diki novemberi bankkimutatás sze
rint kereskedelmi váltókra kölcsönöztetett 105 
millió forint; ebben a magyarországi kereskede
lem részesült 7 — olvasd hét — millió forintig, a 
nem-magyar kereskedelem pedig kapott belőle 9 i 
millió forintot. Az osztrák nemzeti bank és minden 
osztrák hitelintézet egyedül a nem-magyarországi 
kereskedelmi érdekeket pártolják, a magyar keres
kedelem világos hátratételével, s lehetlenitik ke
reskedelmi kifejlődésünket saját felelős kormány 
nélkül; s igy kényszerül a kereskedelem németté len
ni nem csak nyelvére, hanem helyi összeköttetéseire 
nézve is. Hát még ha a helyzetet magasabb szem
pontokból bíráljuk, melyeknek elmulasztásával az 
osztrák kormány folytonfoly vast bebizonyitá, hogy 
nem az országok kereskedelmének felvirágoztatása, 
hanem egy kizárólagos német clique érdekei áll
tak szeme előtt, midőn egyoldalú vámfelszabadi-
tással a magyarországi vasipart tönkre tette, mi
dőn kereskedelmi szerződéseiben minden mást szem 
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előtt tartott, csak a magyarországi bor-és dohány
termelést és kereskedést nem; midőn az egész só-
eladást német üzérkedés tárgyává dobta ki; midőn 
vasutaink világkereskedelmi fővonalából csak az
ért, hogy Bécs és egy kis szász városka között 
sympatheticus összeköttetést hozzon létre, zsákut-
czát csinált; midőn concessiókat osztott oly szé
delgő vasúti vállalatokra, melyeknek alaptalanságát 
itt Magyarországon minden kis kereskedő, sőt töb
bet mondok, minden poéta nagyon jól ismerte, de 
melyekbe a tapasztalatlan falusi tőkepénzes utolsó 
kis capitalisát is beleveszté. Utasitsam-e a kor
mány férfiait, mely számok alatt kaphatják meg 
azon monstre-pörök vizsgálatait, melyek az olasz 
háború alatti szállítások, a magyarországi utcsiná-
lások visszaéléseiből származtak? Nem megma
gyarázzák-e ezek Európa minden államférfiának, 
hogy miért kivánja Magyarország a jogfolytonos
ságot ? miért óhajtja, hogy közlekedési és kereske
delmi ügyeinek vezetője magyar legyen és felelős ? 

Lesznek talán néhányan a jogfolytonosság 
elasticitását experimentálok közül, kik, lehet, hogy 
e pontig eljönnek velem, hogy legyen tehát vala
mi külön felelős orgánum feltalálva arra nézve, 
hogy a miket Magyarország anyagi érdekei meg
kívánnak, azokban az ország közkívánsága szerint 
intézkedjék; de azt mondják: ez azután a közele
dés legszélső vonala, mert a mi még hátra van, a 
magyar hagyüdminiszterium, már ez az országnak 
meg nem adható, mert 1-ször veszélyes, és ^-szor 
mert nem szükséges. 

Megjegyzem legelőbb is, hogy az 1848. I I I . 
t. czikk 14-dik pontja nem is beszél hadról, hanem 
honvédelemről, s ugyanazon t. czikk 7. és 8-dik 
pontja teljes jogot ad a fejedelemnek elhatározni, 
hogy mikor használja hadseregét az ország hatá
rain kivül, s mig egyfelől érintetlen hagyja a ki
rály legfőbb jogát a béke és hadviselés elhatáro
zása s a katonai hivatalok betöltése iránt, másfelől 
csak oly jogot tart fenn a nemzetnek, melylyel az
előtt is bírt. 

De azt mondják, hogy ez veszélyes, mert a 
külön hadügyminisztérium következése lett: a két 
ország két hadserege közötti harcz. Ez azon csa
lódás, melynek nem csak a múltra, hanem a jövőre 
nézve is megvannak a maga veszélyei. Fölötte le
kötelezve érzem magamat igen t. barátom Bartal 
György képviselőnek azon. e ház előtt tett nyilat
kozatáért, miszerint ő nem tekinti a 48 — 49-iki 
eseményeket egyébnek, mint Magyarország önvé
delmi tusájának. E nagybecsű nyilatkozat fölmenti 
a háznak minden tagját annak kinos tárgyalása 
alól, hogy ki okozta ez önvédelmi tusát ? s a kér
dést pusztán azon térre szoritja, hogy mi tette le
hetővé Magyarországra nézve, hogy önvédelmi tu

sát csak el is kezdhessen? Ha sokan nem tudják 
is ezt ifjabb barátaink közül, s ha sokan elfelejtek 
is az együttéltek korából, lehetnek még, akik em
lékeznek rá, hogy e lehetőséget nem a magyar 
hadügyminiszter netáni cselszövényes rendeletei 
idézték elő, hanem azon tény, hogy a magyar ka
tona egyenruháján belül ott dobog a hazafi szív. 
mely haza iránti érzelemmel van tele. Ezt az érzel
met nem kell megsérteni; ezt az érzelmet kell kielégí
teni : és nincs Magyarország felől semmi veszede
lem. Ki lehet törülni codexünkből az illető tör-
vényczikket; de ezt az éi'zelmet csak megnyerni le
het, de elveszetté tenni nem lehet soha. Én, ki együtt 
éltem át azon nehéz napokat, ma is Istenre hivat
kozva merem mondani, hogy ugyanazon magyar 
nemzetnek ugyanazon magyar katonái a magyar 
hadügyminisztérium mellett is tűzön és poklon ke
resztül követték volna a fejedelem zászlóit, ha a 
trón szerencsétlen tanácsadói, egy puszta pénzkér
dés, az országgyűlésnek az államadóssági kérdés
ben követett magatartása miatt, egy külső ellen
ség helyett egy belsőt nem kerestek volna. 
Ugyanazon szikla nem fekszik most előttünk, az 
országgyűlés a közös teidiek elvállalására késznek 
nyilatkozik, és igy a conflictusnak oka még foga
lomban sem létezik. (Helyeslés.) 

De azt mondják, szükségtelen a magyar hon
védelmi kormányközeg, a magyar hadsereg az 
osztrák hadügyminisztérium alatt is betöltheti hi
vatását, mint a külön hadügyminisztérium mellett, 
épen ugy. Kénytelen vagyok e tárgy iránt azon 
aggodalomnak kifejezést adni , hogy az összes 
hadseregben Magyarország hadfiai igen erősen 
hátra tett helyzetet foglalnak el; hogy a katonai 
pálya, mint életpálya, mint fényes , dicsőségteljes 
életpálya, nem egyenlően van Magyarország és a 
lajtántuli tartományok számára megnyitva. 85 
ezer főnyi ujonczilletményhez Magyarország és 
Erdély — nem számítva a határőrséget — járul
nak 32 ezer főnyi részlettel, tehát az összes hade
rőnek 5/8-át képezik; azonban 1431 törzstiszt kö
zül csak 94 magyarországi, tehát az összes hadse
regnek s/8 -át képező ország fiai csak V, 5 részét 
képezik a fényes pálya magasabb részeseinek. 
Épen igy vannak az egyes ezredekben az alsóbb 
tiszti rangok is felosztva: az ezredek 103 tagból 
álló tiszti létszámából jut egy-egy ezredre, mely 
tisztán magyar, tizenöt, tiz, sőt a 32-iknél, mely
nek toborzási helye Buda, csak hét, a 12-diknél, 
toborzási hely Komárom, csak három, átlag min
den kilenczre egy. Már pedig, hogy a magyaror
szági hadfiak a más országbeliekkel mind tehetség
re, mind vitézségre, mind hűségre nézve ne álla
nak ki a versenyt, azt, ugy hiszem, senki sem fog
ja állítani, s igy azt sem bizonyitandja be senki, 
hogy a magyarországi honpolgároknak e téren 
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való hátrább tétele a birodalom nagyhatalmi állá
sának postolatuma volna. 

íme tehát nem ábránd, nem poesis, nem is 
„jogfolytonossági bilincsek" mogorva vén jogtudó
sok által minmagunkra rakása az, midőn nemzeti 
kormányt sürgetünk: hanem rideg életkérdés, élet
pályát , kenyeret adó és tehetséget érvényesítő pá
lyák kérdése, a mi nem nyomja egynémely kénye
lemben született tagját képviselőházunknak, hanem 
égeti mindazok kedélyét, kik családtagjaik sorsát 
a jövőben nem találják biztosítva. Tizenhét év óta 
felsarjadzott ifjú nemzedékünk kiált hozzánk: Nyis
satok tetterönknek tért, adjatok nekünk életpályát! 

Ha mi a katonai fényes és dicsőséges, a ke
reskedelmi gazdag és jutalmazó, a technikai biz
tos és erőrefejtő pátyákat ex principio átengedjük 
másnak: mi marad meg a Szent István koronája 
alatti 13 milliónyi népnek ? Mi legyen a későbbi 
generatióból ? Csupa földmives, prókátor, szolgabí
ró és pap. 

íme, itt közelit felénk elutasíthatlanul a nem
zetiségi igények megoldásának kérdése. Könnyű 
megoldás, ha azt mondhatjuk: íme előttetek a pa
radicsom, a közös magyar haza, melynek földén 
szláv, román, német és magyar egyaránt válogat
hat magának pályát, a kinek kell dicsőség, a ki
nek kell gazdagság, a kinek talentuma, tett
ereje küzdtért keres, olyant, a milyent óhajtott: 
osztozzatok velünk! De ha mi mindazt, a mit meg 
akarnánk velők osztani, ab origine átengedünk 
egy harmadiknak, ugyan min fogunk velők meg
osztozni '? összeszorulunk-e a szűk törvényszolgál
tatási szérűre, s azon fogunk huzakodni és nagy
lelkűséget gyakorolni, hogy egy vármegyében két-
három esküdttel, két-három szolgabiróval több szláv 
legyen-e vagy román? Valóban, ha az 1848-diki 
törvények meghozva nem volnának, most kellene 
azokat meghoznunk, mert a végszükség dictálja 
azokat tollúnk alá. 

Nevezzük nevén a gyermeket! Azt mondják, 
béküljünk ki az uralkodóval ezen vagy amazon az 
áron. Van ennek valami értelme ? Itt nem kibékü
lésről van szó az uralkodó és a nemzet között ; 
mert hála Istennek mi nem vagyunk két hadvise
lő fél, s a hódoló indulat, melylyel mi közelitünk 
a trónhoz, csak viszonzása az onnan tanúsított 
uralkodói jóakaratnak. Szó van kiegyenlítendő 
érdekekről. 

Ez államnak hatalmi állása soha világosab
ban megtámadva nem volt, mint most. Világosan 
leleplezett törekvések kétségtelenné teszik, hogy 
az uralkodónak vagy érvényesítenie kell nagyha
talmi állását, vagy kétségbe vonatnia annak létezé
sét. Az előbbire nem csak a népek hősiessége, ha
nem a népek áldozat-készsége is szükséges tényező • 
mert a birodalmi pénzhitel helyreállítása a min

dent megelőző feladat, s ennek végrehajtása bi
zony a legtökéletesebb hekatomba. Mi nem va
gyunk alkudozó felek, kik egymás szorultságára 
speculálnak. Mi nem indulunk ki azon szempont
ból, hogy menjünk árverezni, s lássuk, hogy kap
hatnánk ininéljtöbbet minél olcsóbb árért ; s ha ke
vésért nem kaphatjuk meg ugyanazt , ígérünk 
majd többet; de ha látjuk, hogy nagy a szükség, 
még lejebb nyomjuk az árt. Mi egyszerűen azt 
kívánjuk, hogy a midőn áldozatok hozatalára szó-
littatunk fel, azoknak hozhatására képesittessünk. 
Ha fegyver a magyar alkotmány, ne törje azt ket
té a fejedelem, hanem fogja markolatát a kezébe s 
tegye meg vele a négy vágást a világ négy része 
felé, ndnt ősei tették. Mi keressük a fejedelemnél 
nemzeti állásunk biztosítását, s az uralkodó felta-
lálandja nálunk nagyhatalmi állásának biztosíté
kait. (Helyeslés.) 

A mi a lajtántuli tartományok népeit illeti, 
azokra nézve logice áll az, hogy mindazon alkot
mányos szabadságok,a mely ékkel Magyarország bi-
rand, nekik is okvetlen megadandók, hogy ellenben 
mindazon alkotmányos szabadelvű intézményei 
Magyarországnak, melyekről nemzetüfck önkényt 
lemond, a lajtántuli népekre nézve is el vannak 
veszve; és itt históriai valótlanság azon állítás, 
hogy a lajtántuli népek a febr. 26-íkai jogalapon 
állnak, s tőlünk annak elfogadását követelik. Ok 
igen elhagyták e jogalapot. Elhagyták akkor, mi
dőn miniszteri felelősséget követeltek, s elhagyta 
azt a törvények alkotója, midőn azt nekik megí
gérte, bár meg nem adta; de e követeléssel és ez 
ígérettel az általunk vitatott alkotmányos alapra 
léptek át ; s ha mi ezt elhagynók, visszatérnénk 
olyan álláspontra, melyet ők magok sem kivan
nak többé. 

A mit tisztelt képviselőtársam Bartal György 
a nádori hivatalról szóló törvényczikk módosítása 
iránt előadott, azt egészen fölöslegesnek találom, 
miután az 1848-dik I I I . tcz. 2. pontja így szól: 
„Ez esetben a mostani nádor, cs. k. főherczeg Ist
vánnak személye hasonlóképen sérthetetlen." 

Hogyan függjenek az országok közös érdeke
ikre nézve össze, arra nézve a fölirat nyújtja a ja
vaslat-tételt. E g y azonban bizonyosan áll : hogy 
az országok közös jólléte legnagyobb garantiája 
lesz azok együtt-maradásának: a melyik közülök 
az alkotmányos harmóniát megzavarná, valameny-
nyit találná szemközt egymaga ellen. Alattomos 
ármánynak útját állja a kielégített nemzet: a ma
gyar százszor kibékült legkeserűbb ellenével i s ; 
de egyszer sem támadt jóltevője ellen. 

Mi azonban csak azt Ígérhetjük meg, a mit 
megadhatunk, s a mit megadnunk a nemzet feljo
gosított. Ha nemzeti létünk, s annak kifejlődésére 
szolgáló egyedüli módszerünk, a nemzeti felelős 
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kormány megadatik, akkor birtokában leszünk 
azon eszköznek, mely ígéreteink beváltására szol
gál. A nélkül nincs semmink; szegények vagyunk, 
s még szegényebbek leszünk. A ki Ígéretet tesz 
olyan dologról, melyről előre tudja, hogy nincs, 
az vagy magát ámítja, vagy mást akar ámítani. 

Mi ime kijelöltük az utat és módot, melyen 
mind c nemzet létele, mind az uralkodó hatalma 
egymást együtt és egyetemesen biztosítják; s nyu
godt lélekkel mondhatjuk el a trón eló'tt: „Uram! 
adj nekünk életet, és mi ez életet neked és a hazá
nak szenteljük!" És ebben áll a trón hatalmi állá
sa. (Éljenzés.) 

A p p o n y i G y ö r g y gr . : Tisztelt ház ! A fel
irati javaslat 31-ik pontja és az arra vonatkozó 
módosítvány felett megindult tárgyalás a mai 
helyzet legfontosabb és valóban legjellemzőbb két 
kérdésének egyikét foglalja magában. Belszerve
zetünk sorsa attól függ, vajon és mikép fogunk ki
bontakozni azon bonyolódott helyzetből, mely a 
tagadhatatlan tények és törvényes igények egy
mással ellentétbe tett hozatala által idéztetett elő. 
Egyrészről a jogfolytonosságnak, melynek hívei va
gyunk mindnyájan, tényleges foganatosítása köve
teltetik ; más részről a fenforgó nehézségekre utalva, 
szintazon jogfolytonosságnak tettleges foganato-
síthatása végett a 48-iki törvények megelőző revi-
siojára fektetik a súlyt. 

Mindnyájan óhajtjuk, uraim! az ezen helyzet
ből leendő kibontakozást, s mint minap mondám, 
csak az utakban és azok kijelölésében különböz
hetünk egymástól, de nem az elérkezés helyére 
nézve. Aggódva keresem tehát én a jobb és biztos 
utat, mert csak ezen föltétel alatt adhatom az előnyt 
a legrövidebbnek. 

Mélyen érzem én is azon roppant nehézséget, 
mely a jogszerűség szempontjából mutatkozik; 
megtagadnám politikai hitemet, megtagadnám po
litikai jellememet, ha szememet behunynám azon 
aggasztó következések eló'tt, melyek alkotmányos 
létünket sújthatnák, ha beegyeznénk, vagy csak 
beegyezni látszanánk is abba, hogy élő törvényein
ket bár mikor egyoldalulag felfüggeszteni lehes
sen. (Helyeslés.) Teljesen méltánylom, osztom és 
magamévá teszem annálfogva azon bölcs előrelá
tást, mely alkotmányunkat ily orvosolhátlan csor
bától megóvni szent kötelességének tartja. A kér
dés előttem csak az, vajon azon alapos jogi tekin
tetnek nem tehetünk-e eleget, nem szerezhetünk-e 
elégséges biztosítékot arra, hogy ezen méltó ag
godalmainknak eleje vétessék a nélkül, hogy a 
gyakorlati téren fölmerülő legyőzhetlen nehézsé
gen akadjon fel az ügy tényleg, melyet elvileg 
megmenteni akarunk. E nézet birt engem arra, 
hogy Bartal György t. tagtársunknak általaim el
fogadott módosítványát néhány sorral megtoldjam, 

melyet a t. ház, de különösen a módosítványt in
dítványozó érdemes tagtársunknak becses figyel
mébe ajánlani bátor vagyok. Czélja ezen toldalék
nak nem egyéb, mint utalni azon eszközre, mely 
jogi tekintetben megnyugtathatja azokat, kik a ne
hézségek súlyáról meggyőződve, azonkívül a ki
bontakozás elhalaszthatlanságától áthatva, a nehéz
ségek legyőzését részökről elősegíteni kívánják. 
(Halljuk!) Ezen tekintetek okozták azt, t. ház, 
hogy a kérdésben forgó pontra nézve eltérek a vá
laszfeliratban foglalt eszméktől. Okaimat elő fogom 
adni, előadásomban tisztán objectiv leszek, mert a 
subjectivitás mind a kérdésnek megoldására, mind 
a discussióra nézve is csak káros. (Helyeslés.) 

A gyakorlati nehézségek súlyát vajon ki ta
gadhatja ? Csak abban különbözhetünk egymástól, 
hogy némelyek azon nehézségeket különös tekin
tet nélkül vélik legyőzhetni, mások ezt kétségbe 
vonják. Szükség tehát, hogy a lehetőségek vagy' 
lehetetlenségek felett tisztába jöjjünk, mert utol
jára is csak a kivitel lehetősége nyomán vághat
juk ketté a bonyodalmak csomóját, ha élő törvényt 
akarunk követelni a helyett, hogy annak csupán holt 
betűjét tiszteljük. Igenis, uraim! élő törvényt aka
runk, és azért a jogfolytonosságot a lehetőségig 
biztosítva, tegyük annak gyakorlati kivitelét le
hetővé, és ne akaszszuk meg azt a tulszigorú követ
kezetesség bilincseivel. 

A fölirati javaslattól eltérő véleményem sem 
a minisztérium létesítésére, sem pedig alkotmányos 
törvényhatóságainknak helyreállítására nem vonat
kozik, mert a mint már szerencsém volt kijelenteni, 
ezen intézmények helyreállítását nélkülözhetlennek 
tartom. 

A miniszteri kormányrendszert nem csak 
a nemzet törvényes jogának ismerem el, hanem azt 
a kor követelése szerint politikai szükségnek és 
postulatumnak mondanám, ha az a törvény által 
nekünk már megadva nem volna. (Helyeslés.) 
Mindamellett nem tagadhatni, hogy a tényleges 
helyreállítás ellen nehéz és súlyos akadályok fo
rognak fenn, mely akadályokat véleményem sze
rint csak a törvényhozás közremunkálása szün
tethet meg. Első és legközelebb fekvő nehézséget 
látok abban, hogy azon intézmények, melyeknek 
tényleges helyreállítását sokan rögtön kívánják, 
azon törvényeken alapulnak, melyekre nézve a 
fejedelem a törvényhozói megelőző vizsgálatot 
tartja szükségesnek, és melyekre nézve a trónbe
széd a következőket mondja: „Birodalmunk ha
talmi állására, fejedelmi jogaink épségére, a társ
országok méltó igényeire való tekintetek ezen 
törvények változatlan életbeléptetésének lehetősé
gét kizárják. Bár alaki törvényességök kifogás alá 
nem eshetik, mégis uralkodói tisztünk és népeink 
valódi javai iránti kötelességünk érzete egyaránt 
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tiltják, hogy a kölcsönös jogok és kötelmek viszony
latának egyidejű megoldása előtt királyi hitleve
lünkben azoknak változatlan megtartását és végre
hajtását elfogadjuk és biztosítsuk." 

A mi erre válaszul mondatik a feliratban, az 
részint a hódoló tiszteletnél és hálás bizalomnál 
fogva, mely annak minden sorát átlengi, részint 
azon kegyeletnél fogva, melylyel hazai intézmé
nyeink előnyei kiemeltetnek, mélyen hat bizonyára 
mindenki szivére, és kétséget nem enged a felett, 
hogy ezen intézmények, ha kellőleg rendezve tény
leg visszahelyeztetnének, nem csak szellemi és 
anyagi állapotaink javulására. hanem magának a 
kiegyenlítésnek müvére is csak üdvösen fognának 
hatni. De nélkülözöm itt annak gyakorlati bebizo
n y í t á s á t ^ ŐFölsége által a trónbeszédben bizalmas, 
de határozott szavakban tagadtatik: nélkülözöm 
tudniillik gyakorlati bebizonyítását annak, hogy a 
48-ki törvények, melyek az átmeneti epochában ke
letkeztek, 17 évi hosszas idő és sok viszontagság 
után tökéletesen megváltozott viszonyok között is
mét beállott, sokkal nagyszerűbb átalakulási epo
chában, minden módosítás és minden törvényhozói 
gondoskodás nélkül életbe léphessenek. Tarta
nom kell tehát attól, hogy habár Fölséges Urunk
nak atyai szíve a fölirati javaslatnak nagy része 
által érzékenyen meg lesz hatva, de aggodalmai, 
kétségei e tekintetben alig lesznek megszüntetve. 

Ezek azonban csak egyéni sejtelmeim lehet
vén, és senki sem mondhatván azt, mi foganatja 
lesz feliratunknak a legmagasabb trónnál: áttérek 
a gyakorlati térre, hogy a t. háznak előadjam a 
nehézségeket, melyek felfogásom szerint óhajtásunk 
tényleges betöltését ellenzik. 

Először is a törvényhatóságokról leszek bátor 
szólani. (Halljuk!) A ki az 1848-ki törvények 
16-dik czikkének czimét olvassa a megyei hatóság 
ideiglenes gyakorlatáról, nem különben annak ren
deleteit , melyek által a minisztériumnak megha
gyatott, hogy a megye szerkezetének népképviselet 
alapján rendezése iránt a legközelebbi országgyű
lésnek törvényjavaslatot terjeszszen elő; és a ki 
ezen törvény tartalmából érteni fogja azt, hogy a 
megyei hatóság gyakorlata olyannyira ideiglenes
nek tekintetett, hogy, a 17-ik tv. czikk szerint, to
vábbi törvényhozói intézkedésig még a megyei 
tisztújító székek megtartása is betiltatott: abban 
méltán fog támadni azon kérdés, vajon azon két
ségtelen rendeletek, melyek elégségesek lehettek 
arra, hogy az akkor fennállott és törvényesen meg
választott tisztikarral ellátott megyei hatóság tisztét 
ideiglen folytathassa, vajon azon rendeletek elégsé
ges alapul szolgálhatnak-e a törvényhatóságoknak 
újból felállítására? (Helyeslés.) Én kénytelen va
gyok e kérdésre nemmel felelni. Nyilvánvaló le
vén, hogy a tisztujitó székekről népképviselet alap

ján a törvény még nem rendelkezett: kérdem, minő 
törvény szerint fognának a tisztujitó székek meg
tartatni? (Közbekiáltások: 1860 szerint!) 1860 idéz
tetett. Nehezen fog az e tekintetben igazolásul szol
gálhatni , mert az véleményem szerint csakugyan 
nem a jogfolytonosság elvéhez volt alkalmazva, 
törvényesen megválasztott tiszti kar nélkül pedig 
véleményem szerint a megyéknek törvényessége 
csak fictio lehet. (Helyeslés. Zaj.) 

Azóta, tisztelt ház! 17 év folyt le, a körülmé
nyek megváltoztak, és így lehetetlennek tartom — 
habár a jogfolytonosság kellékének az sem felelne 
meg — hogy az akkori provisorium ugy, a mint 
volt, helyreállittassék ; nélkülözhetlen tehát, hogy a 
törvényhozás intézkedjék a választási jognak gya
korlata és a tiszti karnak megválasztása, továbbá 
a megyei gyűléseket pótló testületek iránt, mielőtt 
a törvényhatóságokat újból helyre lehetne állítani. 
Feladatunk, t. ház, a provisorium megszüntetése, 
nem pedig egy isméti provisoriumnak előidézése. 
Másnak pedig, mint törvényen kívüli provisorium-
nak.nem tekinthetném (Zaj) a törvényhatóságok oly 
módon szervezését, mint az 60-ban történt. Azon 
őszinteségnél fogva, melylyel a t. háznak tartozom, 
ki kell mondanom azt is, hogy a 60-iki tapasztalás, 
a mikor is a törvényhatóságok szervezése önma
gokra volt bízva, vagy legalább általok lett elfog
lalva, habár e tekintetben is, mint mindenben, egyes 
jeles kivételek voltak, átalánosan a megyék iránti 
bizalmat nem nevelte és a megyék tekintélyét a 
közvéleményben és a nép előtt nem emelte. (Ájobb 
oldalon: Ugy van! A bal oldalon ellenmondás.) Őszin
teségemre hivatkozom, t. ház , és ennélfogva, ha 
előbbi előadásom által bárki is legkevésbbé sértve 
érezné magát, bocsánatot kérek. (Epén nem!) 

Azt mondják ugyan, és a 60-ik évi állapotot 
azzal mentik, hogy akkor az idő rövidsége nem 
engedte, hogy a megyék consolidálhassák mago
kat. Mint én emlékszem,körülbelül 10 hónapig, vagy 
egy évig tartott az úgynevezett alkotmányos rend
szer : ezen idő, ha nem volt is talán elégséges a tö
kéletes szervezésre, mindenesetre azokra nézve, kik 
az akkori kezelés alatt állottak, hosszú volt. To
vábbá az akkori rendkívül felizgatott állapottal 
menthetik mások azt , hogy a törvényhatóságok 
akkor meg nem feleltek hivatásuknak. De mind
ezek csak a mellett szólanak, hogy a törvényható
ságokat, épen a jogfolytonosság elve szerint, nem 
lehet törvényhozói rendezés nélkül helyreállítani. 
Az utolsó választásoknál közbejött eseményeket te
kintve, nem mernék jót állani arról , t. ház , hogy 
most higgadtabb állapotban fogná az országot ta
lálni az új szervezés. (Elénk ellenmondás.) 

A megyéknek helyreállítása, megelőző törvény
hozási intézkedés nélkül, azon kisérletek sorába 
tartozik, melyeket a jó rend, szellemi és anyagi jól-
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létünk, de magának ez intézmény hitelének érde
kében is tanácsolni nem lehet. (Igaz! Ellenmondás. 
Zaj.) Állapotunk, különösen anyagi helyzetünk 
olyan, hogy a közigazgatási és törvénykezési vi
szonyok gyakori megrázkódtatása a legkárosabb 
következéseket vonná maga után. Tudjuk, hogy 
17 év alatt három rendszer következett egymás 
után. Tanácsosnak tartja-e a t. ház, hogy most is
mételtessenek a megrázkódtatások? Ezek pedig bizo
nyosan bekövetkeznek, mihelyt a törvényhatósá
gok szervezése megkezdődik anélkül, hogy a ren
dezett állapotban, vagy abban lelhetnők biztos 
megnyugvásunkat, hogy ez lesz utolsó megráz
kódtatása törvénykezésünknek és közigazgatá
sunknak ? (Ellenmondások) Szivemből óhajtom, 
hogy ugy legyen. (Ugy lesz/J Minden erőm meg
feszítésével törekedni fogok, hogy ahhoz csekély 
személyemmel is minél inkább járulhassak; de 
mathematikai bizonyosság e tekintetben nincs. 

Igaz, mi a felirati javaslatban mondatik, hogy 
nagy az anomália, mely szerint — a feliratnak 
szavaival élve — „az ország ugyanakkor, midőn 
képviselői által ezen alkotmányos jogát gyakorol
ja, minden egyebekben alkotmányon kivül áll." 
Tökéletesen igaz ; de kinek hatalmában áll ezen 
anomáliát megszüntetni? (A ki elrendelte! Zaj. 
Halljuk!) Alkotmányosnak, törvényesnek tekint
hetjük-e ez állapotot, vagy inkább a törvényható
ságokat csak az által, ha nekik a törvényen kivüli 
hatóság gyakorlata törvényen kivül engedtetik 
meg ? Az anomáliát csak a törvényhozás szüntet
heti meg oly intézkedés által, mely — mint már 
ezelőtt mondottam — mind a választások, mind a 
tisztújítási székek, mind pedig a tanácskozó testü
let rendezésével foglalkozik: ez pedig annyival 
szükségesebb, mert a törvényhatóságok állását 
szabályozni kell , ha azt akarjuk, hogy a minisz
térium mellett megállhassanak, mint szintén, hogy 
a minisztérium mellettök megállhasson; ha el akar
juk érni azt, hogy alkotmányos létünk ezen két, 
egyaránt fontos, egyaránt nélkülözhetien föltétele 
és biztositéka egymással egyensúlyba hozassák; 
ha azt akarjuk, hogy egymást meg ne rontsák; 
ha kerülni és mellőztetni akarjuk azt, hogy egyiknek 
vagy másiknak rendezetlen állapota által, vagy 
túlságos centralisatióba vagy anarchiába ne jus
sunk. (Helyes! Zaj.) Ne tegyünk magunknak illu-
siókat, t. ház! Á törvényes állapotot könnyebb 
fölbontani, mint évek hosszú sora után és tökéle
tesen megváltozott körülmények közt ismét hely
reállítani. Ezen nehézségek legyőzése teszi épen 
föladatunkat; ezen nehézségekkel meg kell vívni, 
ignorálni nem lehet. A törvényes formáknak vagy 
pedig közegeknek egyszerű helyreállítása által 
csak fictioja érhető el a törvényességnek. Va
lódi létesítése a törvényhozás mélyebben ható 
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alkotmányos és gondos közremunkálását kö
veteli. 

Fejedelmünk, mint a törvényhozásnak egyik 
tényezője,^ bála Istennek, elhagyta a provisoriu-
mokat. (Elénk ellenmondás. Zaj.) Ismétlem, hogy 
Fölséges Urunk elhagyta a provisoriumot, a mi
ből nem lehet kiszökni, hanem egyedül csak las-

fokonkint lehet a törvényes alapra átlépni. san 
(Zaj.) Kevés türelmet kérek; még csak rövid ide
ig fogom untatni a t. házat. Fejedelmünk a rend
kívüli állapotot rendessé, a törvényen kívülit tör
vényessé akarja tenni, s a törvényhozás alkotmá
nyos közremunkálását helyreállítani. És ennél
fogva, noha a múltban súlyos sérelmeket látok én 
is, a törvényesség terére ily módon való visszaté
résben csak gyakorlati szükséget, de ujabb törvény
sértést nem látok. (Helyes!) 

Nem hallgathatom el azon esetre nézve, ha a 
megyék visszaállíttatnának , a megyei tisztviselők 
helyzetét, kiket eskü kötelez arra, hogy alkotmá
nyunkhoz tartsák magokat, hogy minden köteles-
ségök teljesítésében tisztán hazai törvényeink sze
rint járjanak el. Ezen tisztviselők bármely lépésnél, 
épen rendkívüli helyzetűknél fogva, csak tényle
ges állapotokkal és csak oly intézkedésekkel talál
kozhatnak, melyek szükségkép nélkülözhetlenek 
mindaddig. mig ügyeink törvény utján rendezve 
nem lesznek; és így bármely lépésök törvényen kí
vülinek, sőt törvényellenesnek is tekinthető. A 
tisztviselők tehát minden eljárásnál vagy hivatalos 
kötelességeikkel, vagy esküjökkel jőnek ellen
kezésbe. 

Azon orvosság pedig, melyet többször hallot
tam itt említtetni, s melyet igazán csakis orvos
ságnak kell neveznem, t. i. az indemnity bili, tö
kéletesen és teljesen véget nem vethet aggályaim
nak. Ezt Bartal György oly alaposan adta elő, 
hogy e részben több mondani valóm nincs. De is
métlem, ne feledjük el azon jeleneteket, melyeknél, 
az utolsó választások alkalmával, az ország sok 
részében emberhalál fordult elő, (Halljuk!) és me
lyek minden esetre nagy óvatosságra intenek, hogy 
hasonló izgalmak előidézése mellőztessék, midőn 
csak ideiglenes és, mint remélni akarom, rövid ide
ig tartó szervezésről lehet szó, mely azonnal meg
szűnik, mihelyt a törvényhozás azon szerencsés 
helyzetben lesz, hogy a törvényhatóságokról in
tézkedjék. 

És így, t. ház, véleményem szerint, világos
nak látszik, hogy a megyéknek minden törvény
hozási intézkedés előtti helyreállítása, mint mon
dottam, a jogfolytonosság elvénél fogva is nagy 
nehézségekre talál. Nem csoda tehát, hogy a feje
delem , a ki a sok provisoriumot megunta, (Mi is 
meguntuk!) és a törvényes állapotot akarja helyre-
állitani, (Helyeslés) a megyéknek, minden megelőző 
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törvényhozási intézkedés nélküli helyreállításában 
megnyugvást nem talál. 

De hogyan áll a dolog a minisztérium kine
vezésével'? Nem akarom vizsgálni, hogy azok, kik 
a minisztérium azonnali kinevezését szükségesnek 
tartják és szorgalmazzák, milyen minisztériumra 
refleetálnak ? Ha a jogfolytonosság elvéből indul
nak ki, akkor e részben minden kétség megszűnik. 
De legyen bármely minisztérium, kétséget nem 
szenved, hogy az egy lépést sem tehet, és egy per-
czig sem tarthatja fenn magát, ha csak rendkívüli 
fölhatalmazást nem nyer. E rendkívüli fölhatalma
zás ezimét hallottam többször említtetni: az úgyne
vezett indemnity bilit. 

Az indemnity bili hazánkban és hazai közjo
gunk szerint új eszme; de azon kiterjedésé
ben, a mint jelen helyzetünkben kívántatik, alkal
masínt az egész alkotmányos világ újnak fogná 
találni. Mindenesetre hazai közjogunk szerint erő
sen áll az, hogy ily rendkívüli fölhatalmazás csak 
az összes törvényhozás közakarata által történ
hetnék. 

Megengedve mindezeket, fenmarad mégis az 
a kérdés, hogyan jöhet létre a minisztérium kine
vezése most azonnal, t. i. oly minisztérium kineve
zése, mely a nélkülözhetlen indemnity bilire szert 
tehet, vagyis a többség programmjával tökélete
sen egyetért, melyet képviselni köteles. Többször 
hallottam itt alaposan és jogosan említem, hogy 
mi ügyeinket csak a fejedelemmel akarjuk rendbe 
hozni. (Ugy van!) Ez tehát kizárja annak lehető
ségét, mi az úgynevezett parlamenti kormányfor
mából és rendszerből következik, hogy a fölség a 
többség programmját tartozik elfogadni. (Ellenmon
dás.) Tudom, milyen ellenvetésre gondoltak azok, 
kikre ezen szavaim tán kellemetlen hatást tettek; 
tudom, hogy e részben vannak módok, melyeket föl 
lehet használni: csakhogy azokat nem lehet örökké 
használni, és utóbb mégis beáll azon idő, midőn a 
többség szavára figyelemmel kell lenni, (ügy van! 
Zaj. Az elnök csenget.) Annál kevésbbé tehetem föl 
a programm nem létét a fejedelemnél, mivel tud
juk, hogy a fejedelem uralkodása alatt más alkot
mányos népek is léteznek, és tudjuk, hiszszuk és 
reméljük, hogy ha azoknak alkotmányos átalaku
lása be lesz fejezve , ezen fejedelem uralkodása 
alatt két parlament fog állani. (Igen természetes!) 
Nem azon időről szólok, mikor ez teljesedésbe megy, 
hanem a jelenről, midőn a kiegyenlítés és átala
kítás fokán állunk. Tekintve a trónbeszédben íog-
lalt nyilatkozatokat, és tekintve azokat, a mik a 
felirati javaslatban mondatnak, azt, bármennyire 
óhajtjuk is, de állítanunk nem lehet, hogy a több
ség programmja a fölség programmjával már 
öszhangzásba jutott volna. Erre törekednünk kell, 
ezt kívánnunk kell, de az elérve még nincs. Kér

dem tehát, gondolhatunk-e most oly minisztérium 
kinevezésére, mely mind a fejedelem, mind a több
ség bizodalmát oly mértékben birná, hogy ily 
rendkívüli fölhatalmazást nyerhessen ? (Hiszszuk! 
A bal oldalon zaj. Halljuk!) 

Mellőzve azon nehézségeket, melyek a közös 
ügyek feletti tanácskozások alatt fognak mutatkoz
ni, és melyeket igyekezni fogunk elhárítani, minda
mellett ugy látszik, hogy a miket mind a minisz
tériumra, mind pedig a törvényhatóságokra nézve 
bátor voltam előadni, oly -nehézségeket tüntetnek 
föl, melyeket ignorálni nem lehet, és a melyekben 
véleményem szerint elégséges igazolása foglaltatik 

i azon módosítványnak, melyet Bartal György tag-
| társunk benyújtott (Helyeslés) s melyhez én azon 

toldalékkal, . melyet hozzá ajánlani bátor voltam, 
egész kiterjedésében járulok. 

Meg vagyok győződve, t. ház! hogy a jog
folytonosságot valódi értelmében csak ugy bizto
síthatjuk, ha azt minden fictiótól menten tartjuk. 
Véleményem szerint, a megyék tényleges helyre
állításában keresett törvényesség fictio volna, és 
fictio a miniszteri rendszer fölállítása, mielőtt a lé
tesítésére megkívánt előzmények be nem töltetnek. 
A fictiótól pedig a jogfolytonosság elvét megóvni, 
kötelességemnek tartom. 

Tévedés továbbá azon vélemény, melyet a t. 
ház több tagja kimondott, hogy a ki a revisio szük
ségét elismeri, azt csak az úgynevezett minden áron 
kiegyezkedés kedveért teszi. Én legalább a revisiót 
csak alkotmányos intézményeink föntarthatása vé
gett és azért óhajtom, hogy hazai, legdrágább in
tézményeinket azon kinövésektől óvjam meg, me
lyek tekintélyűket csökkentik. (Helyeslés a jobb ol
dalon.) Ugyanezt tenném akkor is, ha ez nem volna 
a kiegyenlítés egyik legnagyobb momentuma; de 
annál inkább teszem most, midőn ettől függ azon 
nagy eredmény, mely nem egyéb, mint alkotmá
nyos létünknek a trónbeszéd szerint maradandó 
biztosítása és fejedelmi coronatio általi ujabb szen
tesítése. (Helyeslés.) 

Deák F e r e n c z : Felirati javaslatunk 31-dik 
szakaszában az 1848-iki törvények átvizsgálására 
vonatkozólag két eszme van kimondva. Egyik 
eszme az: hogy „vannak az 1848-diki törvények 
rendeletei között egyes pontok, melyeket mi ma
gunk is óhajtunk czélszerűbben átalakítani és ha
tározottabban kifejteni." A másik eszme pedig az : 
hogy „ha O Felsége kívánja a törvények bármi 
részben megváltoztatását: a kiegészített ország
gyűlés mindazon javaslatokat, melyeket erre vonat
kozólag O Fölsége felelős magyar minisztériuma 
előadand, tüstént tanácskozás alá veendi, s meg
állapodásait 0 Fölsége elé fogja terjeszteni." 

Ezen két eszme természetes következménye a 
magyar közjog azon elvének, mely szerint a kezde-
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ményezési jog hazánkban mind a királyt, mind a 
nemzetet külön-külön megilleti. 

A nemzet, képviselői által, a minisztérium be
avatkozása nélkül, maga gyakorolja e jogot; a ki
rály pedig nálunk is, mint más alkotmányos orszá
gokban, hol felelős minisztérium létezik, csak ez ál
tal gyakorolja kezdeményezési jogát. 

Ezek szerint az 1848-iki törvények átvizsgá
lását kívánhatja O Felsége is . kezdeményezési 
jogánál fogva, de a szükséges javaslatokat e rész
ben csak felelős minisztériuma által tétetheti. Kí
vánhatja és megkezdheti azt, a nemzet kezdeménye
zési jogánál fogva, az ország gyűlése is, és javasla
tokat készíthet a felelős minisztérium beavatkozása 
nélkül. A# emiitett törvények tehát igy is, ugy is 
revisio alá kerülhetnek. 

Sőt. miután az ország, ha felirati javaslatunk 
elfogadtatik, azonnal hozzákezd azon javaslat ki
dolgozásához, mely a közös viszonyoknak megha
tározására s azok kezelési módjának megállapítá
sára vonatkozik: nem is mellőzheti azt, hogy az 
1848-iki törvények ama részeit, melyek a közös 
viszonyok iránti javaslattal kapcsolatban vannak, 
át ne vizsgálja, s egyiket a másikkal öszhangzásba 
ne hozza. 

Teszi ezt a nemzet saját kezdeményezési jogá
nál fogva. Lehet , hogy a végeredmény ugyanaz 
lesz, mintha az átvizsgálást a felelős minisztérium 
hozta volna javaslatba. De lényegesnek tartom el
vileg is a két kezdeményezési jog mikénti gyako-
rolhatására nézve azon különböztetést, melyet mi 
feliratunkban kimondottunk, s melvet a módosít-
vány teljesen mellőzött, csakhogy a felelős mi
nisztérium megemlítését feliratunkból kitörülhesse. 

Kihagyja a módosítvány felirati javaslatunk 
32-dik szakaszából azon lény eges eszmét, hogy poli
tikai életünk ingatagságát csak 0 Felsége szüntet
heti meg alkotmányunk tettleges visszaállításával 
(Helyes!) és ezt befejező megkoronáztatásával. E 
határozott fogalom helyett a módositvány csak a 
remény teljesülésének föltevéséről szól; pedig ezen 
ingatagság megszüntetésére sem remény, sem föl
tevés nem elegendők, hanem valóságos tény szük
séges : az alkotmány visszaállításának (ügy van!) 
s az ezt befejező megkoronáztatásnak ténye. (Viha
ros tetszés.) 

A módosítványt indítványozó képviselőtár
sunk nyíltan kimondotta előadásában, hogy ő mind
ezeket azért akarja kihagyni a felirati javaslatból, 
mert ő nem pártolja a jogfolytonosságot, s a vég-
kiegyenh'tés iránti megállapodás előtt nem akarja 
sürgetni a felelős minisztériumnak és a köztörvény
hatóságoknak alkotmány szerinti visszaállítását. 

Magyarország közjogának egyik alapelve az: 
hogy törvényt alkotni, módosítani vagy eltörölni 
csak a király és nemzet egyetértésével lehet. Másik ! 

alapelve az : hogy a törvényhozó hatalomnak azon 
részét, mely a fejedelmet illeti, csak a koronázott 
magyar király gyakorolhatja. Harmadik alapelve 
az: hogy a király koronázás előtt köteles kiadni a 
koronázási hitlevelet, melyben ünnepélyesen ígéri, 
hogy az ország jogait, szabadságát s fövényeit szen
tül megtartja és másokkal is megtartatja. E három 
közjogi alapelv ellenében miként nyughatnánk 
meg abban: hogy alkotmányunk, melyet állami 
alapszerződés, szentesitett törvények és királyi hit
levelek ünnepélyesen biztosítottak , s melyet soha 
csak egy óráig sem volt jogos megszüntetni, hadd 
szüneteljen tovább mindaddig, mig annak lényeges 
részét át nem alakítjuk! (Igaz!) 

Ha vissza nem állíttatik az alkotmány: minek 
alapján adja ki a király a koronázási oklevelet? 
Az uj megállapodások még nem lesznek törvények, 
mert azokat csak koronázás után lehet szentesíteni; 
a régi törvények pedig fel vannak függesztve, és 
tettleg nem élnek. Minő jogokat biztosít hát az inau-
gurale diploma a nemzetnek ? Azokat-e , a melyek 
föl lettek függesztve és vissza nem állítva ? vagy 
azokat, melyek koronázás után adatnak ? (ügy 
van !) 

Valóban visszás helyzet ez, melyből kimene-
nekülni csak a törvények rendeleteinek teljesítése 
által lehet; s meg vagyok győződve, hogy a kime
nekülés halogatása a bajt nem enyhítni, sőt növelni 
fogja. ^ 

Nem fogom fel azoknak nézetét, kik azt mond
ják, hogy miután a jogfolytonosság el van ismer
ve, nyugodjunk meg abban, s ne kívánjunk többet. 
A jog, mely nem érvényesíthető, aligha többet ér 
az üres szónál, (ügy van!) s nem hiszem, hogy sok 
ember találkozzék, a ki beérje azzal, hogy vala
mely tényleges jogát elismerték, de tettleg azzal 
élni nem engedik. (Helyes!) A kit elzártak, nem 
sokat nyer vele, hogy szabadsághozi jogát elisme
rik, de szabadon nem eresztik. (Helyes ! Derültség.) 
A kit vagyonától megfosztottak, aligha meg fog 
nyugodni, ha jogát azon vagyonhoz elismerik, de 
tulajdonát vissza nem adják. (Ugy van.) 

A jognak elismerése által csak az ok, vagy 
ürügy van elhárítva, melynél fogva a tettleges élet
beléptetés meggátoltatott; de nincs megszüntetve a 
joggal viszonyos kötelezettség, mely az elismerés 
után még erősebb. (Helyes!) 

Azt fogja talán valaki mondani: hogy mind
ezek csak magánviszonyokra vonatkozó észrevé
telek, melyek az állami viszonyoktól különböznek. 
Igenis , különböznek, a mennyiben egy egész 
nemzet szabadságáról, törvényes jogairól van 
itt szó. 

Azt is mondhatja talán valaki, hogy a tettle
ges jogfolytonosságnak megtagadása nem tagadá
sa a jognak ; de, bocsánat, a jogfolytonosság meg-
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tagadása nem egyéb, mint a jognak folytonos ta
gadása ! (Helyes! Igaz!) 

Egyébiránt az általunk követelt jogfolytonos
ság nem elv, hanem azon kétségtelen elveknek, 
melyeket 0 Fölsége is elismert, legszorosabb lo
gikai következménye, (Ugy van!) Alkotmányos elv 
az : hogy a törvényhozás rendes utján alkotott tör
vényeket csak a törvényhozás rendes utján lehet 
ismét megváltoztatni. (Helyes!) Alkotmányos elv 
az : hogy a törvények megtartandók, mig azokat 
a törvényhozás meg nem változtatja. Miután pe
dig Magyarország törvényei a törvényhozás ren
des utján lettek alkotva, s azokat az alkotmányos 
törvényhozó hatalom eddig meg nem változtatta: 
egyszerű, világos és szoros következtetés az, hogy 
meg kell azokat tartani, (ügy van!) És ez a tettle
ges jogfolytonosság. (Elénk helyeslés.) 

De nem ereszkedem mindezen, részint itt 
megemlitett, részint talán még előhozható okosko
dások bővebb részletezésébe, hanem átmegyek ar
ra, hogy maga O Fölsége a trónbeszédben nem 
ily játékszerü okoskodásokat hozott fel a jogfoly
tonosság ellen, hanem egy nagy fontosságút, egy 
igen súlyosat. Megjegyeztejmár Komárom városa 
érdemes képviselője, hogy O Fölsége nem mond
ja, hogy elvben elismeri a jogfolytonosságot. Hi
szem , hogy azok , a kik a trónbeszéd készítésére 
befolytak, nem szorultak sophismára, hanem hasz
nálták a legnagyobb, a legsúlyosabb argumentu
mot : a lehetetlenséget. 

Ezen szó, uraim, lehetetlenség, igen nagy szó, 
kivált mikor egy nemzet egész alkotmányos lété
nek ellenében állíttatik fel. A mi valóban lehetet
len, azt létrehozni sem ész, sem erő nem képes. A 
lehetetlenség oly hatalom halandó életünkben, mint 
a hitregéknek fátuma, melyet még ama pogány 
istenek sem valának képesek megtörni. He a köz
életben gyakran lehetlennek látszik az is, a mi fe
lette nehéz; gyakran lehetővé vál t , a mit lehe
tetlennek mondottak. A lehetlenség előtt hátrálni 
lennénk kénytelenek. Felirati javaslatunkban is 
kimondottuk, hogy mi politikai lehetetlenséget 
nem kívánunk, (ügy van!) De ha az, mi röviden 
lehetetlenségnek mondatik, csak súlyos nehézsé
gekből áll : oly nagy fontosságú közérdek miatt, 
minő a nemzet alkotmányos élete, készek vagyunk 
mindent megtenni, a mi hatalmunkban és szabad
ságunkban áll, e nehézségek elhárítására. 

Elismertük mi felirati javaslatunkban a hely
zet nehézségeit. Kimondottuk, hogy nem szándé
kunk a birodalom biztonságát veszélyeztetni, vagy 
fejedelmünk törvényes jogait csorbitani. Kimon
dottuk, hogy méltányolni fogjuk mindig a társor
szágok jogos igényeit. Nem hoztuk kétségbe, hogy 
ezen átmenet bonyodalmakkal jár, mely éknek tisz
tába hozatala nagy óvatosságot fog kivánni; s ké

szeknek nyilatkoztunk elnézésre is a felelősség el
vének szigorú alkalmazása helyett. Tettük mind
ezt, hogy alkotmányunk helyreállítását elérhes
sük ; tettük azou őszinte szándékkal, hogy a kie-
gyenlitést előmozdítsuk. (Helyeslés.) És ime, gúny
ra találtunk (Ugy van!) azoknál, kik oly gyakran 
opportunitást emlegetnek: nevetségessé akarták ten-

| ni azon felelősséget, melynek irányában szig'om-
ság helyett méltányos elnézést Ígértünk, csakhogy 
könnyítsük az átmenetet, s ennek folytán a kie
gyenlítést, íme, t. ház, most akartunk a jog szigo
rától eltérni opportunitási tekintetből — és kik 
vetik ezt szemünkre ? Nem azok, kik a jogot ve
szik kizárólagosan tekintetbe, hanem azok, kik a 
jog mellett, sőt talán a felett, az opportunitást em
legetik leginkább, (ügy van !) 

A nemzet bizalommal járul O Fölségéhez, 
mert bizalomra lett felszólítva. A nemzet aggódik, 
s bizalommal mondja fejedelméhez: Uram, leg-

I szentebb közjogi elvünk van veszélyben; a jog
folytonosság elve, mely nélkül nincs alkotmányunk; 
mentsd meg ez elvet, ismerd el tettleg a jogfoly^ 
tonosságot, állítsd vissza az alkotmányt! Erre O 
Fölsége csak megelőzőleg szólott, és saját polgártár
saink, saját képviselőtársaink máris azt mondják: 
Nem lehet ezt kérni; e kérést ki kell hagyni, mert 
ha beveszszük, koczkáztatjuk a sikert, mert ennek 
visszaállítása lehetetlen. 

Vajon, kérdem, ki mutat több bizalmat a fe
jedelemhez ? Az-e, ki azt mondja: Uram nyugtass 
meg; minden lehetetlen nem lehet; teljesítsd a nem
zet kérelmét! A bizalom ezen szavának ki akarja 
útját állani ? Azok, kik opportunitást emlegetnek, 
(Helyeslés) azok, kik előre kimondják az ítéletet, a 
lehetlenség ítéletét, csak azért, mert a fejedelem 
kimondta; de a fejedelem egész átalánosságban szó
lott, nem mondta, hogy semmit sem lehet vissza
állítani az alkotmányból, nem mondta, hogy sem
mi részét az alkotmánynak tettleg el nem ismer
heti , mindezt ő nem mondta, hanem kimondják 
azok, kik a trónbeszédre hivatkoznak opportuni-
tásból. (Helyes! Ugy van!) 

Nem lehet, uraim, hogy az annyiszor emle
getett opportunitásra nézve ki ne mondjam néze
teimet; hisz ugy látszik, hogy minden mozgalmas, 
nehezebb, komolyabb időknek megvannak jelsza
vai, s ugy látszik, hogy ezen országgyűlés jelsza
va az opportunitás. 

Uraim, az opportunitás igén fontos érv ott, 
hol törvény alkotásáról van szó, legfőbb tekintet 
akkor, midőn uj törvényt kell alkotni: mert akkor 
nem szükséges kérdésbe venni, törvényes-e ezen 
törvény, mert a mint a törvényhozás rendes utján 
megalkottatik, azonnal törvényes, mert törvény 
(Helyeslés.); ott azt kell tekintetbe venni, vajon op-

I portun-e az alkotandó törvény vagy nem? megfelel-e 
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a nemzet kivánalmának, az állam szükségének, 
előbbre viszi-e a nemzet felvirágzását ? egy szóval: 
alkalmatos-e a r ra , hogy a nemzet politikai életét 
támogassa és továbbra kifejtse ? I)e midőn már 
meghozott törvény meg- vagy meg nem tartásáról 
van szó , az opportunitással igen, de igen nagyon 
kényesen kell bánni. (Helyeslés.) 

Azt tapasztaltam, hogy sokan az opportunitás 
szót akkor használják a már meghozott törvények 
meg nem tartására nézve, ha a törvény nem szól 
mellettök; tehát ellentétbe teszik a positiv fennálló 
törvénynyel, sőt a jelen esetben egy jogilag fenn
álló alkotmánynyal. (Helyeslés.) 

íme a világ egyik legelső szabad népe, a haj
dani Róma, állami virágzásának korszakában felál
lította a dictaturát, mint elvet: ez nem volt egyéb, 
mint az opportunitás eszköze, midőn az állami, a 
polgári szabadságot meg kellett menteni. A tör
vény fölfüggesztetett és diotator kezébe adatott. De 
kérem, uraim, ez csak hat hónapra történhetett, to
vábbra nem; oly opportunitás, mely 17 évig tart, 
s melynél még azután is azt tanácsolják nekünk, 
hogy tartsuk meg és fogadjuk el továbbra is, (Za
jos helyeslés és taps) az ily opportunitás czélszerű 
nem lehet: mert hogy az opportunitás czélszerű 
legyen, szükséges, hogy tovább ne tartson, mint a 
meddig a czél: az ország, az állam megmentése, 
mulhatlanul megkívánja; (Éljenzés) szükséges, hogy 
az a jogokat el ne törülje, hanem, hogy annak meg
szűntével azonnal ismét életbe lépjenek a jogok. 
Oly opportunitás, mely mindezekre nem vigyáz, 
épen nem opportunitás; hanem — saját nevén ne
vezve — absolutismus. (Ugy van !) 

Az opportunitást szemben a törvénynyel igen 
nehéz megvédeni. A „quid juris" látszik a törvény 
szövegéből, mutatja azt a gyakorlat, s érti rendesen 
minden ember — kivált közdolgokban. A „quid 
consilii" rendesen a politika mezején tapogatózás. 
Igen nehéz nagyon gyakran megítélni, hogy mi a 
valóságos „quid consilii;" igen nehéz azért, mert 
annak minden tényezojét,kivált korunkban, igen ne
héz 'ismerni. 

Példát hozok fel: 
1847-ben összejött a pozsonyi országgyűlés; ta

nácskozott Magyarország közügyeiről — épen nem 
magának a constitutiónak alapelveiről, hanem ta
nácskozott az administratio kérdéséről. Alakultak 
pártok, különfélék voltak a nézetek; a legelőbbre 
látó politikus is Magyarországban legfeljebb csak 
azon combinált volna, vajon egyiknek lesz-e több
sége, vagy a másiknak, és ha igy vagy ugy dől el 
a dolog, mennyi kárt, mennyi hasznot tesz a köz
igazgatásnak. (Derültség.) Azonban százmértföld-
nyire megtiltanak egy lakomát; Francziaországfegy-
vert fog, forradalom lesz — és két hónap múlva 
az egész magyar alkotmány át van alakítva más

ként, és pedig u g y , a hogy előbb el sem kezdek, 
még róla nem is álmodtak. Tehát az opportunitást 
oly körülmények idézték elő, melyek az ember előtt 
tudvanem lehettek. 

És hogy mennyire tévedaz opportunitási poli
tika, arra ismét példákat hozok fel: Szomorú esemé
nyek voltak az 1848-dikiak. A harcz bevégeztetett. 
A nyugalom helyreállt. Nem volt, ki O Föísége 
fegyveres erejének ellen tudott, vagy ellen mert 
volna állani. Az a kérdés forgott fenn, mi történ
jék ? — A jog Magyarország irányában azt paran
csolta volna, állittassék helyre a magyar alkot
mány ; és ha valamelyik része hiányos, vagy O 
Fölségének nem tetszik, mert más kifogása van el
lene, változtassanak meg. Előállottak az opportu
nitás emberei, és azt mondták: „Nem, uram! Igaz, 
hogy jogilag ugy kellene történnie, de a „quid 
consilii" parancsolja, hogy alalakits ezen biroda
lomból egy nagy központosított egységes biro
dalmat. " 

O Fölsége hallgatott az opportunitás politiku
saira. Tiz esztendeig folyt ezen opportunitási poli
tika, minő sikerrel — azt tudjuk! Számos állam
adósság és seregeink vitézsége daczára is egy pro
vincia elvesztése lett az ára. Hiszi-e valaki, hogy 
azon urak eltalálták az opportunitási politikát ? Hi
szi-e valaki , hogy az jobb volt, hasznosabb volt 
mind 0 Fölségére, mind a birodalomra nézve, mint 
lett volna a jog politikája ? O Fölsége maga is be
látta, sőt mondhatni, érezte, hogy ezen politika, me
lyet az opportunitás akkori emberei tanácsol
tak, nem vezethet czélhoz. Elmondta, hogy ő más 
útra akar térni, hogy nem akar absolut uralkodni, 
hanem ad constitutiót. Előálltak ismét az opportu
nitás emberei — nem azok, de mások (Derültség), de 
mindenesetre az opportunitás emberei: „Uram, a jog 
azt kívánja, hogy az 1848-ki törvényeket állítsd 
helyre, és azon állapotot, melyet azon törvények 
megállapítottak; azonban ez nem lesz opportunus ; 
tegyünk másként; visszamehetünk talán a régire; 
eltörülhetnők egy részét az 1848-ki törvényeknek." 

Arra csinálták az októberi diplomát, mely az 
opportunitás munkája, s némely országoknak ta
lán hasznos is lehetett, de Magyarországra nézve 
nem volt áldásos. 

Ez volt második lépése az opportunitásnak. 
0 Felsége látta, hogy az októberi diploma 

nem elégíti ki népeit. Előállott az opportunitás egy 
harmadik embere, és megcsinálta a februáriusi pá
tenst. Azt mondta: „Szépen csendesen elérjük mind
azt, mit milliókkal és nem tudom mennyi fegyve
res katonával nem tudtunk elérni, a szabadság 
paizsa, vagyis inkább a szabadság álarcza alatt." 
(Zajos helyeslés.) 

A következmény megmutatta, hogy az oppor
tunitás ezen embere is hibázott. 
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Ő Felsége felfüggesztette az opportunitási po
litika ezen szüleményét is. És most hazánkhoz és 
átalában népeihez fordul. Ne csodálkozzanak az 
opportunitás emberei, ha ennyi csalódásaink után 
egy kissé, óvatosak vagyunk minden tartózkodás 
nélkül rálépni azon politika ösvényére, melyet 
ó'k tanácsolnak. Meg tudunk mi alkudni a körül
ményekkel, és azt hiszem, meg is fogunk alkudni 
mindenkor, midőn az ország közjava azt kivánja, 
és ugy történhetik meg, hogy alkotmányunk felfor
gatását ne vonja maga után. (Zajos helyeslés.) 

Előhozzák például őseinket. Áldás hamvaik
ra ! Ők megtartották a hazát! De talán még több 
része volt hazánk megtartásában annak, hogy a 
törvényhez ragaszkodtak. mint annak, hogy az 
opportunitás politikáját űzték. Higyék el, uraim, 
ha nagyon könnyen állottak volna az opportuni
tás politikájára, lehet, hogy az ország most gazda
gabb volna, de magyar bizonynyal nem volna. (Za-
ios helyeslés és taps.) 

Hivatkoznak különösen Magyaország nagy, 
I. Leopold királyára, és az arany bulla ismert zá
radékára. Engedjék meg, hogy én is ebből az eset
ből, melyet ők említettek, vonjak párhuzamot a 
mostani viszonyokra. 

Az arany bulla záradékában, mint tudja a 
tisztelt ház, az foglaltatott, hogy a törvények és 
szabadság ellen kiadott rendeletek ellenében ellent
állást fejthessen ki minden egyes fó'ur vagy nemes, 
vagyis röviden: az ellentállási szabadság. 

Ezen szabadságot használták is őseink több
kevesebb szerencsével nem egy alkalommal; de j 
bizony a tapasztalás azt mutatta, hogy valami j 
nagyon hasznos ezen szabadság használata nem j 
volt az osszágra nézve. 

I. Leopold alatt bekövetkezett azon catastro-
pha, melyben Magyarország alkotmányos jo
gai és alkotmányos szabadsága eltörültettek vagy 
legalább felfüggesztettek annyira, hogy a né
met rend harczias nagymesterét, Ampringen Já
nost nevezte ki ü Felsége az akkori uralko 
dó, Magyarország kormányzójává. Súlyosan szen
vedett a nemzet, súlyosan annál inkább, mivel 
azt még vérpadok és üldözések is kisérték. Sike
rült végre (J Felségét felvilágosítani a magyar ál
lamférfiaknak, kik között igen nagyon fő helyet 
foglalt el — áldás emlékére — Széchenyi Pál, a 
kalocsai érsek. O Felsége végre meggyőződött, 
hogy azért, mert egy összeesküvés okot adott 
a felfüggesztésre, melynek folytán az összeeskü 
vés tagjai bűnhődtek, az egész nemzet alkotmá
nyát felfüggeszteni nem lehet; visszaállította az 
alkotmányt minden kivétel, minden föltétel nélkül 
— pedig volt az alkotmánynak akkor egy pontja, 
a. szabad ellentállás joga, mely semmi monar

chiában, semmi alkotmányban, semmi jól rende
zett államban meg nem állhat. (Helyeslés.) 

Mondta-e Leopold azt, hogy: Visszaadom al-
kotmánytokat. de ezen pontot törüljétek előbb ki ? 
pedig ha ezt mondta volna is, nem igazolná-e a 
história, legalább a dolog lényegére és érdemére 
nézve? De ő nem mondta; hanem visszaállította az 
alkotmányt föltétel nélkül, teljes erejében, és csak 
hat esztendő múlva töröltetett el azon záradék, a 
nemzet és a fejedelem szabad akaratából. 

Meghuzzam-e, uraim, a párhuzamot most ma
gam, vagy azt mondjam-e, hogy húzza azt meg 
mindenki a maga belátása szerint ? Hosszas nem 
akarok e részben lenni. (Felkiáltások: Halljuk!) 
Önökre bizom megítélni, hogy mikép áll most eh
hez képest a dolog ? Ha ugy áll-e, mint azok, kik 
folyton az opportunitás politikáját emlegetik, álla
ni gondolják ? Én azt hiszem, hogy az opportuni
tás politikájának az az ereje, mely neki tulajdonít
tatik, nem oly túlságos, hanem mindenesetre olyan, 
hogy mi azt most követhetni nem fogjuk. Másrész
ről pedig azt hiszem, hogy ezen egész országgyű
lés folyamában lesz elégséges alkalmunk bebizo
nyítani, hogy az opportunitás politikáját is tudjuk 
követni, a hol lehet, a hol kell és szabad. (Zajos 
helyeslés.) 

Nem szólok, t. ház, hosszasan a felelős mi
nisztériumról, mint elvről, nem szólok arról, mint oly 
postulatumról, mely nélkül a kiegyezkedést létesít
hetni igen kevés ember hiszi e házban. Örömmel 
jegyzem meg, hogy még azon férfiak is, kik más 
tekintetben, az opportunitás szempontjából inkább, 
mint jogi szempontból, tőlünk eltérnek, a felelős 
minisztériumot, mint alapját a magyar közjognak, 
jövőre ép oly melegen pártolják, mint mi, és talán 
nem hibázom, ha azt mondom, hogy e részben e 
házban szakadás, véleménykülönbség nincs. (He
lyeslés.) 

Megjegyezte t. barátom, Somogymegye ka-
poskerületi követe, Somssich Pál, hogy még a fe
lelős minisztérium, a parlamenti kormány sem azon 
institutio, mely mindenre nézve teljes biztosítékot 
nyújtana, és tökéletes volna; de azt mondta mégis, 
hogy a létezők közt az nyújt legtöbb biztosítékot, 
s hogy azért szükségesnek tartja. Tökéletesen osz
tom nézetét. Csak még egyet teszek hozzá: hogy a 
felelős minisztérium nem csak a létezők közt legjobb 
biztositéka a népek szabadságának, hanem egy
szersmind villámhárítója a forradalomnak. Azt 
mondják talán, hogy hiszen voltak forradalmak ott 
is, hol felelős minisztériumok léteztek. Igenis , de 
csak akkor, mikor azon felelős miniszterek megfe
ledkeztek állásukról, mikor tulmentek a határon, 
mikor daczoltak a törvénynyel és a nemzet akara
tával, szóval mikor csak névleg voltak felelősek. 
(Helyeslés.) Hiszen a villámhárító is, hamegrozsdá-
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sodik, nem hárítja el a villámot. Az ügyes gazda 
kidobja a rozsdás víllámháritót, tesz helyébe ujat; 
de nem fogja mondani, hogy a villámhárító alkal
matlan és helytelen. (Felkiáltások: Nagyon helyes! 
Éljen!) 

A mi, a minisztériumra vonatkozólag , annak 
másik részét illeti, t. i. azt, hogy most állíttassék-e 
helyre a minisztérium, minél előbb ? — a mit mi 
kérünk: erre nézve szólottak már sokan, szólani 
fognak még többen, nem ereszkedem bővebben ki, 
csak azt mondom, hogy,ha lett volna kétségem ,Bartal 
György barátom előadása eloszlatta volna azt arra 
nézve, hogy most már szükséges volna és a kiegyen
lítést nagyon előmozdítaná, ha volna felelős mi
nisztérium. Miért ? 0 előadásában igen sok fontos 
dolgot mondott, sok igazat is, sok olyant is, a mi 
a tractatusok alapja lehetne; csak az a ká r , hogy 
ezen szavak nem felelős miniszter szájából jöttek. 
(Derültség.J Azt mondják, hogy tractatus utján kell 
a dolgot O Felségével rendbehozni. Igenis, de ezen 
traetatust könnyítené és előmozdítaná egy felelős 
minisztérium, ha az, O Fölsége akaratát tudva, 
lépne közénk. Kérdem önöket, ezen sok vitatko
zásnak nem maradt volna-e el fele, ha élőn- ér
tesítve, a felelős miniszter fölvilágosított volna ar
ról , hogy mi tulajdonképen erre vagy arra nézve 
0 Fölségének akarata ? (Igaz!) Kérdem önöket, nem 
maradt volna-e el épen a vitáknak keserű fele? 
Hogy czélt érjünk, bizalom kell. Bizalom felfelé, 
bizalom egymáshoz. íme, uraim, mi a jogfolytonos
ságot fejtegettük a felirati javaslatban : nem tettünk 
oly pontot bele , mely megkötné a tanácskozások 
további folytatását; nem szólottunk a kiegyenlítés
ről oly modorban , hogy azt akárki a. legroszabb 
akarattal a kiegyenlítést megakadályozó lépésnek 
nézte volna. Láttuk, éreztük és tudjuk, hogy szá
mosak a nehézségek; tudjuk, hogy sokat azon 17 
évi közbejött események miatt nem lehet oly simán 
elintézni, mint rendes állapotban lehetne; és mi 
számot vetettünk magunkkal. Nem kis erőködé-
sünkbe került minmagunkban küzdeni, s kimondani 
e szót: elállunk inkább a törvény szigorától, elné
zéssel leszünk a felelős minisztérium iránt, csak a ki
egyenlítés lehető legyen, csak alkotmányunk vissza
állíttassák. (Helyes!) Ezen javaslatunk csakúgy lehet 
gyakorlatilag jótékony, ha jóakarat környezi min
den részről, ha minden kebelben azon szempontból 
talál viszhangra, a melyből téve van , ha minden 
ember igyekszik a hiányt, nehézséget pótolni, s 
előmozdítani a jó czélt, és ha 0 Fölsége, a kit meg 
is kértünk, hatalmával támogatja ezt. Most elő
ször tértünk le a törvény szigorú útjáról, letértünk 
a közügy tekintetében, a kiegyenlítés érdekében 
letértünk, hogy alkotmányunk helyreállítását esz
közöljük — és ime, kik vetik ezt szemünkre ? Talán 
azon rész, a ki nem nem tartotta tanácsos

nak, bár miben s bár miért a szoros törvényesség
től elállani? Nem, uraim, az a rész , a mely a tör
vény helyett opportunitást emleget. ('Hosszas éljen
zés és taps.) Kérdem, uraim, kik tanusitanak O Fel
sége iránt nagyobb bizalmat ? Mi-e, kik hozzá for
dulunk, kérve, hogy állítsa vissza alkotmányunkat, 
megmondva, hogy lehetetlent nem kérünk, tőle 
várva, hogy a törvénynek életet adjon? vagy azok, 
a kik ennek szívesen útját állják ? Senkinek szándé
kát gyanúsítani nem fogom, meg vagyok győződ
ve, hogy ugyanazon jó szándékkal viseltetnek ó'k 
is, mint mi. Útjaink különbözők. Az övék, meg
lehet, rövidebb, de sokkal költségesebb; a miénk 
talán hosszabb, de nem áldoz fel semmit. (Helyeslés.) 

Azt mondják némelyek, hogy visszaállítása a 
felelős minisztériumnak, visszaállítása a megyék
nek, rendkívüli bonyodalmakkal járna. Nem taga
dom; hanem azt kérdezem, hogy a legnagyobb ne
hézségek elegendó'k-e arra, hogy egy nemzet alkot
mányának visszaállítását gátolja ? vagy legalább 
elegendők-e arra , hogy a nemzet visszaijedjen a 
nehézségektől, és ne sürgesse a visszaállítást ? Azt 
mondják, hogy az 1861-diki megyék alakítása hibás 
volt. Miért volt hibás? Annak is talán az 1848-ki 
törvények voltak okai? (Derültség.) Hibás volt 
azért, mert visszaállították a megyéket, de felelős 
minisztérium nélkül, meghagyták a megyékben a 
kétféle közigazgatási hatalmat, egymástól függet
len, külön álló tisztviselőket. Tehát azok, kik most 
azt mondják, hogy hibás volt az 1861-ki megyék 
alkotása, nem azt következtetik belőle, hogy pró
báljuk meg visszaállítani a megyéket, elkerülve a 
hibákat, melyek a bajt okozták; hanem egyszerűen 
azt mondják: tehát ne állítsuk vissza.r (Éljenzés.) 
Nagyon örülnénk, ha valósulna, hogy 0 Fölsége 
elhagyta a provisoriumot. ígérte igenis 0 Fölsége, 
hogy elhagyja a provisoriumot; és a törvényhozás 
terén el is hagyta, de, ha csak tegnap nem érkezett a 
rendelet, a végrehajtás terén ma sem hagyta el. 
(ügy van ! Derültség.) Azt monda egyik képviselő
társunk, hogy 0 Fölsége három provisoriumon ment 
keresztül 1848 óta, és megunta azokat; bizonyossá 
teszem önöket, hogy mi is nagyon eluntuk, (ügy 
van! Derültség.) A különbség csak az, hogy a pro
visoriumot nem mi kívántuk; mi csak tűrtük. Egyéb
iránt miért kellett O Fölségének annyi provisoriu
mon keresztülmenni? Azért, mert a quid consilii hi
bás felfogását követte, és nem lépett az alkotmá
nyosság ösvényére. (Helyes!) 

Most arra térek, mit «indemnity bilinek keresz
telnek. Uraim, oly nevet adnak javaslatunknak, 
a mely a felirati javaslatban elő nem fordul; összeha
sonlítják az európai közjoggal, kimutatják annak 
czéltalanságát, s nem csak nem támogatják a kebel 
jóakaratával, hanem a gúnynak , nevetségnek te
szik ki, s elferdítik a felirati javaslat szavait. De 
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mindez ne tartson vissza bennünket: forduljunk O 
Fölségéhez; 0 Fölsége nem fog kinevetni bennün
ket, hanem megteendi, a mit lehet; lehetetlent pe
dig mi nem kívánunk. (Helyeslés, ügy van! Igaz!) 

