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az egész csak néhány napi különbség — midőn a 
dolog a kis számú bizottság javaslata szerint tár
gyaltatni fog. (Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva határozatilag kimondom, 
hogy az indítvány elvileg elfogadtatik, s a fölirati 
javaslat tárgyalása után bizottság fog kiküldetni, 

mely meghatározza mindazon tárgyakat, melyek
re nézve bizottságok lesznek kiküldendők, és ez 
alkalommal a jelen két indítvány is tárgyalás alá 
fog jönni , t. i. hogy hány tagból álljon és mikor 
választassák meg a nemzetiségi bizottság. 

Az ülés végződik d. u. 12'/, órakor. 

XLII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. marczius 19-dikén 

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

Tárgyai: A horvát ügybeli küldöttségre vonatkozó irományoknak a főrendekhez átküldése határozatba megy. Bemutattat-
nak : Mikó Miliály, Lázár Dénes és Zimmermann András meghízó levelei; Eger városa kérvénye a pest-miskolczi vasút iránt: Halász 
Boldizsáré egy 1861-diki képviselő-választás vizsgálati költségeinek megtérítése iránt; Bartakovics Alajosé segélyezésért. Az uj állandó 
igazoló bizottság tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. A marcz. 2-dikán kelt kegy. kir. leiratra késztilt válaszfolirati 
javaslat átalában és szakaszonkint elfogadtatik. 

Az ülés kezdődik d. e. J0L/i órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Tóth Vil
mos fogja vezetni. A szólni kívánók neveit Di-
mitrievics Milos jegyzi fel. A tegnapelőtti ülés jegy
zőkönyve fog hitelesíttetni. 

Joannovics György jegyző (olvassa a mar
czius 17-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A horvát ügyre nézve bátor vagyok 
kérdést tenni az iránt, kivánja-e a t. ház, hogy az 
irományok az elnökség utján küldessenek át a mél
tóságos főrendeknek? mely esetben még ma tör
ténnék az átküldés; vagy pedig méltóztatnak-e be
várni a mélt. főrendeknek holnap délelőtt tar
tandó ülését és egyik jegyző úr által elküldeni az 
iratokat? (Fölkiáltások; Mindenesetre jegyző vigye át!) 

Elnök". Tehát a mélt. főrendeknek a holnapi 
napon a t. ház egyik jegyzője fogja az irományo
kat átvinni. 

Mikó Mihály Csik-Szék, Lázár Dénes Csik-
Gyergyó , továbbá Zimmermann András Nagy-
Szeben város és szék képviselői bemutatták megbízó 
leveleiket. Ezek az állandó igazoló bizottsághoz uta
síttatnak. 

Eger városa kéri a pest-miskolczi vasút pár
tolását. 

Halász Boldizsár, mint az I86l-ki országgyű
lés által a veszprémmegyei ugodi kerületi vá
lasztás megvizsgálására kiküldött biztos, küldetése 
alkalmával tett kiadásait kéri megtéríttetni. 

Az első a kérvényi, a másodika költségvetési 
bizottságnak fog kiadatni. 

Bartakovics Alajos, szegénységét panaszolván, 
segélyezésért esedezik. A kérvényi bizottsághoz 
utasittatik. 

Az állandó igazoló bizottságra a szavazatok 
beadatván, az eredmény fel fog olvastatni. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa az állandó iga
zoló bizottságra beadott szavazatok eredményét): Be
adatott összesen 321 szavazat: ezekből nyert Gaj-
zágó Salamon 245, Hosszú József 236, Torma Ká
roly 233, Dedinszky József 154, Zichy Antal 144, 
Várady Gábor 143, Ráday László gr. 129, Kirá
lyi Pál 116, Csengery Imre 115 szavazatot. 

E l n ö k : Napirenden van a felirati javaslat 
tárgyalása. Mindenekelőtt maga a felirati javaslat 
fog felolvastatni. 

Tóth V i l m o s j egyző (olvassa a felirati ja
vaslatot. A 11-ik pont felolvasása titán:) 

KurCZ G y ö r g y : T. ház! Ezen pontban saj
tóhibának kell lenni, mert a hol az mondatik: „Ha 
a végrehajtó hatalomnak joga volna a törvényho
zás rendes utján a törvényeket végre nem hajtani" 
bizonyára kimaradt „törvényeket" előtt ezen szó : 
„alkotott." (Zaj.) 

T ó t h V i l m o s j egyző (végig olvassa a felirati 
javaslatot. A felolvasás titán csaknem az egész ház 
fölemelkedik és kiáltozza: Elfogadjuk! Elfogadjuk!) 

E l n ö k í T. ház ! Kötelességemnek tartom ki
jelenteni , hogy a ház roppant többsége.. . (Zaj. 
Felkiáltások: Csaknem az egész ház! Bartal György 
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fdáll és szólani akar.) ... hogy nem csak a ház nagy 
többsége, hanem majd az egész ház a felirati javas
latot elfogadja. (Helye-lés. Halijuk!) Mindazonáltal 
méltányosnak látom, hogy, ha találkoznék valaki, 
kinek észrevételei volnának a felirati javaslatra, 
ezen észrevételeit előadhassa. (Helyeslés.) Mint 
ilyen föl van jegyezve Bartal György képviselő 
ur. (Zaj. Halljuk.! A perczig tartó zaj lecsillapodása 
után:) 

Dimi tr i ev i e s Milos j e g y z ő : A fblhati ja
vaslat ellen Bartal képviselő ur van följegyezve. 

Barta l G y ö r g y : Engedjék , uraim ! hogy a 
f. é. böjtmás hava 3-án kelt kir. leiratot taglalva, 
a fölötti egyéni nézetemet az alattvalónak hódoló 
tiszteletével, de a képviselői állástól külön nem vá
lasztható vélemény függetlenségével elmondhas
sam. (Zaj. Halljuk!) Mert ha valaha,, ugy most.,1' a 
hazának jelen helyzetében nem szabad sajnálnunk 
azon időt, melyet az elvek tisztába, hozatalára, a 
kiindulási pontok praeeisirozására fordítunk; mi
ntán a látszólagos veszteség kamatostul kel! , hogy 
megtérüljön a részletek feldolgozásánál az esetben, 
ha kimerítő és higgadt, tárgyilagos, és ép ezért a 
nézetek különbsége iránt méltányos vitatkozások 
folytán amazokra nézve tisztába jönnünk sikerült. 

A kegyes kir. leiratnak, felfogásom szerint, 
két fő hiánya van. Az első az, hogy csak is a nega-
tio terén mozog; csak is a jogalap teljes restitutió
jának nehézségeit, részben lehetetlenségét, a modi-
íicatiok szükséges voltát fejtegeti el nem tagadható 
nyíltsággal , és mivel palástra csakis a rosz-
akarat fogott egyedül szorulhatni, el nem vitáz
ható jóakarattal; de a túlnyomóan hangsúlyozott 
negatio ellenében elégséges positiv alapot arra néz
ve, vajon e nehézségek csak is a kivitel modalitá
saira szoritkoznak-e'? vagy magát régi és ujabb, 
de egyaránt becses institutiónk lényegét ferialják V 
nem csak nem nyújt, hanem a már is létezett kéte
lyeket fokozva, a nemzet méltó aggodalmát öreg-
biti. Másik fő hiánya a szőnyegen levő kegy. kir. 
leiratnak, csekély véleményem szerint, az, hogy a 
15-dik szakasz folytán az 1848-iki törvények tett
leges helyreállítását azok minden czikkeinek szor
gos átvizsgálásától, a tényleges viszonyok igényei
hez képest leendő idomitásától, a tapasztaláshoz 
mért tökéletesbitéstől teszi függővé. Mert a mint 
nyíltan méltányoltam, és jelenleg is kell , hogy 
méltányoljam 0 Felségének a trónbeszédben kife
jezett aggodalmait e törvények mindazon szabvá
nyaira nézve, melyek a fejedelmi jogokba ütköz
nek, a birodalom biztonságát, anyagi érdekeinek 
elannyira mellőzhetlen fejlesztését veszélyezik s a 
társországokméltó igényeivel ellenkeznek: szintúgy 
sajnálattal nélkülözöm ott,és nélkülözömmég inkább 
kegy. kir. leiratban az élesen elkülönző vonalat arra, 
hogy — a mint a nemzet 0 Felségének ezen aggá

