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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* 



316 XXX. ORSZÁGOS ÜLÉS. 

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, 



318 XXX. ORSZÁGOS ÜLÉS. 

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 



320 XXX. ORSZÁGOS ÜLÉS. 

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. 