De hosszabbra nyúlt beszédem, mint szándé
kom vala. (Halljuk! Halljuk!) 

Áttérek ismét a módositványra, különösen 
annak e három szavára: „birodalmának hatalmi 
állása." E három szó, és az eszme, mely azokban 
foglaltatik, legalább igy kifejezve, nem fordul elő 
a felirati javaslatban; s én, ki szerencsés valék az 
országos bizottság ülésében a felirati javaslatot 
indítványozni, kötelességemnek ismerem számot 
adni a nemzet képviselői és a nemzet előtt: hogy 
e szavakat, ámbár azokat a legmagasabb trón
beszéd említi, miért nem vettük fel a felirati ja
vaslatba. 

Kiindulási pontunk a sanctio t pragmatica, 
melyet nem csak a nemzet, hanem 0 Felsége is 
különösen elismert jogalapnak tekint. E kiindulási 
pontot szem előtt kell tar tanunk, midőn oly tár
gyakról szólunk, melyek a sanctio pragmaticából 
származnak. Ki van abban világosan és határozot
tan fejezve az elválhatlan és eloszthatlan birtoklás, 
s annak következtében a közös és kölcsönös véde
lem elve, de a hatalmi állás nem emlittetik. 

Tudom én azt, hogy a védelemhez hatalom 
kell, és pedig annál nagyobb hatalom, minél na
gyobb a megvédendő tér , s minél hatalmasabbak 
azon szomszédok, kik ellen a védelem egyszer \ 
vagy másszor szükséges lehet. De inkább akartam I 
mégis a pragmatica sanctióban kifejezett közös vé
delem , és az ebből származó közös biztonság esz
méjét venni fel a feliratba, mint oly kifejezést 
használni, mely sem a pragmatica sanctióban, sem 
törvényeinkben, sem országgyűlési iratainkban se
hol elő nem fordul, (ügy van! Igaz!) 

De ugy hiszem, nincs is e szavakra szükség 
a feliratban, s azoknak kihagyása sem viszonyos 
kötelezettségeinkre, sem a birodalom állására leg
kisebb befolyással sincs. A közös és kölcsönös vé
delem kötelezettsége, melyet egymás irányában 
elvállaltunk, nincsen számhoz kötve, hanem mind
két részről a szövetkezett népek egész erejére ki
terjed. E védelmi szövetkezés alapította meg a bi
rodalmat , megvédte azt a legsúlyosabb veszélyek 
között , s növelte erejét és hatalmát. E védelmi 
szövetkezés, mely soha sem szólott hatalmi állás
ról, tette lehetővé, hogy Ausztria nagyhatalom 
let t ; e szövetkezés , melyet őseink kötöttek, közös 
védelmi és önvédelmi volt , tehát inkább békére, 
mint harczra számítva; s mint a tények mutatják, 
még sem következett az , hogy Ausztria nagyha
talmi állása, noha benne nem volt a pragmatica 
sanctióban, megcsonkittatott, sőt az által igen nö
vekedett. 

.GOS ÜLÉS. 

H l . Napóleon , midőn trónra lépett, Európa 
színe előtt ünnepélyesen kijelentette, hogy „a csá
szárság béke."E kijelentés a béke politikájának ki
jelentése volt; de abból senki sem következtette, 
hogy Franezíaország és annak császárja le akar 
mondani nagyhatalmi állásáról, mert a béke poli
tikáját hirdeti. % 

Az tehát, hogy mi e feliratban ugy, mint őse
ink a pragmatica sanctióban, nem hatalmi állást 
emlegettünk, hanem a birodalom biztonságát, s a 
közös s kölcsönös védelmet hozzuk fel, nem zár
ja ki, sőt inkább magában foglalja azon eszmét, 
hogy, ha e közös biztonságot bárhonnan legkisebb 
veszély fenyegetné, az alkotmányos Magyaror
szág soha sem fog hátra maradni törvény szabta 
legszentebb kötelességének teljesítésében, s a biro
dalom többi részeivel együtt erejének végső meg
feszítéséig fogja védeni hazáját, királyát és feje
delmének birodalmát. 

Helyesen jegyezték meg némely képviselő
társaink, hogy nem lehet a nagyhatalmi állást 
decretálni; szavak erre nem elegendők, hanem 
más lényeges tényezők szükségesek. Spanyolor
szág és az ozmán birodalom erejűknek teljében 
nagyhatalmak valának egykor, de most már nem 
azok, s nincs a világ összes szótáraiban olyan 
szó, mely nekik a nagyhatalmi állást visszaszerez
né. Poroszország nem volt nagyhatalom, s azzá 
lett szó nélkül, de tettleg, azon tényezők közremű
ködése által, melyek fokról fokra növelek erejét 
és hatalmát. Egyike ezeknek bizonyosan azon 
egyetértés, mely a múlt időkben a porosz nemzet 
és annak eszélyes bölcs kormánya közt az évek 
hosszú során át fennállott. Azon viszály, mely ott 
utóbbi időkben a kormány és nép közt felmerült, 
minő hatással lesz jövőre az ország nagyhatalmi 
állására? attól függ, mily hosszú időre fog terjedni 
és minő mérvet vesz. Én azt hiszem, hogy azért, 
ha mi egy pár szóval többet vagy kevesebbet te
szünk a felirati javaslatba-, a birodalom nagyha
talmi állása megvan, és meglesz, ha bele nem tesz-
szük is; ha pedig bele teszszük, s ama tényezők 
közbe nem jönnek, nem fogjuk azzal megtartani a 
birodalom nagyhatalmi állását. A népek ragaszko
dása az, amiezttettlegmegszilárditja; — és ha egy
beolvasztani törekvések helyett egyetértés fog elő
térbe lépni; ha az állam takarékos és gondos gaz
dálkodás által könnyit a polgár terhein; ha tért 
nyit a polgárok szorgalmának, hogy erejöket ma
gok számára fejleszszék: ekkor az erő nagyobbá, 
a nagyhatalom még nagyobb hatalommá lesz, akár 
szólunk róla, akár nem. (ügy van! Helyes!) Nem te
vém belé e néhány szót azért, mert azt hivém, 
hogy O Felsége, midőn azt trónbeszédében meg-
emlité, nem azért emlité meg, hogy azt a felirati 
javaslatban mi is megemlítsük, hanem mint való-
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ságos consectariumát azon kapcsolatnak és közös 
védelemnek, a mely a sanctío pragmatica által kitü-
zetett. Ha nem terjed többre a két szónak értelme, 
mint arra, mi a pragmatica sanctióban ugy is 
megvan, akkor fölösleges emlitenünk; ha pedig 
többre is terjed, ha mást is foglal magában, akkor 
csak ugy hozzávetőleg, mellesleg, tüzetes tárgya
lás nélkül hozzászólni ugy sem lehet. (Helyeslés.) 

Megalakult e hatalmi állás, a pragmatica 
sanctio alapján fentartatott,és fennáll a nélkül, hogy 
azt a pragmatica sanctio és a magyar törvények 
és országos iratok emlitnék; fen fog az állani to
vábbra, ha nem beszélünk is róla: mig elleneink, 
h a most érintenó'k meg, a miről eddig nem szó
lottunk, de a mit tettleg támogattunk, azt monda
nák, hogy arról szólanak némely emberek legtöb
bet, a mivel nem birnak, és demonstratiónak tekin
tenék azt. Demonstratióra pedig szükség nincs: a 
mi megvan, azt nem kell szóval demonstrálni. (He
lyeslés,) 

A trónbeszédben is meg van említve, és a kie
gyenlítési kisérletalkalmából is annyiszor előhozzák 
a birodalmi egységet. Ha azt kérdik tőlem, akarja-e 
ön a birodalom egységét, vagy nem ? kényte
len vagyok erre azon kérdéssel felelni: mit ért ön 
a birodalom egysége alatt? mert van olyan egy
sége a birodalomnak, a melyet igenis akarok, van 
olyan is, a melyet semmi áron nem akarok. Ellene
ink— vagy inkább ne is nevezzük őket elleneinknek, 
mert meglehet, hogy nem lesznek azokká az oszt
rák államférfiak — ez alatt a birodalmi egység alatt, 
vonatkozva a birodalom uj szervezetére vagy alak
jára, azt értik, hogy mindenek előtt alakítani kell 
egy nagy egységes birodalmat, és a mi annak au
tonómiájából fenmarad, azt oszszák ki az egyes né
pek közt kisebb-nagyobb mértékben. Ilyen egy
séget mi nem fogadhatunk el. Az én felfogásom 
szerint nem szabad elhagynunk azon alapot, a me
lyen a birodalom — hogy ugy mondjam — kez
detben alakult, és melyen eddig fennállott. (He
lyes ! Igaz!) 

Magyarország önállóan, függetlenül, szabad 
akaratból választotta, meg az uralkodó házat és 
emelte a magyar trónra. Szabad akaratból monda : 
hogy Magyarország és annak koronaországai, 
ugyanazon uralkodó alatt, ugyanazon öröködési 
rend szerint elválaszthatatlan és feloszthatatlan bir
tokában lesznek, tehát közösen és kölcsönösen vé
delmezik egymást. Ezen ünnepélyes szerződés 
most is fennáll, s annak jogerejét minden eddigi 
fejedelmeink, s legközelebb 0 Felsége is elis
merte. Magyarország, ide értve a társországokat is, 
mint önálló, független, szabad nemzet kötötte e 
szerződést, s kimondotta, hogy mindaddig, de csak 
addig, mig az általa megválasztott uralkodó ház 
ki nem hal, Magyarország koronája ugyanazon 
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fejedelmet illesse, ki a megállapított örökösödési 
rend szerint a többi országoknak és tartományok
nak is fejedelme. Kimondotta továbbá mindezen 
országokra nézve az együttes és viszonyos, elvál-
hatlan és eloszthatlan birtoklást, melyből szárma
zik a közös és kölcsönös védelem kötelezettsége. 
De e mellett határozottan fentartotta alkotmányos 
önállását és törvényes függetlenségét. 

E szerződés ugy lépett életbe, mint kötve 
volt. Magyarország hiven teljesítette mindenkor 
szerződésileg elvállalt kötelezettségeit, s fentartotta, 
mindig önállását: igy volt ez 1849-ig, mikor fegy
ver ereje változtatta meg az állapotot, megszüntette 
az alkotmányt mind itt, mind a Lajtán tul. 

Magyarországban senki sem uralkodott, csak 
a magyar király, senki sem kormányzott, csak a 
magyar kormány, semmi tisztviselő sem műkö
dött, csak a ki a magyar kormánytól függött. Ma
gyarországban nem állíttatott ujoncz máskép, mint 
az országgyűlés beleegyezésével, és pedig az állítás 
szükségének előleges megtudása után. Magyaror
szágban nem volt direct adó, csak az, melyet min
den más befolyás kizárásával egyedül és egyene
sen a magyar országgyűlés szavazott meg; nem 
volt indirectadó , csak melyet a magyar törvényho
zás megállapított. Magyarország nem ismert el sem
mi államadósságot, azokhoz soha nem járult sem be
leegyezésével, sem a kamatoknak vagy tőkének 
fizetésével, kivévén az úrbéri váltságból származó 
földtehermentesitési kötvényeket. Magyarorszá
got a többi tartományoktól vámsorompó választot
ta el, mely osztrák részről Magyarországra nézve 
elég súlyos volt. 

Mindezeket nem azért hozom fel, mintha visz-
sza akarnám követelni azt, a mi volt; tudom, hogy 
az minden tekintetben lehetetlen. De felhozom, 
mint kétségtelen bizonyságát annak, hogy Ma
gyarországnak a pragmatica sanctióban határo
zottan kikötött alkotmányos önállása tettleg is 
mindig fenntartatott. 

Ha tehát ezek igy állanak : mi által vannak 
jogosítva az osztrák államférfiak arra, hogy Ma
gyarországot mintegy a magokénak tekintsék? 
Társuk igenis vagyunk, de rendelkezésük alá ma
gunkat soha sem bocsátottuk. Velők és mellettök 
készek vagyunk állani, — de alattok nem. 

Az én fogalmam szerint tehát egészen más
kép kell történni annak, mit ők a birodalom ala
kulásának neveznek. Egymástól függetlenek va
gyunk, s ők is, mi is függünk a közös uralkodótól. 
Rendezze tehát mindenik magát egymástól függet
lenül, saját fejedelmének hozzájárulásával, s a mi
ben ezen, egyébként különálló országoknak a kö
zös czél,a közös érdekek tekintetéből egymással 
érintkezniök kell : az képezi a valósággal közös vi
szonyokat, vagy, mint nevezni szokták, a közös 
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ügyeket , melyeknek meghatározása és kezelésük j 
módjának megállapítása teendi a közöttünk és ; 
közöttök szükséges kiegyenlítésnek tárgyát. 

E g y szóval, nézetem szerint az ő autonómiá
juk és a mi autonómiánk annyiban, de csak any-
nyiban lesz korlátozandó, a mennyiben azt a kö
zös czél megkívánja, mely közös czélt mi sem 
fogjuk szem elől téveszteni. 

Ha szabad hasonlatossággal élnem, ugj te
kintem én a birodalmat s annak különálló, de 
egy czélra egyesült országait, mint egy ívnek két 
erős oszlopát : biztosan nyugszik azokon az ív, 
melynek tetején a trón áll; de ha valaki azt hinné, 
hogy az ivnek nagyobb biztonságáért az egyik 
oszlopot közelebb kell tolni a másikhoz, s megki-
sérlené e fonák számitásu működést: kísérletével 
az ivet döntené romba. 

Őszintén óhajtjuk mi a kiegyenlítést, mert e 
visszás helyzet a mi erőnket is, az övéket is föle
mészti. A két fél alkotmányos önállásának fenntar
tása mellett is oly erő's a kapcsolat, mely a sanc-
tio pragmaticában megállapittatott, oly számosak ! 
és fontosak egymással találkozó érdekeink, hogy 
ezek elegendő ösztönül szolgálnak, miszerint egy
mást támogassuk és egymásnak útjába soha ne 
álljunk. Szívesen közelitünk mi a kiegyenlítés ös-
vényén feléjök; de magunk lábán akarunk oda í 
jutni . Elmegyünk azon határokig, a melyekig i 
mennünk szabad, s a melyeken túllépni árulás 
volna hazánk ellen. Ha ezek után is meghiúsul
nának a kiegyenlítési remények: akkor azok lesz
nek okai , kik tőlünk többet kívántak, mint a mit 
tem.ünk lehet. (Elénk helyeslés.) Egyébiránt ne cso- | 
dálkozzának elleneink tul a Lajtán azon, hogy ide-
genkedést látnak Magyarországban az iránt, hogy 
szorosabban egyesüljünk, mint a hogy a szükség I 
mulhatlanul megkívánja. 

A régi görögök hitregéje azt beszéli, hogy 
Hercules Antaeussal, a föld fiával, sok ideig küz
dött, s őt többször földhöz sújtotta. De Antaeus a 
föld fia levén, mindig uj erővel kelt fel, mert ujabb 
erőt kapott anyjától, a földtől. Végre Hercules fel
kapta ellenét a földről, s a levegőben magához szo
rítván, ölelésével fojtotta meg. (Tetszés.) 

Három század óta küzdöttek a magyar nem
zettel Ausztriának államférfiai, gyakran földhöz 
sújtották azt, de anyjától, a hazától, mindig ujabb 
erőt kapott a nemzet, s meg nem tört elszántsága, 
és kész volt az ujabb küzdelemre. (Zajos taps.) 
Végre a februári pátens emberei Hercules fogását 
akarták megkísérlem, s azon biztos alapról fel 
akarták kapni a levegőbe, hog}^magokhoz szorítva, 
ölelésükkel megfojthassák. (Elénk tetszés.) De a 
nemzet óvatos volt, nem hagyta el a biztos alapot, 
s védte magát az ölelő karok ellen: mig utoljára is 

a fejedelem bölcsesége vetett véget a gonosz küz
delemnek. 

Tanulság e hitrege nekünk is, hogy el ne 
hagyjuk biztos alapunkat, a törvényt, s hogy őriz
kedjünk oly szorító öleléstől, mely minket fölemelve 
a törvények alapjáról, a levegőben akar megfoj
tani. (Tetszés.) De tanulság ellenfeleinknek is. 
Hercules Antaeus megfojtásával bebizonyította 
ugyan, hogy ő erősebb volt, mint az, de ez által erő-
sebb nem lett, mint volt. Pedig ha küzdelem helyett 
a két erő közös czélra egyesülhetett volna, ketten 
együtt sokkal több jót végezhettek volna, mint a 
győztes maga. (Tetszés.) 

Nem kívánnám a tisztelt ház figyelmét tovább 
fárasztani, de a helyzet constatálására engedjék 
meg, hogy őszintén kijelenthessem nézeteimet. (Za
jos felkiáltások: Halljuk!) Meg volt említve, hogy ha 
most felelős minisztérium adatik nekünk, és a ki
egyenlítés nem sikerül: mi fog akkor történni ? En
gedjék meg, hogy felelet helyett én is egy kérdést 
intézzek. (Ilattjzik '.) Ha nem adnak most felelős mi
nisztériumot nekünk, és a kiegyenlítés nem sikerül: 
mi fog akkor történni? Ez az okoskodás — hogy 
valóban megtörténhetik, miszerint ha most visszaál
lítják az alkotmányosságot, bekövetkezhetik azon 
idő, midőn az egyesség nem sikerül, s azt akkor is
mét fel kell függeszteni — ez az okoskodás külö
nös, mert az ergojaaz, hogy tehát jobb lesz azt épen 
vissza nem állítani. (Tetszés.) Az mondatott, hogy 
akkor megtörténhetik, hogy Ő Felsége ez ország
gyűlést feloszlatván, uj országgyűlést hív össze, 
és akkor a kormány minden erejét meg fog
ja feszíteni egy más véleményű , más néze
tű országgyűlés összealkotására. Ha a fejede
lem a ház véleménye ellenében a nemzetre hivat
kozik törvényes utón, s a nemzetnek más lesz a 
véleménye : meghajlom e vélemény előtt. (Helyes
lés.) A nemzet tehet a maga jogaival, a maga állá
sával, a mi neki tetszik; én csak azt tehetem, a mi 
szabad/ (Tetszés) a nemzet rendelkezhetik életemmel, 
vagyonommal és minden tehetségemmel, de meg
győződésemmel nem. (Élénk, viharos tetszés.) Ha a 
nemzetnek más lesz a nézete, más lesz a határoza
ta : én egyes polgár vagyok, és maradok — ha 
egyedül is — meggyőződésem mellett. (Zajos tet
szés.) Azt mondják, hogy oly eszközöket fog a kor
mány használni — nem tudom minőket. Engedjék 
meg, uraim, nem bók, nem hízelgés az, a mi őszin
tén mondatja velem, hogy Ő Felsége nem fogja 
megengedni, hogy más, mint becsületes eszközök 
használtassanak. (Zajos taps.) 

Meglehet, vannak emberek, ha nem is e ha
zában, máshol levő elleneink között, kik látván 
a nyomort ezen országban, látván anyagi súlyos 
bajainkat és ezekből eredő szenvedéseinket, tán 
készek volnának a nyomorral is szövetkezni az 
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ország törvényeinek és alkotmányának ellenére. 
(ügy van!) 

De, van-e valaki közöttünk, a ki ne érezné e 
nyomasztó bajok súlyát? ki sokat, igen sokat ál
dozni kész ne volna, hogy a hazát a bajoktól meg
menthesse? De magát a hazát és annak lételét, 
országunk alkotmányos fennállását egy rövid, mú
lékony enyhülésért veszélybe nem dönthetjük. Ér
zi a nép minden osztálya a nyomort, s minden re
ményét a kiegyenlítésbe veti, mindent attól vár, és 
pedig rögtön, haladék nélkül. Tartozunk ma
gunknak, tartozunk az országnak azzal, hogy ki
mondjuk nyíltan az igazságot. Igenis, a czélszerü 
kiegyenlítés, mely az ország önállását meg nem 
szünteti, fogja gátolni a nyomasztó bajok növeke
dését, s eszközöket nyújthat anyagi helyzetünk fo
konkinti javulására. De ne várja senki, hogy az 
érezhető' javulás rögtön bekövetkezzék ; idő kell 
ahhoz, kedvező szerencse és sok türelem. Sokat, 
mindent készek vagyunk tennie czélra, mit hazánk 
veszélye nélkül tehetünk; s ámbár tudjuk, hogy 
még a czélszerü kiegyenlítés sem képes azonnal jó
vá tenni, mit annyi évek szenvedése megrontott, nem 
leszünk akadékoskodok a kiegyenlítés eszközlésé
ben, s elmegyünk annak rögös ösvényén, a med
dig' hazánk önállásának koczkáztatása nélkül men
nünk lehet és szabad. 

De a ki bármi czélból ámítani akarná a népet, 
hogy bajainak súlyától már megvolna mentve,ha 
megtörtént volna a kiegyenlítés; a ki a honpol
gárokat arra ösztönözné, hogy ily kecsegtetések 
fejében akár minő kiegyenlítést igyekezzenek elő
mozdítani : könnyen csalódhatnék számításában. 

Ezsau, midőn éhes volt, eladta jogait egy tál 
lencséért: az ígért lencsét megkapta, és mégis test
vérháború lett a vége. Áz ámítók nem volnának 
képesek az ígért javulást egyhamar eszközölni. A 
nép, mely lemondana jogairól, hogy az ígért ked
vezményeket megkapja , reményeiben csalatva, 
mit tenne és mit mondana ? Veszélyes játék volna 
ez és igazságtalan; és épen azért nem félek tőle, 
mert a fejedelem nem akarhat olyast, mi az államra 
nézve veszélyes, s a nép irányában igazságtalan. 

De nem fárasztom tovább a t. ház türelmét; 
csak egyszerűen jelentem ki, hogy el nem fogadva 
e két módosítványt, e pontokra nézve is a felirat 
mellett maradok. (Zajos és szűnni nem akaró éljen
zés. Szavazzunk! Szavazzunk!) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : A följegyzettek sorá
ban következik Hedry képviselő ur. (Szavazzunk! 
Eláll!) 

E l n ö k : Szavazni még nem lehet, mert 
Bartal képviselő u r , mint indítványozó, fönntartja 
magának a szót. (Szavazzunk! EMU! Az elnök csön
get.) Az ülést öt perezre fölfüggesztem. (A szünet 
titán: Szavazzunk! Szavazzunk!) Méltóztassanak 
Hedry képviselő urat meghallgatni; így bizonyára 
hamarabb végzi. 

H e d r y ErnÖ: Bármily kedvezőtlenül érintett 
engem a sors, (Zaj. Az elnök,csönget) hogy legtisz
teltebb hazánkfia után a fölszólalás sora reám esett, 
mindazáltal szavazatomtól el nem állhatok, mert 

I azon belső meggyőződésemet, melylyel Bartal és 
Apponyi gr. képviselőtársaim módositványát pár
tolom, egy pár igen rövid érvvel' támogatni köte
lességemnek tartom. (Zaj. Halljuk!) A fölirati ja
vaslat átalánosságban el levén fogadva, jelenleg 
már időszerűnek sem látnám contestálni a jogfoly
tonosság, minisztérium, municipiumok eszméjének 
elismerését. Ugyanis a jogfolytonosság az alkot
mányosság következménye, (Zaj. Halljuk! Az el
nök csönget) a minisztérium a képviseleti rendszer 
attribútuma, a municipiumok iránti előszeretet pe
dig minden magyar ember vérébe annyira be van 
oltva, hogy azt bármily főkormányzati formák 
mellett fenn fogja akarni tartani. (Zaj) A szőnye
gen levő módosítványok és a fölirati javaslat közt 
a lényeges különbség abban rejlik, hogy a fölirati 
javaslat a 48-ki törvényeknek a minisztériumra és 
municipiumokra vonatkozó részét azonnal , a mó-

; dositványok pedig a 48-diki törvényeknek ép a 
föliratban is kilátásba tett revisiója után kívánják 
életbeléptettetni; s ezen utóbbi nézet által keve
sebb praejudiciumot szemlélek a jogfolytonossági 
elvre nézve , mint a felirati szerkezetben: mert ez 
késznek nyilatkozik elállni a 48-diki törvények 
egyes czikkeinek életbeléptetésétől, csak a minisz
tériumot és municipiumokat akarja rehabilitálni; 
holott a módositványokban foglalt óvás által biz
tosíttatik a jogfolytonosság elve, s gondoskodtatik, 
hogy az minden előfordulandó netaláni jövő ese
tekben megőriztessék. E tekintetben óhajtottam 
volna még pár indokot felhozni; de a tisztelt ház 

| egy részének türelmetlensége miatt berekesztem 
előadásomat szavazatom ismétlésével, hog r Bartal 
és Apponyi gr. kö.vettársaim módositványát párto
lom. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Elnök: Holnap d. e. 10 órakor folytatjuk a 
javaslat fölötti részletes tárgyalást. 

Az ülés végződik d. u. 2 !/á órakor. 

38* 
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1866. február 23-dikán 

S z e n t i v á u y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Bemutattatnak : Túrj Sámuel jelentése a szilágy-csehi, és 
latról. — A fölirati javaslat részletes tárgyalásának folytatása és befejezése. 

Besze Jánosé a mohácsi választás iránt tett vizsgá-

Deák Ferenczet a terembe léptekor viharos éljen-
zéssel fogadják. 

Az ülés kezdődik d. e. 10l/2 órakor. 

Elnök: A mai ülés jegyzőkönyvét Ráday 
László gr. fogja vezetni. A szónokokat ugyanazon 
jegyzők jegyzik, a kik tegnap jegyezték. A teg
napi ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Ráday László gr. jegyző ( olvassa a febr. 
22-kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Túry Sámuel, Déesey László képvi
selő választása tárgyában beadta jelentését; vala
mint Besze János is a mohácsi választó-kerületben 
tett vizsgálat tárgyában. A kilenezes bizottságnak 
fog átadatni. 

Most a válaszfölirat fölötti tárgyalást foly
tatjuk. 

Ráday László gr. jegyző: Bónis Sámuel 
képviselő úron van a sor. 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! Igen háládatlan do
lognak tartanám, ha Deák Ferenezt. képviselő teg
napi előadása után parányi tehetségemmel egy szót 
is emelnék; ennélfogva a szólástól elállók. (Él
jenzés.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Bartal György kép
viselő úron van a sor. (Halljuk!) 

Barta l G y ö r g y : Uraim! Miután módosítvá-
nyomat visszavonni, de egyúttal ama súlyos vá
dakra akarok felelni, melyek Pest városa nagy ér
demű képviselője által ellenem és elvbarátaim ellen 
felhozattak: rövid türelmet, és ama szabad szólás ne
vében , melynek legrettenthetlenebb bajnoka régi 
rendi országgyűléseinken épen Deák Ferencz volt, 
szabad és csakis parlamentimodor megtartásához kö
tött kihallgatást kérek azon országgyűlési testülettől, 
mely e pillanatban Deák Ferencz nagy műve: a 
válaszfelirati javaslat fölött tanácskozik. (Halljuk !) 

Az ő szónoklata által a higgadt discussiónak, 
melyet előidézni óhajtottunk, folytatása nem csak 

fölöslegessé, hanem azon kevés ürömcseppek foly
tán , melyek belé vegyültek, részemről legalább 
lehetlenné is vált ; nem azért, mintha elég hiu vol
nék legkevésbbé is magamra alkalmazni a latin 
szólást: „páter filium, quem amat, castigat/ ' hanem 
azért, mert őbenne e hazának legnagyobb fiát tisz
telem, (Éljenzés) s ennélfogva magamhoz illőnek 
tartom a fegyvert, melylyel ő sújtott, fö Ív éve, előtte 
tisztelegve leeresztem. Véget kívánok tehát vetni a 
discussio ezen részletének annyiban, mennyiben az 
tőlem, mint a módositvány beadójától függhet, ha 
módosítványom visszavételének okait önök meg
hallgatni kegyeskednek. (Halljuk!) 

Nem hiszem, hogy az objectivitás, melyhez 
mi előadásainkban ragaszkodtunk, és mindenekelőtt 
magának módositványunknak tartalma a nagy kö
zönség által provocatiónak vétethetnék. Nem indo
kolt, meg nem érdemelt, sőt váratlan volt előttünk 
e szerint — nem annak elemzése , hogy mit tartal
maz az általunk beadott módositvány, hanem hogy 
mi az, a mit pártolói el akarnak érni? Engedjék, 
uraim! hogy önöket ez iránt bővebben megnyug
tassam. Nem akartunk mi elérni egyebet, mint a 
mit már is elértünk: eliciálni a válaszfelirat ama 
pontjainak valódi értelmezését, melyek előttünk 
eléggé világosan formulázva nem voltak; nem 
akartunk elemi egyebet, mint hogy az értelmet, 
melyet alattok rejleni véltünk, tisztázzuk ama bal
magyarázatoktól , melyek e háznak bal oldala ré
széről hozzájok csatoltattak; nem akartunk elérni 
egyebet, mint e czélra amaz alkotmányos fegyvert: 
a parlamenti discussio fegyverét felhasználni, me
lyet kezünkbe venni, s erejével magunk lábán járni 
nem csak szabadnak, hanem szoros kötelességünk
nek is hiszszük. 

Sajnáljuk, hogy az általunk óhajtott és ben
nünket nagy részben kielégítő megoldás nem azon 
viszonos kímélettel történt, melyet elvárni, sőt kö
vetelni jogosultak vagyunk; de örülünk az ered
ménynek : örülünk a nyílt bevallásnak, hogy a 
válaszfelirat czélja nem egyéb, mint a miénk: kö-
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rülménys&erű összekötése a jogfolytonosság és az 
opportunitas tekinteteinek! (Ellenmondás.) 

Bár mily drága legyen is a részünkről fizetett 
ár : mi nagybecsú'nek, az alkotmányos kiegyenlí
tés ügyére nézve roppant horderejűnek tartjuk a 
világot, mely a válaszfeíirati javaslat szerzője által 
annak eme pontjaira vettetett, melyek — ha ez ér
telmet hűbben visszaadó szerkezetbe öltöztetvék — 
a mi módositványunk bizonyosan be sem adatott 
volna. Constatáljuk ez értelmezést, melyet e ház
nak átalános helyeslése, mint az egyedül helyeset, 
elfogadott; de kell, hogy tiltakozzam legelőször is 
saját, azután pedig elvbarátim nevében, Pest vá
rosa t. képviselőjének két állítása ellen. 

Tagadom, hogy tegnapelőtti előadásom a vá
laszfölirat bármi pontját gúny tárgyává tette volna: 
mert gúnyolni szándék nélkül, véleményem szerint, 
azért nem lehet, mert a gúny az individuális elferdi-
tésnek egyenes kifolyása; hogy pedig erre szán
dékom nem volt, azt a t. képviselő ur maga is el
ismerte ; mert gúnyolni az előttünk fekvő s a ház 
osztatlan méltánylásával, dicsőítésével találkozó 
művet — a nélkül, hogy azt oly értelmes és külö
nösen ellenünkben nem épen elnéző testület, mint 
a jelen képviselőház, nyomban észre ne venné és 
azonnal keservesen vissza ne torolná — szintén 
nem lehet. (Felkiáltások a bal oldalon: Mégis megtör- j 
tént!) Legyen szabad nekem e részben egy Várady j 
Gábor, egy TóthLó'rincz és mindenekelőtt egy Jókai 
Mórra, a rendesen szelid,de az élt sohanem nélkülöző J 
magyar humor legelső képviselőjére hivatkoznom, 
kik szavaimban a gúnyt épen nem, sőt ellenkezőleg a 
jó szándékot találták föl. Tisztán objectiv czáfo-
lást csupán azért, mert talán volt benne mégis né
mi igazság, gúnynak nevezni, véleményem szerint 
nem oly viszonzás, melyet tiszta hazafias szándé
kunk méltán kiérdemel. De tiltja a gúnynak csak 
az árnyékát is a bók, melyet Pest városa érdemes 
képviselője nekem másik kezével nyújtani szíves 
volt, midőn kijelenté, hogy azok, miket előadtam, 
ha azokat mint egy magyar felelős kormánynak 
tagja adom vala elő, a dietális tractatusok könnyí
tésére szolgáltak volna. Ha gúny az, hogy én mint 
ilyen nem szólhattam, legyenek, uraim, meggyő
ződve, hogy mindamellett, hogy az általam szer
zett tapasztalás folytán miniszterségre épen nem, 
de egy magyar minisztérium után igen is vágyó
dom : e gúny csakis magában a tőlem nem függő, 
általam legjobb akaratom mellett is meg nem vál
toztatható helyzetben fekszik. 

Tiltakoznom kell továbbá az ellen,r hogy e 
háznak jobb oldalát azért, mert nézetei O Fölsége 
jelen kormánya nézeteihez közelebb állanak; azért, 
mert a mit 0 Fölsége a trónbeszédben már is nyíl
tan kimondott: az 1848-ki törvények teljes életbe
léptetésének lehetlenségét, saját felfogása szerint, 

indokolni bátor volt; azért, mert egyetlen egy 
szavával sem állította, hogy az 1848-diki törvé
nyek azon czikkeinek életbeléptetését sem kívánja, 
melyek effectuatiója ellen semmi nehézség fenn 
nem forog; sőt ellenkezőleg épen ugy, mint ezt a 
válaszfelirat im e szép szavakkal teszi: „jogfolyto
nosságot kérünk mi Fölségedtől," maga részéről 
ama bizalmat fejezte ki, hogy O Fölsége az alkot
mány tettleges visszaállítását még a koronázás 
előtt eszközlendi, mi csekély véleményem szerint 
a kéréssel azonos: ily föllépéseért azzal lehessen 
vádolni, hogy a nemzet és fejedelem közé kívánt 
lépni! Ha ez elv állana, akkor jobb oldal, úgyne
vezett kormánypárt, egyátalában nem is létezhetnék; 
de vége volna a szabad discussionak is, mert a 
szélső bal hasonló váddal léphetne föl a centrum 
ellenében. 

Fentartva tehát jogunkat, az individuális vé
lemény szabad nyilvánításának jogát; és a lefolyt 
discussionak azon valódi érdemét, mely a képvi
selő urnák tárgyilagos enunciatiojában fekszik, és 
a válaszfelirat valódi intentioira nézve a bennün
ket is megnyugtató világot veti, egy részben 
magunknak is vindicálva, mint kik a discussiot e 
tárgyban előidéztük; valamint nyíltan kijelentve 
azt, hogy a megyék restitutioja ellen fölhozott ér
veinket megczáfolva épen nem találjuk : visszavo
nom a módosityányt, mely a czélt, melyre irányozva 
volt, elérte. (Éljenzés.) 

Deák F e r e n c z : T. ház! Magyarázattal tar
tozom Bartal t. barátom s képviselőtársamnak. De 
csak azon esetben veszem igénybe a ház türelmét, 
ha a házban senki sincs, a ki —• ámbár szabály 
ellen volna, hogy ismét szóljak a tárgyhoz — ezt 
neheztelné. (Halljuk! Halljuk!) Nem szokásom azt 
mondogatni, hogy rövid leszek, de most mégis rö
vid leszek. (Derültség.) 

Midőn a t. képviselő ur módositványát visz-
szavette, teljes jogával élt, és nekem legalább, igen 
szíves belső örömet okozott. Örömet okozott azért, 
mert csupán azon okból vette vissza, minthogy 
meg van nyugtatva ; pedig minél több ember lesz 
a hazában, a ki bármely lépésünk által meg lesz 
nyugtatva, azt annál nagyobb szerencsének tar
tom. (Elénk helyeslés.) 

Erről tehát nem szólok; hanem szólok arról, 
a mit ő megjegyzett. O az én előadásomban — 
meglehet, csalódom — azt látszik neheztelni, mint
ha én azt mondottam volna az ő előadására vonat
kozólag , hogy a gúny fegyverével támadta meg 
a mi véleményünket. Midőn a gúny fegyvere véle
mény, nézet, politika ellen van intézve, nem hibás, 
nem illetlen, nem törvénytelen dolog, hanem a 
parlamenti discussióknak egyik leghatalmasabb 
fegyvere, (ügy van!) Használtam én is, használja 
mindenki, használják minden parlamentben, hasz-
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nálhatta teljes joggal ő is, és használhattam ellene 
fegyverül én is. Ha tehát azzal vádoltam, hogy a 
a mit ő mondott, gúnynak tekintettem, stmmi 
olyannal nem vádolhattam, a mi még a legérzé
kenyebb keblüeket is sérthette volna, (ügy van!) 
Módositványáról ezt nem mondottam, s őt semmi
kép sem gyanúsítottam, hanem csak elmondottam a 
tényt, hogy t. i. gúny volt, és feleltem rá, talán 
nem gúny nélkül. (Derültség.) 

A mi a másikat illeti: hogy azzal vádoltuk a 
jobb oldalt, hogy a fejedelem és a nemzet közé 
akadja mintegy ékelni magát, bocsánatot kérek, 
ez ugy sem mondva, sem értve nem volt; hanem, ha 
nem csalódom, azt mondám beszédemben, hogy a 
bizalom e szavának ne álljanak útjába. Ez semmi 
esetre sem egyesre, sem a jobb oldalra sértő nem 
lehet.Hivatkozom az országgyűlési tapasztalásokra: 
hányszor mondtuk mi a törvényhozás egyik részé
nek, az egész főrendi táblának, ne állja útját annak, 
hogy valamely kivánatunk U Felsége elé juthasson. 
Es soha, de sohasem tapasztaltuk, hogy akár az a 
testület, akár egyes tagjai ezt magokra vonatko
zólag kellemetlennek vagy sértőnek találták volna. 
(Helyeslés.). Igen sokszor megtámadtuk egymás né
zeteit, és megtámadtuk a nézeteket kíméletlenül, de 
mindig a legnagyobb tiszteletben tartva a személyt. 
Es ez a szabad discussio. 

Remélem, e magyarázattal megelégszik tisztelt 
barátom és képviselőtársam. Azt hiszem. semmi 
hasznosabbat nem tehetünk, mint ha minden sze
mélves feleselésnek véget vetvén, ahhoz fogunk, a 
mi a hazát jobban érdekli, s a mit a közjó kivan. 
(Helyeslés.). 

G h y c z y K á l m á n : T. képviselőház! Megle
het, nem egészen jól fogtam fel t. képviselőtársunk 
Barial György úr szavait.Ü azt monda, hogy ruó-
dosítványát visszaveszi, ha a ház okait meghallga-
tantlja; és ezen okok közé sorozta azt, hogy elérte 
ő és elvbarátai azt, a mit el akartak érni: valódi 
értelmezését a felirati pontoknak, melyeket a bal ol
dal némely tagjai előadásaikban félremagyaráztak. 
Mondott azután még hasonló érielemben több mást, 
a mit mind elősorolni nem tudok, de a t. háznak 
emlékezetében lesz. A t. képviselő úrnak ezen sza
vai magokra vonták figyelmemet; mert. ugy lát
szik, ezen szavaival azt akarta kifejezni, hogy ő 
módosítványát a háztól nyert azon biztosítás foly
tán vette vissza, hogy a ház annak idejében telje
síteni fogja, a mit ő a tegnapi ülés tárgyalásaiból 
saját egyéni fölfogása szerint kiolvasott. (Ugy van ! 
Zaj. A'em áll!) Indítványát, vagy módosítványát 
kiki visszavonhatja; az indok, melyből azt teszi, 
saját maga dolga, a háznak ahhoz semmi köze; de 
egy képviselő, indítványa, vagy módosítványa visz-
szavételekor, nem léphet , H6IH R karhat lépni mintegy 

alkura a házzal, az iránt, hogy a ház annak idején 
ezt vagy azt megtegye. (Helyeslés.) 

Nagy helyesléssel és közlelkesedéssel hallot
tuk tegnap t. képviselőtársunk Deák Ferencz re
mek beszédét, mint hallgatni szoktuk mindig bölcs 
és nyomatékos szavait, érveit és indítványait azon 
férfiúnak, kit e ház büszkén vall vezértagjának és 
kit a haza osztatlan tisztelete környez. (Hosszasan 
tartó éljenzés.) 

A ház jövendőben hozandó határozatainak 
minőségét természetesen nem tudom; lehetnek azok 
megegyezők azon nézetekkel, mely eket Bartal kép
viselő ur kifejtett, lehetnek meg nem egyezők; de 
a mi a ház mostani határozatát illeti, ez csak ma
gában a ház által kétségtelenül elfogadandó föl-
irati javaslatban foglaltatik , és csak is abból, és 
nem a tárgyalás alkalmával tett vagy teendő egyes 
nyilatkozatokból értelmezhető, melyek határozat
hozatal tárgyául kitűzve nem voltak és nem is szol 
gáltak. (Helyeslés.) És én tiltakozom azon fölfogás 
ellen, hogy a háznak bármely határozata más for
rásból értelmeztessék, mint saját tartalmából, (i.lénk 
helyeslés.) 

Én ennélfogva azon indokolást, a meíylyel 
indítványát,, illetőleg módosítványát Bartal György 
képviselőtársunk visszavette , részemről semmi te
kintetbe nem vehetem. (Helyeslés.) Én a módosit-
ványt egyszerűen visszavontnak tekintem, és azt 
hiszem, hogy visszavételének indokolásából soha 
következtetés nem vonható. 

Ha a t. képviselő ur indítványának visszavé
tele iránt tett észrevételeimben megnyugszik, akkor 
több szavam nincs. 

Barta l G y ö r g y : Tökéletesen belenyugszom ! 
Elnök: Ug}?anezen kikezdések ellen még 

Csiky Sándor képviselő úr is adott be egy mó-
dosítványt, melyet azonban visszavett. (Helyeslés.) 

Csiky Sándor: (Hosszan tanú zaj. Halljuk ! 
Halljuk!) Módosítványom a t. ház előtt fölolvasta
tott. Én nem a 31-ik szakaszra vonatkozólag nyúj
tani be módosítványomat, mert annak minden sza
vát tejes meggyőződésemből helyeselem; hanem 
az azt megelőző 30-ik szakaszra. (Fölkiáltások: 
Azon már túlvagyunk! Szavazzunk! Szavazzunk!Az 
elnök csönget.) Én mint egyes nem követelhetem 
magamnak a t. ház türelmének fárasztását; hanem 
mint képviselő, mint egy népes városi közönség 
képviselője, annak nevében türelmet kévék, hogy 
érzelmeit kifejezhessem. Ha szavam helytelen, 
méltóztassék megczáfolni , ha helyes, figyelem
re érdemessé tenni. Én tehát, mondom , a 30-ik 
pont ellen adtam be (^aj- A szónok szava 
nem hallatszik. Halljuk ! Halljuk!) Annak toldaléka 
lett volna, mi a 31-dik pontban nem említtetik; 
hanem, mivel a tegnapi vitatkozás folytán oly ki
merítő és kielégitő fölvilágosítást nyertem az ál-
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tálam a válaszfeliratba beigtatni óhajtott tételre nézve 
előttem szólott mélyen tisztelt képviselőtársunk 
Deák Ferencz által, mely engem tökéletesen meg
nyugtat, módosítványom szükségét többé nem lá
tom, és elállók tőle* 

E l n ö k : Miután Bartal György képviselő úr 
beadott módosítványát visszavette , és Bartal 
György képviselő urnák ugyanezen benyújtott 
módosítványa folytán , sőt annak kiegészítése vé
gett adott be Apponyi György gr. képviselő úr is 
egy módosítványt, ugy hiszem, hogy Apponyi gr. 
képviselő úr módosítványa is visszavétetik. 

A p p o n y i G y ö r g y gr . : T. ház! Azon nyi
latkozatok után, melyek a mai ülésben tétettek, 
ugy hiszem, a toldalék-módosítványnak is csak az 
a sorsa lehetne, a mi a módosítványa volt: tehát 
én is visszavonom módosítványomat. 

E l n ö k : Most tehát semmi módosítvány sem 
levén a 31 . és 32-dik szakaszokra nézve benyújt
va, ugy hiszem, a t. ház ezen szakaszokat egész 
kitérjedésökben elfogadja. (Elfogadjuk !) 

- T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Bocsánatot kérek, 
hogy közbeszólókig meg kell jegyeznem, hogy 
még egy módosítvány nyújtatott be Miletics Szve-
tozár képviselő úr által a 32-dik szakaszra nézve, 
ü í. i. e szavak helyett; „a magyar nemzetnek", 
kívánja, hogy mondassék: „az ország nemzetei
nek." (Zaj.) 

MiletiCS SzvetOZár : Tisztelt ház ! Indítvá
nyoztam, hogy a pontban, melyről most szó van, 
„magyar nemzet" helyett „az ország nemzetei" 
mondassék. 

Nem tudom, mily értelemben használtatik a 
„magyar nemzet" kifejezés; de ha csak politikai 
értelemben is, azt tartom, hogy e kifejezés helyte
len és e honban a többi nemzetre nézve praejudi-
cáló. A hol az összes polgárság, vagy többségé
nek oly összege, hogy a többiek mellette eltűnnek, 
egy nemzetiségű, ott az uralkodó iránti viszonyok
ban vagy i ta lában politikailag- lehetne ezen egy 
nemzetiség nevét használni, mint politikai elneve
zést az állam nemzeti törvényhozói faetorára nézve; 
noha ekkor is fölösleges volna, mert az uralkodó 
tudja, melyik nemzet beszél hozzá; azért az ily 
államokban nem is fogják mondani, „franczia kép-
vi^elő testület", „franczia nemzet", sem a spanyo
lok „spanyol nemzet;" — de a hol több a nemzet, 
mint nálunk, ott semmikép sem nevezhetők meg 
az összes nemzetek azon névvel, mely csak a nem
zetek egyikének neve. E honban pedig annál ke-
vésbbé, mivel más nemzetek milliomokat számíta
n a k , és mindnyájan együttvéve az állam na
gyobb felét képezik. Európa alkotmányos tarto
mányai közt nem találunk példát, hol több nem
zet- és nemzetiségből álló állam minden többi 
nemzeteit az • egyik genetikai nevén nevezné. 

| Az angolok például nem nevezik angoloknak 
'állampolgáraik összegét , hanem belőlről brit-

teknek és Íreknek, az első nevezet alatt az ango
lokat és skótokat értvén, kívülről pedig nagy-brit-
teknek. Hasonlóan a svajeziak, belgák és ameri
kaiak mind belőlről, mind kívülről e geographiai 
néven nevezik magokat. De ezek oly geographiai 
nevek, melyek semmi genetikai nemzetiséget nem 
jelölnek. E g y nemzet nevén nevezni mind a nem
zeteket, ha csak politikailag is, annyit jelent, mint 
e nemzet uralmát a többi nemzet fölött vele meg1-
jelölni, a mi csak a rabság, nem pedig az egyen
jogúság idejében magyarázható meg. 

Néhány előttem szóló, kikkel, ha nem is po
litikai, de a nemzeti kérdésben egyetértek, bebi
zonyította , hogy Magyarország tételes törvényei 
is Magyarországban már több nemzetet ismernek 
el; én pedig azt mondom, ha ez előbb nem volt 
volna is igy, most máskép kell lennie. A többi nem
zetiségek magokat szintén nemzetiségeknek érzik, 
és nem fognak — a szerbek legalább — soha ar
ra ráállni, hogy akár politikailag is más néven ne
veztessenek , mint a minővel őket az Isten, a ter-

| mészét, a történet és öntudatuk megkeresztelte. 
Ezenkívül e kifejezés használtatik a koroná

zásról szólva. Minthogy a háromé gykirályság és 
Erdély is a szent korona alatt van, csak megenge-

| dik , hogy ez országok nemzetei még az önök poli
tikai értelmében sem nevezhetők magyar nem
zetnek. 

E kifejezés vég*re az 1861-ik év egy föliratá
ban sem használtatott. Vagy talán ez azzal áílösz-
szeköttetésben, mi a 18-dik. pontban mondatik, 
hogy t . i. ez országgyűlés kész, mint nemzet a 
lajtántuli nemzettel érintkezésbe jőni? 

Azon gondolat van-e itt kifejtve, hogy Lajtán 
! tul egy német, Lajtán innen pedig szintén egy, és 

pedig magyar nemzet van ? Vagy ez a magyarok 
és németek közti azon szövetkezést jelenti, a mely
ről, sajnos, néhány szóló az országgyűlésen azt 
mondta, hogy e szövetkezés szükséges a szlávok 
ellen ? Uraim ! ez veszedelmes eszme. Ha ez eszme 
életbe lép, a panszlavismus anyjává válhatik, mely 
most nem létezik, de melyet a nemzetül létezés ag
godalma szülhet és fölébreszthet. Azon napon, 
vagy inkább azon szellemi éjben, midőn e kettős 
csillag az égen fölmerül, fog megszületni a pan
szlavismus eszméjének azon óriási fia, ki most 
egyedül a szlávok ellenségeinek képzeletében él. 
Én, uraim, azt vélem, hogy a magyarok, s mond
hatom, az uralkodó-ház sorsa szorosan össze van 
kötve a szlávokkal, kik arra törekszenek, hogy 
szabadságukat és önállóságukat más nagy, akár 

I szláv, akár másféle nemzetek irányában fentart-
hassák. A történet mutatja, hogy a magyarok sem 
a szabadság, sem az önállóság, sem a nemzetiség-
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tekintetében nem voltak veszélynek kitéve, mikor 
a csehekkel és lengyelekkel szövetkezve egy ko
rona alatt voltak; ellenkezőleg, van bizonyíté
kunk arra, hogy mire törekszik azon nemzet, 
mely egyik szemével Frankfurt, a másikkal Kon
stantinápoly és kelet felé néz, hogy úgynevezett 
világtörténeti műveltségét és küldetését oda vi
gye , és mely a keletet, melyhez mi is tartozunk, 
saját urodalmának nézi, és melynek kebelében 
Auersperg gróf úr annyira tévedett, hogy a laiba-
chi gyűlésben a feletti sajnálatát fejezte ki, hogy 
a németesítés még nagyobb tért nem foglalt el. 

Uraim! nem Napóleon találta föl a nemzeti
ségeket, a mint Faragó ur mondotta, hanem öntu
datuk első fejlődésében czéljai elérésére akarta 
őket fölhasználni. Jó lesz vigyázni, nehogy valami 
éjszaki Napóleon elégedetlen nemzeteket találjon e 
hazában. 

En védem e haza függetlenségét és önállósá
gát az alkotmányos szabadság tekintetéből; de vé
deni fogom a korona tartományainak foederativ szö
vetkezése és a magyarországi nemzetiségek tényleges 
méltán ylásamellett. Nem vagyok a nemzetek és nem
zetiségek dualismusamellett; és azért indítványozom, 
hogy ez elnevezés: „magyar nemzet" hagyassák ki, 
ée „az ország nemzetei" mondassák; mert ha nem 
áll a középkori mondat: cujus regio, illius religio, 
nem állhat az sem, hogy : cujus nominis regio, il
lius nominis natio. 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Következnék Deák 
Ferencz képviselő; de nincs itt. 

Deák FerenCZ (egy baloldali helyről felemel
kedve) : Itt vagyok. (Derültség.) 

Azt hiszem, tisztelt ház, hogy Miletics bará
tunk és képviselőtársunk teljes joggal adta elő a 
maga nézetét, ha az a ház többségének nézetével meg 
nem egyez is. Nem most az ideje fölötte határozni: 
lesz alkalom , a mikor, ha akarja, ismét előad
hatja nézeteit, s akkor discussio alá fognak kerülni. 
Az egészre, ugy gondolom, megfelelt még a múlt
kor Grozsdu barátom. Azt hiszem, maradjunk ezút
tal a szerkezet mellett, mert e tárgy nem a fölirat
hoz tartozik. Majd, ha képviselő úr akarja, fölhoz
hatja ezeket akkor, midőn ex asse fogjuk a nem
zetiségi kérdést tárgyalni, mit, azt hiszem, hosszúra 
halasztani ugy sem fogunk. (Helyeslés.) 

D o b r z á n s z k y A d o l f : Csak arra kívántam a 
tisztelt ház figyelmét felhivni, hogy ha el nem fo
gadtatik, a mit előttem szóló képviselő ur indítvá
nyozott, nem csak azon általam múlt alkalommal 
idézett törvényekkel jövünk ellentétbe, de ellen
tétbejövünk a 61-iki országgyűlés második válasz
föliratával is. Ezen fölirat elismerte ugyanis több 
nemzetnek, valamint Magyarországon belől, úgy 
Erdélyben és a társországokban létezését. Ezen föli-
xatból leszek bátor kiolvasni azon helyet, hol ezen t. 

ház, illetőleg az egész országgyűlés, ideértve a fő
rendeket is, még mielőtt ezt Erdélyország tette vol
na, már is ehsmerte a magyar törvények alapján a 
román népet nemzetnek. A felirat ekként fejezi ki 
magát : „a magyar , székely és- szász nemzetek;" 
aztán következik: „egy részről a magyar , székely 
és szász nemzet, más részről a román nemzet közt 
fennálló." Akkor, mondom, midőn még Erdélyor
szág sem ismerte el a román nemzetet, már a magyar 
országgyűlés a mi törvényeink alapján elismerte 
azt. De van e föliratnak egy másik passusa, mely a 
fönebbi nemzeteken felül elismeri a horvát nemzetet, 
s elismeri a Magyarországban lakó szerbeket is 
nemzetnek, midőn igy szól: „és pedig még a Szerb 
Vajdaság is, mely a szerb nemzet kedvéért állítta
tott föl, egyedül csak nevére volt szerb." Már, ha 
most visszafelé megyünk,t. í. ha azt ez alkalommal 
nem kívánjuk elismerni, a mit az országgyűlés már 
1861-ben elismert, a mit elismertek régi törvé
nyeink, mit igazol az 1790-diki országgyűlési dia-
rium, és igazolnak az egyes nemzeteknek adott pri
vilégiumok : ugy, tartok tőle, hogy ez nem jó ha
tást fog szülni. Kérem tehát a t. házat, méltóztassék 
elfogadni a módositványt, annál is inkább, mint
hogy törvényeink szerint honunkban egy politikai 
nemzet nem létezik. Világosan tolmácsolja ezt Ver-
bőezy hármas törvénykönyve Il-ik részének 4. §-a, 
midőn nemzetiségre való tekintet nélkül a „popidus" 
és „plebs" közötti különbséget tárgyalván, a „popu-
lus" nevezete alatt az ország összes népét vagy 
lakosságát, törvényhozási tekintetben azonban, az 
akkori idő kívánalmaihoz képest, egyedül a kivált
ságos osztályt (regni praelati, barones, nobiles etc.) 
kívánja értetni, ellentétben a törvényhozásba be 
nem folyó köznéppel (plebs). A „populus" neve
zete alatt tehát megvan eszméje annak, mit néme
lyek a „politikai nemzet" alatt érteni kivannak; s 
ilynemű összezavarása az ethnographiai fogal
maknak a geographiai vagy területi fogalmakkal 
lehet helyes is az egy pá r , már nagyobbára föl
emésztett németen kívül, tisztán egy nemzet által 
lakott Franczia- vagy Spanyolországban , összees
vén itt a populus a natioval, vagyis a n é p , lakos
ság a nemzettel; de nálunk ez fenn nem állhat vi
lágos törvényeink, mindenki által ismert viszo
nyaink ellenére. Fölhozatott ugyan e házban, hogy 
mi mindnyájan és pedig nem csak a szoros értelem
ben vett Magyarországban, hanem a társországok
ban lakók is, a hungari nevezet alatt fordulunk elő 
törvényeinkben , mit soha senki sem tagadott; de 
tudva van az is, hogy azon ujabb törvények, me
lyek a hungari szó értelmét kiterjesztették a magyar 
koronához tartozó valamennyi országok lakosaira, 
egyszersmind a különböző nem-magyar ajkú nem
zeteknek a magyaroktól leendő megkülönbözteté
sére, ez utóbbiakat a „hungara natio" nevezete alá 
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foglalják. Ez ellen nem protestálunk és nem is pro
testálhatunk , sőt örvendeni kívánunk azon .mind
nyájan, hogy Magyarország lakosai vagyunk. Ezek 
szerint Magyarország népeinek összegét a „popu-
lus" (ország népe vagy lakossága) eszméje fejezi ki, 
nem pedig a törvényeinkben ismeretlen „magyar 
nemzet" eszméje; s igy volt a rómaiaknál is (sena-
tus populusque romanus). 

Törvényeink több nemzetet ismernek az or
szágban, sőt elismeri azokat az ország-gyűlés 1861. 
évi második felirata is: oda terjed tehát igénytelen 
nézetem, méltóztassanak, tekintettel mindezekre, a 
módositványt elfogadni. (Maradjon!) 

Stefanidesz Henrik: Tiszteit képviselőház! 
Nem volt ugyan szándékom most itt helyén kívül 
a nemzetiség ügyében szólani; nincs is szándékom 
az itt előadott nézetek czáfolatába bocsátkozni. 
mert igen helyesen jegyezték meg többen, hogy 
ezen kérdés csakis a nemzetiségi kérdés napiren
den léte alkalmával fog tüzetesen tárgy altathatni. 
De épen azért, mert én szintén nem magyar ajkú 
magyar honpolgár és szintén nem magyar ajkú 
nemzetiség, t. i. a magyar-tót nemzetiség képvise
lője vagyok, nem akarnám, hogy midőn a külön
böző nemzetiségek felszólalnak, ezen de nobis sine 
nobis vitatott kéi'désben egy,Magyarországban nem 
csekély jelentőségű nemzetiség ez ügybeli valódi 
érzületének nyilvánítását elmulaszszam, s e tárgy
ban az én nemzetiségein részéről szót ne emeljek. 
(Halljuk!) 

Én tehát, mint szintén nem magyar ajkú nem
zetiség képviselője, kijelentem, hogy mindig büszke 
a nem magyar ajkú tót nemzetiség, hogy Magyar
ország polgára lehet. (Elénk éljenzés.) Bizalommal 
viseltetik ő a magyar nemzetiség iránt, s határta
lan bizalommal és testvéri érzelemmel mindig kész 
neki jobbját nyújtani: mert hiszen elismert tény, 
h o g y az egész világon nincs nemzet, mely oly 
őszintén s testvéries indulattól áthatva nyújtaná 
kezét a többi nemzetiségeknek, mint épen a nemes 
magyar nemzet. A mit tehát az egész világ elis
mer, mi testvérek magunk tagadnók meg? (Tet
szés.) Azt hiszem, nem csak Európában, hanem az 
egész világon el van ismerve, hogy a magyar so
ha sem vetette meg más nemzetiségben' testvérét, 
s nem tagadta meg tőle jogát : ha pedig ezt elis
meri Európa, épen mi testvérek vonjuk ezt két
ségbe? (Tetszés.) Azt hiszem, hogy mindnyájunk
nak egyedül hazánk boldogsága fekszik szivün
kön, s csak testvért ismerünk a hazában, s tudjuk, 
hogy csak ugy lehet az boldog, ha egymás iránt 
kölcsönös bizalom lelkesíti e közös haza összes 
polgárait: fő feladatunk e szerint, hogy a bizal
matlanság csiráját szivünkből kiirtsuk. Nem aka
rok én e hazában rabszolgát ismerni, hanem test
vért ; és hiszem, hogy a magyar haza minden pol-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1866 , , ; . i . 

j gárát hasonló érzelmek buzdítják : a közö s czél, 
t. i. a közös haza boldogságának megalapítása és 
ősi jogaink biztosítása. 

Én tehát fentartva magamnak a jogot tüzete-
I sebben és bővebben szólhatni a nemzetiségi ügy-
! ben, ha az napirendre kerül, most egyszerűen a 

fölirati javaslat szerkezetét pártolom. 
Böszörményi László: Tisztelt képvíselő-

j ház! Magyarország nem csak most az ujabb idők-
! ben, hanem régi időkben is mindig tanúsította tör-
I vényhozásában, hogy figyelemmel kiséri a Ma-
; gyarországban lakó különböző nemzetiségek jogos 
I óhajait és aggodalmait. Epén azért engem sem 
I érint kellemetlenül az, hogy Magyarország külön

böző nemzetiségű lakói óhajaiknak igyekeznek 
hangot adni. Mégis megvallom, sajnálattal hallot-

I tam a mai indítványt, mert már a 16-ik pontnál 
! testvéreink oly megnyugtatást kaptak e kérdésben 
! — legalább ezen válaszfelirati javaslat körét ille
tőleg , mely törvény erejével természetesen nem 

j bir — a minővel tökéletesen meg lehetnek eléged-
I ve. Kimondatott ugyanis, hogy itt a „magyar 
| nemzet" szó nem értetik „magyar nemzetiség" 
j értelemben, vagyis nem értetik az, mintha a magyar 

faj akarna a német-germán fajjal egyesülni, hogy 
| vele, mint ilyen, a többi nemzetiség felett jövőben 
j aristokrata vagy más előjogot igyekezzék gyako-
i rolni. Miután ez a képviselőház legilletékesebb 
| tagja által fejeztetett k i . ebben, azt hittem, meg-
j nyugvást fognak találni — a mint ezt akkor egy 
' másik nemzetiség képviselője ki is fejezte — s az 

előbbi pontban a nemzet szó megmagyaráztatván. 
itt a másik szónál nem fogják ellenvetéseiket meg
újítani. (Igaz! Zaj.) 

Minthogy mégis hiányzik a megnyugvás, en
gedje meg nekem a tisztelt ház, azt hiszem, az egész 
ház meggyőződését nyilvánítanom a tisztelt kü
lön ajkú nemzetiségek irányában : hogy nem csak 
senkinek közülünk eszében nem volt olyan ma
gyar nemzetiségi alkut csinálni, mely egy hajszál
nyira is megfeledkeznék a Magyarországban lakó 
más nemzetiségek testvéri jogairól; nem csak hogy 
mi nem akarunk megfeledkezni rólok; hanem til
takozunk is minden oly törekvés ellen, melynek 
az volna ezélja, hogy a többi nemzetiség rovására 
történjék bármi intézkedés. Mi épen demokrata 
szabadságot akarunk; és nem akarunk oly szö
vetkezést senkivel, hol az aristokrata fogalmak 
jussanak érvényre: legyenek ez iránt megnyu
godva. (Maradjon a szerkezet!) 

E l n ö k : Ennélfogva a 31 . és 32-ik pontok 
változatlanul maradnak. Következik a 33rik pont. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a fel
irati javaslat 33-ikpontját. Felkiáltások: Maradjon !) 

E l n ö k : A 33-ik szakasz megmarad. 
39 
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Ráday László gr. jegyző (olvassa a ja
vaslat 34-ik pontját. Felkiáltások: Maradjon í) 

E l n ö k : A 34-ik pont szintén megmarad. 
Ráday László gr. jegyző (olvassa a 35-ik 

pontot.) 
Tóth V i l m o s j e g y z ő : Ezen szakaszra nézve 

Manojlovics Emil képviselő ur két módosítványt 
nyújtott be. Az első módositvány igy hangzik: A 
íblirati javaslat 35-dik §-nak következő végsora: 
„Mi ezen törvények alkotásában is az igazság és 
testvériség elveit követendjük,"kihagyandó és he
lyébe teendő: „Mi a ktüönböző nemzetiségek érde
keire vonatkozó törvények alkotásában is az igaz
ság és testvériség elveit követendjük." 

MailOJlOViCS E m i l : Mindenekelőtt kijelen
tem, hogy a nemzetiségi kérdést ez alkalommal 
megvitatni nem szándékom; szintúgy kijelentem, 
hogy részemről a nemzetiségek jövő sorsa fölött 
legkevesebb aggodalmam sincs, (Helyeslés) és azért 
közönyösnek tekintem, minő szavakkal történik 
rólok a felirati javaslatban említés : mert bizalmam 
a t. ház szeretetében határtalan, és meg- vagyok 
győződve, hogy a jelenkor elutasíthatlan postula-
tumává lett nemzetiségi igények kiegyenlítése előbb-
utóbb, kétségkivül rövid idő alatt, bekövetkezik. 
(Helyeslés.) Ez, t. ház ! rendületlen hitem; mint 
szerb pedig különösen még azon reményt táplá
lom , hogy forrón szeretett nemzetem históriai 
múltja sem fog annak idején egy oly testvér nem
zet részéről ignoráltatok mely maga is önálló
ságát, függetlenségét és minden jogtalan meg
támadás ellen oly sikeresen megvédett alkotmá
nyosságát legnagyobb részben a történelemre 
állapítva, annak becsét legilletékesebben meg tud
ja határozni. De minthogy a 35-ik szakasznak 
praecis szerkezetétől nem az én. hanem a nagy
számú nemzetiségek megnyugtatása függ: köteles
ségemnek tartottam ezen módosítványt beadni, s 
abban a nemzetiségeket az őket törvényesen meg
illető czimen megnevezni, hogy minden elégületlen-
ség és félreértés kizárassék, egyszersmind pedig 
azon bal véleménynek eleje vétessék, mintha mi e 
házban a genetice nem magyar nemzetiségű polgá
rokat az egyéni szabadság megajándékozásával 
akarnók kielégíteni, mire szerintem legkevesebb 
szükségük sincs, az egyéni szabadság a demokra-
tailag alkotmányos államban minden polgárnak el-
vitázhatlan attribútuma levén. 

A fölolvasott módositvány ezekhez képest a leg
tisztább szándékból eredvén, tartalma pedig a mél
tányosságon tul nem terjedvén, elfogadását ezen t. 
ház igazságérzetétól bizton elvárom. , 

R á d a y Lász ló gr . j e g y z ő : A ház eddigi el
járása az volt, hogy fölváltva szólottak a módosit
vány mellett és ellene : méltóztassanak tehát azon 
t. képviselő urak, kik szólni kivannak, a jegyzőnek 

azt is megmondani, a módositvány mellett vagy 
ellene kivánnak-e szólani ? Várady képviselő úron 
van a sor. 

Várady Gábor: Elállók a szótól. 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Ha Várady képvise

lő úr eláll a szótól, Trifunácz képviselő úr követ
kezik a módositvány mellett. (Felkiáltások: Elfogad-
juk! Eláll!) 

Trifunácz P á l : Ha az utánam bejegyzett 
képviselő urak elállanakja szótól, én is elállók. (Fel
kiáltások: Elfogadjuk a módosítványt !j • 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Klauzál Gábor kép
viselő úron van a sor. 

Klauzá l Gábor: Azt hiszem, t. ház, hogy 
midőn a hazánkban lakó nemzetiségek megnyug
tatásáratalálunk olyant, a miben mi legszívesebben 
megegyezhetünk, és a mi egyszersmind a felirati 
javaslat értelmével tökéletesen megegyez: egy 
szót- is emelni fölösleges volna. Azt hiszem, az 
egész módositvány fogadtassák el; csak az egyet
len egy szócskának: „is" kihagyását vagyok bá
tor ajánlani, nehogy az másként értelmeztessék, 
mint maga az indítványozó értelmeztetni kivánja. 
A szakasz végsorai tehát igy hangzanának: „Mi 
a különböző nemzetiségek érdekeire vonatkozó tör
vények alkotásában az igazság és testvériség elveit 
követendjük." 

E l n ö k : Méltóztatnak Majnolovies képviselő
nek a 35. §-ra vonatkozó módosítványát 
szócska kihagyásával elfogadni ? (Fölkiáltások : 
Elfogadjuk !) 

Kurcz György: T.ház ! (Eláll! Eláll!) Nem 
azért szólalok föl ezen módositvány ellen, mintha 
a nemzetiségekre vonatkozó eszmének netán kelle
metlen hatása alól akarnám magamat fölme nteni; 
hanem azért szólok, mert nem szeretem az is
métléseket. Hogy ezen okmányban, mely a nem
zetnek valóságos remek munkája, ugyanazon esz
me kétszer egymás után kifejeztessék, meggyőződé
semmel meg nem egyez. (Elfogadjuk a módosít
ványt !) 

J u s t h Józse f ; Nagyon ritkán szoktam a ház 
türelmét igénybe venni, s e tárgy mellett csak 
azért akartam magamat följegyeztetni , nehogy a 
véleményzett módositvány a szerkezet becses értel
mét , az igen jeles szerkezetet elhomályosítsa. Én 
Klauzál képviselőtársammal tökéletesen egyetértek, 
és most elállók előbb föltett szándékomtól, mert 
nézetem szerint, ha az előttünk fekvő módositvány 
elfogadása képes talán megnyugtatni sok képviselő
társaink kedélyét : én részemről szintén elfogadom. 
Meg vagyok győződve, t. ház, és csak ezt akartam 
kijelenteni, hogy ha az ezen szakaszban kimondott 
elvek a törvények alkotásában alkalmaztatni fog
nak ; ha valódi értelmöket nem a diplom atia szokott 
módjára, hanem a helyes logika szabályai szerint 
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fogjuk értelmezni; ha még a testvéri szeretet szel
leme i"s hozzájárul; ha viszont részünkről, kiknek 
szerencsénk van hazánk mindenféle nemzetiségét 
képviselni, jóakarat , igazság, méltányosság járul 
hozzá; és ha mi, uraim! kívánalmainkat csak ad
dig, azon határig fogjuk terjeszteni, melyen tói az 
ország léte és az ország integritása sértetik • meg, 
melyen túl véleményem szerint menni nem sza
bad ; ha mi nem a külső országokra tekintünk, ha 
mi hazánkban fogjuk keresni szövetségeseinket, 
régi testvéreinket, kikkel ezerévi együttlétünk fri
gyünket rég szentesitette: akkor majd sikerűié tör
vényhozásnak létrehozni oly törvényeket, melyekre 
büszkén fogjuk mondani: Exegi monumentum aere 
perennius! Igaz, uraim, hogy a kérdés oly égető és 
fontos, hogy azt sem agyonhallgatni, sem agyon-
beszélni nem lehet; de a mostani törvényhozásnak 
nem is föladata ezt tenni. Várjunk még hát türelem
mel, és annak idejében, mikor a hozandó törvény 
iránti tárgyalások fognak folyni, mondjuk ki 
tisztán, a mit mindegyikünk érez. (Helyeslés.) 

JoannOVÍCS G y ö r g y : Ha a többiek elállanak 
a szótól, én a legnagyobb készséggel szintén elállók. 

Mihajlovics Miklós (szólni akar.) 
T ó t h Vilmos j e g y z ő : Joannovics ur csak 

föltételesen állott el szavától azon esetre, ha a töb
biek is elállanak; a mi nern történvén, a szó őt 
illeti. 

JoannOVÍCS G y ö r g y : Ha a t. ház ugy van 
meggyőződve, hogy azzal, ha röviden nyilatkozom 
ezen tárgy fölött, nem élek vissza a t. ház béketü-
résével, arra kérem a t. házat, méltóztassék megen
gedni, hogy most, midőn a válaszfölirati javaslat
nak épen a nemzetiségi kérdésre vonatkozó szaka
sza tárgyaltatik, e részben elmondhassam nézetei
met. (Halljuk!) 

Én e kérdés megoldására nézve alapos reményt 
táplálok, mert azt veszem észre, hogy a helyzet 
szemlátomást javult, és az ellentétek, noha még min
dig fenforognak, sokat vesztettek, élességökből. 
Ez magában véve már igen jó jel. Nem mondom 
én, hogy az ezen országgyűlésen alkotandó törvé
nyekkel a nemzetiségi kérdés végképen meg lesz 
oldva, és semmi kívánni való nem fog hátrama
radni. Uj eszme forog itt fenn, uraim! a melynek 
testet adni, uj kérdés, a melyet el kell intézni, és a 
melynek megoldására nézve hasztalan keresnénk 
útmutatást más országok alkotmányaiban. Ezen 
kérdés tisztán magyarországi kérdés, és ezt csak 
Magyarország sajátszerű viszonyainak figyelembe 
vétele mellett oldhatjuk meg. De a mit most mond
tam, hogy t. i. nehézségek forognak fenn, az nem 
szolgálhat akadályul arra nézve, hogy e kérdés 
megoldásának alapját vessük meg. A majd életbe-
léptetendó' és gyakorlatilag alkalmazandó törvények 
ki fogják jelölni az ösvényt, melyen tovább kell 

haladnunk. E kérdés tehát, a mint én hiszem, meg
fog oldatni, de csak úgy, ha alkotmányos szabad
ságunkat sikerül visszanyernünk. Megoldást mond
tam, uraim! azaz a nemzetiségek jogainak vissza-
vonhatlan megállapítását, a nemzeti becsület véd-
paizsa alá helyezését, törvény általi biztosítását, 
nem pedig holmi octroy szülte adományokat, me
lyeket a hatalom kegye ma ad, és holnap visszave
het. Ura im! nem ez kell a nem magyar nemzeti
ségeknek : ó'k törvény után sóvárognak, melynek 
védpaizsa alatt az ország területi épségének és po
litikai egységének korlátain belül saját érdekeiket 
megóvhassák, nemzetiségi igényeiket szabadon ér
vényesíthessék. Ez pedig igazságos és méltányos 
kívánat; mert az öntudatra ébredt népek most a 
közművelődés pályáján, saját nyelvök, saját nemzeti-
ségök megőrzése mellett kivannak tovább haladni. 

A nemzetiségi eszme a mindinkább terjedő 
szabadságérzetnek szüleménye, és helyesen mondja 
a nemzetiségről irt munkájában tisztelt barátom és 
képviselőtársam, Eötvös Józsei báró: „A nemzetiségi 
mozgalom csak egy része a szabadsági nagy mozga
lomnak, mely egy század óta Európa népeinek csak
nem minden viszonyait átalakitá. tó Ebből az követ
kezik, hogy e kettő : szabadság és nemzetiség, csak 
egy téren karöltve haladva érheti el czélját, egy
mást támogatva, nem pedig különválva, vagy épen 
egymás ellen küzdve: mert ezzel természetelleni 
viszonyba jönnének egymással, a mely mindig 
megboszulja magát a küzdőkön, és a küzdő felek 
megrontásával szokott végződni. 