lyait méltányolva, erkölcsileg kényszerülve leend 
saját institutiója folytán megfelelni az opportuni-
tás elutasithatlan követelményeinek (Zaj) — vi
szont 0 Felsége is kell, hogy siessen eloszlatni a 
nemzet méltó aggodalmát az által, hogy maga ré
széről a jogfolytonosság szintoly nagy horderejű 
tekinteteinek hódolva, ezen törvények mindazon 
szabványainak végrehajtására való saját kötele
zettségét nyíltan bevallja, melyekre a fenebbi ki
fogások nem alkalmazhatók. (Helyeslés.) Nem vo
nom kétségbe, hogy az ] 848-iki törvények egy-
átalán magokon viselik a rögtönzés jellegét; (Ohó! 
Elénk ellenmondás) sőt ha ez iránt legkevésbbé is 
kételkedhetem vala, végső kételyem is el fogott 
oszlani a mesteri kézzel oda vetett - carton vázlat 
láttára, melyet Pest városa nagyérdemű képvise
lője azoknak a Szajna melletti bankettek betiltására 
rohamos sebességgel következett eseményekből ki
folyó opportunitását illetőleg élőnkbe állított. 
(Elénk ellenmondás.) De ezen körülmény egymaga, 
a legveszélyesb közjogi consequentiák nélkül, 
okul nem szolgálhat arra, hogy az előleges, vagy
is a tettleges effectuatiót megelőző revisiónak szük
ségessége conditio sine qua non gyanánt eme tör
vények minden czikkeire kiterjesztessék. 

Az emberi elme korlátoltságánál fogva a tör
vények legnagyobb része ab ovo tökély telén; ok
vetlenül tökélytelen pedig minden ujabb ínstitu-
tiónak legelső alkalmazása, mielőtt az a tapaszta
lás kiigazító ujjmutatása, s ama mellőzhetlen súr
lódás folytán, mely az államgépezet működésében 
szintúgy, mint a mechanikában kikerülhetlen. a 
régi kerekzethez simult volna,. A szoros logika 
szabályai szerint pedig minden tökélytelen tör
vénynek végrehajtása elhamarkodás, rögtönzés; 
(Ellenmondás) de legnagyobb közjogi rögtönzés, 
sőt világos ellenmondás, a legkézzelfoghatóbb cir-
culus vitiosus volna, ezek folytán azt állítani, 
hogy ily törvényeket végrehajtani nem lehet, mi
előtt czélszerűségök a tapasztalás által be nem bi-
zonyittatott volna. Hisz épen az oly szükséges ta
pasztalás csak az által lesz megszerezhető, ha útját az 
átalakított államgépezet forgásba tétele által meg
nyitják. (Helyeslés.) Ily értelemben elhamarkodott, 
rögtönzött törvények hozattak, uraim, a müveit vi
lág minden államaiban, az absolutismus pálezája 
alatt ép ugy, mint az alkotmányos kamarákban, s 
az utóbbiakban ismét a kormány pressiója alatt 
szintúgy, mint a népek méltányos kívánalmainak 
valósulását előmozdító világrenditő események 
folytán. De ép ezért nem csupán a nemzet, hanem 
a fejedelem törvényhozói jogára nézve egyaránt 
veszélyesnek tartanám amaz elvnek proclamálását, 
hogy az elhamarkodott, a rögtönözött törvények 
validitása — a mint azoknak alaki törvényszerűsége 
kétségbe nem vonathatik — utólag akár a fejedéi-
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mek, akár a népek által egyoldalulag felfüggeszt
hető legyen. (Helyeslés.) Olyannyira át vagyok. 
uraim! hatva ez elvnek veszélyes voltától, hogy 
noha elismerem mindazon érvek nyomosságát, me
lyek a kegy. kir. leirat 13-dik szakaszában a nem
zet őrségi törvény eltörlésének szüksége mellett fel
hozatnak, még ennek felfüggesztését is a nemzet 
szabad beegyezésétől kell, hogy föltételezzem ; 
mert veszélyesbnek tartom a törvény egyoldalú 
betiltásának possibilitását mindazon káros követ
kezéseknél, melyek egy czélellenes és magával a 
nemzet geniusával össze nem férhető törvénynek 
rövid effectuatiójából pillanatra keletkezhetnének. 
(Helyeslés.) Ünnepélyes óvást teszek tehát az ellen, 
hogy a szentesitett törvények tettleges érvényessé
ge egyik vagy másik fél részéről a czélszerüség 
szempontjából csak kérdésbe is vonathassák ; és 
büszkén magaménak vallom ez és az 1861-diki or
szággyűlési nyilatkozatomnak ama részleteit, me
lyeket t. képviselő-társam Várady Gábor fölemli-
tésre méltóknak ítélt. 

Hódoltak a morális kényszerűségnek még 
ama birodalmi kormányok is, melyek nálunk, az 
184%-iki mozgalmak elnyomása és közjogunk 
teljes eltörlése után. baljóslatú sorozatban egymásra 
következtek: hódoltak annyiban, hogy ámbár az 
1848-iki törvények alaki törvényszerűségét merően 
megtagadták, a társas viszonyokra vonatkozó ré
szek érvényességét mégis, mindamellett, hogy a 
legdicsó'bb rögtönzésnek árnyoldalai ezeknél is 
minden bizonynyal constatálbatók, czélszerüség 
szempontjából az ujabb átvizsgálástól föltételezni 
nem merészkedtek ; de hódolt e tekinteteknek ü 
Felségének 1861-iki és jelenlegi magyar kormá
nya is az által, hogy az akkori és jelen országgyű
lés választási alapjául, mindazon hiányok daczára, 
melyeket a kegy. kir. leirat megérint, s mi készen 
elismerünk, az 1848. V. t. czikket minden előleo-es 
átvizsgálás nélkül — a mi ez esetben még lehetet
len is lett volna — foganatosította azért, hogy a jog
folytonosság legelső követelményének tettleg meg
felelhessen. 

Nem czélszerüség, nem a meztelen opportu-
nitás, hanem egyes egyedül a trónbeszédben meg
érintett és Pest városa nagyérdemű képviselője 
által is méltányolt politikai lehetlenség tekintetei 
voltak tehát előttem és elvbarátaim eló'tt irányadók 
akkor, midőn a válaszfelirati discussiók alkalmával 
beadott, és később visszavont módositványom in
dokolása folytán, a kegy. kir. leirat 9, 10, 11 és 
12-dik szakaszainak megfelelőleg, az 1848-iki tör
vények azon ezikkeit kijelölém, melyeknek a lé
tező viszonyokhoz leendő előleges adaptatiójába 
annyiban, a mennyiben azt saját érdekünkben szük
ségesnek, és közjogunk alapelveivel öszhangzásba 
hozhatónak fölismerendjük, beegyezni, és alkot

mányunk egyéb részeinek tettleges helyreállítására 
vonatkozó követelményünket ez alkalmazás létre
jöttéig elhalasztani készeknek nyilatkoztunk. Mint 
azon alkalommal, ugy most is nyíltan, legteljesebb 
meggyőződésein szerint kijelentem, hogy magát a 
felelős miniszteri kormányzat lényegét nem tartom 
sem a fejedelmi jogokba, sem a birodalmi kapcso
latba, sem a társország-ok méltó kívánalmaiba üt
közőnek, és Anglia példájára hivatkozva, a józan 
municipális autonómiával összeférhetlennek; de 
igenis szükségesnek tartom, hogy az 184S-diki 
törvények ide vonatkozó czikkeinek eg-yes részié-
tei, az általam imént elősorolt tekintetekhez képest, 
azoknak megfelelően átidomittassanak előbb, hogy
sem azok effectuatióját 0 Felségétől követelhetnők, 
(Zaj. Ellenmondás.) 