Ezt belátják a nem-magyar nemzetiségek, és 
azért, távol attól, hogy másutt keresnék üdvöket. 
a mindnyájunkkal közös alkotmány és szabadság-
zászlaját követik azon buzgó óhajtással, hogy Ma
gyarország alkotmányának és függetlenségének 
diadalában saját ügyök győzelmét is szemlélhes
sék. (Helyeslés.) 

S én hiszem és remélem, hogy ezen kivána-
fruk teljesedni fog: de épen azért, uraim! nem osz
tozom azon aggodalomban, mely itt nyilvánítta
tott, hogy a 48-diki törvények által megállapított 
miniszteri felelősség és parlamenti rendszer a nem
magyar nemzetiségekre veszélyes lehetne. Nem fo
gom ezen tárgyat hosszasan előadni; csak azt 
jegyzem meg, hogy a parlamenti többség és azon 
kormány, mely a nemzetnek felelős, mindig több 
biztosítékot nyújt nekem arra nézve, hogy minden 
érdeket, következőkép a nemzetiségek érdekeit is 
méltányolni fogja, (Helyeslés) mindenesetre több 
biztosítékot, mint olyan kormány, mely senkinek 
sem tartozik felelni. Azután, uraim ! az alkotmá
nyos életben a mi ma kisebbség, az holnap több
séggé válhatik; mert alkotmányos életben minden 
érdekre nézve nyitva áll a küzdtér. S végre 
nem hihetem, hogy épen a nemzetiségi érdekekre 
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nézve lehetne veszélyes az alkotmányosságnak oly 
formája, mely eddig legalább világszerte legjobb
nak, legtökéletesebbnek bizonyult be. (Helyeslés.) 

Nagy veszélyt hozna "a nemzetiségekre a 
központosítás rendszere. De, hiheti-e,kérem, valaki, 
hogy ezen rendszer Magyarországon valaha gyö
kereket verhessen ? mikor épen a magyar alkot
mány leghatározottabb ellentéte a központosításnak 
a köztörvényhatósági autonómiánál fogva, mely
hez az egész nemzet annyira ragaszkodik, s a me
lyet az 1848-ik évi törvényhozás az ősi alkotmány 
védbástyájának nevez; a melynek visszaállítását a 
jelen országgyűlés is sürgeti a felirati javaslatban, 
és pedig nem csak a törvényesség szempontjából, 
hanem azért is. mert alkotmányunknak legna
gyobb biztositékát látja benne. A fölirati javaslat 
következő szavai: „a köztörvényhatóságok önkor
mányzata egyik főrésze az ország- belkormányzati 
önállóságának," állításom mellett tanúskodnak. 
Uraim! ily viszonyok közt a központositási rend
szernek Magyarországban jövője nincs. 

Az eddig mondottakkal azt akartam bebizo
nyítani, hogy sem a nem-magyar nemzetiségek 
érdekeit, sem pedig a haza alkotmányának és sza
badságának ügyét nem kell félteni. Legerősebb 
védgát ez ellen érdekeink közössége, és a haza
szeretet , mely minket nemzetiségi különbség nél
kül egyesit s arra int, hogy hallgassunk a haza 
szent ügyének azon szavára, mely azt mondja né
künk : A ki mellettem nincs, az ellenem van. 

Vannak, uraim, a kik a haza fogalmát külön
féleképen értelmezik. Ismeretes mindnyájunk előtt 
a tágabb és szűkebb haza fogalma. Azt is tudom, 
hogy vannak a Lajtán tul olyan szíves férfiak, kik 
bennünket egy tágabb hazával is szeretnének meg
ajándékozni, s azt tartják, hogy a birodalom Ma
gyarország honpolgáraira nézve tágabb haza. Én, 
uraim, őszintén óhajtom a kibékülést, őszintén 
óhajtom a szóban forgó közjogi kérdés kiegyenlí
tését, és saját érdekeink megóvása tekintetéből kí
vánom a birodalom javát és felvirágzását: de azt 
az egyet ki kell jelentenem, hogy nekünk a biro
dalom nem hazánk, (Helyes!) hanem Magyaror
szág egyetlen hazánk, (ügy van! Helyes!) se nem 
szú'k, se nem tág értelemben, hanem épen ugy, a 
mint van. (Tetszés.) Ez a haza elég tág arra nézve, 
hogy a különböző osztályok, vallások, nemzetisé
gek, szóval a különböző érdekek egymás mellett 
békésen ellehessenek, (Igaz!) és mindenki szaba
don gyakorolhassa cultusát. 

Egyébiránt a kérdés megoldásának egyik 
fó feltétele az, hogy ne esak annak idejében, 
midőn a nemzetiségi kérdés tüzetesen fog tárgyal
tatni, hanem ezt megelőzőleg is, minden alkalom
mal, midőn e kérdés szóba jő, valamint eddig, ugy 
e-íentul is egymás iránt béketűrők és kimélők le-

i gyünk, és mindnyájunkat a testvériség érzete és 
egyetértés szelleme vezéreljen: mert",uraim, azon tér, 
hol a haza különböző nemzetiségeinek találkozniuk 
kell a végre, hogy „érzelemben és érdekben össze
forrjanak", a szenvedélyes vitatkozások, a szemre
hányások tere bizonyára nem lehet. En azt gon
dolom , hogy a különböző nemzetiségeknek 
nem mint hadakozó feleknek kell egymással szem
ben állniok, hanem mint egy czél felé, a szabad
ság felé törekvő honpolgároknak; és bármennyire 
különbözzenek is nézeteink a nemzetiségi kérdésre 
nézve, abban mindnyájan egyek vagyunk, azt 
mindnyájan buzgón óhajtjuk, hogy, mint a hazai 
lantosok egyike mondja: „Isten áldjon minden 
népet, népek sorsa egy." 

Ezeket tartottam szükségesnek ezúttal meg
említeni, annál inkább, mivel olyan megyének va
gyok lakója, melyben különböző nemzetiségek 
laknak, a hol legnagyobbrészt román a nemzeti
ség , melyhez én is tartozom; (Éljenzés) azon me
gyének vagyok lakója, melyben a nemzetiségi 
kérdés fontos szerepet játszik. 

A válaszfölirat szóban forgó szakaszára nézve 
semmi észrevételem nincs. Én megnyugodtam 
volna benne minden módositvány nélkül, úgy, a 
mint szerkesztve van ; mert a szerkezet szavaiból 
elég világosan látom, hogy az országgyűlésnek 
szándéka olyan törvényeket alkotni, melyek a nem
zetiségeknek , mint ilyeneknek, érdekére vonat
koznak. Mert hiszen ha csak arról van szó, hogy 
az egyéni szabadság biztosittassék, arra nézve új 
törvényt alkotni nem kell. De mivel itt fő tekintet 
a megnyugtatás és az aggályok megszüntetése; 
és mivel Manojlovics képviselő módositványa nem 
más, mint azon eszmének, mely a szerkezetben 
halványan van kifejezve, világosabb, határozottabb 
kifejezése: ez^ okból a módositványt készséggel 
elfogadom. (Éljenzés.) 

L ó n y a y G á b o r : T. ház ! Én nem pártolom 
a módositványt, mert szükségtelennek tartom, mint
hogy az csak az előbbi pontnak ismétlése. (Ugy 
van !) De ha a t. ház a módositványt véleményem 
ellenére is elfogadná, az „is" szócskának megtartá
sát kívánom, mert ez azt jelenti , a mi az eló'bbeni 
pontban már ki van mondva, hogy t. i. az ő és a haza 
érdekével egyezőleg hozassanak a törvények; külön
ben a módositvány csak az ő érdekeikre vonatkoz
nék. Én tehát ezért az „is" megtartását kívánom. 
(Helyeslés.) Ha pedig a t. ház jónak látja ezen mó
dositványt az „is" nélkül elfogadni, azon esetben 
külön indítványt fogok beadni, melyet a haza ér
dekeinek fentartásából szükségesnek látok. (Elfo
gadjuk !) 

TÓth Vilmos j e g y z ő : Trifunácz képvieelő 
úron van a sor, ki előbb csak föltételesen mondott 
le a szóról. 
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Tri funácz P á l : Bocsánatot kérek, esak rövid 
időre fogom a t. ház becses figyelmét igénybe venni. 

A közjogi kérdések megoldásán kívül, én is 
a nemzetiségi kérdést tekintem azon kérdések 
egyikének, melynek korszerű és igazságos megol
dása hazánk belnyugalmát tartósan biztosítaná és 
a benne lakó népek testvéri frigyét állandóan va
lósítani képes. Midőn tehát a t. ház az előttünk 
fekvő okmányban, az ország nevében intézett 
ezen első nyilatkozatban e kérdést már is fölemlí
teni szükségesnek látta, annak kiváló fontosságát 
tényleg elismerte. Én, a ki e meggyőződésben 
teljesen osztozom, a t. ház szíves figyelmét erre 
vonatkozó nézpontjaim előadására vagyok bátor 
igénybe venni, nem annyira igazolására az indít
ványozott módositványnak — melyet pártolok — 
mint egyúttal az ezen kikezdési pontban foglalt 
nézetek és kifejezéseknek részemről miképeni ér
telmezésére vonatkozó érveim rövid előadására. 

Az 1848-iki törvények véget vetettek azon 
állapotnak, mely a középkori állapotok képét vi
selte magán, és kiterjesztették a polgári jogegyen
lőséget e haza minden ajkií lakosára, ezenkívül 
pedig a törvényesen bevett vallásfelekezetekre a 
törvények viszonyosságát is megállapították. Mi
dőn ezt constatálom, nehogy félreértessem, előre 
is határozottan kijelentem, hogy a különböző 
nemzetiségek nem akarnak és mint honpolgárok 
nem is akarhatnak olyakat, a mik a szentesített 
törvényekkel ellenkeznek. (Helyeslés.) Félreértés
nek kell tehát azon, némelyeknél észlelt nézetet ki
jelentenem, hogy akkor, midőn különösen a szerb 
nemzete a királyok ünnepélyes oklevelein alapuló 
igényeket támaszt nemzetiségi érdeke biztosítására, 
azt hiszik, hogy olyasmit követel, mi törvényeink
kel, alkotmányunk alapelveivel és szellemével ösz-
szeütköznék. Azon kivánatok, melyeket a szerb 
nemzet, a király és nemzet kölcsönös szerződése 
szerint létrejött okmány alapján, kifejt, csak az 
előtte épen úgy, mint bármely más nemzetiség 
előtt drága kincs megőrzésére: nemzetisége kifej
lesztésére szorítkoznak, és ez törvényeinkkel nem
csak nem ellenkezik, sőt szabadelvű törvényeink
nek épen kifolyása. A nemzeti életnek biztosítását 
kívánja tehát, a nemzetiségi nyelvnek kiterjedett 
hatáskörben leendő használata által: mert hiszi, 
hogy a nemzet ősi kiváltságaiból merített kivánata 
egyúttal törvényesen jogosult; mert hiszi, hogy 
alkotmányunk alapelveivel és eszméivel tökélete
sen megegyező; és mert hiszi, hogy mindezen kö
vetelések az ország állami egységének épentartá-
sával összeütközésbe nem jönnek. 

Nézetem tehát a nemzetiségi elvkérdésre vo
natkozólag ebben öszpontosul: azt én is ugy értem, 
hogy a hol egy országban több nemzetiség lakik, 
ott az országos politikai életet nem minden egyes 

geneticus nemzetiség és nemzet manifes tálhatja, 
hanem viszont nem is lehet kizáró joga egy nem
zetnek sem, hogy az állami egységnek ürügye 
alatt saját nemzetiségét másra erőszakolja, és saját 
nemzetisége után a közös hazát, a közös anyát, ki
váltságos sajátjának nevezze. A mely országban te
hát több nemzet van, ott igenis, uraim, nem állnak 
azok mint állam az államban, hanem ott a nemze
tiségi élet a nemzetiségi nyelvnek, a helyha
tósági , átalában a közigazgatási önkormányzat 
terén biztosítása által kell , hogy manifestálja 
magát. Ezt pedig megengedi nem csak a jelen 
felvilágosult közszellem, hanem különösen azon esz
me is , mely, mint népképviseleti rendszer, ha
zánk alkotmányának fényét képezi. 

Nem látom helyén ezúttal nézetem érvei
nek bővebb felsorolásába bocsátkozni; fentartom 
magamnak felszólalásomat akkorra, midőn a nem
zetiségi ügy tüzetesen fog tárgyalás alá. kerülni. 
De itt csak ennyit is megemlíteni azért tartottam 
szükségesnek, hogy kijelentsem, az indítványba ho
zott kifejezést: „nemzetiség," mily értelemben, és a 
kikezdésben foglalt kifejezést: „igazság,* különösen 
a szerb nemzetre vonatkozólag, mily módon alkal
mazva tartom én részemről csakis igazságosnak. 

Minél inkább fogja a törvényhozás Magyar
ország polgárait szorosabban együvé fűzni, Ma
gyarország polgáraiban, kiket néha a nemzetiségi 
buzgalom különválasztott, annál biztosabban és 
hatalmasabban fogja a leikökben már helyreállott 
és csakis ide fordult bizalmat megerősíteni, és ta
pasztalni, hogy mindazok saját boldogságukat 
csakis a haza boldogságában, helyezik. {Helyeslés.) 

I v á n k a I m r e : T. képviselőház ! Oly térre 
vittük át a discussiot, mely, ugy vélem, a közki-
vánságnak jelenleg nem felel meg. (ügy van!) 
Még nem hallottam e házban senkit oda nyilatkoz
ni, hogy nem volna komoly szándéka a törvény
hozásnak a nemzetiségi igényeket az igazság és 
testvériség alapján kielégíteni. Ez komoly szándo-
ka mindenkinek, és érezzük, mennyire fontos e kér
dés; de azt is érezzük, hogy az idő éget, s a 
szükség és közkívánat az, bog}'- a felirati javaslat 
minél előbb elfogadtatván, 0 Felsége elé terjesz
tessék. (Helyeslés.) Én tehát azon kérésemet inté
zem még fölirott képviselőtársaimhoz, méltóztas
sanak a discussiot akkorra halasztani, midőn a nem
zetiségi kérdésről lesz szó, és ez által lehetővé tenni, 
hogy a fölirat minél előbb elfogadtassák. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Én is azon kéréssel kívánok a t. ház 
tagjai elé járulni, hogy mivel a mostani tanácsko
zásnak a jelen pillanatban más föladata nem lehet, 
mint Manojlovics képviselő ur módosítványának 
el- vagy el nem fogadása: azon urak, a kik még a 
szólásra föl vannak írva, méltóztassanak vagy a 
szólástól elállani; vagy pedig, ha ezt nem akarják 
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tenni, csupán csak az el- vagy el nem fogadásra nézve 
szólani. (Felkiáltások: Elfogadjuk a módosítványt!) 

MihajloviCS Mik lós : T . ház! Sajnálom, 
hogy én okoztam e hosszú vitát. Ha megértettem 
volna, hogy a többiek is elállanak a szótól, ma
gam is szívesen lemondtam volna. Méltóztassék 
megengedni, hogy csak röviden érintsem, hogy 
mivel én méltánylom azon szives hajlamot, azon 
közeledési szándékot, melylyel a t. ház a különbö
ző nemzetiségeket őszintén és teljesen kielégíteni 
kívánja, én a módosítványt nem is tartottam vol-, 
na szükségesnek. Méltóztassanak tehát megbocsá
tani, hogy a vitatkozás folytatását idéztem elő, azt 
hívén, hogy a módosítványt az egész ház pártolja 
és elfogadja. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak-e a Manojlovics képvi
selő ur által tett módosítványt elfogadni'? '(Elfo
gadjuk',) És pedig az „is" szócska kihagyásával, 
vagy azzal együt t? (Egészben!) Ha tehát egészben 
fogadja el a t. ház, a szerkezet így fog hangzani. E 
szó u tán: „biztosítani," e szavak következnek: „Mi 
a különböző nemzetiségek érdekeire vonatkozó tör
vények alkotásában is az igazság és testvériség el
veit követendjük" (Közhelyeslés.) 

TÓth VilmOS jegyző*. Manojlovics képviselő 
úr e szakaszra nézve még azon módosítványt adta 
be, hogy a 8-dik sorban előforduló ezen kitétel he
lyébe: „a honpolgárai ," tétessék: „a hon lakosai." 
(Maradjon a szerkezeti) 

Manoj lovics E m i l : Ezen módosítványt, 
t. ház, azon- néposztály megnyugtatása végett nyúj
tottam be, mely azért , mert az egy élő istent nem 
a keresztyén vallások módjára imádja, a polgá
ri jogokat teljesen nem élvezi: értem az e hazában 
élő izraelitákat.' Hinni akarom ugyan, és hiszem is, 
hogy a 25-ik szakaszban a honpolgároknak bizto
sított egyenjogúságot az izraelitákra is szándék 
kiterjeszteni; — de minthogy, igénytelen nézetein 
szerint, a „honpolgárok" neve alatt közjogilag nem 
az állam összes lakossága, hanem csak a nép azon 
része értetik, mely a mellett, hogy a terheket vise
li, a polgári jogokat is teljes mértékben élvezi; és 
minthogy az izraelitákat, jelenlegi állásuknál fogva, 
ily értelemben honpolgároknak tekinteni aligha 
lehet: czélszerünek találom, hogy a „honpolgá
rok" kifejezés helyett, az általam indítványozott 
„az ország összes lakosai" használtassák, mert csak 
ily átalános, kifejezés által lehet azon balvéleményt 
visszautasitni, hogy a 35-ik szakasz ismét csak a 
törvényesen bevett vallású lakosokra vonatkozik. 

Deák F e r e n c z : Tisztelt ház ! A kérdés alatti 
szakaszban e kifejezés fordul elő: „honpolgárok
nak nyelv- és valláskülönbség nélkül." Én nem 
óhajtom, hogy itt valami uj eszmét gondoljanak 
elrejtve; hanem nyíltan kimondom az eszmét, mely 
benne van. Először, a mi azt a kifejezést illeti: J< 

„honpolgárok," azt hiszem, minden lakosa Magyar
országnak, akármely valláshoz vagy nemzetiség
hez tartozik , honpolgár, következőleg az izraeli
ták is, kik vallásban különböznek a többi honpol
gároktól , s kiknek vallásuk miatt az eddigi insti-
tutiók kevesebb jogokat adtak, mint a többi hon
polgároknak. De midőn bele tettük e szót: „vallás
különbség nélkül" , ne higye valaki, hogy mást 
értettünk volna alatta, mint : minden valláskülönb
ség nélkül, és igy azon honpolgárokat is, kik a 
Mózses vallását követik. Midőn kimondottuk, 
hogy „valláskülönbség nélkül" , ezt úgy értet
tük , hogy akár emez, akár ama valláshoz tartoz
zék valaki, mi annak jogaira ugy fogunk ügyelni 
és az egyenlőséget rá kiterjeszteni, mint akárme
lyik valláséra. A választmány a dolgot így értette : 
ha a tisztelt ház nem ugy érti . . . (Közfölkiáltás: Mi 
is ugy értjük !) 

Hozzáteszem még azt is, hogy itt az elvet 
mondottuk ki, azon elvet, melyet, irgy hiszem, 
senki sem tagad. (Helyeslés) 

Említve volt az emancipatio kérdése, lega
lább körünkben. Azt gondolom, legegyszerűbb 
módja a emancipatiónak az lesz, ha mindenütt, 
hol a törvény eddig különbséget tett a vallások 
közt, azon törvények illető pontjainál kimondjuk, 
hogy : minden valláskülönbség nélkül, ideértve az 
izraelitákatis, — arnit sokkal czélszerűbbnek tartok. 
mintha arról az eszméről: emancipatio, különös tör
vényt alkotnánk. Én ezt a szót átalában nem sze
retem .Elfogadott szó ugyan, de szégyenitő a világ
ra, mintha mi rabszolgákat tartottunk volna. Okét 
megillette volna joggal azon alap, és midőn mi 
azt megfogjuk nekik adni, sem rokon-, sem ellen
szenvek nem vezetnek bennünket, hanem tisztán 
egyedül az igazság. 

Politikai tekintet is szól a mellett, miért nem 
akarnám ezen dolgot külön, hanem minden tör
vényben együtt tárgyalni , noha nem bánom, ha 
külön czikkben is kimondatik. Indokul vélemé
nyem mellett azt hozom föl, hogy ha e dolog kü
lön tárgyaltatik és külön törvényczikkben monda
tik ki, akkor bizonyos föltételek merülhetnek föl. 
Vannak például sokan, kik a polgári házasságról 
fognak beszélni. Lehet, hogy ez igen fontos, igen 
hasznos lesz; de nem szeretném a polgári jogok 
teljes megadását ily föltételhez kötni. Én ugyanis, 
ismerve a kath. dogmáknak ezen tételben ellenál
lasat, ismerve a körülményeket, nem tartom való
színűnek, hogy a törvényhozás a polgári házassá
gon egykönnyen keresztülmenjen. Oly föltételhez 
kötni azt, a mit az igazság parancsol,. mely fölté
tel kivihetlenségét ez idő szerint valószínűnek tart
juk, nem volna a ház méltóságához illő. 

Van egy, a mit nem hozzá kötve, hanem ez
zel párhuzamban óhajtok , és ez egy bevándorlási 
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törvény; (Helyeslés) de ezt nem csak a Mózses val
lását követőkre, hanem minden bevándorlóra kí
vánnám megállapittatni. 

Ha a ház ezen elvben osztozik, (Közhelyeslés) j 
hagyj'uk meg ezen kifejezést : „honpolgárok", 
értve alatta Magyarország minden lakosát, habár 
kevesebb joggal birt is eddig, a mely jogokat azon
ban meg akarunk neki most adni. En sokkal ne
mesebbnek tartom e kifejezést, mintha azt monda
nók: „lakosok." (Elénk tetszés.) 

ManojlOViCS E m i l : E nyilatkozat után 
visszavonom indítványomat. 

E l n ö k : Ennélfogva a 35-dik §. Manojlovics 
képviselő úr első módosítványa értelmében fogad- j 
tátik el. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 37, 
38, 39. és 40-ik pontot.) 

Tóth VilmOS j e g y z ő : E szakaszt illetőleg 
két módosítvány nyújtatott be : Bobory Károly 
és Hodosiu József képviselő urak által. (Halljuk!) 
Bobory Károly módosítványa ekkép szól: A vá-
laszfelirati javaslat 40-ik szakaszának ezen szavai 
után: „ünnepélyesen szentesíttettek", folytatólag 
beszúrandó: „Nem dönthetek meg ezen alapot az 
1863-ik évi szebeni tartományi gyűlésnek, mely
ről fájdalommal emlékezünk , egyoldalú határoza
tai." íAIaradjon a szerkezet!) 

B o b o r y K á r o l y : Tisztelt ház! Csak kevés 
szóval akarom indokolni az általam beadott módo-
sítványt. Az 1863. évi szebeni tartományi gyűlés 
ismét egy, utolsó országgyűlésünk óta alkotmá
nyos fictio utján közbejött nagymérvű esemény, 
oly esemény, mely országos létünk és alkotmá
nyos életünk ellen súlyosan sérelmes, és mivel a 
magyar korona területén történt, egészen hallga
tással nem mellőzhető. Szerény véleményem sze
rint ezen módosítvány által egyszersmind igazsá
got akarok szolgáltatni nemes magoktartása miatt 
a királykágóntuli magyar és székely testvéreink-
nek,kikközül azon szebeni gyűlésen megjelenteknek 
száma meg nem ütötte még csak számát sem azon 
úgynevezett gyászmagyaroknak vagy inagyar-
káknak, kik a Lech vizétől megfutottak. (Marad
jon a szerkezet!) 

Elnök: Elfogadja a t. ház Bobory képviselő 
úr módosítványát ? (Nem fogadjuk el!) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : A második módosít
vány Hodosiu József képviselő úr által adatott be, s 
igy szél: A harmadik rendben: „egyesüléséből" 
szó helyett tétessék: „összeköttetéséből." (Marad

jon !) Az ötödik rendben e szavak u tán: „megve
tették e viszonyoknak alapját", következő szavak: 
„azon törvények, melyek 1848-ban Magyar-és 
Erdélyország egyesítéséről, e két ország közös 
egyetértésével, hozattak s királyi jóváhagyás által 
ünnepélyesen szentesíti ettek", hagyassanak ki, és 

helyökbe eme szavak tétessenek: „a pragmatiea 
sanctio és az 17 91-iki Vl-ik erdélyi törvényczikk." 
(Maradjon!) A nyolczadik rendben „de" szó után 
tétessék: „tekintettel az 1848-iki, valamint az 
1863-iki erdélyi törvényhozásra." (Maradjon!) A 
szakasz végén tétessék hozzá: „valamint viszont 
mi sem fogunk semmit kívánni, mi Erdélynek, 
mint Szent István koronájához tartozó országnak 
önkormányzatát , törvényhozási jogát , integri
tását és függetlenségét veszélyezteti." (Elénk moz
gás. Maradjon!) 

Hodos iu J ó z s e f : Tisztelt ház! Mindenek
előtt engedelmet kell kérnem a tisztelt kéjiviselő-
háztól, ha akadozva fogok beszélni. Akadozva fo
gok beszélni azért, mert nem igen volt alkalmam 
magyar nyelven előadásokat tartani. H a saját román 
nyelvemen beszélhetnék — stán ennek is el fog jön
ni az ideje — akkor érthetőbben, szabatosabban, na
gyobb fluiditással s talán némi rhetorikával s phra-
seologiával is tudnék beszélni. (Jól beszél magyarul 
is! Halljuk!) De igy csak egyszerűen fogom el
mondani azt, mit mondandó vag-yok. Előleg meg
jegyzem azt is, hogy először lehetőleg rövid leszek, 
másodszor, hogy csak törvényes szempontból fogok 
szólani, s harmadszor, hogy „sine ira et studio,"" 
tiszta egyéni meggyőződésből fogok beszélni. 

Már indítványba hozott módositványomból 
látható, hogy Erdélyről akarok szólani, azon Er
délyről , uraim, mely , mint egy követtársunk 
már meg is jegyzé, nem volt oly szerencsés, hogy 
részére is, valamint Horvátország részére, charta 
bianca hagyatott volna, habár azt több joggal kö
vetelhette volna, mint Horvátország. Erdélyről be
szélek, uraim, ezen szép, de szerencsétlen Erdély
ről, kedves szülőhazámról, melyet mostani állásában 
úgy tekintek, mintha egy szép s drága arany almát 
tartanék kezemben , és jobbra fordulva azt monda
nám Pálnak: ha akarom, neked adom; s majd ismét 
balra fordulva így szólnék Péternek: ha akarom, 
neked is adhatom. Nekünk segítenünk kell ezen 
precarius álláson, segíteni fogunk pedig' akkor, ha 
Erdélynek alkotmányos alapelveit tekintetbe fog
juk venni. 

Uraim, Erdély, valamint históriai jogánál fog
va, úgy az 1691-diki Lipótféle diploma, 1722-diki 
pragmatiea sanctio és minden később hozott törvé
nyei alapján, saját önkormányzattal és törvényho
zással bír. Magyarország nem sokkal az 1526-ban 
történt mohácsi vész után jutott a habsburgi ház 
oltalma alá; Erdély még azután is fentartotta füg
getlenségét szinte két századig, és csak a XVII-dik 
század vége felé jutott a habsburgi ház oltalma alá ; 
de valamint addig, ugy azután is megtartotta füg
getlenségét, önkormányzatát és törvényhozási jo
gát. Erdélynek az ausztriai házzal összeköttetését 
szabályozza a Lipótféle diploma. Ez tehát egyik fő 
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alapja Erdély függetlenségének, önkormányzati és 
törvényhozási jogának. Másik fő alapja a pragma-
tica sanctio, mely szerint Erdély és Magyarország 
közt azon összeköttetés van, hogy az, ki Magyar
ország királya , egyszersmind Erdély nagyfejedel
me. A két ország közt csak personál unió van; csak a 
korona közös; egyebekben pedig és különösen ön
kormányzati és törvényhozási jogában tökéletesen 
független úgy Magyarországtól, valamint az örökös 
tartományoktól. (Volt!) Erdély épen oly független 
volt a pragmatíca sanctio elfogadásában, valamint 
Magyarország; és elfogadta azt 1722-ben, tör
vénykönyvbe igtatta 1744-ben, valamint Magyar
ország elfogadta és törvénykönyvbe igtatta 1723-
ban. Erdély függetlenségének további alapja az 
1791-ki erdélyi törvényczikkek, melyek, és külö
nösen az 17 91. Vl-ik törvény czikk, szabályozzák Er
délynek Magyarországgal való kapcsolatát. Ezen 
törvényczikk igy szól: „Tani sua Majestas , quam 
secuturi ejusdem ex Augusta Domo Austriaea suc-
cessores, - qua legitimi Reges Hungáriáé Transyl-
vairiam, tanquam ad sacram Regni Hungáriáé co-
ronam pertinentem, eodem cum Hungária imperii 
et successionis jure tenebunt, et velut propriam lia-
bentem constitutionem, nullique alteri regno sub-
jectam, juxta proprias leges et constitutiones legi
timé confirmatas, non verő ad normám aliarum 
provinciarum haereditariarum gubernabunt." És 
alább : „per se subsistensis et ab alio regno 
independentis Principatus Transylvaniae." A VII-
dik törvényczikk biztosítja a törvényhozás jogát, 
a VIH-dik az exeeutivát, a IX-ik t. ez. pedig 
még a békekötésről is szól. Ezt fel fogom ol
vasni : „Occasione tractatuum cum exteris susei-
piendorum, in negotiis Transylvaniam respieienti-
bus, aut involventibus, consilio quoque gubernato-
ris regii et consiliariorum transylvanorum pro 
re nata uíi dignabitur, vei in casü comitiorum 
desideria et reflexiones statuum et ordinum Tran-
sylvaniae, pro ratione circumstantiarum clementer 
exauditura sit, et confecta pace ejusdem pacis con-
ditiones medio gubernii regii statibus publicari fa-
ciat." S mindezen törvények fejedelmi eskü által 
vannak szentesítve. 

Hozhatnék föl még más adatokat is , de nem 
hozom fel azokat részint mert odiosusok, részint 
pedig mert csak fejedelmi reseriptumok, tehát nem 
törvények; én pedig már előre bocsátottam __ volt, 
hogy csak törvényes szempontból fogok beszélni. 

Áttérek tehát a 48-iki törvényekre és különö
sen az 1848-iki első törvényezikkre. Mellőzve ke
letkezési módját, nem említve azon körülménye
ket, melyek közt ezen törvény hozatott, nem em
lítve azt sem, hogy a románok már eleve protestál
tak az unió ellen, nem említve még azt sem, hogy 
véleményem szerint ezen törvényczikk a törvényes 

kellékekkel nem bir — mert az 1744-dik IX-dik t, 
czikk szerint, hogy valamely törvényjavaslat tör
vényes erővel bírjon, megkívántatik még azon 
kellék is, hogy a fejedelem aláírásával és pecsét
jével ellátott s nyomatott példányok a hatóságok
nak kihirdetés és a hiteles helyekhez, azaz az 
úgynevezett lóca credibiliáknak megőrzés végett 
küldessenek le ; hogy pedig ez az 1848-iki erdélyi 
1-ső t. czikkel nem történt, mindenki tudja — de, 
mondom, mindezeket nem említve, csak egy tényt, 
és tulajdonképen egy nem-tényt kívánok fölemlí
teni : sem Erdély modo legislatorio nem fogadta el 
és törvénykönyvbe nem igtatta az 1848. évi po
zsonyi VH. t. czikket, sem Magyarország modo 
legislatorio el nem fogadta, illetőleg tövénykönyv-
be nem igtatta az 1848-ik évi erdélyi I t. czikket. 

Még egy tényt említek föl; ez már valósággal 
i t ény : hogy 1848 óta Erdélyben két országgyűlés 
tartatott, 1863-ban és 1865-ben ; ez által tehát meg-
czáfoltatott az, a mit 48-ban az erdélyi országgyű
lés berekesztése alkalmával hivatalosan elmondot
tak, hogy azon nappal Erdély törvényhozásának 
története bevégeztetett, és bezáratott az utolsó or
szággyűlés Erdélyben. 

Mindezekből csak azt akarom következtetni, 
hogy az unió nem bevégzett tény még. a mint azt 
e házban említeni hallottam. 

De azt fogják mondani, hogy igenis 48-ban 
Erdélyben választottak követeket a pesti ország
gyűlésre. Igen jól tudom ezt; de azt is tudom, hogy 
azon időben, midőn ez történt. midőn 48-ban az 
erdélyi követek választattak, az unió törvény még 
szentesítve nem volt. És kérdem akármely juris-
consultustól, s a ki Erdélynek jűs publieumát ismeri, 
merné-e állítani, hogy a fejedelem minden formá
lis törvény nélkül felhatalmazhatja Magyarország 
palatínusát törvények szentesítésére? És továbbá 
igaz, hogy Erdélyben 48-ban választottak köve
teket a pesti országgyűlésbe, de választottak 
1863-ban és választottak 1865-ben is az erdélyi 
országgyűlésbe: ezek oly tények, melyek által épen 
Erdélynek lakosai és minden nemzetei újból kér
désessé tették az unió törvényét. 

Legyen szabad még néhány szót szólanom a 
partiumokról, minthogy ez szoros összeköttetésben 
van az erdélyi kérdéssel; mert megvallom, s ez 
saját meggyőződésem, hogy én a partiumokat Er
dély kiegészítő részeiül tekintem, (Zaj) melyek 
iránt már régibb időktől fogva internatíonatis pro-
cessus folyt Erdély és Magyarország között. Már 
1741-ben sürgettetett Magyarország részéről a re-
íncorporatio, hanem nem végeztetett be. Az azon 
évi XVIII-dik t. czikk ezt tartja : „auditis desuper 
etiam transylvanis" ;~ tehát a reincorpratio Erdély 
beleegyezésétől föltételeztetett. 1792-ben megint 

I sürgettetett, és akkor is csak annyi határoztatott. 
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hogy : „Quoad verő desideratam comitatuum Za-
rand ete. reincorporationem, altefata sua Majestas 
dominos in primis,quae celebrabuntur, comitiisse-
met audituram, aeceptaque illorum declaratione, 
berúgnám suam mentem statibus et ordinibus re-
gni hujus manifestaturam deelarare dignata est." 
De a visszacsatolás alapjául veszik az 1836-ik 
XXI-ik pozsonyi t. czikket, valamint a 48. VI. 
t. czikket; én pedig azt mondom, hogy ezek alap
ján a visszacsatolást eszközölni nem lehetett, és pe
dig nem lehetett azért: mert tudjuk, hogy már 1836 
után 1837-ben, tehát mindjárt egy évre ország
gyűlés tartatott Erdélyben, és ezen országgyűlésre 
Ó Felsége a fejedelem beküldötte a pozsonyi 1836. 
XXI-dik t. czikket elfogadás végett, és az ország
gyűlés azt nem fogadta el; de nem fogadta el az 
1848 : VI. t. czikket sem. Tehát a kapcsolat Er
dély tekintetében törvénytelen, mert ott arra nézve 
törvényt nem hoztak; de törvénytelen Magyaror
szág tekintetéből is azért, mert nem az az exe-
cutiva hajtatta végre, melyet az 1848. évi VI. t. 
czikk rendel. 

Minthogy tehát, tisztelt képviselők, hogy be
végezzem beszédemet, minthogy, mondom, az unió 
törvénye még nem bevégzett tény; minthogy az 
1848-ki erdélyi 1-ső törv. czikk kérdésessé vált; 
minthogy az 1863-ik évi erdélyi törv. czikkek Er
dély jus publicumában nagy és lényeges változást 
tettek, sőt azok annak kiegészítő' részét képezik, 
mit nekünk, véleményem szerint, ignorálnunk nem 
lehet; és végre,minthogy a sanctio pragmaticát és 
az 1791. VI. erdélyi törv. czikket senki sem vonja 
kétségbe: ezen okok alapján voltam bátor indít
ványomat megtenni és azt a ház figyelmébe aján
lani. skérem,hogy azt elfogadni méltóztassék. (Felki
áltások : Visszaveszi! Szavazzunk .{/Nem veszem vissza. 

Tisza Kálmán: T. ház! előttem szóló t. 
képviselő ur előadására igen kevés válaszolni va
lóm van : mert azt hiszem, előadásának legnagyobb 
része nem tartozik a jelen discussio terére; és én 
nem csak hogy a partium kérdésébe nem fogok bo
csátkozni, mint ő tévé, de nem fogok egj^átalában a 
Magyarország és Erdély között létező viszony és 
illetőleg egyesülés vitatásába sem bocsátkozni. 
De midőn kimondom, hogy az ő módosítványát 
elfogadhatónak nem tartom, és hogy épen azért az 
eredeti szerkezet mellett vagyok: kénytetve érzem 
magamat mégis megjegyzést tenni azokra, mik ré
szint a módositványra vonatkozó előadásában , ré
szint pedig magában a módositványban foglaltat
nak. A t. képviselő ugyanis módositványában azt 
kívánja tőlünk, hogy mi ugy tekintsük, mint nem 
létezőket, a szentesitett törvényeket, hogy azokat 
hagyjuk el, hogy hivatkozzunk olyan majdnem 60 
évvel ezelőttkeletkezett törvényekre.mely törvények 
épen azért, mertatörvényhozásrendesutonkésőbben 
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más, tőlők eltérő törvényeket hozott, már érvényben 
valóban nem is lehetnek. Azt hiszem, a t. ház erre 
bizonyára ráállani nem fog. Azt mondja ő, hogy 
mi a 48-iki törvényt Erdélyre vonatkozólag tör
vénynek ne tekintsük, s f megtagadja magát azt, 
hogy az törvény volna. Én védeni ez alkalommal 
nem fogom, de soha sem is tartom szükségesnek 
védeni, mert egy több évig tartott vita után nem 
csak mi ezen országgyűlésen, kik eleitől fogva tör
vénynek tartottuk, de most törvénynek maga a 
fölséges fejedelem is elismeri : tehát a törvény 
erejét egyik vagy másik képviselő ur okoskodása 
megingatni soha sem fogja. (Helyeslés.) De midőn 
azt kívánja képviselő ur, hogy a mi törvény, azt 
ne tekintsük törvénynek , ugyanakkor azt is 
kívánja, hogy a mi nem törvény, azt törvénynek 
nézzük. (Ugy van!) Valamint az elsőben, azt hi
szem, nem fogunk utána indulni, ugy nem fogunk 
a másodikban sem. Ha a jelen országgyűlés 
az Erdélyben 1863-ban hozott végzéseket tör
vényes erejüeknek elismerné, a tiszta logika meg
követelné, hogy mindazt, a mi az elmúlt 17 év 
alatt történt, törvényesnek ismerje el: mert épen 
ugy, a mint nem törvényesek ezen időszaknak 
e^yéb tényei, ép ugy, mint senki sem fogja areichs-
rath határozatait törvényeknek tekintem, ép ugy 
nem lehet a 1863-diki erdélyi gyűlés végzéseit tör
vényeknek tekinteni, mert ezen 1863. gyűlés épen 
azon forrásokból és intentiókból ered, a mely forrá
sokból és intentiókból minden ujabb végzés,és maga 
a reichsrath is keletkezett, (ügy van !) Én tisztán 
tagadom azt, mint átalános nézetet, mint átalános 
elvet, a mit a t. képviselő ur felállított: hogy egy 
később következett törvénytelen tény a törvényt 
megrontotta volna. Ez is olyan elv, melyet ha el
ismernénk, általa azt ismernők el, hogy nekünk 
nincsenek törvényeink és alkotmányunk, a meny
nyiben egyetlen egy pontja sincs törvényeinknek, 
a mely 300 év alatt a folytonos küzdelemben 
egyszermásszor meg nem sértetett volna, a leg
újabb időkben pedig kivétel nélkül mind meg
sértetett. Ha tehát a törvény megsértése foly
tán az megszűnnék törvény lenni, az lenne ered-
ménve . a mit senki közölünk elismerni nem 
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fogna, hogy t. i. nekünk nincsenek törvényeink, 
sem alkotmányunk. Az 1848-ik évi erdélyi törvé
nyeknek zárszavait pedig, melyek szeidnt az volt 
Erdély utolsó országgyűlése, csak törvény telén té
nyek rontották meg: az 1863 és 1865-ik évi gyű
lések törvénytelen tényei; és épen azért, mert az 
mindakettő egyformán törvénytelen volt, vissza 
kell mennünk oda, hol a törvény van : az 1848-iki 
törvény alapjára. (Elénk tetszés.) Én tehát, hogy a 
házat hosszabb előadásommal ne fáraszszam, ezen 
módositványt egyszerűen félrevetendőnek s a szer
kezetet meg tartandónak véleményezem. (Helyeslés) 

40 
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Borlea Zsigmond: T. képviselő ház! Mint
hogy a Hodosiu képviselőtársam által tett módo-
sítvány, mint már eddig is több módositványnyal 
történt, talán nem is fog- szavazás alá bocsáttatni ; 
igy azt, hogy ezen módositványt egész kiterje
désében pártolom és elfogadom, alkalmam sem 
volna nyilváníthatni: kérem a t. ház türelmét egy 
igen is rövid, alig egy perczig tartó beszédem meg
hallgatására, (Halljuk!) annyival inkább, mivel sem 
a képviselőtársam által felhozottakat ismételni, sem 
ujabbakat fölhozni nem kívánok. Előadásához csu
pán néhány szót vagyok bátor hozzáadni, hogy t. 
L, alázatos véleményem szerint, ha ezen módosit-
vány elfogadtatnék, erdélyi román testvéreinknek, 
kik — közben legyen mondva — Erdély lakossá
gának több, mint három ötödrészét teszik, a magyar 
országgyűlés iránti többoldalú aggályai némileg 
eloszlatnának, és igy ez által egy érdekes és való
ban nagy fontosságú kérdést barátságosan, sze
rencsésen és testvériesen lehetne megoldani. (Ma
radjon a szerkezet!) 

Ráday László gr, jegyző : Ujfalussy kép
viselő úron van a sor. 

Ujfa lus sy Miklós : Ha arról volna a 40-ik 
pontban levő kikezdésnél szó, hogy Erdélynek, 
mely köztünk jelen nincsen, (Közbeszólások: De van!) 
akár uj jogokat adjunk, akár tőle jogokat vegyünk 
el, igenis én volnék egyike azoknak , a kik Erdély 
jogai mellett fölszólalnak. és pedig annyi meleg
séggel , a mennyit e komoly ügy nagyon is igé
nyel. De miután Erdély képviselői köztünk jelexi 
nincsenek . . . . (Közbeszólások : Vannak! Tegnap 
jöttek!) De átalánosságban Erdély még itt képvi
selve nincs. . . . Én ezen kikezdésben Erdély jo
gát megtámadva koránsem látom; én ennélfogva 
sem magamat, sem mást arra jogosítva nem hiszek, 
hogy Erdély érdekeit támogassa, vagy megtá
madja. Mi bizonyosan az esetben, ha eljő az idő, 
hogy az erdélyi ügyeket tárgyaljuk, épen annyi 
pontossággal, óvatossággal és kímélettel fogjuk 
tárgyalni , a mennyivel itt előleg ki van emelve. 
E pontban annyi gyöngédség ömlik e l , hogy azt 
sem támogatnunk, sem világosabban kifejeznünk 
nem lehet. Nekem nem szándékom előttem szólott 
képviselőtársam indítványát megtámadni, mert 
akkor következetlenségbe esném, a mitől pedig 
magamat megóvni kivánom; hanem bevárom, mig 
ordélyi testvéreink miud megjőnek, és akkor fo
gunk épen annyi gyöngédséggel e tárgy elintézé
séhez szólani, a mennyi a 40-ik kikezdésben van: 
fontolóra fogjuk ugyanis venni azon viszonyokat, 
melyek nekünk és nekik is sérelmesek lehetnek. 
(Maradjon !) 

Ráday László gr. jegyző: Dánffy Károly 
úron van a sor. 

Dánffy K á r o l y : T. képviselőház! Követ

társam az erdélyi nép nevében . . . (Hodosiu: Til
takozom, én annak nevében nem szóltam!) Vagy te
hát az erdélyi románok nevében nyilatkozott . . . 
(Hodosiu: Még annak nevében sem !) Én ezen tárgy
ba nem akarok beleelegyedni, annyival kevésbbé, 
mivel hiszen, a mint Ujfalussy képviselőtársunk fel
hozta, itt az erdélyiek még képviselve nincsenek, 
és remélhető, mikor meg fognak jelenni, akkor 
ezen ügy tüzetesen fog tárgyaltatni. De mi a jelenlegi 
föliratnak a czélja ? Az , hogy kifejtsük aggodal
mainkat, és 0 Felsége előtt feltárjuk, hogy nekünk 
tulajdon törvényeink vannak, és hogy ezen törvé
nyeink megtagadtattak és végre nem hajtattak. 
Mi mindnyájan az 1848-ik alapon állunk; t. kö-
vettársunk egészen eltér attól és a 48-iki törvé
nyeknek még létezését is kétségbe akarja vonni, s 
módositványa azon alapról leterítene minket. Nem 
akarok okoskodása részleteibe belebocsátkozni; 
látom, hogy némi aggodalmak vannak; de hiszen 
maga a törvény ezen aggodalmakat elenyészteti, 
eloszlatja, midőn azt mondja, hogy az országgyű
lés fog intézkedni a keresztülvitelről. A fölirat is 
fölhozza a közmegnyugtatás e szándékát; és azért 
én ujabban is a föliratot pártolom, és kérem, mél
tóztassanak ezen közbevetett ügyön keresztülmenni, 
hogy a felirati vita minél hamarabb befejeztessék. 
(Helyeslés.) 

Ráday László gr. jegyző: Andrássy Gyula 
gr. úron van a sor. 

A n d r á s s y G y u l a gr . : (Maradjon a szerkezet !) 
Ha a szerkezet mellett méltóztatnak maradni, igen 
szívesen lemondok a szóról. (Papp Zsigmond szólni 
akar.) Tisztelt ház! mint mondani szerencsém 
volt, én azon esetben, ha a szerkezet változatlanul 
elfogadtatik, lemondok a szólásról. Minthogy azon
ban ez nem történt, és egy t. képviselő ur még szó
lani akar , nekem pedig nincs módomban előre 
tudni, mi értelemben kivan szólani, talán nem fö
lösleges, hogy észrevételeimet előadjam. (Halljuk !) 

Nem tartom a jelenlegi tanácskozás föladatá
nak, hogy mi a t. indítványozó képviselő urat azon 
térre kövessük , melyre ő lépni jónak látta. ' (He
lyeslés.) Mai tanácskozásunk föladata épen nem az, 
hogy az unió kérdése fölött tanácskozzunk és 
abban döntőleg jobbra vagy balra nyilatkozzunk. 
Ha aggodalmai vannak a t. képviselő urnák, azok
ra nézve épen a föliratban megnyugvást is talál
hat. Ott ugyanis az erdélyi uniót illetőleg a követ
kezőt olvashatja a t. képviselő ur : „De sok van 
még e részben elintézendő, s mi nem hozzuk két
ségbe, hogy minden részről megnyugtató, igazsá
gos és méltányos megállapodás eszközlésére ko
moly megfontolás és előrelátás leend szükséges." 
Itt tehát kimondja a képviselőház , hogy a meny
nyiben megnyugvásra van szükség, a mennyiben 
félreértések lehetnek, és a mennyiben ellenvetések 
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történhetnének, azokat igyekezni fog törvényesen, 
behatólag és mindenkinek lehető megnyugtatására 
megoldani. Nem követhetjük tehát a t. képviselő 
urat azon térre , melyre a kérdést állitotta. Nem 
követhetjük azért sem, mert maga elzárta elölünk 
az utat, azon alap vagy legalább annak indoko
lása által, melyre indítványát állitotta. Ezen alap 
az, hogy az 1863-iki törvények Erdélynek más 
álláspontot adnak, egyszersmind az, hogy a 48-iki 
törvényeket a t. képviselő ur maga részéről el nem 
ismeri. Ha mi elfogadnék ezen alapot, akkor lehe
tetlen volna a trónbeszéd kívánalmának megfelelni 
annyiban, hogy, ha Erdélynek aggodalmai vannak, 
azokat eloszlassuk. Mert az 1863-iki szebeni gyű
lés határozata Erdélyt Magyarország köréből egé
szen ki, a birodalmi tanács körébe hely ezé. Ez eset
ben tehát látom annak lehetőségét, hogy a t. kép
viselő ur aggodalmai a bécsi birodalmi tanácsban 
— ha ez még léteznék — megnyugvást találjanak ; 
de annak , hogy a magyar országgyűlés által 
kölcsönös megállapodás utján nyugtassanak meg, 
ha a 63-iki szebeni gyűlés határozatai az indítvá
nyozó ur véleménye szerint törvényesek volnának, 
teljesen el volna zárva az útja. 

Azért alázatos véleményem, hogy mivel a tárgy 
nincs napirenden, s az indítványnak ily módon 
tárgyalása által lehetetlen elérni azon ezélt, melyet 
0 Felsége trónbeszédében kitűzött, t. i. a lehető 
aggodalmak megnyugtatását: méltóztassanak egy
szerűen elfogadni a szerkezetet. (Helyes! Elfo
gadjuk !) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Papp Zsigmond kép
viselő úron van a sor. 

P a p p Z s i g m o n d : Nem szólaltam volna föl, 
ha Ujfalussy követtársunk nem mondja, hogy ne
künk a tárgyhoz szólanunk nem lehet azért, mert 
az erdélyi képviselők nincsenek itt. (Közbekiáltá
sok: Nem is lehet!) Hogyha ezen tétel állana, azt 
is kellene mondani, hogy az 1848-ki törvények, 
melyek az unióra vonatkoznak, és melyek az er
délyiek nélkül a magyar országgyűlésen hozat
tak , e miatt már nem is volnának érvénvesek. 
Azért én azt gondolom, hogy ideje, helye van, 
hogy szóljunk a tárgyhoz, és pedig az erdélyiek 
nélkül is. 

Nem szólok a szerkezet ellen, csak megnyug
vást akarok szerezni azon honfiaknak, kik ide fog
nak jönni. Okét egy nagy gond aggasztja: ők t. i. 
azon véleményben vannak, pedig téves vélemény
ben, hogy mi a Magyarországgal való uniót az 
unificatióval fölcseréljük. Ez az ő téves eszméjök. 
Valamint nekünk magyarországiaknak fáj és fájt 
mindenkor, midőn minket Ausztriába akartak be
olvasztani : ugy nekik is méltán fájhatna, ha el 
nem oszlatjuk aggodalmukat, hogy mi nem akar
juk őket beolvasztani, hanem mint testvéreket ma

gunkhoz csatolni. (Helyeslés.) Az unificatio oly té
ves eszme, mely méltán hasonlítható Fichte „Ich-
heit"-jához, melynek gyakorlati oldalát megczá-
fólták Hegel és Schelling. A beolvasztási eszme is 
annyi nemzetiségek, szokások, törvények ellenére 
és közepett fenn nem állhat. í g y Erdély sorsáról 
szólva, szintén ünnepélyesen, erdélyi testvéreink 

I megnyugtatására ki kell mondanunk, hogy mi 
őket az unió mellett nem akarjuk beolvasztani, 
hanem akarunk egy országot foederatio alapján. 
(Zaj. Elfogadjuk!) Uraim, fontos dolog,a mit Er
délyről mondok; és pedig épen azért szólok, hogy 
őket felvilágosítsuk és előre mondjuk meg, hogy 

I szövetségeseknek akarjuk őket tekinteni és nem 
I beolvasztani. (Zaj.) Ezen javaslatban tisztán áll, 

hogy az ő viszonyaik szemben Magyarországgal itt 
fognakrendeztetni,kölcsönös megállapodásalapján. 
A 48-ki törvények ezt tisztán körvonalozták, mert 
akkor, midőn! elvileg az unió ki volt mondva, az 
is ki volt mondva, hogy a delegált küldöttségre 

! fog' bízatni annak kidolgozása, mi módon határoz-
tassék meg Erdély autonómiája s rendeztessenek 

! az ebből folyó ottani viszonyok, tekintettel mind 
a múltra, mind a jelenre és jövőre. Ez autonómiát 
megtagadni nem lehet, mert a mint t. követtársam 

\ igen helyesen megjegyezte, magában az erdélyi 
\ törvénykönyvben bennfoglaltatik: „Transylvaniam 

nee nulli alteri regno obnoxiam et independentem 
secundum- suas leges et eonstitutionem gubernan-
dam esse." Ily értelemben igen szívesen fogadjuk 
őket mint szövetségeseinket; de nem mondjuk ki 
ez által, hogy autonomiájokat meg akarjuk ta
gadni. A fölirati javaslatban pedig látom, hogy az 
meg nem tagadtatik: s ezért tartoztam ezen felvi
lágosítással, hogy testvéreinket közelebb hozzuk 
magunkhoz. (Helyeslés.) 

~ R á d a y L á s z l ó gr . j e g y z ő : Kemény Gá
bor b. úron van a sor. (Halljuk!) 

K e m é n y Gábor Í ) . : Ha a t. ház megengedi 
nekem. ki első érkeztem ide az erdélyi követek 
közül, habár igazolva még nem vagyok, hogy pár 
szót szóljak a tett indítványra nézve azon szem
pontból, melyből e kérdést erdélyiek is fölfogják, 
mondom, ha ezt a t. ház nekem megengedi, akkor 
csupán egy pár perezre igénybe veendem becses 
fígyelmöket. (Halljuk !) 

Első megjegyzésem az •— és ez olyan, mely 
tulajdonképen minden hosszabb beszéd sorát el
vágja — hogy az érintett kérdés napirenden nincs. 
(Helyeslés.) Itt szó van a feliratnak egyes passusá-

| ról, egyik czikkelyéről, mely, hivatkozva a megle-
j vő törvényekre, köszönetet fejez ki 0 Fölségének 

azért, hogy az erdélyi ügyek rendezését illetőleg 
az initiativát megtette. Itt az erdélyi unióról, vagy-

i is a törvény szavai szerint Erdélynek Magyaror-
; szaggal való egyesüléséről szó sincs. E kérdés szo-

40* 
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rosan véve tehát nem a tanácskozás tárgya, amint 
•ezt Andrássy Gyula gróf és Tisza Kálmán t. kép
viselő urak is igen helyesen kifejtették. És ha én 
mindamellett fölszólaltam , ez csak azért tör
tént, nehogy azt lehessen mondani valakinek, 
hogy az egyetlen erdélyi ember is, mikor ily fon
tos és lényeges erdélyi kérdés van megtámadva, 
hallgatott. . • 

Ehhez még csupán egy szót legyen szabad 
tennem. Hodosy képviselő ur a törvényekre hi
vatkozott, még pedig oly csodálatos módon, a 
mint én törvényre hivatkozni eddig még sohasem 
hallottam. Véleményem szerint annak, ki a törvé
nyekre hivatkozik, kell, hogy a törvényekből okos
kodjék is. Hivatkozik ő t. i. az 1 791-ki VI. tör-
vényczikkre, melynek szomszédságában van az, 
mely kimondja azt, hogy a törvény addig törvény, 
míg törvényes utón nem módosittatik. Beszél az 
1526. év előtt hozott törvényekről is, azután azok
ról, melyek a Lipótféle diploma keletkezése után 
voltak; beszél azután az 1848. évi törvényekről 
i s : ott azonban egyszerre megbicczen logikája,s 
már nem a rendesen hozott törvényekről szól, hanem 
egyenesen olyanokra hivatkozik, melyek nem tör
vények ; másrészt meg nem ismeri el törvénynek azt, 
a mi törvény. 

Részemről nem akarok most annak tagla
lásába bocsátkozni, mennyire törvényes az 1848-ki 
törvényczikk, mely Magyarország és Erdély egye
sítését elrendeli; csak azt akarom mondani, hogy 
vannak Erdélyben oly fajta emberek, mint én, kik 
egészen a törvényesség terén állnak, és a jogfoly
tonosság elvénél fogva az egyesülést bevégzett 
ténynek tekintik. De ennek részletei — a mint 
már említem — a mostani tanácskozás tárgyai 
nem lehetnek. Különben föntartom magamnak e 
részben a fölszólalást akkorra, mikor erről tüzete
sen szólunk. (Elénk éljenzés.) 

E l n ö k í Szólásra senki sem levén fölírva, mél
tóztassanak szavazás által eldönteni, vajon elfo-
gadtatik-e a módosítvány vagy nem ? (Zaj. Nem 

fogadjuk el!) Fölemlíttetett, hogy eddig a szaka
szok szavazásra nem bocsáttattak. Én azt hiszem, 
hogy csak ott nem történt szavazás, a hol ez nyil
ván fölösleges lett volna. Minthogy pedig a tisztelt 
ház tagjainak úgyis jogukban áll a szavazást kér
ni ; és minthogy eddig még senki sem kérte azt: ugy 
hiszem, hogy ez is világos bizonyság arra. hogy 
a szavazásra eddig szükség nem volt. (Helyeslés.) 
Minthogy azonban épen ezen módosítványnál történt 
azon megjegyzés, hogy szavazás nem történt, mél
tóztassanak meg-cgyezni abban, hogy fölállással 
nyilatkoztassa ki a ház , vajon a szerkezetet pár
tolja-e vagy nem ? Méltóztassanak tehát azok, kik 
a szerkezetet változatlanul elfogadják, fölállani. 
(Megtörténik.) Méltóztassanak most fölállani azok, 

kik a szerkezet elvetésével Hodosy képviselő úr 
módositványát elfogadják. (Megtörténik. Derültség.) 
A roppant többség, két szavazat kivételével, az 
eredeti szerkezetet elfogadja. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a felirati 
javaslat 41-dik szakaszát.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Ezen szakaszra nézve 
két módosítvány nyújtatott be : az egyik Dobóczky 
Ignácz, a másik Popovics-Desseanu János képviselő 
részéről. 

Dobóczky Ignácz módosítási javaslata sze
rint a két végszó: „eszközölni" és „fogja" közé 
következő szavak lennének igtatandók : „egyszers
mind az országgyűlést személyesen jogosult min
den tagjának meghívásával kiegészíteni." (Fölki-
áltások: Maradjon a szerkezet!) 

Dobóczky I g n á c z : A törvény végrehajtá
sának kivánatát indokolnom nem szükséges. A 
törvény a magyar országgyűlés alkatrészei közé 
számítja a fiumei kormányzót és a magyar testőr
ség kapitányát. Ez elemek a jelen törvényhozó 
testületben nem csak jelen nincsenek, hanem ezen hi
vatalok jelenleg tettleg fönn sem állanak. Továbbá 
az 1625. 61. t. ez. különösen hangsúlyozva azt kí
vánja, hogy a zágrábi prépost futuris semper tem-
poribus a magyar országgyűlésre litteris regalibus 
evocetur. De hasonló jogosultsággal birnak a kap
csolt részekbeli egyháznagyok és főrendek is, kik 
a jelen országgyűlésre szintén meg nem hivattak. 
Elégnek tartom ezen egyszerű tényállást a t. kép
viselőház figyelmébe hozni. (Maradjon a szer
kezet !) 

Elnök : E módosítvány tehát nem fogadta
tik el. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Popovics-Desseanu 
János beadott módositványa szerint a válaszföli-
rati javaslat 41-dik §-ába az 5. és 6-ik sor közé 
ezen szó után: „részének," következő szavak vol
nának fölveendők: „u. m. a csajkások kerületé
nek , a bánsági végvidéknek, t. i. a németbánsági, 
oláhbánsági és illyrbánsági ezredek kerületének. 
és" . . . (Maradjon a szerkezet!) 

Popovics-Desseanu János : Igen rövid 
leszek. Tulajdonképen saját módositványom nincs 
is ellentétben a felirati javaslat szerkezetével: mert 
a szerkezet maga is kívánja az érintett testületek 
meghívását. Én csak az integritás logikai rendé
ből indulok k i , mert én a módositványomban ér
dekelt kerületeket inkább tartom Magyarország 
kiegészítő részének, mint Fiumét s az 5-dik tör-
vényezikben említett többi testületeket. Megval
lom, igen nagy sajnálattal veszem, hogy midőn 
már az 1861-diki országgyűlésre az úgynevezett 
partium is meghívatott, ugyanakkor ezen négy ke
rület meg nem hivatott, és e mulasztás a jelen or-
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szággyülés tekintetében is ismételtetett. Bárminők 
legyenek ottani honfitársaink körülményei és hely
zete: ugy hiszem, nagy fajdalmokra szolgálhat 
nekik, hogy midőn ők tulaj donképen a szoros ér
telemben vett Magyarország területén laknak, és 
midőn ezen Magyarországban egy törvényhozó 
testület jött össze, hol az ország összes lakosainak 
és minden részeinek kívánalmai, óhajtásai kifejez
tetnek, ugyanakkor ó'k ezen törvényhozó testület
ben képviselve nincsenek. Annálfogva én min
denekelőtt meg kívánom ezen kerületeket emlit-
tetni , azért is , mert , mikép mondtam , integritási 
szempontból kiindulva, elébb valóknak tartom azo
kat, mint Fiumét. Kérem tehát a t. házat, fogadja 
el ezen módosítványomat, mert valóban ezen ke
rületekben lakó honfitársainkra nézve igen jó be
nyomást fog tenni, ha megtudják, hogy ezen kép
viselőház rólok különösen megemlékszik. 

T ó t h V i l m o s : Az előttem szóló képviselő 
urnák válaszolva, azt jegyzem meg, hogy az ere
deti szerkezetben ezen passus benfoglaltatik, a hol 
az mondatik : „Engedje Felséged kérnünk és re
mélnünk azt is, hogy országunk kiegészítő részé
nek, Fiúménak, valamint azon testületeknek is, 
melyeket az 1847/8 V. törvényczikk a magyar or
szággyűlés alkatrészeihez számit, országgyűlésün
kön leendő képviseltetését Felséged királyi hatal
mával eszközölni fogja." Azt hiszem, ebben tökéle
tesen bennvan, amita t .képviselő ur betenni akar. 
(Helyes! Maradjon!) 

Milet ics Szvetozár : Indítványozom, hogy 
a 41-ik kikezdés kihagyassék : 1) mert az előbbi 
kikezdésekben volt már szó a meghívásról; 2) mert 
1861-ben nem csak az volt a törvényhozásnak 
egyedüli vagy legnagyobb akadálya, hogy ezen 
országok nem voltak meghiva, hanem az , hogy a 
törvények Magyarországban sem voltak visszaállít
va ; 3) mert ebből azt lehetne kimagyarázni, hogy 
a meghívás elég arra, hogy ezen országok, .ha ki
maradnak , contuniaciáltassanak; 4) mert Horvát
ország egyedüli fölemlitését oda lehet magyarázni, 
mintha Szlavónia csak mint megye tartoznék ide. 

Ezen kikezdésnek második pontja említi Fiume 
és más kiegészítő testületek meghívását; de Fiume 
ügye Magyar- és Horvátország közt oontrovers-
kérdés. Jó volna ez ügyben nem ítélni, mert ők 
magok küldöttek követeket a horvát országgyű
lésre , és mert ez a kiegyezkedést compromittál-
hatná. 

A határőrvidékeknek pedig egy része Horvát-
or szaghoz és Szlavóniához tartozik, másik része pe-
dig nem volt 1848-ban képviselve és kihallgatva,és 
noha én óhajtom, hogy a határőrvidéken is az 
alkotmányos élet behozassák, mégis előbb látni 
akarnám, mi sorsa lesz az én nemzetiségemnek a 
a provinciális országokban. (Maradjon!) 

Elnök : Méltóztatnak a módositványt elfo
gadni? (Nem fogadjuk el! Maradjon a szerkezet!) 
A 41-dik szakasz az eredeti szerkezet szerint fogadta
tik el. 

(Olvastatik a 42-dik szakasz) 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : A 42-dik szakaszra 

Dedinszky József képviselőtársunk adott be mó
dositványt : hogy t. i. „elitélve* után tétessék 
m é g : „és száműzve." (Folkiáltások : Elfogadjuk! 
és : Nincs száműzve senki !) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a módositványt ? 
(Elfogadjuk !) 

Ujfa lussy Miklós : Tisztelt ház! Ha ki 
van mondva a határozat, nem fogok visszaélni a 
ház türelmével; de ha nincs kimondva, bátor va
gyok alázatosan megjegyezni, hogy igenis vannak 
elitélt honfitársaink , de száműzve nincsenek: a mi 
pedig nem történt meg ítélet által, azt ezen testü
let nem mondhatja. (Helyeslés.) Alázatos vélemé
nyem tehát az, tisztelt ház ! maradjon meg a szer
kezet. (Maradjon!) 

D e d i n s z k y Józse f : Én ezen szót azl861-iki 
föliratból vettem. Azon nyilatkozat ellen pedig, 
melyet az előttem szólott tisztelt képviselő ur mon
dott, bátor vagyok megjegyezni, hogy én positive 
tudom, hogy vannak száműzöttek. í g y Berzenczey 
László el van ítélve száműzésre, s ezenkívül még 
lehetnek mások is. (Zaj. Helyeslés.) Én azt az egy 
szót nem tartanám annyira szükségesnek: de ha 
csak néhány egyénnek lelki nyugalmát vissza 
lehetne szerezni, azt gondolom, el lehetne fogadni. 
(Helyeslés. Elfogadjuk!) 

I v á n k a I m r e : Tisztelt ház ! Igen rövid le
szek. Positiv tény, s magam is tudok öt egyént, 
kik száműzésben vannak. Nem akarom kérdésbe 
hozni, hogy az ítéletek milyenek, mert ha az Íté
letek érvényesek, akkor a száműzés is az. Azért azt 
kívánom, tartsuk meg az 1861-iki fölirat szavait, 
a melyek a jelen feliratból talán egy kis tévedés
ből maradtak ki. (Zaj. Maradjon!) 

VidaCS JánOS : Mélyen tisztelt képviselők! 
Pártolom előttem szólott mélyen tisztelt képviselő
társunk , Dedinszky József indítványát. Igen is 
tény az , hogy számosan polgártársaink közül 
száműzve vannak most minden ítélet nélkül. Tény, 
hogy csak néhány év előtt, nem egy polgártár
sunk, hanem egy szegény nő, a ki Magyarországba 
jött, hogy fiainak néhány garasát összeszedvén, 
ismét kimenjen velők a száműzés keservét meg
osztandó, hogy — mondom — e nő minden ítélet 
nélkül 13 évig' száműzésben volt. Bízván a kor
mány rendeletében , mely megszűnteié az útleve
leket, bejött Magyarország fővárosába, innen pe
dig kiutasították oly módon, mely a mostani kor
mányszéknek méltán — hogy ne mondjam — 
becsületére nem válik, Mélyen tisztelt kéj} viselők, 
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ily esetet elhallgatni lehetetlenség. Ezen nő, midőn 
bejött, magát a kormányszéknél jelentette. A kor
mányszék — nem tudom, ki volt ott — becsület
szavát vette tőle, hogy itt Magyarországban sen
kivel sem fog beszélni. (Fölkiáltások: Ez nem tar
tozik ide! Napirendre ! Zaj.) Ez, kérem, egészen a 
napirenden van. Szólásszabadságot kérek. (Zaj. 
Halljuk! Napirendre !) Hová, jutunk mi , ha nem 
csak a férfiakat, hanem a nőket is üldözőbe ve
szik? Hová jutunk, ha ez Magyarországon törté
nik, a hol azelőtt az özvegyek jogait olyannyira 
pártolták? (Felkiáltások: Nem tartozik ide .^Elmon
dom a tényt, mélyen tisztelt képviselőház, hadd 
ismerjék meg, hadd tudják meg. (Zaj.) E nő be
csületszavát adta, hogy senkivel sem beszél, sen
kivel sem fog találkozni, s a kormányszék egyik \ 
igen magas állású hivatalnoka azt mondotta, en- j 
gedélyt fog neki szerezni, hogy a hazában ügyeit ] 
végezhesse. S mi történt ? 24 óra múlva egy rend
őr jelentkezett.(Zaj. Elég! Az elnök csenget.Ez nem 
tartozik ide! Mások: De jó ezt tudni!) 

Elnök : Tisztelt ház! Én azt hiszem, a kér
dés csak a körül forog, vannak-e száműzöttek 
vagy . . . . 

" Vidacs Jábos: Arról szólok. 
E l n ö k : Nekem jogom van szólani. . . . 
Vidacs János: Nekem is! 
E l n ö k : . . . . . bármelyik képviselőn van a 

sor. A kérdés csak a körül forog, vannak-e szám
űzöttek vagy nincsenek? Minthogy pedig tudva van, 
hogy vannak.azt hiszem, hajlandó a tisztelt ház nagy 
többsége e szót: „száműzöttek" elfogadni; de azt, 
a mi ezen túlterjed és szoros értelemben ide nem 
tartozik, tanácskozás alá venni nem lehet. (Helyes
lés. Halljuk!) 

VidaCS J á n o s : Tisztelt képviselők! Arról 
volt szó, vannak-e száműzöttek; s én azt akarom 
bebizonyítani, hogy igen is vannak, és pedig nem 
csak férfiak, hanem nők is. (Zaj. Elég!) A tényt 
el kell mondanom, mert ugy hiszem, a képviselő
házban egy tag sincs, kinek ne volna érdekében 
egy szegény nő jogait védeni, midőn ez legbotrá-
nyosábban megtámadtatik. E nőt egy kormány
széki hivatalnok rendőr kíséretében nem csak 
Bécsbe, hanem Drezdáig kivitette. Ennélfogva be 
van bizonyítva, hogy vannak száműzött férfiak, s a 
mi még sajnosabb, vannak száműzött nők is. (He
lyeslés. Zaj.) 

Böszörményi László: Tisztelt képviselők! 
Megvallom, sajnálom, hogy ezen módosítvány téte
tett. Sajnálom pedig abból az elvből, melyet a je
len válaszfölirati vita átalános tárgyalásánál igen 
röviden kifejeztem, hogy t. i. itt mindnyájunknak 
az volt óhajtása, hogy a tanácskozások a keserűség 
színezetét magokra föl ne vegyék. (Helyeslés.) A 
jelen módosítás folytán oly kérdés lett a tisztelt 

ház előtt fölemlítve, mely a legméltóbban indo
kolná az elkeseredést, mert a tény olyan , melyet 
nem lehet megilletődés nélkül hallani. Mégis .óhaj
tottam volna, hogy ezen módosítás ne tétessék; 
mert e kérdést illetőleg az 1861-ki feliratból nem 
csak a „száműzve" szó maradt ki a jelen felirati ja
vaslatból, hanem azon fontos tétel is, hogy „tör
vénytelenül lettek elitélve," mi, ugy hiszem, csak 
ildoinosságból és a hódolatteljes modor megtartása 
végett hallgattatott el. Azt hiszem, ezért a jelen 
fölirat nem ismerte el azt, mintha talán azok tör
vényesen lettek volna elitélve, sőt az ellenkező vi
lágosan értetik a jelen javaslatban, valamint az is, 
hogy „száműzve" vannak. Ezért, ugy hiszem, Vi-
dacs János barátom is velünk együtt meg lehet 
abban nyugodva, ha a jelen fölirati szöveget meg
tartjuk. (Maradjon a szerkezet!) 

E l n ö k : A kik az eredeti szöveg megtartását 
kívánják, méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) 
Most méltóztassanak fölkelni azok, kik a módosit-
ványt kívánják. (Megtörténik.) A nagy többség az 
eredeti szöveg megtartását kívánván, a 42-dik sza
kasz marad, a mint van. 

(Olvastatik a 43. és 44-dik szakasz) 
Tóth Vilmos j e g y z ő : Bánó József beadott 

egy módositványt a 44-dik pontra nézve. E he
lyett : „megnyitotta Fölséged működésünknek az 
alkotmányos tér t ," tétessék: „a törvényhozási 
tért." 

B á n ó József ; T. képviselőház! Csak egy 
pár szóval kívánom fölvilágosítani módositvá-
nyomat. Ha ezen mondat így egészen magában 
állna, azt hiszem, nem lehetne senkinek ellenve
tése : mert ha egy törvényhozó testület együtt ül, 
akkor igenis meg van nyitva az alkotmányossági 
té r ; de mivel az összekötetésben van a többi mon
datokkal ugyanezen föliratban, szeretném azt mó
dosítani. A következő pont ugyanis azt mondja, 
hogy az ország még folytonosan absolut kormány
zat alatt á l l ; ezzel kapcsolatban pedig nem lehet 
azt mondani, hogy az alkotmányos tér meg van 
nyi tva, mert ekkor amazzal ellenkezőt állítanánk. 
A fentebbit más pontokban is állítjuk, példáríl a, 
49-dik pontban: „ha az absolut kormányzati rend
szer ezentúl is föntartatnék, stb." Ezért kívánnám, 
t. ház! hogy „alkotmányos tér" helyett csak azt 
mondjuk: „törvényhozási t é r : " mert kivéve ezen 
tért, hol most itt összegyültünk, és kivéve azon 
néhány négyszeg ölet, hol a főrendek gyűlnek 
össze, az egész országban az alkotmányos tér meg
nyitva nincs. (Helyes! Maradjon a szerkezet! Zaj.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a szerkezetet elfogad
ni ? (Elfogadjuk ! Többen: A módositványt!) 