Óhajtottam volna, hogy a kegy. kir. leirat a 
nemzet méltó kívánalmait ez irányban ép azon 
nyíltsággal elismerje, a meiylyel 0 Felsége a ki
viteli nehézség-ékre vonatkozó saját agg-odalmainak 
megnyugtatását a nemzetnél méltán szorgalmazza. 
E"sajnálattal szemközt vigasztalást csakis azon kö
rülményben birok találni, hogy az általam meg
érintett hiányai a leiratnak elvégre is csak hiányok 
és nem egyenes, nem absolut megtagadása az ál
talam formulázott, és talán nem épen megvetendőül 
bizonyulandó felfogásnak. Vessék össze, uraim! a 
10-ik szakasz merev szerkezetét a 9-ik résznek íme 
passusával: „az ezekre vonatkozó kormányzati 
ágaknak oly mérvben önálló alkalmazása tehát, 
mint az 1848-diki III . t. ez. a kellő szerves össze
függés mellőzésével megállapította, a közös ügyek 
sikeres kezelésének lehetőségét kizárja;" valamint 
a 12-dík résznek íme szavaival: „az 1848-diki tör
vények, midőn az ország közkormányzatának alak
ját megváltoztatták, a nélkül, hogy azt ezen ősi in
tézménynyel öszhangzásba helyezték volna, oly 
elvi ellentétet állapítottak meg, melynek megoldása 
csak a legbehatóbb tanulmányozás, és komoly 
megvitatás alapján várható:" — és nem fogják el
tagadhatni, hogy megtagadva csak a miniszteri 
kormányzati ágaknak oly mérvben önálló alkal
mazása van, minőt a kérdéses t. ez. megállapí
tott, magának azon elvi ellentétnek gyakorlati 
megoldhatása pedig, mint a felelős miniszteri kor
mánynak s a megyei institutiónak elmélete feltün
tet, nyíltan concedáltatik. Helytelen eljárás volna 
továbbá részünkről, ha a 15-dik résznek szintoly 
merev fogalmazásában fennakadva, mellőznők a 
helyes magyarázat ama támpontjait, melyeket az 
enumeratio partium és a 14-dik részt illetőleg a 
„szükséges" szónak „kívánatossal" való helyet
tesítése, és az „annak idején" szavaknak beillesz
tése nyújtanak arra nézve, hogy maga a kegy. 
kir. leiratnak szövege kézzel fogható indokokkal 
járul azon contra-distinctióhoz, melyet az előleges 
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és utólagos revisióra nézve saját meggyőződésem 
szerint előadni bátor voltam. 

Áttérek immár az előttünk fekvő bizottsági 
javaslatra, melynek irányában kénytelen vagyok 
enmagam és elvbarátim nevében (Fölkiáltások: Kik 
azok f) ugyanazon állást fentartani, melyet a válasz-
felirat ellenében elfoglaltunk, melynek amaz szin
tén csak kifolyása. 

A mint nem tartózkodtam kijelölni a közjogi 
fölfogás különbségét, mely engem a kegy. kir. le
irattól elválaszt, szintúgy követelik tőlem a parla
menti lovagiasság szabályai, hogy az indítványo
zott ujabb és még indokoltabb nyilatkozat ellené
ben saját, szintén megerősítendő érveimmel igye
kezzem támogatni azt, a miben mi e ház többségé
től eltérünk: 0 Felsége kormányának, sőt — 
miután e tekintetben a Felségnek legszemélyesebb, 
mert vallásos aggodalmai forognak fenn — (Zaj) 
magának 0 Felségének a felelős minisztérium és 
megyei önkormányzat azonnali restitutiója kérdé
sében elfoglalt, és ezen kegy. kir. leiratban is fen-
tartott kiindulását, a mennyiben azt a trónbeszéd
ből vett tájékozás, a helyzet nehézségeinek gondos 
mérlegelése s a kiegyenlítés előmozdítására irány
zott törekvéseink folytán magunktól elutasítani 
képtelenek, és saját alkotmányos elveinkkel meg
egyeztetni képesek voltunk. Mert nem tagadható, 
hogy a helyzetnek bonyodalma csakugyan e kér
désben eulminál: igen helyesen képezi az ennél
fogva a bizottsági javaslatnak velejét; de épen azért 
kell , hogy önök ne a czáfolgatás viszketegének, 
mitől meglehetősen mentnek mutatkoztam, hanem 
az általunk saját intuitiónk szerint elérhető jót — 
az annál csak hajszálnyival magasabb, és mégis el 
nem érhető jobbért, különösen ott, hol a végső dif-
ferentia nem a végczélban. hanem csakis az arra 
vezető eszközökben mutatkozik — koczkáztatni 
nem biró leghazafiasabb szándéknak tulajdonítsák, 
ha az ismétléseket magam részéről kerülni óhajt
va , amaz érvek legsulyosbjaival szállok szembe, 
melyek a kormányéval — e részben — azonosult 
kiindulásunk ellenében már is felhozattak, s a me
lyeknek összefoglalását épen a bízottsági javaslat
ban találjuk. 

Önök nem bírnak még az országgyűlési trac-
tatusok elején is megnyugodni a jogfolytonosság 
elvbeli elismerésében, mert a j o g , mely nem érvé
nyesíthető, aligha többet ér az üres szónál! A ki 
visszaemlékezik a r ra , mily hősies kitörése a ma
gyar nemzetnek, a politikai szerencsétlenségek mily 
halmaza kívántatott arra, hogy 0 Fölségének kor
mánya az absolutismus útjairól az octroyált alkot
mányéra, a históriai jogok egyoldalú reactivisatió-
járól az 1848-diki törvények alaki törvénysze
rűségének s a jogfolytonosság elvének ama nega
tív elismerésére térjen, hogy a szentesitett törvények 

kötelező erejét csakis a kiegészített országgyűlés 
szabad beleegyezése szüntetheti meg : az velem 
együtt nem fogja kicsinyelhetni a győzelmet, me
lyet a törvény szentségéhez való hü ragaszkodá
sunk épen az elvek harczában a jogeljátszási theo-
riák rég megérdemlett vereségében már is kivívott; 
és ha mégis kicsinyleni birná azt saját méltó önérze
tének rovására, könnyű ut nyílik előtte, hogy elle
neink magatartásából az ellenkezőről meggyőződ
jék. Azt hiszem ugyanis, hogy a szerencse: „et ab 
hoste doceri" egy nemzetnek sem jutott ki oly bő 
mértékben, mint a magyarnak. Hisz a mint legki
sebbé is kétkedhetnénk az iránt, mit és hogy kell
jen cselekednünk? ott van kül- és belelleneink 
tábora, kiknek vigyázatlan, naiv magaviselete saját 
eligazodásunkat biztosan irányozhatja. Legyenek 
önök meggyőződve, hogy a mint által ok megrova
tunk, kicsinyeltetünk, csakis akkor járunk az igaz 
utón ; ha ellenben tapsaikat aratjuk, szolgáljon az 
nekünk óvó intésül a r ra , hogy ez útról már is le
tértünk. De nem szükség, hogy épen odáig fárad
junk . Ama hivatkozások ellenében, melyek e ház
ban az ősök bölcseségére nézve saját csekélységem
től eredtek, nem egy szónoktól hallottam fölemlí
teni, kogy épen áldott emlékű őseink voltak azok, 
kik ha nem bírtak is mindenben érvényt szerezni 
a jog követelményeinek, elég gondosak voltak min
denkor magát az elvet megmenteni. Ha érdem ez 
rajok nézve —• és bizonyosan én vagyok a legelső 
ez érdemöket elismerni — úgy nem foghatom meg 
másrészt, mikép lehetne nekünk alkotmányos el
veink fogyatkozása gyanánt felróni azt, hogy mi 
mindazokra nézve, mik O Felsége által lehetlensé-
geknek állíttatnak, s a mikben mi is nagyobbrészt 
csak nehézségeket, általunk eloszlatható aggályo
kat szemlélünk — ezen, önök által méltó tekin
tetbe veendőknek igért aggályok eloszlatásáig — 
csakis az elvnek nyilt és minden tartalék nélküli 
elismerését, azon pillanattól fogva pedig, a mint e 
részben az országgyűlési tractatusok elég bizton
ságot nyújtanak, alkotmányunk megfelelő, és min
den egyéb részeinek tettleges, és pedig még a ko
ronázás előtti foganatosítását ép oly határozottság
gal követeljük, mint a válaszfeliratnak, s a jelen 
bizottsági javaslatnak bármily föltétlen pártolója. 

Mondatott és fejtegettetik a bizottsági javas
latban az is, hogy ha mi előbb bocsátkozunk az 
1848. törvények partiális revisiójába, mintsem, 
azok tettleges foganatosítása iránt biztosítva vol
nánk, ez által oly veszélyes praecedens fogna meg-
állapittatni,melynek folytán OFölsége bármi utódja, 
a jelen esetre hivatkozva, hasonló opportunitási 
szempontokból az elődjei által szentesitett törvé
nyek effectuatióját megtagadhatná. Kérdem, ura
im ! — mert I. Lipót és I I . József példájára hivat
kozva, a kik előtt hasonló praecedens nem állott, 
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méltán kérdhetem : — vajon útját fogja-e az ilyes 
velleitásoknak állani a jogalapnak ama partiális 
restitutiója, melyet önök többsége a válaszfelirat
ban kijelölt, s a melyhez a bizottsági javaslat is 
ragaszkodik ? Bizonyára nem; mert azok megelő
zésére az általam hivatkozott esetek után bekövet
kezett teljes restitutio sem volt elégséges mentőszer; 
de igenis útját fogja azoknak állani az utódoknak 
közszelleme, ha éltető elemének, a közéletnek nem 
ideig-óráig tartható, hanem a fejedelem előleges 
megnyugtatása által föltételezett teljes restituti
óját az 6'számokra tettleg megmenteni, valósitani 
törekszünk; és útját fogja állani ama fontos tanú
ság, melyet a lefolyt 17 év súlyos következései 
ugy a nemzetnek, mint a fejedelemnek, ugy nekünk, 
mint a birodalom egyéb népeinek nyújtanak, és 
mely minden közjogi argumentatioknál erő'sebb 
intés arra nézve, hogy a jelen helyzetnek nehézsé
geit a kölcsönös méltányosság segélyével, egyesi
tett erővel kiegyenlíteni, s a jognak uralmát — 
melynek elhagyása magát a dynastiát és birodal
mat elláthatlan bonyodalmakba keverte — az 
eddigieknél tartósabb alapokra fektetni igyekez
zünk. 

Elismertük mi is, hogy politikai életünk ingatag
ságát csak O Fölsége szüntetheti meg alkotmányunk 
tettleges helyreállításával és ezt befejező megko-
ronáztatásával: a különbség közöttünk abban áll 
egyedül, hogy mi a fejedelmi jóakaratnak eddigi 
tanúságaiban bízva s a „clara pacta, boni amiéi'"' 
elvének hódolva, a létező bizonytalanságokat az 
által véljük temperálhatni, ha a felelős minisztéri
um s a municipiumok hatáskörét föl és alá és egy
más közt előre meghatározva, a súrlódások kelet-
kezhetésének elejét venni, s e részben nem csak 0 
Fölségének aggályait megnyugtatni, hanem a gya
korlati kivitel egyes részleteit illetőleg magunk 
által is fölismert nehézségeket minden oldalról 
elméletileg megfejteni törekszünk; holott önök a 
felelős minisztérium és municipiumok azonnali, 
tehát elvileg korlátlan és csak a gyakorlatban — 
tehát mindenesetre bajosabban — mérséklendő 
restitutiójában vélnek oly előzményt feltalálhatni, 
mely a biztos kiindulást mind jogi, mind oppor-
tunitási szempontotból elő fogja segíteni. 

Szabad legyen, uraim! a közöttünk létező 
különbség folytán ismét egész szerénységgel kér
denem, hogy az alkotmány visszaállításának oly 
korlátolt, a helyzet nehézségeit annyira méltányló 
ténye, a minőt önök kijelöltek, mi módon lehetne 
képes a politikai élet ingatagságát csak is mérsék-
leni addig, míg a kinevezendő felelős minisztérium
nak siker íílend önök értelmében is nem a restitutiot 
in integrum, hanem a törvényhozás két független 
tényezője közti kiegyenlítést alkotmányos utón — 
tehát elvégre is ugyanazon végczélt, ugyanazon 
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utón, a melyet mi is kitűztünk — valósitani ? Sem
mikép, uraim! Mert a helyzet minden nehézségei 
fenmaradván, sőt az ingadozások még a megyék 
ideiglenes restitutiója által is öregbittetvén, kény
telenek volnánk ez esetben is a solutiot ott keresni, 
a hol az egyedül föltalálható : a fejedelmi jogok, a 
birodalmi kapcsolat biztosításában, s a társorszá
gok méltó igényeinek kielégítésében : mert ezek 
utóvégre is azon ki nem kerülhető föltétélek, me
lyek előleges betöltése tőlünk alkotmányunk tett
leges és teljes restituti ójának viszontszolgálmánya 
gyanánt a korona részéről kétségbe nem vonható 
nyíltsággal követeltetik. 

Egyszerüsittetni fog véleményem szerint a 
helyzet, ha legfájdalmasb emlékeinket gondolata
inkból kitörülve és magunkat a nemzeti szabadság 
harczának bármelyik phasisába visszahelyezve, 
ama, fájdalom, be nem állott esetet képzeljük, 
hogy a békének olajága oly föltételek alatt nyuj-
tatik vala nekünk már akkor, a minők alatt ezen 
országgyűlés összehivatott s a minők a trónbeszéd
ben foglaltatnak. Vajon fogtuk volna-e akkor ma
gát a békének megkötését az előleges restitutiótól 
föltételezni? (Zaj. Ellenmondás.) A nemzeti szabad
ság nagy harczát megszüntette a fegyverek ha
talma ; de fenmaradt és napról napra sulyosodott 
a jogállapotnak ellentéte a közbejött törvénytelen 
viszonyokkal; fenmaradt és napról napra fokozó
dott a nemzet egyhangú protestatiója azok ellené
ben : a passiv ellenállásnak ép oly szívós és kitűrő, 
de higgadt s már ezért is sikeresebb küzdelme, 
mely elvégre is a fejedelem nemes jellemét szövet
ségesül megnyerve, kivívta a diadalok legszebbikét: 
a jogérzet diadalát, az oly sokáig hatalmaskodott, 
a királynál is királyiabb reactio ellenében! Ne 
késsünk azt felhasználni, uraim! az egyetlen utón, 
mely fegyvertelen alkudozásoknál csak ugy vezet 
egyedül czélra, mint a fegyvereseknél : a kölcsö
nös, de előre megállapítandó concessiók utján. 

Ne kiindulásunk, hanem végczélunk legyen : 
valósítása az 1848-iki törvényekben rögtönzött, 
(Elénk ellenmondás) de széles Európaszerte ér
vényre emelkedett eszméken nyugvó elveknek, 
vagyis összeillesztése az általunk ez alapokon meg
kezdett, de be nem fejezhetett épületnek ősi alkot
mányunk fenmaradt szárnyaival, melyeknek be
csét kétszeresen érezzük, mióta hajlékuk oltalma 
alól elestünk; de összeillesztése amaz építmények
kel is, melyek idő közben a megrongált régi bazilika 
körül — akaratunk ellenére — emelkedtek s me
lyeket elhordani nem O Felsége által, hanem az Ot 
is megkötő viszonyok hatalmánál fogva akadá
lyozva vagyunk. Igyekezzünk ily módon valahára 
befejezni a drámát, melynek prologját nálunk nem 
a nap fény ét kerülő titkos tervezetek, hanem a bei-
reformnak legnemesebb törekvései képezek ; mely-
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nek peripetiái főleg onnan eredtek, hogy jogot, 
polgári szabadságot e haza minden lakóira kiter
jesztve, nem vettük kellő számításba az erőt, me
lyet ez által magunk nyújtottunk elleneinknek, és 
hogy szándékaink tisztaságának tudatában, azok 
valósításéval sietve, túlságosan bíztunk a szabad
ság morális hatásában, és megfelejtkeztünk ama 
küzdelmekről, melyeket a legnemesebb actiónak 
szükséges földi corollariuma : az el nem marad
ható reaetio szülhet. Igyekezzünk mielőbb meggyó
gyítani a nemzettestnek ezek folytán beállott 
kóros állapotját, minek vehemens, de rövid krisise 
távol fekszik tőlünk, a melynek kimerítő utófáj
dalmai azonban hosszú sorvadással fenyegetik azt, 
mi mindannyiunk előtt a legbecsesebb : a nemzet 
politikai életét! 