Tisza K á l m á n : Ha méltóztatnak szavazni, 
nem szólok. Különben igen röviden elmondom a. 
képviselő úr aggályainak megnyugtatására, hogy 
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a fölirat igy lesz aláírva: „Magyarország képvise
lői." Itt tehát azt mondjuk, hogy megnyitotta a 
működési tért nekünk, képviselőknek. (Helyeslés. 
Maradjon a szerkezet! 

Elnök: Ennélfogva marad az eredeti szerkezet. 
(Olvastatik a 45-dik szakasz.) 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : E szakaszra nézve 

Kerkapolyi Károly képviselő űr azon módosit-
ványt ajánlja, hogy az első sorban előforduló ezen 
szó helyébe: „hatalmával" tétessék: „hatalom
mal.' ' (Elfogadjuk! Elfogadjuk!) 

Kerkapolyi Károly: Föl akarom a ház 
figyelmét hivni. azon birtokragra, mely a hata
lom szó mellé van csatolva, és melynek itt helye 
nincs, mivel a birtokragozott tárgy meg-nem illeti 
az alanyt. (Elfogadjuk! Elfogadjuk !) 

Székács Józse f : Én köszönetemet akarom 
kifejezni, és súlyt fektetek arra , hogy kifejezzem, 
hogy azon sérelmeknek megemlítése, melyek egyes 
vallásfelekezeteknek belső nyugalmát zavarják, 
ezen felirati javaslatba fölvétetett; és pedig köszöne
temet akarom kifejezni azért, mert ez által igen 
sokan lesznek megnyugtatva; köszönetemet, mert. 
ez által a tisztelt ház azon részvétet, melylyel sé
relmeink orvoslása iránt viseltetik, szíves volt ki
nyilatkoztatni. Ezen sérelmek tárgyalásába bocsát
kozni épen nem akarok, és pedig azért nem, mert 
ez hazafiság hiánya volna lelkemben, ha én azokra 
most kiterjeszkedném , mert én azt hiszem, hogy 
nekünk türelemmel kell elvárnunk ezen sérelmek 
orvoslásának bekövetkezését, akkor, mikor az or
szágnak oly egyetemes sérelmei és sebei vannak, 
melyek mindnyájunknak fájnak. (Zaj. Felkiáltá
sok: Napirendre!) Ennélfogva ezen hálámat kifeje
zendő, egyszerűen csak azt mondom, hogy valamint 
mi bizalommal várjuk el a sort, midőn sérelmeink
nek orvoslása bekövetkezik: ugy óhajtandó volna, 
hogy az ország mostani helyzetében ezen példát 
követnék mindazok, kik előtérbe akarják tolni talán 
részletes sérelmeiket. (Fölkiáltások: Napi rendre!) 

E l n ö k : A 45-ik szakasz tehát Kerkapolyi 
képviselő ur módosításával elfogadtatik. 

(Olvastatik a 46-ik szakasz.) 
Tóth Vilmos j e g y z ő (fölolvassa Csanády 

Sándor módositványát. *) 
Csailády Sándor: Tisztelt ház! Tőlünk, kik

nek jutott a szerencse hazánk polgárai bizalma által 
ezen országgyűlésre képviselőkül választatni, jogo
san követelhetik küldőink, hogy mind szellemi, mind 
anyagi érdekeikről gondoskodjunk, (Zaj) követke
zőleg . . . (Fölkiáltások: Eláll! EMI!)—Nem áll e l ! . . . 
jogaink sérelme vagy csorbulása nélkül kövessünk 
el mindent a szentesített törvények mielőbbi élet
beléptetése eszközlésére. Megvárják tőlünk e hon 

*) Lásd az Irományok 11-dik számát. 

polgárai, hogy az uralkodó figyelmét hívjuk föl 
azon nyomorrá, mely a 17 szenvedésteljes év alatt, 
a Bach és Schmerlingféle átkos kormányrendszer 
következtében, (Zaj. Eláll!) e hazába behozatott, 
és most is teljes mértékben nem csak fennáll, hanem 
minden polgárosult állani fogalmával ellenkezőleg, 
katonai erővel behajtott, különböző, a jobb időkben 
ismeretlen adónemek állíttattak föl. A vég-pusztu
lást, melynek küszöbén áll hazánk, a már elvisel-
hetlenné vált adókon kívül az a körülmény is elő
segíti, hogy a nemzet ereje , az ifjúság, a munkás 
kezek katonai szolgálattétel végett tűzhelyeiktől 
évenkint oly nagy számban és oly hosszú időre tá
volittatnak el, hogy ez nem csak a közerkölcsiség
nek sülyedését mozdítja elő, hanem közgazdasági 
tekintetben is nagy mértékben aláássa a haza érde
keit. (Többen: Eláll! Eláll!) De nem fog elállani! 
(Ismételt elállási felszólamlások.) Kérem az elnöksé
get, tessék a csendet csengetés által helyreállítani. 
(Az elnök csönget. Zaj. Eláll!} 

Én tehát, képviselői kötelességemnél fogva, de 
egyszersmind saját meggyőződésemből kifolyólag, 
fölkérem a t. házat az általam benyújtott módosít-
vány elfogadására, melyet anyagi érdekeink tekin
tetéből adtam be ; fölkérem pedig annál inkább, 
mivel a midőn tartalma egy részről az uralkodó ér-
dekeivel nem csak hogy nem ellenkezik, de sőt, mi
vel szeretem hinni, hogy a fejedelem e haza polgá
rait megnyugtatni, méltányos és igazságos követe
léseit megadni szándékozik, a módositvány egygyel 
több indokul fog szolgálni a nemzet jogos és alkot
mányos kéréseinek megadására, és koronázott ki
rályaink által szentesitett törvényeinknek életbe
léptetésére ; (Eláll!) más részről ez által bebizo
nyítjuk, hogy folytonosan szemünk előtt lebeg an
nak is eszközlése, mit a szenvedő nép mindenek 
felett vár, s fő gondunk e haza polgárai érdekeire 
nézve nemcsak elméleti megoldásokat, hanem lénye
ges gyakorlati javításokat is eszközölni. (Fölkiáltá
sok : Maradjon a szerkezet!) 

J u s t h J ó z s e f : (Többen: Eláll!) Nagyon szí
vesen el fogok állani szavamtól; de az előttem 
fölszólamlott képviselő urnák előadására kénytelen 
vagyok kijelenteni, hogy akár elfogadja a t. ház a 
módosicványt, akár nem , a mostani terhek köny-
nyebbülni bizonyosan nem fognak. Annyi józan 
fölfogást pedig- fölteszek nem csak az intelligens 
nép részéről hazánkban, hanem magáról a földmi-
velő népről i s , hogy mi csak azért nem akarjuk 
ezen módosítását elfogadni, mert itt nincs helye, 
mert nem ide való, nem pedig azért, mintha nem 
pártolnók az indítvány lényegét. Mi mindnyájan 
át vagyunk hatva ezen kérdés fontosságától, s úgy 
kívánunk népünk sorsán segíteni, a hogy csak 
erőnktől telik .„(Helyeslés. Maradjon a szerkezet!) 

K á l l a y Ödön: T. ház! E módosítványban a 
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nemzetnek legsajgóbb szenvedései foglalvák. Nem 
akarom, a t. házat azok felelevenítésével fárasztani; 
mert a körülmény parancsolta ildomosságnak hó
dolok ; nem is akarok részletekbe bocsátkozni; csak 
azt akarom megjegyezni, hogy a kormány közegei 
mily eljárást gyakorolnak, különösen az adó be
hajtása körül. Meg vagyok győződve , hogy ezen 
módositványt a nemzet legnagyobb része óhajtja, 
és nem tartom okadatolásnak, a mit előttem szólott 
képviselőtársam mondott, hogy itt nincs helye. Ha 
61-iki feliratunkban helye volt, most is helye van. 
(Közbeszólás: Most is ott van a föliratban!) 

Podmaniczky Frigyes b.: T. ház! Jelen 
állásunkat oly különösnek tartom, hogy megval
lom, gyakran az is alkalmatlan pressiot gyakorol 
ránk, a mi első pillanatra és tekintetre nem is viseli 
magán annak szinét. Valamint nem tudom helye
selni, hogy egy részről azzal fenyegetnek bennün
ket, hogy Isten tudja, mi nem fog bennünket érni, 
ha rögtön ki nem egyezünk: ugy más részről fáj
lalnám, ha oly ígéretek beváltására köteleznők ma
gunkat, melyekről mintegy előre tudjuk, hogy tel
jesíteni lehetetlen. E tekintetben hivatkozom Mada
rász képviselőtársunk szavaira, hogy igen gyakran 
a szélsőségek találkoznak : mert vajon ki van itt 
közülünk, a ki meg volna győződve, hogy, ha ma 
kiegyezünk, holnap le fogjuk szállíthatni az adót? 
ki van meggyőződve, hogy, ha ma kiegyezünk, 
holnap már nem leszünk kénytelenek katonát ál
lítani ? Már pedig a nép igy fogná föl a dolgot. Át 
vagyunk hatva, meggyőződésem szerint, mindnyá
jan, hogy lehetőleg leggyorsabban könnyíteni kell 
a terheken; de, hogy ezt rögtön megtehessük, elég 
szomorú , nem hiszem. Azért én azt kivánom, 
ne Ígérjünk ott, a hol azt valóban meggyőződé
sünknél fogva nem tehetjük. Kivánom, tartsuk meg 
az eredeti szöveget. (Helyeslés.) 

Madarász József: (Elállási fölkiáltások.) T. 
képviselők! Midőn valaki véleményét akarja nyil-
vánitani, különösen a többségtől az igen nagy ki
sebbség irányában semmi esetre sem parlamenti 
modor, azt mondani, hogy eláll. Ezt az időt is in
kább véleményein, aggodalmam előadására lehe
tett volna forditani. Bebizonyítottam a t. ház előtt, 
hogy a jelen részletes tanácskozás óta tárgyalt mó
dosítások közöl még azokra nézve sem nyilatkoz
tam, melyek iránt átalános előadásom következté
ben nyilatkozni óhajtottam volna. Nem nyilatkoz
tam részint azért, mert némely aggályaimra több 
érdemes képviselő ur előterjesztései által fölvilá
gosítást nyertem; más részről nem nyilatkoztam 
azért, mert meg levén győződve azon elvek hí
veinek, melyeket én képviselek, mondhatlan ki
sebbségéről, ez időben nem akartam a ház türel
mével visszaélni. Most azonban, midőn, legalább 
tudtomra, az utolsó módosítás adatott elő, épen 

azon néhány képviselőtársam egyike által, kikkel 
én rokonos nézetet és elvet követek, és kikkel ez 
országgyűlésen a szigorú törvényesség terén ál
lok : (Fölkiáltások: Mi is!) méltóztassanak megen
gedni, hogy véleményemet nyilvánítsam. 

Midőn a szélsőségekre hivatkoztam, nem tényt, 
hanem bizonyos tételeknek egyik vagy másik fél 
által másként alkalmazását értettem; s h a a szélső 
jobboldali tagok és a képviselő testület nevezetes 
többsége is, mely előtt mindenkor meghajlom, nem 
tartja czélszerünek és szükségesnek a felirati javas
latba a módositványt beigtatni, ebből nem követ
kezik, hogy én, ki itt ellentétben vagyok a képvi
selőház nagy többségével,azt ne helyeselhessem s ne 
indokolhassam. Indokolom tehát véleményemet az
zal, hogy én sem kívánok a népnek oly Ígéreteket ad
ni, melyek lehetetlenek; de midőn ezt nyilvánitom, 
fölötte sajnosnak tartanám, énlegalább, ha a kiegyez-
kedés esetében azon terhek, mely eket jelenleg semmi 
más, mint az absolut rendszer követése hoz magá
val, hazánk alkotmányos életében nem csökkentet
hetnének. Igenis, én azok közé tartozom, kik hiszik, 
hogyha az alkotmány terére lép a fejedelem, és a 
nemzettel kiegyezkedik, épen azon terhek, melye
ket az absolut rendszer iránya ránk rótt, mely 
irány a nemzet alkotmányos irányával semmi 
esetben nem lesz mindenben megegyező, kevesbit-
tetni fognak. Es midőn én a t. ház előtt e nyilvá
nításomat teszem , lehetetlen nem nyilvánítanom 
még ezen terhekre nézve könnyebbség! óhajtáso
mat az által is, hogy megemlítem itt az állami 
adósságok bizonyos nemét. A t. házban odavet
tetett, mintha az az ország által már egészben el
fogadott tény volna. Hivatkozom önök 1861-ik 
évi feliratára, mely az állam terheiben részesülést a 
szerint, a mint az hazánk anyagi jóllétével meg 
lesz egyeztethető, csak is azon föltétel alatt Ígérte 
meg, ha alkotmányunk visszaállíttatik. Kérdeni 
önöket: visszaállíttatott-e ? (Zaj. Fölkiáltások: Te
hát elvállaltuk-e f) Minthogy tehát nem állíttatott 
vissza, állítom, hogy ezen államadósság elismeré
sére a nemzet kötelezve nincs. (Fölkiáltások : Nem 
is mondja senki, hogy kötelezve van!) 

Ezeket kívántam a. t. ház becses figyelmébe 
ajánlani. A módositványt pártolom. 

Tisza K á l m á n : Magam is óhajtanám, hogy 
ezen munkálatot mentül előbb befejezzük; de van
nak mégis körülmények, melyek nyilatkozatra 
kényszeritnek. Nem óhajtom, hogy ezen módosit-
vány csak egyszerűen szavazás által, sőt csak egy 
pár szó után is röviden elvettessék; hanem óhajtom, 
hogy irányában világ-osan kimutassuk álláspon
tunkat, és mondjuk k i , miért nem fogadjuk el? 
Óhajtom azért, mert ha ugy fognók állítani a dol
got, hogy a képviselőház nagy többsége elvetett 
oly módositványt, mely az adózási terhek leszállí-
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tása és az ujonczozási teher könnyítése ezéljából té
tetett; könnyen bekövetkezhetnék az, a mit tisztelt 
képviselőtársunk bizonynyal nem szándékolt: hogy 
a netalán bekövetkezhető rósz fordulat esetében 
— s már figyelmeztetve is voltunk, hogy minő 
befolyások fognak akkor dolgozni az országban 
az uj választások előtt — ezen esetben épen az 
ellenkező' irány, mint a mit a t. képviselőtársunk 
óhaj't, fogná ezen módosítvány esetét kizsákmá
nyolni. (Helyeslés.) Kz azon szempont., a melyre 
nézve szükségesnek láttam, hogy, midőn részemről 
kinyilatkoztatom, hogy e módosítványt nem tartom 
a szerkezetbe beleillesztendőnek, kissé hosszasab
ban szóljak a tárgyhoz. (Halljuk!) 

Mellékesen meg kell jegyeznem Madarász 
képviselőtársamnak, hogy ő még mondott valami 
olyant is, a nő e házon kívüli körökben, a me
lyeknek pedig ő bizonynyal nem szeret örömöt 
szerezni, igen nagy örömöt szerezne . ha e körök 
képesek volnának ezt a tényállással szemben el
hinni. Azt monda ugyanis, hogy csak néhányad 
magával áll a törvényesség tei'én. Ha igaza volna, 
ott okozna legnagyobb örömet. hol ő bizonyára 
legkevésbbé akarta. (Madarász .- Azt mondám, : a 
szigorú törvényesség terén !) Én a nélkül, hogy hosz-
szasabban indokolnám, e kifejezés ellen a magam 
nevében tiltakozom: mert ugy tartom, hogy mi 
egyenesen és tisztán mind a törvényesség terén 
állunk. (Helyeslés.) 

Áttérve most a módosítványra .- én e tárgyat 
nem tartom megemlítendőnek : merf egyátalában 
nem tartom helyesnek, hogy a válaszfelirati javas
latban, az átalánosságból kiragadva, egyes, bár 
legfontosabb tárgyakat megemlítsünk; nem tartom 
ezélszerünek, hogy az ily tárgyakat mindig sza
porítsuk. 

Azt mondta, a képviselő ur, hogy ő sem akar 
oly ígéreteket tenni, melyeket beváltani nem lehet. 
De ha ez oly egyszerűen így állíttatik ide, okvet
len ugy vétetik, mint oly igéret. melyet — nekem 
nincsenek oly remén jura, mint Madarász urnák — 
hogy a legjobb esetben is rögtön beváltanunk le
hessen , őszintén megvallom, nem hiszem. Épen 
azért azt akarom érinteni, hogy a népnek óhaját, 
vágyát a kiegyezkedés iránt nem szükséges azzal 
csillapítani, kevesbíteni, hogy azt mondjuk, hogy 
terhein könnyíteni nem lehet; de positivitással, 
meg nem magyarázva, mondani, hogy azonnal 
könnyíteni fogunk, szintén nem lehet. Én azt hi
szem, hogy bármennyire szeretnők, hogy kérdé
seink megoldassanak, a terhek, melyeket örökül 
kaptunk, oly nagyok, hogy a népen azonnal segí
teni nem, vagy legalább jelentékenyen nem fog le
hetni, s főleg az adó leszállítása által nem; de igen 
is, fog lehetni segíteni az által, hogy a nép által fize
tett adót az ő javára és aző jólléte emelésére fogjuk 
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fordíthatni. Fog-unk tehát a nép sorsán, fogunk 
hosszabb idő alatt gyökeresen segíthetni; de egy
szerűen kimondani, hogy az adó rögtön le fog szál
líttatni, ezt nem tartom lehetségesnek: s épen azért 
a módosítványhoz nem járulok. (Helyeslés.) 

Hasonló véleményben vagyok az ujonczál-
lításra nézve, melyet mindnyájan jól ismerünk. 
Az ujonczállítás kérdése épen olyan, mint az adóé. 
Meg van említve ott, hol egyátalában minden tör
vénytelenségek meg vannak említve, a hol meg-
szünretésöket kívánjuk. Az országgyűlésnek köte
lessége lesz, hogy az ujonczállítást kellő mérté
kére szállítva. a népet ezen terhektől lehetőségig 
megóvja.Dee tekintetben, ha most előre mondunk 
valamit, midőn még csak jogunkban sincs a jövő 
intézkedésnek elébe vágni , üres szónál egyebet 
mondani nem lehet. (Helyeslés.) 

Még egyet említett föl Madarász ' képviselő
társunk indokolásában , a mihez szólani kívánok 
— mert hiszen mindenre kiterjeszkedni nem aka
rok --- hogy az állam terheiben részesülésre néz
ve 1861-ben a,zt mondtuk , hogy csak ha törvé
nyeink . alkotmányunk visszaállíttatnak, fogjuk 
azokat elvállalni. Én ugy tudom, jelen föliratban 
ismét ugyanaz mondatik. Azt kérdezte ő : vissza
állíttatott-e alkotmányunk, hogy mi az állama
dósságot elvállaljuk ? Azt kérdem én : hát elvállal
tuk-e ama föltétel nélkül az államadósságot? Azt 
mondom : nem! (Tetszés.) A föltételesen adott 
igéret nem kötelező, miga föltétel nem teljesíttetett. 

Egyszerűen az eredeti szerkezet mellett sza
vazok. (Fölkiáltások : Maradjon!) 

Elnök : Méltóztassanak azok, kik az eredeti 
szerkezetet pártolják, föl állani. (Megtörténik.) A 
nagy többség az eredeti szerkezetet pártolja. 

(Olvastatik a 47, 48 és 49-ik szakasz.) 
Tóth Vilmos j e g y z ő : Épen most adott be 
Deáky Lajos ur egy módosítványt, mely szerint 
a 48-dik szakasz kihagyandó: a 49-ik szakasz 
5-dik sorának ezen szavai : „leginkább gátolhat
nak" kihagyandók; továbbá ezen szakasz többi 
tétele egy pont alá foglalandó; végre az 50-dik 
szakasz egészen kihagyandó. (Felkiáltások : Hiszen 
a 48- és 4'J-ik szakaszon már ttdvagyunk!) 

Madarász Józse f : Szabad kérdeznem, vajon 
a 48-dik szakaszhoz a módosítvány azután ada
tott-e be , miután a 48-dík szakasz elfogadtatott r 
Mert akkor természetesen a fölötte való tanácsko
zásnak többé helye nincs. Kz áll természetesen e 
módosítványnak a 49-ik szakaszt illető részére is, 

Ráday László gr. jegyző : Már az 50-dik 
szakaszt kezdettem olvasni, midőn a módosítás be
adatott . 

Madarász Józse f : Ez esetben azon kérést 
intézem a t. házhoz , hogy az még határozatilag 
eldöntve nem levén, tárgyalását, aaon tekintetből, 
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mert az idő már nagyon későre haladt, méltóztas
sék holnapra halasztani. (Zaj, Felkiáltások : Foly
tassuk !) Azt hiszem, hogy az ok előadása soha sem 
fenyegető; midőn tehát azt mondtam, hogy az idő 
haladt, senkit sem fenyegettem, csak kérést intéz
tem a t. házhoz az iránt, hogy az idő későre ha
ladtát tekintetbe vévén, méltóztassék a még követ
kező szakaszok tárgyalását holnapra halasztani. 
(Nagy zaj. Felkiáltások eyy részről: Ma! más részről : 
Holnap !) 

BÓnis S á m u e l : T. ház! Ha valakinek egy 
pontra nézve aggodalma van, és ahhoz a ponthoz 
huzamosabban akarna szólni, véleményem szerint 
mégis méltánylandó a tárgyalás elhalasztására vo
natkozó kérés, annál inkább most, midőn már 3 
órára jár az idő, és mivel a kisebbséghez tartozó 
t . tagok irányában a többségnek méltányosnak 
kell lennie. Én részemről legalább azt tartom, 
hogy ezt a kérést meg kell hallgatnunk, hacsak 
különben igazságtalanságot nem akarunk elkövet
ni. (Zaj. Felkiáltások: Halaszszuk holnapra az ülést! 
mások: Folytassuk!) 

E l n ö k : A ház szabályai azt mondják, hogy 
az üléseket eloszlatja az elnök a ház akaratának 
hozzájárulásával. Ennélfogva méltóztassanak föl
állással nyilatkozni, folytassuk-e vagy berekeszszílk 
az ülést. A kik az ülést folytatni, vagyis a föl-
irati javaslat feletti tárgyalást ma berekesztetni kí
vánják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A 
többség az ülés folytatása mellett van. 

Ráday László gr.jegyzö<o/W«z a felirati 

javaslat 50-dikszakaszát.Felkiáltások: Hangosadban!) 
I ly nagy zajban bármily hangosan szólok, nem 
vehető ki szavam. Méltóztassanak tehát csendeseb
ben lenni, s akkor hallani fognak. (Olvassa végig az 
50-dik szakaszt.) 

Jekelfalussy Lajos: T. ház! A kimoüdott 
figyelmeztetésre megjegyzem , hogy jövőre, a ház 
szabályaihoz ragaszkodva, egyedül a t. ház elnö
kétől fogadok el bárminemű figyelmeztetést, akár 
a csendre, akár a rendre nézve. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház az 50-dik sza
kaszt ? (Elfogadjuk!) Az 50-dik szakasz meg
marad. 

(Olvastatik az 51-dik szakasz.) 
Csendet kérek. 
(Olvastatik az 52. és 53-dik szakasz.) 
K á l l a y Ödön: Eddig az volt a szokás, hogy 

minden szakasz külön olvastatott, és kérdés téte
tett az elnökség részéről, elfogadtatik-e, vagy nem ? 
nem pedig átalánosan több pontra nézve. 

(Az 54,55,56, 57. és 58-dik szakaszok fölolvas
tatnak s elfogadtatnak.) 

E l n ö k : A felirat a holnap 10 órakor tartandó 
ülésben fog fölolvastatni a történt módosításokkal; 
ugyanakkor föl fogom kérni a tisztelt házat, mél
tóztassék rendelkezni a mód iránt, mely szerint a 
válaszfelirat 0 Felségének átadandó. 

Holnap egy igazolási ügy is fog előterjesz
tetni. 

Az ülés végződik d. u. 2 5/4 órakor. 

1866. február 24-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Beinutattatnak : Luksies Bódog meghízó levele ; Torma János és Pramer Ambrus folyamodása az izraeliták 
gyakori élelmességi fogásainak orvoslása iránt; Kiss András szent-istváni biró kórvénye volt úrbéri állományok részletenkint való eladha-
tása iránt; Odry József ujszönyi lakos panasza egy főbíró ellen ; Kuliffay Jánosé visszatartott vagyona iránt; Balogh Károlyé s még 
több választóé a mohácsi kerületben végrehajtott vizsgálat iránt; Kassa városa kérvénye a felelős minisztérium kinevezése s a törvény
hatóságok helyreállítása iránt. Maróthy János négyheti szabadságot kap. Lator Gábor beadja jelentését az általa véghezvitt vízsgála^ 
tokról. Kállay Ödön többed magával a képviselői állásnak kormányhivatallal össze nem férhetése iránt törvényjavaslatot nyújt be. A 
válaszfelirat végleg elfogadtatik, s átadására sorshúzás utján küldöttség alakittatik. Az ideiglenes országház átvételére bizottság külde
tik ki. Popovics Zsigmond igazolása jegyzőkönyvbe vétetik. Károlyi Ede gr. igazoltatik. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 !/2 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfoglalni. 
T. ház ! A mai jegyzőkönyvet fogja vezetni Tóth 

Vilmos, a szólók neveit fogja jegyezni Joannovies 
György. 

A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog meghitele
síttetni. 



XXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS. 323 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a fébr. 
23-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

D e á k y LajOS: A mennyiben a jegyzőkönyv
ben az foglaltatik, hogy a felirati javaslat 48, 49 
és 50-ik szakaszaira nézve semmi szó nem emeltetett: 
ez ellen kénytelen vagyok megjegyezni, hogy a 
jegyzőkönyvnek mindig a lefolyt eseményeket kell 
visszatükröznie, azokat pedig ezen jegyzőkönyv 
nem fogja visszatükrözni, mert módosítványom föl
olvastatott, s habár nem tárgyaltatott is, de min
denesetre megtétetett. 

R á d a y L á s z l ó gr. j e g y z ő : Bocsásson meg 
a t. képviselőház, ha én, ki a múlt ülés jegyzőköny
vét szerkesztettem, előttem szólott képviselőtársam 
előadására felelek. A 48, 49 és 50-ik szakaszokra 
nézve épen azon tekintetből, nehogy az mondas
sák, hogy a jegyzőkönyv valótlanságot tartalmaz, 
nem azt írtam, hogy meg nem támadtattak, hanem 
csak azt, hogy az eredeti szerkezet érintetlenül ha
gyatott. A mi azt illeti, mi tartozik a jegyzőkönyv
be szabály szerint, mi nem'? én szorosan tartom 
magamat az 1848-ikévi házszabályokhoz, melyek
nek 51-ik szakaszában az áll, hogy a jegyzőkönyv
ben foglaltatni kell : 1) a szavazás alá bocsátott 
kérdések szó szerinti szövegének, 2) a szavazás ered
ményének és 3) a szavazás nélkül hozott s az ille
tő indítványt előadó határozatoknak. Azt hiszem, a 
tisztelt képviselő ur a felirat 48, 49 és 50-ik pontja 
ellen beadott módosítványait nem lesz képes ezen 
három tétel egyikébe is beilleszteni. (Helyeslés.) 
Hasonlókép Bánó József, Dedinszky s még több 
képviselő módosítványait sem vezettem be a jegy
zőkönyvbe, mert ezek indítványai fölött szavazás 
nem történt. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Lucksics Bódog Pozsonyinegye stom-
fai választókerületében megválasztott képviselő 
megbizó levelét adja be. 

Torma János és Pramer Ambrus lelkészek 
előadván az izraeliták által gyakran használt élel-
mességi fogásokat, kérik a házat, méltóztassék or
voslásuk iránt, a nép erkölcsének megmentése vé
gett, mielőbb intézkedni. 

A Szent-István községebeli volt úrbéri állo
mányok birtokosai nevében Kiss András községi 
biró kéri a részletenkinti birtokeladhatást. 

Odry József, komárommegyei ujszőnyi lakos 
KollerOdön 186 l-ben volt főbíró ellen panaszkodik 
és orvoslást kér. 

Kuliffay János bizonyos örökség- s végrende
letből származó sérelmeit panaszolja s orvoslást kér. 

Balogh Károly panaszkodik a siklósi kerület
ben történt és véghez vitt vizsgálatra nézve; en
nélfogva folyamodását s a hozzávaló okmányokat 
a beadott irományokhoz kéri csatoltatni. 

J ó k a i M ó r : A siklósi választókerületben 
történt vizsgálatra nézve ? 

E l n ö k : Nem, a mohácsi kerületben, dr. Sik-
íósy választására vonatkozólag. 

J ó k a i Mór: Ez már más. (Nagy derültség.) 
E l n ö k : U g y szintén még más öt választóval 

hasonlót kér. A kilenczes bizottságnak átadott iro
mányokhoz fog csatoltatni. 

Kassa városa eszközöltetni kéri a miniszté
riumnak kineveztetését és a helyhatóságoknak hely
reállítását. (Éljenzés.) Azt hiszem, t. ház, hogy a ta
nácskozás alatt volt s a tegnapi napon befejezett 
felirat ennek a kívánságnak eleget tevén, ez tudo
másul vétetik. (Helyeslés.) 

Lator G-ábor képviselő az általa véghezvitt 
vizsgálatoknak eredményére nézve beadta tudósí
tását. Az állandó kilenczes bizottsághoz tétetik át. 

Kállay Ödön képviselő ur többed magával 
beadott egy törvényjavaslatot. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa a Kállay, 
Madarász, Patay, Lukynich, Domahidy és Csanády 
képviselők által aláirt törvényjavaslatot. *) 

E l n ö k : A válaszfelirati javaslat megvitatása 
befejeztetvén, a felirat ugy, mint azt a tisztelt ház 
elfogadni méltóztatott, fel fog olvastatni. 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a vá
laszfeliratot.) 

E l n ö k : Tisztelt ház ! Miután jelenleg a haza 
azon szerencsében részesül, hogy 0 Fölségét a ha
za fővárosában tisztelheti: azt hiszem, a tisztelt ház 
véleményével és akaratával ^találkozom, midőn azt 
hozom javaslatba, hogy az 0 Felsége magas trón
beszédére készült válaszfelirat egy számosabb kül
döttség által adassék át 0 Felségének. Ennélfogva, 
ha a tisztelt ház méltóztatik beleegyezni, én egy 
36 tagból álló küldöttséget indítványozok. Ezen 
küldöttség megalakítására nézve azt hiszem, leg
jobb lesz az előbbeni szokáshoz ragaszkodni, t. i. 
a 36 tagot sorshúzás által kijelölni. (Helyeslés.) 

Madarász Józse f : T. képviselőház! Mél
tóztassanak megbocsátani, hogy még megelőzőleg 
a t. elnök urnák azon indítványát, miként adassék 
át a fölirat 0 Fölségének. bátor vagyok a t. kép
viselőházat felkérni, hogy — miként az alapszabá
lyok is tartják — a szakaszonkinti tárgyalás befeje
zésével méltóztassanak szavazás által eldönteni, va
jon a történt módosításokkal elfogadtatik-e a ház 
előtt fölolvasott válaszfelirati javaslat vagy nem ? 
Mert egészen más, tárgyalás alá vermi a válaszfel
irati javaslatot, midőn még a módositványoknak 
tér adatik, meg más, midőn mára módosítások tár
gyalása befejeztetett. Ilyenkor szavazásra kell ki
tűzni az egészet, mert azok, a kiknek módositásai 
nem fogadtattak el, méltán szavazhatnak a válasz
felirati javaslat ellen. Az alapszabályok azt rende
lik ugyan, hogy a törvényjavaslatoknál egy napi 

*) Lásd az Irományok 13-dik számát. 
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félbeszakasztással történjék a szavazás; de mivel 
ez nem törvényjavaslat. itt a képviselőház bölcs 
belátása szerint elhatározhatja ma is. Miután nekem 
aggályaim voltak a válaszfelirati javaslat irányá
ban , melyek a módosítások elvetésével el nem 
enyésztettek, nem veszi rósz néven a t. ház , ha én 
ellenszavazatom bebizonyítására e tárgyat szavazás 
által kívánom eldöntetni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Azt hiszem, a t. képviselő ur vélemé
nyét a ház szabályainak 74. §-ra alapítja, mely 
igy szól: „A czikkenkinti tárgyalásnak bevégzése 
után, törvényjavaslatoknál, az egészre nézve egy 
nap közbejöttével történik a szavazás." Ha a t. ház 
ennek azt az értelmet kívánja adni, hogy a szavazás 
ne csak törvényjavaslatoknál, hanem a válaszfel
irati javaslatnál is igy történjék, igen természetes, 
hogy most szavazásnak kell történni. (Ugy van!) 

" K lauzá l Gábor: T. ház! A felolvasott ház
szabályból az következik, hogyha törvényjavas
latot készítettünk volna, akkor, az indítványok ál
tal az első javaslat módosíttatván, az ügyet uj sza
vazás alá kellene terjeszteni. De itt nem törvény
javaslat van szóban. Noha tehát ezen házszabály
ból nem következik az, mit Madarász képviselőtár
sam kivan : mégis azt gondolom , hogy már csak 
azért is, mert azt nyilvánította, hogy ö részint az 
elfogadott, részint az előterjesztett, de el nem foga
dott módositványok folytán azok közé számítja 
magát, kik a feliratot nem pártolják, én részemről 
azt gondolom, hogy méltányosság , de megnyug
tatás tekintetéből is rendjén lesz, ha most az egész 
válaszfölirat iránt szavazás történik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva méltóztassék a t. ház fel
állás által akaratát nyilvánítani arra nézve, hogy 
a válaszíelirat, mely most felolvastatott, a t. ház 
által elfogadtatik-e vagy nem ? Akik a válaszfelira
tot elfogadni kívánják, méltóztassanak fölkelni. 
(Megtörténik. Felkiáltások jobbról: Ellenpróbát!) Te
hát most azok, kik a válaszfeliratot el nem fogad
j ák , méltóztassanak felkelni. (Megtörténik. A jobb 
oldalon: A—á !) A t. ház roppant többsége a válasz-
feliratot úgy, a mint felolvastatott, elfogadja. (He
lyeslés.) 

K á l l a y Ödön: T. ház! Parlamentünkben, 
úgy tudom, az a gyakorlat , hogy csak akkor kö-
veteltetik a második szavazás, midőn a többség az 
első szavazás alkalmával ki nem vehető. (ügy van !) 
Ennélfogva minden ily dernonstratio ellen tiltakoz
nom kell. (A bal oldalon helyeslés.) 

E l n ö k : Többen a tisztelt ház tagjai közül az 
ellenszavazás megpróbáltatását kívánták; én tehát 
csak kötelességemet teljesítettem. (Helyeslés.) 

Keglev lc l l B é l a gr.*. A házszabályok szerint 
csak akkor lehet kivánni a második szavazást, ha 
az első szavazás alkalmával a többséget nem lehet 
kivenni; minthogy pedig itt a többséget határozot

tan és minden kétség nélkül ki lehetett venni, a 
második szavazásnak helye nem volt. (Ügy van ! a 
baloldalon) Azon képviselő urak, kiknek e részben 
óhajtásuk van. méltóztassanak másszor húsz aláírás
sal ellátott s név szerinti szavazást követelő indít
ványt beadni, a mikor azután kitünhetik, kik 
szavaztak valami mellett és kik ellene. De a szava
zás ezen módját â  házszabályok értelmében nem 
fogadhatjuk el. (Elénk helyeslés a bal oldalon.) 

E l n ö k : A mi azt illeti. a most nyilvánított 
véleménynek épen ellenkezője történt tegnap a nél
kül, hogy valaki ellenmondott volna, (ügy van! 
Ugy van!) 

P a t a y I s t v á n : T. ház! Az elsőre nézve, hogy 
bennünket fölállittattak, meglehet, politikai bátor
ságunkat akarták megtudni. Tudják meg tehát, 
hogy mindig bátrak leszünk véleményünket kije
lentéin. A mi pedig azon á—á fölkiáltásokat illeti, 
engedelmet kérek , de legyünk méltányosak : ezen 
tett iskolás gyermekekhez illő, de nem egy képvi
selőházhoz. 

Madarász Józse f : Bölcsen át fogják látni a 
tisztelt képviselők hogy nem valami gyönyörű
ség, mindenkor a t. háznak, különösen nevezetes 
többsége ellenében is fölszólalni; de méltóztatnak 
egyúttal azt is elismerni, hogy mindenesetre nem 
csak a gondolat, hanem a nyilatkozás és a meg
győződésnek szólás általi közlése is oly megbe
csülhetetlen kincse az egész képviseleti testületnek, 
hogy midőn valaki, meggyőződésénél fogva, a 
nagy többség. sőt majdnem az egész képviselő 
testület többségéhez nem csatlakozik: akkor az. 
ki kisebbségben, majdnem egyedülségben követi 
meggyőződését, bizonyára azt teszi, mit önök, t. 
képviselők, mindnyájan. (Helyeslés.) E tekintetben 
tehát én a t. elnök urnák előbb tett kijelentése kö
vetkeztében koránsem akarok a t. elnök úr eljá
rása ellen legkisebb kifogást is tenni ; de ha vala
mi a házi szabályok ellenére történt s akkor ellene 
kifogás nem tétetett, azonban később fölemlittetik: 
ez mindenesetre oly ildomos tény, ha a házi sza
bályokkal megfér, hogy annak ellenkezője többé 
nem történhetik. E tekintetben bátor vagyok kérni 
a t. elnök urat. hogy a házi szabályok 62-dik sza
kasza szerint járjon el. s egyúttal a t. képviselőhá
zat is. hogy a t. elnök úrtól annak ellenkezőjét ne 
követelje: mert magam is azon meggyőződósben 
vagyok, hogy ha a házi szabályok ellenére a t. el
nök úrtól annak ellenkezője követeltetik, akkor 
nem csak hogy a discussiokat viszszük egy sem
mi esetre sem kellemes térre, hanem elkeserítő ta
nácskozásokat is idézünk elő. É n tehát azon t. 
képviselőknek, kiknek irányunkban, midőn néhá
nyan fölállottunk, azon ellenszenves nyilatkozatával 
találkoztunk, hivatkozom saját meggyőződésökre, 
lelkismeretökre; megadom nekik, hogy lelkiisme-
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retök s meggyőződésűk szerint akarják a haza ja
vát ; de követelem, hogy ők ugyanezt tegyék föl 
rólunk. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztassanak a küldöttségre nézve 
intézkedni. 

W l á d Alajos : Azt hiszem . t. ház, legjobb 
volna nem 36, hanem csak 30-at választanunk, és 
megbíznunk az átadással azokat, kik a választfelira
tot szerkesztették. (Elfogadtuk már az elnök által 
kijelölt módot!) 

(Sorshúzás utján a következő tagokból alakul meg 
a küldöttség: Apponyi György gr., Kacskovics Ignácz, 
Paczo lay János, Szilády Áron, Deák Ferencz (Éljen !), 
Bárányi Agosto?i, Varga Antal, Vadnay Lajos, Hor
váth Döme. Zámory Kálmán, Bánó József, Bartal 
György, Patay István (Derültség), Sümeghy Ferencz, 
Hodosiu József, Szontagh Pál, Bánffy Albert b., Oro-
szy Miklós, Pethes József, Csengery Antal, Perczel Béla, 
Zichy-Ferraris Bódog gr., Lehoczky Egyed, Szentiványi 
Adolf, Ibrám/i Lajos, Ivánka Imre, Beliczey István. 
Bánó Miklós, Podmaniczky Ármin b., Oláh Miklós, 
Luzsénszky Pál 6., Lukács György, Angyal Pál. Ge-
duly Lajos, Dobránszky Adolf Borbély Miklós) 

Zsedény i E d e : A küldöttség vezetésével ter
mészetesen az elnök űr bizatik meg. En ugy hi
szem, jó volna, ha azon beszédet, melyet tartani 
fog. a t. háznak bemutatná, mi egy zárt tanácskoz-
mányban történhetnék. (Nem kell! Nem volt szo
kásban !) 

E l n ö k : A küldöttség tagjaival fogom kö-
közölni. Most a küldöttség tagjainak nevei fognak 
fölolvastatni. (Megtörténik./ 

A válaszfölirat holnap le lesz tisztázva: ké
rem tehát a t. ház tagjait, hogy holnapután 10 
órakor méltóztassanak összejönni. Ekkor újra fel 
fog olvastatni és a, t. ház színe előtt aláíratni. 

0 excellentiája a tárnok urnák az ideiglenes 
országház tárgyában van itt egy hozzám intézett 
levele: méltóztassanak meghallgatni. (Halljuk!) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (fölolvassa a tárnok le
velét) 

E l n ö k : T. ház! véleményem szerint bizottság 
kiküldése volna szükséges arra nézve, hogy azon 
föltételek, melyek a tárnok ő excellentiája levelé
ben elősoroltatnak, teljesíttessenek. Még csak ideig-
len van megkötve az ezen telekre vonatkozó szer
ződés Pest városával; azt tehát véleményem szerint 
most a ház nevében végleg kell megkötni. Egy
szersmind azon telekre nézve, mely az egyetem 
telkéből csatoltatott a képviselőház épületének tel
kéhez, a végleges kisajátítást végre kell hajtani. 
Véleményem szerint legjobb volna. ha ezzel azok 
a képviselő urak bízatnának meg, kik már az or
szággyűlés megnyitása előtt működtek e tárgy
ban ; s ugyanazon bizottságra lenne bízandó a 
maga idejében a t. ház nevében a képviselőház 

épületének átvétele. Talán czélszerü volna ezen 
bizottságba még a háznagy urat is kinevezni, hogy 
ugyanakkor, midőn a ház átvétetik. erről a leltár 
is elkészíttessék és a maga idejében a t. háznak be-
mutattassék. (Helyeslés.) 

Ivánka Imre: Igen tisztelem azon urakat, 
kik az országház építése körül fáradoztak; ők tet
tek mindent, a mit tehettek; hanem nagyon ter
mészetes, hogy a kik az építkezés körül voltak, 
azoknak ugy tetszik az országház, a mint áll. Ta
lán jó volna — mert ki tudja, nincsenek-e oly hiá
nyai, melyeket mások fölfedezhetnek, kik nem 
folytak be az épitkezésbe — ha olyanok is küldetné
nek ki, a kik az építkezésnél jelennem voltak,sőt, 
ha egészen más tagokból álló küldöttség neveztet
nék ki, s az fogná az országház megnézése után 
arról való jelentését a tisztelt háznak megtenni. 

Ból l í s S á m u e l : Én jónak látnám, hogy azon 
tagok, kik az országház építése körül eddig mű
ködtek, és a költségvetési bizottság tagjai teljesíte-

| nék e tisztet. (Helyeslés) 
E l n ö k : Méltóztatnak ebben megnyugodni? 

(Jó lesz!) Ennélfogva azon képviselő urak. kik az 
országgyűlés megnyitása előtt e tárgyban működ
tek , bízatnak meg a teendőknek végrehajtásá
val, s hozzájok csatlakoznak a költségvetési bizott
ság tagjai }fHelyes! Egy hang: Az elnök is!) A költ
ségvetési bizottságban az elnök különben is benn
van. Kérem a költségvetési bizottság- tagjait, mél
tóztassanak ülés után itt maradni. 

Most egy igazolási kérdésnek meghallgatásá
ra hívom föl a t. ház figyelmét. 

D e d i n s z k y J ó z s e f : Bátor vagyok jelenteni, 
hogy a PopovicsZsigmond Aradmegye buttyini vá-
lasztókerületebeli képviselő igazolása iránti jelentés. 
mely a január 20-kai ülésben előterjesztetett, a jegy
zőkönyvből tévedésből kimaradt. Ezt most utólag 
azért hozom fel, hogy legalább ma a jegyzőkönyv
be fölvétessék. 

E l n ö k : Kénytelenek vagyunk kimondani a 
mea culpát. Emlékszem, hogy Popovics Zsigmond 
igazolása az elnökség által kimondatott, de téve
désből a jegyzőkönyvbe be nem jött. Ennélfogva 
most pótolandó ki . a mi akkor el volt mulasztva. 
(Helyeslés.) 

Z i c h y Anta l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottságnak Károlyi Ede gr. abaujmegyei mizs-
lei választókerületben képviselő választásáról szóló je
lentését.) 

J u s t h J ó z s e f (közbeszól:) Engedelmet kérek! 
A ház szabályai azt tartják, hogy semmi olyan tár
gyat tárgyalás alá venni nem lehet, mely nem volt 
kitűzve napirendre. Minthogy e választás ellen kér
vényt is adtak be, és e tárgy napirendre sem volt 
kitűzve, azt hiszem, el kellene halasztani a tárgya
lást hétfőre. 



326 XXXII. ORSZÁGOS ÜLÉS. 

Z s e d é n y i E d e : Az elnök ur tegnap kimon
dotta, hogy ma egy igazolási ügy kerül tárgyalás 
alá. 

E l n ö k : Ha a t. ház kivánja, hogy hétfőn vé
tessék elő, akkor kerül elő. Egyébiránt igaz, hogy 
csak a napirendre kitűzött tárgyak vétetnek elő, s 
ezek ki is iratnak; azonban ugy emlékszem , igen 
gyakran megtörténik, hogy olyan tárgyak is ke
rültek vitatkozás alá, melyek kiírva nem voltak. 

G h y c z y K á l m á n : Ha a t. elnök ur, mint 
Zsedényi képviselőtársunk monda, a tegnapi ülés 
berekesztése alkalmával kijelentette a ház előtt, 
hogy ma igazolás is kerül tárgyalás alá: akkor e 
tárgy fölvétele ellen egyátalában szólni nem lehet. 
De ha ez nem történt, ha t. i. az elnök ezt nem 
jelentette ki, vagy pedig-a ház el nem fogadta : ak
kor tiltakozom azon felfogás ellen, hogy bármely 
tárgy tanácskozás alá vétessék, ha nincs is kitűz
ve a napirendre. Azt hiszem, az elnök ur tudja 
legjobban, és a ház is fog emlékezni, kitüzte-e na
pirendre vagy nem? 

Szaplolríezay Józse f : A rend érdekében 
igen jó volna megtartanunk az 1861-ben követett 
azon szokást, hogy a napirendre kitűzött tárgya
kat kurták s az ajtóra kifüggesztették. Midőn az
tán a képviseló'k a terembe bejöttek, előre tudhat

ták, mi lesz a tanácskozás tárgya. Javaslom, hogy 
ezt most is kövessük. (Fölkiákások: így van most 
is! így t történik most is!) 

1 Onossy M á t y á s : Egy kis megjegyzést va
gyok bátor tenni, csak a jövendő érdekében. Nem 
tudom, megtörtént-e tegnap az érintett elnöki kije
lentés? de azon esetben, ha megtörtént, jövőre azon 
kérést vagyok bátor előterjeszteni, hogy az ily 
elnöki kijelentés, mely bizonyos tárgyat napirendre 
kitűz , szintén vétessék be a jegyzőkönyvbe. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Maga a tárgy ugyan nem volt meg
nevezve , t. i. nem volt kimondva, hogy Károlyi 
Ede gróf választása fog tárgyalás alá kerülni; ha
nem azt kijelentettem, hogy igazolás kerül napi
rendre. (Folytassuk tehát!) 

Z i c h y Anta l e l őadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság véleményét Károlyi Ede gróf választása 
tárgyában. A bizottság igazolást véleményez. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház az igazoló bizott
ság véleményét elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennél
fogva Károlyi Ede gr. az igazolt képviselők sorá
ba fog igtattatni. 

Kérem a t. ház tagjait, hogy holnapután 10 
órakor méltóztassanak megjelenni. 

-Az ülés végződik déli 121/i órakor. 

XXXII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. február 26-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatnak : Moldován János megbízó levele; Debreezen városa s kereskedelmi és iparkamrája kérvénye a 
szatmár-szigeti vasút kiegészítése iránt. A válaszfölirat aláiratik. Az elnök jelenti, hogy 0 Felsége másnap fogadja el a válaszfelirat 
átadásával megbízott küldöttséget. A költségvetö bizottság javaslata február havára elfogadtatik, egyszersmind határozatba megy, hogy 
•a képviselők napidijai havonkint egyszer, még pedig utólag fizettessenek ki. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 '/2 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Dimitrie-
vics Milos fogja vezetni, a szólókat pedig Tóth 
Vilmos jegyzi föl. Következik a tegnapelőtti ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítése. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő (olvassa a febr. 24-ikén 
tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Vízakna követe Moldován János úr 
megbízó levelét beküldötte. 

Van szerencsém a t. háznak az O Felsége ma

gas trónbeszédére készült válaszfeliratot már le
tisztázva bemutatni. Méltóztatnak felolvastatni ? 
(Halljuk !) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (fölolvassa a letisztázott 
föliratot.) 

E l n ö k : A ház elnöke és egyik jegyzője irja 
alá a feliratot. (Az elnök es Tóth Vilmos jegyző alá
írják a föliratot *) és a képviselőház pecsétje rá nyo
matik.) 

*) Lásd az Irományok 1 '2-dik számát. 
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E l n ö k : T. ház! van szerencsém jelenteni, 
hogy 0 Fölsége a legmagasabb trónbeszédre ké
szült válasfelirat átadásával megbízott küldöttséget 
holnap délután 2 órakor fogadja. Azt hiszem, leg-
ezélszerűbb volna, ha a küldöttség tagjai holnap 
fél kettőre Deák Ferenez képviselő úr szállásán ösz-
szejönni méltóztatnának. (Közbeszólás :Elöbb !) Tehát 
1 órakor. 

Most a ház költségvetési bizottságának elő
adója Rajner Pál úr fog jelentést tenni. 

Rajner P á l e lőadó (olvassa a február hóra 
szóló költségvetési javaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház elfogadni a bi
zottság javaslatait ? (Elfogadjuk !) 

Bezeródj L á s z l ó : Bátor vagyok a t. házat 
figyelmeztetni az eddigi szokásra, mely az volt, 
hogy mindig előre volt a költségvetés megtéve, t. 
i. a következő hónapra, ugy hogy képviselő urak 
mindig előleg, azaz a hó elsején és 15-én kapták 
havidíjaikat. (Zaj.) Nem tudom, nem volna-e czél-
szerű, hogy márcziusra is előre készíttessék el a 
költségvetés, hogy ehhez képest 1-ére és 15-ére 
lehessen a díjakat utalványozni? (Ellenmondás. 
Zaj. Marad!) 

E l n ö k : Méltóztatnak tehát a felolvasott ja
vaslatot elfogadni? (Elfogadjuk!) Tehát marad a 
javaslat. 

Debreczen városa kéri a szatmár-szigeti vasút 
kiépítésére az engedély megadását. Hasonló érte
lemben folyamodik a t. házhoz Debreczen városa 
kereskedelmi és „ iparkamarája. Mind a két folya
modvány a kérvényi választmányhoz tétetik át. 

Holnap nem lesz ülés, hanem holnapután 10 
órakor, mikor is azon küldöttség, mely O Felségé
hez van küldve a válaszfelirat átadása végett, je
lentést fog tenni. 

A kérvényi bizottság tagjai méltóztassanak 
az ülés után ittm maradni. 

K á l l a y ÖdÖU: Hát Bezerédj képviselő úr 
indítványával mi lesz ? 

B ó n i s S á m u e l : (Zaj.) Ne méltóztassanak 
a ház közepén lenni és mindig társalogni: akkor 
mindenki meg fogja hallani. Épen azon helyzetben 
vagyok én is, hogy nem tudom, mi történik Be
zerédj képviselő azon indítványával? (Zaj.) 

Elnök: Ki volt jelentve, hogy a bizottság 
véleményét fogadta el a ház. (Zaj. Felkiáltás: De 
a jövőre nézve f) 

B ó n i s S á m u e l : Akkor szavazást kérek. (Zaj.) 
Zsedény i E d e : A többség akarata ki van 

mondva az elnök által, tehát most nem lehet hozzá
szólani. (Zaj.) 

Bezerédj L á s z l ó : Az én észrevételem, tisz
telt ház! épen nincs ellentétben az itt fölolvasott 
véleménynyel; mert azon vélemény a múltra szól. 
én pedig a jövőre tettem észrevételemet. Ez abban 

öszpontosul, hogy mindjárt készíttessék egyszers
mind márcziusra költségvetés , hogy így lehessen 
az 1861-iki módot ezen országgyűlésen is életbe 
léptetni. Az által, hogy elnök úr kijelentette, hogy 
a választmány véleménye elfogadtatik, gondolom, ez 
által nincs elütve az én előterjesztésem: ez iránt 
tehát, mint Bónis képviselő úr megjegyezte, mél
tóztassanak határozni. (Zaj.) 

Elnök: A jelen országgyűlés alatt a hónap 
végével fizettetnek a napidijak. Méltóztatnak ezt 
megváltoztatni? (Zaj.) Méltóztassanak helyeikre 
menni. (Zaj. Helyre! Helyre!) 

Szaplonczay József: T. ház! ugy 48-ban, 
mint 61-ben szokássá vált, hogy a költségvetés 
mindig előre volt kiszámítva egy hónapra; a kép
viselők fizetései pedig kifizettettek a hónap köze
pén, 16-án, és a hónap elején , de nem előleg, ha
nem utólag. Ez a különbség a között, a mit Beze
rédj képviselőtársunk mondott, és a mi valósággal 
gyakorlatban volt. (Zaj) 

Rajner P á l : T. ház! az egész költségvetést 
két részre alig lehet osztani, mert a szolgák és 
tisztviselők fizetései egész hónapra vannak szá
mítva, és igj a budgetet csak egy hónapra lehet 
számitani. Itt csupán arról van szó, hogy a képvi
selő urak napidijaikat egy izben, vagy két izben 
vegyék-e föl. Ez nem lényeges dolog. Ha a t. ház 
azt méltóztatik határozni, hogy a képviselő urak 
napidijaikat két izben vegyék föl, ez magára a 
költségvetésre különbséget nem tesz. Tehát azt hi
szem, ha a t. képviselőház azon nézetben van, hogy 
a képviselő urak két részletben vegyék föl a fize
tést, azért a költségvetést lehet véleményem sze
rint egész hóra számitani, mert a költségvetést két 
részre osztani nem lehet. (Zaj.) 

E l n ö k : Szavazást méltóztatnak kívánni. A 
kérdés tehát az lesz, hogy a havidijak ugy fizet
tessenek-e, a mint ez alatt az országgyűlés alatt 
fizettettek, t. i. a hónap végével ? vagy pedig havon-
kint kétszer, t. i .a hónap közepén, és végén? Mél
tóztassanak tehát azok . . . 

B ó n i s S á m u e l : A kérdéshez kívánok szó
lani. A kérdés ugy teendő, vajon a ház meg akar
ja-e tartani azt a szokást, mely volt 48- és 61-ben, 
vagy pedig ez uj javaslatot (Zaj.) 

E l n ö k : Egyre megy a dolog. A kérdést ugy 
teszem föl, vajon ugy történjék-e, mint ez alatt az 
országgyűlés alatt történt ? Ezen országgyűlés 
alatt egyszerre történt a fizetés minden hónap vé
gével. A kik tehát az egyszeri fizetést kivánják, 
méltóztassanak felkelni. (Megtörténik.) Méltóztassa
nak már most fölkelni azok, kik a 48. és 61-iki 
szokást, vagyis a kétszeri fizetést kivánják. (Meg
történik.) A többség az egy ízbeli fizetést kivánja, 
t. i. minden hónap végén. 

Az ülés végződik d. e. 111/2 órakor. 
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XXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. február 28-dikán 

S z e ii t i v á n y I K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatnak : Kauzer Lipót kérvénye építészi munkálatai jutalmazása iránt; Uj-Perint község panasza a ka
tonai elszállásolások miatt; a székelyhídi kerület s debreezeni polgárok kérvénye a debreczen-szatmár-szigeti vasút iránt. Az elnök je
lentést tesz a válaszfölirat átadásáról. Deák Ferencz a közös viszonyoli iránti javaslat kidolgozására bizottság megválasztását indítvá
nyozza. 

Deák Ferencz beléptekor zajos éljenzésékkd fo
gadtatik. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/2 órakor. 

Elnök: A mai jegyzőkönyvet fogja vezetni 
Joaunovics György , a szólókat Dimitrievics Milos 
fogja jegyezni. A tegnapelőtti jegyzőkönyv fog hi
telesíttetni. 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő (olvassa afebr. 
26-kai ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Kauzer Lipót építész az 1861-diki 
évben egy ország-ház terve elkészítéséért, úgy szin
tén a felső- és alsóházi termek elrendezéseért 600 
forinttal kéri magát megjutalmaztatok 

Szentk irá ly i M ó r : E kérvény a költségve
tési bizottsághoz volna utasítandó. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A költségvetési bizottsághoz utasít-
tatik. 

Vasmegyei Uj-Perint községe panaszolja,hogy 
a katonai szállásolások által igen meg van terhelve 
s ebbeli terheltetését könnyittetni kéri. 

Biharmegye székelyhídi választókerülete a 
debreczen-szatmár-szigeti vasutat pártoltatni kéri. 

Ugyanezen tárgyban Debreczen városának 
3624 polgára folyamodik. (Éljenek !) 

T. ház! A válaszfölirat átadásával megbízott 
küldöttség tegnap kötelességében eljárt és délutáni 
2 órakor O Fölségének a válaszfeliratot a követ
kező rövid tartalmú beszéd után volt szerencséje 
átadni. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa az elnök beszé
déi és 0 Folsége válaszát.*) 

E l n ö k : Ezzel a küldöttség eltávozott. 
Más tárgy a napirenden nincs. 
Deák F e r e n c z : T. ház ! Kimondottuk a vá

laszföliratban,hogy a közös viszonyok iránti javaslat 
kidolgozásához haladék nélkül hozzáfogunk: indít
ványozom tehát, méltóztassék a t. ház e czélra egy 

*) Lásd az Irományok i4-dik sisámát. 

nagyobb számú bizottságot választani. Véleményem 
szerint a bizottsághoz most 50 tag, midőn pedig Er
dély képviselői is itt lesznek, közülök 15 tag lenne 
választandó. Nagyobb számú bizottságot azért vélek 
czélszerünek. mert a tárgy is rendkívül fontos, és 
igen valószínű, hogy a bizottság utóbb, egyes rész
letekbe menve, több szakaszra lesz kénytelen föl-
oszlani. Magában értetik, ha majd Horvátország 
velünk kiegyezve részt venni kíván, az ő részéről is 
fognak tagok hozzá választatni. Ezt az indítványt 
bátor vagyok írásban is a ház asztalára letenni. 

Tóth Vilmos jegyző: (oh ássa Deák Ferencz 
indítványát.*) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház elfogadni, hogy 
az indítvány szerinti bizottság 50 tagból álljon 
u g y , hogy későbben az erdélyi képviselők közül 
15 tag járuljon hozzá V (Elfogadjuk!) 

Tisza K á l m á n : T . ház! Egyszerűen és rö
viden csak azt indítványozom, méltóztassanak ezen 
beadott indítványt holnapra napirendre kitűzni, 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : T .ház ! Én sem aka
rok az indítvány lényege ellen szólani, csakis a na
pirendre nézve kívánok fölszólalni, fölhíva a t. ház 
figyelmét egy igen fontos körülményre. Miután az 
indítvány meg van téve, ez által a képviselőház 
már egy részben teljesítette a föliratban kifejezett 
ajánlatot, hagy haladék nélkül hozzálát a műkö
dés meg-kezdéséhez. Magát az indítvány tárgyalá
sát azonban kérem akkorra halasztani, mikor erdé
lyi testvéreink küldöttei is megérkeznek. (Helyeslés 
a szélső bal oldalon.) Kérem ezt azért, mert hitem 
szerint, ha mi tényleg contumaciálni nem akar
juk erdélyi testvéreinket, az a bizottság nem mű
ködhetik addig, mig az erdélyiek meg nem érkez
nek, mert különben csak névleg lennének a bizott
ság tagjai, de a munka egy részébe be nem foly
hatnának , még pedig saját hibájokon kívül. De 
föltéve a legjobb esetet is, hogy ők a bizottságnak 

*) Lásd az Irományok 15-dik számát. 



XXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. 329 

ily külön, előleges kinevezésében és működésében j 
megnyugosznak, nézetem szerint meg kell nekik 1 
hagynunk azon tért, hogy az alkotmányosság első j 
elvét gyakorlatilag érvényesíthessék ők i s , misze
rint rólok nélkülök határozat ne történjék. Tisz
telt ház! igen nagy fontosságú a működés, mely ' 
most e bizottságra ruháztatik, sokkal több az, mint 
egyes törvény hozása és fontosabb bármi magán 
törvénynél, nagyon sok codexnél. Épen azért óhaj
tanám, hogy ily fontos törvényhozási működésnek 
első kezdetén magának a bizottságnak megalakítása- ; 
hoz is hozzájárulhassanak erdélyi testvéreink, hogy 
ők abba tettleg beleegyezzenek, s hogy mi ne csak j 
a 15-ös illetőséget hagyjuk fenn nekik, habár ők I 
meg is nyugodnának benne. 

Én tehát ez okból az indítvány tárgyalását j 
akkorra kívánom elhalasztani. mikor erdélyi test- j 
véreink itt lesznek. (Helyeslés.) 

Deák F e r e n c z : Tisztelt ház! Figyelembe 
vettem én is azon körülményt, hogy az erdélyi • 
képviselők még nincsenek itt; de nem volt egyéb 
választásom, mint vagy ezt a tárgyat egészen hosz- ! 
szu időre elhalasztani, vagy pedig' a bizottságot j 
most indítványozni és megválasztatását kérni. Az j 
állott előttem, hogy igaz ugyan, hogy ők a bizott- í 
ságban csak későbben fognak részt venni; de a j 
bizottság csak előmunkálatot készít, a mi még nem 
határozat. Nem csak az a 15, hanem minden erdé
lyi követ akkor, midőn a bizottság munkálata 
végleg fog tárgyaltatni, mikor határozat fog ho- ! 
zatni, jogával ép ugy él, mint mi. (Helyeslés.) Ve- 1 
gyük föl például, ha valaki nem ezt az indítványt | 
tette, hanem azon javaslatot maga készítette és [ 
tette volna a ház asztalára : ekkor senki sem folyt 
volna be elkészítésébe, de igenis befolyna tárgya
lásába és elfogadásába e ház minden tagja. 

Továbbá meg vagyok győződve , ha mago
kat az erdélyi követeket, kik velünk együtt a ki
egyezés minél előbbi létrejöttét alkotmányos alaj 
pon óhajtják, kérdeznők : mit akartok: azt-e, hogy 
csak egy hónap múlva kezdjünk hozzá, és a bizott
ság addig ne alkottassák össze, míg el nem jöttök ? 

ők aligha azt nem válaszolnák, hogy kezdjünk 
hozzá , majd részt vesznek ők a bizottságban, ha 
itt lesznek, és beleszólanak a tárgyalásokba. 

Méltóztassanak fölvenni, mi lesz, ha még to
vább folytatjuk a dolgot. Mi nem mondunk le 
azon reményről, hogy Horvát-, Tót- és Dalmát
ország velünk a mi viszonyainkra nézve kiegyez
nek ; s igy épen azon rationabilitásnál fogva őket 
is be kellene várni. (Ugy van!) Az pedig előre lát
hatólag sok hónap munkája lesz, nem egy-két 
hété, míg velők tisztába jövünk. Ha addig halaszta-
nók a fő kérdést, aligha kedvére tennénk az ország
nak és aligha megnyughatnánk magunk is. 

A válaszföliratot kénytelenek voltunk elké
szíteni az erdélyiek ittléte nélkül, az pedig való
ságoshatározat, s igy azt hiszem, előmunkálatokat 
is készíthetünk, ha ők nincsenek is itt , mert nem 
szándékosan maradtak el, hanem, mert idő még 
nem volt arra, hogy itt lehettek volna. 

Nem volna tehát nézetem szerint szükséges a 
dolgot elhalasztani; hanem válaszszuk meg a bi
zottságot, s ha majd az erdélyiek eljönnek, válasz
tunk köz ülök is. (Elénk helyeslés.) 

G l i y c z y K á l m á n : T . ház ! Már néhány al
kalommal volt szerencsém a t. ház előtt sokkal 
kisebb fontosságú dolgokban is fölszólalni az iránt, 
hogy a napirendre nézve a ház szabályai tartas
sanak meg. Ennél fontosabb tárgy nem fog az or
szággyűlés tanácskozásai folyamán szőnyegre ke
rülni, mint a mely iránt most tétetik indítvány. 
Távol van tőlem, hogy én az indítvány tárgyalá
sának valami hosszú időre való elhalasztását ki-
vánnám. Csak azon kéréssel járulok a t. házhoz, 
méltóztassék a szabályok rendeletét ezúttal is any-
nyiban megtartani, hogy az indítvány például hol
napra tűzessék ki a napirendre és azután annak 
rendje szerint az érdemleges tárgyalás megkezdőd
hessék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha méltóztatnak elfogadni, az indít
vány kinyomatván, holnap fog tárgy altatni. 

Az illés végződik d. e. 11 órakor. 

SKPV. H. NAPLÓ. 186'Vfi.J. <-: 
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XXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
186^. marczius 1-sején 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A közős viszonyokat tárgyalandó bizottság iránti inditvány élfogadtatik. Bemutattatnak : Gál János, Dánfiy K&-
Toly, Hertelendy György és Békássy Lajos megbízó levelei; továbbá abaujmegyei füzéri lakosok kérvénye a megyék helyreállitása 
iránt. Kemény Gábor b., Dánííy Károly és Sebestyén László igazoltatnak. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 '/s órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Tóth Vil
mos jegyző ur fogja vezetni, a szólni kívánókat pe
dig Ráday László gr. jegyzi fel. A tegnapi jegyző
könyv hitelesítés végett föl fog olvastatni. 

Joannovics György jegyző (olvassa afebr. 
28-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Következik Deák Ferencz képviselő
nek napirendre kitűzött indítványa. 

T ó t h TilmOS j e g y z ő (olvassa az indítványt.) 
E l n ö k : Méltóztassanak hozzászólani. (Elfo

gadjuk !) 
K l a u z á l Gábor: Azon észrevételem volna, 

hogy az ötvenes szám helyett tennénk Ötvenket-
tö't; véleményem szerint ez által az arány igy job
ban raegközelittetnék. (Helyeslés.) . 

E l n ö k : E szerint az indítvány élfogadtatikugy, 
a, mint beadatott, azon különbséggel, hogy 50 he
lyett 52 tag fog a bizottságba választatni. (Helyeslés.) 
Mikor kívánja a t. ház, hogy a szavazati jegyek 
beadassanak ? (Fölkiáltások: Szombaton !) Méltóztas
sanak tehát a szavazó czédulákat a jövő szombaton 
tartandó ülésre elhozni. 

Van szerencsém bemutatni Gál János Oláh
falu mezőváros képviselője, ugy szintén Dánffy 
Károly gyula-fehérvári képviselő megbízó levelét, 
mely utóbbi azt külön is beadta ; továbbá Herte
lendy György sz.-gróti (Éljenzés) és Békássy Lajos 
somlyóvasárhelyi képviselő (Éljenzés) megbízó le
velét. 

Abaujmegye füzéri járása lakosai a megyék 
törvényes állapotba leendő minél előbbi visszaállí
tását kérik. (Éljenzés.) 

A kilenczes állandó igazolási bizottságnak egy 
rövid jelentése fog felolvastatni. 

D e d i n s z k y J ó z s e f e lőadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottság jelentését Kemény Gábor b. és 
Dánffy Károly Gyulafehérvár városa képviselőinek 
megválasztásáról. A jegyzökönyvek teljesen rendben 
levén, a bizottság igazolást véleményez. Helyeslés.) 

E l n ö k : E szerint, ha méltóztatnak a bizott
ság véleményét elfogadni, Dánffy Károly és Ke
mény Gábor b . az igazolt képviselők sorába igtat-
tatnak, azon megjegyzéssel, hogy 30 napig ellenök 
kérvények beadhatók. (Közhelyeslés.) 

Dedinszky József előadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottság jelentését Sebestyén László Po-
zsonmegye galantai kerületében újra megválasztott kép
viselő ügyében. A bizottság igazolást véleményez. He
lyeslés.) 

E l n ö k : Tehát Sebestyén László az igazolt 
képviselők sorába vétetik föl azon megjegyzéssel, 
hngy 30 napig a választás ellen kérvények bead
hatók. (Helyeslés.) 

A költségvetés tárgyában működő bizottság 
tagjai kéretnek, méltóztassanak ülés után itt ma
radni. 

Több tárgy nem levén , az ülést befejezem. 
Holnapra sincs tárgy, s igy csak holnapután lesz 
ülés. 

Az ülés végződik d. e. 10s/t órakor. 
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XXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. marczius 3-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Benratattataak : Kövárvidék remetei kerülete választóinak kérvénye a vizsgálat siettetése iránt; 32 képviselő 
indítványa a házszabályok megváltoztatása iránt; Perczel Istváné, hogy a közös viszonybelibizottság üléseiben a képviselők hallga-
tökúl jelen lehessenek. A két ház válaszfelirataira érkezett kegy. kir. leirat fólolvastatik. 

Az ülés kezdődik d. e. 10%/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegyző
könyvét Tóth Vilmos fogja vezetni, a szólókat 
Dimitrievics Milos jegyzi föl. Következik a teg
napelőtti ülés jegyzőkönyvének felolvasása. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (fölolvassa a marcz. 
l-jén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Kövárvidék remetei kerületének több 
választói a vizsgálat megkezdését kérik. Miután 
Végső Gellért képviselő úr már el is ment, tudo
másul vétetik. 

Benyujtatott 32 képviselő úr által aláirt in
dítvány a ház szabályainak átvizsgálására. 

Tóth Vilmos jegyző (fölolvassa *). 
E l n ö k : K i fog nyomatni és annak idején na

pirendre tűzetni. 
Napirenden van a szavazatok beadása a kö

zös viszonyok tárgyában megválasztandó bizott
sági tagokra. 

P e r c z e l I s t v á n : T. ház ! A napirenden levő 
tárgyra nézve nekem egy indítványom volna, me
lyet van szerencsém a t. háznak írásban benyúj
tani. A t. ház figyelmébe ajánlom. 

Joannovics György jegyző (fölolvassa **J. 
E l n ö k : Ez a holnaputáni ülésben napirend

re jön. 
(A közös viszonybeli bizottság tagjaira a szava

zati czédulák beadatnak.) 
Tisztelt ház! A szavazatok össze fognak szá

míttatni és az eredmény a hétfői ülésben fog ki
hirdettetni. 

Minthogy most kezem közt semmi egyéb 

*) Lásd az Irományok 17-dik számát. 
**) Lásd az Irományok 18-dik számát. 

tárgy nincs, másfelől pedig értésemre esett, hogy 
0 Fölségének egy kegyelmes leirata fog 12 és 
1 óra közt megérkezni, az ülést fölfüggesztem. Ad
dig ne méltóztassanak eltávozni. (Szünet 11'/, — 
12 V4 óráig. Ekkor az elnök csenget s a képviselők 
helyeiket ismét elfoglalják.) 

Kovách László háznagy úr távollétében Zer-
dahelyi Ineze képviselő urat helyettesítem a t. ház 
beleegyezésével a háznagyi hivatal teljesítésére. A 
mélt. főrendek jegyzője, Biharmegye főispánja 
van jelen, kit a helyettes háznagy úr be fog ve
zetni. (SzlÁvy József, főrendi jegyző, belép, s egy be-
pecsélt levelet ad át az elnöknek, ezután pedig a kép
viselők közt helyet foglal.) 

T. ház! O Fölségének kegyelmes kir. leirata 
fog felolvastatni. (Halljuk!) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (fölolvassa a kir. lei
ratot *). 

E l n ö k : Minthogy a leirat mindkét háznak 
szól, Tóth Vilmos jegyző xir át fogja vinni a mltsá-
gos főrendekhez. A leirat ki fog nyomatni, a t. 
ház tagjai közt kiosztatni és a hétfői ülésben napi
rendre jön. (Zaj.) 

Andrássy Gyula gr.: T. ház! Nem tudom, 
jól értettem-e a ház tisztelt elnökének kijelentését ; 
én legalább ugy gondolom érteni, hogy e leirat 
ki fog nyomatni, ki fog osztatni s a hétfői ülés
ben fog majd meghatároztatni a nap, melyen tár
gyalás alá vétessék. I ly értelemben belenyugszom. 
(Ugy van!Helyeslés.) 

E l n ö k : A leirat ki fog nyomatni és a hétfői 
ülésben kiosztatni, s ugyanezen ülésben határoz-
tatik el, mikor vétessék tárgvalás alá. 

Az ülés végződik d. u. 12'' '% órakor. 

*) Lásd az Irományok 1 6-dik számát. 