Igenis világrenditők voltak az 1848-ki ese
mények. Kiáradt azok folytán államéletünknek 
régente oly csendesen mozgó folyama, hagyva 
maga után a fölszámithatlan pusztítással szemben 
gazdag iszapot, melyet termékenynyé tenni, az 
ujabb folyamágakat a megtisztítandó régi meder
rel összekapcsolni, a lehető kicsapásokat meggá
tolni, és ekkép hosszú századokra biztosítani ama 
valódi áldást, melyet nem egyes emberek gyarló 
törekvései, hanem a gondviselésnek általunk min
denesetre megadással fogadandó, mert a legfénye
sebb emberi észnek minden bonczolgatását meg
hiúsító végzése a förgeteg viharával árasztott e 
szép hazára : mindez, uraim! önök statusférfiui 
bölcseségének föladata! 

Húzzák meg kétkedés nélkül és határozottan 
a vonalat, melyen tul, alkotmányunk alapelveinek 
sérelme, országos és nemzeti létünk koczkáztatása 
nélkül, nem mehetünk; s az ezen korlátokon belül 
teendő méltányos^ és okszerű coneessiók folytán 
tegyék azt, a mit 0 Felsége kormányától oly he
lyesen követelnek, azaz : hagyják el mielébb ön
magok a negatiónak meddő terét, mely bennünket 
a megfénekléssel fenyeget, elfogadva azon alapot, 
mely a positivitás mezejére vezet, s a melyet, ha 
vele meg nem kináltatnánk, igénybe kellene ven
nünk : a birodalom közös viszonyainak elintézése 
körül bennünket megillető egyenjogú befolyást, 
melyből a régi elszigeteltség utáni vágyódások 
által minmagunkat kizárnók, bizonyára nem 
anyagi érdekeink, de nem is a szünetelő és legfel
jebb követeléseinkben élő alkotmányos jogaink, 
legkevésbbé pedig, ha a gordiusi csomót ketté 
vágni nem tudnók, még azoknak gyakorlati emlé
kével sem bírandó utódaink javára ! 

A tapasztalás meg fogja önöket győzni, uraim! 
hogy csakis ezen és nem más utón fog általunk 
elérethetni a magasztos végezel, melyet a nemzet 
elérni epedve óhajt s O Felsége magának kitűzött, 
ki fejedelmi jobbját felénk nyújtva, a kegyelmes 

királyi leiratnak íme szép szavaival fordul ujolag-
hozzánk : „Nem pillanatnyi megnyugtatás, hanem 
állandó czélszerü intézkedések létrehozása fekszik 
atyai szivünkön; az országosan egybegyűlt képvi
selők magok is érzik az átmenet nehézségét, tőlök 
függ elősegitni alkotmányuk helyreállítására irány
zott atyai törekvésünket, ha a méltányosság foko
zott mérvét a jelen állapotok bírálata körül is al
kalmazni hajlandók." El bennem a hi t , hogy a 
kölcsönös jóakarat, mert Istenre és emberekre hivat-
kozhatik a nemzetnek nagy többsége, hogy kirá
lyának jó szándékát már is meghálálta, a villany
folyam átvezetésére nem képes , vagy azt épen 
visszalökő rétegeken keresztülhatolva, utat tör 
egymásnak a legszentebb frigyesülésre ! Azon 
hitben élek, hogy nem fog meghiúsulni O Felségé
nek a fennebbiekben kifejezett atyai várakozása, 
ha, a mit nem kétlek, O Felsége a nemzet válasz
tottai jóakaratáról meggyőződve, nem késik ben
nünket ama kételyek eloszlatásával megnyugtatni, 
melyekre a kegy. kir. leiratnak szövege — szerin
tem is — okot szolgáltatott. 

íme, uraim, előadtam újból és megbővitve az 
indokokat, melyeknél fogva én és e lvba rá t a imba / . 
Kik azok? Halljuk!) az országgyűlési tractatusok 
jelen stádiumában O Felségét arra sürgetve felké
rendőnek nem tarthatjuk, hogy a felelős miniszté
riumot s a megyei autonómiát azon alakban, a 
minőt az 1848-diki törvények megállapítanak, 
azonnal restituálja. 

Mi nem reméljük — de legkevésbbé tehetném 
azt én , ki nagyobbára oly ügyetlen voltam meg
annyi félreértésekre anyagot szolgáltatni, s a ki
nek szava eleddig mindent tudott inkább, mint 
önöket saját fölfogásuk kizárólagos helyes volta 
iránti Intőkben megingatni — hogy kecsegtessem 
magamat, hogy a most előadottak által önök ag
gályainak legparániybb részét eloszlatnom sike
rülhetett volna, (ügy van! Derültség) főkép miu
tán magam részéről bevallani kényszerültem, hogy 
a kegy. királyi leirat saját kételyeinket, saját bi
zonytalanságunkat némileg növelte. (Zaj.) 

Nem szándékunk tehát önöket aggályaik föl
terjesztésétől visszatartóztatni akarni, (Zaj) mert 
meglehet, hogy önök már a jelen fölirat által is 
a kegy. kir. leiratnak oly magyarázatát birják ki
eszközölni , mely a mi kételyeinket eloszlatva, 
önök megnyugtatására is fog szolgálni; noha 
más oldalról, de még e részben is kénytelen va
gyok kijelenteni enmagam és elvbarátaim nevében 
(Nagy zaj. Ellenmondás a középben s a bal oldalon. 
Az elnök csenget) hogy mi a nemzetnek minden 
eddig ki nem elégített óhajtásaira nézve, a melye
ket m i , jelesül pedig azokat, melyeket a jelen bi
zottsági javaslat is kiemelt, s melyek az ország
gyűlés teljes integritásának helyreállítására s a 
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politikai vádak folytán elitélt vagy száműzött 
honfitársainkra vonatkoznak , ugy a j o g , mint a 
méltányosság, s a mi mindezeken fölül áll , a hu
manitás szempontjából a legmelegebben pártolunk, 
nem az ujabb föliratot, hanem a közös ügyek 
meghatározásának sürgős szüksége által olyany-
nyira motivált napirendet tartanok a jelen körül
mények közt , már azért is czélra vezetőbbnek. 
mert meg vagyunk győződve, hogy minden baja
ink megoldásának kulcsa a birodalmi kapcsolat he
lyes megoldásában fekszik és hogy e lépés, melyet 
e téren előre teszünk, saját kivánalmaink teljesü
lésére több horderővel bir, mint a legnyomósabb 
indokokra fektetett, a legkíméletesebb szavakba 
öltöztetett közjogi capacitatio! (Zaj. Ellenmondás. 
Ot perczig tartó szünet.) 

E l n ö k : A házszabályoknak 63-dik szaka
sza értelmében a következő indoknál fogva, a kö
vetkező képviselők név szerinti szavazást kérnek : 
„Miután Bartal képviselő több izben elvbarátai ne
vében szólott, név szerinti szavazást kérnek: Kegle-
vich Béíe gr., Várady Gábor, Kállay Ödön, Hollán 
E r n ő , Ghyczy Kálmán, Tisza Kálmán, Podma-
niczky Frigyes b., Szaplonczay József, Kende Ka-
nut, Jókai Mór, Klauzál Gábor, Zsámbokréthy Jó
zsef, Nyáry Pál, Csanády Sándor, Ivánka Zsig
mond, Patay István, Karácsonyi Ferencz, Ivánka 
Imre, Thalabér Lajos, Bónis Sámuel, Csengery 
Imre , Zerdahelyi Incze." 