42" 
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XXXYI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. marczius 5-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatnak: Glatz Antal, Gajzágó Salamon és Simay Gergely megbízó levelei; a magyar-csékei választóke
riilet panasza a képviselőválasztás többszöri elhalasztása miatt; Nagykamarás község és Bárbáti puszta.elöljáróinak kérelme dohány
kertészek megtelepítése iránt; Szinkovics Istváné a váczi vakok intézetébe (sic) való fölvótetése iránt; Tóth Vilmosé egy 1861-diki 
választás vizsgálati'költségeinek megtérítése iránt. Kihirdettetik a közös iszonyokat tárgyalandó bizottság tagjaira történt szavazás ered
ménye. A leirat tárgyalásának előkészítésére kilencztagu bizottság választása határoztatik el. A főrendek beküldvén válaszföliratukat, 
a ház elhatározza, hogy a magáét is megküldi a főrendeknek. A törvényhatóságok rendezésére s a, miniszteri rendszerrel összeegyezteté
sére tervkészítő bizottság fölállítása inditványoztatik. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/2 órakor. 
Elnök: A mai ülés jegyzőkönyvét Dimitrie-

vies Milos fogja vezetni, a szólókat Tóth Vilmos 
jegyzi fel. Következik a marczius 3-dikán tartott 
ülés jegyzőkönyvének meghitelesitése. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa a marczius 
8-dikai ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Glatz Antal battonyai, Gajzágó Sala
mon és Simay Gergely szamosujvári képviselők 
megbízó leveleiket adták be. Az állandó igazoló 
bizottsághoz utasíttatnak. 

A biharmegyei magyar-csékei választókerület 
választói panaszolják, hogy a képviselő választá
sára meghatározott napok már kétszer halasztattak 
el, és kérik a t. házat, hogy a képviselő választá
sának mielőbbi megtartását eszközölni méltóztas
sék. (Helyeslés.) 

Aradmegyei Nagykamarás községe s Bárbáti 
puszta elöljárói kérik a házat . hogy dohánykerté
szek megtelepítését eszközölni méltóztassék. A kér-
vényi bizottsághoz tétetik át. 

Szinkovics István zágrábmegyei lakos kéri 
magát a váczi vakok intézetébe (sic) fölvétetni. 

Tóth Vilmos képviselő az 1861. Trencsénme-
gye zsolnai kerületebeli képviselőválasztás megvizs
gálásának alkalmával tett költségei kifizetését kéri. 

A közös viszonyok tárgyában kiküldött vá
lasztmányra beadott szavazatok eredménye fog ki
hirdettetni. 

DimitrieviCS MilOS (olvassa a választás•eredmé
nyét): Beadatott 252 szavazat; és pedig: DeákFerencz 
kapott 244, Andrássy Gyula gr. 242, Ghyczy 
Kálmán 242, Jókai Mór 240, Tisza Kálmán 239, 
Bónis Sámuel 238, Szentkirályi Mór 238, Nyáry 
Pá l 237, Csernovics Péter 236, Eötvös József b . 
236, Podmaniczky Frigyes b . 235, Várady Gábor 
235, Ivánka Imre 233, Joannovics György 233, 

Klauzál Gábor 233, Simonyi Lajos b. 232, Tre-
fort Ágoston 231, Gozsdu Manó 230. Horváth Bol
dizsár 229, Somssich Pál 229, Lónyay Menyhért 
228, Csáky László gr. 227, Szontagh Pál 227, 
Csengery Antal £ 2 6 , Kaucz Gyula 225 r Bezerédj 
László 224, Madocsányi Pál 221, Hollán Ernő 
220, Lónyay Gábor 220,Komáromy György 218, 
Somossy Ignácz 218, Rajner Pál 216, Sárközy Jó
zsef 216, Ujfalussy Miklós 216, Fest Imre 215, 
Tóth Lőrincz 215, Gorove István 214, Kubicza Pál 
214, Justh József 213, Kandó Kálmán 213, Ke
mény Zsigmond báró 213, Szápáry Gyula gr. 213, 
Mocsonyi Antal 210, Prónay József 206, Keglevich 
Béla gr. 200, Orczy Béla b. 200, Millutinovics Szve-
tozár 199, Széli József 193, Bittó István 189, Bar-
tal György 164, Zsedényi Eduárd 160, Apponyi 
György gr. 156 szavazatot. *) 

E l n ö k : A t. ház a szombati ülésben azt mél
tóztatott elhatározni, hogy a mai ülésben rendelke
zik arra nézve, mikor tárgyaltassék a legmagasabb 
leirat. Méltóztassanak tehát az ebbeli tárgyalásnak 
napja iránt véleményöket kijelenteni. 

Deák FerenCZ: A tárgyalás napjának meg
határozása nagyon függ a tárgyalás módjának 
meghatározásától. 

A tárgyalásnak három lehető módja van: vagy 
egy kisebb számú küldöttség kinevezése, mely vé
leményt, előmunkálatot készítsen; vagy a nélkül, 
előleges tárgyalás az osztályokban; vagy ennek is 
mellőzésével az ügynek mindjárt teljes ülésben tár
gyalása. Első esetben, ha küldöttség választatik, 
igen rövid időre lehetne a dolog tárgyalását kitűz
ni, mert addig is, mig az ily kis számú bizottság a 
javaslaton dolgozik, mindenkinek alkalma és módja 
lesz a leiratot tanulmányozni. A második esetben, 

*) Lásd az Irományok 19-dik saáinát. 
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ha előbb osztályok szerint történik a tárgyalás, már 
több napot kell közbevetni, hogy addig, mig az osz
tályokban hozzászólatlak, az egyes követek ma
gok is tanulmányozhassák a tárgyat. Az osztá
lyok csak kész törvényjavaslatok, kész exhibitu-
mok fölött szoktak tanácskozni; maga a szabály is 
törvényjavaslatról szól. Átalános vitatkozás, vagy 
az ilyen leirat fölötti vitatkozás az osztályokban 
igen nehéz, ha eléjök javaslat nincs adva. Még szük
ségesebb a hosszabb időnek közbevetése, ha a tár
gyalás a teljes ülésben kezdődik meg. A ház ugj^an 
fölveheti e tárgyat nyilt ülésben i s , de akkor igen 
szétágazhatnak a képviselők nézetei. 

Egyébiránt akármelyik módot fogadja el a t. 
ház, én beleegyezem; csak azt óhajtom, hogy 
minél előbb keresztülessünk a dolgon, mert na
gyon szükségesnek látom, hogy a közös viszonyok 
fölötti javaslat kidolgozására kiküldött választmány 
minél előbb hozzáfoghasson a munkához, és ha ab
ban egyszer dolgozik, más tárgyak által a lehető
ségig félbe ne szakittassék. A leiratra nézve tehát 
minél előbb kell végeznünk, hogy zavartalanul 
működhessünk a közös viszonyokra nézve. 

Azon esetre nézve tehát, ha bizottságot akar
na a t. ház az előmunkálat elkészítésére választani, 
azt kívánnám, hogy e bizottság lehető kevés tag
ból álljon; (Helyeslés) mert ez nem ugy van, mint 
az első feliratnál, a trónbeszédre adott válasznál, 
mely a ház átalános politikájára vonatkozott, és 
még kevésbbé ugy, mint a közös viszonyok fölötti 
javaslatnál, hol meglehet, hogy a bizottság alosztá
lyokra lesz kénytelen oszlani, mig ezen bizottság
nál ez szükséges nem lesz, mert mindnyájan együtt 
tanácskozhatnak, és a tanácskozást csak nehezíte
né és hosszabbitaná, ha a bizottság sok tagból 
állana. 

Méltóztassanak tehát a tárgynak akár bizott
sági, akár osztálybeli, akár teljes ülésben fölvéte
lét határozni; de ha bizottságot méltóztatnak ki
nevezni, ebbe igen kevés tagot tartanék kineve-
zendó'nek. 

Hozzáteszem még azt, ha a bizottság beadand-
j a munkálatát és a ház kivánandja. semmi aka
dályt nem látok arra, hogy az ügy akkor előbb 
az osztályokban tárgyaltassék és csak azután ho
zassák teljes ülésbe; de ha ezt előmunkálatok nél
kül tennők, sok nehézséggel járna az osztálybeli 
tárgyalás. (Elénk helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztassék a t. ház nyilatkozni, 
vajon a három mód közül melyiket fogadja el ? 
(FÖlkiáÜások: Választmány! Qttagib! Héttagú! Ki-

lencztagu!) U g y veszem észre, a t. ház többsége 
külön bizottság mellett van. Hány tagból álljon 
ezen bizottság ? Méltóztatnak a 9 tag mellett ma
radni ? (Fölkiáltások: Öt tag ! Kilencz tag!) Méltóz
tassanak azok, kik kilencz tagot kívánnak, felálla-
ni. (Megtörténik.) A többség a 9 tag mellett van. 
Ennélfogva méltóztassék szavazataikat a holnapi 
ülésre behozni. (Felkiáltások: Ma!) 

Keglevich Béla gr.: Rövid időre föl lehet
ne függeszteni az ülést, és azalatt a képviselők 
megírhatnák szavazati czéduláikat. 

E l n ö k í Kivan a t. ház mindjárt szavazni? 
(Felkiáltások: Nem! Holnap!) U g y látom, a több
ség csak holnap akar szavazni. 

A mélt. főrendek elküldték válaszfeliratukat. 
Talán felolvasandó és tudomásul veendő. (Zaj.) 

Deák FerenCZ: Midőn a méltóságos főren
dek hozzánk küldték azon válaszfeliratot, melyet 
különválva, a magok jogával élve, 0 Fölségéhez 
fölterjesztettek, ezt a ház iránti figyelemből és ud
variasságból tették. Azt hiszem, ezt tudomásul kell 
venni, de az udvariasságot viszonozni is kellene. 
Ennélfogva ugy vélem. méltóztassék elhatározni 
a t, ház, hogy a jegyző ur a legközelebbi ülésben 
a méltóságos főrendekhez vagy azok elnökéhez, 
mert ők is az elnökhöz küldték, hasonlókép vigye 
át a mi válaszfeliratunkat. (Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva a mélt. főrendek válasz
felirata tudomásul vétetik ; s a tisztelt ház válaszfel
irata szintén fog a m. főrendekkel elnökileg kö
zöltetni. 

Két indítvány adatott még be a tegnapelőtti ülés
ben ; ele minthogy a jegyzőkönyv csak ma hitele-
lesittetett, a két indítvány ki nem nyomatott. Mél
tóztatnak-e azokat most fölvenni, vagy pedig a 
holnapi napra kitűzni ? (Fölkiáltások: Holnapra !) 

Eötvös T a m á s : Alig óhajt a nemzet jobban 
valamit, mint a hatóságok törvényes rendezését; 
azért én azt indítványozom, nevezzen ki a t. ház 
egy bizottságot, mely addig is, mig egy más vá
lasztmány a közös viszonyokon dolgozik, a me
gyék rendezése iránt adjon be tervet. Ez indítványt 
van szerencsém ezennel bemutatni. 

Dimitrievics Milos jegyző (fölolvassa *). 
E l n ö k : Méltóztassanak hozzászólani. (Hol-

nap!)Egyéh tárgy nincs. 
A kérvényi bizottság tagjait fölkérem, mél

tóztassanak az ülés után itt maradni. 

Az ülés végződik 10l/\ órakor. 

*) Lásd az irományok 20-dik számát. 
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XXXVII. ORSZÁGOS ULES 
1866. marczius 6-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Bemutattatnak : Bethlen Farkas gr. és Wodianer Albertb. megbízó levelei; margitaikerületi lakosok kérvénye a 
debreczen-szatmár-Bzigeti vasút előmozdítása iránt; PfaÉf Józsefné panasza a mohácsi törvényszék ellen; Cudic Dániel kérvénye 
1849-ben lefoglalt ingóságai kárpótlása iránt; Miketich Antal, Cvitkovieh Lukács és Buseh Alvináé egy magyar menekült árvájának 
segélyezése iránt. Szavazás a második fölirati bizottság tagjaira. Határozatba megy, hogy a házszabályok átvizsgálása külön bizottságra 
bízandó a bizottság tagjai azonban csak akkor választassanak meg, midőn a ház többi bizottságait is megválasztja. Azon indítvány, 
hogy a közös viszonybeli bizottság üléseiben minden képviselő jelen lehessen, elesik. A kérvényi bizottság szabályszerű megújítása elha-
tároztatik. Az osztályok végleges megalakitása az erdélyiek beérkeztéig elhalasztatik. Az uj felirati bizottság tagjaira történt szavazás 
eredménye kihirdettetik. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 % órakor. 
E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Joanno-

vics György fogja vezetni, a szólókat Tóth Vilmos 
jegyzi fel. Következik a tegnapi ülés jegyzőköny
vének meghitelesítése. 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő (olvassa a mar
czius 6-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Bethlen Farkas gr. küküllőmegyei 
és Wodianer Albert b. érsekújvári kerületi képvi
selők bemutatják megbizó leveleiket. Az állandó 
igazolási bizottsághoz fognak utasíttatni. 

Biharmegye margitai választókerületének vá
lasztói és lakosai a debreczen-szatmár-szigeti vasutat 
pártoltatni kérik. 

Pfaff Józsefné kéri a mohácsi törvényszéket 
köteleztetni, hogy a részére hozott Ítéletet hajtsa 
végre. 

Cudic Dániel ottocsáni határőrezredbeli volt 
lelkésztől, midőn 1849 marcz. 13-án elfogták, né
mely ingóságait, melyek 1004 ft 43 krra becsül
tettek, elvették. Előlegkép kapott 150 ftot; a hátra
levő összeget bármely pénztárból kéri magának 
kifizettetni. (Derültség.) 

Miketich Antal, Cvitkovics Lukács, volt had
nagy és Buseh Alvina, szegénységüket panaszol
ván, egy magyar menekültnek hajadon árvája se
gélyezéseért folyamodnak. Ezen kérvények a kér
vényi bizottsághoz utasíttatnak. 

A tegnapi napon méltóztatott a t. ház elhatároz
ni, hogy az 0 Felsége leiratára készítendő javaslat 
kidolgozása végett kiküldendő bizottság tagjaira a 
szavazatok ma adassanak be : méltóztassanak tehát 
a szavazatokat beadni. 

(Név szerinti fólszólitás utján beadatnak a szava
zatijegyek.) 

Miután a szavazatok beadattak, kivánja-e a t. 
ház, hogy holnap külön ülés tartassák, és azon a 

szavazás eredménye kihirdettessék? vagy pedig 
hogy most az ülés fölfüggesztessék és a szavaza
tok a mellékteremben számíttassanak össze ? (Fol-
kiáltások: Most!) Azon t. képviselő urak, kik a sza
vazás eredményét most kívánják megtudni, méltóz
tassanak felállani. (Megtörténik.) A többség azt kí
vánja, hogy az eredmény most hirdettessék k i : en
nélfogva az ülés most fel fog függesztetni. (Felkiáltá
sok : Nem szükséges ! A tárgyalást folytatni lehet! Az 
egyik jegyző az Írnokokkal összeszámíthatja a szavazato
kat !) Az egyik jegyző ki fog menni a mellékterem
be, és a szavazatokat össze fogja számítani. (Tóth 
Vilmos jegyző a szavazati jegyeket Összeszámítás végett 
a mellékterembe viszi.) 

A mai napirendre két indítvány tárgyalása 
van kitűzve. Az egyiket Eötvös József b. képviselő 
adta be, a házszabályok átvizsgálása tárgyában. 
Fel fog olvastatni. Harminczan irták alá a követ
kező indítványt. 

Joannovics György jegyző (olvasni kezdi 
az indítványt.) 

Klauzá l Gábor: Talán jó volna t. alelnök 
urat felkérni, legyen szíves a szavazatok összeszá
mításánál jelen lenni. 

E l n ö k : Andrássy Gyula gr. alelnök felkére
tik, szíveskedjék a szavazatok összeszámításánál 
jelen lenni. 

Joannovics György jegyző (újra elkezdi 
és he is végzi a házszabályok megváltoztatására vonat
kozó indítvány fölolvasását.) 

EÖtVÖS Józse f b . : U g y hiszem, ezen indít
ványt nem szükséges indokolni; csak az volna a 
kérdés, hogy a t. ház mily formában akarja ezen 
szabályok átvizsgálását eszközölni ? Én azt hiszem, 
legjobb volna egy 12 vagy l ő tagból álló bizott
ságot kinevezni, mely a házszabályokat átvizsgálja. 
és véleményét a házhoz benyújtsa. A ház azután e 
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javaslatot az osztályokhoz utasíthatná: mert ez 
csakugyan oly ügy, melyet, ugy tartom, igen czél 
szerű lesz, ha az osztályok pertractálnak. Hogy 
azonban az osztályok működhessenek, szükséges, 
hogy előbb kész munka terjesztessék eléjök. Bá
torkodom tehát indítvány ózni, hogy egy 12 tagból 
álló bizottság neveztessék ki s bizassék meg az 
átvizsgálással. (Helyeslés.) 

Halász B o l d i z s á r : Én ugy vagyok meg
győződve, hogy azon t. urak, kik az indítványt 
tették, már gondolkodtak is e tárgy fölött; azért 
legjobb volna őket a javaslat kidolgozásával meg-
bizni, és miután az inditványt aláírók számosabban 
vannak, legczélszerübb volna, ha magok közül ne
veznének ki egy albizottságot, mely a szükséges 
munkálatokat elkészítené. 

Besze J á n o s : Én meg azt kívánom, hogy 
az osztályok vegyék át azonnal a tárgyat, és ta
nácskozván fölötte , az osztályok előadói üljenek 
össze és dolgozzanak ki javaslatot. Ez a legczél
szerübb. (Zaj. Ellenmondás.) 

W l á d A l a j o s : T. ház ! Minthogy föl kell ten
nem azon t. tagtársaimról, kik ez inditványt alá
irtak, hogy ezen tárgygyal tüzetesen foglalkoztak, 
én már oeconomiai szempontból is azt indítványoz
nám, hogy a ház szabályainak átvizsgálásával bí
zassanak meg azon érdemes urak, kik az inditványt 
előtérj esz tették. (Ellenm ondáí>.) 

E l n ö k : Méltóztatnak-e megegyezni abban, 
hogy egy külön bizottság készítse el a tervet? 
{Zaj. Felkiáltások: Igen ! Nem !) Talán méltóztatnak 
12 tagú bizottságba beleegyezni? (Zaj. Némelyek: 
Az osztályokhoz! Mások: Külön bizottság!) 

P e r c z e l I s t v á n : Nekem ugyan észrevételem 
nincs az elnök ur által föltett kérdésre; de azt hi
szem, legczélszerübb volna, ha ugyanazon urak, 
kik az inditványt tették, bízatnának meg az átvizs
gálással. (Zaj.) 

Elnök í Vannak sokan, kik külön bizottságot 
kívánnak; más képviselő urak pedig azt indítvá
nyozzák, hogy az inditványt aláírók bízassanak 
meg a tervezet elkészítésével. Méltóztassanak tehát 
azok, kik külön bizottságot kívánnak, fölkelni. 
(Megtörténik.) A nagy többség külön bizottságot 
kivan. Tán méltóztatnak beleegyezni egy 12 tagú 
bizottságba ? (Helyeslés.) 

P a p p Zs igmond: Én 15 vagy 13 tagot kí
vánnék, de mindenesetre páratlan számút. (Zaj.) 

Deák FerenCZ: Igen sok fontos tárgy le
vén, mire nézve országgyűlési előmunkálatok szük
ségesek vagy legalább igen hasznosak lennének, 
nekem szándékom, mihelyt a királyi leiratra adan
dó válaszfölirattal tisztában leszünk, a t. ház előtt 
egy inditványt tenni, mely abban fog állani, hogy 
több tárgyra, melyeket meg is fogok nevezni, bi
zottságok levén szükségesek, melyek előmunkála

tokat tegyenek és adatokat szerezzenek, méltóztas
sék a ház egy kis számú bizottságot kinevezni, 
mely kijelölné , melyek azon tárgyak , melyekre 
ily bizottságok szükségesek, hány tag legyen min
den bizottságban, micsoda tárgyak tartozzanak 
egyik és másik bizottsághoz, hogy-miként érint
kezzenek — ha szükséges lesz — ezen bizottságok 
egymással, szóval az eljárásnak valóságos pro-
grammját készítse el, (Helyeslés) mert mindazok 
igen bő előleges megfontolást vesznek igénybe. 
Nem sorolom elő most a tárgyakat, fontosságukat 
mindenki tudja és érzi. Csak azon kérdést kívánom 
a tisztelt házhoz intézni, hogy mivel a házszabá
lyok megvizsgálására külön bizottság megválasz
tását méltóztatott elhatározni, nem volna-e jó ezen 
külön bizottság megválasztását akkorra halasztani, 
midőn a sok rendű tárgyakra kiküldendő bizottsá
gok iránt mintegy programm fog készíttetni? 
(Elénk helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezt elfogadni ? (Elfo
gadjuk!) Ennélfogva ezen indítvány is akkorra 
halasztatik. Elvileg ki van mondva, hogy bizott
ság fog az átvizsgálás végett kiküldetni, de a ta
gok választása akkorra halasztatik. (Helyeslés.) 

Napirenden van Perczel István képviselő ur 
indítványa. A jegyző ur föl fogja olvasni. 

Joannovics György jegyző (fölolvassa*)-
P e r c z e l I s tván .* Csak igen röviden kívá

nom indítvány ómat indokolni. (HaUjukíJ 
Nem vonhatja kétségbe senki, hogy az úgyne

vezett osztrák örökös tartományok és Magyarország 
között fenforgó közös viszonyok megállapitása s ke
zelése nem csak alkotmányos önállásunkra és füg
getlenségünkre, hanem, azt lehet mondani, egész 
politikai s társadalmi életünkre nézve roppant hord
erejű, befolyású. Az egész haza, de azt merem mon
dani, egész Európa élénk figyelemmel kiséri ez 
érdemben lépéseinket : a haza azért, mert az önál
lóságot , függetlenséget, melyre minden magyar 
ember oly büszkén emlékszik, továbbá is fentart-
va s biztosítva kívánja látni; Európa azárt, mert e 
helyen, e földterületen , hol épen hazánk fekszik, 
az európai diplomatia egy erős, hatalmas állam 
lételét politikai szükségnek tartja. Nagy tehát a 
föladat, mely bennünket e tekintetben ér ; de nagy 
a felelősség is, mely nem csak a kiküldött bizott
ságot, hanem a háznak minden egyes tagját, kü
lönösen hazánk irányában, lekötelezi. 

Meg vagyok győződve, hogy a ház minden 
tagja ez érdemben ugy, a mint legjobbnak tartja, 
és teljes lelkiismeretességgel kíván eljárni. De föl 
sem teszem a t. házról, hogy a háznak akármely 
tagjától kívánná elzárni a legcsekélyebb utat és 
módot, mely utón és módon magának megszerez
hesse mindazt, a mi ezen nagyfontosságú kérdés 

*) Lásd az Irományok 18-dik számát. 
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megítélésére és mindenoldalú megismerésére szük
séges. Nézetem szerint az alapos és mindenoldalú 
diseussio a legalkalmasabb^ mód a discussió alatt 
levő tárgy megismerésére. Én tehát azon nézetben 
vagyok, hogy midőn a küldöttség a közös viszonyo
kat tárgyalni fogja, az nyilvánosan történjék, hogy 
igy a ház minden tagjának módjában legyen a 
szükséges adatokat megszerezni. (Helyeslés.) 

Méltóztassék a tisztelt ház e felett határozni; 
én csupán azon esetre, ha ellenészrevételek lenné
nek, tartom fönn feleletemet. 

Deák F e r e n c z : Tisztelt ház! A tisztelt ház
nak van joga bizottságot választani; és van joga 
a föltételeket megszabni, melyek mellett azt meg
választotta. Ha tehát a t. ház azt állapítja meg, 
hogy az nyilvánosság mellett dolgozzék, igen ter
mészetes, hogy a bizottság tartozik a ház határo
zatának engedelmeskedni. Hanem részemről a mun
kálatok elkészítésénél a nyilvánosságot nem tud
nám tanácsolni. (Helyeslés.) 

Valamely munkálat elkészítése: eszmecsere; 
azt hiszem tehát, hogy midőn valamely bizottság 
valami munkálat , valami javaslat elkészítésével 
foglalkozik, bizonyosan nem elhatározott vélemény
nyel az egyes tárgyak iránt fognak a tagok oda 
menni, s nem ugy, hogy capacitálásra ne hajlaná
nak. A tapasztalás azt mutatja, hogy valamely 
társaságban, valamely bizottságban, a kölcsönös 
diseussio meg szokta változtatni az egyes em
berek véleményét. Hajdani időben a nyilvánosság 
koránsem volt oly terjedt, mint most. Ha most 
nyilvánosak lesznek a bizottság ülései, a mit egy 
képviselő a bízottságban mond, az másnap minden 
magyar és nem-magyar lapban elterjed; pedig le
het, hogy ugyanazon képviselő holnap az ellenke
ző véleményt fogja mondani, mert meggyőzték az 
ott felhozott okok. í g y tehát nehezítve lesz a dis
eussio az által, ha előre kikürtölik, hogy valaki ezen 
nézetet vallotta, és azt ma megváltoztatja. Azt 
mondják ugyan, hogy erős elhatározásu ember ez
zel nem törődik; de átalában emberek vagyunk. 
En több országgyűlés alatt igen sok küldöttség
ben voltam szerencsés részt venni, de azok soha
sem működtek nyilvánosságban, hanem a mi a 
küldöttségben megállapittatott, ha mint javaslat 
már elkészült, azután került teljes nyilvánosság 
elé. Azt hiszem, nem az fekszik érdekében akár az 
országnak, akár a képviselőháznak, hogy minő 
phásisokon mentek keresztül egyesek véleményei, 
míg a bizottság tanácskozásai erre az eredményre 
jutottak, hanem az fekszik érdekében, hogy minő 
az eredmény, s mi annak motívuma, a mi megál
lapittatott. 

Ha el volna zárva a további nyilvánosság, 
akkor nem szólanék semmit; de hiszen, ha a bizott
ság munkálatát elkészíti, azt a háznak beadja, s a 

háznak joga van a kilencz osztálynak kiadni, s ha 
azok keresztülmentek rajta, a középponti bizottság 
újra átnézi s beadja a háznak, és itt újra discussió 
alá kerül. Az ily munkálat teljes nyilvánosságra 
jő először a ház előtt, másodszor az egyes osztá
lyok tagjaira nézve az osztályban, hol alkalom 
van a megvitatásra. Én tehát az eddigi szo
kástól való eltérést e részben épen nem tartom 
czélszerünek. 

A szabályok sem említenek sehol nyilvános
ságot a bizottságra nézve. Azt mondhatni ugyan, 
hogy nem is tiltják. Igen, de mikor határozottan 
kiteszik a szabályok, hogy a ház ülései nyilváno
sak, azt pedig nem mondják, hogy a bizottságok 
vagy osztályok ülései is nyilvánosak: azt hiszem, 
elég világosan szólanak a házszabályok. Mert mi
kor valamely szabály megállapíttatik s alóla ki
vétel nem tétetik, mindenki tudja, mit tesz ez. Az 
osztályok ülései sem voltak nyilvánosak, s ha 
egyik a másik osztályba ment, nem joggal volt ott. 

Én tehát nem látok okot arra, hogy az eddigi 
gyakorlatot megváltoztassuk; de igen sokat arra, 
hogy meg ne változtassuk. Ilyen különösen a czél-
szerfí és kényelmes munkálkodás tekintete, és az, 
hogy az ilyen nyilvánosságnak nem volna határa: 
mert ugyanazon alapon és ugyanazon joggal, me
lyei valaki azt kívánná, hogy, nem tudom micsoda 
nyilvánosság jogánál fogva, ott legyen, midőn az 
52 tag tanácskozik, ugyanazon joggal kívánhatná, 
hogy midőn az 52 a maga kebeléből 5 tagot ki
küld , ott is jelen lehessen — s ezt így végletekig 
lehetne vinni. 

A ház ülései nyilvánosak; ott minden ember 
jelen lehet; minden követ részt vehet a fönforgó 
tárgy fölötti vitában; hanem hogyan szülemlik 
meg az eszme, milyen phásisokon megy keresztül: 
azt megtudni sem az ország, sem a közönség ér
dekében nem fekszik. (Elénk helyeslés.) 

K á l l a y Ödön: Ha a t. ház az előttem szóló 
nagyérdemű képviselő' urnák azon indítványát el
fogadja, hogy ezen bizottság munkálata majd az 
osztályokhoz utasittassék, akkor nincs szavam; de 
ha ez nem fogna megtörténni, akkor a dologhoz 
hozzá kell szólanom. Nagyon fölfogom én annak 
igazságát, hogy lehetnek tárgyak, hol a titoktar
tás szükséges , midőn például számadások lu-
cubratiója van munkában vagy archívumokból kell 
actákat szedni és combinálni; de a jelen bizottság
ban nem levén egyébről szó, mint a közös viszonyok 
elveinek meghatározásáról, nem látom a titoktar
tás szükségét. Itt pedig nem is oly nyilvánosság
ról van szó, hogy az egész közönség jelen legyen 
a tárgyalásokon, hanem csak a képviselők, kiknek 
a törvényhozás embryojában részt venni teljes jo
gukvan . Azt hiszem, hogy a közös viszonyokban is 
kölcsönös capacitatio alapján hamarabb fog történ-
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ni egyezkedés, mint ha a bizottság titokban tarta
ná értekezleteit. Nem látom tehát okát, hogy mi
dőn a ház minden tagját érdekli a közös viszonyok 
tárgyalása, miért zárjuk ki belőle a ház tagjait. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Zichy Anta l : Nem levén tagja a bizott
ságnak, talán annál elfogulatlanabbul mondhatom 
el szerény nézeteimet. 

Én a dolog természetében állónak tartom, 
hogy ha, a ház valamely ügyben bizottságot ne
vez ki, annak ülései titkosak legyenek és ott szá
mosan mint hallgatók ne szerepeljenek. Megval
lom, minden tis7 telet mellett, melylyel aszónokok 
iránt viseltetem, még itt a ház nyilt ülésében sem 
igen szeretem a betanult dictiókat; ha pedig a bi
zottság üléseiben igen sokan lesznek jelen, el nem 
kerülhető az, mire Deák Ferencz nagyérdemű kép
viselőtársunk is czélzott, hogy a képviselők, barát
ságos eszmecsere helyett, mely őket nem kötelezi, 
hogy a fölhozott okoknál fogva nézeteiket meg ne 
változtathassák , némi génebe ne jöjjenek — hogy 
ugy fejezzem ki magamat — és ugy szólván dic-
tiókat ne tartsanak. Ez pedig sehogy sincs a dolog 
érdekében, 

* Én magamat, mint egyszerű képviselőt, ezen 
bizottság irányában, ugyanazon helyzetbe teszem, 
mint tenném, és a minő helyzetben volna az egész 
képviselőház szemben egy felelős kormánynyal. 
Minden parlamentben minden egyes kép viselőnek 
joga van az úgynevezett sárga, veres, vagy kék 
könyvbe akármikor beletekinthetni. Senki sem ki
van, és a parlamenti gyakorlat szerint senkinek 
sem is jut eszébe a miniszterektől akkor kívánni 
fölvilágosítást valamely dolog felől, midőn az még 
folyamatban van. (Helyeslés.) Önök mindnyájan 
tudják a parlamenti gyakorlatból, hogy igen sok 
eset van, melyekben, ha a minisztert nem a maga 
idejében interpellálják, ez egész nyíltsággal azt fe
leli : Uraim, ebben a tárgyban most még nem ad
hatok fölvilágosítást, mert az alkudozások még fo
lyamatban vannak; és a miniszter ezen nyilatko
zatában a ház többsége rendesen megnyugszik. 

Örülök, hogy alkalmam van kijelenteni ré
szemről, és kijelentenünk mindnyájunk részéről, 
kik extra muros vagyunk, azon álláspontot, hogy 
fentartom magamnak és fentartjuk mindnyájan, 
hogy ne csak a munkálat* eredményét, de titkos 
rugóit és adatait, magunk kellő tájékozása és sza
vazatunknak annak idejében leendő kellő indoko
lása tekintetéből, megtekinthessük és e czélra, vala
hányszor szükség leend. még a, munkálat folyama 
alatt, annak teljes befejezése előtt is, például zárt 
ülést kívánhassunk és a bizottságot, vagy egyes 
osztályát mintegy kérdőre vonhassuk. (Derültség.) 
Bocsánatot kérek, a szabályok értelmében mindig 
van joga 20 vagy nem tudom hány képviselőnek 
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zárt ülést kívánni, és ettől minket elzárni nem le
het, mihelyt szükségesnek fogjuk tartani, s mind
nyájan tudni óhajtjuk, mennyire haladt s mely stá
diumban áll e nagyfontosságú, életbevág-ó kérdés 
tárgyalása. 

Röviden szólva, megnyug-szom abban, hogv 
a tárgyalás titkos legyen, és az indítvány ellen 
szavazok. (Helyeslés.) 

Böszörményi László: Megvallom, midőn 
a közös viszonyok rendezése fölött tanácskozandó 
nagy számú bízottság megválasztatása indítványoz-
tatott,nemgondoltam arra,hogy ezen bizottság mun
kálkodása az itt kívánt nyilvánosságot meg ne nyer-
je.Megmondoimmiért.Mert azon indítvány előterjesz
tése után, mielőtt az itt tárgyaltatott volna, mind
azon tanácskozásokban, hol képviselőtársaimmal 
együtt lenni szerencsém volt, ugy tapasztaltam, 
hogy a bizottságnak ily fokxí nyilvánosság mel
letti működése, mint a hogy indítványozva van, 
oly czélszerünek, oly elfogadhatónak találtatott, 
hogy a ház többsége véleményének hittem akkor, 
azon első órákban, midőn e kérdés fölmerült. 

S valamint én ezt természetesnek is találtam 
akkor, úgy senki más sem látott abban veszedel
met , hogy ezen tanácskozások nyilvánosak legye
nek. A hol ugyanis magam is jelen voltam az ezen 
kérdés fölötti eszmecserénél, minden ember oszto
zott a helyzet rendkivüliségéről való meggyőző
désben, melyben mi most vagyunk. Az indítvány 
is fölemlíti, hogy rendkívüli fontosságú a tárgy, 
melyben a bizottság munkálkodni fog'; és én hozzá
teszem, hogy mióta ezer éve A Iparnál megírták az 
ország életét, azóta fontosabb működés/ legalább 
ilyen utón, nem forgott fenn e hazában. Ma ugyanis 
nem kevesebbről van kérdés. mint arról, vajon 
azon ezeréves élet tartassék-e tovább fenn , vagy 
n e : mert az ezen bizottság által készítendő mun
kálattól és tovább folytatásától függ azon nagy 
kérdés. 

De nem csak ez teszi fontossá a kérdést, t. 
ház, hanem azon helyzet i s , melyben vagyunk. A 
t. indítványozó úr maga monda, hogy, „ha csak 
tegnap nem jött le a rendelet, ma is az absolu-
tismus alatt vagyunk." És" ez, fájdalom, igy is 
van : mert semmi nyilvánosság az országban, sőt 
mondani lehet, jóformán félrevezetett nyilvános
ságaink van ; nincs hatósági élet; a sajtó , bátran 
kimondhatom, nem teszi azt a szolgálatot a haza 
érdekében, mit tőle méltán el lehetne várni. (Elénk 
helyeslés a bal oldalon.) Micsoda biztosíték van 
most, t. ház, ily fontos kérdés fölötti tanácskozás
nál ? Igenis, van biztosíték — megadom — azon 
bizottság minden tagja iránti tiszteletben; és na
gyon roszul vélekednének rólam, ha tán szava
imból azt akarnák kimagyarázni, hogy nincs bizal
mam azon férfiak irányában, akár a bizottság ösz-

48 
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szessége, akár egyes tagjai iránt; de, t. ház ! ha én 
azon bizottság tagja volnék, megvallom, óhajta
nám, hög.y oszoljék meg a rám nehezedő felelősség 
az által, hogy minden szavam a nyilvánosság által 
ellenőriztessék. 

T. ház! én nem is tudom az okát, miért ne 
lehessen a bizottság tanácskozása ennyire nyilvá
nos : mért hiszen ha 6 7 képviselő meghajlik a ti
toktartás parancsa előtt, midőn azt a czélszerűség 
kívánja, akkor, azt hiszem, joggal nem lehet kétel
kedni abban, hogy azt a többiek is meg fogják 
tartani. 

És épen azon capacitatio, melyet t. hazánkfia 
Deák Ferencz felhozni méltóztatott, épen ezen ca
pacitatio az, a mi előttem kívánatossá teszi, hogy 
halljam és hallják meg többi képviselőtársaim is 
apró stádiumait a tanácskozásnak; mert e részben 
magam is ugy tartom, hogy nem vagyok magam
nak elegendő és más sem az magának, és hogy 
az érintkezés sokat felvilágosit. De nem is tartom 
bajnak, ha valaki ma ilyen véleményen volt, és a 
capacitatio által holnap véleményét megváltoz
tatja, mer t : „sapientis est consilium mutare inrne-
lius." Én ezt a közönség előtt is ép úgy megteszem, 
mint titokban. De, t. ház! hozzáteszem, hogy a 
dolog nem is titok egyfelől: mert tapasztalhattuk 
egy más bizottságnál, hogy munkálata fölfelé nem 
volt t i tok: és igy nem látom át okát annak, miért 
legyen egy bizottságnak munkálata titok — tán 
csak lefelé ? (Helyeslés.) 

Épen azért fölhívom azon tisztelt bizottság 
tagjainak figyelmét arra, hogy nem látok semmi 
veszélyt a nyilvánosságban: mert csakugyan áll 
az, hogy azon stádium, melyben a bizottság az el
vek megállapítása fölött fog tanácskozni, nem tart
hat hosszú ideig, és hogy ezután a fontosabb 
számadási irományok és egyéb előmunkálatok esz
közlésére a bizottság albizottságokat fog kiküldeni, 
melyeknek működésénél szükségtelen a nyilvános
ság ; és azt hiszem, maga az indítványozó, Perczel 
István képviselőtársunk is az indítványt csak ily 
értelemben tette hogy t. i. a tanácskozás csak ak
kor legyen nyilvános, mikor a bizottság teljes 
számban működik, nem pedig akkor, midőn albi
zottságokra fog oszolni. 

Én tehát az indítvány mellett szavazok. (He
lyeslés.) 

Zsedényi E d e : T. ház! Én az indítványozó 
urat , és indítványa pártolóit csak arra akarom 
figyelmeztetni. . . . 

N y á r y P á l : Van jogom a szónok urat fél
beszakasztani, mert a házirendre hivatkozom. 

Zsedényi E d e : Én már megkezdtem beszé
demet. 

N y á r y P á l (olvassa a házszabályok 46. §-át) : 
„Szót kérhetnek bármikor azok is, 1) kik napiren

det indítvány ózni, 2) netaláni személyes megtáma
dásra válaszolni, vagy 3) a házirendre hivatkozni 
akarnak." E jogommal élek tehát, mert kötelessé-
gjemnek tartom figyelmeztetni a. t. házat, mielőtt 
az indítvány lényegére átmenne, a házszabályok 
34. és 35-dik szakaszaira. A 34-dik §. igy szól: 
„Ha oly indítvány terjesztetik elő, mely nem tör
vény alkotását czélozza , fölvételi ideje meghatá-
roztatván, az alatt kinyomatik és a ház tagjai közt 
szétosztatik." Ez megtörtént. A 35-dik §. pedig: 
„Elérkezvén a fölvételi idő, az indítványozó kifejti 
indítványát, és a ház szavazás utján elhatározza, 
vajon az indítvány tárgyalás alá vétessék-e, vagy 
ne." Ennélfogva kívánom, hogy előbb ezen kérdé
sen essünk át. (Helyeslés.) 

Zsedényi E d e : A ház a tanácskozásba bele
ment; ennélfogva hivatkozom a házszabályok 57-ik 

, §-ára, melyben egyenesen az ál l : „A szólót beszé
dében megszakasztani nem szabad." (Helyeslés de
rültség.) Én pedig már megkezdtem beszédemet. 

Én az indítványozót, és indítványa pártolóit 
arra akarom figyelmeztetni, hogy ezen indítványo
zott nyilvánosság egy ujdonat uj neme volna az 
országgyűlési gyakorlatnak és majdnem példa nél
küli a javaslatok kidolgozásával megbízott választ
mányoknál : mert egy esetet kivéve, midőn t. i. 
1840-ben kiküldöttünk a váltótörvénykönyv kidol
gozására egy kerületi választmányt, nincs rá eset, 
hogy egy választmány nyilt ajtóknál tanácskozott 
volna. S még ezen, a váltótörvénykönyv kidolgo
zására kiküldött bizottságra sem lehet itt hivatkoz
ni :, mert az egészen száraz tárgy volt; és akkor a 
tanácskozáshoz szakértő embereket kellett hívni; ez 
is tehát csak annyiban volt nyilvános, a mennyiben 
más emberek is vettek benne részt, mint a bizottság 
tagjai. (Ellenzés.) 

Tagadni nem lehet, hogy e kettő közt nagy a 
különbség: mert —. mint az előttem szól ó sem ta
gadja — ezen most szóban levő választmány nyil
vánossága által inkább csak a rokonszenvek és in
dulatok ébresztethetnek. Ha tehát maga a fölirati 
javaslat fölötti választmány szükségesnek tartotta 
a titoktartást — nem hiszem ugyan , hogy titok
tartásra lehetne kötelezni 52 tagot — annál kevésbbé 
szükséges a nyilt ajtóknál tanácskozás ez esetben 
épen azért, mivel nem volt még oly kényes tárgy 
köztanácskozás alatt, mint a közös viszonyok tárgya, 
és a hol, ha balhirek terjesztése által az indulatokra 
hatni lehetne, ez épen ezen javaslat jövőjét meg
ronthatná, mielőtt még a ház elé került. 

El nem fogadhatom az átalános és ezen kép
viselőház tagjaira szorított nyilvánosság közt föltett 
különbséget; sőt azt tartom, hogy az indítványo
zott még károsabban hatna, mint az átalános: mert 
— mivel ez esetben a közönség és a hírlapírók a 
híreket csak közvetve, nem pedig közvetlenül kap-
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nák — könnyen megtörténhetnék, hogy a fonákul 
fölfogott eszmék és elferdített nézetek nemhogy 
a fogalmak czélba vett tisztázására szolgálná
nak, hanem ellenkező hatással lennének. Só't attól 
tartok, a minek már itt e helyen is voltunk tanúi, 
hogy a zajongások, közbeszólások és a tanácskozó 
tagok előadott nézetei fölött azonnal a hely szinén 
gyakoroltatni szokott biráskodások — oly körül
mények, melyek mellett a tanácskozások kellő' 
csendben és kellő komolysággal nem folyhatnak 
— nem fogják az eszmék tisztázását és a kölcsönös 
értekezést elősegítni, hanem épen ellenkezőleg hat
ni : mert . a mint épen pest-belvárosi tisztelt kép
viselőtársunk jól mondotta, az egyszer kijelentett 
vélemény megmásitását — bár azt a tanácskozá
sok alatt fölhozott okok által támasztott ellenkező 
meggyőződés hozná is magával — nehezítenék. Sőt 
tudjuk, hogy képviselőtársaink, egyik vagy másik 
párthoz tartozván, a pártvéleménynek meg nem fe
lelő nézetek tartózkodás nélküli kijelentése, épen a 
hallgatóság, illetőleg a képviselők jelenléte által 
3ehetienné válnék, vagy legalább nehezíttetnék. 
Továbbá az is tekintetbe veendő, hogy az eszmék 
tisztázása és a vélemények előkészítése, ha ezt 
akarják ezen nyilvánosság által elérni, föltételezve 
van az által, hogy ugyanazon tanácskozó tagok 
nézetei valódilag fogassanak föl, azaz hogy ne párt
nézetből biráltassanak meg, hanem ugy, a mint ki
mondatnak , s csak vélemények előkészítésére szol
gáljanak: a mi pedig, mint itt is tapasztaltuk, alig 
volna remélhető. 

Igenis, mikor törvények hozatnak, szükséges, 
hogy ezen legfőbb hatalom felett a nyilvánosság 
őrködjék ; szükséges, hogy a nemzet előtt a törvé
nyek indító okai és erkölcsi jelleme tudva legye
nek. De ebből nem következik , hogy már a javas
latok előkészítésénél és keletkezésének minden stá
diumánál meglegyen a nyilvánosság azon neme, 
mely itt terveztetik. Azt tartom, az előkészítő ta
nácskozásoknál egyátalán nem szükséges azon 
anyagi érintkezés, melyben az egész törvényhozó 
testület a közönséggel van. 

Azonkívül figyelmeztetem a t. házat, hogy 
ha maga azon választmány netalán szükségesnek 
fogja tartani a nyilvánosságot, ebbeli szándékát 
jegy zőköny vén eknyilvánitása által teljesítheti, mint 
ezt egykor a büntető törvénykönyv kidolgozására 
kiküldött bizottság tette. Ezt azonban a választ
mány bölcs belátására kell bizni. 

Én tehát az indítványt el nem fogadhatom. 
(Felkiáltások: Szavazzunk!) 

E l n ö k : A szabályok 34. és 35-dik pontja kü
lönbséget tesz az indítvány fölvétele és tárgyalása 
között. Igaz, hogy a fölvétel el volt határozva a 
mai napra, de nem a tárgyalás. Ennélfogva, ha a 
t. ház méltóztatik kívánni, mindenekelőtt, a fölött 

méltóztassék határozni, hogy e fölvételen túlmen-
jünk-e vagyis tárgyaljuk-e az indítványt ? (Zaj. el
lenmondás.) 

K á l l a y Ödön: T. ház! A kérdéshez kívánok 
szólani. A házszabályok azon pontját igen jól isme
rem , hogy ha beadatik valamely indítvány, az a 
ház asztalára kerül. A házszabályok szerint a ház 
a fölött határozhat: akarja-e az indítványt tárgyalni 
vagy a tárgyalásból kizárni ? De ezt a kérdést je
lenleg már tárgyaltuk (Felkiáltások: Nem !) 
és így szavazatra, nem tudom, mit lehetne mást 
kitűzni, mint hogy az indítvány elfogadtatik-e vagy 
nem? (Helyeslés a szélső baloldalon , másrészről ellen
mondás.) 

Halász Bo ld i z sár : Én is a kérdéshez vagyok 
bátor szólani. Ha Nyáry Pál képviselőtársunk in
dítványát megtette volna, mielőtt a szőnyegen levő 
indítvány tárgyalásába belementünk, pártolnám; 
de miután az indítványt tárgyaltuk , én részemről 

l ezen kérdést el nem fogadhatom. 
Deák F e r e n c z : T. ház! A szabályok, me

lyeket Nyáry Pál ur fölolvasott, azt mondják: ha 
oly indítvány terjesztetik elő, mely nem törvény 
alkotását czélozza, fölvételi ideje meghatároztatván. 
az alatt kinyomatik és a tagok közt szétosztatik; 
elérkezvén a fölvételi idő, az indítványozó kifejti 
indítványát saház szavazás utján elhatározza, va
jon az indítvány tárgyalás alá vétessék-e, vagy ne. 
Itt az indítvány niegtétetett, kinyomatott, a föl
vétel ideje meghatároztatott, s az épen ma van. El
érkezvén a fölvétel ideje, az indítványozó kifej
tette indítványát. Hogy Nyáry Pál ur miért nem 
tette meg észzevételét előbb , arra egyszerű a 
felelet. A mint az inditványozó kifejtette indítvá
nyát, ő felirattá magát , de előtte többen voltak 
már fölírva; mihelyt rá került a sor, azonnal meg
tette indítványát. Az indítvány a ház szabályai
nak értelmében van téve, mert a fölött, vajon a 
kifejtett indítvány tárgyalás alá vétessék-e , csak
ugyan még nem határoztunk: tehát a fölött kell 
most határozni. (Helyeslés.) Az elnök kérdése te
hát igen alapos, mert csakugyan a házszabály ren
deli, hogy azon kérdést kell szavazás alá bocsáta
ni, vajon az indítvány tárgyalás alá vétessék-e, 
vagy ne ? (Helyeslés.) 

Böszörményi László: (Zaj.) A kérdéshez 
szólok. Megvallom, nem tagadhatom azt, mit Deák 
Ferencz tisztelt képviselőtársunk mondott , hogy 
t. i. Nyáry Pál urnák joga volt az indítványt meg
tenni, midó'n föl volt írva — mert nem tudom, 
mikép volt fölírva; de azt tudom, hogy már ma
gának az indítványnak tárgyalásába tényleg be
folytunk. Már most elfogadva is azt, hogy itt a 
fölött lehetne és kellene szavazni a ház szabályai 
szerint, vajon az indítvány tárgyalás alá vétessék-e 
vagy ne ? mondom, ha ez állana is, de miután az 

43* 
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indítvány már félig-meddig tárgyaltatott, azon né
zetben volnék, hogy ezen kérdésre nem alkalmaz
hatók oly szabályok, melyek az alkotmányos éle
tet föltételezik, nem alkalmazhatók más parlamen
tek szokásai sem, melyek titkosságra, vagy nem tit
kosságra vonatkoznak, sem ezen háznak szabályai, 
mert házunk sem létezik valódikig ugy,a mint kel
lene. Minthogy ily rendkivüli esetben vagyunk, 
kérem a t. házat, vegye tárgyalás alá az indítványt. 
(Fölkiáltások:, Akkor a házszabályok semmire sem al
kalmazhatók !) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Csak épen a N y á r y 
Pál ur által fölvetett kérdéshez akarok szólani, és 
azon meggyőződésemet akarom röviden kifejezni, 
hogy szerintem nem esak nem áll, de sőt veszélyes 
dolog volna azt mondani, hogy ha egyszer elmulasz
tottuk, a mit a szabály kíván, midőn ezen mulasztás
ban s az annak folytán elkövetett hibában benne 
vagyunk, sárra figyelmeztetnek, már akkor átalában 
túlvagyunk a szabályon és arra visszatérni nem lehet, 
i ly módon egy hibás lépés bármily viszonyok 
között végletbe kergetne bennünket. Azt hiszem, 
ha a ház a házszabályok ellen valamikép vétett, 
és arra figyelmeztetik, okvetlenül kötelessége azok
hoz visszatérni. A mit tisztelt képviselőtársam Bö
szörményi László mondott, bogy ily rendkivüli 
időkben nem lehet a szabályokat megtartani, en
nek ellenében azt mondom, hogT mentül rendki-
vüliebbek az idők, mentül komolyabbak a tárgyak, 
annál inkább szükséges a szabályokat megtar
tani. (Helyeslés. Szavazzunk!) 

Dimitrievics Milos jegyző: Tóth Lőrincz 
képviselő úron van a sor. 

TÓth LÖrillCZ: Nem szólok, ha nem folytat
juk a vitát. (Szavazzunk!) 

E l n ö k : Méltóztassanak mindenekelőtt a fö
lött szavazni, hogy a beadott indítvány tárgyaltas-
sék-e vagy ne. A kik a tárgyalást kívánják, mél
tóztassanak felállani. (Megtörténik.) A roppant több
ség azt kívánja, hogy ne tárgy altassák. (Zaj.) 

Tisztelt ház ! A szabályok 81 . pontja azt kíván
ja, hogy a kérvényi választmány hónaponkint újra 
választassák, vagy legalább azok, kik meg vannak 
választva, müködésöket tovább folytassák. Méltóz
tatnak-e kívánni, hogy uj tagok választassanak,vagy 
pedig azok, kik eddig működtek, folytassák mükö
désöket '? (Maradjanak! Uj tagok választassanak!) 
Hogy a többség véleményét kimondhassam, mél
tóztassanak felállani, a kik a választmány további 
működését kívánják. (Zaj. Fölkiáltások: Kérjük a 
kérdést újra tétetni!) Elmondom még egyszer. Ké
rem, méltóztassanak csendben lenni, mert ha csend 
nincs, nem lehet hallani. Világosan kijelentettem, 
hogy a házszabályok 81-ik szakaszának rendelete 
szerint az a kérdés, ujabban váíasztassék-e meg a 
kérvényi bizottság? Ennélfogva méltóztassanak 

határozni, hogy az eddigi kérvényi bizottság tag
jai tovább folytassák-e müködésöket vagy pedig 
nj tagok választassanak. (Maradion !) 

Szentkirályi Mór: Tisztelt ház! A 81-ik 
szakasz világosan azt mondja, hogy a kérvények 
tárgyalására minden hóban újra választassák a bi
zottság. A választás, tudja a tisztelt ház, miből áll: 
a választás egyszerű megerősítésből nem áll. A 
kik a tisztelt ház által meg fognak választatni, 
igen, szívesen eleget fognak kötelességüknek tenni. 
De ha a ház szabályait meg akarjuk t a r t amiak
kor a választásnak újból meg kell történni. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva uj szavazást kivan a tisz
telt ház? 15 tagból állott a kérvényi bizottság: 
méltóztassanak tehát 15 tagra nézve a szavazati 
czédulákat holnapra behozni. (Helyeslés.) 

Bánó József: Miután bennünket az elnök 
úr a házszabályokra méltóztatott figyelmeztetni, 
én is bátor vagyok a tisztelt ház figyelmét a sza
bályok 24-dik szakaszára felhíni, annál inkább, 
mert igen sokszor hallottuk, hogy az illető munká
latok a ház osztályaihoz fognak relegáltatni. Azon
ban még- a mai napig a ház osztályokra el nem 
osztatott: azért méltóztassanak rendelkezni, hogy 
ez minél előbb megtörténjék. Ha a szabályok 
egyik szakaszát meg akarjuk tartani, a másikat 
is meg kell tartani. 

E l n ö k : A képviselőház megalakulása után 
mindjárt az első ölésben előterjesztem, kivánja-e 
a tisztelt ház, hogy sorshúzás utján az osztályok 
alakittassanak, vagy ezt későbbre kívánja halasz
tani. A többség a mellett volt. hogy ez későbbre 
halasztassék, a tisztelt ház azon időt kívánván be
várni , midőn Erdély képviselőinek legalább na
gyobb része meg fog jelenni. Ez mindeddig nem 
történt meg; de ugy hiszem, hogy rövid időn meg 
fog történni. Méltóztatnak-e mindjárt hozzáfogni, 
vagy még egy kevés ideig váx-ni? (Várunk!) 

LÜkő Géza: Én az iménti kijelentésben örö
mest megnyugszom, hogy t. i. várjuk be az erdé
lyi képviselők meg-érkeztét. Azonban, mint tapasz
talni szerencsések vagyunk , naponkint érkeznek 
erdélyi képviselőtársaink, kiknek igazolása tekin
tetében tökéletesen igazságosnak és törvényesnek 
tartom, hogy ők igazolásaikra befolyhassanak. En
nélfogva bátorkodom indítványozni, hogy az ál
landó igazoló bizottság a már igazolt erdélyi ta
gokból szaporittassék. 

B á n ó Józse f : Tisztelt képviselőház! Legyen 
szabad egy megjegyzést tennem. A házszabályok 
azt mondják, hogy a választástól számítandó 30 
napig nem lehet tökéletesen igazoltnak tekinteni 
azokat, kik a ház alakulása után érkeztek. Kern 
tudom, mennyire fognak a munkálatok haladni; 
de megtörténhetik , hogy mielőtt az erdélyiek 
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megérkeznek, valamely munkálat elkészül, melyet. 
az osztályokhoz kellene relegálni, az osztályok pe
dig még nem lesznek megalakulva, Azt tartom, 
tisztelt ház;, ha sokkal fontosabb esetnél, mint pél
dául a válaszfölirati javaslatnál, jónak találtuk az 
erdélyi képviselőket nem várni be, ezen eset nem 
oly fontos, hogy szükséges volna őket most be
várni. 1861-ben azok, kik később jöt tek, egysze
rűen azon sorban , a mint beérkeztek, az illető osz
tályokba osztattak. Most is igy járhatnánk el, mert 
azt hiszem, elérkezett az ideje, hogy a ház osztá
lyokra oszoljék. (Zaj.) 

Rajner P á l : Mai nap a tanácskozások alatt 
már előfordult az eset, hogy egy igen fontos tárgy
ban, t. i. a házszabályok átdolgozására 12 tagból 
álló bizottság kiküldése határoztatott el; de miután 
Pest belvárosa követe előterjesztette, hogy ő né
hány nap múlva oly indicványnyal szándékozik a 
ház elé állni, melynek fő czélja az lesz, hogy egy 
kisebb választmány küldessék ki, a mely javas
latba hozná, hogy a képviselőház tagjai, bizonyos 
tárgyak szerint, miképen osztassanak választmá
nyokra , az előbb említett választmány megvá
lasztása függőben hagyatott addig, míg ő ezen in
dítványát a ház elé terjesztendi. A jelen esetben 
hasonló esetet látok, s ugyanazon eset áll a kérvé
ny! bizottságra nézve is , mely már egy hónapon 
túl működik. Azt hiszem, a kérvényi bizottságra 
nézve is föl lenne a szavazás addig függeszthető, 
mig a nevezett indítvány folytán a többi bizott
ságra is történik megállapodás. (Zaj. Ellenmondás.) 
Az osztályokra nézve pedig azt hiszem, miután már 
három hónapja vagyunk együtt a nélkül, hogy a 
sorsolás megtörtént volna, és remélhető, hogy rövid 
idő múlva az erdélyi követek is megjelennek, mél
tóztassanak az osztályok megalakítását is elha
lasztani. 

BőniS S á m u e l : T. ház! Megvallom, nem 
látom okát, hogy a háznak szakokra osztása mi
ért ne történjék ? Ez egészen más, mint a bizottsá
gok kiküldése: mert fordulhatnak elő minden nap 
oly tá rgyak , melyeket a ház e szakokhoz utasi-
tand. Például most bizottság küldetett ki a máso
dik fölirat elkészítésére, melyre nézve már az in
dítvány ugy tétetett, hogy azon bizottság munká
lata a szakokhoz fog relegáltatni. Én szükségesnek 
látom, hogy haladéktalanul tétessék meg a szakok
ra való osztás. A kik későbben fognak meg-érkezni, 
valamint eddig történt, utólag fognak beosztatni. 
(Helyeslés) 

K l a u z á l Gábor: Tisztelt képviselőház ! Ha 
valami tárgy cpen most lenne az osztályok elé tű
zendő, természetes, hogy az osztályoknak a sors 
általi választásához azonnal hozzá kellene fognunk. 
De olyan tárgyunk jelenleg* nincs • egy hét vagy 
leg-később kettő alatt itt lesznek erdélyi testvéreink. 
Azt mondták, akkor könnyű lesz Őket az osztályok
ba besorozni; de én azt hiszem, az osztályokban az 
elnökválasztásnál u g y , m i n t a jegyzőválasztásnál 
is, mindenesetre méltányos, hogy erdélyi testvé
reinkre tekintettel legyünk. Mivel tehát a jelen pil
lanatban még nincs szükség arra . hogy valamely 
tárgyat azonnal az osztályokhoz utasítsunk. véle
ményem szerint, ha eddig várakoztunk, még vára
kozhatunk egy kis ideig1, mig* olyan tárgy előke
rül end. Akkorára már erdélyi testvéreink is itt lesz
nek, s akkor a méltányosságot, melylyel irántok 
mindenesetre tartozunk. egész mértékben fogjuk 
gyakorolhatni. Véleményem tehát az, hogy jelen
leg . ezen pillanatban a háznak sors általi osztá
lyokra föl osztása ne történjék meg. 

Elnök: Méltóztassanak határozni a fölött, 
hogy a háznak sors utján kilenez osztályra osztása 
most történjék-e vagy későbbre halasztassék? Mél
tóztassanak azok, kik későbbre kívánják halasz-
tatni, fölkelni. (Megtörténik.) A többség a későbbre 
halasztás mellett van. 

A kérvényi bizottságra való szavazatok be
adása határozatilag ki levén mondva, méltóztassa
nak holnají beadni szavazati jegyeiket. 

Az ülés addig, mig a kiieneztagu bizottság*ra 
beadott szavazatok összeszámittatnak, felfüggesz-
tetik. (Egy óranegyednyi szünet.) 

Andrássy Gyula gr.: T. ház! A küldöttség 
eljárván megbízatásában, van szerencsém az ered
ményt a t. háznak előterjeszteni. A jegyző ur fogja 
az eredményt fölolvasni. . 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa): 240 szava
zati jegy adatott be. melyek közül háromra semmi 
sem volt fölírva. A 240 közül nyer t : Deák Ferenez 
227. Andrássy Gyula gr. 198, Tisza Kálmán 194, 

! Ghyczy Kálmán 188. Eötvös József b. 176, Klau
zál Gábor 174. Csengery Antal 157, Apponyi 
György gr. 113 és Szentkirályi Mór 107 szava
zatot. 

E l n ö k : A közelebbi ülés holnap 10 órakor 
! fog tartatni. 

Az ülés végződik dmm. 121/2 órakor. 
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XXXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. marczius 7-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Bemutattatnak : Zeyk Károly, Kálnoky Pál gr. és Pap Lajos megbizó levelei; Markos István vizsgálati jelentése 
Perényi Zsigmond b. választásáról. Szavazás a kérvényi bizottság tagjaira. Az Országgyűlési Napló 219-dik lapján előforduló név
hiba megigazíttatik. 

Az ülés kezdődik d. e. 10!/2 órakor. 
E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Dimitrie-

vics Milos fogja vezetni, a szólókat Csengerylmre 
jegyzi föl. Következik a tegnapi ülés jegyzőköny
vének meghitelesitése. 

JoannoviCS György j e g y z ő (olvassa a mar
czius 6-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Zeyk Károly Kolozsmegye felső ke
rületében' képviselő, Kálnoky Pál gr. Sepsi-Szent-
György város képviselője, és Pap Lajos Kézdi-
Vásárhely képviselője megbizó leveleiket bemutat
ták. (Éljenzés.) 

Markos István képviselő űr Perényi Zsig
mond b. választása iránt véghezvitt vizsgálata ered
ményét bemutatja. 

Mindezek az állandó kilenezes igazoló bizott
ságnak fognak átadatni. 

Most a kérvényi bizottságra méltóztassanak 
szavazati jegyeiket beadni. (Név szerinti felszólítás 
utján beadatnak a szavazati jegyek.) 

A beadott szavazatok a jegyző urak által meg 
fognak számittatni és az eredmény a legközelebbi 
ülésben fog kihirdettetni. 

Tanácskozási tárgy sem mára sem holnapra 
nem levén, a legközelebbi ülés napját most ki nem 
tűzhetem. Mihelyt tanácskozási tárgy lesz, az ülés 
ideje megelőző napon ki fog hirdettetni. 

Yay Lajos b . : Kénytelen vagyok megje-
I gyezni, hogy a most kiosztott, országgyűlési nap-
i lóban a XXV-dik országos ülésben tartott beszé

dek között a 219-ik lapon a Vay Béla b. által 
mondott beszéd az én nevemre van irva. Ezen hiba 
ugyan az illető napló-kötet elején, a sajtóhibák 

! közt, bizonyosan ki fog igazíttatni; hogy azonban 
! magában a szövegben is meg legyen említve, hogy 
| ez hibásan történt, kérem ebbeli kijelentésemet, 
I hogy ama beszédet nem én mondtam, a mai ülés 
I naplójába betétetni. 

I . Az ülés végződik d. e. 11 1/i órakor. 

XXXIX. öftSZAtxOlS ULES 
1866. marczius 14-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Bemutattatnak : Mikó Imre gr., Torma Károly, Vay Sándor b., Bethlen Sándor gr., Nagy Károly, Tisza László, 
ifj. Huszár Károly b., Zeyk József, Gál Miklós, Hosszú József, Székely Gergely, Geczó' János, id. Bethlen János gr., Szolga Miklós, 
Dózsa Elek, Dózsa Dániel, ifj. Berde Mózses és Szentkereszty Zsigmond b. megbizó levelei; Ilyefalva lakosainak panasza a képviselő
választás ellen; Paulovies Pál folyamodása segélyezésért; Dunaföldváré az ottani sóhivatal visszaállítása s katonai laktanyák épitése 
iránt: szabadkai lakosoké kath. tanulóknak prot. iskolába járhatása iránt; Bars- és Nyitramegye számos lakosainak kérvénye a köz
törvényhatóságok sürgős visszaállítása iránt; Csik Endre jelentése a Buday Lörincz és Sípos Ferencz választása iránt tett vizsgálat
ról. A kérvényi bizottság tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. A kir. leiratra válaszul készült fölirati javaslat felol
vastatik s tárgyalásának napja kitüzetik. Az elnök átadja a kis-ujszáilásiak emlékiratát Deák Ferencznek. A horvát országgyűlés 
levele a horvát és magyar országgyűlési küldöttségek ügyében felolvastatik s tárgyalási napja kitüzetik. Wodiáner Albert b., Beth
len Farkas gr., Pap Lajos, Kálnoky Pál gr., Zeyk Károly, Luksies Bódog, Békássy Lajos, Hertelendy György, Glatz Antal, Moldován 
János, Simay Gergely, Gajzágó Salamon és Gál János igazoltatnak. Siklósy Károly megválasztása megsemmisíttetik, s a hivatalno
koknak e választás körül tanúsított beavatkozása roszaltatik. Az állandó igazoló bizottság lemond s helyébe uj bizottság választása 
határoztatik. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 3/4 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Tóth Vil
mos fogja vezetni, a szólókat Joannovics György ^ 7-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

jegyzi föl. Következik az utóbbi ülés jegyzőköny
vének meghitelesitése. 

DimitrieviCS Milos j e g y ZÖ (olvassa a mar ez. 
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E l n ö k : Az utolsó ülés óta bemutatták megbízó 
leveleiket: Mikó Imre gr. Kolozsvár városa, Torma 
Károly Belső-Szolnokmegye alsó kerülete, Vay 
Sándor b . Zemplénmegye megy aszói kerülete, Beth
len Sándor gr. Belső-Szolnokmegye felső kerülete, 
Nagy Károly Szék m.-városa , Tisza László és 
ifj. Huszár Károly b. Tordamegye, Zeyk József és 
Gál Miklós Aranyosszék, Hosszú József Kolozs-
megye mócsi kerülete, Székely Gergely Kolosme
gye illyefalvai kerülete, Gecző János Csik-Sze-
reda városa, id. Bethlen János gr. és Szolga Mik
lós Székelyudvarhelyszék, Dózsa Elek és Dózsa 
Dániel Maros-Vásárhely, ifj. Berde Mózses Sepsi 
és Miklósvárszék kei'ületek, Szentkereszty Zsig
mond b. Küküllőmegye képviselői. (Eljenzések.) 

Ilyefalva m.-város lakosai az e kerületi kép
viselő megválasztása ellen kérvényeznek. 

Ezen megbízó levelek és e kérvény az állandó 
igazoló bizottsághoz tétetnek át. 

Beérkeztek ezenkívül következő' folyamodá
sok : Paulovics Pál szegénységét panaszolja , és se
gélyezésért esedezik; Dunaföldvár mezővárosa az ott 
megszüntetett sóhivatal visszaállítását kéri s folya
modik a katonaság elhelyezése és a laktanyáknak 
az állam költségén leendő kiépítése érdemében; 
Paul Károly, Börner Frigyes és több szabadkavá
rosi lakos a helybeli protest. tanodában róm. kath. 
tanulók részt vehetését kérelmezi. E kérvények a 
kérvényi bizottsághoz utasíttatnak. 

Beadatott továbbá Barsmegye számos lakosa és 
birtokosa, úgyszintén Nyitramegye 634 lakosának 
és birtokosának a törvényhatóságok sürgős vissza
állításának eszközlését kérő folyamodása. A fölirat 
által a kívánságnak elég tétetvén, e kérelmek 
tudomásul vétetnek. 

Csik Endre képviselő, mint a Buday Lőrinez, 
valamint Sipos Ferencz választása iránt elrendelt 
vizsgálat teljesítésére kiküldött tag, véleményes je
lentését beadja. A kilenczes bizottsághoz utasít-
tatik. 

A kérvényi bizottságra a szavazatok a múlt 
ülésben beadatván és összeszámittatván , a szavazás 
eredménye fog kihirdettetni. 

Várady Gábor: Mielőtt a kérvényi bizott
ságra történt szavazás eredménye fölolvastatnék, 
bátor vagyok a t. ház figyelmét fölhívni a bars- és 
nyitramegyei kérvényekre, a megyék visszaállítása 
tárgyában. A tisztelt elnök ur azt monda, hogy 
ezen kérvények tudomásul vétetnek. Nézetem sze
rint ez nem elégséges: ily nevezetes kérvényeket 
a t. háznak egyszerűen tudomásul vennie nem le
het, s azok mindenesetre a kérvényi bizottságnak 
lesznek kiadandók. Ezenkívül bátor vagyok meg
jegyezni , hogy 1861-ben ily nagy fontosságú és 
közjogi kérdéseket tárgyazó kérvények a ház ren

delete következtében kinyomattak és szétosztattak. 
Bátorkodom a t. házat ezen szokás megtartására 
figyelmeztetni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Hasonló kérvények már korábban is 
adattak be, nevezetesen Abaujvármegye egyik ke
rülete, úgyszintén Kassa városa igen számos pol
gárai részéről. Ennélfogva, ha az indítványt elfo
gadni méltóztatnak, az előbbi folyamodásokra néz
ve ugyanily intézkedés mutatkozik szükségesnek. 
(Helyeslés.) 

BÓnis S á m u e l : T. képviselőház! Ha a kér
vényi bizottsághoz utasíttatnak a kérvények, az fog 
majd rendelkezni és véleményt adni. (Helyes!) 

E l n ö k : Tehát a kérvényi bizottsághoz tétet
nek át nem csak ezen, hanem az előbbi hasonnemíí 
kérvények is. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa a kérvényt bi
zottság tagjaira történt szavazás eredményét) : Összesen 
beadatott 218 szavazat: Ebből nyert Kemény Gá
bor b. 180, Geduly Lajos 83, Tolnay Károly 72, 
Jendrassik Miksa 70, Ghyczy Ignácz 66, Tisza 
Lajos 66, Bónis Sámuel 64, Zsedényi Ede 64, Mi-
leties Szvetozár 63, Sárközy József 62, Lukács 
György 59, Vay Lajos b. 57, Szaplonczay József 
57, Ráday Gedeon gr. 56 és Trefort Ágoston 55 
szavazatot. 

Zsedényi Ede : Mint a közös viszonyok rende
zésére kiküldött választmány tagja, ezen kérvényi 
bizottság üléseiben részt nem vehetek, bár ennek 
eddig is tagja voltam: azért kérem, méltóztassanak 
helyettem mást választani. (Maradjon!) 

Trefort Á g o s t o n : Nekem ugyanazon kéré
sem volna a t. házhoz. (Maradjon!) 

BÓnis S á m u e l : Sokan vagyunk, kik az 52-es 
bizottságban is beniievagyunk. Ha a kérvényi bi
zottságba is megválasztanak bennünket, akkor a 
kettőben, meglehet, h o g y n e m működhetünk. (Ma
radjon! Fölkiáltások: öt olyan van!) 

E l n ö k : Andrássy Gyula gr., az Ő Felségé
nek leiratára készítendő felirati javaslat kidolgozá
sára kiküldött választmány elnöke, fog jelentést 
tenni a bizottság működéséről. 

Andrássy Gyula gr.: A t. képviselőház 
kebeléből választott kilencz tagú bizottság oly uta
sítással lőn kiküldve, hogy a marczius 3-áról kelt 
legmagasabb kir. leiratra nézve alázatos felirati ja
vaslatot készítsen. Ezen javaslatot a bizottság meg
bízásából van szerencsém a ház asztalára letenni ; 
egyszersmind fölkérem a t. házat, méltóztassék 
megengedni, hogy a bizottság tollvivője azt fölol
vassa, mint a múlt alkalommal is történt. 

Cscngery Antal előadó (olvassa a marcz. 
3-dikai kir. leiratra válaszul készült fölirati javasla
tot, melyet a ház gyakori és hosszasan tartó élénk tetszés 
nyilatkozataival kisér.) 
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Elnök: A föliratí javaslat ki fog nyomat
ni, *) és remélem, hogy a t. ház akaratával talál
kozom, midőn, a tárgy fontosságát tekintve, jövő 
hétfőre, azaz marcz. 19-ikére, vélem a tárgyat na
pirendre kitűzni. (Helyeslés.) A javaslat tehát marcz. 
] 9-ikén fog tárgyaltatni. 

(Fölállva): Engedje meg a t. ház, hogy a tanács
kozások rendes folyamát néhány perezre megszakít
sam. Egy igen kellemes föíszólitás érkezett hozzám, 
melynek megkivánok felelni, mielőtt a napirendre 
visszatérnénk. Kisújszállásán a nagykunok polgá
ri köre megkért, hogy áthatva Deák Ferencz 
nagy érdemei, különösen febr. 22-én tartott ország
gyűlési beszéde által, a ház színe eló'tt adnék át a 
t. férfiúnak egy emlékiratot, ha ez a ház szabályai
val nem ellenkezik. Nem ellenkezhetik a ház sza
bályaival oly férfiú megtiszteltetése, kit a haza a 
bizalom lehető legmagasabb fokára oly méltán 
emelt. (Élénk helyeslés.) Én tehát örömmel hódolok 
a kívánságnak. Az eszme aránylag egy kis köré, 
de az érzés, mely, az eszmét szülte, az országé, az 
egész hazáé, (Elénk helyeslés.) Átadom tehát e ház 
színe előtt az emlékiratot; átadom egy napon, me
lyen igen t. hazánkfia, érdemeinek hervadhatlan 
koszorújába, ismét egy szép virágot fűzött; átadom 
azon kívánság kíséretében, hogy istenünk, terem-
tőnk őt hazánknak soká, igen soká tartsa meg! (Hosz-
szas éljenzés. Az elnök leszáll székéről s a, ház éljenzése 
•és tapsai közt átadja Deák Ferencznek az emlékiratot. 
Aztán visszatér helyére.) 