Babarczy Anta l b . : Tisztelt képviselőház ! 
Bátor vagyok az eljárásra nézve megjegyzést tenni. 
(Zaj. Szavazzunk!) Abban látok mulasztást, hogy 
Bartal képviselőtársunk felszólalása után az elnök
ség részéről nem tétetett azon kérdés, hogy már 
most szavazzunk az iránt, kivánják-e elfogadni a 
fölirati javaslatot vagy nem. (Zaj. Felkiáltások; 
Szavazzunk! Egy hang: Fölállott az egész ház!) Ha 
fölállott az egész ház. akkor nem tudom, mi ok 
van a személyenkinti szavazásra. (Zaj.) Már, tisztelt 
ház, kérem alásan, a legcsekélyebb az, mit a ház
tól kívánhatunk , hogy véleményeinket előadhas
suk. (Helyeslés.) Méltóztassanak megbocsátni, ha e 
házban, mint a szólásszabadság alkotmányos vé
delmező helyén, a minoritás még az iránt sem 
nyerhet biztosítást, hogy szavát fölemelje: akkor, 
azt gondolom, az alkotmányos szabadság ki van 
zárva e házból. (Zaj.) Azt kívántam tehát mon
dani, ha az elnökség részéről azon kérdés tétetett 
volna fel, hogy a kik a felirati javaslatot elfogad
ják, álljanak fel: akkor nem lettek volna kénysze
rülve az illetők azon indítványt tenni, hogy név 
szerinti szavazás történjék. (Zaj.) 

E l n ö k : Azt hiszem, midőn név szerinti sza
vazást kérnek, fölösleges a t. házat a fölállásra 
fölszólítani: mert a név szerinti szavazás mindig 
fölöslegessé teszi a fölállással való szavazást, A 

kérdés tehát, azt hiszem, csak az lehet, hogy az Ő 
Fölségének magas leiratára készült felirati javas
latot elfogadja-e a ház vagy nem ? (Helyeslés.) 
Méltóztassék ennélfogva a jegyző úr a képviselők 
névjegyzékét fölolvasni. 

TiSZa K á l m á n : Csak egy csekély észrevé
telem van. Én magam részéről nem fogok ellene
szegülni, hogy a vitatkozás befejeztessék • de soha 
semminemű viszonyok alatt nem tartom lehetőnek, 
hogy míg azok, kik szólásra följegyezvék, föl nem 
szóííttatnak, kivannak e jogukkal élni vagy nem? 
addig a kérdés föltélethessék. Tudtommal többen 
vannak fölírva a szólásra. Óhajtom constatáltatni, 
mielőtt a kérdés föltétetnék, elállanak-e a szólástól, 
kik föl vannak irva. (Helyeslés. Fölkiáltások: Elál-
lanak I FMüanak!) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : A következő képvi
selő urak vannak a felirati javaslat melletti szó
lásra följegyezve : Csengery Imre, Jókai Mór, 
Joannovics György, Horváth Döme, Simonyi La
jos b . , Tóth Kálmán, Kállay Ödön, Gál János, 
Bobory Károly, Szabó Imre, Eötvös József b., Tóth 
Lőrincz, Bánó József, Várady Gábor, Hollán Er
nő, Kiss Miklós, Faúr János, Tisza Kálmán, Klau
zál Gábor, Nyáry Pál, Mocsáry Lajos , Tisza La
jos, Geduly Lajos, Szentkirályi Mór, Szabó Sá
muel, Zsarnay Imre, Horváth Boldizsár, Bánó 
Miklós, Ujfalussy Miklós, Kacskovics Ignácz, Fá
bián Gábor, Székács József, Apponyi György gr., 
Ragályi Ferdinánd és Károlyi Ede gr. (Mind elM-
lanak, egy része azon föltétel alatt, hogy elle-nszónok 
sem hsz.) 

Dimitr i ev ic s Milos j e g y z ő : A fölirati ja
vaslat ellen van még följegyezve Zichy Nándor gr. 
(Szintén eláll fokételesen. Derültség.) 

D e á k F e r e n c z : Babarczy Antal képviselő
társunk megnyugtatására szólok csak. A kisebbsé
get a többség sem a szótól, sem a szavazástól 
nem akarja elzárni. Miután a név szerint felszólítot
tak közöl senki szólani nem akart, e szerint a ta
nácskozást az elnök kénytelen volt befejezettnek 
tekinteni. A mi a szavazást illeti, én jobban szeret
tem volna, ha az fölállással történt volna; de 20 
tag kívánta a név szerinti szavazást. Olvassuk föl 
a szabályt: „20 tagnak Írásban beadott kívánsá
gára , az elnöki kijelentés előtt is és után is, név 
szerinti felhívás mellett történik nyilvánosan a sza
vazás." Tehát 20 tag kívánságára a név szerinti 
szavazás az elnöki kijelentés előtt is megtörténhe
tik. (Fölkiáltások: Helyesen járt el az elnöki) 

E l n ö k : Joannovics jegyző á r fel fogja ol
vasni a képviselők névjegyzékét. Méltóztassanak 
azok, kik az Ö Fölsége magas leiratára készült fel
irati javaslatot elfogadni kívánják, igennel, a kik 
nem fogadják el, nemmel szavazni. Joannovics 
jegyző ár fogja azokat jegyeani , kik igennel sza-
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váznak; Csengery Imre jegyző úr pedig azokat, 
kik nemmel szavaznak. 

Ü r m é n y i József: Mielőtt szavazásra kerülne 
a dolog, egy megjegyzést bátorkodom tenni. Mi
után Bartal György képviselőtársunk beszéde sem 
uj indítványban, sem ellenindítványban nem vég
ződött, sem az elfogadás ellen nem volt intézve; 
(Zaj. Szavazzunk!) tehát annak fölküldését nem 
kívánta akadályozni; (Zaj. Szavazzunk! Az elnök 
csenget) és az ellen, hogy a föliratot a ház fel ne 
küldje, senki szót nem emelt, csak a fölirat tárgyán 
ban tétetett némely megjegyzés: én részemről nem 
látok okot a név szerinti szavazásra. (Zaj.) 

Elnök (csenget): Kérem a tisztelt képviselő 
urakat, szűnjenek meg az ellen szót emelni, hogy a 
szavazás név szerint történjék, mert elnökileg már 
kimondatott, hogy a szavazás név szerint fog tör
ténni. (Helyes!) 

JoannOViCS György j e g y z ő (egyenkint föl
szólítja a képviselőket. 

Igennel szavaznak : Almássy György gr., Amb-
rózy Lajos b., Andrássy Gyula gr., Angyal Pál, 
Apponyi György gr., Armbruszt Péter, Acs Károly, 
Andreánszky Boldizsár, Ányos István, Bartal György, 
Bartal János, Barinyai József Batthyányi Géza gr., 
Bánó József, Bánó Miklós, Beliczey István, Bencsik 
György, Beniczky Gyula, Beniczky Ödön, Berényi 
Ferencz gr., Bezerédj László, Berzeviczy Tivadar, 
Bittó István, Bobory Károly, Boczkó Dániel, Bogyó 
Sándor, Bónis Sámuel, Bottka Mihály, Borbély Miklós, 
Böszörményi László, Branovácsky István, Besze János, 
Bujanovics Sándor, Bárányi Ágoston, Babarczy An
tal b., Bethlen Farkas gr., Békássy Lajos, Berde Mó-
zses, Bethlen Sándor gr., Bethlen János gr., Csanády 
Sándor, Csáky Albin gr., Csáky László gr., Császár 
József, Cseh Sándor, Csengery Antal, Csengery Imre, 
Csernovics Péter, Czorda Bódog, Csörghe László, Csiky 
Sándor, Czébrián László gr., Damaszkin János, Dapsy 
Vilmos, Darvas^Antal, Dani Ferencz, Dániel Pál, 
Deák Ferencz, (Éljenzés) Delimanics István, Dessewffy 
Ottó, Detrich Zsigmond, Degenfeld Gusztáv gr., Di-
mitrievics Milos^, Domaniczky Boldizsár, Dráskóczy 
Gyula, Döry Ádám, Dedinszky József, Dobóczky Ig-
nácz, Deáky Lajos, Dánffy Károly, Dózsa Elek, Dózsa 
Dániel, Eötvös József b., Eötvös Tamás, Erős Lajos, 
Eszterházy István gr., Eöry Sándor, Fábián Gábor, Fest 
Imre, Fischer István, Faur János, Gábriel István, 
Gál Péter, Geduly Lajos, Ghyczy Kálmán, Gorove 
István, Gyene Károly, Gozsdu Manó, Gajzágö Sala
mon, Geczö János, Gál János, Glatz Antal, Gál Miklós, 
Hedry Ernő, Hollán Ernő, Horváth Antal, Horváth 
Döme, Horváth Elek, Horváth Károly, Horváth Lajos, 
Hunfalvy Pál, Huszár István, Halász Boldizsár, He-
vessy Bertalan, Ilertelendy György, Hosszú József Hu
szár Károly o., Ibrányi Lajos, Ihász Rezső, Inkey Jó
zsef, Ivacskovics György, Ivánka Imre, Ivánka, Zsig

mond, Jankovics Antal, Jámbor. Pál, Jekelfalussy 
Lajos, Jendrassik Miksa, Joannovics György, Jókai 
Mór, Justh József Justh Kálmán, Joanecsu Demeter, 
Kacskovics Ignácz, Kalauz Pál, Karácsonyi Ferencz, 
Kaucz Gyula, Kállay Ödön, Kálóczy Lajos, Kárász 
Benedek, Keglevich Béla gr., Kemény Zsigmond b., 
Kerkapolyi Károly, Királyi Pál, Kiss Jakab, Kiss La
jos,Kiss Miklós, Klauzál Gábor, Konkolyi ThegePál,Kn-
bicza Pál, Kudlik István, Kupricz Imre, Kurcz György, 
Kuba János, Komáromy György, Kandó Kálmán, 
Kende Kamit, Kemény Gábor b., Kálnoky Pál gr., 
Károlyi Ede gr., Kemény István gr., Lator Gábor, 
Lehoczky Egyed, Lipthay Béla b.? Lónyay Gábor, Ló-
nyay Menyhért, Lukács György, Luzsénszky Pál b., 
Lovassy Ferencz, Lükö Géza, László Imre, Lukynich 
Mihály, Luksics Bódog, Madarassy Mór, Madarász 
József, Madocsányi Pál, Markos István, Mátyás Jó
zsef, Millutinovics Szvetozár, Miske Imre b., Miskolczy 
Lajos, Mocsonyi András, Mocsonyi György, Molnár 
József, Mocsáry Lajos, Manojlovics Emil, Mocsonyi 
Antal, Molnár Pál, Mocsonyi Sándor, Mikó Imre gr., 
Nagy Ignácz, Nánássy Ignácz, Nikolics Fedor b., 
Nyáry Pál, Nikolics Sándor, Németh Károly, Odes-
chalchy Gyida herczeg, Oláh Miklós, Oroszy Miklós, 
Opitz Sándor, Patay István, Pálffy István gr., Pethes 
József, Perczel Béla, Perczel István, Pétery Károly, 
Pillér Gedeon, Plathy György, Podmaniczky Frigyes 
b., Prugberger József, Popovics Zsigmond, Podma
niczky Ármin b., Poczolay János, Pelley Lajos, Pe-
rényi Zsigmond b., Papp Lajos, Ragályi Ferdinánd, 
Rajner Pál, Ráday Gedeon gr., Ráth Péter, Reviczky 
István, Rónay János, Rónay Lajos, Rónay Mihály, 
Rudics József b., Ruttkay István, Salamon Lajos, 
Sárközy József, Semsey Albert, Simon Pál, Sipos Or
bán, Siskovics József, Somssich Imre gr., Somssich 
Pál, Somossy Ignácz, Sümeghy Ferencz, Szabadfy 
Sándor, Szabó Imre, Szabó Imre (pápai), Szabó Sá-
mtiel, Szaplonczay József, Szápáry Géza gr., Szász 
Károly, Szentkirályi Mór, Székács József, Széli József, 
Szilágyi István, Szirmay Géza, Szirmay Pál, Szitányi 
Ullmann Bernát, Szontagh Pál, Szakáll Lajos, Szent-
iványi Adolf Simonyi Lajos b., Széchenyi Béla gr., 
Svastics Gábor, Szemző Nándor, Stefanidesz Henrik, 
Soldos Imre, Sebestyén László, Simay Gergely, Szent-
kereszty Zsigmond b., Thalabér Lajos, Tisza Kálmán, 
Tisza Lajos, Tolnay Károly, Tóth Kálmán, Tóth 

I Lörincz, Tóth Vilmos, Török Bálint, Torok Sándor, 
Trefort Ágoston, Trifunácz Pál, Tury Sámuel, Torma 
Károly, Tury Gergely, Tisza László, Ujfalussy Lajos, 
Ujfalussy Miklós, Urbanovszky Ernő, Ürményi József, 
Vadnay Lajos, Varga- Antal, Vay Lajos b., Vay Béla 
b., Váüyi János, Várady Gábor, Vecsey Oláh Károly, 

! Vécsey József b., Vidacs János, Vietorisz János, Vito-
•lay József, Vojnics Lukács, Varró Sámuel, Varga 
Flórián, Vojnics Barnabás, Wodianer Albert b., Vay 

i Sándor 6., Zámory Kálmán, Zichy Antal, Zichy 
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Ferraris Viktor gr., ifj. Zichy József gr., Zsámbok-
réthy József, Zsedényi Ede, Zsitvay József Zerda-
helyi Incze, Zichy-Ferraris Bódog gr., Zsarnay Imre, 
Zichy Jenő gr., Zeyk Károly, Zeyk József, Keglevich 
István gr., Kovách László. 

Nem voltak jelen : Almásy Sándor, Borlea Zsig
mond, Bánffy Albert b., Bernáth Zsigmond, Babes 
Vincze, Baldácsy Antal b., Buday LÖrincz, Csik 
András, Domahidy Ferencz, Dobránszky Adolf, Décsey 
László, Faragó Ferencz, Fáy Gusztáv, Frideczky Timót, 
FüVöpp Lipót, Ghyczy Ignácz, Gubody Sándor, Hor
váth Boldizsár, Hrabovszky Zsigmond, Illéssy János, 
Kardos Kálmán, Kossuth Pál, Máday Lajos. Maniu 
Aurél, Mihajlovics Miklós, Mihályi Péter, Miletics 
Szvetozár, Maróthy János, Majthényi József b., Médán 
Endre, Moldován János, Nagy Elek, Nagy Károly, 
Ónossy Mátyás, Orczy Béla b., Papp Zsigmond, 
Prónay József, Papp Pál, Popovics Desseanu János, 
Ráday László gr., Rudnyánszky Flórián, Sulyok Mór, 
Szápáry Gyida gr., Szemző Mátyás, Széchenyi Imre gr., 
Szilády Áron, Szluha Benedek, Szmrecsányi Dáriusz, 
Sztratimir ovics György, Sipos Ferencz, Szolga Miklós, 
id. Teleki Domokos gr., Végső Gellért, Wlád Alajos, 
id. Zichy József gr. és Zichy Nándor gr. 

Hodosiu József pedig kinyilatkoztatja, hogy nem 
vesz részt a szavazásban. 

E l n ö k : Csengery Imre jegyző meg volt bíz
va, hogy azok neveit jegyezze, kik a fölirati javas
lat ellen vannak. Fölszólitom, jelentse ki, van-e va
laki , ki ellene szavazott'? 

Csengery Imre jegyző: Ellene senki sem 
szavazott; de Hodosiu képviselőtársunk oda nyi
latkozott, hogy nem szavaz. 

E l n ö k : Ennélfogva a t. ház a fölirati javas
latot egyhangúlag- elfogadta. (Ügy van!) 

Most következik a fölirati javaslat szakaszon
kinti tárgyalása. 

Joannov ics György j e g y z ő (olvassa a fel
irati javaslat 1—10-dik szakaszait, melyek szó nélkül 
elfogadtatnak. A 11-dik szakasz Jelolvasása után:) 

KurCZ G y ö r g y : Már előbb voltam bátor a 
t. ház figyelmét ezen szakasz egy helyére fölhivni, 
melynek mindenesetre sajtóhibának kell lennie , 
mert szerinte a törvények végrehajtása a törvény
hozó testületnek tulajdoníttatnék, holott jól tudjuk, 
hogy ez a végrehajtó hatalmat illeti; én tehát ugy 
vélem, hogy ezen mondatban: „Ha a végrehajtó 
hatalomnak joga volna a törvényhozás rendes ut
ján a törvényeket végre nem hajtani," a „törvény
hozás rendes utján" után ezen szót: „alkotott" kell 
hozzá tenni. (Helyeslés. Elfogadjuk! A 11-ikbekezdés 
ezen kijavítással újból felolvastatik.) 