Deák FerenCZ: Nem keresek, mert nem lel
nék szavakat e magas megtiszteltetés megköszöné-
sére. Csak képviselői állásomban, engedjék meg, 
hogy egy észrevételt tegyek. (Halljuk! Halljuk!) 
Igen nagy köszönettel fogadom a t. elnök ur szí
vességét s az emlék átadását, de csak azon föltétel
lel, hogy mind a jegyzőkönyvben, mind átalában 
közöttünk is ugy álljon a dolog, hogy ez a fölfüg
gesztett ülés után a képviselők körében ugyan, de 
nem az országos ülésben történt, mert egyes ember
nek akárminő érdemei megtiszteltetése egy körből, 
egy kerületből, nem az országos tanácskozások 
közé tartozik. Az országos tanácskozások maga
sabban állanak minden egyes embernél, . akárki 
legyen az. Ismétlem tehát, hogy mély köszönettel 
fogadom a megtiszteltetést, azon kérést tevén hoz
zá, hogy a mi most történik — mint az elnök ur 
is kimondá, hogy rövid időre fölfüggeszti az ülést 
— ne ugy tekintessék, mint országos ülésben, ha
nem mint a képviselők baráti körében történt ese
mény. (Hosszas élénk éljenzés. Fölkiáltás: Éljen az 
elnök !) 

Ell iÖk : A horvát országyülés alelnökének a 

*) Lásd az Irományok 21-dik számát. 

képviselőházhoz érkezett levelét fogja a jegyző ur 
fölolvasni, 

Dimitrievies Milos jegyző (olvassa a hor
vát országgyűlési alelnök levelét a horvát és magyar 
országgyűlési küldöttségek megválasztása iránt.) » 

Elnök: Ki fog nyomatni; s tárgyalási napul 
talán a szombati napot volna jó kitűzni? (He
lyeslés.) 

Deák FerenCZ: Tisztelt ház ! E levél ered
ménye valószínűleg az lesz, hogy mi is válasz
tunk küldöttséget. Hosszas tárgyalásra, alig hiszem, 
hogy okot adjon e levél: mert már feliratunkban 
is kimondottuk, ha Horvátország küldöttséget akar 
küldeni, azzal is értekezünk. A küldöttséget pedig 
szombaton megválaszthatjuk; nem szükség azt to
vábbra halasztani. S ekkor tudósítani fogjuk a hor
vát országgyűlést, hogy mi a küldöttséget megvá
lasztottuk, s tehát jöhetnek, a mikor akarnak. Ez 
hosszas gondolkodásra nem ad okot, mert, a levél 

I egywzerü. Ha kívánják kinyomatni, azt is meg le-
| het tenni. (Helyeslés.) 

Elnök: Ki fog nyomatni és szombaton napi-
| rendre tűzetik. 

Az állandó igazolási bizottság részéről Várady 
Gábor előadó fog jelentést tenni. 

Várady Gábor előadó (olvassa a Wodia-
\ ner Albert b. érsekújvári kerületi képviselő választá-
I sara vonatkozó bizottsági jelentést. A bizottság igazolás
véleményez. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a bizottság 
javaslatát? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Wodianer 
Albert b. a képviselők lajstromába iratik azon meg
jegyzéssel, hogyha 30 nap alatt kérvény adatnék 
be a választás ellen, az még tárgyaltatni fog. 

Várady Gábor előadó (olvassa « Bethlen 
Farkas gr. küküUömegyei dicsöszentmártoni képvise
lő választására vonatkozó bizottsági jelentést. A bizott
ság a 80 napi határidő fentartám mellett igazolást vé
leményez. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Bethlen Farkas gr. tehát föltételesen 
a képviselők sorába felvétetik. (Helyeslés.) 

Zichy A n t a l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését Pap Lajos kézéi-vásárhelyi kép
viselő megválasztására nézve. A bizottság Pap Lajost 
föltétlenül igamlandónak véleményezi. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság vélemé
nyét elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Pap La
jos föltétlenül igazoltatik. 

Zichy Anta l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését Kálnoky Pál gr. sepsi-szt.-györ-
gyi képviselő megválasztatását illetőleg. A bizottság Kál
noky Pál gfotigazolandőnak véleményezi. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Kálnoky Pál 
gr. igazoltatik. 
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Zichy Anta l e lőadó (folytatja a bizottság je
lentésének olvasását. A bizottság Zeyk Károly Kolos
megye felső kerülete képviselőjét igazolandónak véle
ményezi azojpfeltétel alatt, ha még választatása ellen 
a. törvényes 30 nap alatt kérvény be nem nyvjtatik.) 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) EnnélfogA^a Zeyk Károly, a szabályszerű 30 
nap fentartása mellett, igazoltatik. 

Kirá ly i P á l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését Luksics Bódog, pozsonymegyei \ 
stomfai kerületbeli képviselő megválasztatását illetőleg. 
A bizottság Luksics Bódogot a törvény szabta 80 nap 
fentartása mellett igazolandónak véleményezi.) 

Elnök: Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni'? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Luksics Bó
dog, a szabályszerű 30 nap fentartása mellett, az 
igazolt képviselők sorába igtattatik. 

Kirá ly i P á l e lőadó (folytatja a bizottság je
lentésének olvasását. A bizottság Békássy Lajos veszp
rémmegyei somlyó-vásárlielyi kerületbeli képviselőt a 
30 napi határidő fentartása mellett igaazolndónak 
véleményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennek folytán Békássy Lajos, fentartva a 
törvény szabta 30 napi határidőt, az igazolt képvi
selők sorába lép. 

K i r á l y i P á l e lőadó (folytatja a bizottsági je
lentés olvasását. A bizottság Hertehndy György Zala
megye szent-gróti kerülete képviselőjét a torvény szabta 
30 napi határidő fentartása, mellett igazolandónak vé
leményezi.) 

E l n ö k : .Méltóztatnak a bizottsági véleményt 
elfogadni'? (Elfogadjuk!) Tehát Hertelendy György 
a törvényes 30 nap fentartásával igazolt képvise
lőnek jelentetik ki. 

Kirá ly i P á l e lőadó (folytatja a bizottsági je
lentés olvasását. A bizottság Glatz Antal csanádme
gyei batonyai kerületbeliképviselöt,fenta,rtatván a tör
vény szabta, 30 napi határidő, igazolandónak vélemé
nyezi.) 

Elnök: Méltóztatnak ezen véleményt elfo
gadni '? (Elfogadjuk!) Ennek folytán Giatz Antal 
a törvény szabta 30 nap fentartása mellett igazol
tatik. 

K i r á l y i P á l e lőadó (folytatja a bizottsági je
lentés olvasását. A bizottság Moldován János vízaknai 
képviselőt a törvényes 30 nap fentartásával igazolan
dónak véleményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva Moldován János a törvényes 30 
nap fentartása mellett az igazolt képviselők sorába 
igtattatik. 

K i r á l y i P á l e lőadó (folytatja a bizottsági je
lentés olvasását. A bizottság Simay Gergely és Gajzágó 
Salamon szamosujvárvárosi képviselőket fóléttlenül 
igazolandóknak véleményezi. Közhely eslés.) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . I. 

Elnök: Ennélfogva Simay Gergely és Gaj
zágó Salamon választása föltétlenül igazoltatik. 
(Helyeslés.) 

K i r á l y i P á l e lőadó (folytatja a bizottsági je
lentés olvasását. A bizottság Hilibi Gál János Oláhfalu 
képviselőjét, letelvén választása után 30 nap, végleg 
igazoltatni véleményezi. Közhelyeslés.) 

E l n ö k i Ennélfogva Gál János választása 
végleg igazoltatik. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentéséi Besze János képviselőnek Sik-
lósy Károly Baranyamegye mohácsi választókerületében 
történt választása iránt végrehajtott vizsgálatára vonat
kozólag. A bizottság a választás megsemmisítését véle
ményezi. Közhelyeslés.) 

Besze J á n o s : Minthogy velem parancsolt a 
t. ház, hogy a vizsgálatot meg'tegyeni, megtettem 
azt. Köztök élve, 15 napon keresztül éjjel nappal 
dolgozva, azon meggyőződésre jutottam, számta
lan emberek kihallgatása után és minden hely
ségbe személyesen elmenvén, hogy az igazoló ál
landó bizottságnak benyújtott véleménye az enyim-
mel egyátalában öszhangzó nem lehet. Méltóztas
sanak engem is meghallgatni, ki az ottan tör
ténteknek minden életlüktetését leghívebben kö
vettem. 

Mindenekelőtt nagyon fáj lelkemnek, hogy 
a bizottság semmi nyomatékot nem talál abban, a 
miben én a legborzasztóbbat látom. (Halljuk! 
Zaj.) E g y jegyző, midőn panaszt tesz azért, hogy 
az egész helység nem akarja követni, azt mondja, 
hogy fellázadt a helység, és a szolgabíró elrendeli, 
hogy 18 vagy 20 ember beküldessék a vármegye 
házához. Midőn beküldi, a 48-dik sz. csomagban 
foglaltak szerint a főszolgabíró azon jelentést teszi, 
hogy ez embereket, egyszerű kihallgatásnál fogva, 
csak azért küldötte be a vármegye házához, hogy 
nov. 16-ikán a követválasztásnál nagyobb bonyo
dalmakat ne tegyenek. A hogy bevezettettek ezen 
emberek, a megyei főügyész ezt a véleményt adja: 
„Én a beküldött embereknél még a bűn gyanúját 
sem látom, ennélfogva rendelkezzék a törvény
szék. u A törvényszék pedig nem rendelkezett. Tes
sék fölolvasni az eredeti Ítéletet, melyet az egész 
perrel eredetiben ide csatoltam, és ez ki fog tűnni. 
Az ítélet — miután be nem bizonyittatik sem ez, 
sem az — egyebet nem mond, mint, hogy e z e n 
emberek a jegyzővel illetlenül szólottak, de azért, 
mert joguktól, a választás gyakorlatától meg
fosztattak , ugy is büntetve levén, ez nekik bünte
tésül betudatván, a választás után szabadon bo
csáttattak. Ha ez sem hivatalos beavatkozás, akkor 
én a hivatal részéről nagyobbszerü nyomást a sza
bad választásra képzelni nem tudok. (Helyeslés.) 

Halljuk csak, uraim! (Derültség.) Méltó, hogy 
betekintsünk a nép életébe, és tessék utána nézni 
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az aktákban, a mint én idézem és a melyeket 
könyvnélkül tudok, s meg fognak győződni, hogy 
minden szó úgy van , mint én mondom. A tény
állás ez: Mohács törvényszékkel biró város levén, 
egyenesen a királyi táblához appellál. Többen, 
kik Bach és Schmerling idejében polgármesteri, 
birói vagy senatori hivatalt viseltek, hivatalos visz-
szaélések és pénzbeli elmarasztalások miatt a hi
vatalból kimaradtak , mire azután prókátorok let
tek. (Nagy derültség.) Ezen egy részben zugproká-
torokat az Isten sok gyermekkel áldotta meg : 
egynek tiz is volt. (Nagy derültség.) Nem levén mi
ből élniök, a népet annyira csigázzák, hogy ott 
egy kétftos pert soha röviden nem exequálnak. 
Sógorság, atyafiság, komaság utján minden kis 
kereset perre utasittatik. (Zaj.) Kétforintos perek 
fölmennek executio utján 100 forintra, mi alatt az 
alperestől elcsereberéli más prókátor azt, a mije 
volt, ú g y , hogy mire executióra kerül a dolog, 
nincs mit exequálni és a fölperesen veszik meg. 
Az egész nép borzad ily eljárástól. Az igazságszol
gáltatás gépezetén levő ily rozsda a népnek mé
telye. A most jellemzett egyének közül öten-hatan, 
nem tanácskozván előleg a többi értelmiséggel, 
csakhogy ily működésűket folytathassák, nimbust 
kerestek és kitűzték egy köztiszteletben álló férfiú 
zászlóját — és ez Scitovszky Márton volt, kit, 
mellesleg mondva, minden ember tisztelettel emlit i 
olyannyira, hogy ha ezen öt-hat ember Siklósy 
zászlóját tűzte volna k i , egyhangúlag Scitovszky 
lett volna megválasztva. Miután már most az ilyen 
megutált emberek, kik a helységekben mindenütt 
ismeretesek, Scitovszky zászlóját tűzték ki, a nép, 
a nélkül hogy Siklósyt ismerte vagy csak látta 
volna is, öszpontosult egy tömbbé, és vagy 2000 
emberen felül ugy állt, mint egy szavazó Siklósy 
mellett; és tűzték volna ki Pétert vagy Pált, vagy 
nem bánom a miskolczi baktert, __ ők egyhangúlag 
a mellett szavaztak volna. (Atalános nagy de
rültség) 

Már most a választás előtt két héttel lemon
dott Scitovszky, s igy ellenpárt nem levén, Sik
lósy egyhangúlag képviselővé választatott. Erre 
óvást adtak be, melyben az mondatik, hogy vesz
tegetések történtek. Kik által és minő vesztegeté
sek történtek, ez a kérdés. 

A német-bolyi lakosok egyenkint hittel es
küsznek arra, hogy megbotránkozván az által, 
hogy a zászlót kitűzők faluról falura jártak s 
ijesztgették a népet, hogy jaj annak, a ki Seitovsz-
kyt ellenzi, mert ha ez ismét főispán lesz, hogyan ; 
mernek majd feléje közeledni, minő lesz akkor az j 
igazságszolgáltatás és mit várhatnak, mondom, 
a német-bolyiak azt mondották: Próbáljuk meg, 
válaszszuk meg,, saját szülöttünket! és összeraktak j 
2000 ftot. Armbruszt eladta borát és adott 200 

ftot, Csippert ennyit, Adolfné annyit, és több má
sok meg ennyit: és ezt hittel is pecsételték. Pest
ről lement azután egy Miksics Imre nevű ember, 
ki ott megtudta, hogy ama községbep pénz van. 
(Nagy derültség.) A németbolyiaktól fölvette hét 
ízben a pénzt, és mint a ház asztalán levő okmá
nyok mutatják, hét ízben felküldötte feleségének; 
hogy azonban legitimálja, hogy a pénzt elköltötte, 
nagy lármával hirdette, hogy a választók itattak, 
etettek és megvesztegettettek. í gy iparkodott iga
zolni , hogy mire költötte azt a sok pénzt, mit pe
dig titkon , de bemutatva, felküldött feleségének. 

A beadott kérvény minden pontja hamis, jog
talan és törvénytelen. Az állíttatik az X. alatti ok
mányban, hogy Siklósy megválasztása előtt a dal
noki birónak 10 ftot akart adni. En kimentem 
Dalnokra, és minthogy sokaczul nem tudok, há
rom embert eskettem meg a kérelmezők pártjából, 
kik azután intézték a kérdéseket és adták nekem 
át a feleleteket. A dalnoki biró , kire pedig mint 
legfőbb tanúra építenek a kérvényben, azt mondta, 
hogy Siklósyt a választás előtt sohasem látta, mig 
ellenben a kérvényben az állíttatik, hogy Siklósy 
neki sajátkezüleg 10 ftot akart adni. Azon kérdé
semre, hogy hát a szolgabíró előtt miért állította," 
hogy Siklósy maga 10 forintot akart neki adni, 
azt monda, hogy a szolgabírót vagy esküdtet nem 
is látta, és letérdelve esküvel az élő Istenre erősí
tette, hogy Balogh Károly és más ügyvéd hallgatta 
ki őket, a kik azután azt írták, ami nekik tetszett, 
A szolgabíróhoz, ugy monda, csak akkor vezettek 
bennünket, miután azok kikérdeztek és ez csak ké
sőbb irta alá a Balogh által a tanuktól bevett val
lomást, í g y elég vakmerők voltak azon emberek 
ilyen koholt hamis okmánynyal tévútra vezetni 
az országgyűlést, csakhogy megbélyegezhessék 
azon embert, ki ellen kérvényt adtak be. 

Ez az egész eljárás, s a legszigorúbb biró íté
lete is csak az lesz, hogy Siklósy egy fillért sem 
költött a választásra azon 20 forinton kívül, me
lyet Szekcsőn azon legényeknek adott, kik előtte 
egész nap lovagoltak, és azt sem kezökbe, hanem 
a kocsmárosnak, mondván, hogy miután elfárad
tak , igyanak egy pohár bort. De azonkívül sen
ki egy garast sem mutathat föl, mit személyesen 
Siklósytól kapott volna. A mi pedig itt fölolvasta
tott, hogy minden egyes egyénnek 50 kr. ígérte
tett, az a választás után történt, és pedig azért, 
hogy aláirások eszközöltessenek arra nézve, hogy 
a fölhozott hamis vádakat megsemmisítsék. E g y 
betűvel sem mutathatja meg nekem az előadó úr, 
hogy Siklósy vesztegetett volna. A választás után 
a helységekbe menvén Miksics, monda: már most, 
miután a választás megtörtént, igyanak egy pohár 
bort. De kérdem, hol nem történt ez ? Ki tilthatja 
ezt ? hisz másutt a választás előtt rendeztettek lakó-
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mák, habár civilisáltabb modorban. (Derültség. 
Zaj.) 

A kérvényezők, csakhogy érveket gondoljanak 
ki, fölhoznak három levelet, melyek azért írattak, 
hogy Balogh*Károlynak documentuinokkéntátadas-
sanak : azon embernek, ki hitszegésre birta a tanú
ka t ; azon embernek, ki mást adott szájokba, mint 
a mit valósággal mondottak. A három levél, me
lyeket különben Siklósy sohasem kapott meg, 
azért készíttetett és lopatott el, hogy okmányul 
szolgáljon. 

Menjen ki bárki ama vidékre, vizsgálja meg 
a dolgot: nem kétkedem, hogy hasonló meggyő
ződésre fog jutni, mint én. 

De rendeltessék bár el uj választás , nem lesz 
busz ember, ki másra adná szavazatát, mint épen 
Siklósyra: ez meggyőződésem. Hanem, uraim, a 
nép nyugalma, csendje, mely még most sem állít
tatott helyre, mely ugy félti zászlóját, hogy a pró
kátorok ismét el ne ragadják, e nyugalom tekinte
téből, mondom, nem kívánatos, hogy ott új válasz
tás történjék, mert ott egyhangúlag választatott 
meg a követ. Nem kívánatos ez azért sem, mert 
nem fér meg az országgyűlés igazságszeretetével, 
hogy határozzon, mielőtt a dologba mélyebben 
beletekintene. 

Tehát egyátalában nem lehet a megsemmisí
tésre a t, háznak mindaddig szavazni, míg az il
lető okmányok föl nem olvastatnak. 

Gál JállOS: T. ház! Csak annyit vagyok bá
tor röviden mondani, hogy sokflosculusthallottam 
Besze János képviselőtársam beszédében ; hasonló
kat hallottam a bizottság véleményében is. Itt mi 
ezen flosculusok alapján nem ítélhetünk. Ki van-e 
merítve a tárgy azon véleménynyel, mely a bizott
ság által itt beadatott'? Ha ki van merítve , akkor 
igenis, szóljunk szigorúan hozzá; de ha nincs, mint 
épen Besze vizsgáló biztos mondotta: akkor, kérem, 
olvastassuk föl az okmányokat. (Helyeslés.) 

Manojlovics Emil: Én a tárgyat egészen 
kimerítve látom. Az előterjesztésből nem vehettem 
ki semmiképen, hogy Siklósy e tárgyban bárkit 
is megvesztegetett volna közvetlenül; és ha oszto
gatott is, azt már a választás után, és nem a válasz
tásra czélzólag tette, hanem csupán parádé ked
veért. Quod quis per alium facit, per se ipsum fe-
cisse censetur. Ez igaz ugyan ; de az előterjesztés
ben nem látom bebizonyítva, hogy Miksics vagy 
Armbruszt megbizást kaptak volna Siklósytól arra, 
nézve, hogy pénzt osztogassanak. Ennélfogva vesz
tegetés fenn nem forogván, Siklósy Károlyt iga-
zolandónak véleményezem. (Halljuk a panaszleve
let! Szavazzimk!) 

Besze J á n o s : A felolvasást én kívántam; de 
ha a t. ház az igazolásra hajlandó, kívánságom
tól elállók. ('Derültség. Szavazzunk! Zaj.) 

E l n ö k : Ha a t. ház az okmányok fölolvasá
sát kívánja, akkor csakugyan a panaszlevél fölol
vasásán kell kezdenünk. (Szavazzimk! Nagy zaj.) 
Egyébiránt, ha a panaszlevél fölolvasása fölösleges 
volna is, azt hiszem, bármely okmány fölolvasásánál 
szükséges, hogy azt figyelemmel hallgassuk. (Sza
vazzunk! Zaj.) 

K i r á l y i P á l e lőadó (több panaszlevelet föl
olvas.) 

Gál JállOS: Talán nem szükséges vala
mennyi okmányt fölolvasni, kivált miután néme
lyikét a bizottsági előterjesztésben már szóról szóra 
hallottuk. Maga a vizsgáló biztos méltóztatott in-
dicálni bizonyos okmányokat, melyeket fölolvas
tatni kíván. Méltóztassék név szerint kijelölni, me
lyek ezen okmányok. 

Besze J á n o s : A 48-dik csomót kérem fölol
vastatni . mint a mely a hivatali visszaélésekről 
szól. 

Kirá ly i P á l e l ő a d ó : Kénytelen vagyok 
| megjegyezni, hogy a 48-dik csomó érinti azon pa

naszokat s vádakat, melyek az ellenpanaszlók ál
tal a hivatalos nyomás bebizonyítására tétettek. 
Az osztály a jelentésnek ezen részét nem találta 
eléggé kiderítettnek arra nézve, hogy ennek alap
ján is elmarasztalást véleményezhessen. De ha az 
derülne is ki belőle, mit a t. képviselő ur beszédé
ben mondott, hogy t. i. a hivatalnokok nyomása 
hatott a választás ilyen meg ilyen eredményére, 
még akkor is megsemmisítés következnék. (He
lyeslés.) 

Egyébiránt az osztályt véleménye kimondá
sánál a vesztegetés és demoralisatio tekintetevezette, 
s ugy gondolom, olvastassanak föl bár az iromá
nyok s bárminő tanúvallomások, mindegyikből 
az fog kitűnni. Meglehet, nem lesz eléggé világos, 
megdehet, néhol a sorok közül kell kikeresni; de 
a vesztegetés szaga minden iratban megvan. 

A mi a képviselő ur által emiitett ama bizo
nyos levelet illeti, mely állítólag Siklósy úrhoz volt 
intézve, de melyet ő nem kapott : erre nézve meg 
kell jegyeznem, hogy midőn a képviselő ur a tanú
hoz ezen kérdést intézte, mely a 18-ik szám alatt 
fordul elő, nem azt méltóztatott kérdezni a tanutói, 
vajon irta-e a levelet ? mely szerintem első kérdés 
lett volna, s elismeri-e tanú azt sajátjának? a mi 
nincs a tanúvallomásban; hanem csak azt kérdez
te képviselő ur, hogy azon levél, mely állítólag a 
Siklósy úr nevére szól, hogyan került az ellenfél 
kezébe *? Nem az mondatik ott, hogy ellopta, hanem 
az, hogy: „Kiss Ferencz barátom vitte el aszta
lomról;" már pedig, ha én_ tudom azt, hogy 
ki vitte el , és hogy asztalomról vitték el, ez alkal
masint annyi, mint a beegyezésnek hozzájárulása. 
(Ugy van!) E mellett egy szóval sem tagadja az 
egyik tanú a levél Írását, s a másik, Princz sem 
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tagadja, hogy vele 100ffban megalkudtak; egyik 
sem tagadja, hogy azokra bizonyos felülfizetések 
tétettek; senki sem tagadja, hogy Siklósy jelenlé
tében plenipotentionáriusának vallotta magát Mik-
sics, s hogy ez ezer forintot kapott Armbruszttól; 
viszont azt sem tagadja senki, hogy az alispáni 
kihallgatás alatti tanú, kiről a 20-dik szám alatt van 
szó. azt mondta volna, hogy magától Miksicstó'l 
hallotta, hogy Siklósytól két ezer forintot kapott, 
mely ugyan az országos vallatásnál nem fordul elő, 
de igenis hallották magától Miksicstó'l, hogy : „Sik
lósytól kaptam pénzt kor,teskedésre. eszein iszomra, 
kinek mi köze hozzá." 

Mind ezen adatok, mind lelkiismeretünk ben
nünket azon meggyőződésre vezettek, hogy e vá
lasztás megsemmisítendő. (Helyeslés. Szavazzunk!) 

MiskolCZy L a j o s : Ha azon indokok, melyek 
a bizottság javaslatában véleménye támogatására 
fölhozatnak, meg nem győztek volna arról, hogy e 
vélemény valósággal alapos, meggyőzött volna ma
gának a védelemre szállott Besze János vizsgáló biz
tosnak beszéde. Ezen választás nézetem szerint meg
semmisítendő különösen azon környüíállás folytán, 
melyet igen élénken méltóztatott t. képviselőtár
sam fölemlíteni, hogy t. i. bizonyos helységek la
kosai csak azon okból, hogy választási jogaikkal 
ne élhessenek, börtönbe zárattak. Ezen tény által, 
mely nem tagadtatik. a szavazás gyakorlatától azon 
emberek elüttettek. Ennélfogva, miután a t. ház 
más alkalmakkor minden ily sérelmek esetében a 
választás megsemmisítését határozta el. következe-
tesnek és törvényesnek látom, hogy jelenleg is ezen 
választás megsemmisíttessék. (Helyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : Egyre vagyok bátor a t. 
ház figyelmét fölhívni. Az első bizottság e válasz
tásra nézve azért véleményezett vizsgálatot, mivel 
ugy az egyik, mint a másik részről visszaélések 
történtek. A választás érvényéről nem szólok; csak 
ki akarom jelenteni, hogy a kilenczes bizottság azon 
véleményében, melyben a tisztviselők visszaélése 
fölött oly simán megy el, nem osztozom. (Helyes
lés.) Ha ugyanis e választás meg is semmisittetik, 
kell a háznak intézkedni az iránt, hogy a kik hiva
talukkal visszaélve, a szabad választást akadályoz
tatták, megfenyíttessenek. (Helyeslés.) Ez a vizsgá
latból is kitűnvén, ajánlom a t. ház figyelmébe. 
(Szavazzunk l) 

E l n ö k : Nem levén már szólásra senki följe
gyezve, s a ház szavazást kívánván, méltóztassanak 
azok, kik az állandó kilenczes bizottság véleményét 
pártolják, fölállani. (Megtörténik.) Méltóztassanak 
megnyugvás tekintetéből most fölállni azok, kik 'a 
bizottság véleményét meg kívánják változtatni. 
(Megtörténik.) A többség a bizottság véleményét, 
vagyis a megsemmisítést fogadja el : miért, is Ba-

ranyamegye központi választmánya föl fog szó-
littatni uj választás eszközlésére. 

Most méltóztassanak Bónis képviselő ur indít
ványához szólani. (Elfogadjuk !) Miután magából 
a jelentésből kitűnik, hogy a választásra a hivatal
nokok törvénytelen befolyást gyakoroltak, méltóz
tassanak az iránt nyilatkozni, hogy ezen törvény-

| telén befolyás megrovása vagy megfirnyitése mi-
i képen történjék, miképen eszközöltessék. (Zaj.) 

BÓniS S á m u e l : Ha hazánknak törvényes 
parlamenti kormánya volna, akkor indítványomat 
bizonyosan akképen formuláznám, hogy ezen tiszt
viselők büntettessenek meg. De minthogy az fáj-

, dalom nem létezik, ezt nem tehetem. Hanem azt 
I hiszem, van a törvényes büntetésen kívül egy igen 

erős büntetés: a morális büntetés. Ha a. ház ki
mondja azon hivatalnok urak eljárása fölötti ro-
szalását, azt hiszem, ha van bennök becsületérzés: 
ez is büntetés. (Helyeslés.) 

ManojloviCS E m i l : Hogy Bónis képviselő 
ur indítványához hozzá lehessen szólani, tudni kell, 
mit követtek el azon hivatalnokok; erre nézve 
pedig szükség volna az illető iratokat fölolvastat
ni. (Zaj) 

! K á l l a y ödöli: 'Besze képviselőtársunk elő
adásából tudom, hogy a választásnál a tisztviselők 
részéről kihágások fordultak elő; de, hogy a dolgot 
eonstatáljuk, először is az actákat kell fölolvasni, 
csak azután lehet hozzászólani. 

Justh József : Tisztelt ház ! Szerény vélemé
nyem szerint ez nem ál l : mert a házszabályok sze
rint először szavazni kell a fölött, vajon a kilen
czes igazoló bizottság véleménye elfogadhatik-e, 
vagy nem? Ezen kérdés tűzetvén szavazásra, a ház 
nagy többsége a mellett szavazott, hogy a bizott
ság véleménye elfogadtassák. Itt tehát már most 
semmi más kérdés fölött többé tanácskozni nem 
lehet. (Ellenmondás.) 

Luzsénszky P á l b .: Én Bónis képviselő ur 
indítványához csatlakozom, és kérem a panaszos 
irományokat fölolvastatni. (Zaj.) 

Ivánka I m r e : T. ház! Valóban senkisem 
fogja mondhatni, hogy hivatva érzem magamat a 
jelenlegi hivatalnok urakat egyátalában pártolni. 
Igen helyeslem Bónis képviselőtársam indítványát, 
de azon módosítással, a mit Manojlovics képviselő 
társunk mondott, mert még ellenségemet sem ma
rasztalhatom el, ha nem tudom, mi a tényállás; de 
miután úgy látom, későre haladt az idő . . . (Ellen
mondás.) Annál szivesebben látom, hogy a t. ház 
nem vesztette el türelmét: és így hozzájárulok ah
hoz, hogy az irományok ma olvastassanak föl; kü
lönben holnapra kellene kérnem. (Helyeslés.) 

\ E l n ö k : Midőn a t. ház tagjait szavazásra szó-
| litottam föl, hogy a bizottság véleményét elfogad-
i ják-e vagy nem? a kérdést csupán csak a szoros 
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értelemben vett választásra nézve tettem föl. (He
lyeslés.) Arra nézve, a mi a hivatalnokok eljárását 
illeti, a bizottság maga sem adott véleményt. (Adott!) 
Ha adott, következéskép erre nézve mindig nyitva 
áll a t. háznak útja, kiván-e rendelkezni vagy nem ? 
Hanem természetesen alaposan és tökéletesen nem 
rendelkezhetik mindaddig, míg az erre vonatkozó 
okmányok föl nem olvastatnak: ennélfogva azok 
föl fognak olvastatni. (Halljuk!) 

Paczolay János: T. ház! A fölszólalt vizs
gáló ur jelentéséből az tűnik ki, hogy Scitovszky 
Márton két héttel a választás előtt lelépett a követ-
jelöltségről ; Siklósynak tehát nem levén ellenje
löltje, a hivatalnokok nyomást a választásra nem 
gyakorolhattak: mert nem levén ellenjelölt, ki mel
lett is gyakorolhatták volna azt ?! — Én tehát 
fölöslegesnek tartom az irományok fölolvasását. 
(íMenm on dús.) 

Kirá ly i P á l e lőadó (fölolvassa a- 48-dik szám 
alatti irományokat.) 

BÓnis S á m u e l : Én nem ezen irományra hi
vatkoztam. Ha már bennevagymik az olvasásban, 
méltóztassék felolvasni az ellenkérvényt is. és a 
hozzá csatolt okmányokat. 

Királyi Pál élőadó: A 48-ik számhoz oly 
irományok vannak csatolva, melyekre a t. képvi
selő ur hivatkozik. Előre kell bocsátanom, hogy a 
t. képviselő ur a panaszból indult k i ; én, mint az 
osztály előadója, fölolvastam a panaszt, a tárgyalást 
és az ítéletet; és csak ennek nyomán mondtam azt. 
ha alkotmányos hatósággal birna az ország, akkor 
az bizonyosan ezen eljárást a választási nappal 
szemben több gyorsasággal vezette volna. Ez ben-
nevan a véleményben; de a mennyiben a tár
gyalásból nem látta a bizottság kiderítve azt a 
nyomást, melyet kerestünk és melyet egyik párt 
a másik ellen állítólag gyakorolt, de melyet az íté
letből sem vehetni k i : erre alapította bizottság azon 
véleményét, hogy ezúttal e tárgyat mellőzi. 

B ó n i s S á m u e l : Hogy honnan merítettem 
tudomásomat, bocsánatot kérek az érdemes követ-
tol, azt magam fogom kimagyarázni. En történe
tesen bennevoltam azon osztályban, melyben e 
tárgy először tárgy altatott, s az osztály elé ellen
kérvény adatott, melyben az mondatott, hogy hi
vatalos nyomást gyakoroltak és hogy elfogatások 
által voltak akadályozva az emberek, hogy ne sza
vazhassanak ; most pedig a kiküldött biztos ur azt 
mondja, hogy ez be van igazolva. Igen természe
tes, hogy a fide digna relationak hinnem kellett, 
és azért kívántam az iratokat fölolvastatni. Tehát 
tudomásomat az actákból merítettem, és ezen tudo
másomat a fide digna relatióval láttam igazolva. 

P a p p Z s i g m o n d : A szolgabíró jelentéséből 
tisztán kiderül ezen nyomás. Méltóztassék tehát a 
szolgabíró jelentését fölolvasni. 

K i r á l y i P á l e lőadó (fölolvassa a szolgabíró 
jelentését.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elegendő alapot találni 
I erre nézve ? 

Kirá ly i P á l e l ő a d ó : Méltóztassanak meg-
i engedni, erre Balogh Károly is adott be nvílatkoza-
\ tot. (Nem szükséges!) Ez fölvilágosítja a dolgot; és 
| nincs értelme a felolvasottaknak, ha ez is föl nem 

olvastatik. A bizottság véleményéről levén szó, az 
| ezt is elolvasta, s csak ezután hozott véleményt. 

KU1*CZ György : Azon túlvagyunk már, hogy 
egyenesen a választásra vonatkozólag szóljunk : 

; csak arról lehet jelenleg még szó, vajon a létezi* 
i hivatalnokok visszaélése constatáltassék-e vagy 
i ne? A fölolvasott okmányokból mindenki töké-
I letesen meggyőződhetett, hogy ez nem más volt, 
; mint a legnagyobb nyomás, melyet hivatalból va-
! laha választókra g-yakoroltak. Mert bennevaii az 
| Ítéletben, hogy azért zárattak be az illetők, hogy 
j ne szavazhassanak. Az már most nem kérdés, me-
| lyik pártból zárattak el; hanem az, gyakoroltatott-e 
| nyomás? Ez pedig be levén bizonyítva, én is oda 

járulok véleményemmel, a mit Bónis képviselő-tár
sam mondott, hogy t. i. ez megrovást érdemlő do
log, és semmi esetre másnak, mint valóságos nyo
más gyakorlásának nem tekinthető. 

Jekelfalussy Lajos: Tisztelt ház! Ha jól 
értettem, a törvényszék Ítéletében van egy kifeje
zés, melyet a t. ház roszalás nélkül nem hagyhat : 
e kifejezés pedig nem más, mint az, hogy azon kö-

: rülmény, hogy tizenhatan a választási jogtól meg-
| fosztattak, nekik büntetésül betudatik. Már kérem, 

ez maga elégséges arra, hogy Baranyamegye tör
vényszékének eljárása fölött morális roszalását a ház 
kimondja. Tagadom, hogy még alkotmányos tör
vényszék is, még a legalkotmányosabb formák kö
zött, ilyesmire jogosítva legyen; mert nem tudok 
oly alkotmányos törvényt, mely szerint valamely 
törvényszéknek joga volna, bármely kihágás ese
tében is, ezt büntetésül kiszabni, kivéve azon spe
ciális esetet, midőn a törvény meghatározza, hogy 
mikor nem vagyok választó. Annál sajnosabb, hogy 
ilyesmi nyilvánossággal történik és nyilvános Íté
letben is kihirdettetik. Én nem tartom ezt oly cse
kélységnek, melyen csak ugy könnyen keresztül 
lehetne menni, s azért Bónis Sámuel indítványát 
pártolom. 

E l n ö k : Méltóztatik a tisztelt ház megegyezni 
abban, hogy határozatikig- möndassék k-i, hogy a hi
vatalnokok törvénytelen nyomást gyakoroltak a 
választásra s ez a ház részéről roszaltatik ? 

Tisza K á l m á n : A dolog érdeméhez jelenleg 
még szólani nem akarok; de midőn a tisztelt elő
adó ur el akarja kezdeni azon okmány olvasását, 
mely nézete szerint legjobban kifejti a dolgot, ak-
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kor őt félbeszakasztani nem lehet. Én tehát kérem 
az okmány fölolvastatását. (Helyeslés.) 

K i r á l y i P á l e lőadó (fölolvassa a vonatkozó 
iratot.) 

Szaplonczay József : Két hiteles és hivata
los okirat olvastatott föl előttünk, mely ellenében, 
úgy hiszem, semmi más okirat, habár előadatnék 
is, hitelességét megsemmisítem nem fogja. Egyik 
az ítélet, melyet Jekelfalussy képviselő úr fölemlí
tett és mely a polgári jog nem gyakorolhatását 
büntetésül tudja be. Ezt magát törvénytelenségnek 
tartom: merthogy valamely törvényszék a képvise
lőházon és törvényen kivül valakit választási jogá
tól elmozdíthasson itélet utján, ezt még törvénye
ink eddig nem rendelték. A másik okirat sajátkezű 
hivatalos jelentése a főszolgabírónak, a ki azt 
mondja, hogy tisztán csak önvallomás mellett, 
minden vizsgálattétel nélkül, küldi fogságba ezeket 
és ezeket, azért, hogy a választásnál nagyobb za
varokat ne tegyenek, azaz hogy választási jogaik
kal ne éljenek. Ez oly tiszta és világos két okmány, 
melyek ellenében semmi olyat, mi meggyöngíte
né, fölhozni nem lehet. Elegendőnek látom ezt 
arra. hogy a t. ház a Bónis Sámuel úr által tett 
indítványt magáévá tegye s roszalását mondja ki 
a hivatalos eljárásra nézve. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A mennyiben tehát a bemutatott és 
fölolvasott irományokból kitetszik, hogy törvény
telen nyomás gyakoroltatott a választásra: erre 
nézve a ház határozatilag roszalását mondja ki. 

Az állandó igazoló bizottság részéről még 
egy lemondási folyamodvány van itt, a mely föl 
fog olvastatni. 

T ó t h TilmOS j e g y z ő (olvassa az állandó iga
zoló bizottság tagjainak nyilatkozatát, melyben az er
délyi képviselőkre való tekintetből lemondanak.) 

Ivánka I m r e : T. ház ! Még talán meg kel
lene várni, hogy Erdélyből többen jelenjenek meg, 
mert például a szászok közül egy sincs jelen, 
s csak azután méltóztassanak uj választást elren
delni. 

Bezerédj László: Az igazoló bizottságba 
csak igazolt képviselők választhatók. Azon erdélyi
eknek tehát, kik még be fognak lépni, elébb iga
zoltatniuk kell , mielőtt a bizottságba beválasztat
hatnának. Az igazoló bizottságba az erdélyiek közöl 
azokat kell választanunk, kik már jelen vannak, 
és igazoltattak, különben mindig circulus vitio-
susban leszünk. Ha ugyanis bevárjuk a többieket. 

mégsem választhatjuk őket a bizottságba, mielőtt 
nem igazoltattak. A mi pedig a lemondást illeti, 
ezt is el kell fogadnunk, mert a maradásra senkit 
sem lehet kényszeríteni. (Helyeslés) 

W l á d AlajOS: T. ház ! Az állandó bizottság 
tagjainak fölolvasott kérelméből az tűnik ki, hogy 
munkálataikat eddig bevégezték. Csak azon kér
dést vagyok bátor intézni a t. bizottsághoz: mi 
történt azon ügygyei, melyben Tury képviselő
társunk volt kiküld ve Décsey képviselő választásá
nak megvizsgálása iránt ? Kérném , hogy a tárgy 
legközelebb fölvétessék. 

Elnök: Décsey képviselő úrra nézve Ráday 
László gfnál vannak az illető okmányok, ki bete
ges levén, azokat még elő nem adhatta. 

P a p p Z s i g m o n d : Minthogy Ráday László gr. 
súlyosan beteg és nem tudhatni, mikor gyógyul 
föl, jó volna azon ügyet elkérni és más által refe-
r áltatni. 

BÓIliS S á m u e l : Azt hiszem, ha elfogadjuk 
is a kilenczes bizottság lemondását, mindamellett 
azok, kik eddig igazolási kérdésekben működtek, 
ezen kérdésékre nézve még referálni fognak; ez a 
dolgon nem változtat. (Helyeslés.) 

TÍSZa K á l m á n : Csak röviden akarom el
mondani, miért találom igen helyesnek a kilenczes 
bizottságnak most bejelentett lemondását. Helyes
nek találom , mert okvetlen szükséges , hogy ha 
netalán a királyhágóntuli választásoknál bonyo
lódott esetek fordulnának elő, oly tagjai is legye
nek a bizottságnak, kik az ottani viszonyokat is
merik. Szaporítani a bizottságot nem lehet, mert a 
szabályok egyenesen kimondják, hogy az csak ki-
lencz tagból áll. Nincs tehát más mód, mint újra 
alakítani. Én tehát a lemondás elfogadását aján
lom, és azt hiszem, talán szombaton a szavazatokat 
erre nézve beadhatnék. Méltóztassanak ebben meg
nyugodni. A dolog természetében van , hogy az 
egyszer átvett és bevégzett tárgyakat az illetők re
ferálni fogják. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a lemondást elfogadni ? 
(Elfogadjuk !) Ennélfogva a lemondás elfogadtatik, 
Méltóztassanak az uj választásra szavazataikat 
szombaton beadni. Természetes, hogy azon előadó 
urak , kik már eddig működtek, működésöket be 
fogják fejezni; és épen erre nézve jelenthetem, 
hogy holnap Hollán előadó úr fog előadást tar
tani. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
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XL. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. marczius 15-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t , 

Tárgyai : Bemutattatnak : id. Teleki Domokos gr., Tury Gergely és Kemény István b. megbízólevelei; Décsey László fo
lyamodása 1861-ben a margitai kerületbeli képviselő-választás vizsgálata alkalmával tett költségei megtérítése iránt; két indítvány a 
nemzetiségi ügy tárgyalására nézve. Kende Kamit igazoltatik. 

Az ülés kezdődik d. e. 10l/2 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Dimitrie-
vics Milos fogja vezetni, a szólókat Tóth Vilmos • 
jegyzi fel. j 

Következik a tegnapi ülés jegyzőkönyvének 
meghitelesitése. 

TÓth V i l m o s j e g y z ő (olvassa a marczius I 
14-dikén tartott ülés jegyzökönyvét. Deák Ferencz ne- j 
vének említését a ház zajos éljenzéssel üdvözli. A jegy- I 
zökönyv azon részének, a hol a baranyamegyei mo-
hácsi választásnál közbejött törvényszéki beavatkozás 
fölött a ház roszalása fejeztetik ki, közbeszólás: Nem 
a törvényszék, hanem a szolgabíró !) A tegnapi ülésben 
nem szolga-bíróról, hanem törvényszékről volt szó. 

Bezerédj L á s z l ó : Nem lehet a jegyzőkönyv 
átalános kitételét meghagyni, mert a főügyész 
megtette kötelességét, a mennyiben véleményét 
oda adta, hogy ő semmi vétket nem lát, és az ille^ 
tőket tüstént szabadon kívánta bocsáttatni. 

T ó t h VilmOS j e g y z ő : Tehát igy lesz a 
szerkezet: „a megye egyik szolgabirája és a tör
vényszék. " (Felkiáltás: Az illető szolgabíró l) 

Jendrass ik M i k s a : T. ház! Meg nem elé
gedhetem azzal, hogy ott, hol csak egyes tisztvi
selő rendetlen eljárása fordul elő — nem akarom 
vétségnek nevezni — átalánosságban szóljunk. Itt 
egyik szolgabíró tette forog fenn; a szolgabíró ne
vét tudjuk: neveztessék tehát meg. (Maradjon!) 

T ó t h VilmOS j e g y z ő (folytatja a jegyző
könyv felolvasását. Azon pontnál, mely az állandó iga
zoló bizottságnak szombatra kitűzött választatásáról 
szól:) 

Szász K á r o l y : Tisztelt ház! Ú g y tudom, 
hogy nem a szavazás, hanem a lemondási kérvény 
feletti tárgyalás tüzetett ki szombatra. 

TÓth VilmOS j e g y z ő : A horvát kérdésre 
nézve lett az határozva, hogy 17-én tárgyaltassék; 
a kérvényi bizottság lemondása elfogadtatott és az 

uj választás 17-ére tüzetett ki. (Helyeslés. — Foly
tatja és befejezi a jegyzőkönyv olvasását.) 

E l n ö k : Id. Teleki Domokos gr. Marosszék al
só kerületében megválasztott képviselő bemutatja 
megbízó levelét. (Éljenzés.) Tury Gergely Három
szék kezdi és orbai kerületében megválasztott kép
viselő bemutatja megbízó levelét. (Éljenzés.) Ke
mény István báró, Alsó-Fehérniegye nagyenyedi 
választókerületében megválasztott képviselő, szin
tén benyújtotta megbízó levelét. (Éljenzés.) Az iga
zoló bizottsághoz fognak utasíttatni. 

E g y folyamodás van itt Décsey László kép
viselő úr részéről: méltóztassanak meghallgatni. 

DimitrieviCS Milos j e g y z ő (olvassa Décsey 
László képviselőnek, mint 1861-ben Biharmegye mar
gitai kerületébe kiküldött vizsgáló biztosnak 169 ftra 
menő vizsgálati költségeinek Deáky Lajos megbízottja, 
kezéhez adandó kifizettetése iránti kérvényét.) 

E l n ö k : A t. ház határozta azt, hogy az 1861-
diki költségek is fizettessenek ki. Méltóztassanak 
tehát hozzászólani. 

G h y c z y K á l m á n : A költségvető bizottság
hoz kell utasítani, mely ez iránt szintén intézked
hetnék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A nemzetiségi kérdésben két indít
vány van i t t : azok lesznek fölolvasandók. 

" Dimitrievics Milos jegyző (olvassa Kubícza 
Fái és társai indítványát, melyben a nemzetiségi kér
désben javaslat készítésére 30 tagú bizottság kiküldése 
javasoltatik *); és Popovics Desseanii János arad
megyei képviselő indítványát, melyben ugyané czélból 
szintén 80 tagit bizottság választása javasoltatik ** ) . 

Bezerédj László: Azt gondolom, t. ház, 
mivel példa van ar ra , hogy épen a megyék és 
helyhatóságok rendezése tárgyában beadott indít
vány szintén azon 12-es bizottsághoz lön utasítva, 
mely a most előveendő tárgyak sorolására ki lesz 

*) Lásd az Irományok 23-dik számát. 
**) Lásd az Irományok 24-dik számát. 
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küldve, ezen tárgy szintén azon bizottsághoz lenne j 
utasítandó. 

KubiCZa P á l : A házszabályok értelme sze- | 
rint minden indítványnak, mely a ház asztalára 
kerül, előbb ki kell nyomatni és a képviselők közt 
kiosztatni; ha ez megtörtént, tűzetik ki a napi
rendre. Ennélfogva kérem a házat, méltóztassék a 
házszabályokat erre nézve is megtartani, és így a j 
beadott indítványokat előbb kinyomatni és szét- j 
osztatni. Helyeslés.) 

E l n ö k : Ezen indítványok ki fognak nyomatni j 
és szétosztatni. 

Most Hollán Ernő képviselő úr fog az állandó I 
igazoló bizottság részéről előadást tartani. 

H o l l á n Ernő előadó (olvassa az állandó iga- i 
zoló bizottság jelentését Lator Gábor kiküldött biztos 
vizsgálatáról a Szatmármegye nagykárolyi kerületében 
történt követválasztás ügyéhen. A bizottság Kende Ka
mu megválasztását megsemmisítendőnek s uj választás 
elrendelését véleményezi; egyszersmind Lator Gábor 
képviselő költségei fejében 160 ftot kér megállapit-
tatni.) 

Domal l idy FerenCZ: Kérném az irományok 
fölolvasását. 

H o l l á n Ernő e l ő a d ó : Ha mindazon okmá
nyoknak , melyek ide csatoltattak, felolvastatását 
méltóztatnak elrendelni . ezek igen terjedelmesek 
levén, az hosszú időt fog igénybe venni; bátorko
dom tehát figyelmeztetni a t. házat, hogy ezen 
okmányokból, különösen az igazoló bizottság tájé
kozása végett, pontos kivonatot készítettem, mely
ben meg vannak különböztetve a panaszos szava
zatok között különösen azok. melyekre nézve a 
vizsgáló bíró úr kimutatta, hogy csakugyan csa
lárdul voltak bevezetve. Ily szavazat van 27. Ha 
méltóztatnak parancsolni, az ezekre vonatkozó ok
mányokat fogom fölolvasni. 

D o m a h i d y FereilCZ: Csak a nyomozásra 
vonatkozó okmányokat és az utólag beadott ok
iratokat kérem fölolvastatni. 

H o l l á n Ernő e lőadó (olvassa az okmányokai.) 
D o m a h i d y FereilCZ: T. ház ! Ha nem mél

tóztatnak az iratok további felolvasását kívánni, én 
részemről ebbeli kívánságomtól elállók: mert az 
eddigi jelentésből már teljesen meggyőződtem, 
hogy a vizsgálat által nincs bebizonyítva, hogy azon 
27 egyén nevében mások szavaztak volna, mert 
azokra nézve csak az állíttatik, hogy a napnak bi
zonyos részén nem voltak jelen Károlyban , hogy 
azonban nem szavaztak volna, az igazolva nincs. Oly 
helyekről ugyanis, a melyekről az állíttatik, hogy 
az ottani választók nem voltak nappal Károlyban, 
mint például Fényből és Gencsről, mely helysé
gek csak félórányira vannak Károlytól, ha déltáj
ban nem is voltak jelen a szavazók , este hat óra
kor, mikor a Kende Kanutra való szavazás meg

kezdődött, már ott lehettek. Továbbá másokra nézve 
is, a kikről alibi állíttatik, bizonylatok vannak, hogy 
jelen voltak és szavaztak. Ott pedig, a hol a szava
zatra vonatkozólag kérdés támad, és sem az egyik, 
sem a másik részről teljes bizonylatok nincsenek, 
ott a jegyzőkönyvet tartom érvényesnek , azt tar
tom hiteles és bizonyító eszköznek. Mindezeknél 
fogva részemről az állandó bizottság véleményével 
ellenkezőleg igazolásra szavazok. (Helyeslés. Felkiál
tások : Szavazzunk !) 

Elnök: Kivan még valaki hozzászólani'? 
(Senki sem jelentkezik.) A ház szabályai azt kíván
ják, hogy először arra történjék szavazás, vajon a 
bizottság véleménye elfogadtatik-e vagy nem: en
nélfogva kérem, méltóztassanak fölkelni azon kép
viselő urak . kik a bizottság véleményét, mely a 
megsemmisítés mellett van, pártolják. ('Megtörténik.) 
A világos többség az osztály véleményét nem pár
tolja : ennélfogva Kende Kamit képviselő ur az iga
zolt képviselők névsorába iratík. (Éljenzés.) 

Kezem között több felveendő tár^v nincs. és 
azt hiszem, mai nap új tárgy nem is fog bejó'ni: 
ennélfogva holnap ülés nem tartható; holnapután 
azonban azon tárgyakra nézve, melyek ki vannak 
tűzve, fog ülés tartatni. 

Mielőtt az üléw feloszlik, még néhány kéré
sem van. 

A kérvényi bizottságra megtörtént a szavazás; 
mivel pedig már azóta több tárgy jött be , kérem 
ezen bizottság tagjait, méltóztassanak minél hama
rabb megalakulni, hogy a bejött irományok átadat
hassanak. 

BÓniS S á m u e l : Minthogy az újonan válasz
tott bizottságnak ez idő szerint elnöke nincs, ki ösz-
szejövetele iránt rendelkeznék, jó volna, ha a t. el
nök úr tűzné ki az összejövetel idejét. 

Elnök: Méltóztassanak tehát a kérvényi bi
zottság tagjai mindjárt az ülés után itt maradni. 

Kérem a költségvetési bizottság tagjait is, mél
tóztassanak d. u. 5 órára itt megjelenni. Azon kép
viselő urak, kik az országgyűlés megnyitása előtt 
az ideiglenes országház építésének vezetésével vol
tak megbízva, méltóztassanak szintén a tanácsko
zásban részt venni, mert a t. ház határozata szerint 
ezen képviselő urak is meg vannak bízva az új or
szágház átvételével. 

" K lauzá l Gábor: Inkább most mindjárt, mint 
délután. 

E l n ö k : Részemről helyeslem. 
Még egy harmadik kérésem is van. E g y új 

lakkönyv elkészítésére levén szükség, kérem azon 
képviselő urakat, kik vagy megváltoztatták vagy 
még be nem mondották szállásukat, méltóztassa
nak lakásukat a háznagyi hivatalnál bejelenteni. 

Az ülés végződik d, e. ll%/i órakor. 



XLI. ORSZÁGOS ÜLÉS. 358 

XLI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
# 

1866. marczius 17-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai :Bemutattatnak : Kun Gothárdgr.,Ocsvay Ferencz és Tolnay Gábor megbízó levelei; Bittó István jelentése a kő 
szegi képviselő-választás iránt tett vizsgálatról; Terbete, Strázsa, Brunócz és Krakován helységek folyamodása a kolozsvári biztosító 
társulatnál levő követeléseik kielégítése iránt; Fehérvár községéé szabad dohánytermesztés iránt; a teremöröké fizetésök emelése 
iránt. Torma Károly, ifj. Berde Mózses, Hosszú József, Dózsa Elek, Dózsa Dániel, Szentkereszty Zsigmond b., Vay Sándor b., Thury 
Gergely, Kemény István b., id. Teleki Domokos gr., Nagy Károly, Geczö János, Bethlen Sándor gr., Tisza László, ifj. Huszár Károly 
b., Zeyk József, Gál Miklós, Bethlen János gr., Szolga Miklós, Mikó Imre gr. és Nagy Elek igazoltatnak. A ház költségvetése mar-
cziusra megállapíttatik. Tóth Vilmos és Décsey László képviselőknek 1861-ben végrehajtott vizsgálatuk költségei kifizettetni rendel
tetnek. A naplóbiráló választmánynak hat uj taggal megszaporitása elhatároztatik. Szavazás az uj állandó igazoló bizottság tagjaira. 
Országos küldöttség megválasztása határoztatik el, a mely a horvát küldöttséggel lesz értekezendő ; egyszersmind megállapittatnak e 
küldöttségnek adandó utasítás alapelvei. Szeréinmegye vnkovári kerületének levele , melyben a szerb congressus határozványait tör
vényes erőre kéri emeltetni, felolvastatik s kinyomatása elhatároztatik. A nemzetiségi ügy tárgyalása iránt beadott két indítvány elvileg 
elfogadtatik. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V2 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét fogja ve
zetni Joannovies György, a szólók neveit Tóth 
Vilmos jegyzi föl. 

Az utolsó ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a mar

czius 15-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Megbiző levelöket mutatják be : Kun 

Grothárd gr. Hunyadmegye hátszegvidéki, Ocsvay 
Ferencz Dobokamegye pánezélesehi és Tolnay 
Grábor Marosszék felső kerületében megválasztott 
képviselők. Mindezek az állandó igazoló bizottság
nak fognak átadatni. 

Bittó István a Vasmegye kőszegi kerületében 
történt képviselőválasztás iránti vizsgálata ered
ményéről tesz jelentést. Az állandó bizottságnak 
adatik át, 

Terbete, Strázsa, Brunócz és Krakován hely
ségek lakosai a kolozsvári tüzelleni biztositótársu-
latnál levő követeléseiknek megtérítéséért esedez
nek. A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 

Torontálmegyei Fehérvár községe dohányter
mesztési szabadságot kér magának engedtetni. 

A képviselőház teremőrei fizetésöket kérik 
fölemeltetni. 

Mind két folyamodás a kérvényi bizottsághoz 
utasittatik. 

Az állandó igazoló bizottság részéről Zichy 
Antal előadó úr fog jelentést tenni. 

Zichy A n t a l e l ő a d ó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését Torma Károly belsö-szolnok-
megyei alsó kerületbeli képviselő választásáról. A bi
zottság nevezett képviselőt igazolandőnak véleményezi.) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 18fi5,-. I. 

Elnök: Méltóztatnak az állandó igazoló bi
zottság jelentését elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennél
fogva Torma Károly úr, a 30 napi határidő fen-
tartásával, az igazolt képviselők sorába igtattatik. 

Z i c h y Anta l e l ő a d ó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését ifj. Berde Mózses sepsiésmiklós-
várszéki képvselö választásáról. A bizottság nevezett kép
viselőt igazolandőnak véleményezi. Elfogadjuk !) 

E l n ö k : Ifj. Berde Mózses úr, a 30 napi határ
idő fen tartásával, az igazolt képviselők sorába ig
tattatik. 

Zichy Anta l e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottságjelentését Hosszú József, kolosmegyei mócsi ke
rületi képviselő választásáról. A bizottság nevezett kép
viselőt igazolandőnak véleményezi. Elfogadjuk.') 

E l n ö k : Hosszú József űr, a 30 napi határidő 
fentartásával. az igazolt képviselők sorába ig
tattatik. 

Zichy Ál l ta i e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését, mely szerint Dózsa Elekes Dó
zsa Dániel marosvásárhelyi képviselőket a szabályszerv. 
határidő fentartása mellett igazolandóknak véleményezi. 
Elfogadjuk !) 

E l n ö k : Dózsa Elek és Dózsa Dániel urak a 
szabályszerű 30 napi határidő fentartása mellett 
igazolt képviselőknek jelentetnek ki. 

Zichy Anta l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését, mely szerint Szentkereszty 
Zsigmond b. Küküllömegye kőszegi kerületének képvise
lője a szabályszerű határidő fentartása mellett igazolan
dőnak véleményeztetik. Elfogadjuk!) 

E l n ö k I Szentkereszty Zsigmond b. a sza
bályszerű 30 napi határidő fentartása mellett iga
zolt képviselőnek jelentetik ki. 

45 
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Zichy A n t a l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését, mely szerint Vay Sándor b. 
zemplénmegyei megy ászai kerületi képviselő megválasz
tása igazolandó. Közhelyeslés.) 

B ó n i s S á m u e l : A jelentés azon kifejezésére 
van észrevételem, mely szerint a választás egyelőre 
tudomásul vétetik. Ez kiigazítandó : mert a válasz
tás igazoltatván, csak a kérvény vehető tudomásul. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva Yay Sándor b. a szabályszerű 
30 napi határidő fentartásával igazolt képviselő
nek jelentetik ki. 

Dedinszky Józse f e lőadó (olvassa az állan
dó igazoló bizottság jelentését, mely szerint Thííry Ger
gely kézdivásárhelyi, Kemény István b. alsó-fehérmegyei 
nagyenyedi, és id. Teleki Domokos gr. marosszéki 
alsókerületi képviselők a szabályszerű határidő fentar-
tása mellett igazolandóknak vélemény estetnek. Éljenek !) 

E l n ö k : E szerint Thury Gergely, Kemény 
István b. és id. Teleki Homokos gr. a szabály
szerű 30 napi batáridő fentartása mellett igazolt 
képviselőknek jelentetnek ki. 

Kirá ly i P á l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését Nagy Károly Szék kivált ágos 
mezővárosa, Ti-za László és ifj. Huszár Károly b. 
Tordamegye, Zeyk József és Gál Miklós Aranyosszék, 
Geczö János Csik-Szereda kiváltságos mezőváros, Beth
len Sándor gr. Belső-Szolnokmegyefelsökerülete, Beth
len János gr. és Szolga Miklós Udvarhely anya- s-Ke
resztúr és Bardócz fuszékek, Mikó Imre gr. és Nagy 
Elek Kolozsvár város képviselői megválasztatására vo
natkozólag. A bizottság véleménye az, hogy Nagy Ká
roly és Gecző János végleg, Bethlen Sándor gr., Ti
sza László, ifj. Huszár Károly o., Zeyk József, Gál 
Miklós, Bethlen János gr., Szolga Miklós, Mikó Imre 
gr. és Nagy Elek képviselők azon feltét alatt igazolan-
dók, hogy a választásuk ellen netalán beadatni szándé
kolt kérvények a szabályszerű 30 nap lefolytáig elfo-
gadandók. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Minthogy a ház a bizottság vélemé
nyét elfogadja, a nevezett képviselők, a mondott 
feltételek alatt, az igazoltak közé igtattatnak. 

Rajner P á l e lőadó (olvassa a költségvető bi
zottság jelentését a képviselőház marcziushavi költsé
geire vonatkozólag. A ház a bizottság jelentését he
lyesli.) A bizottsághoz áttétettek továbbá a követ
kező kérvények: Tóth Vilmos képviselő kéri, 
hogy 1861-ben Trencsénmegye zsolnai kerületé
ben tett vizsgálatának költségei 109 ft. és 70 
krban , Décsey László képviselő kéri , hogy szin
tén 1861-ben Biharmegye margitai kerületében 
végrehajtott vizsgálatának költségei 160 írtban 
megbízottja Deáky Lajos képviselőnek kezéhez a 
ház pénztárából megtéríttessenek. A bizottság vé
leménye az , hogy a mérsékelten számított költsé
gek a ház pénztárából kifizettessenek. (Helyeslés.) 

Elnök í Minthogy a költségvető bizottság-
véleményét méltóztatnak elfogadni, a nevezett kép
viselők a ház pénztárából ki fognak elégíttetni. 

Bóni s S á m u e l : A vizsgálati költségek fize
tése ellen semmi észrevételem sincs. A ház ugyanis 
a jelen országgyűlésre elhatározta , hogy előleg 
fizettessenek ki a vizsgálati költségek. Hanem a 
múlt országgyűlés ily költségeire nézve mégis 
intézkednie kell a háznak, hogy a választásnál 
megbukott fél által téríttessenek vissza az illető 
költségek. 

Rajner Pál előadó: Az, hogy a vizsgálati 
költségek utólag fognak az elnökség által az illető 
féltől behajtatni. és a mennyire befolynak, ez ál
tal is visszafizettetni: már el van határozva, és 
az ebbeli határozat a multhavi költségvetés jegy
zőkönyvében foglaltatik. 

E l n ö k : A tisztelt ház tehát a költségvető bi
zottság előterjesztését elfogadja. (Közhelyeslés.) 

SoniOSSy Ignácz : T. ház ! Hogy a naplóbi-
ráló választmány hány tagból álljon s mennyi 
időre választassák, arra a ház szabályai ki nem ter
jednek. A jelenleg 20 tagból álló választmánya ma
ga választatását ideiglenes intézkedésnek tekintvén: 
hogy a választatása után számosan érkezett erdé
lyi képviselők is részt vehessenek mind a választ
mány választásában, mind pedig, tagjaivá válasz
tatván , működésében: én az eddigi bizottság föl
hívása folytán bátor vagyok azon kérésemet a ház 
elé terjeszteni, méltóztassék a bizottság ujabb ala
kítása iránt rendelkezni. 

Ráday Gedeon gr . : Azt hiszem , ezen való
ságosan helyes észrevételnek ugy felelünk meg 
legjobban, ha a már megválasztott bizottság tag
jait meghagyjuk, és az erdélyiek közül még né
hányat, tán hatot, hozzájok választunk. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik elfogadni ezen véle
ményt? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a megválasztott 
naplóbiráló urak jövendőre nézve is megmaradnak, 
hanem a később jövő erdélyi képviselő urak közül 
hatan fognak hozzájok választatni. 

Méltóztatott a tisztelt ház határozni, hogy az 
állandó igazoló választmány tagjaira nézve a sza
vazatok mai nap adassanak be : méltóztassanak 
tehát beadni a szavazatokat. ("A képviselők névsze
rinti fólszólitá* folytán beadják szavazati jegyeiket.) A 
szavazatok beadattak: holnap össze fognak számít
tatni és az eredmény a jövő ülésben ki fog hirdet
tetni. (Helyes!) 

Napi renden van a horvát országgyűlés leve
lének felolvasása és tárgyalása. (Halljuk '.) 

Joannovics György jegyző (olvassa a 
horvát országgyűlés levelét *) 

*) Lásd ax Irományok 22-dik szama!,. 
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EllIÖk : Mindenekelőtt méltóztassék a t. ház 
az iránt határozni, hogy a horvát országgyűlés 
küldöttségével csak ezen képviselőház küldöttsége 
tegye-e magát érintkezésbe ? vagy pedig, mivel or
szágos küldöttségről van szó a felszólításban, hogy 
országos küldöttség' neveztessék-e ki ? (Felkiáltások: 
Országos bizottság !) Ugy veszem észre, a, t. ház azt 
kívánja, hogy országos küldöttség legyen. A levél 
tehát közöltetni fog a mélt. főrendekkel, és a mélt. 
főrendek meg fognak kéretni, hogy a magok ré
széről is válaszszanak küldöttség! tagokat. (Felki
áltások : Nyolcz tagot!) A bevett szokás szerint két 
harmada az összes küldöttségnek az alsóház tag
jaiból áll. Ennélfogva a t. ház részéről nyolcz tag 
fogna választatni. (Helyeslés.) 

Andrássy G y u l a gr. : Méltóztassanak talán 
abban megállapodni, hogy minden collisio kike
rülése végett csak annyit mondjunk, hogy mi 
küldünk 8 tagot, Mennyit méltóztatnak a mélt. fő
rendek küldeni, majd ó'k fogják meghatározni. 

Deák FerenCZ : Én azt sem mondanám ki 
határozatképen, hogy mi 8 tagot küldünk ki innen, 
hanem azt mondanám, hogy miután Horvátország 
12 tagú küldöttséget nevezett ki, legczélszerübb-
nek látnók, ha ez az országos küldöttség is 12 tag
ból fogna állani : felszólítjuk tehát a mélt. főren
deket, hogy ezen 12 tagból álló küldöttséghez 
aránylag ők is válaszszanak magok közül. Tudják 
a szokásos arányt, megválasztanak annyit, a meny
nyit az arány kivan. Ha többet választanának, akkor 
ismét hatalmunkban állna az arányt helyreállítani 
az által, hogy nagyobb számú küldöttséget válasz
tanánk ; de nem hiszem, hogy ok többet választa
nának. 

A mi magát a választást illeti: természetesnek 
találom, hogy az akkorra halasztassék, mikor a 
mélt. főrendek viszonüzenete itt lesz, még pedig 
azért, mert elébb azt kell kimondanunk, hogy 
szükségesnek látjuk egy országos küldöttség ki
küldetését ; erre nézve is kell a méltóságos főrendek
nek nyilatkozni, és azt mondaniok, hogy igenis 
ők is szükségesnek látják egy országos küldöttség 
kiküldését; s mikor ezt a méltóságos főrendek is ki
mondják, akkor lesz conclusum dietale , országos 
végzés, akkor foghatunk hozzá az országos határo
zat teljesítéséhez, t. i. a választáshoz. (Helyedés.) 

Az lehetne még itt a kérdés, nem volna-e ezél-
szerü most arról is szólni, minő utasítással kívánjuk a 
küldöttséget ellátni ? Mert azt alig tartom czélsze-
rünek, hogy mi külön utasítást adjunk s külön a 
méltóságos főrendek is, és a két külön utasítás-mel
lett megszakadva álljon ottan ezen országos kül
döttség. 

Az én nézetem az utasításra nézve igen egy
szerű. (Halljuk!) Az utasítás, melyet a bizottság
nak adhatnánk, csak átalános elvekből állhat- Én 

hármat kötnék ki : első volna, hogy az ország 
területi épségére, szóval az integritásra ügyeljen a 
bizottság ; másodszor ügyeljen a pragmatica 
sanctióban foglalt törvény azon rendeletére, hogy 
Magyaroi-szág koronájától a magyar koroiiaorszá-
gok el ne szakasztassanak, vagyis, mint a törvény 
kifejezi, hogy a magyar korona országai egymástól 
el nem szakaszthatók; a harmadik elv pedig lenne, 
hogy a mit a küldöttség tisztába hoz a hoz-vát kül
döttséggel, csak akkor lesz természetesen köte
lező erejű, ha a képviselőházhoz véleményöket be
mutatják , s a ház vagyis az országgyűlés azt 
rendes utón elfogadja. (Helyeslés.) E három átalános 
elvet már most kimondhatnók, és a főrendeknek 
megüzenhetnők : hogy ily utasitással tartjuk czél-
szerünek az országos küldöttség kiküldetését; jó
nak látjuk, hogy 12 tag váíasztassék a küldött
ségbe, válaszszák meg tehát arány szerint a mélt. 
főrendek a tagokat magok közül, akkor majd mi is 
meg fogjuk választani aránylag kebelünkből a kül
döttség* tagjait. Az utasítás e három fő elvét azon
ban szeretném már most kimondatni és a mélt. 
főrendekkel közöltetni. Nem kételkedem, hogy 
azokat a m. főrendek is el fogják fogadni; s akkor 
majd, ha visszaérkezik a m. főrendektől az üzenet, 
hozzáfoghatunk az általunk aránylag kiküldendö 
tagok választásához. 'Átalános élénk helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a tisztelt ház ? (Elfogad
juk!) Ez értelemben fogunk tehát eljárni. 

Szerémmegye vukovári kerületének egy át
irata fog felolvastatni. 

DímitrieviCS MilÓS j e g y z ő (olvassa Szerem-
megye vukovári kerületének átiratát.'"') 

E l n ö k : Ki fog nyomatni, szétosztatni és 
ezután a tárgyalás napja ki fog tűzetni. 

Deák FerenCZ: A fölolvasott levélben em
líttetnek valami határozatok: a szerb cong-ressus 
határozatai. Nem tudom, mellékelve vannak-e e 
határozatok a levélhez'? Ha nincsenek, akkor ig-en 
bajos a legelső tárgyalás is, mert a congressus ae-
tái, melyekre hivatkozás történik, vonatkozhatnak 
vallási ügyekre, vonatkozhatnak politikai ügyekre, 
szóval azoknak különféle tárgyaik lehetnek, és csak 
azokból tudhatnék meg, mit csináljunk vele. Előfor
dulhat az a kérdés is, vajon egyes megye az ország
gyűléssel másként, mint kérvény utján, éríntkezhe-
tik-e ? Kérdés továbbá, hogy a mi a vallási ügyet ille
ti, minő alakban tartozik ide ? a mi a nemzetiségi 
ügyet illeti, mennyiben tartozik a nemzetiségi ügy
ben kiküldendö bizottsághoz? a mennyiben pedig 
Szerémmegye saját dolgaira vonatkozik, nem tarto
zik-e a horvát ügyben kiküldendö bizottsághoz? 
Mindezt tudni kellene,pedig nem tudjuk az acták nél
kül. Ha azok a levélhez mellékelve vannak, le kell 

*) Lásd az Irományok 25-dik számát. 
45* 
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fordíttatni és ki kell nyomatni. (Dhnitrievics jegyző 
közbeszól: Nincs mellékelve !) Tehát csak nyomassák 
ki a levél. (Helyeslés.) 

Joannov ic s G y ö r g y j e g y z ö : É p e n a z mon
datik a levél elején (olvassa) : „Alázatos feliratunk 
által, melyet másolatban ide hajlítunk, 0 Felségét a 
Királyt hódoló tisztelettel megkértük,hogy az 1861. 
évben Gyümölcsoltó - Boldogasszonykor tartott 
szerb congressusnak határozatait a magyar és úgy
szintén a horvát és tót országgyűléseknek mint kii*, 
cló'terjesztvényeket beküldeni . . . . . kegyesked
jék. a Épen azt kérik tehát, hogy a szerb nemzeti 
congressus határozványai közöltessenek az ország
gyűléssel. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Minden fontos 
beadványra nézve, mely a ház elé kerül, szüksé
gesnek tartom, hogy a ház ne egyszerű fölolvasás 
után intézkedjék, hanem a szabályok szerint az il
lető beadvány nyomassák ki és osztassák szét, az
után a ház tűzze ki tárgyalását napirendre. Bátor
kodom ezen tárgyra nézve, melynek eredménye 
mindenesetre fontos, a t. házat fölkérni, méltóztas
sék a ház szabályait megtartani. (Már ki van 
mondva!) 

E l n ö k : A levél ki fog nyomatni, kiosztatni 
és tárgyalásra kitüzetni. 