Joannov ic s György j e g y z ő (olvassa a fel
irati javaslat 12—19-ik szakaszát, melyek szó nélkül 
elfogadtatnak. A 20-dik szakasz fölolvasása után:) 

Deák Ferencz: A 20-ik szakasz ezen kifeje

zése : „képviselői állásunkban" kimaradhatna. Meg
lehet, hogy a főrendi tábla is beleegyez-e' fölirat 
fölküldésébe, s akkor nem felel meg e kifejezés. 
Ha ezt a szót kitörüljük, szintazon értelme lesz a 
mondatnak. Ha netalán nem egyeznének meg a 
főrendek, akkor az eredeti szöveget vissza lehet ál
lítani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A 20-dik szakasz tehát e szerint fo
gadtatik el. 

JoannOViCS György j e g y z ő (olvassa a fel
iratijavaslat 20—26-dik szakaszát, melyek szó nél
kül elfogadtatnak. A 26-dik szakasz fölolvasása titán:) 

Deáky LajOS: A 26-dik pontra nézve észre
vételem lenne. A hol ez mondatik: „Óhajtásaink 
semmi részben sem teljesíttettek, a jogfolytonosság 
még azokra nézve is megtagadtatott, a melyeknek 
azonnali visszaállítása a jelen körülmények közt 
sem fekszik a lehetőség határain kívül ; s még azon 
törvényeink sem állíttattak vissza, melyekre a kir. 
leiratban fölhozott ellenvetések épen nem alkalmaz
hatók," itt az „is" szócska ugy hangzik, mintha 
föltételeznők, hogy lehetnek oly törvényeink is, 
melyeknek azonnali életbeléptetése nem volna le
hető. Ezért igy kívánnám módosíttatni: „Óhajtá
saink semmi részben sem teljesíttettek a jogfolyto
nosság nem csak azokra, nézve tagadtatott meg, a 
melyeknek azonnali visszaállítása a jelen körülmé
nyek közt sem fekszik a lehetőség határain kívül , 
hanem még azon törvényeink sem állíttattak visz-
sza," stb. (Maradjon! Maradjon!) 

E l n ö k : A 26-dik szakasz tehát az eredeti szer
kezetben fogadtatik el. 

Joannovics György jegyző (olvassa a 27. 
és 28-dik szakaszt, melyek szó nélkül elfogadtatnak. 
A 29-dik szakasz felolvasása után:) 

S z é l i József : A felolvasott 29-dik szakasz
ban ez mondatik: „ha valamely törvénytől, 
mely a királyi jog'ot korlátozná, a szentesítést meg
tagadja." Ezt nézetem szerint igy kellene változtat
n i : „ha valamely törvényjavaslattól... a szentesí
tést megtagadja:" mert megszentesítést csak tör
vényjavaslattól, de törvénytől, mely már szentesítve 
van, nem lehet megtagadni. (Elfogadjuk !) 

E l n ö k : A 29-dik szakasz e tett megjegyzés 
értelmében módosíttatik. 

Joannovics György jegyző (olvassa a 30. 
szakaszt, mely elfogadtatik. A 31-dik szakasz fölolva
sása után:) 

A n g y a l P á l : A 31-dik pont végén az mon
datik : „sok baj és veszély követte határozataikat; 
de sokkal súlyosabbak azon veszélyek," stb. Itt 
határozottan szólunk azon veszélyekről; de azok 
be nem következtek; és igy alkalmasint tollhibá-

1 ból maradt ki az ige. Nézetem szerint e kitételnek 
I igy kellene szólania : „sokkal súlyosabbak lettek 
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vagy lehettek volna." (Fölkiáltások: Maradjon! 
Maradjon !) 

E l n ö k : Megmarad az eredeti szöveg. 
Joannovics György jegyző (olvassa a> 32— 

40. szakaszokat, melyek elfogadtatnak. A 41-dik sza
kasz fölolvasása után:) 

Bánó Miklós : T. ház! Ezen pontban e szót: 
„átkos belháhoru," tán jó volna vagy egészen ki
hagyni vagy „sajnossal" fölváltani. (Maradjon!) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Bőven ki levén itt 
fejtve, hogy azon öt hónap értetik, midőn a magyar 
minisztérium állott fenn, nem pedig midőn a csá
szári fegyverek is beavatkoztak, azt tartom, a mon

dat megmaradhat: mert a későbbi harcz természe
tes, hogy csak önvédelmi harcz volt, és dicsőséges 
emlékű harcz, nem átkos emlékű. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Az eredeti szerkezet tehát megmarad. 
Joannovics György jegyz öfbfocmaa 42— 

48-dik pontokat, melyek mind elfogadtatnak, s ezzel a 
fölírat szakaszonkinti tárgyalás bevégződik.) 

E l n ö k : A tanácskozást a holnapi ülésben 
folytatjuk. (Zaj. Ma! Ma!) Méltóztassanak meg
nyugodni abban, hogy az a kérdés, vajon a méltó
ságos főrendekkel közöltessék-e a fölirat vagy ne, 
a holnapi napon intéztessék el. 

Az ülés végződik d. u. 1 % órakor. 

XLíIII. ORISZAtxOlS UJLJiiS 
1866. marczius 20-dikán 

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

Tárgyai : Bemutattataak : Trauschenfels Emil és Csiky István megbízó levelei; kérvény a sepsi-miklósvári képviselővá
lasztás, valamint Bethlen Gábor gr. választása ellen ; a m.-szigeti helv. hitv. lyeeum kérvénye az országgyűlési nyomtatványok meg
küldése iránt; Nagy-Károly, Szinér-Váralja és a marmarosi öt koronavárosé a debreczen-szigeti vasút ügyében; Hrabovszkv Zsig
mond lemondása a képviselőségről. Az elfogadott fölíratnak a főrendekhez átküldése elhatároztatik. Deák Ferencz tizeukéttagu bizott
ság választását indítványozza az országgyűlési munkálatokkal megbízandó különféle bizottságok és hatáskörük meghatározására. A 
horvát küldöttség ügye a főrendekhez átküldetik. 

Az ülés kezdődik d. e. 10V, órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Dirnitrie-
vics Milos fogja vezetni, a szólókat Tóth Vilmos 
jegyzi. Következik a tegnapi ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítése: méltóztassanak figyelemmel kisérni. 

Tóth VilmOS j e g y z ő (olvassa a marczius 
19-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Trauscheníels Emil Brassó város, 
Csiky István Erzsébetváros képviselője bemutatják 
megbízó levelöket. 

A sepsi-miklósvári képviselőválasztás, vala
mint Bethlen Gábor gr. képviselő választása ellen 
egy-egy kérvény érkezett, melyek az állandó iga
zoló bizottsághoz utasíttatnak. 

A szigeti helv. hitv. lyeeum kéri az ország
gyűlési naplónak és országgyűlési irományoknak 
részére leendő kiadatását. Az 1861-ki országgyű
lés alatt szintén kérte ezt, s akkor az elnökségre 
volt bizva, hogy e kívánatét teljesítse. Méltóztat
nak-e most is fölhatalmazni az elnökséget? (Fölha-

talmázzuk!) Ennélfogva az elnökség a kérést telje
síteni fogja. 

Nagy-Károly város községe a debreczen-szi
geti vasútvonalt pártoltatni kéri. Szinér-Váralja 
mezővárosa ugyanazt kéri. A marmarosi öt korona
város szintazon vasútvonalt kéri pártoltatni. Mind
ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz tétetnek át. 

Itt van egy képviselői lemondás, mely föl fog 
olvastatni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa Hrabovszky 
Zsigmond lemondását.) 

K á l l a y Ödön: U g y gondolom, azért, hogy 
képviselői állásáról lemondott, az acták felolvasása 
mégis szükséges: mert oly vádak merültek föl, me
lyek szó nélkül nem hagyhatók. 

BÓniS S á m u e l : Az actákat föl kell olvasni 
már csak azon tekintetből i s , mivel a költségeket, 
melyek már csakugyan megtétettek, el kell Ítélni, 
hogy ki viselje. 

E l n ö k : Hrabovszky Zsigmond állásáról le
mondott képviselő, egyszersmind napi dijait kéri 