Két indítvány adatott be a nemzetiségi kér
désben. Ezek ki levén nyomatva és osztva, most föl 
fognak olvastatni. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa a nemzetiségi 
kérdésre vonatkozó két inditványt. *) 

Kubicza P á l : T. ház! A legmagasabb ki
rályi trónbeszédre fölterjesztett válaszában méltóz
tatott a t. képviselőház kinyilatkoztatni, hogy a 
különajku nemzetiségek érdekeit törvény utján biz
tosítani kész; és mi, midőn alázatos indítványun
kat a t. ház asztalára letettük, nem czéloztunk 
egyébre, mint arra, hogy a t. képviselőház akkor 
megirt szavainak kifejezést adván, azokat a való-
sulás felé vezesse. Részünkről nem praeoecupálunk 
ez indítvány által semmit ; nem is akármik általa 
fontosságot nyerni, vagy követelni állásunknak: 
mert mi küldőinkkel együtt, kik bennünket meg
választottak, az egységes magyar hazának hű pol
gárai s képviselői vagyunk és akarunk maradni. 
(Éljenzés.) De, t. ház! ugy vagyunk meggyőződve, 
hogy a nemzetiségi érzés azon szent érzelem, mely, 
ha a hazafi hűség korlátai közt mozog, az általa 
támasztott követeléseket a legitim igények színvo
nalára emeli, melyek nem csak arra vannak jogo
sítva, hogy létezzenek, hanem arra is, hogy a köz 
életben érvényesíttessenek: ennélfogva kötelesség
szerűen kérjük a t. házat, méltóztassék oly kegyes 
lenni a különajku nemzetiségek iránt, és alázatos 

*) Lásd az Irományok 23 és 24-dik számát. 

indítványunkat elfogadva, ezen kérdés megoldásá
ra nézve, ugy a mint javasolni bátorkodtunk, a vá-
laszmányt, és pedig, ha lehet, azonnal kiküldeni. 
(Helyeslés.) 

Deák FerenCZ: Az indítványt, a mennyiben 
az egy bizottság kiküldetését illeti, igen szívesen 
elfogadom; azon részét azonban, hogy 30 tagból 
álljon a bizottság, határozatképen kimondani még 
idő előttinek tartanám. Méltóztassék egyet fonto
lóra venni. Valószínűleg számos bizottságot fogunk 
kinevezni. íme van egy bizottság, melybe 67 tag 
lesz minden órán megválasztva — egy része már 
meg is van választva: értem a közös viszonyokat 
tárgyazó javaslat elkészítésére kiküldött bizottsá
got; ezenkívül van kérvényi, van igazoló, van 
költségvető bizottság, stb. Vannak tárgyak, me
lyekre nézve okvetlen bizottságokat kell kinevez
ni. Ha mindezen választásokat bizonyos rendszer 
szerint nem viszszük véghez, azon bajban leszünk, 
hogy az egyik bizottság a másik miatt nem tud 
dolgozni. Például fontos a most felhozott tárgy, 
igen fontos a horvátországi tárgy, igen fontos az 
erdélyi viszonyokra vonatkozó tá rgy; és kétségen 
kívül még igen sok sürgető dologra szintén kell 
bizottságot kiküldeni. Már maga az is nagy baj
jal járna, ha azon 67 tagból álló bizottságtól, mely 
a közös viszonyok iránti javaslat elkészítésére van 
megválasztva, több tagot más bizottságokba ten
nénk , olyanokba, melyeknek szintén rögtön és 
sokat kell dolgozniok. Mert akkor azon bajba es
nénk, hogy az egyik, vagy másik, és talán a közös 
viszonyok iránti javaslat elkészítése megint elna-
poltatnék, azt pedig megint igen károsnak tartom. 
Azért szükségesnek látom, hogy minél előbb és 
pedig a mint ezt a fenforgó felirati tárgyalást be
végezzük, elébb nevezzünk ki egy kis bizottságot, 
mely véleményt adjon a többi bizottság mikénti 
alakítása felől, (Helyes!) hogy azon számos bizott
ságok hány tagból álljanak, s micsoda tárgyak 
tartozzanak egyikhez, vagy másikhoz. Arról is 
kell szólni, nem fordulhat-e elő oly eset i s , midőn 
az egyik bizottság a másikkal lesz kénytelen 
érintkezni; meglehet, hogy közös ülést is kell egy
mással tartaniok. Ezt röviden, egy-két szóval el
végezni nem lehet. Azt gondolom tehát, hogy 
ha Isten keresztülsegít bennünket ezen tárgyon, 
mely hétfőre van kitűzve, azonnal válaszszunk 
egy kisebb bizottságot, mely minden kiküldendő 
bizottságok tervét mind a tárgyakra nézve, mind 
a számra nézve, mind egymás iránti viszonyukra 
nézve, kidolgozza és véleményét előterjeszsze. Oda 
fog tartozni kétségen kívül a nemzetiségi ügyben, 
mint egyik legsürgetösebb tárgyban kiküldendő 
bizottság indítványozása is. Annyit ugyan most 
is kimondhatunk, hogy az indítványt elfogadjuk, 
csak mikénti teljesítését halasztjuk azon időre — 
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az egész csak néhány napi különbség — midőn a 
dolog a kis számú bizottság javaslata szerint tár
gyaltatni fog. (Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva határozatilag kimondom, 
hogy az indítvány elvileg elfogadtatik, s a fölirati 
javaslat tárgyalása után bizottság fog kiküldetni, 

mely meghatározza mindazon tárgyakat, melyek
re nézve bizottságok lesznek kiküldendők, és ez 
alkalommal a jelen két indítvány is tárgyalás alá 
fog jönni , t. i. hogy hány tagból álljon és mikor 
választassák meg a nemzetiségi bizottság. 

Az ülés végződik d. u. 12'/, órakor. 

XLII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. marczius 19-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: A horvát ügybeli küldöttségre vonatkozó irományoknak a főrendekhez átküldése határozatba megy. Bemutattat-
nak : Mikó Miliály, Lázár Dénes és Zimmermann András meghízó levelei; Eger városa kérvénye a pest-miskolczi vasút iránt: Halász 
Boldizsáré egy 1861-diki képviselő-választás vizsgálati költségeinek megtérítése iránt; Bartakovics Alajosé segélyezésért. Az uj állandó 
igazoló bizottság tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. A marcz. 2-dikán kelt kegy. kir. leiratra késztilt válaszfolirati 
javaslat átalában és szakaszonkint elfogadtatik. 

Az ülés kezdődik d. e. J0L/i órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Tóth Vil
mos fogja vezetni. A szólni kívánók neveit Di-
mitrievics Milos jegyzi fel. A tegnapelőtti ülés jegy
zőkönyve fog hitelesíttetni. 

Joannovics György jegyző (olvassa a mar
czius 17-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A horvát ügyre nézve bátor vagyok 
kérdést tenni az iránt, kivánja-e a t. ház, hogy az 
irományok az elnökség utján küldessenek át a mél
tóságos főrendeknek? mely esetben még ma tör
ténnék az átküldés; vagy pedig méltóztatnak-e be
várni a mélt. főrendeknek holnap délelőtt tar
tandó ülését és egyik jegyző úr által elküldeni az 
iratokat? (Fölkiáltások; Mindenesetre jegyző vigye át!) 

Elnök". Tehát a mélt. főrendeknek a holnapi 
napon a t. ház egyik jegyzője fogja az irományo
kat átvinni. 

Mikó Mihály Csik-Szék, Lázár Dénes Csik-
Gyergyó , továbbá Zimmermann András Nagy-
Szeben város és szék képviselői bemutatták megbízó 
leveleiket. Ezek az állandó igazoló bizottsághoz uta
síttatnak. 

Eger városa kéri a pest-miskolczi vasút pár
tolását. 

Halász Boldizsár, mint az I86l-ki országgyű
lés által a veszprémmegyei ugodi kerületi vá
lasztás megvizsgálására kiküldött biztos, küldetése 
alkalmával tett kiadásait kéri megtéríttetni. 

Az első a kérvényi, a másodika költségvetési 
bizottságnak fog kiadatni. 

Bartakovics Alajos, szegénységét panaszolván, 
segélyezésért esedezik. A kérvényi bizottsághoz 
utasittatik. 

Az állandó igazoló bizottságra a szavazatok 
beadatván, az eredmény fel fog olvastatni. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa az állandó iga
zoló bizottságra beadott szavazatok eredményét): Be
adatott összesen 321 szavazat: ezekből nyert Gaj-
zágó Salamon 245, Hosszú József 236, Torma Ká
roly 233, Dedinszky József 154, Zichy Antal 144, 
Várady Gábor 143, Ráday László gr. 129, Kirá
lyi Pál 116, Csengery Imre 115 szavazatot. 

E l n ö k : Napirenden van a felirati javaslat 
tárgyalása. Mindenekelőtt maga a felirati javaslat 
fog felolvastatni. 

Tóth V i l m o s j egyző (olvassa a felirati ja
vaslatot. A 11-ik pont felolvasása titán:) 

KurCZ G y ö r g y : T. ház! Ezen pontban saj
tóhibának kell lenni, mert a hol az mondatik: „Ha 
a végrehajtó hatalomnak joga volna a törvényho
zás rendes utján a törvényeket végre nem hajtani" 
bizonyára kimaradt „törvényeket" előtt ezen szó : 
„alkotott." (Zaj.) 

T ó t h V i l m o s j egyző (végig olvassa a felirati 
javaslatot. A felolvasás titán csaknem az egész ház 
fölemelkedik és kiáltozza: Elfogadjuk! Elfogadjuk!) 

E l n ö k í T. ház ! Kötelességemnek tartom ki
jelenteni , hogy a ház roppant többsége.. . (Zaj. 
Felkiáltások: Csaknem az egész ház! Bartal György 
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fdáll és szólani akar.) ... hogy nem csak a ház nagy 
többsége, hanem majd az egész ház a felirati javas
latot elfogadja. (Helye-lés. Halijuk!) Mindazonáltal 
méltányosnak látom, hogy, ha találkoznék valaki, 
kinek észrevételei volnának a felirati javaslatra, 
ezen észrevételeit előadhassa. (Helyeslés.) Mint 
ilyen föl van jegyezve Bartal György képviselő 
ur. (Zaj. Halljuk.! A perczig tartó zaj lecsillapodása 
után:) 

Dimi tr i ev i e s Milos j e g y z ő : A fblhati ja
vaslat ellen Bartal képviselő ur van följegyezve. 

Barta l G y ö r g y : Engedjék , uraim ! hogy a 
f. é. böjtmás hava 3-án kelt kir. leiratot taglalva, 
a fölötti egyéni nézetemet az alattvalónak hódoló 
tiszteletével, de a képviselői állástól külön nem vá
lasztható vélemény függetlenségével elmondhas
sam. (Zaj. Halljuk!) Mert ha valaha,, ugy most.,1' a 
hazának jelen helyzetében nem szabad sajnálnunk 
azon időt, melyet az elvek tisztába, hozatalára, a 
kiindulási pontok praeeisirozására fordítunk; mi
ntán a látszólagos veszteség kamatostul kel! , hogy 
megtérüljön a részletek feldolgozásánál az esetben, 
ha kimerítő és higgadt, tárgyilagos, és ép ezért a 
nézetek különbsége iránt méltányos vitatkozások 
folytán amazokra nézve tisztába jönnünk sikerült. 

A kegyes kir. leiratnak, felfogásom szerint, 
két fő hiánya van. Az első az, hogy csak is a nega-
tio terén mozog; csak is a jogalap teljes restitutió
jának nehézségeit, részben lehetetlenségét, a modi-
íicatiok szükséges voltát fejtegeti el nem tagadható 
nyíltsággal , és mivel palástra csakis a rosz-
akarat fogott egyedül szorulhatni, el nem vitáz
ható jóakarattal; de a túlnyomóan hangsúlyozott 
negatio ellenében elégséges positiv alapot arra néz
ve, vajon e nehézségek csak is a kivitel modalitá
saira szoritkoznak-e'? vagy magát régi és ujabb, 
de egyaránt becses institutiónk lényegét ferialják V 
nem csak nem nyújt, hanem a már is létezett kéte
lyeket fokozva, a nemzet méltó aggodalmát öreg-
biti. Másik fő hiánya a szőnyegen levő kegy. kir. 
leiratnak, csekély véleményem szerint, az, hogy a 
15-dik szakasz folytán az 1848-iki törvények tett
leges helyreállítását azok minden czikkeinek szor
gos átvizsgálásától, a tényleges viszonyok igényei
hez képest leendő idomitásától, a tapasztaláshoz 
mért tökéletesbitéstől teszi függővé. Mert a mint 
nyíltan méltányoltam, és jelenleg is kell , hogy 
méltányoljam 0 Felségének a trónbeszédben kife
jezett aggodalmait e törvények mindazon szabvá
nyaira nézve, melyek a fejedelmi jogokba ütköz
nek, a birodalom biztonságát, anyagi érdekeinek 
elannyira mellőzhetlen fejlesztését veszélyezik s a 
társországokméltó igényeivel ellenkeznek: szintúgy 
sajnálattal nélkülözöm ott,és nélkülözömmég inkább 
kegy. kir. leiratban az élesen elkülönző vonalat arra, 
hogy — a mint a nemzet 0 Felségének ezen aggá

lyait méltányolva, erkölcsileg kényszerülve leend 
saját institutiója folytán megfelelni az opportuni-
tás elutasithatlan követelményeinek (Zaj) — vi
szont 0 Felsége is kell, hogy siessen eloszlatni a 
nemzet méltó aggodalmát az által, hogy maga ré
széről a jogfolytonosság szintoly nagy horderejű 
tekinteteinek hódolva, ezen törvények mindazon 
szabványainak végrehajtására való saját kötele
zettségét nyíltan bevallja, melyekre a fenebbi ki
fogások nem alkalmazhatók. (Helyeslés.) Nem vo
nom kétségbe, hogy az ] 848-iki törvények egy-
átalán magokon viselik a rögtönzés jellegét; (Ohó! 
Elénk ellenmondás) sőt ha ez iránt legkevésbbé is 
kételkedhetem vala, végső kételyem is el fogott 
oszlani a mesteri kézzel oda vetett - carton vázlat 
láttára, melyet Pest városa nagyérdemű képvise
lője azoknak a Szajna melletti bankettek betiltására 
rohamos sebességgel következett eseményekből ki
folyó opportunitását illetőleg élőnkbe állított. 
(Elénk ellenmondás.) De ezen körülmény egymaga, 
a legveszélyesb közjogi consequentiák nélkül, 
okul nem szolgálhat arra, hogy az előleges, vagy
is a tettleges effectuatiót megelőző revisiónak szük
ségessége conditio sine qua non gyanánt eme tör
vények minden czikkeire kiterjesztessék. 

Az emberi elme korlátoltságánál fogva a tör
vények legnagyobb része ab ovo tökély telén; ok
vetlenül tökélytelen pedig minden ujabb ínstitu-
tiónak legelső alkalmazása, mielőtt az a tapaszta
lás kiigazító ujjmutatása, s ama mellőzhetlen súr
lódás folytán, mely az államgépezet működésében 
szintúgy, mint a mechanikában kikerülhetlen. a 
régi kerekzethez simult volna,. A szoros logika 
szabályai szerint pedig minden tökélytelen tör
vénynek végrehajtása elhamarkodás, rögtönzés; 
(Ellenmondás) de legnagyobb közjogi rögtönzés, 
sőt világos ellenmondás, a legkézzelfoghatóbb cir-
culus vitiosus volna, ezek folytán azt állítani, 
hogy ily törvényeket végrehajtani nem lehet, mi
előtt czélszerűségök a tapasztalás által be nem bi-
zonyittatott volna. Hisz épen az oly szükséges ta
pasztalás csak az által lesz megszerezhető, ha útját az 
átalakított államgépezet forgásba tétele által meg
nyitják. (Helyeslés.) Ily értelemben elhamarkodott, 
rögtönzött törvények hozattak, uraim, a müveit vi
lág minden államaiban, az absolutismus pálezája 
alatt ép ugy, mint az alkotmányos kamarákban, s 
az utóbbiakban ismét a kormány pressiója alatt 
szintúgy, mint a népek méltányos kívánalmainak 
valósulását előmozdító világrenditő események 
folytán. De ép ezért nem csupán a nemzet, hanem 
a fejedelem törvényhozói jogára nézve egyaránt 
veszélyesnek tartanám amaz elvnek proclamálását, 
hogy az elhamarkodott, a rögtönözött törvények 
validitása — a mint azoknak alaki törvényszerűsége 
kétségbe nem vonathatik — utólag akár a fejedéi-
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mek, akár a népek által egyoldalulag felfüggeszt
hető legyen. (Helyeslés.) Olyannyira át vagyok. 
uraim! hatva ez elvnek veszélyes voltától, hogy 
noha elismerem mindazon érvek nyomosságát, me
lyek a kegy. kir. leirat 13-dik szakaszában a nem
zet őrségi törvény eltörlésének szüksége mellett fel
hozatnak, még ennek felfüggesztését is a nemzet 
szabad beegyezésétől kell, hogy föltételezzem ; 
mert veszélyesbnek tartom a törvény egyoldalú 
betiltásának possibilitását mindazon káros követ
kezéseknél, melyek egy czélellenes és magával a 
nemzet geniusával össze nem férhető törvénynek 
rövid effectuatiójából pillanatra keletkezhetnének. 
(Helyeslés.) Ünnepélyes óvást teszek tehát az ellen, 
hogy a szentesitett törvények tettleges érvényessé
ge egyik vagy másik fél részéről a czélszerüség 
szempontjából csak kérdésbe is vonathassák ; és 
büszkén magaménak vallom ez és az 1861-diki or
szággyűlési nyilatkozatomnak ama részleteit, me
lyeket t. képviselő-társam Várady Gábor fölemli-
tésre méltóknak ítélt. 

Hódoltak a morális kényszerűségnek még 
ama birodalmi kormányok is, melyek nálunk, az 
184%-iki mozgalmak elnyomása és közjogunk 
teljes eltörlése után. baljóslatú sorozatban egymásra 
következtek: hódoltak annyiban, hogy ámbár az 
1848-iki törvények alaki törvényszerűségét merően 
megtagadták, a társas viszonyokra vonatkozó ré
szek érvényességét mégis, mindamellett, hogy a 
legdicsó'bb rögtönzésnek árnyoldalai ezeknél is 
minden bizonynyal constatálbatók, czélszerüség 
szempontjából az ujabb átvizsgálástól föltételezni 
nem merészkedtek ; de hódolt e tekinteteknek ü 
Felségének 1861-iki és jelenlegi magyar kormá
nya is az által, hogy az akkori és jelen országgyű
lés választási alapjául, mindazon hiányok daczára, 
melyeket a kegy. kir. leirat megérint, s mi készen 
elismerünk, az 1848. V. t. czikket minden előleo-es 
átvizsgálás nélkül — a mi ez esetben még lehetet
len is lett volna — foganatosította azért, hogy a jog
folytonosság legelső követelményének tettleg meg
felelhessen. 

Nem czélszerüség, nem a meztelen opportu-
nitás, hanem egyes egyedül a trónbeszédben meg
érintett és Pest városa nagyérdemű képviselője 
által is méltányolt politikai lehetlenség tekintetei 
voltak tehát előttem és elvbarátaim eló'tt irányadók 
akkor, midőn a válaszfelirati discussiók alkalmával 
beadott, és később visszavont módositványom in
dokolása folytán, a kegy. kir. leirat 9, 10, 11 és 
12-dik szakaszainak megfelelőleg, az 1848-iki tör
vények azon ezikkeit kijelölém, melyeknek a lé
tező viszonyokhoz leendő előleges adaptatiójába 
annyiban, a mennyiben azt saját érdekünkben szük
ségesnek, és közjogunk alapelveivel öszhangzásba 
hozhatónak fölismerendjük, beegyezni, és alkot

mányunk egyéb részeinek tettleges helyreállítására 
vonatkozó követelményünket ez alkalmazás létre
jöttéig elhalasztani készeknek nyilatkoztunk. Mint 
azon alkalommal, ugy most is nyíltan, legteljesebb 
meggyőződésein szerint kijelentem, hogy magát a 
felelős miniszteri kormányzat lényegét nem tartom 
sem a fejedelmi jogokba, sem a birodalmi kapcso
latba, sem a társország-ok méltó kívánalmaiba üt
közőnek, és Anglia példájára hivatkozva, a józan 
municipális autonómiával összeférhetlennek; de 
igenis szükségesnek tartom, hogy az 184S-diki 
törvények ide vonatkozó czikkeinek eg-yes részié-
tei, az általam imént elősorolt tekintetekhez képest, 
azoknak megfelelően átidomittassanak előbb, hogy
sem azok effectuatióját 0 Felségétől követelhetnők, 
(Zaj. Ellenmondás.) 

Óhajtottam volna, hogy a kegy. kir. leirat a 
nemzet méltó kívánalmait ez irányban ép azon 
nyíltsággal elismerje, a meiylyel 0 Felsége a ki
viteli nehézség-ékre vonatkozó saját agg-odalmainak 
megnyugtatását a nemzetnél méltán szorgalmazza. 
E"sajnálattal szemközt vigasztalást csakis azon kö
rülményben birok találni, hogy az általam meg
érintett hiányai a leiratnak elvégre is csak hiányok 
és nem egyenes, nem absolut megtagadása az ál
talam formulázott, és talán nem épen megvetendőül 
bizonyulandó felfogásnak. Vessék össze, uraim! a 
10-ik szakasz merev szerkezetét a 9-ik résznek íme 
passusával: „az ezekre vonatkozó kormányzati 
ágaknak oly mérvben önálló alkalmazása tehát, 
mint az 1848-diki III . t. ez. a kellő szerves össze
függés mellőzésével megállapította, a közös ügyek 
sikeres kezelésének lehetőségét kizárja;" valamint 
a 12-dík résznek íme szavaival: „az 1848-diki tör
vények, midőn az ország közkormányzatának alak
ját megváltoztatták, a nélkül, hogy azt ezen ősi in
tézménynyel öszhangzásba helyezték volna, oly 
elvi ellentétet állapítottak meg, melynek megoldása 
csak a legbehatóbb tanulmányozás, és komoly 
megvitatás alapján várható:" — és nem fogják el
tagadhatni, hogy megtagadva csak a miniszteri 
kormányzati ágaknak oly mérvben önálló alkal
mazása van, minőt a kérdéses t. ez. megállapí
tott, magának azon elvi ellentétnek gyakorlati 
megoldhatása pedig, mint a felelős miniszteri kor
mánynak s a megyei institutiónak elmélete feltün
tet, nyíltan concedáltatik. Helytelen eljárás volna 
továbbá részünkről, ha a 15-dik résznek szintoly 
merev fogalmazásában fennakadva, mellőznők a 
helyes magyarázat ama támpontjait, melyeket az 
enumeratio partium és a 14-dik részt illetőleg a 
„szükséges" szónak „kívánatossal" való helyet
tesítése, és az „annak idején" szavaknak beillesz
tése nyújtanak arra nézve, hogy maga a kegy. 
kir. leiratnak szövege kézzel fogható indokokkal 
járul azon contra-distinctióhoz, melyet az előleges 
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és utólagos revisióra nézve saját meggyőződésem 
szerint előadni bátor voltam. 

Áttérek immár az előttünk fekvő bizottsági 
javaslatra, melynek irányában kénytelen vagyok 
enmagam és elvbarátim nevében (Fölkiáltások: Kik 
azok f) ugyanazon állást fentartani, melyet a válasz-
felirat ellenében elfoglaltunk, melynek amaz szin
tén csak kifolyása. 

A mint nem tartózkodtam kijelölni a közjogi 
fölfogás különbségét, mely engem a kegy. kir. le
irattól elválaszt, szintúgy követelik tőlem a parla
menti lovagiasság szabályai, hogy az indítványo
zott ujabb és még indokoltabb nyilatkozat ellené
ben saját, szintén megerősítendő érveimmel igye
kezzem támogatni azt, a miben mi e ház többségé
től eltérünk: 0 Felsége kormányának, sőt — 
miután e tekintetben a Felségnek legszemélyesebb, 
mert vallásos aggodalmai forognak fenn — (Zaj) 
magának 0 Felségének a felelős minisztérium és 
megyei önkormányzat azonnali restitutiója kérdé
sében elfoglalt, és ezen kegy. kir. leiratban is fen-
tartott kiindulását, a mennyiben azt a trónbeszéd
ből vett tájékozás, a helyzet nehézségeinek gondos 
mérlegelése s a kiegyenlítés előmozdítására irány
zott törekvéseink folytán magunktól elutasítani 
képtelenek, és saját alkotmányos elveinkkel meg
egyeztetni képesek voltunk. Mert nem tagadható, 
hogy a helyzetnek bonyodalma csakugyan e kér
désben eulminál: igen helyesen képezi az ennél
fogva a bizottsági javaslatnak velejét; de épen azért 
kell , hogy önök ne a czáfolgatás viszketegének, 
mitől meglehetősen mentnek mutatkoztam, hanem 
az általunk saját intuitiónk szerint elérhető jót — 
az annál csak hajszálnyival magasabb, és mégis el 
nem érhető jobbért, különösen ott, hol a végső dif-
ferentia nem a végczélban. hanem csakis az arra 
vezető eszközökben mutatkozik — koczkáztatni 
nem biró leghazafiasabb szándéknak tulajdonítsák, 
ha az ismétléseket magam részéről kerülni óhajt
va , amaz érvek legsulyosbjaival szállok szembe, 
melyek a kormányéval — e részben — azonosult 
kiindulásunk ellenében már is felhozattak, s a me
lyeknek összefoglalását épen a bízottsági javaslat
ban találjuk. 

Önök nem bírnak még az országgyűlési trac-
tatusok elején is megnyugodni a jogfolytonosság 
elvbeli elismerésében, mert a j o g , mely nem érvé
nyesíthető, aligha többet ér az üres szónál! A ki 
visszaemlékezik a r ra , mily hősies kitörése a ma
gyar nemzetnek, a politikai szerencsétlenségek mily 
halmaza kívántatott arra, hogy 0 Fölségének kor
mánya az absolutismus útjairól az octroyált alkot
mányéra, a históriai jogok egyoldalú reactivisatió-
járól az 1848-diki törvények alaki törvénysze
rűségének s a jogfolytonosság elvének ama nega
tív elismerésére térjen, hogy a szentesitett törvények 

kötelező erejét csakis a kiegészített országgyűlés 
szabad beleegyezése szüntetheti meg : az velem 
együtt nem fogja kicsinyelhetni a győzelmet, me
lyet a törvény szentségéhez való hü ragaszkodá
sunk épen az elvek harczában a jogeljátszási theo-
riák rég megérdemlett vereségében már is kivívott; 
és ha mégis kicsinyleni birná azt saját méltó önérze
tének rovására, könnyű ut nyílik előtte, hogy elle
neink magatartásából az ellenkezőről meggyőződ
jék. Azt hiszem ugyanis, hogy a szerencse: „et ab 
hoste doceri" egy nemzetnek sem jutott ki oly bő 
mértékben, mint a magyarnak. Hisz a mint legki
sebbé is kétkedhetnénk az iránt, mit és hogy kell
jen cselekednünk? ott van kül- és belelleneink 
tábora, kiknek vigyázatlan, naiv magaviselete saját 
eligazodásunkat biztosan irányozhatja. Legyenek 
önök meggyőződve, hogy a mint által ok megrova
tunk, kicsinyeltetünk, csakis akkor járunk az igaz 
utón ; ha ellenben tapsaikat aratjuk, szolgáljon az 
nekünk óvó intésül a r ra , hogy ez útról már is le
tértünk. De nem szükség, hogy épen odáig fárad
junk . Ama hivatkozások ellenében, melyek e ház
ban az ősök bölcseségére nézve saját csekélységem
től eredtek, nem egy szónoktól hallottam fölemlí
teni, kogy épen áldott emlékű őseink voltak azok, 
kik ha nem bírtak is mindenben érvényt szerezni 
a jog követelményeinek, elég gondosak voltak min
denkor magát az elvet megmenteni. Ha érdem ez 
rajok nézve —• és bizonyosan én vagyok a legelső 
ez érdemöket elismerni — úgy nem foghatom meg 
másrészt, mikép lehetne nekünk alkotmányos el
veink fogyatkozása gyanánt felróni azt, hogy mi 
mindazokra nézve, mik O Felsége által lehetlensé-
geknek állíttatnak, s a mikben mi is nagyobbrészt 
csak nehézségeket, általunk eloszlatható aggályo
kat szemlélünk — ezen, önök által méltó tekin
tetbe veendőknek igért aggályok eloszlatásáig — 
csakis az elvnek nyilt és minden tartalék nélküli 
elismerését, azon pillanattól fogva pedig, a mint e 
részben az országgyűlési tractatusok elég bizton
ságot nyújtanak, alkotmányunk megfelelő, és min
den egyéb részeinek tettleges, és pedig még a ko
ronázás előtti foganatosítását ép oly határozottság
gal követeljük, mint a válaszfeliratnak, s a jelen 
bizottsági javaslatnak bármily föltétlen pártolója. 

Mondatott és fejtegettetik a bizottsági javas
latban az is, hogy ha mi előbb bocsátkozunk az 
1848. törvények partiális revisiójába, mintsem, 
azok tettleges foganatosítása iránt biztosítva vol
nánk, ez által oly veszélyes praecedens fogna meg-
állapittatni,melynek folytán OFölsége bármi utódja, 
a jelen esetre hivatkozva, hasonló opportunitási 
szempontokból az elődjei által szentesitett törvé
nyek effectuatióját megtagadhatná. Kérdem, ura
im ! — mert I. Lipót és I I . József példájára hivat
kozva, a kik előtt hasonló praecedens nem állott, 
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méltán kérdhetem : — vajon útját fogja-e az ilyes 
velleitásoknak állani a jogalapnak ama partiális 
restitutiója, melyet önök többsége a válaszfelirat
ban kijelölt, s a melyhez a bizottsági javaslat is 
ragaszkodik ? Bizonyára nem; mert azok megelő
zésére az általam hivatkozott esetek után bekövet
kezett teljes restitutio sem volt elégséges mentőszer; 
de igenis útját fogja azoknak állani az utódoknak 
közszelleme, ha éltető elemének, a közéletnek nem 
ideig-óráig tartható, hanem a fejedelem előleges 
megnyugtatása által föltételezett teljes restituti
óját az 6'számokra tettleg megmenteni, valósitani 
törekszünk; és útját fogja állani ama fontos tanú
ság, melyet a lefolyt 17 év súlyos következései 
ugy a nemzetnek, mint a fejedelemnek, ugy nekünk, 
mint a birodalom egyéb népeinek nyújtanak, és 
mely minden közjogi argumentatioknál erő'sebb 
intés arra nézve, hogy a jelen helyzetnek nehézsé
geit a kölcsönös méltányosság segélyével, egyesi
tett erővel kiegyenlíteni, s a jognak uralmát — 
melynek elhagyása magát a dynastiát és birodal
mat elláthatlan bonyodalmakba keverte — az 
eddigieknél tartósabb alapokra fektetni igyekez
zünk. 

Elismertük mi is, hogy politikai életünk ingatag
ságát csak O Fölsége szüntetheti meg alkotmányunk 
tettleges helyreállításával és ezt befejező megko-
ronáztatásával: a különbség közöttünk abban áll 
egyedül, hogy mi a fejedelmi jóakaratnak eddigi 
tanúságaiban bízva s a „clara pacta, boni amiéi'"' 
elvének hódolva, a létező bizonytalanságokat az 
által véljük temperálhatni, ha a felelős minisztéri
um s a municipiumok hatáskörét föl és alá és egy
más közt előre meghatározva, a súrlódások kelet-
kezhetésének elejét venni, s e részben nem csak 0 
Fölségének aggályait megnyugtatni, hanem a gya
korlati kivitel egyes részleteit illetőleg magunk 
által is fölismert nehézségeket minden oldalról 
elméletileg megfejteni törekszünk; holott önök a 
felelős minisztérium és municipiumok azonnali, 
tehát elvileg korlátlan és csak a gyakorlatban — 
tehát mindenesetre bajosabban — mérséklendő 
restitutiójában vélnek oly előzményt feltalálhatni, 
mely a biztos kiindulást mind jogi, mind oppor-
tunitási szempontotból elő fogja segíteni. 

Szabad legyen, uraim! a közöttünk létező 
különbség folytán ismét egész szerénységgel kér
denem, hogy az alkotmány visszaállításának oly 
korlátolt, a helyzet nehézségeit annyira méltányló 
ténye, a minőt önök kijelöltek, mi módon lehetne 
képes a politikai élet ingatagságát csak is mérsék-
leni addig, míg a kinevezendő felelős minisztérium
nak siker íílend önök értelmében is nem a restitutiot 
in integrum, hanem a törvényhozás két független 
tényezője közti kiegyenlítést alkotmányos utón — 
tehát elvégre is ugyanazon végczélt, ugyanazon 
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utón, a melyet mi is kitűztünk — valósitani ? Sem
mikép, uraim! Mert a helyzet minden nehézségei 
fenmaradván, sőt az ingadozások még a megyék 
ideiglenes restitutiója által is öregbittetvén, kény
telenek volnánk ez esetben is a solutiot ott keresni, 
a hol az egyedül föltalálható : a fejedelmi jogok, a 
birodalmi kapcsolat biztosításában, s a társorszá
gok méltó igényeinek kielégítésében : mert ezek 
utóvégre is azon ki nem kerülhető föltétélek, me
lyek előleges betöltése tőlünk alkotmányunk tett
leges és teljes restituti ójának viszontszolgálmánya 
gyanánt a korona részéről kétségbe nem vonható 
nyíltsággal követeltetik. 

Egyszerüsittetni fog véleményem szerint a 
helyzet, ha legfájdalmasb emlékeinket gondolata
inkból kitörülve és magunkat a nemzeti szabadság 
harczának bármelyik phasisába visszahelyezve, 
ama, fájdalom, be nem állott esetet képzeljük, 
hogy a békének olajága oly föltételek alatt nyuj-
tatik vala nekünk már akkor, a minők alatt ezen 
országgyűlés összehivatott s a minők a trónbeszéd
ben foglaltatnak. Vajon fogtuk volna-e akkor ma
gát a békének megkötését az előleges restitutiótól 
föltételezni? (Zaj. Ellenmondás.) A nemzeti szabad
ság nagy harczát megszüntette a fegyverek ha
talma ; de fenmaradt és napról napra sulyosodott 
a jogállapotnak ellentéte a közbejött törvénytelen 
viszonyokkal; fenmaradt és napról napra fokozó
dott a nemzet egyhangú protestatiója azok ellené
ben : a passiv ellenállásnak ép oly szívós és kitűrő, 
de higgadt s már ezért is sikeresebb küzdelme, 
mely elvégre is a fejedelem nemes jellemét szövet
ségesül megnyerve, kivívta a diadalok legszebbikét: 
a jogérzet diadalát, az oly sokáig hatalmaskodott, 
a királynál is királyiabb reactio ellenében! Ne 
késsünk azt felhasználni, uraim! az egyetlen utón, 
mely fegyvertelen alkudozásoknál csak ugy vezet 
egyedül czélra, mint a fegyvereseknél : a kölcsö
nös, de előre megállapítandó concessiók utján. 

Ne kiindulásunk, hanem végczélunk legyen : 
valósítása az 1848-iki törvényekben rögtönzött, 
(Elénk ellenmondás) de széles Európaszerte ér
vényre emelkedett eszméken nyugvó elveknek, 
vagyis összeillesztése az általunk ez alapokon meg
kezdett, de be nem fejezhetett épületnek ősi alkot
mányunk fenmaradt szárnyaival, melyeknek be
csét kétszeresen érezzük, mióta hajlékuk oltalma 
alól elestünk; de összeillesztése amaz építmények
kel is, melyek idő közben a megrongált régi bazilika 
körül — akaratunk ellenére — emelkedtek s me
lyeket elhordani nem O Felsége által, hanem az Ot 
is megkötő viszonyok hatalmánál fogva akadá
lyozva vagyunk. Igyekezzünk ily módon valahára 
befejezni a drámát, melynek prologját nálunk nem 
a nap fény ét kerülő titkos tervezetek, hanem a bei-
reformnak legnemesebb törekvései képezek ; mely-
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nek peripetiái főleg onnan eredtek, hogy jogot, 
polgári szabadságot e haza minden lakóira kiter
jesztve, nem vettük kellő számításba az erőt, me
lyet ez által magunk nyújtottunk elleneinknek, és 
hogy szándékaink tisztaságának tudatában, azok 
valósításéval sietve, túlságosan bíztunk a szabad
ság morális hatásában, és megfelejtkeztünk ama 
küzdelmekről, melyeket a legnemesebb actiónak 
szükséges földi corollariuma : az el nem marad
ható reaetio szülhet. Igyekezzünk mielőbb meggyó
gyítani a nemzettestnek ezek folytán beállott 
kóros állapotját, minek vehemens, de rövid krisise 
távol fekszik tőlünk, a melynek kimerítő utófáj
dalmai azonban hosszú sorvadással fenyegetik azt, 
mi mindannyiunk előtt a legbecsesebb : a nemzet 
politikai életét! 

Igenis világrenditők voltak az 1848-ki ese
mények. Kiáradt azok folytán államéletünknek 
régente oly csendesen mozgó folyama, hagyva 
maga után a fölszámithatlan pusztítással szemben 
gazdag iszapot, melyet termékenynyé tenni, az 
ujabb folyamágakat a megtisztítandó régi meder
rel összekapcsolni, a lehető kicsapásokat meggá
tolni, és ekkép hosszú századokra biztosítani ama 
valódi áldást, melyet nem egyes emberek gyarló 
törekvései, hanem a gondviselésnek általunk min
denesetre megadással fogadandó, mert a legfénye
sebb emberi észnek minden bonczolgatását meg
hiúsító végzése a förgeteg viharával árasztott e 
szép hazára : mindez, uraim! önök statusférfiui 
bölcseségének föladata! 

Húzzák meg kétkedés nélkül és határozottan 
a vonalat, melyen tul, alkotmányunk alapelveinek 
sérelme, országos és nemzeti létünk koczkáztatása 
nélkül, nem mehetünk; s az ezen korlátokon belül 
teendő méltányos^ és okszerű coneessiók folytán 
tegyék azt, a mit 0 Felsége kormányától oly he
lyesen követelnek, azaz : hagyják el mielébb ön
magok a negatiónak meddő terét, mely bennünket 
a megfénekléssel fenyeget, elfogadva azon alapot, 
mely a positivitás mezejére vezet, s a melyet, ha 
vele meg nem kináltatnánk, igénybe kellene ven
nünk : a birodalom közös viszonyainak elintézése 
körül bennünket megillető egyenjogú befolyást, 
melyből a régi elszigeteltség utáni vágyódások 
által minmagunkat kizárnók, bizonyára nem 
anyagi érdekeink, de nem is a szünetelő és legfel
jebb követeléseinkben élő alkotmányos jogaink, 
legkevésbbé pedig, ha a gordiusi csomót ketté 
vágni nem tudnók, még azoknak gyakorlati emlé
kével sem bírandó utódaink javára ! 

A tapasztalás meg fogja önöket győzni, uraim! 
hogy csakis ezen és nem más utón fog általunk 
elérethetni a magasztos végezel, melyet a nemzet 
elérni epedve óhajt s O Felsége magának kitűzött, 
ki fejedelmi jobbját felénk nyújtva, a kegyelmes 

királyi leiratnak íme szép szavaival fordul ujolag-
hozzánk : „Nem pillanatnyi megnyugtatás, hanem 
állandó czélszerü intézkedések létrehozása fekszik 
atyai szivünkön; az országosan egybegyűlt képvi
selők magok is érzik az átmenet nehézségét, tőlök 
függ elősegitni alkotmányuk helyreállítására irány
zott atyai törekvésünket, ha a méltányosság foko
zott mérvét a jelen állapotok bírálata körül is al
kalmazni hajlandók." El bennem a hi t , hogy a 
kölcsönös jóakarat, mert Istenre és emberekre hivat-
kozhatik a nemzetnek nagy többsége, hogy kirá
lyának jó szándékát már is meghálálta, a villany
folyam átvezetésére nem képes , vagy azt épen 
visszalökő rétegeken keresztülhatolva, utat tör 
egymásnak a legszentebb frigyesülésre ! Azon 
hitben élek, hogy nem fog meghiúsulni O Felségé
nek a fennebbiekben kifejezett atyai várakozása, 
ha, a mit nem kétlek, O Felsége a nemzet válasz
tottai jóakaratáról meggyőződve, nem késik ben
nünket ama kételyek eloszlatásával megnyugtatni, 
melyekre a kegy. kir. leiratnak szövege — szerin
tem is — okot szolgáltatott. 

íme, uraim, előadtam újból és megbővitve az 
indokokat, melyeknél fogva én és e lvba rá t a imba / . 
Kik azok? Halljuk!) az országgyűlési tractatusok 
jelen stádiumában O Felségét arra sürgetve felké
rendőnek nem tarthatjuk, hogy a felelős miniszté
riumot s a megyei autonómiát azon alakban, a 
minőt az 1848-diki törvények megállapítanak, 
azonnal restituálja. 

Mi nem reméljük — de legkevésbbé tehetném 
azt én , ki nagyobbára oly ügyetlen voltam meg
annyi félreértésekre anyagot szolgáltatni, s a ki
nek szava eleddig mindent tudott inkább, mint 
önöket saját fölfogásuk kizárólagos helyes volta 
iránti Intőkben megingatni — hogy kecsegtessem 
magamat, hogy a most előadottak által önök ag
gályainak legparániybb részét eloszlatnom sike
rülhetett volna, (ügy van! Derültség) főkép miu
tán magam részéről bevallani kényszerültem, hogy 
a kegy. királyi leirat saját kételyeinket, saját bi
zonytalanságunkat némileg növelte. (Zaj.) 

Nem szándékunk tehát önöket aggályaik föl
terjesztésétől visszatartóztatni akarni, (Zaj) mert 
meglehet, hogy önök már a jelen fölirat által is 
a kegy. kir. leiratnak oly magyarázatát birják ki
eszközölni , mely a mi kételyeinket eloszlatva, 
önök megnyugtatására is fog szolgálni; noha 
más oldalról, de még e részben is kénytelen va
gyok kijelenteni enmagam és elvbarátaim nevében 
(Nagy zaj. Ellenmondás a középben s a bal oldalon. 
Az elnök csenget) hogy mi a nemzetnek minden 
eddig ki nem elégített óhajtásaira nézve, a melye
ket m i , jelesül pedig azokat, melyeket a jelen bi
zottsági javaslat is kiemelt, s melyek az ország
gyűlés teljes integritásának helyreállítására s a 
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politikai vádak folytán elitélt vagy száműzött 
honfitársainkra vonatkoznak , ugy a j o g , mint a 
méltányosság, s a mi mindezeken fölül áll , a hu
manitás szempontjából a legmelegebben pártolunk, 
nem az ujabb föliratot, hanem a közös ügyek 
meghatározásának sürgős szüksége által olyany-
nyira motivált napirendet tartanok a jelen körül
mények közt , már azért is czélra vezetőbbnek. 
mert meg vagyunk győződve, hogy minden baja
ink megoldásának kulcsa a birodalmi kapcsolat he
lyes megoldásában fekszik és hogy e lépés, melyet 
e téren előre teszünk, saját kivánalmaink teljesü
lésére több horderővel bir, mint a legnyomósabb 
indokokra fektetett, a legkíméletesebb szavakba 
öltöztetett közjogi capacitatio! (Zaj. Ellenmondás. 
Ot perczig tartó szünet.) 

E l n ö k : A házszabályoknak 63-dik szaka
sza értelmében a következő indoknál fogva, a kö
vetkező képviselők név szerinti szavazást kérnek : 
„Miután Bartal képviselő több izben elvbarátai ne
vében szólott, név szerinti szavazást kérnek: Kegle-
vich Béíe gr., Várady Gábor, Kállay Ödön, Hollán 
E r n ő , Ghyczy Kálmán, Tisza Kálmán, Podma-
niczky Frigyes b., Szaplonczay József, Kende Ka-
nut, Jókai Mór, Klauzál Gábor, Zsámbokréthy Jó
zsef, Nyáry Pál, Csanády Sándor, Ivánka Zsig
mond, Patay István, Karácsonyi Ferencz, Ivánka 
Imre, Thalabér Lajos, Bónis Sámuel, Csengery 
Imre , Zerdahelyi Incze." 

Babarczy Anta l b . : Tisztelt képviselőház ! 
Bátor vagyok az eljárásra nézve megjegyzést tenni. 
(Zaj. Szavazzunk!) Abban látok mulasztást, hogy 
Bartal képviselőtársunk felszólalása után az elnök
ség részéről nem tétetett azon kérdés, hogy már 
most szavazzunk az iránt, kivánják-e elfogadni a 
fölirati javaslatot vagy nem. (Zaj. Felkiáltások; 
Szavazzunk! Egy hang: Fölállott az egész ház!) Ha 
fölállott az egész ház. akkor nem tudom, mi ok 
van a személyenkinti szavazásra. (Zaj.) Már, tisztelt 
ház, kérem alásan, a legcsekélyebb az, mit a ház
tól kívánhatunk , hogy véleményeinket előadhas
suk. (Helyeslés.) Méltóztassanak megbocsátni, ha e 
házban, mint a szólásszabadság alkotmányos vé
delmező helyén, a minoritás még az iránt sem 
nyerhet biztosítást, hogy szavát fölemelje: akkor, 
azt gondolom, az alkotmányos szabadság ki van 
zárva e házból. (Zaj.) Azt kívántam tehát mon
dani, ha az elnökség részéről azon kérdés tétetett 
volna fel, hogy a kik a felirati javaslatot elfogad
ják, álljanak fel: akkor nem lettek volna kénysze
rülve az illetők azon indítványt tenni, hogy név 
szerinti szavazás történjék. (Zaj.) 

E l n ö k : Azt hiszem, midőn név szerinti sza
vazást kérnek, fölösleges a t. házat a fölállásra 
fölszólítani: mert a név szerinti szavazás mindig 
fölöslegessé teszi a fölállással való szavazást, A 

kérdés tehát, azt hiszem, csak az lehet, hogy az Ő 
Fölségének magas leiratára készült felirati javas
latot elfogadja-e a ház vagy nem ? (Helyeslés.) 
Méltóztassék ennélfogva a jegyző úr a képviselők 
névjegyzékét fölolvasni. 

TiSZa K á l m á n : Csak egy csekély észrevé
telem van. Én magam részéről nem fogok ellene
szegülni, hogy a vitatkozás befejeztessék • de soha 
semminemű viszonyok alatt nem tartom lehetőnek, 
hogy míg azok, kik szólásra följegyezvék, föl nem 
szóííttatnak, kivannak e jogukkal élni vagy nem? 
addig a kérdés föltélethessék. Tudtommal többen 
vannak fölírva a szólásra. Óhajtom constatáltatni, 
mielőtt a kérdés föltétetnék, elállanak-e a szólástól, 
kik föl vannak irva. (Helyeslés. Fölkiáltások: Elál-
lanak I FMüanak!) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : A következő képvi
selő urak vannak a felirati javaslat melletti szó
lásra följegyezve : Csengery Imre, Jókai Mór, 
Joannovics György, Horváth Döme, Simonyi La
jos b . , Tóth Kálmán, Kállay Ödön, Gál János, 
Bobory Károly, Szabó Imre, Eötvös József b., Tóth 
Lőrincz, Bánó József, Várady Gábor, Hollán Er
nő, Kiss Miklós, Faúr János, Tisza Kálmán, Klau
zál Gábor, Nyáry Pál, Mocsáry Lajos , Tisza La
jos, Geduly Lajos, Szentkirályi Mór, Szabó Sá
muel, Zsarnay Imre, Horváth Boldizsár, Bánó 
Miklós, Ujfalussy Miklós, Kacskovics Ignácz, Fá
bián Gábor, Székács József, Apponyi György gr., 
Ragályi Ferdinánd és Károlyi Ede gr. (Mind elM-
lanak, egy része azon föltétel alatt, hogy elle-nszónok 
sem hsz.) 

Dimitr i ev ic s Milos j e g y z ő : A fölirati ja
vaslat ellen van még följegyezve Zichy Nándor gr. 
(Szintén eláll fokételesen. Derültség.) 

D e á k F e r e n c z : Babarczy Antal képviselő
társunk megnyugtatására szólok csak. A kisebbsé
get a többség sem a szótól, sem a szavazástól 
nem akarja elzárni. Miután a név szerint felszólítot
tak közöl senki szólani nem akart, e szerint a ta
nácskozást az elnök kénytelen volt befejezettnek 
tekinteni. A mi a szavazást illeti, én jobban szeret
tem volna, ha az fölállással történt volna; de 20 
tag kívánta a név szerinti szavazást. Olvassuk föl 
a szabályt: „20 tagnak Írásban beadott kívánsá
gára , az elnöki kijelentés előtt is és után is, név 
szerinti felhívás mellett történik nyilvánosan a sza
vazás." Tehát 20 tag kívánságára a név szerinti 
szavazás az elnöki kijelentés előtt is megtörténhe
tik. (Fölkiáltások: Helyesen járt el az elnöki) 

E l n ö k : Joannovics jegyző á r fel fogja ol
vasni a képviselők névjegyzékét. Méltóztassanak 
azok, kik az Ö Fölsége magas leiratára készült fel
irati javaslatot elfogadni kívánják, igennel, a kik 
nem fogadják el, nemmel szavazni. Joannovics 
jegyző ár fogja azokat jegyeani , kik igennel sza-
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váznak; Csengery Imre jegyző úr pedig azokat, 
kik nemmel szavaznak. 

Ü r m é n y i József: Mielőtt szavazásra kerülne 
a dolog, egy megjegyzést bátorkodom tenni. Mi
után Bartal György képviselőtársunk beszéde sem 
uj indítványban, sem ellenindítványban nem vég
ződött, sem az elfogadás ellen nem volt intézve; 
(Zaj. Szavazzunk!) tehát annak fölküldését nem 
kívánta akadályozni; (Zaj. Szavazzunk! Az elnök 
csenget) és az ellen, hogy a föliratot a ház fel ne 
küldje, senki szót nem emelt, csak a fölirat tárgyán 
ban tétetett némely megjegyzés: én részemről nem 
látok okot a név szerinti szavazásra. (Zaj.) 

Elnök (csenget): Kérem a tisztelt képviselő 
urakat, szűnjenek meg az ellen szót emelni, hogy a 
szavazás név szerint történjék, mert elnökileg már 
kimondatott, hogy a szavazás név szerint fog tör
ténni. (Helyes!) 

JoannOViCS György j e g y z ő (egyenkint föl
szólítja a képviselőket. 

Igennel szavaznak : Almássy György gr., Amb-
rózy Lajos b., Andrássy Gyula gr., Angyal Pál, 
Apponyi György gr., Armbruszt Péter, Acs Károly, 
Andreánszky Boldizsár, Ányos István, Bartal György, 
Bartal János, Barinyai József Batthyányi Géza gr., 
Bánó József, Bánó Miklós, Beliczey István, Bencsik 
György, Beniczky Gyula, Beniczky Ödön, Berényi 
Ferencz gr., Bezerédj László, Berzeviczy Tivadar, 
Bittó István, Bobory Károly, Boczkó Dániel, Bogyó 
Sándor, Bónis Sámuel, Bottka Mihály, Borbély Miklós, 
Böszörményi László, Branovácsky István, Besze János, 
Bujanovics Sándor, Bárányi Ágoston, Babarczy An
tal b., Bethlen Farkas gr., Békássy Lajos, Berde Mó-
zses, Bethlen Sándor gr., Bethlen János gr., Csanády 
Sándor, Csáky Albin gr., Csáky László gr., Császár 
József, Cseh Sándor, Csengery Antal, Csengery Imre, 
Csernovics Péter, Czorda Bódog, Csörghe László, Csiky 
Sándor, Czébrián László gr., Damaszkin János, Dapsy 
Vilmos, Darvas^Antal, Dani Ferencz, Dániel Pál, 
Deák Ferencz, (Éljenzés) Delimanics István, Dessewffy 
Ottó, Detrich Zsigmond, Degenfeld Gusztáv gr., Di-
mitrievics Milos^, Domaniczky Boldizsár, Dráskóczy 
Gyula, Döry Ádám, Dedinszky József, Dobóczky Ig-
nácz, Deáky Lajos, Dánffy Károly, Dózsa Elek, Dózsa 
Dániel, Eötvös József b., Eötvös Tamás, Erős Lajos, 
Eszterházy István gr., Eöry Sándor, Fábián Gábor, Fest 
Imre, Fischer István, Faur János, Gábriel István, 
Gál Péter, Geduly Lajos, Ghyczy Kálmán, Gorove 
István, Gyene Károly, Gozsdu Manó, Gajzágö Sala
mon, Geczö János, Gál János, Glatz Antal, Gál Miklós, 
Hedry Ernő, Hollán Ernő, Horváth Antal, Horváth 
Döme, Horváth Elek, Horváth Károly, Horváth Lajos, 
Hunfalvy Pál, Huszár István, Halász Boldizsár, He-
vessy Bertalan, Ilertelendy György, Hosszú József Hu
szár Károly o., Ibrányi Lajos, Ihász Rezső, Inkey Jó
zsef, Ivacskovics György, Ivánka Imre, Ivánka, Zsig

mond, Jankovics Antal, Jámbor. Pál, Jekelfalussy 
Lajos, Jendrassik Miksa, Joannovics György, Jókai 
Mór, Justh József Justh Kálmán, Joanecsu Demeter, 
Kacskovics Ignácz, Kalauz Pál, Karácsonyi Ferencz, 
Kaucz Gyula, Kállay Ödön, Kálóczy Lajos, Kárász 
Benedek, Keglevich Béla gr., Kemény Zsigmond b., 
Kerkapolyi Károly, Királyi Pál, Kiss Jakab, Kiss La
jos,Kiss Miklós, Klauzál Gábor, Konkolyi ThegePál,Kn-
bicza Pál, Kudlik István, Kupricz Imre, Kurcz György, 
Kuba János, Komáromy György, Kandó Kálmán, 
Kende Kamit, Kemény Gábor b., Kálnoky Pál gr., 
Károlyi Ede gr., Kemény István gr., Lator Gábor, 
Lehoczky Egyed, Lipthay Béla b.? Lónyay Gábor, Ló-
nyay Menyhért, Lukács György, Luzsénszky Pál b., 
Lovassy Ferencz, Lükö Géza, László Imre, Lukynich 
Mihály, Luksics Bódog, Madarassy Mór, Madarász 
József, Madocsányi Pál, Markos István, Mátyás Jó
zsef, Millutinovics Szvetozár, Miske Imre b., Miskolczy 
Lajos, Mocsonyi András, Mocsonyi György, Molnár 
József, Mocsáry Lajos, Manojlovics Emil, Mocsonyi 
Antal, Molnár Pál, Mocsonyi Sándor, Mikó Imre gr., 
Nagy Ignácz, Nánássy Ignácz, Nikolics Fedor b., 
Nyáry Pál, Nikolics Sándor, Németh Károly, Odes-
chalchy Gyida herczeg, Oláh Miklós, Oroszy Miklós, 
Opitz Sándor, Patay István, Pálffy István gr., Pethes 
József, Perczel Béla, Perczel István, Pétery Károly, 
Pillér Gedeon, Plathy György, Podmaniczky Frigyes 
b., Prugberger József, Popovics Zsigmond, Podma
niczky Ármin b., Poczolay János, Pelley Lajos, Pe-
rényi Zsigmond b., Papp Lajos, Ragályi Ferdinánd, 
Rajner Pál, Ráday Gedeon gr., Ráth Péter, Reviczky 
István, Rónay János, Rónay Lajos, Rónay Mihály, 
Rudics József b., Ruttkay István, Salamon Lajos, 
Sárközy József, Semsey Albert, Simon Pál, Sipos Or
bán, Siskovics József, Somssich Imre gr., Somssich 
Pál, Somossy Ignácz, Sümeghy Ferencz, Szabadfy 
Sándor, Szabó Imre, Szabó Imre (pápai), Szabó Sá-
mtiel, Szaplonczay József, Szápáry Géza gr., Szász 
Károly, Szentkirályi Mór, Székács József, Széli József, 
Szilágyi István, Szirmay Géza, Szirmay Pál, Szitányi 
Ullmann Bernát, Szontagh Pál, Szakáll Lajos, Szent-
iványi Adolf Simonyi Lajos b., Széchenyi Béla gr., 
Svastics Gábor, Szemző Nándor, Stefanidesz Henrik, 
Soldos Imre, Sebestyén László, Simay Gergely, Szent-
kereszty Zsigmond b., Thalabér Lajos, Tisza Kálmán, 
Tisza Lajos, Tolnay Károly, Tóth Kálmán, Tóth 

I Lörincz, Tóth Vilmos, Török Bálint, Torok Sándor, 
Trefort Ágoston, Trifunácz Pál, Tury Sámuel, Torma 
Károly, Tury Gergely, Tisza László, Ujfalussy Lajos, 
Ujfalussy Miklós, Urbanovszky Ernő, Ürményi József, 
Vadnay Lajos, Varga- Antal, Vay Lajos b., Vay Béla 
b., Váüyi János, Várady Gábor, Vecsey Oláh Károly, 

! Vécsey József b., Vidacs János, Vietorisz János, Vito-
•lay József, Vojnics Lukács, Varró Sámuel, Varga 
Flórián, Vojnics Barnabás, Wodianer Albert b., Vay 

i Sándor 6., Zámory Kálmán, Zichy Antal, Zichy 
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Ferraris Viktor gr., ifj. Zichy József gr., Zsámbok-
réthy József, Zsedényi Ede, Zsitvay József Zerda-
helyi Incze, Zichy-Ferraris Bódog gr., Zsarnay Imre, 
Zichy Jenő gr., Zeyk Károly, Zeyk József, Keglevich 
István gr., Kovách László. 

Nem voltak jelen : Almásy Sándor, Borlea Zsig
mond, Bánffy Albert b., Bernáth Zsigmond, Babes 
Vincze, Baldácsy Antal b., Buday LÖrincz, Csik 
András, Domahidy Ferencz, Dobránszky Adolf, Décsey 
László, Faragó Ferencz, Fáy Gusztáv, Frideczky Timót, 
FüVöpp Lipót, Ghyczy Ignácz, Gubody Sándor, Hor
váth Boldizsár, Hrabovszky Zsigmond, Illéssy János, 
Kardos Kálmán, Kossuth Pál, Máday Lajos. Maniu 
Aurél, Mihajlovics Miklós, Mihályi Péter, Miletics 
Szvetozár, Maróthy János, Majthényi József b., Médán 
Endre, Moldován János, Nagy Elek, Nagy Károly, 
Ónossy Mátyás, Orczy Béla b., Papp Zsigmond, 
Prónay József, Papp Pál, Popovics Desseanu János, 
Ráday László gr., Rudnyánszky Flórián, Sulyok Mór, 
Szápáry Gyida gr., Szemző Mátyás, Széchenyi Imre gr., 
Szilády Áron, Szluha Benedek, Szmrecsányi Dáriusz, 
Sztratimir ovics György, Sipos Ferencz, Szolga Miklós, 
id. Teleki Domokos gr., Végső Gellért, Wlád Alajos, 
id. Zichy József gr. és Zichy Nándor gr. 

Hodosiu József pedig kinyilatkoztatja, hogy nem 
vesz részt a szavazásban. 

E l n ö k : Csengery Imre jegyző meg volt bíz
va, hogy azok neveit jegyezze, kik a fölirati javas
lat ellen vannak. Fölszólitom, jelentse ki, van-e va
laki , ki ellene szavazott'? 

Csengery Imre jegyző: Ellene senki sem 
szavazott; de Hodosiu képviselőtársunk oda nyi
latkozott, hogy nem szavaz. 

E l n ö k : Ennélfogva a t. ház a fölirati javas
latot egyhangúlag- elfogadta. (Ügy van!) 

Most következik a fölirati javaslat szakaszon
kinti tárgyalása. 

Joannov ics György j e g y z ő (olvassa a fel
irati javaslat 1—10-dik szakaszait, melyek szó nélkül 
elfogadtatnak. A 11-dik szakasz Jelolvasása után:) 

KurCZ G y ö r g y : Már előbb voltam bátor a 
t. ház figyelmét ezen szakasz egy helyére fölhivni, 
melynek mindenesetre sajtóhibának kell lennie , 
mert szerinte a törvények végrehajtása a törvény
hozó testületnek tulajdoníttatnék, holott jól tudjuk, 
hogy ez a végrehajtó hatalmat illeti; én tehát ugy 
vélem, hogy ezen mondatban: „Ha a végrehajtó 
hatalomnak joga volna a törvényhozás rendes ut
ján a törvényeket végre nem hajtani," a „törvény
hozás rendes utján" után ezen szót: „alkotott" kell 
hozzá tenni. (Helyeslés. Elfogadjuk! A 11-ikbekezdés 
ezen kijavítással újból felolvastatik.) 

Joannov ic s György j e g y z ő (olvassa a fel
irati javaslat 12—19-ik szakaszát, melyek szó nélkül 
elfogadtatnak. A 20-dik szakasz fölolvasása után:) 

Deák Ferencz: A 20-ik szakasz ezen kifeje

zése : „képviselői állásunkban" kimaradhatna. Meg
lehet, hogy a főrendi tábla is beleegyez-e' fölirat 
fölküldésébe, s akkor nem felel meg e kifejezés. 
Ha ezt a szót kitörüljük, szintazon értelme lesz a 
mondatnak. Ha netalán nem egyeznének meg a 
főrendek, akkor az eredeti szöveget vissza lehet ál
lítani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A 20-dik szakasz tehát e szerint fo
gadtatik el. 

JoannOViCS György j e g y z ő (olvassa a fel
iratijavaslat 20—26-dik szakaszát, melyek szó nél
kül elfogadtatnak. A 26-dik szakasz fölolvasása titán:) 

Deáky LajOS: A 26-dik pontra nézve észre
vételem lenne. A hol ez mondatik: „Óhajtásaink 
semmi részben sem teljesíttettek, a jogfolytonosság 
még azokra nézve is megtagadtatott, a melyeknek 
azonnali visszaállítása a jelen körülmények közt 
sem fekszik a lehetőség határain kívül ; s még azon 
törvényeink sem állíttattak vissza, melyekre a kir. 
leiratban fölhozott ellenvetések épen nem alkalmaz
hatók," itt az „is" szócska ugy hangzik, mintha 
föltételeznők, hogy lehetnek oly törvényeink is, 
melyeknek azonnali életbeléptetése nem volna le
hető. Ezért igy kívánnám módosíttatni: „Óhajtá
saink semmi részben sem teljesíttettek a jogfolyto
nosság nem csak azokra, nézve tagadtatott meg, a 
melyeknek azonnali visszaállítása a jelen körülmé
nyek közt sem fekszik a lehetőség határain kívül , 
hanem még azon törvényeink sem állíttattak visz-
sza," stb. (Maradjon! Maradjon!) 

E l n ö k : A 26-dik szakasz tehát az eredeti szer
kezetben fogadtatik el. 

Joannovics György jegyző (olvassa a 27. 
és 28-dik szakaszt, melyek szó nélkül elfogadtatnak. 
A 29-dik szakasz felolvasása után:) 

S z é l i József : A felolvasott 29-dik szakasz
ban ez mondatik: „ha valamely törvénytől, 
mely a királyi jog'ot korlátozná, a szentesítést meg
tagadja." Ezt nézetem szerint igy kellene változtat
n i : „ha valamely törvényjavaslattól... a szentesí
tést megtagadja:" mert megszentesítést csak tör
vényjavaslattól, de törvénytől, mely már szentesítve 
van, nem lehet megtagadni. (Elfogadjuk !) 

E l n ö k : A 29-dik szakasz e tett megjegyzés 
értelmében módosíttatik. 

Joannovics György jegyző (olvassa a 30. 
szakaszt, mely elfogadtatik. A 31-dik szakasz fölolva
sása után:) 

A n g y a l P á l : A 31-dik pont végén az mon
datik : „sok baj és veszély követte határozataikat; 
de sokkal súlyosabbak azon veszélyek," stb. Itt 
határozottan szólunk azon veszélyekről; de azok 
be nem következtek; és igy alkalmasint tollhibá-

1 ból maradt ki az ige. Nézetem szerint e kitételnek 
I igy kellene szólania : „sokkal súlyosabbak lettek 
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vagy lehettek volna." (Fölkiáltások: Maradjon! 
Maradjon !) 

E l n ö k : Megmarad az eredeti szöveg. 
Joannovics György jegyző (olvassa a> 32— 

40. szakaszokat, melyek elfogadtatnak. A 41-dik sza
kasz fölolvasása után:) 

Bánó Miklós : T. ház! Ezen pontban e szót: 
„átkos belháhoru," tán jó volna vagy egészen ki
hagyni vagy „sajnossal" fölváltani. (Maradjon!) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Bőven ki levén itt 
fejtve, hogy azon öt hónap értetik, midőn a magyar 
minisztérium állott fenn, nem pedig midőn a csá
szári fegyverek is beavatkoztak, azt tartom, a mon

dat megmaradhat: mert a későbbi harcz természe
tes, hogy csak önvédelmi harcz volt, és dicsőséges 
emlékű harcz, nem átkos emlékű. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Az eredeti szerkezet tehát megmarad. 
Joannovics György jegyz öfbfocmaa 42— 

48-dik pontokat, melyek mind elfogadtatnak, s ezzel a 
fölírat szakaszonkinti tárgyalás bevégződik.) 

E l n ö k : A tanácskozást a holnapi ülésben 
folytatjuk. (Zaj. Ma! Ma!) Méltóztassanak meg
nyugodni abban, hogy az a kérdés, vajon a méltó
ságos főrendekkel közöltessék-e a fölirat vagy ne, 
a holnapi napon intéztessék el. 

Az ülés végződik d. u. 1 % órakor. 

XLíIII. ORISZAtxOlS UJLJiiS 
1866. marczius 20-dikán 

S z e n t i v á r i y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Bemutattataak : Trauschenfels Emil és Csiky István megbízó levelei; kérvény a sepsi-miklósvári képviselővá
lasztás, valamint Bethlen Gábor gr. választása ellen ; a m.-szigeti helv. hitv. lyeeum kérvénye az országgyűlési nyomtatványok meg
küldése iránt; Nagy-Károly, Szinér-Váralja és a marmarosi öt koronavárosé a debreczen-szigeti vasút ügyében; Hrabovszkv Zsig
mond lemondása a képviselőségről. Az elfogadott fölíratnak a főrendekhez átküldése elhatároztatik. Deák Ferencz tizeukéttagu bizott
ság választását indítványozza az országgyűlési munkálatokkal megbízandó különféle bizottságok és hatáskörük meghatározására. A 
horvát küldöttség ügye a főrendekhez átküldetik. 

Az ülés kezdődik d. e. 10V, órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Dirnitrie-
vics Milos fogja vezetni, a szólókat Tóth Vilmos 
jegyzi. Következik a tegnapi ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítése: méltóztassanak figyelemmel kisérni. 

Tóth VilmOS j e g y z ő (olvassa a marczius 
19-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Trauscheníels Emil Brassó város, 
Csiky István Erzsébetváros képviselője bemutatják 
megbízó levelöket. 

A sepsi-miklósvári képviselőválasztás, vala
mint Bethlen Gábor gr. képviselő választása ellen 
egy-egy kérvény érkezett, melyek az állandó iga
zoló bizottsághoz utasíttatnak. 

A szigeti helv. hitv. lyeeum kéri az ország
gyűlési naplónak és országgyűlési irományoknak 
részére leendő kiadatását. Az 1861-ki országgyű
lés alatt szintén kérte ezt, s akkor az elnökségre 
volt bizva, hogy e kívánatét teljesítse. Méltóztat
nak-e most is fölhatalmazni az elnökséget? (Fölha-

talmázzuk!) Ennélfogva az elnökség a kérést telje
síteni fogja. 

Nagy-Károly város községe a debreczen-szi
geti vasútvonalt pártoltatni kéri. Szinér-Váralja 
mezővárosa ugyanazt kéri. A marmarosi öt korona
város szintazon vasútvonalt kéri pártoltatni. Mind
ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz tétetnek át. 

Itt van egy képviselői lemondás, mely föl fog 
olvastatni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa Hrabovszky 
Zsigmond lemondását.) 

K á l l a y Ödön: U g y gondolom, azért, hogy 
képviselői állásáról lemondott, az acták felolvasása 
mégis szükséges: mert oly vádak merültek föl, me
lyek szó nélkül nem hagyhatók. 

BÓniS S á m u e l : Az actákat föl kell olvasni 
már csak azon tekintetből i s , mivel a költségeket, 
melyek már csakugyan megtétettek, el kell Ítélni, 
hogy ki viselje. 

E l n ö k : Hrabovszky Zsigmond állásáról le
mondott képviselő, egyszersmind napi dijait kéri 
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kifizettetni; ha tehát határozattá méltóztatnak emel
ni, hogy a költségekre nézve tétessék rendelkezés, 
akkor a napi dijak utalványozása fölfüggesztendő. 
(Helyeslés.) 

Yárady G á b o r : Azon nézetben vagyok, t. 
ház, hogy ezen ügyben csak az irományok beér
kezése után lehet határozni, ha t. i. a vizsgálati ira
tok beérkezvén és az állandó bizottságnak kiadat
ván, ez munkálatát előterjesztendi. 

Zsedényi E d e : Ez ellen nincs észrevételem-
Hanem azt hiszem, mindenesetre uj választást kell 
elrendelni, mert Félegyház városának joga van ezt 
kívánni a háztól. Ez ellen észrevétel nem levén, 
fölszólítom az elnökséget, szólítsa föl Félegyháza 
városát új választásra. 

E l n ö k : Mindenesetre előhoztam volna, hogy 
az illető középponti bizottság szólíttassék föl az uj 
képviselőválasztás eszközlésére. 

D e á k y LajOS: Minthogy épen a követ fize
tése betiltásáról van szó: a mennyiben ez a végre
hajtáshoz tartoznék s általa mintegy el lenne ítélve 
azon követtársunk elébb, hogysem a vizsgálat be
fejeztetnék, arra teljességgel nem szavazhatok. (Fel
kiáltások : Ki kell tudni ! Zaj.) 

E l n ö k : Tehát a napi dijak utalványoztatni 
fognak. 

A tegnap egyhangúlag elfogadott föliratra 
nézve méltóztassanak nyilatkozni, hogy az a mélt. 
főrendekhez átküldessék-e vagy ne? 

Deák F e r e n c z : T. ház! Alázatos vélemé
nyem az, hogy ezen feliratot küldjük át a mélt. 
főrendekhez i s , ós pedig ne csak egyszerű közlés 
vagy tudomás végett, hanem általküldésünk mel
lett egyszersmind igyekezzünk azon, hogy, ha lehet, 
a fölirat az egész országgyűlés nevében menjen 
föl. Ennél a dolognál kényes minden szó; azért 
engedje meg a t. ház, hogy azt, mit a jegyzőkönyv
ben erre nézve mondatni szeretnék , olvassam föl. 
I ly módon szeretném a határozatot: ,,A képviselő
ház kötelességének tartja a válaszföliratban elő
adott és a legmagasabb kir. leiratban megtagadott 
kérelmeket, okainak bővebb kifejtése mellett, ujab
ban ismételni; ennek érdemében tehát az ide mellé
kelt föliratot állapította meg, melyet a mélt. fő
rendekkel azon őszinte kijelentés mellett kivan 
közölni, hogy örömmel venné, ha e feliratot a 
mélt. főrendekkel együtt és egyetemesen terjeszt
hetné fel O Felségéhez." (Helyeslés.) 

T ó t h VilmOS j e g y z ő : Tehát igy lenne a 
jegyzőkönyvben: „Tárgyalás alá vétetett az 1866. 
marcz. 3-án kiadatott legmagasabb kir. leirat. A 
képviselőház kötelességének tartja. . -''' (Olvassa 
Deák Ferencz ez iránti fónnebbi indítványát.) 

E l n ö k : Tehát határozatképen az mondatik 
ki, a mi itt fölolvastatott. (Helyeslés.) 

Egyéb tárgy nincs kezem közt. 
Deák F e r e n c z : Már ismételve említettem én 

is, mások is, hogy igen sok fontos tárgyra nézve, 
melyek az országgyűlés mielőbbi gondoskodását 
megkívánják, jó volna bizottságokat választani. 
Ugyanezen bizottságok választását és különösen 
hatáskörük megszabását rögtönözni alig lehetne 
czélszerűen. Arra kérném a t. házat, illetőleg azt 
indítványozom a tisztelt ház előtt, nevezzen ki egy 
12 tagú bizottságot, mely megállapítsa mindezen 
tárgyakat: hány bizottság neveztessék ki ? hány 
tagja legyen egyiknek, másiknak ? minő tárgyak 
tartozzanak egyikhez, másikhoz ? melyik tárgy 
fölött készítsen törvényjavaslatot, és melyiknek 
elégséges csak előmunkálatokat készíteni és adato
kat gyűjteni? és mivel-megeshetik, hogy egyik 
vagy másik bizottságnak tárgyai belevágnak a 
másik bizottság körébe is : miként érintkezzenek 
ezen bizottságok egymással ? —• Mindezen bizott
ságok megválasztása természetesen csak akkor 
történhetik majd meg , ha a 12 tagú bizottság be-
adandja véleményét s a ház határozand fölötte. 
Ezen indítványomat ezennel a tisztelt ház aszta
lára írásban is leteszem. (AtalÁnos helyeslés.) 

T ó t h Vilmos j e g y z ő (fölolvassa Deák Fe
rencz indítványát *). 

E l n ö k : Az indítvány ki fog nyomatni és a 
holnapi ülésben kiosztatni; mikor is a t. ház meg
fogja határozni a tárgyalás napját. (Zaj. Felkiáltá
sok : Tárgyaljuk mindjárt holnap .') 

I v á n k a I m r e : Talán választhatnánk is egy
szersmind. (Zaj.) 

E l n ö k : Tehát holnap ki fog osztatni és tár
gyaltatni. (Helyeslés.) 

Több tárgy most nincs . . . . (Közbeszólások : 
A horvát ügyre vonatkozólag f!) Joannovies Gryörgy 
jegyző úr közli a horvát ügyet a méltóságos fő
rendekkel. 

Egyszersmind kérem, hogy az állandó iga
zoló bizottság méltóztassék mindjárt az ülés után 
alakulni. 

(Egy hang: A felirati javaslatot mikor viszik a 
felsőházhoz?) A fölirati javaslatot holnap fogja a 
jegyző átvinni. 

Deák F e r e n c z : A szokott forma az , hogy 
az elnök és a jegyző aláírja a jegyzőkönyv kivo
natát s a jegyző átviszi és átadja a főrendeknek. 
Ez pótolja a hajdani üzeneteket. Mivel pedig a 
jegyzőkönyv még nem kész, az előbb elkészítendő 
s úgy hitelesítendő; ezen hitelesítés csak holnap 

*) Lásd az Ircmiányok 26-dik számét. 
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történhetvén meg, csak akkor lehet belőle kiírni a 
kivonatot: tehát csak holnap viheti át a jegyző a 
szokott mód szerint a főrendekhez.(Közbeszólások: 
Függeszszükfel a gyűlést! Maradjon holnapra !) 

E l n ö k : Tehát holnap lesz a hitelesítés és az 
átvitel. 

Több tárgy nem levén, az ülést föloszlatom. 
Az ülés végződik d. e. 11 órakor. 

1866. marczius 21-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A második válaszfölirat a főrendekhez átküldetik. Pete András megbizó levele bemutattatik. A kérvényi bizottság 
beadja jelentését. Deák Ferenez indítványa, a bizottságszervezö bizottság megalkotására nézve, elfogadtatik. Az uj állandó igazoló 
bizottság megalakulta^bejelentetik. . • 

Az ülés kezdődik d. e. 10lu órakor. 
E l n ö k : A mai jegyzőkönyvet fogja vezetni 

Tóth Vilmos, a szólani kívánók neveit jegyzi Joan-
novics György. 

DimitrieviCS MiklOS j e g y z ő (olvassa a marcz. 
20-dikán tartott ülés jegyzökönyvét. A Hrabovszky 
Zsigmond lemondásáról szóló pontra nézve :) 

BÓniS S á m u e l : A jegyzőkönyvből kimaradt 
a vizsgálati költségek assignálása. Szükséges te
hát, hogy az a jegyzőkönyvbe bejöjjön. 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő (bejegyezvén a 
kívántat, folytatja s bevégzi a jegyzőkönyv olvasását.) 

E l n ö k : A tegnapi határozat következtében a 
felirati javaslata mélt. főrendekhez át fog küldetni s 
azt Dimitrievics jegyző úr fogja átvinni. 

Pete András, Kolosmegye képviselője meg
bizó levelét bemutatta. 

A kérvényi bizottság némely tárgyakra nézve 
beadta jelentését: ha a t. ház beleegyezik, holnap 
tárgyalhatnék. (Helyeslés.) 

Napi renden van, a tegnapi határozat követ
keztében, Deák Ferenez igen tisztelt képviselő ur
nák indítványa. Mindenekelőtt fel fog olvastatni. 

T ó t h VilmOS j e g y z ő (olvassa az indítványt*). 
Felkiáltások: Elfogadjuk !) 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) Holnapra tehát méltóztassanak a szavazato
kat behozni. ( Többen: Még ma '.) 

Deák FerenCZ: A horvát ügybeli küldöttsé
get, azt hiszem, bajos volna addig megválasztani, 
mig nem tudjuk, a mélt. főrendek elfogadják-e 
az eszmét; ámbár reméljük, hogy elfogadják. Azon
ban jó volna, hogy azon esetre, ha elfogadják, 
előre kimondanók, hogy azokra nézve is a választó 

*) Lásd az Irondnyok 26 -dik számát. 

czédulákat hozzuk el holnap, mikor is mind a két 
bizottságot egymás után meg lehetne választani. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Azon reményben tehát, hogy a mélt. 
főrendek el fogják fogadni a horvát ügyben a t. 
ház határozatát . . . . 

Deák FerenCZ (közbeszól): Nem kell moti
válni, hanem csak egyszerűen kimondani. 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Ezt tehát határozatké-
pennemis lehet kimondani. (Felkiáltások: Nem lehet!) 

E l n ö k : Tehát holnap a nyolez tagra is be 
fognak adatni a szavazatok. 

Kérem azon tisztelt bizottsági tagokat, kik az 
52-es választmányban vannak, méltóztassanak jövő 
csütörtökön tanácskozás végett a Múzeum kisebb 
teremébe feljönni. (Közbeszólások: Holnap ! Az Aka
démia teremébe!) Tehát holnap délután, 4 órakor 
az Akadémia kisebb teremébe. 

Jelentem a t. háznak, hogy az ujonan vá
lasztott állandó igazoló bizottság megalakult s el
nökévé Várady Gábor úr választatott. Az előadá
sok, ngy mint ezelőtt, most is sorban fognak a ta
gok által történni. 

SomSSich P á l : Hogy félreértés ne legyen : 
a Múzeum teremében, vagy az Akadémia kisebb 
teremében fog-e az 52-es bizottság összejönni? 

E l n ö k : Ki van már mondva , hogy holnap 
az Akadémia kisebb teremében lesz az összejövetel. 

Holnap 10 órakor fog tárgyaltatni, a mi ma 
beadatott. 

Méltóztassanak egyszersmind holnap szavaza
taikat behozni azon 6 képviselő úr ra , kik későb
ben jelenvén meg, a naplóbiráló bizottságba ren
deltettek megválasztatni. 

Az ülés végződik d. e.-10l/a órakor. 
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XLV. ORSZÁGOS XJLES 
1866. marezhis 22-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A főrendek átküldik a horvát ügybeli küldöttségre vonatkozó határozatukat. Bemutattatnak : Wass Sámuel és 
ifj. Bethlen Gábor gfok megbizó levelei; a kolozsvári keresk. és iparkamra kérvénye a nagyvárad-bodzái vasút i r án t ; középszolnoki ér-
melléki lakosoké a debreczen-szatmár-szigeti vasút i r án t ; három orosházi választóé az ottani képviselőválasztás ellen beadott folya
modványuk ügyében. Tolnay Gábor, Kán Kocsárd gr., Ocsvay Ferencz, Lázár Dénes, Mikó Mihály, Csiky István és Székely Gergely 
igazoltatnak. Szavazás történik a horvát ügybeli küldöttség tagjaira, a bizottságszervező bizottság tagjaira és azon 6 tagra, kikkel a 
naplóbiráló választmány megszaporíttatik. A ház ülései marczius 28-dikától april 4-dikéig elnapoltaínak. A kérvónyi bizottság véle
ményezése a lapján: az Edelspacherfóle éremgyüjtemény megvásárlása a Nemzeti Múzeum részére szükségesnek nyilvánit tat ik; a N. 
Múzeum szervezésének ügye a közintézetek iránt kiküldendő bizottság figyelmébe ajánltatik ; a debreczen-szatmár-szigeti vasút külö
nös figyelembe veendőnek nyilvánittatik ; Kiss Bálint kérvénye a közintézeti bizottsághoz utasittatik ; Liebling község kérvénye alkot
mányos jegyzője visszahelyezése iránt egyelőre a levéltárba té tet ik; Kálmán János, a tanítástól eltiltott tanár, saját egyházi hatóságá
hoz utasi t tat ik; Szabó Antal kérvénye az ősiségi nyiltparancs ellen a törvény rendes útjára titaltatik ; az ungvári zsidó községnek egy 
ungvári zsidó fiu megbüntetése miatti panasza egyelőre a levéltárba tétetik ; ifj. Majthényi József b. hazatérhetése bizalommal váratik : 
a zsombolyi főszbiró elleni panasz, a választókerületek megváltoztatása iránti kérvény, valamint a Sillye Gábor főkapitán}-, a hatházi 
elöljáróság, hívatalfölosztás és hajdakerületi első bíróságok elleni panaszok egyelőre az irattárba té te tnek; a szatmár-németi h. h. gym-
nasium kérelme az országgyűlési nyomtatványok megküldése iránt mellőztetik; Czelder Márton kérvénye a moldva-oláhországi missio 
ügyében, Korpona városáé gymnasiunia nyilvánossá tétele i r án t , Magyar Józsefé segélyezés iránt, egyelőre az irattárba tétetnek ; Piu-
kovich Ágoston bácsbodrogi főispáni helytartó törvénytelen eljárása a képviselőválasztások körül roszaltatik ; Tereelm-Maiigeat és Deo-
vigny kérvénye a pest-miskolczi vasút ügyében, valamint Ság és Keresztes községeké szabad dohánytermesztés iránt, az anyagi érde
kekkel foglalkozandó bizottsághoz utasittatik ; Zámoly községének panasza volt földesura Lamberg Ferencz gr. által a tagosításkor elkö
vetett sérelmek miatt, a szabadkai birtokosok kérvénye az alföldi vasút számára kisajátított földeik árának kifizetése iránt, egyelőre az 
irattárba tétetik, az utóbbi egyszersmind az anyagi érdekekkel foglalkozandó bizottság figyelmébe ajánltatik. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 1/i órakor. az or szagos 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Joanno-
vics György fogja vezetni, a szólókat Tóth Vil
mos jegyző fogja jegyezni. 

*A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog meghitele
síttetni; 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (olvassa a marczius 
21-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A mélt. főrendek részéről üzenettel 
van itt iíj. Majthényi László b. hontmegyei főis
pán: a háznagy úr be fogja vezetni. (Kovácli 
László háznagy^ bevezeti a felsőház jegyzőjét, ki az el
nök elé megy. Éljenzés.) 

Ifj. Majthényi László b.: A horvát ország
gyűlés elnökségétől ezen t. képviselőház elnöksé
géhez a két ország közötti közjogi kapocs és a bi
rodalomhoz való viszony megállapítása tárgyában 
intézett felszólítás folytán hozott, és a mélt. főren
dekkel közlött határozat kapcsában, az ugyanott 
létrejött megállapodást tartalmazó jegyzőkönyvet, 
mint a mélt. főrendek válaszüzenetét, van szeren
csém tiszteletteljesen átnyújtani. (Éljenzés.) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (olvassa a felsőház ál
tal átküldött jegyzőkönyvi kivonatot, mely szerint a 
főrendek magokévá teszik a képviselőháznak a horvát 
ügybeli küldöttségre vonatkozólag hozott határozatát s 

KÉPT. H. NAPLÓ. 1 8 6 5 / 6 . I. 

a magok részéről négy tagot választottak 
küldöttségbe. Éljenzés.) 

E l n ö k : A szavazatok ebben a tárgyban ma 
fognak beadatni. 

(Ifj. Majthényi László b. felsőházi jegyző a te
remből éljenzések között távozik.) 

Elnök: Wass Sámuel gr. Dobokamegye al
só kerülete, és ifj. Bethlen Gábor gr. Erzsébetváros 
képviselői bemutatják megbizó leveleiket. Ugyan
ez alkalommal a választás ellen egy kérvény is 
adatott be. Mindezek az igazoló bizottsághoz uta
síttattak. 

A kolozsvári kereskedelmi s iparkamara a 
nagyvárad-bodzái vasút-vonalat pártoltatni kéri. 

Közép-Szolnokmegye érmeíléki kerületének 
számos birtokosai és lakó debreczen-szatmár-
szigeti vonalat pártoltatni kérik. 

E folyamodványok a kérvényi bizottsághoz 
fognak utasíttatni. 

Orosháza három választója kinyilatkoztatja, 
hogy ők december 20-án a választás ellen a kor
elnöknek adtak be egy folyamodást, mely azon
ban tárgyalás alá nem került, mire nézve fölvilá
gosítást kérnek. Más fölvilágosítást adni nem le
het, mint azt , hogy e kérvény akkor adatott be, 
midőn már a többség által választott képviselő úr 
a ház alakulása után igazolva volt. (Helyeslés.) 

47 
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Az állandó igazoló bizottságjrészéről Gajzágó 
Salamon úr fog jelentést tenni. (Éljenzés.) 

Gajzágó Sa lamon e lőadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottság jelentését Tobiay Gábor ma
rosszéki kerületi képviselő megválasztására nézve. A 
bizottság a törvényes 30 napi határidő fentartása mel
lett igazolást véleményez. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Tolnay Gábor képviselő úr a szabályos óvási 
idő megtartása mellett igazoltatik. 

Gajzágó S a l a m o n e lőadó (olvassa az állan
dó igazoló bizottság jelentését Kún Kocsárd gr. 
Hunyadmegye hátszegvidéki képviselője megválasztá
sára nézve. A bizottság a 30 napi határidő fentar
tása mellett igazolást véleményez. Helyeslés.) 
'"TZ E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Kún Kocsárd gr. képviselő úr, a szabályos 
óvási idő fentartása mellett, igazoltatik. 

Hosszú József képviselő úr fog előadást tenni. 
(Éljenzés.) 

HOSSZÚ J ó z e f e lőadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését Ocsvay Ferencz Doboka-
megye pánczél-csehi kerülete képviselője választása tár
gyában. Az igazoló bizottság a nevezett képviselőt a sza
bályszem 30 napi határidő fentartása mellett igazol
tatni véleményezi. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Ocsvay Ferencz a sza
bályszerű 30 nap fentartása mellett az igazolt kép
viselők sorába igtattatik. 

HOSSZÚ Józse f e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését Lázár Dénes csik-gyergyói s kászon-
székcsiki képviselő választása tárgyában. A bizottság a 
nevezett képviselő választását a szabályszerű 30 napi 
idő fentartásával igazolandónak véleményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Ennélfogva Lázár Dénes képviselő úr igazol
tatik. 

HOSSZÚ JÓZSef e lőadó (folytatja az igazoló 
bizottság jelentését Mikó Mihály Csik-Gyergyő és Ká-
szonszék gyergyó-szentmiklósi kerületebeli képviselő vá
lasztása tárgyában. A bizottság igazolandónak vélemé
nyezi. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Mikó Mihály képviselő 
a szabályszerű 30 nap fentartása mellett igazolt 
képviselőnek nyilváníttatik. 

HOSSZÚ Józse f e lőadó (olvassa Csiky István 
Erzsébet városa képviselőjének választása tárgyában 
a, bizottság véleményét, mely öt igazolandónak véli. 
Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Csiky István képviselő úr 
a szabályszerű 30 nap fentartása mellett igazoltatik. 

Torma Károly képviselő úr fog az állandó 
igazolási bizottság részéről előadást tartani. 

Torma Károly előadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését Székely Gergely Ilyefalva 
mezőváros képviselőjének választása tárgyában. Az 

igazoló bizottság nevezett képviselőt a szabályszerű 30 
nap fentartása mellett igazolandónak véleményezi. 
Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Székely Gergely képvi
selő úr az igazolt képviselők sorába tartozik. 

Most méltóztassanak a három rendbeli vá
lasztmányra szavazataikat beadni: t. i. a horvát 
ügyi küldöttség tagjaira; a különféle bizottságok 
megalakítása iránti véleményadásra kiküldendő 
tizenkettes választmány tagjaira; végre azon 6 
tagra, kikkel a naplóbiráló bizottság megszapo
ríttatik. 

B o r l e a Z s i g m o n d : Tisztelt ház! Mielőtt ez 
ügyre vonatkozólag a szavazás megkezdetnék, bá
torkodom azon megjegyzést tenni, hogy alázatos 
véleményem szerint az ország összes lakosaira és 
különösen a külön nemzetbeli lakosokra — értem 
a nem-magyar nemzetbelieket — igen jó hatást 
gyakorolna, ha minden egyes megválasztandó bi
zottságban a külön nemzetiségek is kellő számmal 
képviseltetnének. (Zaj. Halljuk ! Az elnök csönget.) 
Az igazság és testvéri szeretet méltán kívánják 
ezt, mit bátor vagyok az igen tisztelt ház figyel
mébe is ajánlani. (Zaj. Szavazzunk! Napirendre! 
A képviselők, betűrend szerint fölszólítva, beadják a 
három rendbeli bizottság tagjaira szavazati jegyeiket, 
melyek a jegyzők által lepecsételtetnek. 

E l n ö k : A szavazás eredménye a jövő ülés
ben fog kihirdettetni. 

Harmincz képviselő úr az ünnepi szünetelés 
tárgyában zárt ülést kivan tartani. Neveik föl fog
nak olvastatni. 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (olvassa az indítványo
zók neveit.) 

Zsedényi Ede: Ezért nem szükséges zárt ülést 
tartani. Ünnepek alatt ülések ugy sem tartatnak. 

Deák FerenCZ : Ezt nem lehet tekinteni 
mint külön indítvány tárgyát, mert az ünnepek 

| alatti ülés nem tartása a dolog- természetében fek
szik. Ünnepek alatt ugyanis nem szoktunk tartani 
s nem is tarthatunk ülést. Én nem is tartom szük
ségesnek a zárt ülést. Most is kimondhatjuk néze
tünket. Azt gondolom, a ház magát elnapolhatja, 
de ez czélszerűen csakis az ünnepek tekintetéből 
és az ünnepek idejére terjedhet. Azt hiszem, szer
dától kezdve, mert csütörtök és nagy péntek nagy 
ünnep, talán a másik szerdáig, s így nyolcz napra 
lehet a háznak magát elnapolni. (Helyeslés.) Szük
ségesnek tartom még megjegyezni, hogy, mint el
nök úrtól magától is tudom , ezen két-három na
pon a már elkészített tárgyak valószínűleg befe
jeztetnek. A jövő hét első és második napján tehát, 
melyeken az országgyűlés még nincs elnapolva, a 
bizottságok dolgozhatnak, valamint azon néhány 
napon, mely a húsvét utáni héten nem elnapolt 
idő, a bizottságok szintén dolgozhatnak: így az 
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elnapolást elég nyolcz napra kimondani. Követ
keznek a keleti vallásnak ünnepei, vasárnap, hét
főn, kedden: ekkor úgysem tartanánk ülést, ha el 
sincs napolva a ház. Eddig sem szoktunk tartani. 
Én tehát az elnapolást csakis egy hétre szoríta
nám. A jövő hét elején és a következő hét végén 
pedig a bizottságok dolgozhatnak. (Helyeslés.) 

Elnök : Ennélfogva a húsvéti szünnapok 
tartani fognak marczius 28-tól april 4-ig, vagyis 
jövő hét szerdájától a következő szerdáig; april 
4-dikétől kezdve a bizottságok fognak működni; 
april 8, 9 és 10-dik napján pedig a göröghitüek 
ünnepei miatt szintén nem lesznek ülések. (He
lyeslés.) 

Zsedényi E d e : T. ház! Ez utóbbi nem tar
tozik a végzésbe, s nem hiszem szükségesnek, hogy 
jegyzőkönyvbe menjen. A végzésben nem kell 
egyéb, mint, hogy az elnapolás, mint Pest belvá
rosa érdemes képviselője monda, 8 napra történ
jék. (Helyeslés.) 

Mill l l t inovics SzvetOZár: Bátorkodom a t. 
ház figyelmét azon körülményre felhívni, hogy a 
keleti hitűek ünnepei későbben kezdődnek s e sze
rint a házat továbbra kellene elnapolni. (Fölkiáltá
sok: Az alatt lígy sem tartunk 'üléseket!) Igen, de 
ünnepeink alatt a bizottságok munkálkodásaiban 
sem vehetünk részt. 

Deák FerenCZ: A mint előbb is mondottam, 
tettleg ugy sem lesznek ülések. A bizottságok ter
mészetesen tarthatnak üléseket; hogy pedig a ta
gok megjelenthetnek-e, az a bizottságok dolga 
lesz. De hogy minden ily tárgynál a ház külön 
végzést hozzon, azt nem látom helyén. A ház min
dig fogja respeetálni minden itt képviselt cultus 
ünnepeit; de azért külön végzést hozni ezen do
logra nézve nem szükséges. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Kubicza Pál képviselő úr a kérvényi 
bizottság részéről fog előadást tartani. 

Kubicza P á l e lőadó (olvassa EdelspacherMá-
tyásné szül. Blaskovics Anna éremgyüjteményének a N. 
Muzeim számára leendő megszerzése iránt beadott aján
latát. A bizottság indítványozza, hogy a ház határozati-
lag jelentse ki, hogy az ajánlott éremgyüjteménynek 
34,905 oszt. forintért a Nemzeti Múzeum számára 
megvételét kívánatosnak, söt szükségesnek tekinti, mi
ről az ajánlatot tevő az elnökség utján értesítendő. 
Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak beleegyezni? (Közbe
szólások: Elfogadjuk!) Ennélfogva 34,905 ft. ada
tik a gyűjteményért s az elnökség ezen esetre föl-
hatalmaztatik, hogy ez összeg megszerzésére az il
lető helyen a lépéseket megtegye. (Ellenmondások) 

Tisza K á l m á n : A t. háznak igen természe
tesen teljes joga van a kérvényi bizottság vélemé
nyét megváltoztatni; de a vélemény nem az, • a 
mit t. elnök úr kijelentett. Tehát vagy méltóztas

sanak megvitatni e tá rgya t , vagy megváltoztatni, 
a véleményt, vagy talán azt még egyszer fölol
vasni. 

Kubicza P á l e lőadó (olvassa a kérvényi bi
zottságnak e tárgyban megállapított véleményét. Föl-
kiáltások: Elfogadjuk !) 

E l n ö k : A gyűjtemény tulajdonosa tudósít
tatni fog, hogy a ház a megvételt szükségesnek 
tekinti. 

Kubicza P á l e l ő a d ó : A bizottság vélemé
nyének még egy pontja van, melyet föl fogok ol
vasni. (Olvassa a bizottság véleményét, mely a ház fi
gyelmét a N. Múzeum szükséges szervezésére irányoz
ván, fölhívja a házat, hogy e tárgyat a közintézetek 
iránt kiküldendö bizottságnak adja ki. Helyeslés. Ol
vassa továbbá a bizottság javaslatát, hogy a nevezett 
éremgyüjteménynek szakértők által történt megvizsgá
lására szükséges költségek kifizetése utalványoztassék. 
Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A ház a kérvényi bizottság javasla
tát elfogadja. 

Kubicza P á l e lőadó (olvassa a bizottság je
lentését a) Márraarosmegye több birtokosa és lakosa, 
b) a debreczeni kereskedelmi és iparkamara, c) Deb-
reczen szab. kir. város közönsége, d) Debreczen szab. 
kir. város 3624 polgára, e) Biharmegye székelyhídi 
kerületének birtokosai és községei, f) Biharmegye mar-
gitai választókerületének birtokosai és községei által 
a debreczen-szatmár-szigeti vasút-vonal engedélyezése 
iránt beadott kérvényére vonatkozólag. A bizottság vé
leménye : mondja ki a képviselőház, hogy midőn 
törvények alkotására képesítve leend, a debreczen-
szatmár-szigeti vasíi.t-vonalat különös figyelmébe 
veendi s a hazánk éjszakkeleti részén építendő vasút
vonal meghatározásánál semmi oly vállalat engedélye
zéséhez járulni nem fog, mely az előadott kérvények 
által megnevezett nagy vidék és azzal együtt hazánk 
közös érdekeit sértené. Addig pedig e kérvényeket az 
anyagi érdekek tárgyában kiküldendö küldöttséghez 
teszi át.) 

BÓnis S á m u e l : Véleményem szerint elég a 
határozatnak csupán utolját meghagyni: mert ha 
azt egész terjedelmében elfogadja a ház, már anél
kül hogy ez ügy tárgyaltatott volna, kimondja, 
melyik vonalnak ad elsőbbséget. Ezt pedig tár
gyalás nélkül kimondani fölösleges. 

Kubicza Pál előadó: Azt nem mondja a 
vélemény. 

Tisza K á l m á n : Méltóztassanak még egy
szer a fogalmazványt meghallgatni. Abban nem az 
van kimondva, hogy semmi más vonalra sem ada
tik engedély, mint a debreczen-szatmár-szigetire, 
hanem az, hogy nem fog adatni engedély oly vo
nalra, mely hazánk éjszakkeleti részének érdekei
re nézve sérelmes. Azt hiszem pedig, hogy ezt min-

47* 
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•den praeoceupálás nélkül azon vidék megnyugta
tására ki lehet mondani. (Helyeslés.) 

Kubicza Pál előadó: Még egyszer föl fo
gom olvasni a bizottság véleményét. (Olvassa.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a bizottság 
véleményét? (Elfogadjuk!) 

Kubicza P á l e lőadó (olvassa a bizottság je
lentését Kiss Bálint múzeumi képtárör kérvényéről, 
melyben nevezett Kiss Bálint az intézet körül tett szolgá
latainak megjutalmazását s javítási költségeinek megté
rítését kéri. Az. osztály véleménye: tétessék át a kér
vény a közintézetek bizottságához. Helyeslés.) 

E l n ö k : Oda fog áttétetni. 
Kubicza P á l e lőadó (olvassa temesmegyei 

Liebling község kérvényét, melyben Hoffmann nevű 
alkotmányos jegyzőjét hivatalába vissza kéri helyeztetni. 
A bizottság véleménye: felelős minisztérium hiányában 
a kérvény egyelőre a levéltárba tétessék le. Helyeslés.) 

E l n ö k : A levéltárba tétetik. 
Kubicza P á l e lőadó (olvassa a bizottság je

lentését, Kálmán János volt szabadkai ref. tanár kérvé
nyéről, melyben nevezett Kálmán János panaszolja, 
hogy a tanítás folytatásától eltiltatott. A bizottság vé
leménye : kérvényezd az illető egyházi község előtt ke
ressen orvoslást. Helyeslés.) 

Elnök: Kálmán János tehát egyházi hatósá
gához utasíttatik. 

Kubicza Pál előadó (oha ssa a bizottság je
lentését Szabó Antal veszprémi ügyvéd abbeli kérvénye 
tárgyában,, hogy az 1852-ik évben kelt ősiségi nyilt 
parancs bizonyos részei szüntessenek meg. A bizottság 
kérvényezőt a törvény rendes útjára utasíttatni vélemé
nyezi. Helyeslés.) 

E l n ö k : A bizottság véleménye elfogadtatik. 
Kubicza. P á l e lőadó (olvassa a bizottság je

lentését az ungvári izraelita község abbeli panasza 
tárgyában, hogy az ottani föbiró egy tizenöt éves zsi
dófait lő bottal megbüntetett. A bizottság e folyamod
ványt egyelőre aley éltárba tétetni véleményezi.Helyeslés.) 

E l n ö k : A levéltárba tétetik. 
Kubicza P á l e lőadó (olvassa Baranyamegye 

magócsi választó kerülete kivánatát ifj- Majthényi 
József b. képviselőnek hazájába visszatérhetése és kép
viselői helye elfoglalhatása iránt. A bizottság osztozik e 
kívánatban, s azt hiszi, hogy mivel már a ház is kife

jezte fóliratában ez óhajtást, teljesítését 0 Felségétől 
bizalommal várhatni. Helyeslés.) 

E l n ö k : A ház magáévá teszi a bizottság vá
rakozását. 

Kubicza P á l e lőadó (olvassa a bizottság je
lentését torontálmegyei Osztern község lakosainak 
Trauenhoffer Mihály meghatalmazottja folyamodása 

tárgyában, hogy a zombori főszolgabíró által elkövetett 
sérelem orvosoltatok. A bizottság a panaszt a magyar 
kormány életbeléptetéséig a ház irattárába letenni vé
leményezi. Helyeslés.) 

E l n ö k : Az irattárba tétetik. 
Kubicza P á l e lőadó (olvassa a bizottság je

lentését Beregmegye több községére vonatkozólag, me
lyek a választó kerületek revideálása- és megváltoztatá
sáért folyamodtak. A bizottság a kérvényt a magyar 
kormány életbeléptetéséig a ház irattárába véleményezi 
tétetni.) 

E l n ö k : Az irattárba tétetik. 
Kubicza P á l e lőadó (olvassa a bizottság je

lentését Tolnay Jánoshajdu-hatházi lakos iránt, ki azon 
panaszokat intézte a házhoz: hogy 1) Sittye Gábor haj-
dukerületi főkapitány fegyverengedélyért- 1 ft 50 krt 
vett meg rajta; 2) a hajdu-hatházi városi elöljáróság 
a szeszes italok kimérésében törvénytelen terhekkel sújt]a 

. a közöméget• 3) Hatházon most sérelmes a hivatal-fól-
osztás; 4) a Hajdúkerületben az elsöbirósági eljárás hiá
nyos. A bizottság e panaszokat a, felelős magyar kor
mány életbeléptetéséig a ház irattárába véleményezi 
letétetni. Helyeslés.) 

E l n ö k : Az irattárba tétetik. 
Kubicza Pál előadó (oh ássa a bizottság je

lentését azon kérvényre nézve, melyet a szatmár-né-
meti heh. hitv. gymnasium nevében Vajai Károly tan
ügyi elnök intézett a házhoz az országgyűlési nyomtat
ványok egy példányának azon gymnasium számára 
megküldése iránt. A bizottság e kérelmet megtagadan-
dónak s csak is főiskolák irányában telj esztendőnek 

\ véleményezi) 
UjfaluSSy Miklós : Bocsánatot kérek, tisz

telt ház, hogy bátor vagyok figyelmöket e tekin
tetben néhány perczig igénybe venni. Tegnap 
vagy tegnapelőtt, ha jól emlékszem, a marmaros
szigeti iskola épen ilyen kérelemmel járult hoz
zánk, mint a szatmári iskola. Egyik sem főiskola, 
egy kategóriában álló protestáns nevelőintézet 
mind a kettő. A szigetinek tegnapelőtt méltóztat
tak resolválni az összes nyomtatványokat, s ha ezt 
most megtagadnék a szatmáritól, nem volnánk kö
vetkezetesek. Én a két ügyet egyenlőnek tartván, 

l bátor vagyok a tisztelt ház figyelmébe ajánlani, 
hogy a szatmári iskulát is részesitse abban, mi né
hány nappal ezelőtt nem tagadtatott meg a szigetitől. 

Szentk irá ly i M é r ; Nem emlékszem, hogy 
\ abban az esetben, melyet a t. képviselő úr fölho-
j zott, a háznak micsoda határozata volt. A bizottsá-
| got ezen véleményre'az birta, hogy most nem volna 
I időszerű minden iskolának országos költségen meg

küldeni a nyomtatványokat, hanem azokban csak 
azon főiskolák részesítendők, melyekben törvény
tudományt hallgatók vannak, azok is csak [azon 
esetben, ha ezért folyamodnak. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A mi azon esetet illeti, hogy a mar
maros-szigeti iskola számára az országgyűlési 
nyomtatványok megajánitattak: akkor a t. ház 
azon nézetből indult ki, hogy a marmarosi tanoda 
lycenm, következésképen más kategóriába tartozik, 
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mint a folyamodó szatmári gymnasium. (ügy 
van!) Egyébiránt méltóztassanak tekintetbe venni 
azt is, hogy -500 példányban nyomatnak a nap
lók és országgyűlési irományok; s ebből 400 
meg egynéhány példány a képviselő urak szá
mára kell : tehát a ház nem rendelkezik oly nagy 
számú példányokkal, hogy a főtanodákon kivül 
még más iskoláknak is adhasson. 

G h y c z y K á l m á n : Még a főiskolákra is, 
ugy hiszem, az áll, hogy csak, ha ez iránt a ház
hoz kérelemmel járulnak, részesülnek a nyomtat
ványokban, nem pedig ex oíficio. (Ugy van!) 

E l n ö k : Minden egyes esetben az elnökség 
hatalmaztatik föl, valamint fölhatalmaztatott a 
marmaros-szigeti tanodára nézve. 

Kubicza P á l e l ő a d ó (olvassa a bizottság je
lentését Czelder Márton ref. lelkész s moldva-oláhor-
szági missionarms folyamodására nézve, ki azt kéri, 
hogy 1) a moldva-oláhországi ügynökök odautasíttas
sanak, hogy a protestánsok üldözésével ha gyjanakfól; 
2) hogy a missió részére pénzbeli segély eszközöltessék; 
3) hogy az evangélikus missionariusoknak befolyása 
a missiói ügyre biztosíttassék; 4) hogy számára haza-
jöveteli engedély eszközöltessék. A bizottság a kérvény 
jegyzékbe vételét és az országgyűlési irattárba tételét 
véleményezi. Helyeslés.) 

E l n ö k : Az irattárba tétetik. 
Kubicza Pál előadó (oha ssa a bizottság je

lentését Korpona városa ügyében, mely kath. kétosz-
tályu iskolája nyilvánossá tételét kérelmezi. A bizottság 
e kérvénynek is az országgyűlési irattárba tételéi vélemé
nyezi. Helyeslés.) 

• E l n ö k : Az irattárba tétetik. 
K u b i c z a P á l e lőadó (olvassa a bizottság je

lentését Magyar József volt inszurgens őrmester és 
1848 előtt föesküdt ügyében, ki segélyért folyamodott. 
A bizottság ezt a kérvényt is az irattárba véli tétetni. 
Helyeslés.) 

E l n ö k : Az irattárba tétetik. 
Kubicza P á l e lőadó (olvassa a bizottság je

lentését Bács-Bodrogmegye központi választmánya ügyé
ben, mely Piukovics Ágoston főispáni helytartó tör
vénytelen eljárása miatt panaszkodik. A bizottság véle
ménye : mondja ki a képviselőház, hogy a panaszolt és 
részben okmányokkal bizonyított tényekben hivatalos 
visszaélést lát, de felelős kormány nem létében ez iránt 
a panasz irattárba tétele mellett csak roszalását fejez
heti ki. Helyeslés.) 

Tóth Kálmán: T. képviselőház! Ugy jut 
eszembe, hogy hasonló esetek alkalmával, midőn 
a főispánok vagy főispáni helyettesek részéről ille
téktelen beavatkozás történt, a képviselőház rosza
lását nyiltan kifejezte. Tehát azt indítványozom, 
hogy ezen esetben is fejezze ki a t. ház roszalását 

és indignatioját. (Felkiáltások; Benne van a véle
ményben !) 

E l n ö k : A ház elfogadja a bizottság véle
ményét. 

Kubicza P á l e lőadó (olvassa a bizottság je
lentését Tercelin-Maugeat és Deovigny belga tökepén
zesek ügyében, kik a hatvan-miskolczi vasút engedélye
zéseért folyamodtak. A bizottság ezen vonal mielőbbi 
építését kívánatosnak és e kérvényt az anyagi érdekek 
tárgyában kiküldendö bizottsághoz utasítandónak tartja. 
Helyeslés.) 

K o v á c h L á s z l ó : T. ház! Legyen szabad né
hány szóval ezen tárgyhoz járulnom. Ugy vélem, 
hogy mivel a folyamodók nem a hazában, hanem a 
külföldön vannak, talán meghagyandó lenne az el
nökségnek, hogy őket a ház határozatáról tudósít
sa. (Fölkiáltások: Benne van a véleményben!) 

E l n ö k : A ház elfogadj a a bizottság véle
ményét. 

Kubicza P á l e lőadó (olvassa a bizottság je
lentését torontálmegyei Ság és Keresztes községei folya
modványa ügyében, melyek dohánytermesztési engedély 
kieszközlését kérik. A bizottság véleménye szerint az 
anyagi érdekek tárgyában kiküldendö bizottsághoz lesz 
átteendö. Helyeslés.) 

E l n ö k : Az anyagi érdekekkel foglalkozandó 
bizottsághoz tétetik át. 

Kubicza P á l e lőadó (olvassa a bizottság je
lentését Zámoly község panasza iránt az ottani tagosi-
sítás alkalmával volt földesura Lamberg Ferencz gr. 
által elkövetett sérelmek miatt. A bizottság véleménye 
szerint a magyar miniszterütni megalakidtáig a ház 
irattárába teendő át. 

E l n ö k : Egyelőre az irattárba tétetik át. 
Kubicza P á l e lőadó (olvassa a bizottság je

lentését azon szabadkai birtokosok iránt,kik az alföldi 
vasút számára kisajátított földjeik árának kifizetteté-
seért folyamodtak. A bizottság ezen folyamodványt an
nak idejében a pénzügyi és közlekedési miniszterekhez 
leendő áttehetéseig az irattárba teendőnek véleményezi. 
Helyeslés.) 

Trefort Á g o s t o n : Czélszerünek tartanám, 
ha a tisztelt ház a mellett, hogy a bizottság véle
ményét elfogadja, kimondaná, hogy e tárgyat az 
anyagi érdekek tárgyában kiküldendö bizottság
hoz fogja áttenni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Holnapra nincs valami különös 
tárgy, mely az ülést kitölthetné, kivéve a mai sza
vazás eredményének kihirdetése. Méltóztatnak-e 
kívánni, hogy erre nézve holnap külön ülés tar
tassák'? vagy pedig szombatra méltóztatnak át
tenni , midőn az igazoló bizottság előterjesztései 
miatt különben is fog ülés tartatni? (Szombatra!) 
Tehát holnap ülés nem lesz. 

Az ülés végződik d. u. 1 órakor. 



374 XLVI. ORSZÁGOS ÜLÉS. 

XLVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. marczius 24-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Bemutattatnak : Makray László, Bömches Frigyes, Ballomiry János és Tulbás János megbízó levelei; kérvény 
Wodiáner Albert b. választása ellen ; a nagykikindai kerület tanácsának folyamodása törvényhatóságának törvénybe igtatása iránt. Ki
hirdettetik a naplóbiráló bizottság, horvát ügyi küldöttség és bizottságszervezö bizottság tagjaira történt szavazás eredménye. Perényi 
Zsigmond b. és Gyene Károly igazoltatnak. Dobóczky Ignáez indítványa a Tisza-szabályozásra nézve fölolvastatik. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Dimitrie-
vics Milos fogja vezetni, a szólni kívánók neveit 
Tóth Vilmos jegyzi föl. 

Joannovics György jegyző úr megbeteged
vén, az általa szerkesztett jegyzőkönyvet Tóth Vil
mos fogja fölolvasni. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa a marcz. 22-ikén 
tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Makray László Hunyadmegye ma-
rosmelléki kerületének képviselője bemutatja meg
bízó levelét. (Éljenzés.) Bömches Frigyes Brassó 
városa és kerülete képviselője szintén beadta meg
bízó levelét. (Elénk éljenzés.) Ballomiry János és 
Tulbás János Szászváros és kerület képviselői be
mutatják megbízó leveleiket. Ezek az állandó ki-
íenezes bizottsághoz tétetnek át. 

A Wodiáner Albert b . megválasztatása ellen 
beadott kérvény szintén a kilenczes bizottsághoz 
adatik át. 

Nagykikinda kerület tanácsa törvényhatósá
gának törvénybe leendő igtatását kéri. E folyamo
dás a kérvényi bizottságnak adatik át. 

A három rendbeli bizottság tagjaira történt 
szavazás eredménye fog kihirdettetni. 

Tóth TilmOS j e g y z ő (olvassa): A hat tag
gal megszaporíttatni határozott naplóbiráló bizott
ságra beadott 271 szavazatból, melyek közül há
rom üres volt, ifj.Berde Mózses 255, Dózsa Dániel 
255, Gál János 255, Gecző János 253, Zeyk Jó
zsef 253 és Tisza László 248 szavazatot nyert. 

A horvát ügyi küldöttség megválasztására be
adott 277 szavazatból, melyek közöl hat az 1848-ik 
évi 5. t. czikkre vonatkozott, Deák Ferenez 264, 
Eötvös József b. 255, Somssich Pál 252, Míkó 
Imre gr. 251, Ghyczy Kálmán 246, Andrássy 
Gyula gr. 243, Csengery Antal 238 és Siskovics 
József 237 szavazatot nyert . 

A bizottságok alakítására és szervezésére ki-
küldendő 12 tagú választmányra beadott 262 sza

vazatból Deák Ferenez 260, Lónyay Menyhért 
241, Zeyk Károly 236, Tisza Kálmán 234, Klau
zál Gábor 232, Szentkirályi Mór 232, Horváth 
Boldizsár 232, Nyáry Pál 231, HoUán Ernő 226, 
Bónis Sámuel 225, Bezerédj László 221 és Go-
rove István 219 szavazatot nyert. 

E l n ö k : Az állandó igazoló bizottság részéről 
Zichy Antal képviselő úr fog jelentést tenni. 

Zichy A n t a l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését Markos István képviselő kikül
dött biztos vizsgálatáról Perényi Zsigmond b. Ugocsa-
megye nagyszölösi választó kerületebeli képviselő vá
lasztása iránt. A bizottság a nevezett képviselőt igazo-
landónak és a költségvetési bizottság által megállapí
tandó költségeket a panaszló vesztes fél által megtérí
tendőknek véleményezi. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk !) Ennélfogva* Perényi 
Zsigmond b. képviselő úr igazoltnak nyilvánítta-
tik és a vizsgálati költségek a panaszló fél által 
lesznek megtérítendők. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa az állandó 
igazolási bizottság jelentését Lator Gábor vizsgálatáról 
Gyene Károlynak a szatmár-németi választókerület 
képviselőjének megválasztatása ügyében. A bizottság 
igazolást véleményez s a 160 frtnyi vizsgálati költség 
megtérítésében a folyamodó vesztes félt kívánja elma
rasztaltatni. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : A ház mind az igazolásra, mind a 
költségek megtérítésére vonatkozólag a bizottság 
véleménye mellett nyilatkozván, annak elfogadását 
határozatul kimondom. 

Még Dobóczky Ignáez képviselő urnák van 
egy indítványa, mely föl fog olvastatni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa Dobóczky Ig
náez képviselőnek a Tisza-szabályozás tárgyában tett in
dítványát *). 

E l n ö k : A mai ülésnek egyéb tárgya nincs 
Az ülés végződik d. e. 11 órakor. 

*) Lásd az Irományok 27-dik számát. 
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A római számok az üléseket jelölik, melyekben az illető ügyek előfordulnak, az arab számok a lapokat, hol az illető szónokok fölszóla 

lásai vagy beszédei kezdődnek, vagy szólási szándékuk van följegyezve. 

Alelnök (első) választása III. 
Almássy Sándor 60, 95. 
Ambrózy Lajos b. (ifjú) 275. 
Ambrózy Lajos b. (ifjú) választási ügye XIII. 
Andrássy Gyula gr. 15, 27, 54, 153, 194, 243, 314, 331, 

341, 343, 355. 
Andrássy Gyula gr. mint elnök VIII, X. 
Angyal Pál 21, 32, 365. 
Apponyi György gr. 19, 191, 206, 287, 303. 
Apponyi György gr. módosítványa XXVIII — XXX. 
Aradmegyei választások ügye VT, XI. 

Aes Károly választási Ugye VI. 
Ányos István 122. 

Babarczy Antal b. 192, 194, 258, 363. 
Babarezy Antal b. választási ügye V, XII, XIV, XXI, XLI. 
Babes Vincze választási ügye VI, XVII. 
Baldácsy Antal b. választási Ugye VII. 
Ballomiry János választási ügye XLVI. 
Balogh Károly panasza XXXI. 
Bárányi Ágoston választási ügye XIII. 
Barsmegyeiek kérvénye XXXIX. 
Bartakovics Alajos kérvénye XLII. 
Bartal György 58, 154, 215, 216, 270, 300, 302, 358. 
Bartal György módosltványai XXIV, XXVH — XXX. 
Bácsmegye központi választmányának panasza XI, XLV. 
Bánffy Albert b. választási ügye V, IX. 
Bánó József 7, 40, 62, 63, 151, 318, 340. 
Bánó Miklós 366. 
Bárbáti puszta elöljáróinak kérvénye XXXVI. 
Bencsik György 74, 80, 
Berde Mózses (ifjú) választási ügye XXXIX, XLI, XLIII. 
Beregi választók kérvénye X, XLV. 
Bemáth Zsigmond 1, 13. 
Bernáth Zsigmond mint korelnök I — III. 
Bernáth Zsigmond választási ügye III, XV. 
Besze János 6, 19, 47, 51, 80, 82, 335, 345, 347. 
Besze János választási ügye VII. 
Besze János vizsgálatra küldetik ki XIII, jelentését be

adja XXX. 

Bethlen Farkas gr. választási ügye XXXVII, XXXIX. 
Bethlen Gábor gr. (ifjíi) választási Ugye XLIII, XLV. 
Bethlen János gr. (idősb) választási ügye XXXIX, XLI. 
Bethlen Sándor gr. választási Ugye XXXIX, XLI. 
Bezerédj László 6, 18, 19, 25, 28, 48, 82, 87, 122, 152-

255, 256, 327, 350, 351. 
Békássy Lajos választási ügye XXXIV, XXXIX. 
Bittó István vizsgálatra küldetik ki XXI, jelentését be

adja XLI. 
Bizottsági ülések nyilvánossága XXXV, XXXVII. 
Bizottságszervezö bizottság XLIII — XLVI. 
Bobory Károly 32, 66, 123, 135, 268, 311. 
Bobory Károly módosítványa XXVIII, XXX. 
Boczkó Dániel 13. 
Boczkó Dániel mint korelnök III, IV. 
Borlea Zsigmond 314, 370. 
Bónis Sámuel 11, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 35, 39, 

42, 43, 44, 49, 50, 55, 59, 61, 62, 70, 74, 80, 
81, 93, 120, 121, 149, 256, 260, 300, 322, 325f 

327, 341, 343, 348, 349, 350, 352, 354, 366, 
368, 371. 

Bömehes Frigyes választási ügye XLVI. 
Böszörményi László 10, 42, 45, 48, 51, 56, 65, 67, 105, 

106, 107, 149, 151, 152, 214, 257, 259, 305 
318, 328, 337, 339. 

Böszörményi László módosítványa XXVII. 
Böszörményi László vizsgálatra küldetik ki VI. 
Branovácsky István 100. 
Brunócz község kérvénye XLI. 
Buday Lőrincz választási ügye XI, XXXIX. 
Bujanovics Sándor választási Ugye VII, IX. 
Buseh Alvina kérvénye XXXVII. 

Cudie Dániel kérvénye XXXVIL 
Cvitkovich Lukács kérvénye XXXVII. 

CSanády Sándor 17, 32, 75, 141, 150, 319. 
Csanády Sándor módosítványa XXVH, XXX. 
Csáky Albin gr. mint körjegyző I — ÜL 
Csáky László gr. 111, 138. 
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Császárné üdvözlése IV, VI. 
Csengery Antal mint előadó XXII, XXXIX. 
Csengery Imre 88, 92, 151. 
Csengery Imre mint előadó III, X—XII. 
Csengery Imre mint jegyző IV, V, VII, IX, X, XXXVIII, 

XLII. 
Csik Endre vizsgálatra küldetik ki XI, XII, jelentését be

adja XXXIX. 
Csiky István választási Ugye XLIII, XLV. 
Csiky Sándor 54, 257, 302. 
Csiky Sándor módosítványa XXVHT, XXX. 
Csiky Sándor választási Ugye X, XIII. 
Csörghe László választási ügye XII. 

CZebrián László gr. választási ügye IX. 
Czelder Márton kérvénye XXVIIL XLV. 

Dánffy Károly 314. 
Dánffy Károly választási ügye XXIX, XXXIV, 
Dániel Pál 11. 
Deák Ferencz 2, 3, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 

146, 153, 192, 202, 255, 262, 264, 290, 301, 
304, 310, 328, 329, 332, 333, 335, 336, 339, 
344, 355, 356, 363, 365, 367, 368, 370, 371. 

Deák Ferencz indítványa a bizottságszervező bizottság fel
állítása iránt XLIII, XLIV. 

Deák Ferenez indítványa a közös viszonyok ügyében 
XXXIII, XXX1Y. 

Deák Ferencz mcgtisztelése XXXIX. 
Deáky Lajos 99, 323, 365, 367. 
Deáky Lajos módosítványa XXX. 
Deáky Lajos választási ügye XI, XV. 
Debreczen város kérvénye XXXII. 
Debreczeni kereskedelmi és iparkamra kérvénye XXXII. 
Debreczeni polgárok kérvénye XXXIII. 
Dedinszky József 32, 148, 267, 317, 325. 
Dedinszky József mint előadó III, XII, XIII, XV, XVII, 

XX, XXIV, XLI. 
Dedinszky József módosítványa XXX. 
Dedinszky József választási ügye XII. 
Deovigny kérvénye XXVII, XLV. 
Dessewffy Ottó 108. 
Detrich Zsigmond 73, 123, 237. 
Décsey László kérvénye XL, XLI. 
Décsey László szabadságot kap XXVI. 
Décsey László választási ügye X, XIII, XVII, XIX, XX, 

XXX. 
DimitrievicsMilos mint jegyző IV—VI, X, XI, XIII—XVII, 

xix, xx, XXHI — xxv, xxxn, xxxin; 
XXXV — XLIV, XLVI. 

Dobóezky Ignácz 316. 
Dobóezky Ignácz indítványa a Tisza-szabályozás iránt 

XLVI. 
Dobóezky Ignácz módosítványa XXX. 
Dobóezky Ignácz választási Ugye V, IX. 
Dobrzánszky Adolf 235, 304. 

Dobrzánszky Adolf választási Ugye XI. 
Dohánytermelés XXVII, XXXVI, XLI, XLV. 
Domabidy Ferencz 13, 59, 66, 75, 254, 352. 
Dózsa Dániel választási Ugye XXXIX, XLI. 
Dózsa Elek választási ügye XXXIX, XLI. 
Dőry Ádám választási Ugye VII. 
Dunaföldvár község kérvénye XXXIX. 

Edelspacherféle éremgyüjtemény V, XLV. 
Eger városa kérvénye XLII. 
Egyiptomban lakó magyarok üdvözlete II. 
Elnök választása III. 
Emich Gusztáv nyomdász szerződése V. 
Eötvös József b. 7, 98, 114, 133, 175, 334. 
Eötvös József b. és társai indítványa a házszabályok meg

változtatása iránt XXXV, XXX VII. 
Eötvös Tamás 66, 331. 
Eötvös Tamás indítványa a törvényhatóságok rendezése 

iránt XXXVI. 
Eőry Sándor választási ügye XIII. 
Ermellékiek kérvénye XLV. 

Faragó Ferencz 67, 201, 202. 
Faúr János választási ügye IX. 
Fábián Gábor 83. 
Febérvár község kérvénye XLI. 
Fejedelmi iratok V. 
Fiókposta az ideiglenes országházban X. 
Fischer István választási ügye IX. 
Fiume városa levele II, V. 
Fogadtatás (fejedelmi) képviselőké II, üdvözlő küldött

ségé XXII, fdlirati küldöttségé XXXIII. 
Fölirat (első) elfogadása XXXI, aláírása XXXII, átadása 

XXXIII, átküldése a főrendekhez XXXVI. 
Fölirati bizottság (első) XIX, XX. 
Fölirati bizottság (második) XXXVI, XXXVII. 
Fölirati javaslat (első) XXII. 
Fölirati javaslat (második) XXXIX. 
Fölirati javaslat (második) elfogadása XLII, átküldése a 

főrendekhez XLIII, XLIV. 
Fölirati vita (első) XXIII—XXX. 
Fölirati vita (második) XLII. 
Fölségek üdvözlése XIX, XXI, XXII. 
Főrendek fölirata XXXVI. 
Füzéri lakosok kérvénye XXXIV. 

Gajzágó Salamon mint előadó XLV._ 
Gajzágó Salamon választási ügye XXXVI, XXXIX. 
Gábriel István 91. 
Gál János 347. 
Gál János választási ügye XXXIV, XXXIX. 
Gál Miklós választási ügye XXXIX, XLI. 
Geczö János választási ügye XXXIX, XLI. 
Ghyczy Kálmán 12, 14, 19, 28, 29, 35, 45, 58, 59, 62, 76, 

100, 122, 135, 152, 182, 219, 256, 259, 267, 
302, 326, 329, 351, 356, 373. 
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Glatz Antal választási ügye XXXVI, XXXIX. 
Gozsdu Manó 264. 
Gozsdu Manó választási ügye XXI, XXII. 
Görög ünnep XI, XLV. 
Gradiskai tartománygyülés üdvözlete III. 
Greguss Ágost naplószerkesztő szerződése V-
Gubody Sándor 112. 

Gyene Károly választási ügye VI, XVIII, XXI, XXXI, 
XLVI. 

Gyorsírók szerződése V. 

Halász Boldizsár 93, 95, 125, 135, 137, 269, 335, 339. 
Halász Boldizsár kérvénye XLH. 
Halász Boldizsár választási ügye IX. 
Ház elnapolása IV, XLV. 
Ház megalakulta IV. 
Háznagyválasztás IV. 
Házszabályok átvizsgálása XXXV, XXXVII. 
Házszabályok fölolvasása I. 
Hedry Ernő 42, 77, 299. 
Hertelendy György választási Ugye (első) XIH. 
Hertelendy György választási ügye (második) XXXIv , 

XXXIX. 
Hevessy Bertalan választási ügye XIII. 
Hivatalnokok avatkozása a választásokba VIH, IX, XIII, 

XXI, XXXIX, XLV. 
Hódosra József 311, 314. 
Hodosiu József módositványa XXX. 
Hollán Ernő mint előadó III, VII—IX, XIV, XVILXL. 
Horváth Boldizsár vizsgálatra küldetik ki XVI. 
Horváth Döme 34, 38. 
Horváth Károly 86. 
Horvát ügy XXXIX, XLI—XLIII, XLV, XLVI. 
Hosszú József mint előadó XLV. 
Hosszú József választási ügye XXXIX, XLL 
Hrabovszky Zsigmond választási Ugye VI, XLHI, 
HunfalvyPál 194. 
Huszár Károly b. (ifj.) választási ügye XXXIX, XLI. 

Igazolás (átalános) III. 
Igazolási ügyek VI—XVHI, XX, XXII, XXXI,.XXXIV, 

XXXIX—XLI, XLV, XLVI. 
Igazoló bizottság IV. 
Igazoló bizottság megújítása XXXIX, XLI, XLII, XLIV. 
Ilyefalvaiak panasza XXXIX. 
Ivánka Imre 4, 36, 44, 51, 57, 59, 65, 69, 70, 96, 106, 

119, 196, 309, 317, 325, 348, 350, 367. 
Ivánka Zsigmond 49, 107. 
Ivánka Zsigmond választási Ugye XH. 

Jankovies Antal 55. 
Jámbor Pál 250. 
Jegyzők választása IH. 
Jekelfalussy Lajos 104, 322, 349. 
Jendrassik Miksa 68, 261, 265, 351. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1ÖG5/C i. 

Jendrassik Miksa módositványa XXVIII. 
Joanescu Demeter választási ügye XIV. 
Joannovics György 307, 356. 
Joannovics György mint jegyző IV, VI, VII, XI, x n , 

xiv, xvi, xvn, xrx, xxi—xxív, xxvi— 
XXIX, XXXI, XXXIII—XXXV, XXXVII— 
XXXIX, XLI, XLH, XLIV, XLV. 

Jókai Mór 141, 283, 323. 
Justh József 110, 306, 319, 325, 348. 
Justh József választási ügye VI. 

Kacskovics Ignáez 96, 111. 
Kalauz Pál 67. 
Kandó Kálmán választási ügye V, XVIÍ. 
Kassa városa kérvénye XXXI. 
Kautz Gyula 4. 
Kautz Gyula választási Ugye VI. 
Kauzer Lipót kérvénye XXXIII. 
Kállay Ödön 9, 32, 41, 80, 319, 322, 323, 327, 336, 339, 

348, 366. 
Kállay Ödön s társai törvényjavaslata a képviselői állás 

iránt XXXI. 
Kálmán János kérvénye V, XLV. 
Kálnoky Pál gr. választási ügye XXXVIII, XXXIX. 
Károlyi Ede gr. választási ügye IX, XIV, XXXI. 
Keglevich Béla gr. 6, 7, 18, 25, 46, 62, 65, 89, 106, 110, 

115, 121, 192, 324, 333. 
Keglevich Béla gr. mint előadó í n , XIII, XVII. 
Keglevich István gr. 69, 114, 117, 126, 150, 221. 
Kemény Gábor b. 315. 
Kemény Gábor b. választási Ugye XXIX, XXXIV. 
Kemény István b. (ifj.) választási Ugye XL, XLI. 
Kende Kanut választási Ugye IX, XXXI, XL. 
Keresztes község kérvénye XXVII, XLV. 
Kerkapolyi Károly 251, 319. 
Kerkapolyi Károly módositványa XXX. 
Képviselői névsor megállapítása II. 
Képviselők fogadtatása Ö Felsége által H. 
Kérvényi bizottság VI, VHI. 
Kérvényi bizottság jelentése XLIV, XLV. 
Kérvényi bizottság megújítása XXXVII—XXXIX, 
Kifogástalan képviselők igazolása IH. 
Királyi Pál 347, 348. 
Királyi Pál mint előadó III, IX, X, XIV, XXII, XXXLX, 

XLI, XLVI. 
Kiss András kérvénye XXXI. 
Kiss Bálint kérvénye XXVII, XLV. 
Kiss Miklós 22, 83, 96. 
Klauzál Gábor 4, 9, 17, 21, 39, 41, 52, 53, 57, 60, 62, 70, 

78, 80, 81, 306, 324, 330, 334, 341, 352. 
Kolozsvári biztosító társulat XLL 
Kolozsvári kereskedelmi és iparkamra kérvénye XLV. 
Korpona városa kérvénye XXVIII, XLV. 
Kovách László 17, 18, 373. 
Költségvetési bizottság V. 
Költségvetési jelentés XIX, XXXII, XLL 

48 
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Közös viszonyok XXXIII—XXXVI. 
Krakován község kérvénye XLI. 
Kuba János választási ügye XII. 
Kubicza Pál 77, 126, 131, 352, 356. 
Kubicza Pál.és társai indítványa a nemzetiségi ügyben 

XL, XLI. 
Kubicza Pál mint előadó XLV. 
Kudlik István 26, 69, 105, 241, 242. 
Kiúiffay János panasza XXXI. 
Kun Kocsárd gr. választási ügye XLI, XLV. 
Kurcz György 38, 39, 75, 108, 306, 349, 357, 365. 
Küldöttség fogadása 0 Fölségök által XXII. 

Lator Gábor vizsgálatra küldetik ki VI, IX, jelentését be
adja XXXI. 

László Imre 257. 
László Imre módositványa XXVII. 
László Imre választási ügye VI, XVII. 
Lázár Dénes választási ügye XLII, XLV. 
Leirat (királyi, marcz. 3-dikai) XXXV. 
Líebling község kérvénye XXVIII, XLV. 
Lónyay Gábor 102, 308. 
Lónyay Menyhért 81, 95, 197. 
Luksies Bódog választási Ugye (első) X, XVII. 
Luksies Bódog választási Ugye (második) XXXI, XXXIX. 
Lukynich Mihály választási ügyo XIV—XVI. 
Luzsénszky Pál báró 26, 34, 63, 348. 
Lükö Géza 340. 
Lükő Géza választási ügye XIV. 

Madarász József 23, 24, 31 ,41 , 43, 44, 55, 60, 72 ,81 , 
108, 118, 121, 172, 260, 320, 321, 323, 324. 

Magócsi választókertilet kérvénye XLV. 
Magyar-csékei választókerület panasza XXXVI. 
Magyar József kérvénye XXVIII, XLV. 
Majthényi József b. (ifj.) hazatérhetése XLV. 
Majthényi József b. (iíj.) választási ügye V, XVII. 
Majthényi László b. (ifj.) főrendi jegyző üzenetet hoz XLV. 
Makray László választási ügye XLVI. 
Manojlovics Emil 306, 310, 311, 347, 348. 
Manojlovics Emil módosítványai XXX. 
Manojlovics Emil választási Ugye XII. 
Margitai kerület lakosainak kérvénye XXXVII. 
Markos István vizsgálatra küldetik ki VII, beadja jelenté

sét XXXVIII. 
Markovies Antal 6. 
Markovics Antal választási ügye XI. 
Marmarosiak kérvénye IX. 
Marmarosi koronavárosok kérvénye XLIII. 
Marmaros-szigeti lyceurn kérvénye XLIII. 
Maróthy János szabadságot kap XXXI. 
Maróthy János választási Ugye XVII. 
Megbízó levelek vizsgálatának gyorsítása iránti indít

vány I. 
Mihajlovies Miklós 307, 310. 
Mihályi Péter 47. 

Mihályi Péter mint körjegyző I, III—V. 
Miketicli Antal kérvénye XXXVII. 
Mikó Imre gr. választási ügye XXXIX, XLI. 
Mikó Mihály választási Ugye XLII, XLV. 
Miletics Szvetozár 266, 303, 317-
Miletics Szvetozár módosítványai XXX. 
Millutinovics Szvetozár 89, 101, 120, 249, 371. 
Millutinovics Szvetozár választási Ugye VII, XV. 
Minisztérium (felelős) helyreállítása iránti kérvény XXXI, 

XLV. 
Miske Imre b. 135, 279. 
Miske Imre b. választási ügye XI. 
Miskolczy Lajos 348. 
Mocsáry Lajos 59, 91, 239. 
Mocsáry Lajos választási ügye VII. 
Moesonyi András szabadságot kap XXII. 
Moesonyi Antal választási ügye XIV. 
Moesonyi György választási ügye V, XVII. 
Moesonyi Sándor választási ügye VI, IX, XVII. 
Mohácsi választók panasza XXXI. 
Moldován János választási Ugye XXXII, XXXIX. 
Molnár Pál választási ügye IX, XV. 
Múzeum (nemzeti) szervezése XLV. 

Nagy Elek választási Ugye XXXIX, XLI. 
Nagy Ignácz 39, 69, 151. 
Nagy-Kamarás község kérvénye XXXVI. 
Nagy Károly választási ügye XXXLX, XLI. 
Nagy-Károly városa kérvénye XLIII. 
Nagy-kikindai kerület kérvénye XLVI. 
Napidijak (képviselői) kifizetése XXXII. 
Naplóbeli névhiba megigazitása XXXVIII. 
Naplóbiráló választmány VI, VII. 
Naplóbiráló választmány szaporítása XLI, XLV, XLVI. 
Nemzetiségi ügy XL, XLI. 
Németh Károly választási ügye V, IX. 
Névsor (képviselői) megállapítása II. 
Név szerinti szavazás XLII. 
Nikolics Fedor b. választási Ugye V, XVII. 

Nyáry Pál 10, 28, 49, 57, 58, 61, 62, 83, 84, 102, 194, 
338. 

Nyilvánosság (bizottsági ülésekben) XXXV, XXXVII. 
Nyitramegyeiek kérvénye XXXIX. 
Nyomtatványok (országgyűlésiek) sürgettetnek XV. 

Ocsvay Ferencz választási Ugye XLI, XLV. 
Odry József panasza XXXI. 
Orczy Béla b. 128, 143. 
Orczy Béla b. választási Ugye XI. 
Orosházi választók kérvénye XLV. 
Országház (ideiglenes) átvétele XXXI. 
Osztályok előleges megalakulása II. 
Osztályok végleges.megalakítása elhalasztva XXXVII. 
Oszterni lakosok panasza XII, XLV. 
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Onossy Mátyás 99, 201, 257, 326. 

Taczolay János 349. 
Paczolay János választási ügye XIV. 
Pap János választási ügye X, XIV, XV. 
Pap Lajos választási ügye XXXVIII, XXXIX. 
Papp Pál választási ügye IX. 
Papp Simon választási ügye VII—IX. 
Papp Zsigmond 10,21, 31, 37, 43,45, 141, 143, 145, 146, 

266, 268, 269, 314, 315, 335, 349, 350. 
Patay István 18, 26, 34, 49, 53, 63, 65, 104, 115, 150, 

180, 250, 324. 
Paulovics Pál kérvénye XXXIX. 
Pálffy István gr. 4. 
Peley Lajos választási ügye X, XVIII. 
Perczel Béla 125. 
Perczel István 55, 331, 335. 
Perczel István indítványa a bizottsági ülések nyilvános

sága iránt XXXV, XXXVII. 
Perényi Zsigmond b. mint korjegyző I. 
Perényi Zsigmond b. választási ügye VII, XXXVIII XLVI. 
Pete András választási Ugye XLIV. 
Pfaff Józsefné panasza XXXVII. 
Pillér Gedeon 63. 
Podmaniczky Ármin b. választási Ugye XIV. 
Podmaniezky Frigyes b. 25, 34, 64, 75, 79, 320. 
Popovics-Desseanu János 102, 316. 
Popovics-Desseanu János indítványa a nemzetiségi ügy

ben XL, XLI. 
Popovics-Desseanu János módositványa XXX. 
Popovics-Desseanu János választási ügye XIV. 
Popovics Zsigmond választási ügye XIII, XXXI. 
Prámer Ambrus kérvénye XXXI. 
Protestáns iskolák látogatkatása r. katholikus tanulók ál

tal XXXIX. 

Bagályi Ferdinánd 63, 119, 212. 
Eajner Pál 34, 39, 56, 327, 341. 
Rajner Pál mint előadó XIX, XXXH, XLI. 
Ráday Gedeon gr. 4, 25, 57, 70, 98, 116, 354. 
Ráday László gr. 68. 
Ráday László gr. mint előadó III, VI, VII, XVII. 
Ráday László gr. mint jegyző IV, V, VTJI, IX, XI—XIII. 

XV, XVI, XVIII— XXII,XXV—XXXI, XXXIV. 
Remetei választók kérvénye XXXV. 
Rónay János 20. . 
Rndnyánszky Flórián 41, 53, 80, 83. 
Rudnyánszky Flórián vizsgálatra küldetik ki VII. 

Ság község kérvénye XXVII, XLV. 
Sebestyén László választási ügye (első) XIII. 
Sebestyén László választási ügye (második) XXIX, 

XXXIV. 
Sernsey Albert 109. 
Siklósy Károly választási ügye XIII, XXX,XXXI, XXXIX. 
Siinay Gergely választási Ugye XXXVI, XXXIX. 

Simonyi Lajos b. 69, 72, 146. 
Simonyi Lajos b. választási ügye XIII. 
Simonyi Lajos b. vizsgálatra küldetik ki XVII. 
Sipos Ferencz választási Ugye XII, XXXIX. 
Siskovics József 53, 86. 
Soldos Imre választási ügye X, XII. 
Somossy Ignácz 38, 90, 269, 354. 
Somssieh Pál 24, 41, 48, 49, 50, 54, 114, 216, 368. 
Stefanidesz Henrik 266, 305. 
Stefanidesz Henrik választási ügye VII, IX, XX. 
Stratimirovics György 262, 267. 
Stratimirovics György módositványai XXVIII. 
Sulyok Mór vizsgálatra küldetik ki IX. 
Svastics Gábor választási Ugye V, IX, XX, XXII. 

Szabadkai földbirtokosok kérvénye XXI, XLV. 
Szabadkai lakosok kérvénye XXXIX. 
Szabadffy Sándor 60, 77, 102, 139, 141. 
Szabó Antal kérvénye XXVHI, XLV. 
Szabó Imre (pápai) 4. 
Szapáry Gyula gr. 61. 
Szapáry Gyula gr. mint előadó III, XIV—XVI. 
Szaplonczay József 6, 17, 19, 38, 46, 86, 248, 326, 327, 

350. 
Szász Károly 9, 31, 33, 57, 72, 149, 230, 231, 257, 35L 

j Szemző Nándor választási ügye VIII, XVIII. 
Szentiványi Adolf választási Ugye X. 
Szentiványi Károly 15, 344. 
Szentiványi Károly mint elnök IV—IX, XI—XLVI. 
Szentkereszty Zsigmond b. választási ügye XXXIX, XLI. 
Szentkirályi Mór 9, 18, 24, 28, 38, 51, 60, 78, 81, 113, 

115, 116, 139, 152, 209, 328, 340, 372. 
Szerb congressus XLI. 
Széchenyi Béla gr. 121, 213, 232. 
Széchenyi Béla gr. választási ügye XIV. 
Széchenyi Imre gr. 282. 
Széchenyi Imre gr. választási Ugye HL 
Székács József 319. 
Székely Gergely választási Ugye XXXIX, XLV. 
Székelyhídi kerület kérvénye XXXIII. 
Széli József 25, 119, 260, 365. 
Szila dy Áron 34. 
Szinér-Váralja város kérvénye XLIII. 
Szinkovics István kérvénye XXXVI. 
Szirmay Géza mint korjegyző I—HL 
Szlávy József főrendi jegyző kir. leiratot hoz XXXV. 
Szolga Miklós választási ügye XXXIX, XLI. 
Szmrecsányi Dáriusz vizsgálatra küldetik ki IX. 
Sztrázsa község kérvénye XLI. .̂ 

Teleki Domokos gr. (id.) választási ügye XL, XLI. 
Terbete község kérvénye XLI. 
Tercelin-Maugeat kérvénye XXVII, XLV. 
Teremőrök kérvénye XLI. 
Thalabér Lajos 4, 45, 46, 52, 119, 131. 

4 8 * 
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Tisza Kálmán 6, 17, 20, 24, 30, 31, 40, 42, 48,50,54,58, 
59, 64, 67, 75, 79, 94, 102, 129, 143, 201, 
223, 259, 313, 318, 320, 328, 340, 349, 350, 
363, 371. 

Tisza Lajos 56, 75, 138. 
Tisza László választási ügye XXXIX, XLI. 
Tisza-szabályozás iránti indítvány XLVI. 
Tolnay Gábor választási ügye XLI, XLV. 
Tolnay János panaszai XXVII, XLV. 
Tolnay Károly 117. 
Torma János kérvénye XXXI. 
Torma Károly mint előadó XLV. 
Torma Károly választási ügye XXXIX, XLI. 
Tóth Kálmán 30, 373. 
Tóth Lörincz 24, 124, 277, 340. 
Tóth Vilmos 317. 
Tóth Vilmos kérvénye XXXVI, XLI. 
Tóth Vilmos mint jegyző JV—VIII, X, XII—XV, XVII -

XXXII, XXXIV—XXXVII, XXXIX—XLVI. 
Törvényhatóságok helyreállítása XXXI, XXXIV, XXXIX. 
Törvényhatóságok rendezése XXXVL 
Trauschenfels Emil választási ügye XL1II. 
Trefort Ágoston 153, 343, 373. 
Trifunácz Pál 306, 309. 
Trónbeszéd fölolvasása I. 
Tulbás János választási ügye XLVI. 
Türy Gergely választási ügye XL, XLI. 
Túry Sámuel 140. 
Túry Sámuel vizsgálatra küldetik ki XX, jelentését be

adja XXX. 

Ujfalussy Miklós 59, 260, 268, 314, 317, 372. 
Uj-Perint község panasza XXXIII. 
Ungvári zsidók panasza XXVIII, XLV. 

li lések elnapolása IV, XLV. 
Ürményi József 9, 19, 44, 45, 55, 73, 74, 95, 97,228,364. 

Vadnay Lajos 36, 75, 113, 279. 
Vajai Károly kérvénye XXVII, XLV. . 
Varga Flórián választási ügye XIII. 
Varró Sámuel választási Ugye VIL 
Vasút (debreezen-szatmár-szigeti) IX, XXXII, XXXIII, 

XXXVII, XLIII, XLV. 
Vasút (hatvan-miskolczi) XXVII, XLV. 
Vasút (nagyvárad-bodzái) XLV. 

Vasút (pest-miskolczi) XLII. 
Vay Béla b. 42, 110, 219. 
Vay Lajos b. 40, 85, 342. 
Vay Sándor b. választási Ugye XXXIX, XLI. 
Választási helyek revisiója X. 
Vállyi János 213. 
Várady Gábor 70, 139, 147, 192, 274, 306, 343, 367. 
Várady Gábor mint előadó III, VII, IX, XI, XIII, XVIII. 

XXI, XXXIX. 
Várady Gábor vizsgálatra küldetik ki XIX. 
Végső Gellért vizsgálatra küldetik ki XII. 
Vidaes János 317, 318. 
Vojnics Barnabás választási ügye XIII. 
Vukovári kerület levele XLI. 

Wass Sámuel gr. választási ügye XLV. 
Wlád Alajos 28, 38, 50, 85, 106, 120, 139, 141, 142, 143, 

232, 264, 325, 335, 350. 
Wodiáner Albert b. választási ügye (első) X. 
Wodiáner Albert b. választási ügye (második) XXXVII. 

. XXXIX, XLVI. 

Zámoly község kérvénye XLV. 
Z árt ülés V. 
Zárt ülés indítványozása XLV. 
Zerdahelyi Incze választási ügye X. 
Zeyk József választási ügye XXXIX, XLI. 
Zeyk Károly választási Ugye XXXVIII, XXXIX. 
Zimmermann András választási ügye XLII. 
Zichy Antal 255, 337. 
Zichy Antal mint előadó III, IX, XII, XIII, XVIII, XXXI, 

XXXIX, XLI, XLVI. 
Zichy-Ferraris Bódog gr. választási ügye X. 
Zi chy-Ferraris Viktor gr. 134. 
Zichy-Ferraris Viktor gr. mint körjegyző I, III. 
Zichy Jenő gr. 90, 150. 
Zichy Jenő gr. választási ügye X. 
Zichy József (ifj.) gr. mint korjegyző I, II. 
Zichy Nándor gr. 79, 214. 

ZSarnay Imre 10, 96. 
Zsarnay Imre választási ügye X. 
Zsedényi Ede 2, 4, 6, 11, 13, 20, 29, 33, 37, 42, 53, 54, 

63, 68, 76, 90, 117, 140, 179, 1-96, 242, 260, 
. 325, 326, 327, 338, 343, 367, 370, 371. 

Zsoldos Imrét 1. Soldos Imre alatt. 

_ ^ " 
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